
Juuru Spordikilb 29.09.2012 Küsimused Igor Habal ja Peep Vahtrik

1) Juuru kooli tüdrukute kaugushüpperekord on juba palju-palju aastaid Maie nimel. (Poiste oma 

ei kuulu Valdurile :-) ) Tema isiklik on üle 6 meetri. Pisut nõrgem on õde Ülle tippmark. Kolmas 
õde Tiina hüppas päris hästi kõrgust ja harrastas tõkkejooksu. Praegu on Tiina aga Eesti absoluut-
ses tipus, päris esimene, kuigi muus valdkonnas. Sportlasena on õdedekolmikust oluliselt tuntum 
Maie abikaasa, Eesti rekordiomanik. Samuti võib mehe üheks tippsaavutuseks pidada Jaanus 
Raidali alistamist 7:6. Pange kirja Maie kas neiupõlve- või praegune perekonnanimi. 

2) Ta on ligi 180 cm pikk. Käesolevast aastast firma Braun 
reklaaminägu, teemaks epilaatorid. Kuna olümpiamängudel 
individuaalvõistlust ei peeta, siis ilmselt seetõttu on ta ainult 3-
kordne olümpiavõitja (1 Pekingist ja 2 Londonist). MM-kuldasid 
on tal aga tervelt 16. Võistluseks ettevalmistamisel võtab suure osa 
ajast juuste sättimine. Kellest on jutt?

3) Juuli lõpus peeti Tallinna lähedal CSIO2* võistlusel FEI Rahvuste Karika Eesti etapp. Võitis 
Valgevene, Eesti oli teine. Kõrgeima tasemega võistlused on tähistusega CSIO5*. Kategooriatesse 
jaotamise üks peamisi aluseid on auhinnaraha suurus. Millisel spordialal on sellise nimetusega 
võistlused? Vastake võimalikult täpselt, sest sellel spordialal (laiemas mõttes) kasutatakse 
erinevates distsipliinides erinevad tähistusi. 

4) Inglismaa meistriks on tulnud 3 Venemaa koondises mänginud jalgpallurit: esimene hooaegadel 
1992/93 ja 1993/94 Manchester Unitediga, teine (Venemaa koondise kapten enne Aršavinit) 
2004/05 Chelseaga ja kolmas (praegu Anžis) 2009/10 samuti Chelseaga. Nimetage need 3 meest.

5) Kes on vasakpoolsel ja kes on keskmisel pildil? Need kaks said samal aastal hakkama 
samalaadse teoga. Parempoolset ei küsi, aga juhuslikult ta siin ei ole.

  

6) Pildil näete 2005. aastal tehtud Fabergé muna, 
mille valmistamisel oli eeskujuks üks šoti jalgpallur. 
Peale Vene tsaariperekonda oli ta esimene elusolev 
inimene, keda sellisel moel austati. See šoti 
parempoolkaitsja ei olnud ka mingi tundmatu suurus, 
vaid jalgpallur, kes 1961-75 esindas Glasgow Celticut 
ning 2002. aastal valiti ta fännide poolt kõigi aegade 
parimaks Celticu mängijaks. Mees kaua endast tehtud 
muna nautida ei saanud, vaid lahkus siit ilmast 2006. 
aastal. Kellest tehtud muna näete te pildil?
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7) See Argentina jalgpallur, kes 1997. aastal vaid 51-aastaselt 
suri, mängis oma parimad aastad Euroopas, esindades Lissa-
boni Sportingut 1971-75 ja Marseille Olympique’I 1975-1977. 
Kuigi ta esindas Argentina koondist 1974. aasta MM-il, on 
tema suurimaks saavutuseks fakt, et 1974. aastal sai temast 
esimene mitte-eurooplane, kes võitis Euroopa Kuldse Jalgpalli-
saapa, lüües 1973-74 hooajal 46 väravat. Saavutuse eest sai ta 
auhinnaks Toyota sõiduauto, mille ta tegi rahaks, jagades 
saadud summa võistkonnakaaslastega solidaarselt ära. Kes?

8) Pildil olevale USA korvpallurile on 2012. aasta seni möödu-
nud kui unistuste täideminemise aasta. Kõigepealt jõudis ta 
Oklahoma City Thunderi särgis NBA finaali, siis ta valiti NBA 
aasta vahetusmängijaks ning lõppakordina tuli USA koondises 
olümpiavõitjaks. Lisaks sellele saab ta uhkust tunda NBA 
pikima habeme üle. Kes on see võimsa habeme omanik?

9) Vanasti olümpiaraamatuid lugedes sain kokku kolm spordiala, kus naised võisid võistelda koos 
meestega: ratsutamine, laskmine ja purjetamine. Kui ratsutamises on see olukord säilinud, siis lask-
mise ja purjetamisega on olukord muutunud. Purjetamises, kus praktiliselt kõik paadiklassid on 
jagatud meeste ja naiste vahel, on säilinud vaid üks 2rrand. 2012. aasta olümpial oli kavas ka üks 
mõlemale sugupoolele avatud paadiklass, hoolimata sellest, et kõik võistlejad olid vaid mehed! 
Selle paadiklassi lõid austraallased, kes võtsid eeskuju oma 18-jalalisest paadiklassist. Juhuslik 
pole ka kokkusattumus, et paadiklass võeti olümpiakavva just Sydney olümpiamängudel. Millise 
paadiklassiga on tegemist?

10) Näete Barcelona olümpiamängude ühte emotsionaalsemat 
hetke. Eeljooksudes parima aja saanud ning oma vahejooksu 
võitnud Briti veerandmailer on poolfinaalis 250 m peal kanna-
kõõlust rebestanud, longates nüüd tribüünilt rajale jooksnud 
isaga finiši suunas, teostamaks oma olümpiaunistust, milleks on 
jooksu ja ühtlasi võistluste lõpetamine. Neli aastat varem oli ta 
samasuguse ebaõnne küüsis, otsustades vaid loetud minutid 
enne starti vigastatud kannakõõluse tõttu olümpial osalemata 
jätta. Kes on see ebaõnnesõdur?

11) Nende kahe naise sportlasteel on 
palju sarnasusi. Nad tegelevad sama 
alaga, on teineteise konkurendid. 
Mõlemad on osalenud 7 olümpial 
(viimati Londonis), seejuures kumbki 
vähemalt 2 erineva lipu all. Mõlemad 
on 1 kord tulnud olümpiavõitjaks ja 
seda kohe esimesel osalemisel 1988. 
Lisaks on mõlemal vähemalt 1 hõbe- 
ja 1 pronksmedal. Nad on kandnud

 

oma riigi lippu olümpia avatseremoonial, üks Pekingis, teine Londonis. Kes on piltidel?

12) Jalgpalli kahe viimase hooaja Euroopa Liiga suurim väravalööja on üks ja sama mees. Mullu lõi 
ta 17 väravat ja aitas tiitlini FC Porto, tänavu 12 tabamusega Madridi Atletico. Lõppenud hooajal 
oli ta Hispaania La Ligas Messi ja Cristiano Ronaldo järel resultatiivsuselt kolmas. Pange kirja 
mehe nimi ja mis riigi koondislane ta on. 1 + 1 p.
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13) Londoni mängudel oli naiste seas vanim medalivõitja hõbeda saanud 52-aastane Lesley 
Thompson-Willie Kanadast. Ta on osalenud 7 olümpial ja kokku võitnud 5 medalit, sealhulgas 
kulla 1992 Barcelonast. Millisel spordialal ta võistleb? 

14) Eugene on korvpallur. Ühe hooaja mängis NBA-s, praegu on ta meeskonnaks Joventut 
Badalona. Eugene’i õde võitis Londoni OM-ilt 3 medalit, igast sordist ühe. Lisaks on ta 3-kordne 
maailmameister. Nende nimekaim (sugulane ei pidavat olema) on 18 hooaega mänginud MLB-s 
pesapalli. Ta on New York Yankeesi kapten, 5-kordne World Series meister, 13-kordne All Star ja 
mis kõik veel. Milline on nende kolme ühine perekonnanimi?

15) Ei juhtu just tihti, et vormel-1 meeskond võidab oma MM-debüütetapi. 
Aga nii läks 9. jaanuaril 1977 Argentinas, kui esikoha sai Jodi Scheckter. 
Samal aastal võitis ta kokku 3 etappi, jõudis lisaks veel 6 korral poodiumile, 
kuid paljud katkestamised tingisid kokkuvõtttes Niki Lauda järel siiski MM-
hõbeda. Järgmisel hooajal sai Scheckter 7. koha. Aasta lõpus tuli rajale ka 
teine masin, roolis Bobby Rahal.

1979. aasta jäi tiimile vormeli-1-s viimaseks ja täiesti edutuks, kuigi pilootideks olid jällegi kaks 
kõva meest – James Hunt ja Keke Rosberg. 

Meeskond sai alguse sellest, et üks Kanada ärimees WW ostis 1975. aastal Frank Williamsilt tema 
firmas enamusosaluse ja lõi selle baasil omanimelise tiimi. Millist nime kandis see ainult 3 hoo-
aega kihutanud ja 4 ülalnimetatud juhti kasutanud meeskond ehk kes oli omanik?

16) See 1970ndatel Šveitsi bioloogi Hermann Brandti poolt loodud võistkonnamäng loeb oma 
eesmärgiks harmoonilise ühiskonna ülesehitamist, mitte selgitada võitjaid ega kaotajaid. Mäng on 
saranne käsipallile, kus punkti saamiseks tuleb visata vastu kummagi otsajoone juures asuvat 
trampliinilaadset väravat ning pall tagasilennul kinni püüda. Spordiala on alates 2009. aastast 
Maailmamängude kavas. Milline ala?

 

17) 2004-08 oli ta Absolut Vodka tootjana tuntud V&S Grupi juhatuse esimees ning a-st 2009 
maiustustetootja Cloetta, mille alla kuulub ka Leaf Foods, esimees. Spordimaailmast on see 
rootslane rohkem tuntud 1980. aasta 100 m seliliujumise olümpiavõitjana. Kes on see ka ärimehena 
tuntuks saanud sportlane?

18) Maailmarekord on kergejõustikus alati pigem erandlik nähtus, selle ületamist aga ühe sportlase 
poolt kaks korda õhtu jooksul võib rekordite tabelitest leida aga kümnetel puhkudel. Lausa 
unikaalne saavutus on ühe sportlase poolt maailmarekordi parandamine kolm korda ühe õhtu 
jooksul. Kergejõustiku ajaloos võib seda siiski kolmel korral leida: 19. mai 1975 Rehlingenis, 1. 
mai 1976 San Joses ja 12. august 1987 Viareggios. Neist esimesel kuupäeval ületati kehtiv 
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maailmarekord kõigil kuuel katsel! Kes on need kolm kergejõustiklast, kes sellise saavutusega on 
hakkama saanud?

19) Juba aastaid on NASCARI 30+ etapist vaid kaks sõidetud tavalistel ringradadel. Üks neist, 
asukohaga Californias, oli varem tuntud kui Sears Point Raceway ja Infineon Raceway, kuid nüüd 
kasutab sponsori puudumisel raja läheduses asuva linna nime. Teine neist, asukohaga New Yorgi 
osariigis, oli aastatel 1961-80 F1 USA GP toimumiskohaks. Mis ringradadega on tegemist?

20) Selle advokaadi näol oli ilmselt tegemist kõigi aegade edukaima amatööriga, kes eales golfi-
keppi käes hoidnud. Ta võitis ajavahemikul 1923-1930 US Openi neli korda ja The Openi kolm 
korda, lisaks veel 6 korda USA ja Suurbritannia amatööride meistrivõistlused. 1930. aastal sai ta 
hakkama sellega, mida ei varem ega hiljem pole keegi saavutatud: ta võitis kõik neli golfi suur-
turniiri ühel aastal! See saavutus tõi talle ka esimesena samal aastal loodud USA parima amatöör-
sportlase Sullivani auhinna. Üllatuslikult tegi ta samal, 1930. aastal, golfiga lõpparve ning alustas 
karjääri golfiradade disainerina - tema kuulsaimaks kätetööks on ilmselt Mastersit korraldav 
Augusta golfirada, mille ta lõi koos Alister MacKenziega 1933. aastal. Kes on see golfiheeros?

21) 1998 ilmus Andres Ehini raamat “Seljatas sada meest”, mille sisuks on möödunud sajandi 
alguspoole Eesti kahe vägilasneiu kirjavahetus. Sel suvel pani teater “Endla” nende jõu- ja 
ilunumbrid ning maadlemised lavamattidele. Kes olid need kaks vägevat rammunaist, keda teatris 
kehastasid Kaire Vilgats ja Triin Lepik? 1 + 1 p.

22) 2012 valminud film “Bert & Dickie” (ETV-s pealkirjaga “Kulla nimel”) räägib brittide 
sõudmise kahepaadi ettevalmistustest 1948. aasta olümpiaks. Tulevaste võitjameeste treeneriks oli 
viielt eelnevalt olümpialt 3 kulda ja 2 hõbedat võitnud sõudja. Korraks vilksatas ekraanil ka üks 
Pariisi konservatooriumi lõpetanud klaverimängija, kellest räägiti kui kettaheite olümpiavõitjast. 
Tegelikult sai ta kulla ka kuulitõukes ja pronksi kõrgushüppes. Kes oli Berti ja Dickie treener ja 
kes klaverimängijast Londoni olümpiavõitja? 1 + 1 p

23) Londoni olümpial sai jalgratturitest ainsana 2 pronksi suurema osa aastast Küprosel elav 32-
aastane sportlane. Tema isa on ehk veelgi tuntum, sest tegu on sama ala olümpiavõitjaga. Nimetage 
need isa ja tütar. 1 + 1 p.

24) Need kaks logo põhjustasid omal ajal sarnasuse tõttu mõnin-
gat naginat, kuid praeguseks on “torm” vaibunud, sest vasak-
poolse omanikku ei ole enam. Tegemist oli 1982 asutatud info-
tehnoloogiafirmaga, mis tootis kalleid servereid ja kasutas oma 
operatsioonisüsteemi ning kust pärineb ka programmeerimiskeel 
Java. 2010 ostis firma ära Oracle.

Parempoolne kuulub 1938 asutatud peamiselt spordiriietust ja -jalatseid valmistavale kompaniile. 
Nime sellele võtsid omanikud jõelt, mille äärde tootmine algselt püsti pandi. 2008-2011 oli firma 
ühe jalgratturite tipptiimi nimesponsor (sõitsid nt. Cavendish, Boasson Hagen, van Garderen, 
Greipel, Hincapie jt). Nimetage need sarnaste logodega kaks firmat. 1 + 1 p.

25) Üks omanäolisemaid üksusi Eesti Vabadussõjas oli Peipsil tegutsenud Balti pataljoni relvastatud 
jääpurjekate flotill (Segelnschlittenflottille). Selle viis paati toodi kohale Haapsalust ja relvastati 
kuulipildujatega. Purjekad jaotati 2 divisjoni ja neist ühte juhtis 1917 Peterhofi lipnikekooli lopeta-
nud mees, hilisem mitmekordne Euroopa meister. Ta osales ka Berliini olümpial, kus sai 17. koha. 
Kes?

26) Aastatel 1964-68 jagati snuukri MM-tiitleid nii nagu seda males tehakse ehk tiitlikaitsja kohtus 
finaalis kandidaatide turniiri võitja. Nendel aastatel tuli maailmameistriks vaid üks mees, varem 
1957. aastal maailmameistriks tulnud inglise snuukrimängija. Tema elu peale sportlaskarjääri lõppu 
polnud vähem huvitav: 1979. aastal kuulutas ta välja eraisiku pankroti, 1980ndatel oli ta ITV-s 
kuulus snuukrikommentaator. Kes?

27) See 1991. aastal asutatud vene spordifirma riietab Venemaa olümpiakoondist alates 2002. aasta 
taliolümpiamängudest. 2012. aastal riietati lisaks veel Hispaania ja Ukraina koondist, pälvides 
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tähelepanu oma ülikirju ja slaavilikult veidra rõivastusega, mis ristiti ajakirjanike poolt kõige 
maitsetumate riiete hulka. Mis firma sai moepolitsei käest sellise kriitika osaliseks?

28) Kuigi me oleme USA rattasportlaste edu suurtuuridel just tänu Greg LeMondi ja Lance Armst-
rongi saavutustele seostanud eelkõige Tour de France’iga, on üks ameerika jalgrattur suutnud võita 
ka teise suurtuuri peale Tour’i. See 7-Eleveni meeskonda esindanud mees võitis 1988. aastal Giro 
d’Italia. 1986. aastal oli ta Touri parim noorrattur. Kokku suutis ta suurtuuridel võita 4 etappi ja 
tulla viiel korral kuue parema sekka. Kes?

29) 2000. ja 2004. aasta tõstmise üliraskekaalu olümpiavõitjale Hossein Rezazadehile on kodumaal 
sirgunud vääriline vahetus. 2012. aastal tuli üliraskekaalu olümpiavõitjaks samuti iraanlane, kahe 
varasema aasta maailmameister. Lisaks  võidetud tiitlitele hoiab ta enda käes ka rebimise maailma-
rekordit 214 kilogrammiga. Kes?

30) Selle Jaapani judoka näol on tegemist ainsa oma ala sportlasega, kes on olümpiamängudel 
võitnud kolm kuldmedalit. Need saavutas ta 1996-2004 -60 kg kehakaalus. Ta jahtis kulda ka 
2008. aasta olümpialt, kuid ta kaotas Jaapani katsevõistluste poolfinaalis. Kellest on jutt?

31) Järjepideva jalgpallivaatajana olen muuhulgas pööranud tähelepanu ka lugudele, mida fännid 
erinevatel Euroopa staadionitel ühiselt laulavad. Üks populaarsemaid laule, mida tihti võib kuulda 
ning mis on aastate jooksul saanud eriti mandri-Euroopa jalgpallifännide lemmikuks, pärineb ühest 
tuntud ooperist. Kohe kuuletegi sellest ooperist pärinevat ja fännide repertuaari aluseks olevat 
triumfimarssi. Meie soovime teada, mis ooperist küsitav pala pärineb ning kes on helilooja.

32) 2012-13 hooaja UEFA Meistrite Liiga kvalifikatsioonis võis näha 
võistlemas mütoloogilise nimega klubi Ulisses FC. Tegu on 2000. aastal 
asutatud klubiga, mis oma praegust nime kannab aastast 2006. Riigi 
meistriks tuldi esmakordselt 2011. aastal, lõpetades ühe teise klubi 10 
aastase valitsemise. Mis riigist nimetatud klubi pärineb?

33) Vaid kaks NBA mängijat on suutnud ühel aastal võita nii aasta uus-
tulnuka kui ka kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Huvitaval kombel 
said mõlemad korvpallurid sellega hakkama samal kümnendil. Kes?

34) See 1946. aastal Comerios asutatud Itaalia koduelektroonika tootja, mis on kuulsuse saavutanud 
eelkõige köögipliitide ja -ahjude valmistajana, on spordimaailmas tuntud enamasti selle poolest, et 
ta oli aastatel 1956-75 Varese korvpallimeeskonna nimesponsor. Selle aja jooksul võitis Varese 
seitse Itaalia meistritiitlit ja neli Euroopa karikasarja tiitlit. Millise, tänaseks Whirlpoolile kuuluva 
kaubamärgiga on tegemist?

35) 2012. aasta suveolümpiamängudel tulid veepallis olümpiavõitjateks riigid, kel varem puudus 
sellel alal kuldmedal. Millise kahe riigiga on tegemist?

36) Seda võistlust peetakse 1957. aastast. Individuaalselt oli siis parim Jaan Siiner, hiljem on võit-
jaks tulnud ka 1 olümpiavõitja ja 1 tulevane maailmameister. Meeskondadest on edukaimad olnud 
1959 Pärnu Linaketramise- ja kudumisvabrik, kolmel aastal Pärnu Metsakombinaat, 1985 M. Lille-
vere nim. kolhoosi LNSK. Esimesed välismaised võitjad olid Hispaania klubist, 2011 sai esikoha 
lätlaste Alpha Baltic/Unitymarathons.com. Viimastel aastatel on üritusel seos ka Raplaga. Milline 
võistlus? 

37) Londoni OM-il 2012 kogus kokkuvõttes suurima hulga medaleid USA. Kuid isegi neil ei arene 
mitte kõik spordialad paremuse suunas. Millisel spordialal said meesameeriklased Soulis 3 kulda, 
Barcelonas, Atlantas ja Ateenas 1 kulla, Sydneys ja Londonis 0. Vähe sellest, kuigi Londonis oli 
küsitaval alal USA-l üks arvukamaid koondisi, ei saanud nad üldse medaleid. Selle ala 
meesameeriklaste kaks viimast olümpiavõitjat on Andre Ward (2004) ja David Reid (1996).
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38) Millise sportmängu Euroopa Meistrite liiga (alates 1999) 
viimase 3 aasta võitja ja varasema Euroopa Karika edukaim klubi 
meeste seas on sakslaste Borussia Düsseldorf? 2000-ndate alguses 
võitis 4 korda järjest aga Belgia klubi Royal Villette Charleroi. 
Viimaste edu oli pisut üllatavgi, sest euromängudeks ülesantava 8 
võistleja  seas võib olla vaid 2 välismaalast.

39) Pekingi olümpial 2008 oli suureks üllatuseks vaid umbes 320 
000 elanikuga Islandi hõbe meeste käsipallis. Milline oli Londonis 
2012 kõige väiksema rahvaarvuga riik, mis võitis medali nö suure 
võistkonna sportmängus (korvpall, võrkpall, käsipall, jalgpall, 
veepall, maahoki)? Saadi samuti 2. koht.

40) Pildil on Märjamaal sündinud ja praegu Taanis õppiv piiga. Kes on see Noblessneri-nimelise 
klubi liige?

41) Enne Trinidadi üllatusmehe Keshorn Walcotti esikohta pärines meeste odaviske mitte-euroop-
laste ainuke olümpiavõit 1952. aasta olümpiamängudelt, kui triumfeeris üks vähetuntud ameerik-
lane. Me sooviksime teada, kellega on tegemist, et aga vastuse teadmine võib raskeks osutuda, 
aitab seda meelde tuletada kuulus USA pesapallur, kelle nimeline auhind antakse MLB parimale 
söötjale. Kellest on jutt?

42) Mõnede spordivõistkondade logo ei sisalda endas keerulisi elemente, vaid 
on pigem löövalt lakooniline. Pildil näetegi 2011. aasta Superbowli finaalis 
New England Patriotsi 21-17 võitnud meeskonna logo. Millise 1925. aastal 
loodud neljakordse Superbowli meistriga on tegemist?

43) Nende Slovakkia kaksikvendade näol on tegemist olümpiajaloo ühe edukaima vendade paariga. 
Nad on kärestikuslaalomi kahesüsta kolmekordsed olümpiavõitjad (2000-08), kes 2012 pidid 
olümpiamängudel esmakordselt kaotust tunnistama, jäädes kolmandaks. Mis on Pavoli ja Peteri 
perekonnanimi?

44) 1947. aastal New Yorgis sündinud Rikky von Opel, kes on Opeli 
suguvõsa liige, sõitis 1973 ja 74 F1-s, kuid 14 stardiga ei saavutanud 
ta ühtegi punkti. Siiski läheb ta vormeliajalukku lisaks oma 
sugulussidemetele eelkõige selle poolest, et ta on ainuke üht riiki 
esindanud F1 sõitja. Millisele riigile kogus Rikky von Opel tuntust?

45) 2012. aastal võitis see USA riistvõimleja olümpiakulla indivi-
duaalses mitmevõistluses ja naiskonnavõistluses. Tema saavutuse 
teeb kahtlemata suuremaks fakt, et tegemist on esimese neeger-
sportlasega, kes on riistvõimlemises olümpiakulla ja olümpiamedali 
võitnud. Kellega on tegemist?
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46) Kes on piltidel? Need mehed olid eelmisel 
hooajal omal alal parimad eestlased. Üks amet-
likult, teine tinglikult, sest ta ei ole Eestis 
sündinud ega esinda Eestit.

47) Millise tehnikaspordiala viimase 8 aasta 
individuaalne maailmameister on venelane 
Nikolai Krasnikov? Kokku on tal 17 MM-tiitlit. 

48) Kes oli selle suve jalgpalli EM-il edukaim 
värav + sööt arvestuses? Ta sai kokku 5 punkti 
(2 väravat ja 3 söötu).

 

49) Rootsi tuli jäähokis 1. korda maailmameistriks paljuski tänu sellele, et Kanada ja USA tookord 
ei tahtnud ning NSV Liit veel ei osalenud. Tšehhoslovakkia küll alustas mängudega, kuid nende 
tulemused tühistati, sest poliitülemused kamandasid meeskonna enne turniiri lõppu koju. Koju-
kutsumise nii otseseks kui ka kaudseks põhjuseks oli kahe tegelase surm, kusjuures üks oli saatus-
likku kopsupõletikku haigestunud teise matustel. Kes olid need kaks tegelast, kelle elu lõppes 9- 
päevase vahega?

50) Eesti ja Läti tennises on eri aegadel tipus olnud sama perekonnanimega naismängijad. 
Mõlemad saavutasid uhkemaid tulemusi paarismängus. Üks on tulnud Aasia ja kümmekond korda 
Eesti meistriks, teine kahel korral nii Prantsusmaa, Inglismaa kui ka Austraalia meistriks (koostöös 
Nataša Zvereva ja erinevate meestega). Praegu tegutsevad treenerina väljaspool kodumaad. Milline 
on nende ühesugune perekonnanimi?

51) Kui kogu maailma jälgis 2012. aasta olümpiamängudel seda, kuidas Michael Phelps purustab 
järjekordseid olümpiarekordeid, siis hoopis vähem tähelepanu sai tema koondisekaaslane. 2012. 
aastal sai nimelt sellest naislaskjast esimene USA sportlane, kes on viielt järjestikuselt olümpialt 
võitnud medali. Muuhulgas on tegemist ühega laskmise kolmekordsetest olümpiavõitjatest, kes 
2012. aastal võitis tiitli maailmarekordilise 99 lasuga 100 võimalikust. Kes on see tubli jahilaskja?

52) Teise maailmasõja-järgse Suurbritannia edukaimaks naistennisistiks tuleb ilmselt lugeda just 
teda, sest lisaks kolmele üksikmängu tiitlile (Prantsuse lahtised 1961 ja 66 ning Wimbledon 1969), 
on ta paarismängudes lisaks saavutanud veel viis suure slämmi tiitlit. Reketimängijakarjääri alustas 
ta aga oma kuulsa isa eeskujul lauatennisistina, kuuludes 1950ndate lõpul maailma paremikku. 
Tema nime meeldetuletamisel võib teid aidata Monty Pythoni kollektiiv, kes tegi oma seriaalis tema 
nime üle pidevalt nalja. Kes?

53) Hazara rahvusest Rohulla Nikpai, kes 2008. ja 
2012. aasta olümpiamängudelt võitis pronksi, on esime-
ne ja ainuke sportlane, kes on Afganistanile toonud 
medali. Milliselt spordialalt pärinevad Afganistani 
ainukesed medalid?

54) Millega on Tour de France’i ajalukku läinud Pierre 
Brambilla, Herman van Springel ja Laurent Fignon? 
Nimekiri on lõplik.

55) Kristallgloobusega näete poseerimas ühe spordiala 
2011-12 maailmakarikasarja üldvõitjat. Mis spordialal 
küsitav triumfeeris ning kellega on tegu? Kootud mütsi 
kandmine ei ole sugugi mõttetu!
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56) Vibulaskmise märklaual on 5 erinevat värvi kontsentrilised rõngad, kusjuures iga rõngas 
jaguneb veel sisemiseks ja välimiseks osaks. Nii saab kollase ala tabamise eest 9 või 10 silma. 
Millist värvi on see osa, mille tabamine annab 3 või 4 silma?

57) Millise spordiala rahvusvahelise liidu president on 2010. aastast 
prantslane Yvan Mainini? Eelmine oli Bob Elphinston Austraaliast. 
Kas korvpalli, käsipalli, tennise, ujumise või vehklemise?

58) Pildil on maailmameister ja Pekingi olümpiavõitja. Võistles ka 
Londonis, kuid protokollis on ta päris lõpus koos hispaanlase Luis 
Felipe Melizega. Vahetult enne neid on 40. kohal armeenlane 
Vardan Pahlevanjan ja 39. George Kitchens USA-st. Kes on pildil?

59) 2012. aasta olümpiamängudel oli tervelt 7 tulesüütajajat. 
Millistel mängudel oli neid aga veel rohkem? Tõsi, mitte kõigil ei 
olnud tõrvik samaaegselt käes nagu nüüd. Sellele vaatamata loetakse 
neid kõiki süütajateks, sest nad olid vahetult tule süütamise juures.

60) Imealadest ka. Umbes kuu aega tagasi olid siinsamas rahvamaja õuel 3-4 cm laiusel vetruval 
nailonribal oskusi näitamas MTÜ Vabadussport trikitajad. Kuid puudus nende ehk kuulsaim mees 
Jaan Roose. Möödunud aastal saavutas ta interneti vahendusel toimunud ülemaailmsel võistlusel 
Gibbon King of Slackline 2011 esimese koha. Kui üks meelelahutusmaailma kuulsus nägi Jaani 
slackline’itamas, kutsus ta mehe osalema oma maailmaturneel. Kes oli see kuulsus, kelle turnee 
pärast Jaan ei saanud sõpradega koos tulla Juuru, vaid pidi trikitama mingis Zürichis, Nice’is, 
Philadelphias, Montrealis …?
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Vastused:

PV 1-5, 11-15, 21-25, 36-40, 46-50, 56-60 IH 6-10, 16-20, 26-30, 31-35, 41-45, 51-56

1 Laatspera-Uudmäe. Õde on Eesti rikkaim naine 
Tiina Mõis.

31 G. Verdi “Aida”

2 Natalia Ištšenko, kujundujumine 32 Armeenia

3 Ratsutamise (1 p) takistussõit (2 p). Võistlused 
peeti Ruilas

33 Wilt Chamberlain, Wes Unseld

4 Andrei Kantšelskis, Aleksei Smertin, Juri 
Žirkov

34 Ignis

5 Lina Kačiušyte ja Robertas Žulpa, OM 1980 
võitjad 200 m rinnuliujumises

35 Horvaatia, USA

6 Jimmy Johnstone 36 Saaremaa velotuur

7 Hector Yazalde 37 Poks. USA naised võitsid Londonis 1 kulla ja 1 
pronksi

8 James Harden 38 Lauatennis

9 49er 39 Montenegro, N käsipall

10 Derek Redmond 40 Ingrid Puusta, purjelaud. 15. koht 2012 OM-il

11 Jasna Šekaric ja Nino Salukvadze, laskurid 41 Cy Young

12 Radamel Falcao, Kolumbia 42 New York Giants

13 Sõudmine 43 Hochschorner

14 Jeter. Õde-vend Eugene ja Carmelita, lisaks 
pesapallur Derek

44 Liechtenstein

15 Walter Wolf Racing 45 Gabby Douglas

16 Tchoukball 46 Siim Sellis, Len Väljas

17 Bengt Baron 47 Jäärajasõit

18 Karl-Hans Riehm (vasaraheide),  Mac Wilkins 
(kettaheide), Alessandro Andrei (kuulitõuge)

48 David Silva 2+3; nt Torres 3+1, Özil 1+3

19 Sonoma, Watkins Glen 49 Stalin ja Gottwald, 1953

20 Bobby Jones 50 Neiland, Tiiu ja Larissa

21 Maria Loorberg (1881-1922), Anette Busch 
(1882-1969)

51 Kim Rhode

22 Jack Beresford, Micheline Ostermeyer 52 Ann Haydon-Jones

23 Sergei Suhherutšenkov, Olga Zabelinskaja 53 taekwondoo

24 Sun Microsystems ja Columbia Sportswear 
Company

54 Kaotasid üldarvestuse esikoha velotuuri 
viimasel päeval

25 Erik von Holst 55 Sarah Hendrickson, suusahüpped

26 John Pulman 56 Must. Seest väljapoole: kollane-punane-sinine-
must-valge

27 Bosco 57 Korvpall

28 Andy Hampsten 58 Irving Saladino, Panama kaugushüppaja

29 Behdad Salimi (loeme õigeks ka Kordasiabi) 59 2002 Salt Lake City, USA 1980 OM 
hokimeeskond

30 Tadahiro Nomura 60 Ringreis on “MDNA”, s.t. Madonna


