MEENUTUSI LONDONI OLÜMPIAMÄNGUDELT
1. Mullustel Londoni olümpiamängudel jäid medalita kolm Euroopa Liidu liikmesriiki. Kaks neist
olid Malta ja Luksemburg, kes Euroopa Liidu liikmeks olles ka juba varem korduvalt
olümpiamedalita jäänud. Kolmas riik jäi aga oma Euroopa Liitu kuulumise perioodil
olümpiamängudel (arvestades nii suve- kui talimänge) medalita esmakordselt. Milline riik? Kõige
napimalt jäi neil Londonis medalist puudu meeste 200 meetri liblikujumises ja 49er võistlusklassi
purjetamises.
2. Londoni olümpiamängud olid üle hulga aja esimesed, kus maratonijooksud ei alanud ega
lõppenud olümpiastaadionil. Nii start kui finiś leidsid aset Londoni tänaval, mis ühendab
Buckinghami paleed Trafalgari väljakuga. Millist nime see tänav kannab?

3. Nähtava olümpiahõngulise brändinimega rõivastust võis Londoni olümpiamängudel näha brändi
päritoluriigi mitme pallimänguvõistkonna seljas. Millisest riigist pärit spordi-varustuse tootjaga
on tegu?

4. Usain Bolti kõrval suutis meeskergejõustiklastest individuaalalsel võistlusalal Londonis oma
Pekingi olümpiavõitu kaitsta vaid üks atleet. Kes? Kui Bolt parandas 100 meetri Pekingi
võidutulemust Londonis vaid 0,5 % võrra ja 200 meetris jäi sellele alla, siis küsitav parandas
Londonis oma Pekingi võidutulemust tervenisti 1,77 %.
5. Londoni olümpiamängude kergejõustikuvõistlustelt saadi üks kolmikvõit (meeste 200 meetri
jooksus) ja kuus kaksikvõitu. Kolmes kaksikvõidus oli osaline USA, ühes Jamaika ja ühes
Venemaa. Milline riik sai kuuenda kaksikvõidu ja millisel kergejõustikualal?

6. Kui meeste kergejõustiku olümpiaaladel püstitati mullu väljas neli maailmarekordit
(kümnevõistlus, 110 m tj, 4x100 m ja 800m), siis naised piirdusid kahe maailmarekordiga, mis
mõlemad sündisid Londoni olümpial. Kes need rekordid püstitasid?
7. Aastal, mil ta valiti maailma parimaks naissportlaseks, oli tal ette näidata vaid kuldmedal
universiaadilt, väga säravaid tiitleid polnud tal ka enne seda. Küll oli ta tol aastal võitmatu.
Maailmameistriks tuli ta alles kuus aastat hiljem, olümpialt võitis kolm aastat pärast parimaks
kuulutamist pronksi, neli aastat hiljem hõbeda. Kahe olümpia vahel sai ta rängalt kannatada koduses
tulekahjus – tules hävis 38% nahast ja ta ise vaakus surma veerel. Kõigele lisaks südis ta laps
enneaegselt ja surnuna. Enne teist olümpiat hukkus autoavariis ka tema abikaasa, kes oli
kahekordne maadluse maailmameister. Kellest jutt?
8. Esimese päris sotsialismileerist pärit sportlasena kanti poksi
kuulsuste halli ungarlane Laszlo Papp. Sinna on pääsenud ka
mõned kuubalased, kuid nende poksijakarjäär on suures osas
möödunud Mehhikos või USAs ja vaid esimesed sammud tehtud
kodumaal enne Castro võimuletulekut. 2010. aastal pääses poksi
kuulsuste halli teine idaeurooplane, kellel küll tegelikult
topeltkodakondsus ja kes on suur kangelane pigem oma uuel
kodumaal Austraalias. Amatöörina tuli ta kergekeskkaalus nii
Euroopa kui ka maailmameistriks, profikarjäär tõi kaasa sama
kaalu kõik neli tiitlivööd. Viimati poksis see 1969. a sündinud
mees 2005. aastal, mil kaotas oma profikarjääri teise matši Ricky
Huttonile ja koos sellega ka kaks vööd. Samas on ta mitmel
korral lubanud, et tuleb veel ringi tagasi, viimati 2010. aastal.
Profina pidas 33 matši, millest võitis 31, neist 25 nokaudiga. Kes
on see hirmus lööja?
9. Polo maailmameistrivõistlusi on korraldatud alates 1987.
aastast, toimuvad need kolme aast tagant. Kõik maailmameistritiitlid on jäänud Ameerikasse.
Argentiina on võitnud 4, Brassilia 3, USA ja Tšiili kumbki korra. Suuresti on need riigid pluss
Mehhiko krabanud endale ka muud karva medaleid. Millised on kolm riiki väljastpoolt
Ameerikat, mis polos medaleid saanud? Nende saak on 0-2-2, 0-1-0 ja 0-0-1.

10. Soomlased valivad aasta sportlast alates 1947. aastast. Parralleelselt valitakse ka aasta
naissportlane. Esimest korda kuulutati naine aasta sportlaseks 1973. aastal. Kes? Sel aastal võitis ta
universiaadil nii 100 kui ka 200 m jooksu ja 200 m võiduaeg 22,39 on tänini Soome rekord. 1974
sai ta Emilt 4x400 m jooksus hõbeda ja 200 m pronksi.

11. Paar kuud tagasi pidi Euroopa klubi esimest korda pärast 2006. aastat lahkuma jalgpalliklubide
MM-võistluste finaalist kaotajana. Chelsea´le kaotusega lõppenud mängus lõi ainsa värava mees,
kes juba 2011. aasta suvel oli kroonitud Copa America väravakuningaks, kui ta lõi turniiril
pronksmedali saanud võistkonna kasuks kokku viis väravat. Kes on see väravakütt? Tundmatu
tegija pole ta ka Euroopa jalgpalliväljakutel, kuna omab ühe suure Euroopa jalgpalliriigi
meistritiitleid aastatest 2005 ja 2006.
12. Milline osariik?
- osariik on nime saanud jõe järgi, kuhu Muhammad Ali viskas oma olümpiakulla;
- osariigis asub Ameerika jalgpalli Kuulsuste Hall (Pro Football Hall of Fame);
- osariigis peetakse USA vanimat järjepidevalt ühes linnas toimunud tenniseturniiri, ühtlasi on
tegu suurima kesksuvel USA-s toimuva tenniseturniiriga;
viies suurimas USA profiliigas (NFL, MLB, NBA, NHL, MLS) lööb osariigist kaasa seitse
võistkonda – need jaotuvad kolme linna peale, mille kõigi nimi algab ühe ja sama algustähega.
13. Seda logo teate kõik, aga kes on selle autor (19061997)? 1982. aastal viidi 154 spetsiaalselt tema poolt
selleks loodud serigraafiat kosmosesse ja pärast
kosmoselaeva maale naasmist müüdi UNESCO heaks
maha.
14. See spordimees, treener ja ajakirjanik on sündinud
14. juunil 1968. Eesti meistriks on tulnud üheksal
korral, kõik tiitlid on võistkondlikud. Individuaalselt on
saavutanud neli hõbedat ja kaks pronksi, lisaks kaks võistkondlikku Soome meistritiitlit. Aastal
2000 valiti oma ala parimaks treeneriks ja oli tollal ka Eesti koondise treener, 2005-2007 aga valiti
parimaks oma ala ajakirjanikuks. Kellest jutt? Lisavihjeks Matisele mõeldes võiks olla see, et
sunda keeles tähendab küsitava nimi „kala“, eesti keeles aga hoopis üht teist elusolendit.
15. Häid kohtunikke on ikka
küsitud. Pildil on aga paha
kohtunik. 2005. aastal saatis
kohus selle sakslase kaheks
aastaks ja viieks kuuks
trellide taha kihlveoskandaali
pärast. Asi paljastus
karikasarja esimese vooru
mängus Hamburger SV ja
Regionaalliiga meeskonna
Paderborn vahel, kus
Hamburg läks kiiresti 2:0
juhtima. Seejärel saatis
kohtunik kaheldava otsusega
väljakult Hamburgi
kesktormaja Empile Mpenza,
määras kaks kahtlast penalti
ja vilistas nii, et Hamburg
kaotas 2:4. Uurimise käigus
selgus, et taolisi mänge oli mees madalamates liigades vilistanud teisigi ja asi käis horvaadi maffia
taktikepi all. Kuigi mees väitis kohtus, et asjasse on segatud ka Saksa jalgpalliliidu ja isegi UEFA
kõrged ametnikud, jäi peasüüdlaseks tema. Vangi saadeti veel üks kohtunik ja kolm horvaati. Kes
on pildil?

16. Kes on pildil? Tema
saagiks jäi olümpiamängudelt
üks hõbemedal ning MMvõistlustelt kuld, kaks hõbedat
ja pronks.
17. SportAccord on
organisatsioon, mis ühendab
enamikku suuremaid
rahvusvahelisi alaliite, sestap
peetakse SportAccordi poolt
välja pakutud spordi
definitsiooni kõige paremaks.
Definitsioon koosneb neljast
punktist. Sport peab sisaldama
võistlusmomenti, ei tohi
kahjustada ühtegi elusolendit, ei tohi baseeruda antud alale spetsiifilisel „õnnel“ ja ei tohi sõltuda ...
Millest või kellest?
18. Kaks aastat tagasi tekitas furoori Hiina naistennisist Li Na, kes jõudis esmalt esimese Aasia riigi
esindajana Suure Slämmi turniiril finaali (Austraalias) ja seejärel saavutas otsa ka turniirivõidu
(Prantsusmaal). Tema kõrgeimaks kohaks WTA edetabelis oli neljas, mida võib samuti pidada Aasia
rekordiks. Aasia riiki esindava meestennisisti kõrgeim koht maailma edetabelist pärineb aga aastast
2003, mil hüüdnime „Pall“ kandnud pilusilm tõusis ATP tabeli üheksandale reale. Kes on see läbi
aegade kõrgeima ranking´uga Aasia meestennisist, kes suurturniiridel ei jõudnud üksikmängus
paraku kaugemale neljandast ringist? Ühe punkti saavad need, kes vastavad ära riigi, mida küsitav
esindas.
19. Ainus jäähokitreener väljastpoolt Nõukogude Liitu, kes tüürinud oma meeskonna kolme
maailmameistritiitlini, kannab täpselt sama ees- ja perekonnanime ühe teise spordiala praeguse ühe
tuntuima tegija ja Londoni olümpiavõitjaga. Kes on see mullu Rahvusvahelise
Jäähokiföderatsiooni (IIHF) Kuulsuste Halli valitud mees?
20. 1964. aasta Innsbrucki OM kiirlaskumise treeningsõidul hukkus 17aastane Austraalia
mäesuusataja. Nooruki surmasõit püstitas debati sellest, kas väheste kogemustega suusatajaid tuleks
lubada suurvõistlustele ning teisegi debati – kas Austraalia ja Uus-Meremaa mäesuusatajatel on ikka
mõtet kiirlaskumises võistelda. Jutud noormehe vähestest kogemustest lükkas Austraalia
olümpiakomitee ümber, teise debati mõttetust otsustas tõestada aga hukkunu noorem vend, kes sai
sellega väga hästi hakkama. Grenoble`i olümpial oli ta küll statisti rollis, kuid 1969. aasta
detsembris võitis esimese austraallasena MK etapi (Val D`Isere`i kiirlaskumine), olles ka esimene
mitteeurooplasest kiirlaskumise võitja. Kaks aastat hiljem võitis ta samal rajal uuesti. Ka kuulub
tema saavutuste hulka MMpronks kiirlaskumises 1970. a. Kuidas on vendade
kirjandusmaailmast hästi tuntud perekonnanimi?

21. Ta sündis Odessas, rahvuselt juut, emigreerus
koos vanematega 14aastaselt. Ta on neljakordne
olümpiavõitja. 2001 loobus
maailmameistrivõistlustest, et osaleda Maccabia
mängudel. Tal oli juba lapsepõlvest soov külastada
oma esivanemate maad, lisaks soovis ta võistelda
koos teiste juutidega. Loomulikult võitis ta ka seal
kaks kulda. Pärast emigreerumist tahtis poiss
spordist loobuda, kuid isa ei lasknud tal seda teha.
Kes?
22. Pildil olev hoone valmis aastal
1971 ning kuigi seal mängitakse
järjepidevalt ka erinevaid
teatritükke, on ta eeskätt tuntud
juba alates aastast 1977 peetava
iga-aastase ürituse tõttu. Kui
üritus esmakordselt nähtavas
hoones aset leidis, kerkis
„etenduse“ peakangelaseks John
Spencer (1935-2006). Millises
linnas see hoone asub ja milline
spordiüritus seal aset leiab?
23. Mitu minutit on curlingus
ühel võistkonnal maksimaalselt
aega kõigi oma visete sooritamiseks?
24. Kes oli esimene eestlane, kes tuli (amatööride) maailmameistriks maadluses? 1912 osales ta
20aastasena Stockholmi olümpial kergekaalus koos August Kippasto ja Oskar Kapluriga, kuid
kaotas hilisemale võitjale soomlasele Emil Värele ja Alfred Salonenile ning langes konkurentsist.
Aasta hiljem Breslaus tuli ta aga keskkaalus maailmameistriks. Favoriidiks oli küll Martin Klein,
kes aga paraku kätt vigastas ja turniiri pooleli jättis. Paraku katkestas noore spordimehe karjääri
ilmasõda, kus ta kadunuks jäi.
25. Mullune Euroopa Liiga
finaal jalgpallis peeti pildil
oleval ühe riigi
rahvusstaadionil, kus peab
oma kodumänge riigi
rahvuskoondis ja mängitakse
välja ka kõik riigi olulisemad
jalgpallikarikad. Staadion on
osa suuremast kompleksist,
mis kannab ühe Mexico
olümpiamängudel võidutsenud
kergejõustiklase nime. Kelle
nime kandvas kompleksis
selgus mullune Euroopa
Liiga võitja? Ühe punkti saab
linna nimetamise eest, kus too
staadion asub.

26. Pildil tähistab oma neljandat Indy
500 võitu mees, kes on A.J Foyt´i ja Al
Unseri kõrval kolmas ja seni viimane
võidusõitja, kes võitnud selle
maailmakuulsa võidusõidu neljal
korral. Ühtlasi on ta koguni kuuel
korral alustanud võistlust parimalt
stardikohalt, mis on seni pole
position´ide rekord. Kes on see
kolmekordne Indycar´i meister, kes
kõik oma parimad tulemused sõitis
välja Penske meeskonnas?
27. Jason Statham on tuntud
ennekõike peaosatäitja Frank Martinina kolmes „Riskikulleri“ filmis ning kõrvalosadega paljudes
märulifilmides. Kaskadööride abi mees ei kasuta ja teeb kõik trikid ise. Erinevalt oma
lapsepõlvesõbrast Vinnie Jonesist, kellega ta kooli mansas koos palli taga ajas, ei teata aga Stathami
sportlaskarjääri kohta eriti palju, ometi kuulus mees 12 aastat Suurbritannia koondisesse, tema
parimaks saavutuseks jäi maailmameistrivõistluste 12. koht. Mis alal?
28. Küsitava ülikooli korvpallimeeskond Wildcats on USA üliõpilaskorvpalli (NCAA) valitsev
meister ning ühtlasi läbi ajaloo üks edukaimaid võistkondi USA ülikoolide korvpalliliigas. Aastatel
1948-2012 on võidetud kaheksa meistritiitlit ja omatakse läbi aegade parimat üksikute mängude
võiduprotsenti. Ülikooli võistkonnas on kaasa löönud näiteks Pat Riley, Jamal Mashburn, Tayshaun
Prince, Rajon Rondo või Enes Kanter. Ülikool ise on
asutatud aastal 1865 John Bowman´i poolt, kannab oma
koduosariigi nime ning sealt võrsunud tuntuimaks
nobelistiks võib pidada moodsa geneetika isaks peetavat
Thomas Hunt Morgan´it (meditsiinipreemia 1933). Milline
ülikool? Vihjena on abiks selle osariigi kontuurid, mille
nime ülikool kannab.
29. Kõikidele jalkafännidele, kes jagavad ebasümpaatiat Inglismaa koondise suhtes, saabub alati
rõõmuhetk, kui inglased mängujärgseid penalte lööma asuvad. Mullustel jalgpalli EM-võistlustel
kaotatati mängujärgne penaltilahing juba kuuendat korda suurturniide ajaloos (võidetud on üksnes
1996. aasta EM-i veerandfinaalis Hispaaniat). Mullu veerandfinaalis Itaalia vastu olid eksijateks
Ashley Young ja Ashley Cole. EM-il 1996 eksis otsustaval penaltil poolfinaalis Saksamaa vastu
Gareth Southgate, kaks aastat hiljem MM-il 1/8 finaalis Argentiina vastu David Batty ning 2004
Portugali EM-i veerandfinaalis korraldajate vastu Darius Vassell. MM-finaalturniiril 2006 olid 1/8
finaalis Portugali vastu täpsusega hädas pea kõik penaltilööjad. Kes aga pani inglaste hädaseeriale
alguse, eksides MM-il 1990 poolfinaalis otsustaval viimasel penaltil Saksmaa LV vastu?
30. 1937. aastal alustas Messerschmitt projektiga P. 1064, mille eesmärgiks oli ehitada lennuk Me
261 Adolfine. Lennukiga taheti vedada olümpiatuld. Millisest linnast millisesse linna? 1940-1942
kolm Me 261 siiski valmis, kaks neist hävis pommirünnakus, kolmanda saatus on teadmata.

31. Selle kunagise Argentiina riigimehe ja presidendi (võimul 1874-1880) järgi nime saanud linna
võib pidada üheks Lõuna-Ameerika jalgpallipealinnadest: sealne Independiente on seitsme võiduga
mandri tugevaima klubisarja Copa Libertadores´e rekordiomanik, ühe võidu on samas sarjas saanud
ka linna klubi Racing. Linna vahetus naabruses Sarandis resideeruv jalgpalliklubi Arsenal saavutas
mullu aga oma esimese riigi meistritiitli. Milline linn?
32. Donetski „Šahtjori“ nimelisest jalgpalliklubist on kuulnud ilmselt kõik spordisõbrad. Samas
kuulusid ka kahe teise Nõukogude liiduvabariigi juhtivate jalgpalliklubide hulka kaevandustele
viitavad meeskonnad, mille logosid näete. Pärast iseseisvate riikide teket on vasakpoolse logoga
klubi jõudnud oma riigi meistritiitlini aastal 2005, parempoolse logoga klubi aga 2010 ja 2011.
Millistes linnades tegutsevad need teised „Šahtjor´id“? Kes kirjutab paberile kaks õiget riiki ja
linnasid pakkuma ei hakka, saab ühe punkti.

33. Pildil olev päikeseprillidega tüüp
mõisteti eelmisel kevadel 60 päevaks vangi
Vancouveris toimunud nn Stanley karika
rahutustest aktiivse osavõtu tõttu. Tegemist
on praeguseks 22aastase Briti Columbia
ülikooli poliitikateaduste tudengiga.
Küsime teda aga sellepärast, et tegemist on
Eesti juurtega mehega. Täpselt sama nime
kandev isik, küsitava vanaisa (1915-1976)
oli suusakahevõistleja ja treener, 3kordne
Eesti meister kahevõistluses. 1938 sai MMil
50. koha. Sõja ajal oli sakslaste
suusainstruktor, 1943-44 Soome sõjaväes,
kusjuures korraldas 1943. a kevadel eestlaste põgenemist Soome. Siirdus Kanadasse, kus jätkas
õpinguid kehalise kasvatuse alal ja tõusis Ontario ülikooli kehalise kasvatuse professoriks. Kuidas
on nende ühine nimi?
34. Oma isikliku rekordi on Gerd Kanter heitnud teatavasti Helsingborgis, kaks paremuselt järgmist
tulemust, mis on maailma kõigi aegade pikkuselt neljas ja viies kettakaar aga vastavalt 2007. ja
2008. a mais Ameerikas, umbes 150 000 elanikuga linnas, mis on olnud John Steinbecki kodulinn ja
kus käib ka tema raamatu „Hiirtest ja inimestest“ tegevus. Linna tuntakse „maailma saatikausina“,
sest 80% maailma aedsalatist kasvatatakse linna lähiümbruses. Ja just selles linnas kaotas Kris
Kristofferson käest Bobby McGee. Mis linn?
35. Dopingupatuse Davide Rebellini kõrval on see seni veel puhas mees suutnud ainsana ühel aastal
võita kõik kolm Ardennide klassikut – Liege-Bastogne-Liege, La Fleche Vallone ja Amstel Gold.
Mees ongi ühepäevasõitude spets, lisaks on tal ette näidata ka maailmameistritiitel ja MM
hõbemedal ning aasta parimale ratturile antav Velo d`Or. Ta on võitnud vähemalt ühe etapi kõigil

kolmel suurtuuril, Prantsusmaal ja Hispaanias kandnud ka liidrisärki.. 2009-2011 valiti oma
kodumaal aasta sportlaseks. Kes?
36. Mulluse hooaja kõige kehvemaks võistkonnas F1 sarjas oli
Hispania Racing Team (HRT). Selle üle pole ka suurt imestada,
sest võistkonnas võtmerolle täitnud mehed olid omal ajal samas
sarjas samuti parajad hädavaresed. Nähtaval aastal 1988 tehtud
pildil näetegi mehi, kellest üks pani HRT võistkonnale aluse, teine
aga on praegu selle tiimijuhiks. Üks meestest võistles F1 sarjas
aastatel 1987-1988 ja punktidele ei jõudnud, teine teenis aastatel
1988-1989 võisteldes 1 punkti. Kõik oma võistlussõidud tegid
mõlemad mehed Minardidel. Kes on need võidusõitjad?
37. See Itaalias Trevisos baseeruv suusatootja on viimastel aastatel
saavutanud mäesuusatamises märkimisväärset edu. Aastal 1939
vendade Adriano ja Oddone Vaccari poolt asutatud ja algselt muid
jalatseid tootnud ettevõte hakkas pärast sõda keskenduma
suusasaabaste tootmisele. Esimesena saavutas firma suusasaabastega suuremat edu mäesuusataja
Zeno Colo, kes tuli aastal 1950 maailmameistriks nii kiirlaskumises kui suurslaalomis. Suuskade
tootmiseni jõuti hiljem, kuid edu saabus kiiresti: firma suuskadel tulid Vancouveris
olümpiavõitjateks Viktoria Rebensburg ja Giuliano Razzoli. Mäesuustamise MK-sarjas, kus
peetakse arvestust ka suusatootjatele, ollakse viimastel aastatel kindel esikuuiku tegija. Milline
suusatootja?
38. See linn on oma riigis ainus, kus on kohalik püha, mida tähistatakse 8.
augustil, mis on ka vaba päev. Oma riigi vanuselt kolmandasse linna on rajatud
maailm esimene tehisrada süsta- ja kanuuslaalomi sõitmiseks, kus toimusid ka
2012 Euroopa meistrivõistlused. Rada ise on küll juba enam kui 40 aastat vanem.
Eesti spordiga seob seda linna päris mitu asja. Näiteks elas seal omaaegne
tipplaskur Alfons Rebane, kellel haiguse tõttu jäi MM-ile minemata ja Argentina
karikas võitmata. Mis linn?
39. Lauri Rannama nimi erilist tutvustamist ilmselt ei vaja, vähem teatakse ehk seda, et enne
karjääri füsioterapeudina oli ta maadleja. Spordimehed on olnud ka tema vanem vend Indrek ja
noorem vend Ivari. Sportlastena on vennad Laurist edukamad olnud – Indrek on 3kordne Eesti
meister ja osalenud U23 EM-il, Ivari aga juunioride MM-il. Indrek valiti 2001 saarema parimaks
sportlaseks. Mõlemad vennad harrastasid sama ala, kusjuures Indrek on lnud hiljem sama ala U23
koondise massöör ja abitreener. Mis ala?
40. Pildil olevale mehele kuulub 1935. aastast Inglise kõrgeima liiga väravaterekord ühes mängus,
nimelt lõi ta kõik Arsenali väravad 7:1 võidumängus Aston Villa üle. Inglismaa koondises lõi ta
viies mängus kuus väravat. 1945. aastal lõpetas seljavigastus tema karjääri. Lisaks jalgpallile
mängis ta profitasemel ka kriketit. Pärast sportlaskarjääri lõppu sai temast treener, 1952 palgati ta
Chelsea poolt. Mees muutis klubi imagot kõvasti paremuse poole ning tema
taktikepi all jõuti mõned aastad hiljem ka esimese meistritiitlini. Nii sai
temast esimene mees Inglismaal, kes tulnud meistriks nii mängija kui
treenerina. Kui mehe nimi meelde ei tule, aitab ehk see, et kõrval olevate
Notre Dame jalgpallimeeskonna ja Chicago Bullsi kossutiimi logode autor
on täpselt sama nime kandev ameerika kunstnik ja karikaturist. Kes?

41. Nähtavad kindamudelid kannavad nimesid Evi (Evi
Sachenbacheri järgi) ja Tobi (Tobias Angereri järgi) ning peaksid
telepildist talispordisõpradele suhteliselt tuttavad olema. Samuti
oli kindaid tootva firma nimi kaadris pea alati, kui Magdalena
Neuner suures plaanis päästikule vajutas. Lisaks kindatootja
kodumaa suusasportlastele kannavad firma kindaid paljude
riikide suusakoondised, sh Eesti laskesuusakoondis (kelle järgi
küll kindamudeleid veel pole nimetatud). Kindaid valmistavale
firmale pani aastal 1839 Münchenis aluse mees, kelle nime
ettevõte ka täna kannab. Lisaks talispordile üritab ettevõtte end
läbi oma kinnaste teha nähtavaks ka rattaspordis ja ratsutamises.
Milline kindatootja?
42. Oma karjääri jooksul on ta võitnud viis maailma karika etappi, neist kaks
2005/2006 hooajal, mil tuli üldarvestuses kolmandaks. 2009 võitis läbi aegade
vanima suusahüppajana maailmameistritiitli, olles üldse vanim tiitlivõistluste
võitja suusahüpetes. Olümpiamängudel on osalenud kolm korda, parim koht
oli viies Torinos väikesel mäel. Karjääri lõpetas kaks aastat tagasi Oslo MMil,
kus sai väikesel mäel 29. ja suurel mäel 43. koha. Kes?
43. Linarese maleturniiri on kutsutud male Wimbledoniks, paaril viimasel
aastal on see rahapuudusel paraku ära jäänud. Linarese turniiri võitjate
reas on Kasparovi, Karpovi, Kramniku, Anandi jt kõrval ka üks eestlane.
Kes (1952-2000)?
44. Kui veel poolteist aastat tagasi jäi selle praegu veel 19aastase neiu
laeks Tallinnas toimunud Euroopa juunioride meistrivõistlustel 4. koht,
siis mullu tuli ta juba juunioride maailmameistriks ning tänavu on üks
medalipretendente paari nädala pärast Göteborgis. Veebruari alguse
seisuga kuulus talle oma ala selle sisehooaja kolm parimat tulemust
maailmas. Kes?
45. Piltidel on mees, kes lisaks näitleja-, lavastaja- ja
produtsendikarjäärile on tuntust saavutanud professionaalse
showmaadlejana, olles olnud ka wrestlingu raskekaalu maailmameister
ning hiljem ala üks parimaid kommenteerijaid. Kes on see
filmimaailmast tuntud tegelane?

46. Kes on see kahekordne olümpiavõitja, kelle kurikuulus
doktoritöö kandis ligikaudset nime "Moodsate
olümpiamängude programmi analüüs"?
47. Kui paar aastakümmet tagasi lõid korvpallis laineid vend
ja õde Reggie ja Cheryl Miller, siis ka pildil oleva Londoni ja
Pekingi olümpiavõitja vend on tunnustatud korvpallur, kes
saavutanud edu nii Euroopas kui NBA-s. Pildil olev
olümpiavõitja ise sai tegijaks Tennessee ülikoolis ning on
pärast seda pallinud Los Angeles Sparksis ning Venemaal
UMMC Jekaterinburgis. Aastal 2008 oli ta WNBA parim
uustulnuk ning võitis sel ja järgneval aastal ka liiga parima
lauavõitleja tiitli. Kuigi pikkust vaid 193 cm, sai temast Lisa
Leslie järel teine
naine, kes WNBA
mängu ajal pealt
pani. Kes on pildil?

48. Ta on osalenud purjetamises Tokyo olümpiamängudel ja võitnud aastatel 1974 ning 1977
America´s Cup´i. Aastast 1993 on ta valitud America´s Cup´i kuulsuste halli ja aastal 2011
rahvusvahelisse purjetamise kuulsuste halli. Vasakpoolsel pildil on mees ise ja parempoolsel väike
vihje. Kes?

49. Pühendusega Matisele – kaks Kanada sportlast on võitnud olümpiamängudelt kuus medalit
(1+2+3 ja 1+1+4). Kes? Teise sportlase kullavõidu ajal seisid pjedestaalil mõlemad – esimene sai
pronksi.
50. See Šveitsi küla oli esimesi paiku, kuhu 1903. aastal hakati korraldama pakettreise
suusapuhkuseks. Iga aasta jaanuaris toimub sael mäesuusatamise MK etapp, sealset
suurslaalomirada peetakse MKsarja kõige keerulisemaks ning see võistlus paigutatakse alati
tähtsuselt kõrvu Wengeni ja Kitzbüheli kiirlaskumiste ning Schladmingi slaalomiga. Küla asub
Engstlige jõe orus 600 m langeva ja 2 km pikkuse Engstlige jugadekaskaadi naabruses. Mis küla?
VASTUSED
1. Austria IT
2. The Mall IT
3. Brasiilia IT
4. Tomasz Majewski IT
5. Türgi n 1500 m IT
6. Jelena Lašmanova 20 km käimine, USA 4x100m AP
7. Ana Fidelia Quirot AP
8. Kostya Tszyu AP
9. Inglismaa, Austraalia, Itaalia AP
10. Mona-Liisa Pursiainen (Strandvall) AP
11. Paolo Guerrero IT
12. Ohio IT
13. Victor Vasarely AP
14. Ülar Lauk AP
15. Robert Hoyzer AP
16. Didier Cuche IT
17. Ühest varustusetootjast AP
18. Paradorn Srichaphan (Tai) IT
19. Andy Murray IT
20. Ross ja Malcolm Milne AP
21. Lenny Krayzelburg AP
22. Sheffield snookeri MM IT
23. 73 AP
24. Georg Baumann AP
25. Lia Manoliu IT
26. Rick Mears IT

27. vettehüpped AP
28. Kentucky IT
29. Chris Waddle IT
30. Ga-Pa, Tokyo AP
31. Avellaneda IT
32. Salihorsk / Soligorsk (Valgevene); Karaganda (Kasahstan) IT
33. Aleksander Peepre (Peekaln) AP
34. Salinas AP
35. Philippe Gilbert AP
36. Adrian Campos; Luis Perez-Sala IT
37. Nordica IT
38. Augsburg AP
39. Jalgrattasport AP
40. Ted Drake AP
41. Roeckl IT
42. Andreas Küttel AP
43. Jaan Eslon AP
44. Alessia Trost AP
45. David Arquette IT
46. Pal Schmitt APIT
47. Candace Parker IT
48. Ted Turner IT
49. Cindy Klassen, Clara Hughes AP
50. Adelboden AP

