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EESTI SPORDIKILVA MEISTRIVÕISTLUSED 2012/13 RAKVERE ETAPP 
INDIVIDUAALMÄNG 
Küsimused: Andres Pulver, Illar Tõnisson 
 

1. Michael Phelps joob selles Louis Vuittoni reklaamis teed koos daamiga, kes jälgis superujuja 
tegevust teatud põhjustel ka Londoni olümpiaujulas. Kellega tegu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mitmetel viimastel suveolümpiamängudel on medalitabeli tipus domineerinud USA ja Hiina. 
Kui USA läbi aegade edukaim olümpiaala on mõistagi kergejõustik, siis hiinlased on läbi 
aegade enim kuldmedaleid (33) saanud alalt, kus Londoni mängudel jõudsid pjedestaalile 
näiteks Kai Qin, Chong He, Bo Qiu, Yan Cao, Yanquan Zhang, Yutong Luo Yutong, Zi He, Ruolin 
Chen jt. Milline spordiala? 
 
3. Mullu Eesti parimaks võistkonnaks valitud paarisaeruline neljapaat sai Londoni 
olümpiamängude sõudevõistlustel teadupärast neljanda koha. Kes Eesti paatkonnast ületas 
Londoni olümpiamängudel finiśijoone esimesena ja kes viimasena?  
(Vastus vormistada nii: esimesena - .......; viimasena - ......) 
 
4. Millist nime kandis Londoni olümpiamängudel ainus purjeklass, kus purjetati kolmekesi? 
 
5. Selle riigi olümpiasport saavutas oma tipu Moskva mängude aegu, kui võideti 41 medalit. 
Seejärel algas järjepidev langus: Soulis 35 medalit, Barcelonas 16, Atlantas 15, Sydneys 13, 
Ateenas 12, Pekingis 5. Londoni olümpiamängudel oldi ühel pulgal Eestiga, kui võideti vaid 
üks hõbe- ja üks pronksmedal, suveolümpiamängude kuld jäi seejuures saamata esmakordselt 
peale Helsingi olümpiamänge aastal 1952. Milline riik? 
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6. Piltidel on kaks mullu kevadel Eesti meistriks tulnud meest: üks sai kuldmedali kaela 
meeskonna liidrina ja teine peatreenerina. Mõlemad mehed on pärit tänasest mängupaigast 
ning kõrget linnaametit on siin pidanud nii mõlema isad kui ka parempoolse vend. Kes on 
piltidel?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. 1988. aasta mardipäeval panid kolm tuntud pillimeest – Aleksander Sünter, Sulev Salm ja 
Raivo Sildoja kokku pundi, et ilmestada Mart Laari kohtumist väliseestlastega Rootsis. Sünter 
on meenutanud: „Sedavõrd ootamatu kollektiivi tekke juures ei olnud ka nimevalikuks 
pikemat aega ja nii sai see laenatud heade kolleegide ja koolivendade - "Untsakate" käest, kes 
seda nime oma tegevuse alguspäevil vastavalt Rohke Debelaki juhenditele kandsid. Kuivõrd 
ka meie repertuaarid on küllalt suures osas kattuvad, siis ei ole me ka hiljem näinud põhjust 
seda nime muuta.“ Nimi on aga igati sportlik – nimelt kannab ansambel ühe sportmängu nime, 
mille „maaletulek“ Eestisse käis Rakvere kaudu. Mis bänd/sportmäng? 
 
8. Selle spordiala valitsevad maailmameistrid on Reg Bamford (LAV) ja Jenny Clarke (Uus-
Meremaa). Kuigi maailmameistreid selgitatakse meeste ja naiste seas eraldi, võisteldakse 
tavaliselt koos ja ka rankingutabel on ühine. Spordiala ise on väga vana, praegu kasutusel olev 
nimi tekkis aga alles 1856. aastal, enam-vähem samast ajast on pärit ka põhilised reeglid. Selle 
spordiala kuulsuste hallist leiab teiste hulgas koomiku Harpo Marxi, helilooja Richard 
Rodgersi ja filmilavastajad George Abbotti ning Howard Hawksi. Mis spordiala? 
 
9. Ta mängis West Hami eest 1967-1985, kaks korda esindas ka Inglismaa koondist, kusjuures 
kahe koondisemängu vahele jäi kaheksa aastat. 1994-2001 aastateks kutsus õemees ta tagasi 
West Hami, sedapuhku enda käe alla abitreeneriks. Mees võttis kaasa ka oma täpselt sama 
nime kandva poja, kes hakkas mängima klubi noortemeeskonnas, teisel hooajal oli Swanseas 
laenul ja pärast seda West Hami põhikoosseisus. Isa ja poeg lahkusid klubist korraga. Selleks 
ajaks oli pojal juba päris mitu koondisemängu peetud. Kuidas on isa ja poja nimi? 
 
10. Esimesed Lusofoonia mängud toimusid 2006. aastal Macaus, tänavu saadakse kokku 
kolmandat korda novembris Indias. Esimestel mängudel oli kavas kaheksa ala – kergejõustik, 
rannavolle, futsal, korvpall, jalgpall, lauatennis, võrkpall ja taekwondo. Osales üheksa 
liikmesriiki ja kaks assotsieerunud riiki. 2009 liitus veel üks assotsieerunud riik, mis on seni 
ka ainus, mis pole mängudelt ühtegi medalit võitnud. Kes võistlevad Lusofoonia mängudel? 
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11. Milline jalgpalliklubi hoiab enda käes koguni kolme kõige suureskoorilisemat võitu 
1963. aastal asutatud Bundesliigas: aastal 1978 alistati skooriga 12:0 Borussia Dortmund, 
aastal 1967 tulemusega 11:0 Schalke ja aastal 1984 numbritega 10:0 Eintracht Braunschweig? 
 
12. Sügava kultuurihuviga inimesed teavad umbes 1300 elanikuga Tšehhi linnakest 
Špindleruv Mlyni kui paika, kus Kafka kirjutas “Lossi”. Spordihuvilisele peaks see linnake aga 
olema tuttav seetõttu, et seal on koguni kahel korral toimunud üks suurvõistlus (aastatel 1964 
ja 1978). Mõlemal korral osalesid 21 riigi sportlased, esimesel korral oli neid 410, teisel korral 
347. Mis võistlus? 
 
13. See jäähokimängija on rekordimees rahvuskoondiste eest peetud mängude osas, tehes 
aastatel 1984-2002 kaasa 331 mängus. Samuti on ta ainus hokimängija, kes osalenud jäähokis 
kuutel olümpiamängudel. Pikk karjäär on kroonitud kolme olümpiamedali ning seitsme 
medaliga MM-ilt, neist viimaste hulgas leidub igat värvi medaleid. Tähelepanuväärne on ka 
fakt, et karjääri lõppedes (2002) oli ta osa saanud kõikidest olümpia- ja MM-medalitest, mis 
tema kodumaa meeskond jäähokis üldse võitnud oli. Kes on see legendaarne hokimees?   
 
14. Orienteerumine on spordiala, mis tulnud viimastel aastatel jõudsalt "metsast välja" – 
kaubanduskeskustesse, linnatänavatele ja kõikvõimalikesse tavapäratutesse paikadesse, mille 
hulka võib ilmselt liigitada ka kaardil nähtava territooriumi. Millise asutuse territooriumil 
maha peetud orienteerumisvõistluse kaarti näete? 

 
  
 
 

 

15. Millisele riigile on olümpiamängudelt võitnud medaleid vaid kaks meest: jooksja Lloyd la 
Beach (kaks pronksmedalit sprindis Londonis 1948) ja pildil olev atleet? 
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16. F1 võidusõite on peetud ka Rootsis, aastatel 1973-1978 Anderstorpi ringrajal. Kuuest 
svenssonite maal peetud võidusõidust on kõige sügavamalt sarja ajalukku läinud aastal 1976 
toimunu, mil poodiumi kõrgemale astmele tõusis tulevane lõuna-aafriklasest maailmameister 
Jody Scheckter. See on ainus kord F1 ajaloos, kui võidusõit võideti ....... autoga. Milline 
omadussõna või tunnus sobib punktiirile?  Kui me näitaks pilti, siis sellelt oleks vastus 
kohe näha. 
 
17. Tšehhi jalgpalli kõrgliiga kannab pildil oleva mehe nime. Kes 
on pildil?  
 
18. Nähtav käpajälg kuulub Hispaania spordijalatsite tootjale, 
mis valmistab mugavaid tossusid eeskätt jalgpalluritele ja 
jooksjatele. Enim on aga see aastal 1977 Diego ja Jose Quiles´i 
poolt loodud ja Alicante provintsis Elches paiknev kompanii 
tuntud omanimelise võistkonna tõttu, mida koos Valencia 
regiooni valitsusega toetatakse ja millel omal ajal on olnud 
töösuhteid ka Eesti spordimeestega. Milline firma?  

 

 

 

 

 

 

 
19. Tuletame meelde male algtõdesid ja „karjapoisi“ tegemist: 
1.valge: e4 must: e5 2.valge: Lh5 must: d6 3.valge: Oc4 must: Rc6 
Millisele väljale peab neljandal käigul käima valge lipp, et partii lõpeks „karjapoisiga“? 
Nimetage nii täht kui number! Poolõiged vastused ühte punkti ei anna, sest nende puhul matti 
ei järgne. 
 
20. Pildil on suhteliselt kurva saatusega 98 meetri kõrgune ja enam kui 20 000 pealtvaatajat 
mahutav hoone. Linna poolt maamärgina ehitatud hoones mängisid NBA korvpallimeeskond 
ja kohaliku ülikooli meeskond, kes aga kolisid uude koju, kui linn 2004. aastal uue 
multifunktsionaalse keskuse avas. Spordiajalukku läheb see püramiid ka 2002. aastal 
toimunud Lennox Lewise ja Mike Tysoni poksimatšiga. Kui sportlased majast minema kolisid, 
muutus selle ülalpidamine mõistusevastaselt kalliks. Praegu peaksid hoones käima 
ümberehitustööd, et augustis avada seal kaubanduskeskus. Mis linnas see maailma 
suuruselt kuues püramiid asub? 
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21. Kui Eesti meistriks saalihokis on meeste hulgas tulnud ainult Tallinna ja Jõgeva 
meeskonnad, siis naiste hulgas on peale kahe nimetatud linna jagunud meistritiitleid ka kahe 
mittelinnalise asula võistkondadele. Ühe asula võistkond tuli Eesti meistriks aastal 2009, teise 
oma on napsanud kõik ülejäänud meistritiitlid aastatest 2005-2012. Millised asulad? Piltidel 
on vihjed nendes asulates asuvate mõisahoonete näol, mis mõlemad on ajaloohuviliste hulgas 
tunnustatud muinsused. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
22. Ameerika vutiliiga MLS klubi Portland Timbers 22 000 pealtvaatajat mahutav 
kodustaadion kannab pärast 2010-2011 läbi viidud renoveerimist ühe ettevõtte nime. See 
ettevõte on muuhulgas ka Rakvere linna suurim (eraõiguslik) tööandja. Mis ettevõte? 
 
23. Esimest korda teatas ta karjääri lõpetamisest pärast Söuli olümpiat, olles võitnud 
erinevatelt mängudelt kokku kolm kulda ja ühe hõbeda. Teist korda teatas ta, et need mängud 
jäävad viimasteks pärast Sydneyt, kui tema medalisaak oli kasvanud nelja kulla ja kahe 
hõbeda võrra. Ometi võistles ta ka Ateenas ning võitis taas kulla, kokku siis juba kaheksanda. 
Ja neljanda hõbemedali sai ka veel. Ta on oma ala noorim ja ka vanim olümpiavõitja. Kellest 
jutt? 
 
24. Selle spordiala fännid on olnud mitmed kroonitud pead, näiteks James II, Victoria koos 
oma kaasa Albertiga, Rudolf II Püha Rooma impeeriumist, Napoleon I ja Napoleon III, Louis 
XVI ja madame Pompadour, Hollandi tulevane kuningas Willem IV ning enamik Stuarteid, 
kelle jaoks see oli lausa perekonnaspordiks (harrastuseks). Mis ala, mis on olümpiakavas 
alates 1908. aastast? 
 
25. Prantsuse spordiajaloolased väidavad, et see "väikese 
korstnapühkijana" tuntud vunts oli sama võimas Prantsusmaa 
rahvusliku ühtsuse sümbol kui hiljem Zinedine Zidane. Ta oli 
sünnilt itaallane ja pärines teispoolt Mont Blanc´i, Aosta orust. 
Poisikesena lahkus ta kodust ning kõndis maha pika tee 
Belgiasse, kus teenis elatist korstnapühkijana, millest ka tema 
hüüdnimi. Prantsusmaa kodanikuks sai alles hiljem. Kes oli see 
kangelane?  
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26. Nähtav skulptuur kujutab antiikmütoloogiast tuntud kahevõitlust, mis oli müüdi kohaselt 

ajendiks ka ühele neljast Vana-Kreeka suurest spordipeost. Peloponnesose kirdeosas toimunud 

mänge peeti alates VI sajandist eKr üks aasta enne ja üks aasta pärast Olümpias toimunud mänge 

ning sarnaselt olümpiamängudele olid ka need mängud pühendatud Zeusile. Erinevatel mängudel 

olid kavas näiteks staadionijooksud, kaarikusõit, kilbijooks, pankraation, viievõistlus, vibulaskmine 

ja muusikavõistlused, võitjaid autaustati traditsiooniliselt sellerivartest tehtud pärjaga. Millistest 

tänaseks taaselustatud mängudest on jutt? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Selle riigi jalgrattaspordi tulemused suurtuuridel on olnud niivõrd head, et:  
- riigi kaks jalgratturit olid esimesed mitte-itaallased, kes võidutsesid Giro d´Italial – 

ajaloolised võidud saadi aastatel 1950 ja 1954; 
- eestlastele rõõmu pakkunud Tour de France´il (meenutame Jaan Kirsipuu liidrisärki) 

aastal 1999 lõpetas selle riigi rattur Lance Armstrong´i järel teisena ning kui 
legendaarselt dopingusõbralt äravõetud tiitlid teistele peaks jagatama, tõuseks ta 
kolmandaks oma riigi ratturiks, kes Tour´i võitnud; 

- Vuelta edukaimateks ratturiteks läbi aegade on kolme võiduga hispaanlane Roberto 
Heras ja üks küsitava riigi rattur. 

Milline riik? 
 
28. Taro Aso sai mullu detsembris Jaapani asepeaministriks, 2008-2009 pidas ta ka 
peaministri ametit. 1976 esindas ta aga Montrealis olümpiamängudel Jaapanit. Mis alal? 
 
29. 1973. aastal tuli ta lennumäe maailmameistriks, 1974 võitis nelja hüppemäe turnee ja tuli 
nii normaalmäel kui ka suurel mäel maailmameistriks, 1976 lisandus veel olümpiakuld. FISi 
kodulehe andmetel on need ka ainsad tiitlivõistlused, kus ta osales. Pärast sportlaskarjääri 
lõppu põgenes ta DDRist Lääne-Saksamaale ja tunnistas hiljem, et tarvitas anaboolseid 
steroide. Ta ütles avalikult, et iga olümpiavõitja kohta tuleb Ida-Saksamaal vähemalt 350 
sporti tehes invaliidistunut. Kes? 
 
30. Autospordis kuuleme aeg-ajalt rallipaaridest, kus roolis istub üks vend ja kaarti loeb teine. 
Milline on seni viimane vendadepaar, kes võitnud autorallis MM-etapi? Üldse võitsid 
tänaseks 47-aastane piloot ja 45-aastane kaardilugeja kokku 7 MM-etappi, saavutasid 14 
poodiumikohta ja olid parimad 91 kiiruskatsel. MM-i üldarvestuses jäi parimaks kohaks 
kuues.  
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31. Nähtav pilt pärineb aastast 1959 ja sellel demonstreerib Turnberry golfikeskuses arvukale 
publikule oma löögioskusi toonaks juba pea 70-aastane mees, kes suvel 2009 valiti 
postuumselt Golfi Kuulsuste Halli liikmeks, kuna tema eeskuju tõi golfi juurde arvukalt 
inimesi. Kes on pildil olev golfar? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Selle aine kaubanduslik nimi oli Benzedrine. Just selle aine toel olevat Briti lennuvägi 
võitnud kuulsa Battle of Britaini ehk õhulahingu Inglismaa pärast. Briti väed kasutasid II 
maailmasõja jooksul 72 miljonit Benzedrine`i tabletti. 1942. aastal püstitas Itaalia rattur 
Fausto Coppi tunnisõidu maailmarekordi. Ise ütles ta teleintervjuus, et rattur, kes la bombat ei 
tarvita, on lihtsalt lollakas. 1963 võitis Everton seda ainet süües Inglismaa meistritiitli 
jalgpallis. Vähemat väravavaht Albert Dunlopist sai sõltlane. 1960 Roomas hukkus seda ainet 
pruukinud Taani jalgrattur Knud Enemark Jensen. 1967 hukkus Tour de France`il inglise 
rattur Tom Simpson, kes oli võtnud seda ainet ja alkoholi. Viimasel ajal on dopinguainena 
populaarne peamiselt pesapallurite ja ameerika jalgpallurite hulgas, mullu jäi vahele aga ka 
näiteks üks briti maadleja ja NASCARi sõitja AJ Allmendinger. Mis aine? 
 

33. Kuuest professionaalsest sumoturniirist toimub kolm Tokyos (Hatsu basho, Natsu basho ja 
Aki basho), üks Osakas (Haru basho) ja üks Fukuokas (Kyushu basho). Millises linnas toimub 
kuues turniir? See leiab aset iga aasta juulikuus ja kannab ainsana turniiri toimumispaigaks 
oleva linna nime - .... basho. Sumokaugetele, aga jalgpallilembestele mälumänguritele, olgu 
vihjeks öeldud, et linnas on töökohta omanud näiteks Gary Lineker, Dragan Stojkovic, Carlos 
Queiroz, kui ka üks praeguse Premier League tipptreenereid. 
 
34. Millise aastal 1996 loodud USA profiklubi maskottideks olid kuni 2008. aastani Edgar, 
Allan ja Poe, siis saadeti kaks esimest pidulikult „pensionile“ ja nende asemel on klubil Poe 
kõrval elusad maskotid Rise ja Conquer? 
 
35. Ulmekirjanik Philip K. Dick´il ilmus aastal 1968 romaan „Kas androidid unistavad elektri-
lammastest?“, mille põhjal väntas Ridley Scott 14 aastat hiljem sci-fi kategooriasse liigituva 
filmi, kus peaosi kehastasid Harrison Ford ja Rutger Hauer. Spordimaailmas on tolle filmi 
pealkiri saanud viimastel aastatel tuntuks kiusliku Lõuna-Aafrika Vabariigi 
invakergejõustiklase Oscar Pistorius´e hüüdnimena. Milline film ehk millist hüüdnime 
kannab Pistorius? 
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36. Juba mõne päeva pärast algavad suusatamise MM-võistlused leiavad viiendat korda 
ajaloos aset Itaalias. Millegipärast on itaallasi oma kodus toimunud MM-võistlustel saatnud 
alati ebaedu ning nii on erinevatest paikadest kulda ja karda kokku kandnud Itaalia 
meesmurdmaasuusatajad saavutanud kodustelt MM-võistlustelt vaid ühe individuaalse 
medali (naised on tänu Stefania Belmondole ja Manuela di Centale olnud mõnevõrra 
edukamad). Kes Itaalia meessuusatajatest selle ainsa medali välja sõitis? 
 
37. Giro d´Italia velotuur sai mullu alguse linnast, mida peetakse Taani jalgrattaspordi 
pealinnaks. Kohalik jalgrattaklubi on riigi üks tuntumaid, sellest kasvasid välja nii profitiim 
Saxo Bank kui ka ainus põhjamaalasest Tour de France´i võitja Bjarne Riis (kes on muuseas ka 
samas linnas sündinud). Muude spordialade toetajad saavad linnas kaasa elada kunagi ka 
eestlaste meeli köitnud jalgpalliklubi FC Midtjylland kodumängudele ja kui sport üldse ei 
huvita, on võimalik külastada Skandinaaviamaade suurimat messikeskust. Milline linn? 
 
38. Kaksikvennad Tyler ja Cameron Winklewoss saavutasid Pekingi olümpiamängudel 
kahepaadil sõudmises kuuenda koha, kuid nende CV on ilmselt sisukam kui viiel esimesel 
paaril kokku. Harvardis õppinud vendasid on kehastatud isegi kinolinal – kuna nad on 
välimuselt täpselt ühesugused, sai mõlema kehastamisega filmis hakkama Armie Hammer. 
Tõsielusündmusi käsitleva filmi tegelasteks pääsesid nad seetõttu, et nende pealt viksiti 
väidetavalt maha ühe tänaseks väga tuntud ettevõtte asutamise idee. Story, kuidas vennad 
Winklewossid ideevarga kohtusse kaebasid, seal võidu said ning kuidas neile valuraha maksti, 
leiabki kolm Oscarit võitnud filmis ühe süźeeliinina käsitlust. Millise ettevõtmise ühtedeks 
idee autoriteks peetakse olümpiafinalistidest vendasid Winklewosse?  
 
39. Vasakpoolsel pildil olev blond naisterahvas on maailmameister, kahekordne 
sisemaailmameister ja sisemaailmarekordi omanik ning olümpiapronks, kes lahutas 2011 
oma abielu ja teatas samal aastal, et elab kokku brünetiga, kelle eesnimi on Kristina. Blondiin 
on lõpetanud eestlastelegi tuttava Southern Methodist University reklaami alal. Meie küsime 
loomulikult blondiini nime.  

 
40. Parempoolsel pildil on Euroopa suurim staadion. Millist nime see kannab? 
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41. Papa Herbert, kes oli Toronto Eesti suusaklubi president, patenteeris elektrilise 
suusamäärija. Papaga askeldas koos suuskade ümber ka poeg Ronald. Kui isa suri, oli Ronald 
14aastane. Ülikoolis oli ta küllalt edukas mäesuusataja ja jõudis isegi Kanada koondise 
kandidaadiks. 1984. aastal kaebas ta 25aastasena Kanada suusaliidu kohtusse, kuna talle 
teatati, et ta on koondisesse saamiseks liiga vana. Kuhu kohtuasi jõudis, ei viitsinud 
guugeldada. Igal juhul samal aastal hakkas ta oma ema keldris tootma suusamääret, 
omanimelise firmani jõudis 1986. Praegu on Roni firma Kanada ja Austria suusakoondiste 
ametlik määrdetarnija, kusjuures määrdeid tehakse nii mäe- kui ka murdmaasuusatajatele 
ning lumelauduritele. Kuidas on nende meeste perekonnanimi? Sama perekonnanime 
kannab ka üks kahtedel olümpiamängudel võistelnud Eesti murdmaasuusataja. 
 
42. NBA viimase 25 hooaja skoorikuningate seas on vaid üks mees, kes pole USA koondist 
olümpiamängudel kunagi esindanud. Küsitav ameeriklane oli NBA parim punktitooja kahel 
hooajal järjest: 2002/03 ja 2003/04, tema punktirekordiks ühes mängus oli 62 punkti. Klubile 
pole aga tema esitused olulist kasu toonud, sest karjääri jooksul pole tema klubi jõudnud 
kordagi play-off´i avaringist kaugemale. Kes on see kossumees? 
 
43. Jaapanis on sumo profitasemel võistlemas lisaks jaapanlastele rikishid loomulikult Eestist, 
aga ka Mongooliast, Venemaalt, Gruusiast, Bulgaariast, Tšehhimaalt ja veel ühest riigist. 
Millisest riigist on pärit Lääne Maegashira kolmas number Kaisei?  
 
44. Kuidas nimetatakse pokkeris sellist kaardikombinatsiooni (sõltumata viiendast 
kaardist)? Asjasse on segatud Metsiku Lääne legend Wild Bill Hickok. 
 

 
 

45. Sellesse nimekirja kuulub hetkeseisuga kuus naist, kellest kolm on Jiyai Shin, Ai Miyazato 
ja Christie Kerr. Ülejäänud kolm on märksa tuntumad, esindavad erinevaid maailmajagusid ja 
neid näitame teile piltidel. Vasakpoolsel ja keskmisel pildil oleva naise näol on tegemist 
kronoloogilises järjekorras kahe esimesega, parempoolse naisterahva näol aga seni viimasega. 
Millise nimekirjaga on tegu? 
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46. Kes on jäähoki olümpiaturniiril visanud ühes mängus enim väravaid? Vihjena võib öelda, 

et ajaloolised viis litrit vihisesid soomlaste väravavõrku. 

 
47. Pildil olevat naisterahvast võib ilmselt pidada 
oma riigi kõige suuremaks pikamaa-
jooksutalendiks ning tänu tema kahele võidule 
New Yorgi maratonil (2005 ja 2006) on tema 
koduriik kõige väiksemaks riigiks, kust on tulnud 
selle maailma ühe mainekama maratoni võitja. Kes 
on pildil? 
 
 
 
48. Maailma tugevaima mehe võistlust World´s Strongest Man peetakse juba aastast 1977 ja 
Zydrunas Savickase näol on ka balti riikidel oma tiitlivõitja ette näidata. Individuaalselt on 
võistluse edukaim olnud poolakas Mariusz Pudzianowski viie tiitliga. Riikidest on kaks 
edukaimat riiki domineerinud kaheksal korral: üks neist on USA, mille atleedid domineerisid 
muuhulgas kuuel esimesel võistlusel, teine aga riik, mille tiitlid on jagunenud võrdselt kahe 
mehe vahel, kumbki on võitnud neist neli. Üks  saavutas oma võidud ajavahemikus 1984-1990 
ja teine 1991-1996. Küsigem nii: millises riigis peale USA elavad maailma tugevaimad 
mehed? 
 
49. Seda võistlusala (distsipliini) käsitleti eestikeelses Barcelona olümpiaraamatus pealkirja 
all “Mõttetu värk”. Käsitlus hõlmas kõigest kolme lauset, millest esimene oli “Ei tahaks 
kommenteerida” ja kolmas “Mõttetu värk kõik”. Olümpiavõitjaks tuli Yueling Chen Hiinast 
tulemusega 44.32. Millise võistlusalaga tegu? 
 
50. Mis aasta (+/- 1 aasta annab ühe punkti)? 
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VASTUSED 
 
1 Larissa Latõnina IT võitnud 18 olümpiamedalit, mille Phelps Londonis ületas 
2 vettehüpped IT  
3 esimesena Andrei Jämsa,  

viimasena Kaspar Taimsoo IT 
istuti järjekorras (alates eessõudjast):  
Taimsoo, Endrekson, Raja, Jämsa 

4 Elliott (6 m) IT naiste paadiklass 
5 Bulgaaria IT 2012 hõbe naiste maadluses, pronks meeste poksis 
6 Martti Juhkami; Rainer Vassiljev IT mõlemad Tartu Pere Leiva koosseisus 
7 Rahvastepall AP  
8 kroket AP  
9 Frank Lampard AP  
10 portugalikeelsed riigid AP  
11 Borussia Mönchengladbach IT  
12 Taliuniversiaad AP  
13 Raimo Helminen IT  
14 Tallinna Loomaaed IT  
15 Panama AP/IT pildil Irving Saladino, Pekingi olümpiavõitja kaugushüppes 
16 kuuerattaline IT Tyrrell võistles 1976-77 kuuerattalise autoga 
17 Gambrinus AP  
18 Kelme IT rattavõistkonnas sõitsid Riho Suun, Arvi Tammesalu jt 
19 f7 IT  
20 Memphis AP  Pyramid Arena 
21 Jäneda; Saku IT Jäneda SK; Saku Fortuna 
22 Jeld-Wen AP Jeld-Wen Field 
23 Birgit Fischer (end Schmidt) AP Saksamaa kanuusõitja 
24 (ilu)uisutamine AP  
25 Maurice Garin IT esimese Tour de France´i võitja aastal 1903 
26 Nemea mängud IT pildil võitleb Herakles Nemea lõviga 
27 Šveits IT Tour´i viide Alex Züllele, Vuelta viide Tony Romingerile 
28 laskmine AP  
29 Hans-Georg Aschenbach AP  
30 Gilles Panizzi / Herve Panizzi IT  
31 Dwight Eisenhower IT USA president 1953-61 
32 amfetamiin AP  
33 Nagoya IT  
34 Baltimore Ravens AP / IT SuperBowli võitja aastal 2013 
35 Blade Runner IT  
36 Maurilio de Zolt IT pronks 1991 50 km distantsil 
37 Herning IT  
38 sotsiaalvõrgustik (Facebook) IT film "Social Network", idee varastas Mark Zuckerberg 
39 Kajsa Bergqvist AP  
40 Camp Nou AP FC Barcelona kodustaadion 
41 Kuus AP / IT firma KUUsport 
42 Tracy McGrady IT  
43 Brasiilia AP  
44 Dead Man´s Hand IT Hickok lasti maha, kui tal oli käes säärane kombinatsioon 
45 Golfi naiste maailma edetabeli liidrid IT piltidel Annika Sörenstam, Lorena Ochoa, Yani Tseng 
46 Pavel Bure IT Nagano olümpiamängudel Venemaa-Soome matśis 
47 Jelena Prokopćuka IT Läti maratonijooksja 
48 Island IT  
49 naiste 10 km käimine IT  
50 1977 IT  
 


