Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi korvpallimälumäng, Tartu 30. august 2017

1. See teenekas tsenter (s 1980, 211 cm) on pärast ülikooliaastaid USA-s veetnud terve oma karjääri
Itaalia liigas ja teinud seda edukalt, olles nüüdseks kokku juba 7-kordne Itaalia meister. Seni
viimase tiitli sai ta tänavu, juhtides kaptenina meistritiitlini Venezia meeskonna. Korvpalli
mängib ka tema WNBA karastusega õde, lisaks on küsitav olnud Kristjan Kanguri klubikaaslane
(vt neid ühisel pildil lennujaamatranspordi võlusid nautimas). Kellest jutt?
2. Vaatamata visale üritamisele sellel meeskonnal Eesti meistritiitlit võita ei õnnestunudki, medaleid
võideti aga küll. Oma viimased tegevkorvpalluri aastad (1990-1993) veetis seal ka mõne aja eest
TÜ kantsleri ja TÜ Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimehe kohalt lahkunud Andres Liinat,
võites selle ajaga „eestikate“ hõbeda (1991) ja pronksid (1992, 1993). Küsime, mis meeskonnas
tegi Liinat oma luigelaulu tegevmängijana?

3. Sel saavutusterohkel korvpalluril (1959-2010) oli täiskasvanute tiitlivõistluste medaleid rohkem,
kui sõrmi nende autasude hoidmiseks. Suurturniiridel mängis ta aastail 1977-1992 ning kogus 12
medalit. Auhinnata jäi ta vaid 1987 (ei mahtunud EM-koondisesse), 1991 (koondis ei mänginud
finaalturniiril) ning 1992 (jäi 4. kohale). Kes on see mees, olümpiavõitja, maailmameister ja
kolmekordne Euroopa meister?
4. 1992. aasta Barcelona olümpiakoondisesse soovisid ameeriklased NBA ässade kõrval kindlasti
lülitada ka üht üliõpilaskorvpallurit ja selle koha sai lõpuks Christian Laettner. Kuid Laettneri
kõrval kaaluti kohale veel mitut meest, teiste hulgas ka üht tulevast NBA mängijat (s 1972).
Küsitav mängis Louisiana osariigi ülikooli meeskonnas ning tema NCAA karjäär oli vähem
edukas kui Laettneril, hilisem NBA karjäär seevastu aga edukam, nii võitis ta nt aasta uustulnuka
auhinna ning ka 4 NBA meistritiitlit. Mänginud klubides Orlando Magic, Los Angeles Lakers,
Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. Kes oli see õnnetu, kel napilt
Dream Teami kuulumisest puudu jäi?
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5. Tänavusel naiste EM-il, kust Läti naiskond end esimest korda ajaloos MM-ile murdis, tegi veelgi
vahvamat ajalugu üks teine naiskond, võites Hispaania ja Prantsusmaa kannul pronksi – selle riigi
üldse esimese korvpallimedali täiskasvanute tiitlivõistlustelt (OM, MM, EM) – ja tagades endale
samuti esmakordse pääsu MM-ile. Eesti korvpallisõbrad aga teavad ilmselt paremini küsitava
riigi meeskonda, kellega meie mehed ka nt EM-idel on kohtunud. Mis riigist jutt?

6. See Kameruni juurtega torn (213 cm), kes eelistab, et teda kutsutaks hüüdnimega The Process,
valiti Philadelphia poolt draftis juba 2014. aastal, ent oli sunnitud siis vigastuste tõttu 2 aastat
väljaku kõrval veetma. Oma NBA debüüdi tegi ta alles lõppenud hooajal ja see oli muljetavaldav,
kuni kestis. Peoga rookie-auhindu, valik NBA All-Rookie esimesse tiimi, järjest purunenud
isiklikud statistikarekordid – see kõik oleks võnud tipneda ka All-Star mängule pääsuga, kui
poleks tulnud järjekordset vigastust, mis mehe hooaja liig vara lõpetas. Kes?

7. Tegu on Eestit nii noorteklassides kui ka universiaaditasandil
esindanud palluriga, kes tuleb sportlikust perekonnast. Eesti ja
NSVL koondislane, tõsi, mitte küll korvpallis, on olnud ka tema
maailmameistrist ja olümpiasportlasest isa. Kes on pildil?
Tahame teada nii ees- kui ka perekonnanime (õige perenimi 1 p)

8. See klubi troonib VTB läbi aegade rekorditabeli tipus arvestuses “keskmiselt punkte mängust”
(89,04 p), samuti kuuluvad neile samas liigas läbi aegade ühes mängus visatud punktide rekord
(135 punkti Bisonsi vastu, 2016) ja poolajaga visatud punktide rekord (71p Astana vastu, 2015).
Tegelikult jäävad selle resultatiivse meeskonna paremad ajad aga 1990. aastatesse, mil
konkureeriti tublisti CSKA-ga Vene kossu liidrirolli nimel ning võideti 4 hõbedat ja kaks pronksi
Venemaa meistrivõistlustelt. Toonaste nimekamate mängumeestena olgu siin mainitud vennad
Pašutinid ning ka leedulased Gintaras Einikis ja Darius Lukminas. Vanemad korvpallisõbrad ehk
mäletavad ka, et 1990. aasta sügisel oli just see klubi (tollase nimega) üks neist, mis oli peaaegu
nurjamas Tallinna Kalevi tõusu NSV Liidu kõrgliiga põhiturniirile. Mis klubi?
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9. Pikki spordimehi Eestis liiga palju kunagi ei ole. Esimene seesugune, Vastseliina kandist pärit
Pikk-Juku ehk Johannes Reimann (piltidel, 1895-1935), liikus siin ometigi juba 1920. aastatel.
Mees proovis mitut ala, ent päris spordimeest temast siiski ei saanud, kuna alkoholi kutse oli
tugevam. Gigandi jalanumber oli 56, ent meid huvitab hoopis tema igati kossumehele sobilik
kasv. Nimelt olnud mehe kasv täpselt sama, mida Wikipedia annab Kareem Abdul-Jabbarile,
Janis Kruminšile, Dikembe Mutombole, Luc Longley’le, Ante Tomicile jne. Kui pikk oli PikkJuku? (pluss-miinus 3 cm annab 1p)

10. Põgusalt sai juba mainitud, et kui Salumetsa juhitud Tallinna Kalev alustas tagasiteed NSV Liidu
korvpalliparemikku, tuli 1990. aasta sügisel esmalt läbida alagrupp, kus Kalevi vastasteks olid
Moskva Dinamo, Saratovi Avtodoržnik ja veel üks meeskond. Selle küsitava tiimi nime tähendus
vihjab füüsikale (terminile, mida võib tõlkida kui ’liikumishulka’). Küsitav tiim pankrotistus küll
1995. aastal, ent samas linnas tegutseb uus kossusats edasi tänagi. Lisaks on linnas korralik
jalgpallimeeskond, mis lõpetas viimase hooaja Venemaal 4. kohaga ja on samal kohal ka
käimasoleval hooajal. Mis meeskond, mis linn? (1 õige 1 punkt)

11. 1898. aastal loodud Kansase ülikooli korvpallimeeskond on läbi oma
pika ajaloo olnud üks USA üliõpilaskorvpalli edukamaid, seda nii
võiduprotsendilt läbi aegade kui ka edu poolest tiitlivõistlustel (viimane
NCAA võit 2008, viimane finaal 2012). Koguni pooled läbi aegade
kaheksast Kansase peatreenerist on seejuures leidnud koha Naismithi
kuulsuste hallis! Kuid on vaid üks peatreener, kel õnnestus oma
juhendamisperioodil koguda võistkonnaga rohkem kaotusi kui võite. Küsitav oli muuhulgas ka
presbüteri vaimulik ning pani palli mängu ühes legendaarses Eesti koondise kohtumises. Kes?

12. Tänavuse EM-i üks alagruppe mängib Rumeenias. Kõik mängud peetakse eestlastest
korvpallisõpradele tuntud linnas, mille meeskond on ka valitsev maa korvpallimeister, kusjuures
meistritiitli üle võis kevadel rõõmustada ka varem Eestiski nähtud Vlad Moldoveanu. Mis linn?

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi korvpallimälumäng, Tartu 30. august 2017

13. 1976. aastal korraldas profiliiga ABA ajaloolise, kogu Põhja-Ameerika profikorvpalli esimese
pealtpaneku võistluse (ABA Slam Dunk Contest). Näete siin piltidel ka selle ürituse osalisi. Meie
küsime, kes võitis?

14. On üteldud koguni nii, et et kui omaaegne kultusraamat oleks saanud järje ja ilmunud oleks
“Korvpalliromaan II“, saanuks pildil olev härra (s 1964, 200 cm) selles olulise rolli. Ta oli igati
arvestatav korvpallur, tuli Standardi koosseisus Eesti meistriks, võitis medaleid NSVL juunioride
meistrivõistlustelt ning mängis palli Riia ASK-is ja Loimaan Korikonkarites. Aga Eesti
korvpallimeistriks on tulnud ka tema abikaasa ning esimesi samme selles mängus astub tema
poeg. Kes?

15. See sponsornimi kuulus pikka aega kokku tänaseks 15-kordse Itaalia korvpalli meisterklubiga,
ühtlasi kahekordse Euroliiga võitjaga, mis on asutatud 1929. aastal ning mille hingekirja kuulub
hetkel ka Mikk Jurkatamm. Küsitavat sponsornime kandes tuli klubi hooaegadel 1997/98 ja
2000/01 Euroliiga võitjaks, nime taga olev toode ja bränd kuulub aga Itaalia suurtootjale Ferrero
SpA ning loodi 1967. aastal Saksamaal sealsele turule, levides hiljem üle ilma. Mis bränd?
(Õige linn 1 p)

16. See 1959. aastal asutatud klubi on oma kodumaa meistriks tulnud 3 korral (viimati 2010) ning
karika võitnud 6 korral (viimati 2009). Klubi praegune peatreener on Pablo Prigioni, meeskonna
kapten on ungarlane Ádám Hanga, koosseisu kuulub aga mängijaid kümmekonnast riigist,
sealhulgas leedukas Tadas Sederskis ning üks lätlane, järelkasvutiimist leiame ka Eesti värvid.
Euroopas kogeti suuredu aastatuhande alguses, kui Euroleague lõpetati kahel korral
finaalikaotusega, Euroleague Final Fouri jõuti ka paari aasta eest. Nimekaid mängijaid on ses
klubis läbi aegade olnud hulga, ka Lamar Odom jõudis sealt põgusalt läbi hüpata, enne kui
stripiklubis üledoosi sai. Klubi praegune nimi annab teile 2p, mõne varasema nime kirjapanek
aga 1 punkti. Mis klubi?
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17. Selle riigi parimaks tulemuseks olümpiakonkurentsis on 9. koht ning ligi pool selle koha
saavutanud meeskonna rivistusest osaleb ka tänavusel EM-il, kindla plaaniga üle lüüa senine EMide parim koht – 13. (milleni on viimasel kaheksal aastal jõutud kokku 3 korral). Eesmärgini
jõudmine võib siiski kujuneda raskeks, sest NBA-st täiendust sel aastal ei tulnud. Mis riik?

18. Täitke valge laik. Mis tekst on pildilt kustutatud?

19. Piltidel on omaaegne Islandi noortekoondislane, U18 A-grupi EM-karastusega Hafþór Júlíus
Björnsson (206 cm), kelle klubikarjäär piirdus vigastuste tõttu vaid kodumaaga (Breiðablik UBK,
Fsu, KR) ja lõppes üsna varakult. Tema sportlastee siis aga alles algas – aastail 2014, 2016 ja
2017 on ta olnud oma uuel alal koguni maailma teine number ning saavutanud muuhulgas võite
selle ala meistrite liigas (... Champions League). Lisaks teeb sireda väljanägemisega Björnsson
kaasa ühes tuntud telesarjas, kehastades tegelaskuju nimega Gregor Clegane. Niisiis, mis
spordiala ta harrastab või mis telesarjas mängib? (Emb-kumb õige vastus annab 2 p)

20. Lisaks meeste korvpallile on Balti liiga (BWBL) olemas ka naiste korvpallis. Tiitleid on seal
välja mängitud alates 1995. aastast, esimesel hooajal osalenud 5 riigi 8 esinduse hulgast tuli
võitjaks Telerina nime kandnud naiskond. See naiskond tuli linnast, mis on liigat hiljemgi
domineerinud, sealsed klubid on võidu koju viinud koguni rohkem kui pooltel hooaegadel, mil
karikas üldse mängus olnud – ehk kokku 13 juhul 22-st. Viimati õnnestus karikas küsitavasse
linna viia aastal 2014. Mis linnast jutt?
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21. Kunagised NSVL korvpallihiiud Aleksandr Belostennõi (vasakul) ja Arvydas Sabonis (paremal)
on vasakul fotol võtnud oma embusesse ühe Madridi Reali ja Hispaania koondise legendi.
Küsitav (s 1963, 194 cm) veetis Realis 11 hooaega (1984-1995), jõudis võita nii Euroliiga kui ka
4 Hispaania meistritiitlit ning kuuluda 67 korral Hispaania koondisesse (ka 1988. ja 1992. aasta
olümpial). George Karl on tema kohta öelnud, et tegu on “kõige tugevamate jalgadega valge
mehega”, keda ta kunagi näinud. Oli pikalt enim Reali eest mänginud korvpallur (404 mängu),
tänaseks on temast selles arvestuses möödunud Felipe Reyes ja Sergio Llull. Kes?

22. Küsime USA ülikooli, mille viimatised püüdlused NCAA meistritiitli suunas lõppesid tänavuse
märtsihulluse ajal mängudega Carolina ülikooli võistkondade vastu. Maik-Kalev Kotsari
koduülikooli Lõuna-Carolinat võideti poolfinaalis mõne punktiga, finaalduellis kahe kõrgeima
asetusega võistkonna vahel tuli alla vanduda aga Põhja-Carolina esindusele. Mis ülikool siis
lõpetas Maik-Kalevi tiitliunistused?

23. See kaubamärk loodi 1998. aastal Prantsusmaal, eesmärgiks erinevate pallimängude (korvpall,
jalgpall, ragbi, võrkpall, pesapall jne) varustuse ja mänguvahendite taskukohase hinnaga
turustamine ühes maailma suuremas sporditarvete poodide ketis Decathlon. Selle nimetus tekib
kahest prantsuskeelsest sõnast: võistkond ja staadion. Ja nagu pildilt näha, kannab üks selle firma
pallidest koguni meie kõrgushüppe olümpiavõitja nime  Mis kaubamärk?

24. Mis aasta?
- Naiste Euroopa meistriks tuli esmakordselt Hispaania;
- Euroliiga võitis esimest ja seni viimast korda Limoges;
- Suri Reggie Lewis, sündisid Anthony Davis ja Rait-Riivo Laane
- Eesti meistriks tulid Rafter-Kalevi meeskond ning ELK/Meelise naiskond;
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25. Seni viimase, 2014. aastal peetud meeste korvpalli MM-turniiri sümboolse viisiku moodustasid
Kyrie Irving, Miloš Teodosić, Kenneth Faried, Pau Gasol ja mees, kes lisaks isiklikule
tunnustusele lahkus turniirilt MM-pronksiga. Lisaks on tal auhinnakapis täiskomplekt EMmedaleid. NBA platsidel alustab ta tänavu kümnendat hooaega, seni on ta kahe klubi eest –
Portland ja Charlotte – rüganud aga ilma suurema võistkondliku eduta. Kes?

26. Pildil olev tõsine mees oli viimasel kahel hooajal Eesti liiga parim vabaviskaja ning kuulus
paremate sekka nii visatud punktide kui ka nt pallikaotuste arvestuses. Ehkki edukas
vabaviskamine vajab eeskätt külma närvi, on küsitav ometi silma torganud ka tulisemate
sõnavõttudega ning läinud ajalukku tänu sündmustele 2016. aasta aprillis, mil ta olevat Delfi
andmetel pärast üht play-off mängus väljakult eemaldamist veidi pahane olnud ja löönud jalaga
hingedelt maha Rapla spordihoone duširuumi ukse. Tõsi, hiljem läinud väänkaela pahameel üle ja
ta soostunud tehtud varalise kahju korvama. Kes on pildil?

27. 1992. aasta Barcelona OM-iks valmistudes finantstuge otsinud Leedu korvpallivõistkond sai
toona ootamatult abi ühelt 1965. aastal loodud nimekalt USA bändilt, mille liikmed olevat nende
raske rahalise seisu kohta lugenud ajalehest ja otsustanud leedulasi siis sõidurahadega toetada.
Lisaks loodi leedulastele ka temaatiline riietus, millega meeskond hiljem koguni
medalitseremoonial käis (pildid). Mis ansambel?

28. NBA-s on vaid 2 meeskonda, mis on alates liiga kõige esimesest hooajast mänginud kõik hooajad
sama nime all ning samas linnas. Üheks selleks võistkonnaks on võidetud tiitlitelt NBA kõige
edukam meeskond Boston Celtics. Teine meeskond pole nii edukas olnud: kaks tiitlit (1970 ja
1973) ning suisa kuus kaotatud finaalseeriat (1951-53, 1972, 1994 ja 1999). Mis meeskond?
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29. See on olnud ameeriklannadele tõsine väljakutse. Esimesena suutis seda Violet Palmer alles
1997. aastal, samal aastal järgnes talle Dee Kantner, kolmandana kordas saavutust Lauren
Holtkamp 2014. aastal. Mida need kolm naisterahvast esimestena tegid?

30. Esimesel pildil oleva raamatu autor (1931-2012) on 1957. aasta Euroopa meister ja kahekordne
olümpiahõbe NSV Liidu meeskonna koosseisus (teisel pildil), hilisem sporditeadlane ja –
pedagoog, kes kaitses 1974. aastal Tartu ülikoolis oma doktoriväitekirja just noorte korvpalli
teemadel. Kes?

31. Näete pildil hiljuti Tallinnas lõppenud U18 EM-turniiri MVP auhinna võitjat. See 17-aastane
horvaat (207 cm) kannab FC Barcelona värve ja tuleb korvpalliperekonnast, sest ka tema isal on
euroliiga mängude kogemus. Tallinna turniiril kogus ta keskmiselt 13,3 punkti ja 7,3 lauapalli
mängus ja tegi suurepärase esituse (21 p, 8 lp, 4 vl, 3 bl) ka turniiri finaalis Suurbritannia vastu.
Kes?

32. Brittide kossuliiga British Basketball League (BBL) vanim tegutsev meeskond Riders on ühtlasi
valitsev riigi meister ning BBL Trophy võitja. Tänavu 50. juubelit tähistanud võistkond paikneb
nimekas spordilinnas, kus tegutseb mitmeid mainekaid klubisid, näiteks Inglismaa Premiership’i
edukaim ragbimeeskond Tigers, samuti on see viimase kahe aasta snuukeri maailmameistri
sünnilinn. Pole siis ime, et möödunud aastal just seda linna ühendkuningriigi
“suurima spordilinna” (greatest sporting city) tiitliga pärjati. Ametlikult
saadi linnaõigused aastal 1919, tegelikkuses aga ulatuvad vanimad
elutegevuse jäljed seal koguni Kristuse-eelsesse aega. Mis linn see on?
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33. Tegu on tõepoolest valusa viskekäega mängumehega, seda on
tema kaks NBA-aastat meile kinnitanud. Debüüthooajal
(2015/16) sai temast nt noorim oma klubi mängija, kes eales
double-double’ni jõudnud ning noorim mängija, kes eales
osalenud All-Starsi nädalalõpu 3-punkti visete võistlusel. Tänavu
24. märtsil aga sai temast noorim mängija NBA ajaloos, kes
skoorinud mängust 60 punkti või rohkem. Ja need tema poolt
tolles mängus visatud 70 punkti jäidki kogu NBA lõppenud
hooaja individuaalseks ühe mängu punktirekordiks. Kes?

34. Aastail 2010-2013 tuli sellenimeline naiskond neljal aastal järjest Eesti korvpallimeistriks. Varem
on Eestis tegutsenud ka sellenimeline õigusbüroo. Mis nimi?

35. See on vana mõõtühik, mis võrdub 1/8
miiliga ehk 220 jardiga. Kuid see on ka
legendaarse Argentiina korvpalluri Oscar ...
(piltidel) perekonnanimi. Oscar viis
Argentiina koondise 1950. aasta MMtiitlini (üldse aegade I kossu MM, valiti
turniiri MVP-ks) ja 1952. aasta OM-i
poolfinaali, samuti kahel korral PanAmeerika mängude hõbedani. Hiljem oli
tegev
tennises,
tõusis
Argentiina
tenniseliidu asepresidendiks ning Davis
Cup meeskonna treeneriks. Mis on siis see
mõõtühik ja Oscari perenimi ühtaegu?

36. Küsime taasiseseisvunud Läti korvpallis esimesel kümnel aastal tooni andnud meeskonda, mille
saagiks langesid kaheksa esimest meistritiitlit ning hõbedad järgmistest aastatest 2000 ja 2001.
Pärast seda lõpetati tegevus ning klubi kadus. Sama meeskonna ridades tuli 1994. aastal Läti
meistriks ja karikavõitjaks ka Rauno Pehka. Lisaks nimekamatele kodumaistele mängijatele on
meeskonna hingekirja kuulunud ka jänkivenelane J.R. Holden. Mis klubi?
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37. Kui vaadata kunagist NSVL korvpalli kõrgliiga statistikat, siis kõige rohkem, 24 meistritiitlit sai
meeste hulgas mõistagi CSKA, kellele järgnes 5 tiitliga Žalgiris. Kolmas oli selles arvestuses aga
4 tiitliga (viimane tiitel 1968, viimane medal 1977) üks tänini eksisteeriv klubi (logo pildil), kes
tuli tänavugi kevadel taas oma kodumaa meistriks. Mis klubi see on?

38. Piltidel olevat 1951. aastal sündinud meest on tagantjärele tituleeritud „sõnaahtraks
viskekahuriks“, kelle hüppevõime polevat olnud sugugi kehvem kui nt Jaak Salumetsal. Suurt
mängu mängis Ehitajas ja Kalevis, koduareenil kuulus nt Tallinna Tempo ja TPI ridadesse, ent
Eesti meistriks tuli vaid korra, Metallisti meeskonna koosseisus 1981. aastal. Tõsi, Eesti
koondisega saadud Balti karikaturniiri võite võib ta seevastu ette näidata koguni 6 (aastaist 19731981). Kes?

39. Selle riigi korvpalluritest on olümpial esikümnesse jõudnud nii mees- kui ka naiskonnad, ent
naised on olnud edukamad. 1976. aastal oldi MM-i hõbedavõitjatena (1975) tõsised
medalipretendendid, kuid olümpiamedalist jäädi siiski üsna napilt ilma. Rio olümpial alistusid
naised veerandfinaalis ameeriklannadele, meeste lootused kustusid juba juulikuise
kvalifikatsiooni avamängus, kus nt lätlastelt saadi 40-punktiline keretäis. Selle maa
pallimängijaid on nähtud ka NBA ja WNBA palliplatsidel. Mis riigist on jutt?

40. Korvpalli nähti Eestis teadaolevalt esmakordselt 1913. aastal, mil seda siinmail esitlesid külalised
Peterburist, spordiseltsist Majak. Mis linnas see sündmus aga aset leidis? Kus asub Eesti
korvpalli häll?
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41. Mis aasta?
- Naiste Balti Liiga võitis Grodno Olimpia
- NCAA meistriks tuli Louisville Cardinals;
- Eesti meistriks tuli Kalev/Cramo 4-0 võiduga Tartu Rocki üle;
- VTB liiga MVP tiitel läks Riia VEF-i mängijale E.J. Rowlandile;
- NBA drafti esimese numbrina valiti kanadalane Anthony Bennett;

42. Korvpalli mitteametlik olümpiadebüüt toimus 1904. aastal St Louisis, mil said teoks kõlava
nimega “Olümpia maailma meistrivõistlused”. Osalesid meeskonnad USA eri paigust, võitjaks
tuli NMKÜ meeskond linnast, millel korvpalliseoseid olnud hiljemgi. Nimelt on seal eri aegadel
asutatud kaks tänaseni tegusat, ent aja jooksul kodulinna muutnud satsi. Küsitavas linnas 1946.
aastal loodud meeskond nimega Bisons on tänaseks saanud Atlanta Hawksiks, 1970. aastal samas
loodud Braves aga kannab täna nime Los Angeles Clippers. Ja veel, selles linnas tegutsevad täna
nii NHL-i kui ka NFL-i meeskonnad. Mis linnast on jutt? Kes on esimene olümpia
korvpalliturniiri võitja?

43. Möödunud hooajal Tarvasega juhtunu ei ole sugugi esimene meistriliiga tasemel korvpallidraama
Rakveres. Meenutagem: 1989. aastal loodi Rakveres klubi, mis tegutses seal kuni 1996. aastani.
Esiliiga võitmise järel alustati 1992. aasta sügisel mängimist meistriliigas, põhijõuks Jaanus
Liivak, Priit Lokutšievski, Raivo Tribuntsov, Tarmo Kalamats ning liiga ainuke välismängija
Boriss Popkov. Meid huvitab, mis nime all see meeskond 1992. aastal oma meistriliiga
teekonda alustas?

44. 1968. aastal said nii Tallinna kui ka Tartu korvpallihuvilised kaasa
elada Tšehhoslovakkia koondise mängudele eestlaste vastu, kusjuures
Tallinnas võitsid külalised, Tartus aga väljakuperemehed. Tšehhe juhtis
nendes mängudes mees (pildil), kes on hiljem valitud 20. sajandi
parimaks Tšehhi korvpalluriks ja keda mõned peavad senini läbi aegade
Tšehhi parimaks korvpalluriks. Korvpallurina tegi head tööd ka tema
nimekaimust poeg (... jr), kes võitnud Žalgirisega euroliiga (1999) ja
mänginud hiljem NBA-s. Mis on isa ja poja ühine nimi?
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45. Aasta alul võttis majandusajakiri Forbes juba 19. korda kokku NBA rahalise seisu, analüüsides
tulu- ja kulupooli ning kinnitades, et liigas on asjad igati korras ja frantsiiside keskmine väärtus
jätkab kasvu. Kui väärtuslikeim on selles arvestuses traditsiooniliselt Knicks (3,3 mlrd USD), siis
meid huvitab selle tabeli odavaim frantsiis, mille väärtuseks loeti “vaid” 750 miljonit USD.
Küsitav klubi pole oma tänases asukohalinnas tegutsenud kuigi kaua ja pole jõudnud ka midagi
võita, siiski on samas linnas olnud kossumeeskond ka varem, kandes toona Jazzi nime. Mis linna
mis klubi on siis täna NBA odavaim?

46. Profikorvpallurina on ta tegev alates 2011. aastast ja kuulunud selle aja jooksul mitmesse
klubisse nii kodumaal kui ka raja taga. Ta tuli 2015. aastal Tajfuniga Sloveenia meistriks ning
sõlmis viimati lepingu samuti Sloveenia klubiga Krka. Kuid meid huvitab küsitav hoopis
seetõttu, et just tema oli tänavuse eestikate finaalseeria viimase kohtumise (selle võitis
mäletatavasti Kalev/Cramo 91:62) resultatiivseim mängija, tuues 22 punkti. Kogu hooaja näitajad
olid tal aga 13,35 p, 4,3 lp ja 3,57 rs mängus. Kellest jutt?

47. Enne päris lõppu väike sock’n’roll! Küsime popikat sokitootjat, kelle Eestisse jõudmist tähistati
rõõmsa hõikega: “Peida oma igavad sokid sahtlipõhja ja tule võta ägedamad asemele!” Ja on ka
põhjust, sest see 2009. aastal loodud USA päritolu soki- (ja aluspesu-)tootja müüs juba esimese
kuue tegevusaastaga üle 36 miljoni paari sokke ning on nüüdseks nii NBA kui ka MLB ametlik
sokibränd. Nende ametlike “sokisaadikute” hulka kuuluvad nt Allen Iverson, Dwayne Wade,
Klay Thompson jt. Mis kaubamärk?

48. Ja tänase mängu lõpetuseks veel üks numbriküsimus. Kui pikk on reeglite järgi rünnakuaeg
FIBA 3x3 korvpallis?
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1. Tomas Ress (tema õde on Kathrin Ress) / KV
2. Tallinna Baltika / UP
3. Aleksandr Belostennõi / RM
4. Shaquille O’Neal / UP
5. Belgia / KV
6. Joel Embiid / KV
7. Aleksander Kaaberma (vehkleja Kaido Kaaberma poeg) / KV
8. Avtodor Saratov / KV
9. 218 cm / KV
10. Krasnodari Impulss / RM
11. James Naismith / SR
12. Cluj Napoca (seal on palli mänginud ka Reinar Hallik) / KV
13. Dr J (Julius Erving) / KV
14. Harri Drell (abikaasa Marelle Grünthal, poeg Henri Drell) / KV
15. Kinder (Bologna) / UP
16. Saski Baskonia (varasemate nimedega TAU Ceramica, Caja Laboral, Laboral Kutxa. Meeskonda kuuluv
lätlane on Janis Timma ja eestlane Sander Raieste) / RM
17. Suurbritannia / RM
18. Meeskond (Hindrek Maasiku film Eesti kossukoondisest EM-il) / KV
19. Rammumeeste võistlused, telesari Troonide mäng / SR
20. Vilnius (naiskonnad on kandnud nimesid Telerina, Lietuvos Telekomas, TEO, Kibirkštis) / KV
21. Jose Birjukov / KV
22. Gonzaga / RM
23. Kipsta (nimetus tekib sõnadest équipe ja stade) / KV
24. 1993 / UP
25. Nicolas Batum (Prantsusmaa) / RM
26. Reinis Strupovičs / KV
27. Grateful Dead / KV
28. New York Knicks / KV
29. Esimesed naiskohtunikud NBA-s / KV
30. Stasys Stonkus / KV
31. Luka Samanic (isa nimi on Marko Samanic) / KV
32. Leicester / RM
33. Devin Booker / KV
34. Eclex / KV
35. Oscar Furlong (mõõtühik on furlong) / KV
36. BK Brocēni / RM
37. Tbilisi Dinamo / KV
38. Tõnis Randala / KV
39. Jaapan / RM
40. Narva / KV
41. 2013 / KV
42. Buffalo / KV
43. Rakvere Dublant / UP
44. Jiří Zídek / KV
45. New Orleans Pelicans (1970. aastail tegutses New Orleans Jazz) / KV
46. Domen Bratož (AVIS Rapla) / SR
47. Stance / KV
48. 12 sekundit / KV
Küsimusi koostasid: Kalle Voolaid, Siim Randoja, Urmet Paloveer ja Rait Männik. Aitäh! 

