
Spordimälumäng 
“Bumerang”

21. november kell 12.05



Reeglid
• 30 küsimust


• Aega 45 sekundit


• Iga õige vastus 2p, poolik vastus 1p


• Vastused paberile koos klassinumbriga


• Nutiseadmete kasutamine keelatud



1. küsimus
• Mis korvpallimeeskond tuli eelmisel hooajal (2016/2017) 

Eesti meistriliigas BC Kalev/Cramo järel hõbemedalitele?



1. vastus

• Avis Rapla/Utilitas



2. küsimus
• Mis jalgpalliklubis mängis Ragnar Klavan enne Liverpooli 

siirdumist?



2. vastus

• FC Augsburg



3. küsimus
• Kes on viimane eestlane, kes on tulnud olümpiavõitjaks? 

See juhtus 2008. aastal Londonis.



3. vastus

• Gerd Kanter



4. küsimus
• Mitu mängijat on käsipallimängus ühel meeskonnal 

korraga väljakul? (väljakumängijad + väravavaht)



4. Vastus

• 7 (6 väljakumängijat ja väravavaht)



5. küsimus
• Kes on pildil? Eelmisel aastal külastasid nad ka meie 

kooli.



5. vastus

• Õed Luiged (Liina, Lily ja Leila)



6. küsimus
• Mis aastal ja kus toimusid esimesed kaasaegsed 

olümpiamängud?



6. vastus

• 1896. aastal Ateenas



7. küsimus
• Erki Nool on kümnevõistluse olümpiavõitja. Ta võitis 

kuldmedali 2000. aastal Sydneys. Teatavasti võisteldakse 
kümnevõistluses kahel päeval. Mis on teise päeva 
esimene ala?



7. vastus

• 110m tõkkejooks



8. küsimus
• Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas on nooruspõlves 

tegelenud kõrgel tasemel ka spordiga. Mis spordialaga 
tegeles Jüri Ratas? Ta on osalenud Eesti meistriliigas ning 
olnud ka selle alaliidu president.



8. vastus

• Korvpall



9. küsimus

• Kes on pildil olev eestlasest endine sumomaadleja?



9. vastus

• Kaido Höövelson alias Baruto



10. küsimus
• Üks maailma parimaid jalgpallureid on Cristiano Ronaldo. 

Millise maa koondist ta esindab?



10. vastus

• Portugal



11. küsimus
• Rallisõitja Ott Tänak sõitis sellel aastal Fordiga. Millise 

autofirma autoga hakkab ta sõitma tuleval aastal?



11. vastus

• Toyota



12. küsimus
• Suusatajat Andrus Veerpalu süüdistati mitu aastat 

dopingu tarvitamises, kuid rahvusvaheline spordikohus 
mõistis ta õigeks. Mis aine tarvitamisega jäi Veerpalu 
algselt vahele?



12. vastus

• Kasvuhormoon



13. küsimus
• Ainult üks Eesti korvpallur on mänginud korvpalliliigas 

NBA. Kes?



13. vastus

• Martin Müürsepp



14. küsimus
• On ainult üks ring, mis on ruudukujuline. See kuulub ühe 

spordiala juurde. Millega on tegu?



14. vastus

• Poksiring



15. küsimus
• Käesoleval aastal tuli F1 (Vormel 1) maailmameistriks 

Lewis Hamilton. Kes aga tuli maailmameistriks eelmisel 
aastal? Võidu järel teatas ta oma karjääri lõpetamisest.



15. vastus

• Nico Rosberg



16. küsimus

• Kes on pildil?



16. vastus

• Neymar



17. küsimus
• Euroopas on korvpallimängu ühe veerandaja pikkuseks 

10 minutit. Kui pikk on see aga NBA-s?



17. vastus

• 12 minutit



18. küsimus
• Erika Salumäe tuli olümpiavõitjaks aastatel 1988 ja 1992. 

Mis alaga ta tegeles?



18. vastus

• Jalgratta trekisõit



19. küsimus
• Odaviskes kaalub meeste oda 800 grammi. Kui palju 

kaalub aga naiste oda?



19. vastus

• 600 grammi



20. küsimus
• Kes on see pildil olev spordiajakirjanik? Teda võime 

kohata ETV spordiuudistes ja spordiülekannetes.



20. vastus

• Anu Säärits



21. küsimus
• Ameerika jalgpalliliigas (NFL) teeb tegusid eestlane 

Margus Hunt. Jalgpallini jõudis ta aga alles ülikoolis. Mis 
alaga ta enne seda tegeles? Sellel alal on ta ka 
kahekordne juunioride maailmameister.



21. vastus

• Kergejõustik (kettaheide ja kuulitõuge)



22. küsimus
• Kes on see Eesti koondise korvpallur? Hetkel kuulub ta 

Itaalia klubi Reggio Emilia ridadesse. Varasemalt on ta 
mänginud nii Leedus, Saksamaal kui ka Venemaal. Tema 
isa ja vend kuuluvad mõlemad Tartu Ülikooli 
korvpallimeeskonda - isa on peatreener ja vend mängija.



22. vastus

• Siim Sander Vene



23. küsimus
• Kes on praegune Eesti Olümpiakomitee president? Ta on 

tuntud turvaettevõtte juht ning kandideeris ka KOV 
valimistel Tegus Tallinn ja Savisaare Valimisliit ridades.



23. vastus

• Urmas Sõõrumaa



24. küsimus
• Mis alaga sellel pildil tegeletakse? Eestlastest on tulnud 

Mait Riisman sellel alal ka olümpiavõitjaks.



24. vastus

• Veepall



25. küsimus
• Kes on see ameeriklasest rulasõitja, kelle järgi on tehtud 

mitmed temanimelised arvutimängud?



25. vastus

• Tony Hawk



26. küsimus
• Nimetage see ainus olümpiaala, kus võistlustel osalevad 

ka loomad?



26. vastus

• Ratsutamine



27. küsimus

• Kui pikk on ujumisbasseini pikkus olümpiamängudel?



27. vastus

• 50 meetrit



28. küsimus
• Pildil on ühe Eesti pallimängukoondise peatreener 

Gheorge Cretu. Mis pallimänguga on tegemist?



28. vastus

• Võrkpall



29. küsimus

• Mitu auku on täismõõtmetes golfiväljakul?



29. vastus

• 18



30. küsimus

• Kes on pildil?



30. vastus

• Kelly Sildaru


