SPIK spordimälumäng 2010
1. Olümpiavõitja Erki Nool võistles esimest korda olümpiamängudel 1992.a.
Barcelonas, kus ta kümnevõistluse katkestas, kuna sai ühel alal nulli. Mis
kümnevõistlusalal ta tulemust ei saanud ?
2. 2009.aastal Aasia meistrivõistlused korvpallis peeti Hiinas. Favoriidiseisuses
kodumeeskond sai finaalmängus suurelt 52:70 lüüa meeskonnalt, mille
peatreener oli meilegi väga tuntud mees Veselin Matic . Mis riik tuli Aasia
korvpallimeistriks ?
3. Ta oli olümpianäidisala Berliinis 1936 ja pidi saama täisväärtuslikuks
olümpiaalaks 1940.a. mängudel, mis aga teatavasti ära jäid. Selle ala parimad
maailmas olid sakslased, kes hilisemas maailmasõjas kasutasid selle
spordialaga saadud oskusi edukalt ära . Pärast sõda seda spordiala enam
olümpiale ei võetud, üheks põhjuseks oli vahendite nappus , aga ka publiku
huvi puudumine. Eestisse on sellelt alalt toodud Euroopa meistrivõistlustelt
üks hõbemedal 1979 a. mitmevõistluses, praegu tegeldakse selle alaga
üksikutes klubides. Millest on jutt ?
4. Alates aastast 1960 on pärast suveolümpiamängude lõppu alanud
paraolümpiamängud toimunud tavaliselt kas täpselt samas kohas või vähemalt
samas riigis kus “päris” olümpiagi , välja arvatud kaks erandit. Nimeta aastad,
mil suveolümpiamängud ja paraolümpia ei toimunud ühes ja samas riigis.
5. Selles legendaarses poolfinaalmängus löödi esmakordselt MM ajaloos
penalteid . Normaalaeg lõppes 1:1, kusjuures üks mängijatest sai nii vigastada,
et viidi teadvusetult haiglasse . Lisaajal saavutas üks osapooltest küll eduseisu
3:1 , aga kaotas lõpuks penaltitega. Mängu võitja siiski maailmameistriks ei
tulnud. Kelle vahel see mäng toimus ?
6. Ta lõpetas 1979 Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna diplomeeritud
kergejõustikutreenerina , kuid ei töötanud selles ametis ühtegi päeva, tööle
asus ta hoopis näitlejana Vanemuise teatris . Ja tegi seda nii edukalt, et hetkel
on ta üks hinnatumaid Eesti näitlejaid . Näitleja on saanud ka tema pojast .
Kes on see nelja lapse isa ?
7. Euroopa meistrivõistlustelt kergejõustikus on eestlased seni saanud 14
medalit, kusjuures 9 medalit on saadud kolmelt alalt, üks neist on odavise .
Millised on ülejäänud 2 ala ?
8. Paul Kerese elu viimaste päevadega on seotud kaks olümpialinna , ühes võitis
ta oma elu viimase turniiri, teises lõppes tema elutee. Nimetage need linnad ,
arvestades , et sel ajal oli neist olümpialinn vaid üks.
9. See spordiala on olümpiamängude kavast puudunud vaid 2 korral : 1904 ja
1928.aastal. Eesti on sel alal esindatud vaid kord – 1992.a. ühe sportlasega,
kelle esinemine ebaõnnestus. 1960.a. Roomas osales sellel spordialal kaks
eestlast : Evald Gering, kes esindas Kanadat ja Peter Rull Hongkongist.,
1988.a. Mart Klepp Kanadast. Mis alast on jutt ja kes on seni meie ainus
olümpialane sel alal ?
10. Soome 2009.aasta parimate sportlaste järjestuses oli parim mees Anssi
Koivuranta alles neljas. Esikolmikus olid vaid talialade tegijad. Nimetage need
11. Eriti edukas oli eesti sportlastele see spordiala 1970-ndatel aastatel , näiteks
toodi Eestisse 1970.aastal sellelt alalt 11 EM kulda, 1973.aastal 3 MM kulda
jne. Edukamad selle ala tegijad : Imand Kompus, Vladimir Dubrovski, Juri
Kravets, Svetlana Ani. Mis alaga on tegemist ?

12. Ta on pärit kergejõustikuperekonnast . Ema Euroopa meistrivõistluste
medaliomanik, isa oli pikka aega Eesti rekordiomanik 400 m jooksus, tema
vend hoiab Eesti rekordit senini enda käes. 1996.aastal tuli ta Atlantas
paraolümpiavõitjaks 100 m jooksus, lisaks võitis ta kaks hõbemedalit . Nii ta
abikaasa kui ka tema kaks last on kuulmispuudega, mistõttu perekond suhtleb
viipekeeles. Kes on see 1960.a. sündinud kurttumm sportlanna, kes tunnistati
aastal 1996 Eesti aasta naiseks ?
13. Esimesed MM-võistlused jalgpallis toimusid 1930.aastal Uruguais, 13-st
meeskonnast oli 4 Euroopast .Kaks neist olid Prantsusmaa ja Belgia. Kes olid
ülejäänud kaks ? Kumbki neist ei ole tulnud MM-il medalile, kuid tipu lähedal
on nad pidevalt olnud. Nende riikide tippklubid on võitnud meistrite liiga
(1986,1991), kusjuures mõlemad finaalmängud on võidetud mängujärgsete
penaltitega.
14. Täites oma lapsepõlve unistust juhtida jalgpalliklubi ostis see popmuusik
inglise madailma liiga ühe viletsama klubi Watford , leidis sellele õige
peatreeneri (Graham Taylor – hilisem Inglismaa koondise peatreener) ja
panustades uute mängijate ostudesse , viis klubi aastatega 1976-1983
Inglismaa meistrivõistluste hõbemedalini ja karikafinaalini. Hetkel mängib
Watford Inglise esiliigas . Kes oli see välimuselt absoluutselt mittesportlaslik
muusikamees ?
15. Ta oli enne 1956.a. olümpiat maailma edetabelijuht , kuid lahkus isiklikel
põhjustel ettevalmistuslaagrist Taškendis ja Melbourne ei pääsenud . Väga
suure tõenäosusega jäi üks olümpiamedal Eestisse tulemata . Tema ainsaks
medaliks rahvusvahelisel areenil jäi EM-hõbe. Kellest on jutt ? Mis ala ?
16. Selles Ameerika linnas oleksid pidanud toimuma XII taliolümpiamängud ,
kuid kohalike elanike survel loobus linn olümpia korraldamisest vaid kolm
aastat enne mängude toimumist. Tulemusena toimus taliolümpia ühes
Euroopa linnas, kus ta oli toimunud ka 12 aastat varem. Nimetage linnad.
17. SPIK küsimus (Leino Lember): Ta sündis 1883.a. Tallinnas, 1910.a. jagas
eestimaa kubermangu meistrivõistlustel 2.-3. kohta. Oli Eesti maleliidu
asutajaid 1927. Elu viimastel aastatel tegutses Pimedate Ühingu maletreeneri
ja –mängijana , Suri 1984.a. kes on see mees ? Tema perekonnanimi langeb
kokku ühe riigi nimega .
18. Eesti olümpialased Artur (1920), Leonhard (1928), August (1936), Mihkel
(2008) kannavad kõik ühesugust perenime. On ka viies sama perenimega
olümpialane , kes esindas Eestit Ateenas 2004.aastal mägijalgrataste krossis .
Nimeta selle mehe, kes lõpetas tippspordiga 2005.aastal, ees- ja perenimi .
19. 2009.aasta Euroopa võrkpallimeistrivõistluste finaalturniir oli üks vähestest
suurvõistlustest, kus Eesti meeskond viimasel ajal nii kaugele on jõudnud.
Turniiri lõpp-protokollis on järjestatud kõik meeskonnad alates esimesest,
Poolast ja lõpetades 16-nda, Tšehhimaaga. Mitmendaks jäi Eesti (+-2 1 p.)
20. Andry Purk, Tunnet Taimla, Aivo Oll, Ants Soosõrv, Johann Lents - mis
võistkonnaga on tegemist ?
21. Sügava nägemispuudega (praktiliselt pime ) ameeriklanna Marla Runyan
võitis 1992.a. paraolümpial kullad kaugushüppes, 100,200, ja 400 meetri
jooksus. 1996.aastal lisas ta oma kollektsiooni kuldmedali viievõistluses ja
hõbeda kuulitõukes. 2000.aastal osales ta Sydney olümpiamängudel kui
tavasportlane, saavutades väga kõrge 8.koha . Mis alal ta võistles ?
22. Maailma esimene , 1888.aastal loodud Inglise jalgpalliliiga (Football League)
pidi 1992.aastal elama üle reformimise , mille tulemusena 20 paremat klubi

eraldusid , luues uue ja rikkama Premier League, mis on praegu maailma
tulutoovaim jalgpalliliiga . Liiga võit tähendab Inglise meistritiitlit , esimesena
võitis Premier Liiga hooajal 1992-1993 Manchester United, kes on 17 hooaja
vältel võitnud meistritiitli kokku 11 korral. Veel vaid kolm klubi on saanud
Premier Liiga võitmisega hakkama . Nimetage need ( 2 õiget- 1 p.)
23. Eesti Poksi 100 aasta juubeliürituste sarja avas 9.jaanuaril Tallinnas Kalevi
Spordihallis toimunud Kolme Muusiku Poksiturniir. Kes olid need kolm
muusikamaailmas tuntud poksiveterani, kes panid välja oma eriauhinnad ?
24. Kergejõustiku EM-l esinesid Eesti sportlased esimest korda peale
taasiseseisvumist 15-liikmelise delegatsiooniga 1994.aastal . See on jäänud
ainsaks korraks, kui eestlased on jäänud medalita. Mis linnas see EM toimus ?
Samas linnas oli EM toimunud ka varem, 1971.a.
25. 2009.a. sügisel otsustati Kopenhaagenis 2016.aasta olümpiamängude
toimumise koht. Favoriidiks oli üks USA linn, keda promoma oli tulnud
sellest linnast pärit USA president koos esileediga. Kuid nagu aastatel
1952,1956,1960,1984 ei õnnestunud ka seegi kord . Selles linnale andis ROK
õiguse korraldada 1904.a. mängud, kuid USA presidendi otsusega viidi need
üle maailmanäituse linna St.Louisi. Mis linn ?

