
TARTU SPORDIKILB  TARTU SPORDIKILB  TARTU SPORDIKILB  TARTU SPORDIKILB  20.10.201220.10.201220.10.201220.10.2012 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

The Bank of the West Classic on vanim vaid 
naistele peetav tenniseturniir WTA Touril. 
Esimesed heitlused kõvakattega välisväljakutel 
toimusid juba 1971. aasta suvel, viimastel 
aastatel on see turniir olnud naismängijatele 
US Open Seriesi avaturniiriks. Rekordilised viis 
korda on seal üksikmängu võitnud Martina 
Navratilova, tänavu oli parim Serena Williams. 
Küsimus on aga selline – millise maailma-
kuulsa ülikooli tenniseväljakutel seda turniiri 
mängitakse? 
 
Üks olümpiamängude, MM-võistluste ja EM-
võistluste medalimees on Eesti aasta paremate 
sportlaste valimisel saanud viis korda teise 
koha ja lisaks veel kaks korda kolmanda koha, 
kuid mitte kunagi esimest kohta. Kes? 

 
 

3. Moskva olümpia korraldajatel oli boikotikampaania tõttu tegemist, et pallimängudes korralik 
seltskond kokku saada. Näiteks meeste käsipallis pääses osalema koondis, kes kaotas kõik viis 
alagrupimängu ning "tasavägiseima" neist 13 väravaga. Jugoslaaviale jäädi alla 10:44 ja N 
Liidule 11:38, lõplik väravate vahe jäi neil 64:176. Atlantas 1996 pääses sama riigi meeskond 
teist korda tosina osaleja sekka, kuid viimasest kohast polnud ka seekord pääsu. 
Olümpiamedalita selle väikese, kuid jõuka riigi sportlased siiski pole, sest nii 2000 Sydneys kui 
ka 2012 Londonis võitis üks ja seesama jahilaskur pronksi. Millise riigi käsipallurid olid 
Moskvas peksupoisid? 

 

 

4. Sellesuvise Londoni olümpia ajal tekitas palju 
poleemikat avamisel olümpiastaadioni keskel 
süüdatud olümpiatuli. Päevaks, mil algasid 
kergejõustikuvõistlused, oli tuleurn endale 
leidnud juba uue koha staadioni servas ning 
seega tuli avamisel läidetud leek kolimise 
ajaks mõneks ajaks kustutada. Olümpiatuli 
on aga mängude ajal kustunud ka varem. 
Kõige rohkem on kõlapinda saanud juhus, kui 
olümpia oli tuleta umbes kaks tundi ning 
selle süütas uuesti oma välgumihkli abil 
kohalik torumees. Millistel mängudel see 
vahejuhtum aset leidis? 
 

5. Nii Eesti meeste korv-, võrk-, jalg- kui ka jääpallimeistrite nimistu algab sama nime kandnud 
Tallinna klubiga. Kui seda nime kandnud korvpalli- ja võrkpallitiimile jäigi 1925. aastal 
saavutatud esimene meistritiitel viimaseks, siis jalgpalliklubi kordas oma 1921. aasta edu 
hiljem veel kaheksal ja jääpallimeeskond koguni üheksal korral. Mis oli klubi nimi? 
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6. 
 
 
 

 
 
 
 

7. 
 
 

 

See hõbedast veinikann (Claret Jug) on ühe võistluse 
peaauhind juba alates 1872. aastast (alates 1928. aastast 
on mängus originaali täpne koopia). Tõsi, tolle aasta võitja 
Young Tom Morris seda veel enda valdusse ei saanud, sest 
auhind ei saanud võistluse ajaks lihtsalt valmis. Selle karika 
kujutist võib tänapäeval kohata ka ühe riigi rahatähtedel, 
viimase kümne aasta võitjad on olnud pärit kolmest 
erinevast maailmajaost. Millise võistluse peaauhind on 
Claret Jug? 
 
 
Viis USA meeskorvpallurit said sel suvel Londonist oma teise 
olümpiakulla, kaks neist aga juba kolmanda olümpiamedali 
Pekingi kulla ja Ateena pronksi kõrvale. Mõlemad mängivad 
klubikorvpalli NBA Idakonverentsis ja üks neist on kroonitud 
ka NBA meistriks. Kes? 

 

 
 

8. Ta on hetkel vanim Eestis elav eestlasest olümpiamängude medalivõitja. 31. mail oma 80. 
sünnipäeva tähistanud olümpialane valiti ühe korra ka Eesti aasta sportlaseks. Lisaks oma 
põhialale on ta tulnud Eesti meistrivõistlustel medalikohale veel kolmel spordialal 
(olümpiaalad needki). Kuni viimase ajani on kunagist medalimeest kõrgele vanusele vaatamata 
olnud võimalus kohata oma kodulinnas taksorooli keeramas. Kes? 

 

 

9. Hiiumaal valiti läinud aasta parimaks meesportlaseks üks mullune Euroopa meister. Ehk ei 
väärikski see fakt küsimust kui mitte hiidlaste kõige kõvem spordimees poleks praegu juba 75-
aastane... Kes? 

 

 

10. 

 

Liverpooli jalgpalliklubi poolehoidjad on kindlasti 
märganud, et nende lemmikmeeskond mängib sel 
hooajal uues särgis. Aastaid Punastele võistlusvormi 
tarninud adidase vahetas selle aasta 1. juunist välja 
1992. aastal endise lacrosse’i-mängija David Morrow’ 
poolt USA-s Michigani osariigis asutatud firma. Lisaks 
asutaja lemmikspordialale valmistatakse varustust veel 
jäähokimängijatele ja jalgpalluritele. Võibolla  aitab teil 

  lihtsamini vastust leida teadmine, et Eesti jalgpallimaastikul tegutseb küsitava firmaga sama 
nime kandev jalgpalliklubi (mänginud ühe hooaja ka Meistriliigas; nimekamad mängijad ajaloo 
jooksul Joel Lindpere, Dzintar Klavan, Martin Vunk, Mihkel Aksalu jt). Mis firma? 
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11. Tänavu 11. novembril 86-aasta-
seks saav itaallanna Maria Teresa 
de Filippis oli 1958. aastal 
esimene naine, kes selle valdavalt 
meeste pärusmaaks peetava 
spordiala tipptasemel võistles. 
Kahe hooaja jooksul jäi tema 
parimaks saavutuseks küll vaid 
10. koht, kuid ajalukku on ta 
sellest hoolimata oma nime 
kirjutanud. Hiljem on tema 
saavutuse suutnud ületada vaid 
üks naisvõistleja, muide, samuti 
itaallanna. Millega de Filippis 
spordiajalukku on läinud?  

 

12. Vahetult pärast selle politseinikuna töötanud eesti spordimehe hukkumist autoavariis 2003. 
aastal toimusid Saksamaa lahtised meistrivõistlused. Võistluste avamisel mälestasid sportlased 
lahkunud kolleegi minutilise leinaseisakuga, veel südamlikum hetk saabus aga järjekordse finaali 
lõppedes, kus eestlase pikaajaline konkurent ja sõber Peer Schmidt-Düwiger alistas bulgaarlase 
Stilian Georgievi. Areenilt lahkudes haaras sakslane teadustaja käest mikrofoni ning lausus: 
"Pühendan selle võidu oma sõbrale ja kolleegile ning palun tema auks mängida autasustamisel 
Eesti hümni.“ Nii toimuski – Schmidt-Düwiger seisis pjedestaali kõrgeimal astmel ja Eesti hümni 
helide saatel tõusis masti Saksamaa lipp. Keda (1970-2003) nii südamlikult mälestati? Õige ala 
eest 1 punkt. 

 

 

13. 

 

Ratsutamise rakendispordis on lisaks kutsarile alati vankris 
inimene, kes abistab rakendi juhti kõigis vajalikes tegevustes. 
Maratoni ajal hoiab ta vankrit pööretel ja kurvidel tasakaalus, 
samuti võib ta võistluse ajal kutsariga suhelda, abistades 
rakendi juhti raja läbimisel ning aja ja kiiruse jälgimisel. Millise 
nimega seda abilist kutsutakse? Võõraste keelte tundjale 
võiks abiks olla üks kahest kujust kõrvaloleval pildil, 
eestikeelne sõna vastuseks annab siiski vaid 1 punkti. 

 

14. Tänavu mais teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et XXXII suveolümpiamängude korraldaja 
valitakse ROK-i 125. istungjärgul 7. septembril 2013 Buenos Aireses kolme ametliku kandidaadi 
seast, kelledest üks on varem juba mänge korraldanud. Millised linnad konkureerivad 2020. 
aasta mängude korraldajaks? Kaks õiget, 1 punkt 

 

 

15. Ühe spordiala mainekamate rahvusvaheliste võistluste sekka arvatud 
jõuproovi peetakse ühe Euroopa riigi pealinnas alates 1977. aastast, 
tavaliselt kas augusti lõpus või septembri alguses. Millise võistluse 
logo?  
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16. F1 eksmaailmameister Kimi Räikkönen tegutses rallirindel tõsiselt kaks aastat, tehes MM-sarjas 
kaasa 22 rallil. Mõlemal hooajal sai soomlane MM-sarja kokkuvõttes 10. koha, etappidel jõudis 
ta punktikohale ehk esikümnesse kokku 11 korda. Tema kõrgeimaks kohaks jäi viies ühel 2010. 
aastal sõidetud rallil. Küsitav võistlus kuulus aastatel 2003-2010 MM-sarja kokku seitse korda 
ning Sebastien Loeb on seal ainsana võidutsenud üle ühe korra (kolm), Markko Märtin lõpetas 
selle ralli 2003. aastal kuuenda ja 2005. aastal viiendana. Millisel rallil Räikkönen viiendana 
lõpetas? 

 

 

17. 
 
 
 
 
 
 
 

18. 

See eesti graafik (65) on loonud üle 500 
eksliibrise ning väikegraafikat puu-, vase- ja 
terasegravüüris, kujundanud ligi 200 
postmarki 6 riigile. Tema töölaualt on tulnud 
ka see Kristina Šmiguni olümpiavõite tähistav 
mark ja Andrus Värniku MM-tiitlit meenutav 
tervikasi. Kes on see graafik? 
  
 
Tänavune murdmaasuusatamise MK-etapp 
Otepääl jäi tõenäoliselt vähemalt paariks 
eelolevaks aastaks viimaseks suureks 
suusapeoks Nuustakul. Tosina aasta jooksul 
on Tehvandi radadel MK-sarja punktide 
pärast sõidetud 40 võistlust ning vähemalt 
ühe esikoha on saanud 10 riigi suusatajad. 
Kõige rohkem on võite muidugi norralastel – 
15. Edukuselt kahe järgmise riigi suusatajad 
on Otepääl võitu pühitsenud  võrdselt 5 
korda. Millised riigid? 
 

 
 

 
 

19. Montreali olümpial 1976 saavutasid saksa sportlased ühel kergejõustikualal viisikvõidu. Ida-Saksa 
esindajatele kuulusid 1., 3. ja 4. koht, Lääne-Saksamaa sportlased said 2. ja 5. koha. Esimesed 
neli tulid varem või hiljem ka olümpiavõitjaks, viiendaks jäänud kergeatleedil on olümpialt hõbe 
ja pronks (need mõlemad samadelt mängudelt Montrealist!) ning vahetult enne olümpiat 
püstitas ta ühel oma medalialal maailmarekordi, mis püsis veidi üle ühe kuu. Millisest alast on 
jutt? Lisage juurde ka see, kas tegemist oli meeste või naiste alaga. 

 

 

20. Selle spordiala atleetidel on tavaks talvise treeningtöö 
vilju mõõta nn Adami testiga. Test koosneb 3000 m 
jooksust (pildil osalejad stardijoonel) ja kangitestist. 
Teiste seas on sellesama testi edukalt läbinud ka 
maailmameister ning hulk tiitlivõistluste medalimehi. 
Mis spordiala esindajad pildil stardijoonel seisavad? 

 
    



TARTU SPORDIKILB  TARTU SPORDIKILB  TARTU SPORDIKILB  TARTU SPORDIKILB  20.10.201220.10.201220.10.201220.10.2012    
 

21. Nad on kaks eestimaalasest nime-
kaimu. Peterburi külje alt 
Gatšinast pärit spordimees võitis 
esimese kuldmedali Eesti meistri-
võistlustelt 1965. ja seni viimase 
2010. aasta suvel (72-aastaselt!). 
N Liidu meistrivõistlustelt noppis 
ta kolm pronksi. Ta on töötanud 
Eesti koondise peatreenerina, üks 
tema  õpilastest on olümpia-
mängude medalivõitja ning lisaks 
saanud kaks kulda EM-võistlustelt,     

 teine on tulnud kahekordseks maailmameistriks. Tema nimekaim on 1986. aastal sündinud 
venelasest kokk Ženja, kes sai tuntuks Tallinna ühe rüüstajana 2007. aasta aprillirahutuste ajal. 
Mis on nende ühine perekonnanimi? 

 

 

22. Londoni olümpial elasime kaasa meie noorukese vibulaskuri Annika Pärnati tegemistele. Kui 
kaugelt märklauast olümpiamängudel nooli lendu lasti? 1 punkti teenimise võimalus puudub. 

 

 

23. 

 
1. juunil 2011 allkirjastasid UNESCO peadirektor Irina Bokova ning küsitava jalgpalliklubi omanik 
ja president šeik Abdullah Bin Nasser Al Thani nelja-aastase sponsorlepingu ning klubi särgile 
ilmus uus sponsorlogo. Sel hooajal esimest korda oma ajaloos ka UEFA Meistrite liigas mängiv 
klubi (mullu lõpetati koduliigas 4. kohaga ning eelringide kaudu jõuti Meistrite liigas 32 parema 
hulka) ja ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsioon kohustusid tegema koostööd rahu, 
võrdsuse, eri kultuuride dialoogi ning dopingu- ja rassismivaba spordi propageerimisel kogu 
maailmas.  Millise klubi särgil ilutseb UNESCO logo? 

 

 

24. Staažikale spordisõbrale peaks olema tuttav arve nr 1700539. Mis arve?  

 

25. See mees võitis oma kakskümmend aastat kestnud tippsportlase karjääri jooksul tiitlivõistlustelt 
(OM, MM, EM) vaid kulda, tal ei ole neilt võistlustelt ainsatki hõbe- ega pronksmedalit. Ta räägib 
oma kreedost sportlasena, Pekingi olümpiast ja 2012. aasta jalgpalli EM-ist. Kes räägib? 
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26. Meeste 110 meetri tõkkejooksu ajaloos on lõviosa 
maailmarekordiparandustest tehtud USA tõkkesprinterite 
poolt, kuid enne Aries Merritti 12,80 sekundit  tänavu 7. 
septembril Brüsselis olid rekordit edasi viinud hoopis kolm 
mitte-ameeriklast – britt Colin Jackson, hiinlane Liu Xiang 
ja kuubalane Dayron Robles. Enne neid rekordimeheks 
olnud kahekordne olümpiavõitja USA-st kattis tõketega 
staadionisirge 12,92 sekundiga 16. augustil 1989 Zürichis 
ning hoidis rekordit enda nimel neli aastat ja neli päeva. 
Kes? 
 
 
   

 

27. Mullu oktoobris Pärnus peetud Eesti meistrivõistlustel jõutõstmise lamades surumises hõivas 
meeste kuni 93 kg kaalus teise koha SK Reval-Sporti esindanud jõumees. Märkimisväärne pole 
siiski mitte saavutatud tulemus (200 kilo) vaid hoopis tõstja nimi. Sama nime kandis saksa 
okupatsiooni aegadel üks Eesti kohalikke “füürereid”. Venelaste tagasi tulles põgenes ta esmalt 
Danzigisse ning sealt edasi Austriasse. 1947. aastani viibis ta vahi all, Nürnbergi protsessil esines 
tunnistajana. Pärast seda töötas mees Austrias ajakirjaniku ja ametnikuna ning suri 10. aprillil 
1978 Grazis. Kellest on jutt? 

 

 

28. 1982. aastal asutatud Briti spordikaupade müüja SportsDirect.com sõlmis mullu tehingu ühe 
Inglise Premier League'i klubiga, mille kohaselt nimetati klubi staadion ümber Sports Direct 
Arenaks. Klubi fännide seas tekitas 1892. aastal ehitatud staadioni harjumuspärasest nimest 
loobumine küll üleüldist pahameelt, kuid raha teadupärast ei haise. Millisele klubile Inglismaa 
suuruselt kuues staadion kuulub? 

 

 

29. 

 

1926. aastal avatud Kadrioru staadioni maa-ala plaanid tegi saksa 
spordiarhitekt Renner, kuid et maakoht anti lepingu kohaselt Eesti 
lauljate liidule laulupidude pidamiseks, otsustati staadion ka vastavalt 
ehitada. Laululava vajadusi arvestades konstrueeris staadionitribüüni 
üks esimesi eesti kutselisi arhitekte. Sama mehe töölaualt on tulnud ka 
näiteks Tartu Pangamaja projekt. Kes oli see arhitekt? 

 
 

30. Sellel 850 m pikkusel ringrajal peetakse igal aastal 
(tänavu juba 34. korda!) Saduküla klubi korraldusel 
ühe spordiala esimese Eesti meistri mälestusvõistlusi. 
Millise kuningliku ajalooga linna külje all see ringrada 
asub? 
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 32. Poola on teada-tuntud jalgrattariik ning seetõttu on 
üllatav, et Tour de France'il on kollast liidrisärki 
kandnud vaid üks poolakas. See juhtus 1987. aastal. 
Tegemist on ka Maarjamaal tuntud mehega, kes 
eestlaste mällu jäädvustas end eelkõige Rahutuuril 
osaledes. Tema edukaimaks hooajaks jäi 1985, mil ta 
krooniti amatööride maailmameistriks, võitis 
üldkokkuvõttes Rahutuuri ja valiti seejärel Poola 
aasta parimaks sportlaseks. Kes on ainus Tour de 
France’il liidrisärki kandnud poolakas? 

 
 

33. Ühe spordiala tähtsa osise iseseisvaid maailmameistrivõistlusi peetakse alaliselt USA Nevada 
osariigis, Las Vegase lähistele Mesquite'i rajatud spetsiaalses kompleksis, mille rada on 60 jardi 
lai ja 450 jardi pikk.  Senistest võitjatest on väljapaistvaim olnud kanadalane Jason Zuback, kes 
võitnud kokku viis korda, neist neli korda järjest (1996-1999). Kanada ja USA sportlastele lisaks 
on esikoha saanud veel rootslane Viktor Johansson (2000) ja britt Joe Miller (2010). Mis 
võistlus? (Õige spordiala eest 1 punkt) 

 

 

34. See 1898. aastal asutatud klubi on vanim järjepidevalt tegutsenud 
professionaalne ameerika jalgpalli klubi USA-s. NFL-i ühe 
asutajaklubi sünnilinn oli Chicago, 1960-1987 tegutseti St. Louisis ja 
alates 1988. aastast on klubi koduks Phoenix. NFL-i meistriks on 
tuldud kaks korda (1925, 1947), XLIII Super Bowli kohtumises 
kaotati Pittsburgh Steelersile 23:27. Mis klubi?  

 

35. Aerutamises on vaid ühes meeste paadiklassis ühel kindlal distantsil võisteldud kõigil senistel 
(1949-2012) Eesti meistrivõistlustel. Sama kehtib ka olümpiamängude (1936-2012) puhul. Eesti 
meistrivõistlustel on küsitaval paadil ja distantsil kõige rohkem medaleid võitnud Heino Kurvet, 
olümpiaajaloos rootslane Gert Fredriksson. Londoni olümpial läks kuld Norrasse. Millisel 
paadil ja millisel distantsil? 

 

31. Mis aasta? (+- 1 aasta 1 punkt) 
- Brasiilia esimesed jalgpallimeistrivõistlused lõppesid Atletico Mineiro võiduga; 
- Joe Frazier alistas esimest korda Muhammad Ali; 
- USA-s peeti Super Bowl V; 
- Eddy Merckx võidutses esimest korda samal aastal nii Tour de France’il kui ka proffide MM-il; 
- Irina Rodnina tuli iluuisutamise paarissõidus kolmandat korda maailmameistriks; 
- NHL-i MVP-ks nimetati Bobby Orr 
- Jaan Talts ületas ühe õhtuga kuuel korral raskekaalu maailmarekordeid; 
- Tallinnas peeti esimene Tallinna Mõõga turniir; 
- Eestis alustati Spordiloto piletite müümist; 
- Spordileht hakkas ilmuma varasemast hoopis kvaliteetsemas ofsett-trükis. 
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36. Paljud praeguseks kuulsaks saanud spordivõistlused on sündinud ajakirjanike ideedest. Millise 
võistluse idee autoriks oli lehemees ja hiljem poliitikuna tegutsenud Anders Pers (1860-
1951)? Esimesel võistlusel 1922. aastal oli 119 osalejat, aga vaid mõni aeg hiljem hakati 
võistlejaid lugema juba tuhandetega. 

 

 

37. Sellele Tartust pärit noorele emale kuulus 
ühel võistlusalal Eesti rekord 1995-1997 
ja teisel 1995-2004, Eesti meistriks on ta 
tulnud 5 korda individuaalselt ja 4 korda 
võistkondlikult. USA-s Brigham Youngi 
ülikoolis õppides tutvus ta oma tulevase 
abikaasa Braddoniga ning tolle sünni-
maale elama asudes tuli ühe korra ka 
oma uue kodumaa meistriks. A-st 2007 
on ta firma Sports & Orthopaedic 
Physiotherapy kaasomanik ja reklaami-
firma projektijuht. Kes? 

 
 

38. Eesti suusameistritest on sellega hakkama saanud vaid kaks meest – Kalju Ojaste 1992. ja 
Meelis Aasmäe 2000. aastal, mõlemad Haanjas. Meistrivõistluste "rekord" kuulub siiamaani 
viljandlasele Aasmäele. Samas pole nimetatud saavutus midagi erakordset, sest 2000. aastal 
tegid seda ka võitja järel kahvatumad medalid teeninud suusamehed. Millisest saavutusest on 
jutt? 

 

 

39. 

 

Vennad Klitškod on alates 1996. aastast profiringis pidanud 
kokku 108 matši ja võitnud neist 103. Viimati sai profipoksi 
ajaloo ühe edukama vendadepaari liige “kere peale” 10. 
aprillil 2004 Las Vegases, kui Vladimir pidi end viiendas 
raundis tehnilise nokaudi tõttu võidetuks tunnistama. 
Mustanahalise võitja profikarjäär kestis 1996-2010 ning 
lõppes 35 võidu ja 6 kaotusega. Viimaseks jäänud matšis 
nahutas teda soomlane Robert Helenius. Kes? 

 

40. Jäähoki täiskasvanute MM-võistlused on vaid ühe korra toimunud väljaspool Euroopat või 
Põhja-Ameerikat. Toona tuli maailmameistriks USA, järgnesid Kanada ja Soome, seejuures sai 
USA oma ainsa kaotuse just Soomelt, kellele vahegrupis kaotati lisaajal 0:1. Finaalmäng toimus 
linnas, kus aasta hiljem toimus taliuniversiaad. Milline riik on ainsana väljaspool Euroopat või 
Põhja-Ameerikat korraldanud jäähoki MM-võistlused? 
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41. Nende kahe mehe senise sportlaskarjääri 
tipphetk oli tänavu 1. septembril Tšehhis 
Přebuzis, kus nad maailmameistriteks 
krooniti. Tegemist on igas mõttes 
karmide meestega. Vasakpoolne on 
korduvalt võitnud medaleid oma riigi 
meistrivõistlustelt judos ja kui asi 
puudutab rahaasju, siis ei taha keegi 
kokku puutuda parempoolsega. Kes on 
pildil? Kui teate spordiala, millega nad 
igapäevaselt tegelevad, siis saate 1 
punkti.  

 
 

42. 19. oktoobri 2012. aasta seisuga on pika raja (50 m) ujumise MM-võistluste kavva kuuluvatest 
individuaalaladest neljal Eesti meeste kehtiv rekord kehvem kui kehtiv naiste maailmarekord. 
Kaks ala on 200 m liblik- ja 400 m kompleksujumine. Millised on kaks ülejäänud ala? 

 

 

43. 

  

 Piltidel on kaks tänavust naisolümpiavõitjat, 23-aastane S.Y. Aasiast ja 28-aastane L.A. 
Euroopast. Nende mõlema nime ette võib Londoni olümpiamänge meenutades kirjutada kaks 
sõna. Esimene sõna on mõlema puhul sama ehk “kõige”, teine on aga erinev. Nimetage need 
erinevad sõnad? 

 

 

44. NHL-iga konkureerida üritanud hokiliiga WHA pidas vastu seitse hooaega (1973-1979) ja vaid 
ühel klubil õnnestus liiga meistritiitel võita kolm korda. 1972. aastal asutatud klubi liitus pärast 
WHA lagunemist NHL-iga ning säilitas oma nime ja kodulinna 1996. aastani. Siis müüdi klubi 
Arizonasse ja sai uueks nimeks Phoenix Coyotes. Milline klubi? 

 

 

45. Kes räägib?  
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46. Hiinlanna Li Na on küll esimene Aasia tennisist, kes võitnud suure slämmi turniiril üksikmängu, 
kuid ta pole esimene Aasias sündinud tennisist, kes selleni küündinud. Küsitaval on ette 
näidata neli suure slämmi üksikmängu tiitlit, lisaks on ta 21 nädalat juhtinud ka maailma 
edetabelit. Küsitava sünnilinn asutati 1965 (sic!) ja kandis kaartidel esimesed 20 aastat nime 
Njah. Kes on esimene Aasias sündinud suurturniiri võitja? 

 

 
 

47. 

 

See tuleva aasta 9. jaanuaril 65. sünnipäeva tähistav eestlanna 
hakkas oma lemmikspordiala harrastama 1965. aastal Hugo 
Abrami ja Uno Terase käe all, hiljem juhendas teda abikaasa. 
EM-il 1979. aastal võitis ta Euroopa meistrivõistlustelt kaks 
hõbemedalit, N Liidu meistrivõistlustelt jäi tema 
medalikogusse 15, sotsialismimaade meistrivõistlustelt 3 ja 
Eesti esivõistlustelt 7 kulda. Euroopa rekordi püstitamisega sai 
ta hakkama 1 korra, N Liidu rekordeid kogunes 7. 1988 
autasustas rahvusvaheline alaliit teda oma aukirjaga. Kes? 

 

48. Kui nüüdisaegsete olümpiamängude isa Pierre de Coubertin 1883. aastal esimest korda 
Inglismaad väisas, vaimustus ta ühest seal viljeldud spordialast sedavõrd, et temast sai 
Prantsusmaal üks selle ala pioneere. 1892 oli de Coubertin kohtunik Prantsuse esimeste 
meistrivõistluste finaalis, lisaks kirjutas ta mitmeid seda ala tutvustavaid artikleid. Suuresti 
tänu temale jõudis see sport ka olümpiaprogrammi. Nelja aasta pärast Rios võistlevad sel 
spordialal olümpiamedalite pärast 12 mees- ja naiskonda. Mis ala? 

 

 

49. 
 
 
 

 
50. 

Läinud kuul valis 2014. aasta jalgpalli MM-võistluste 
korralduskomitee turniiri maskotiks väljasuremisohus 
oleva armadillo, kes hüüdnime saab endale alles 
tuleval kuul. Kuidas kutsutakse seda imetajate 
sugukonda eesti keeles? 
 
 
 
Üks Londoni olümpiamängude kergejõustikuvõistluste 
võitjatest kordas finaalis täpselt sama tulemust, 
millega ta krooniti olümpiavõitjaks ka kaheksa aastat 
varem Ateena mängudel. See oma riigi esimene kahe-
kordne olümpiavõitja püsis aastatel 2001–2004 oma 
lemmikalal 43 võistlust järjest kaotuseta. Kes ja mis 
alal? 
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51. Need kaks Pärnumaalt pärit sarnaste 
initsiaalidega (K.L.) meest kuuluvad Eesti 
raskejõustikuajaloo legendaarsete raske-
kaallaste sekka. Vanem neist (s. 1941) tuli 
kahe kümnendi vältel vabamaadluses 17 ja 
Kreeka-Rooma maadluses 2 korda Eesti 
meistriks ning võitis N Liidu meistri-
võistlustelt vabamaadluses neli medalit 
(0+2+2). Noorema (s. 1958) kaela riputati 
vabamaadluse raskekaalus 12 ja sumo 
absoluutkaalus veel 2 Eesti meistri kulda.    

 Viimati nimetatud alal krooniti küsitav 1997 ka Euroopa meistriks, silmapaistvaid võite on ta 
saavutanud ka rammumeeste konkurentsis. Kes on need kaks võidukat K.L.-i? 

 

 

52. Olümpiamängudelt purjetamises 470 klassis hõbe- ja pronksmedali võitnud kaksikvennad Tõnu ja 
Toomas Tõniste on samas paadiklassis koos võisteldes seitse korda tulnud ka Eesti meistriks. 
Soodimehena tegutsenud Toomasel on aga 470-l üks kodune meistritiitel rohkem. 1982. aasta 
suvel jäi Tõnu vahetult enne meistrivõistlusi haigeks ning ei saanud osaleda. Treenerid otsustasid 
seepeale 15-aastase Toomase istutada ühte paati tollal veel 14-aastase purjetajaga ning uus 
paatkond krooniti ka meistriks. Läbinisti sportlikust perekonnast (nii isa kui ema Eesti meistrid ja 
mitte ainult!) pärit poisist sirgus samuti väljapaistev seilaja, kahekordne olümpiamees ja Eesti 
meister erinevates klassides. Kes oli Toomas Tõniste paariline? 

 

 

53. 

 

See ausammas on püstitatud ühe hukkunud 
vormelipiloodi sünnilinna. Maailmameistriks 
ei tulnud see üheksa hooaega F1-sarjas 
võistelnud, 126 GP-l osalenud ning neist 10 
ka võitnud võidusõitja kunagi. Kahel aastal 
kuulus talle MM-sarjas hõbe ja ühel aastal 
pronks. Linna nime ei saa öelda, sest see 
reedaks kohe ka piloodi rahvuse ja koos 
sellega nime. Kelle mälestus sellisel kujul on 
jäädvustatud? 

54. Tänavu augustis ja septembris peetud Londoni paraolümpiamängudel oli Eesti väljas kolme 
invasportlasega. Meie suurim medalilootus ujuja Kardo Ploomipuu sai klassis S10 parimana 100 m 
seliliujumises neljanda koha, Sirly Tiik oli klassis F20 kuulitõukes isikliku rekordi 11.54-ga viies. Ka 
kolmas Eesti esindaja võistles kuulitõukes ning oli klassis F20 üheksas. Kes oli Eesti esinduse 
kolmas liige?  

 

 

55. Möödunud suve üks šokeerivamaid sündmusi Euroopa jalgpallis oli Šoti suurklubi 
Glasgow Rangersi pankrott.  Klubi küll formeeriti uuesti, kuid peab tagasi tippu 
pürgimist alustama Šoti liiga madalaimast, III divisjonist. Milline klubi sai Rangersist 
vabaks jäänud koha Scottish Premier League’is?  
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56. 
 
 
 
57. 

Kahe erineva spordiala MM-võistlustelt on see ameeriklanna 
noppinud kokku 10 autasu (4+1+5), kuid viis olümpialkäiku ja 
neli võistlemist on toonud talle vaid ühe pronksi. See praegu 
51-aastane “sporditüdruk” oli omal ajal ka Eestis väga tuntud 
tänu oma siinsele kangele konkurendile. Kes? 
 
 
Eesti jalgpallikoondis pidas 1920-1940 kokku 107 ametlikku 
maavõistlusmängu kokku 13 rahvuskoondise vastu. Vaid ühega 
neist pole pärast taasiseseisvumist (1991) enam kordagi 
kohtutud. Kõik kolm sõjaeelset mõõduvõttu lõppesid eestlaste 
kaotusega – 0:5, 1:4 ja 0:2. Millise riigi koondis? 

 
 

58. 

 

Ilmselgelt rõõmustab see mees piltidel 
mootorisportlasena võidetud karika üle. 
Enne autorooli istumist sai sama härra 
aga maailmakuulsaks hoopis ühte teist 
spordiala harrastades. Olümpiakuld,  neli 
MM-tiitlit, 18 võitu MK-sarjas ja ühe 
maineka kompleksvõistluse esikoht on 
selle kindlaks kinnituseks. Ka tema 
eelmise harrastuse juurest ei puudunud 
kiirus, sellega kaasnev risk ning kohustus 
kiivrit kanda. Kes on pildil? 

 

59. Tänavu mais peeti Tartus Dorpati konverentsikeskuses rahvusvaheline välkmaleturniir, mille võitis 
65 nuputõstja konkurentsis Läti suurmeister Arturs Neikšāns. Teine oli Jaan Ehlvest, kolmandat ja 
neljandat kohta jagasid Kaido Külaots ja lätlane Toms Kantāns. Kelle mälestusele oli turniir 
pühendatud? 

 

 

60. Seda nelja korvpalliklubi turniiri on 
nüüdseks peetud viis korda ning 
võitjaks on kroonitud kolm klubi – 
Moskva CSKA on saanud kolm 
võitu, Ateena Panathinaikos ja 
Kaunase Žalgiris ühe. Finaali on 
lisaks eelnimetatutele jõudnud 
veel Istanbuli Fenerbahçe ja 
Krasnodari Lokomotiiv-Kuban. Mis 
turniir? 
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VASTUSED 
 
 

 1.  Stanfordi ülikool 
2.  Indrek Pertelson  
3.  Kuveit 
4.  Montreali olümpia 1976 
5.  Tallinna Sport 
6.  golfi British Open 
7.  Carmelo Anthony, LeBron James 
8.  Hanno Selg 
9.  Vello Jürjo 
10.  Warrior Sports (Valga Warrior) 
11.  esimene naine F1-s 
12.  Anti Peet, sumo 
13.  groom (tõlkes peigmees) 
14.  Tokyo, Madrid, Istanbul 
15.  kergejõustiku Ivo van Damme 

            memoriaal Brüsselis 
16.  Türgi ralli 
17.  Lembit Lõhmus 
18.  Poola (Justyna Kowalczyk), Rootsi (Jörgen Brink, Björn 

Lind, Lina Andersson, Hanna Falk, Emil Jönsson) 
19.  naiste 200 m jooks (Bärbel Eckert, Annegret Richter, 

Renate Stecher, Carla Bodendorf, Inge Helten) 
20.  sõudjad 
21.  Jevgeni Kazakov (purjetaja) 
22.  70 m 
23.  Malaga CF 
24.  Eesti Spordi Maja 
25.  Sergei Bubka 
26.  Roger Kingdom 
27.  Hjalmar Mäe (1901-1978) 
28.  Newcastle United 
29.  Karl Burman 
30.  Põltsamaa, Kuningamäe rada 

 

31.  1971  
32.  Lech Piasecki 
33.  golfi pika löögi MM-võistlused 
34.  Arizona Cardinals  
35.  meeste ühesüsta (K-1) 1000 m 
36.  Vasaloppet 
37.  Milena McIntosh-Alver 
38.  50 km alla kahe tunni 
39.  Lamon Brewster 
40.  Hiina (naiste MM 2008 Harbinis) 
41.  Silver ja Rain Eensaar,    

Rogain (orienteerumine) 
42.  800 m vabalt, 1500 m vabalt 
43.  Siling Yi oli Londoni mängude “kõige   

esimene” ja Laura Asadauskaite 
“kõige viimane (302.)” võitja. 

44.  Winnipeg Jets 
45.  Margus Murakas 
46.  Maria Šarapova 
47.  Eda Laan 
48.  ragbi 
49.  vöölased 
50.  Felix Sanchez, 400 m tj, aeg 47,63 
51.  Kalju Liiva, Karl Lõõbas 
52.  Peter Šaraškin 
53.  Ronnie Peterson (Örebro) 
54.  Jüri Bergmann 
55.  Dundee FC 
56.  Connie Paraskevin-Young 
57.  Saksamaa 
58.  Sven Hannawald (suusahüpped) 
59.  Hendrik Olde 
60.  Gomelsky Cup 
 
 

 
 
 



 


