
 
 

Üritust toetavad: 

 

1. Nimetage ainus Serbia korvpallur, kes osales nii 2017 EuroBasketi finaalmängus 
Sloveeniaga, 2016 Rio OM finaalis USAga kui 21.veebruari kaotusmängus Eestiga! 

 
2. Vasakpoolsel fotol on Austraalia peaminister, parempoolsel aga eestlastele hästi tuntud 

korvpallur. Nimetage meeste ühine nimi! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nimetage Riigikogu valimistel 190 häält kogunud mees, kes 20. novembril 2006 läks 
Eesti kossuajalukku sellega, et osales Tartu Rocki ja BC Ventspilsi mängul! Ta tormas 
alasti väljakule jalas Nike tossud ja seljas ainult üks sokk. Seljale oli mehele kirjutatud 
Saksakulm ja selle all mängijanumber 7. Kui otsida veel tema seoseid korvpalliga, siis 
mees jagab sarnaseid vaateid Kyrie Irvinguga. 

 
4. Küsime korvpallurit, kelle karjäär on 

põhimõtteliselt tänini kulgenud 
järgneval marsruudil: Gonzaga-Iisrael- 
NBA-Euroliiga (ka Iisrael)-Hiina-G-
League-Iisrael. Vahepeal suutis ta tulla 
ka VTB liiga meistriks. Tema vanem 
vend püsis enamuse oma karjäärist 
2002-2015, väikese kõrvalepõikega 
Olympiakosesse ja Moskva 
Dünamosse aga kenasti NBAs. Mis 
on vendade ühine perekonnanimi? 

 

5. See korvpalliklubi moodustati naaberriigist kodumaale põgenenud, rahvuskaaslaste 
poolt, aastal 1924. Esimene rahvusvaheline edu klubitasandil tuli 1968. aastal, kui 
võideti tollane Euroopa karikavõitjate karikasari. Kodune meistriliiga on seni võidetud 8 
korral, viimati hooajal 2001/02. Kaukas on ka Intercontinental Cupi värske võit kui 
finaalis alistati brasside Flamengo. Klubi ajaloo kuulsaimate mängijate hulgas loetletakse 
nii Rolando Blackmani, Kurt Rambist, J.R. Holdenit, kui ka Ibrahim Kutluayid. Eestis 
ületas klubi uudiskünnise ka aastal 2011. kui selgus, et klubi üheks sponsoriks on oma 
õllebrändi Wiru õlu kaudu A le Coq. Wiru õlle logo oli kenasti näha ka selle meeskonna 
vormipükstel. Mis klubi? 



 
 

Üritust toetavad: 

 

6. Otto Oliver Olgo on kirjutanud selle mehe võimaluste kohta pääseda NBAsse järgnevalt: 
„Boston tahtis teda juba eelmisel suvel tiimi tuua. Põhjusega. NBA jaoks on ta üks 
väheseid eurooplasi, kes on kindlasti piisavalt atleetlik, sitke, kartmatu, murrab julgelt 
alla. Kasulik 10. mees rotatsioonis, ma räägin. Kaitses pädev.” Tegelikult aastal 2011 
juba Spurs draftis küsitava teises ringis ära aga marjamaale pole küsitav veel jõudnud. 
Alates 2011. aastast on ta mänginud hoopis ACB liigas, võitnud korra Hispaania karika 
ja tunnistatud aastal 2017 ka Euroliiga parimaks kaitsemängijaks. Kes on see 
Ekvatoriaal Guineast pärit isa poeg? 
 

7. 2010. aasta draftis püstitas Kentucky ülikool uue rekordi. Iial varem ega ka hiljem pole 
ühest ülikoolist valitud drafti esimeses ringis 5 meest NBAsse. Viiendana läks loosi 
Damarcus Cousins, 14. Patrick Patterson, 18. Eric Bledsoe, 29. Daniel Orton. Kes valiti 
aga sel aastal draftis esimesena?  

 
8. Kadri Ann Lass esindab sel hooajal teadupärast viimast aastat Duquesne ülikooli 

naiskonda Dukes. Küsime, millises linnas meie tulevane WNBA (loodetavasti) staar 
õpib ja mängib? NBAs on selle linna klubidest osalenud vaid liiga esikhooajal 1947/48 
meeskond nimega Ironman. ABAs on linna esindanud aga ka Condors, Xplosion ja 
Phantoms. Kõigis teistes USA suurliigades on linnal aga oma meeskond olemas.  

 

9. Praegu väisab fotol olev endine 
rahvuskoondislane Eestit valdavalt 
treenerina. Aga Eesti meistriliiga 
hooajal 2000/01 põrutas mees Eesti 
meistriliigas mängides keskmiselt 
mängus 13,25 punkti, lisas sellele ka 
5,35 söötu ja 3,1 lauapalli. Kokku osales 
ta kahekümnes mängus. Kes? 

 
 
 
 
10. Akron on linn Ohios, kust on pärit nii LeBron James kui Stephen Curry. Kuid juba 1935. 

aastal loodi selles linnas üks organisatsioon, mille liikmete hulka on kuulunud ka 
mitmeid tuntud korvpallureid. Nimetan neist näiteks Vin Bakeri, Allan Iversoni ja Ron 
Artesti (teate küll see maailmarahu mees). Mis organisatsioon? Organisatsiooni Eesti 
esindus asub aadressil Lastekodu 6A, Tallinn. 

 



 
 

Üritust toetavad: 

 

11.  
Vasakpoolsel 
fotol on isa 
Jim, kes 
mängis omal 
ajal muu-
hulgas ka 
Madridi 
Realis ja 
Vareses. 
Parempoolsel 
on aga poeg 
Tim Notre 
Dami üli-
kooli vilist-
lane, kes 
profikossu 
alates 2015. 

aastast mängib Tenerifel. Tegu on küll ameerika kodakondsetega kuid nende kossugeen 
on ilmselgelt pärit Leedust. Mis on nende ühine perekonnanimi? 
 

12. Kõige pikema mängukeeluga karistatu NBA ajaloos, on muidugi Ron Artest (olgu kogu 
maailmarahu temaga), kes eemaldati 2004.a, peale kurikuulsat „Malice at the Palace” 
kaklust, hooaja lõpuni ehk siis tema tollase meeskonna jaoks kokku 86-ks mänguks. 
Selles igati laiduväärses nimistus hoiab aga kindlalt teist kohta löömamees, kes eemaldati 
1997 aastal kokku 68 mänguks (hooaja lõpuni) selle eest, et ta andis Warriorsi treeningul 
peksa meeskonna tollasele peatreenerile P.J. Carlesimole. Nimetage see 4 kordne NBA 
All Star! 

 
13. Küsime tänast juubilari, kes on vastanud ajakirjaniku küsimusele: „Milline on Sinu 

unistuste meeskonna algviisik?“, järgmiselt: „Sten Saaremäel, mina, Märt Rosenthal, 
Tass, Karpin. Keegi tagumistest peale minu visata ei oska, ehk saan kõik visked ise kotti 
panna. Steni ja Märdi jätaksin kaitsesse. Kaksiktornid kontrollivad lauda. Nii ei saagi 
mänge kaotada!“ Kelle sõnad? 

 

14. Saku I liigas on tegemas võimsat hooaega Rakvere 
Tarvase meeskond. 14. märtsi seisuga on nad 
kaotanud vaid ühe mängu. Mis võistkonnale? 

 

15. Kes on fotol? 
  



 
 

Üritust toetavad: 

 

16. Parempoolsel fotol on 2016/17 VTB liiga parimaks noormängijaks valitud korvpallur. 
Vasakpoolsel aga tema nimekaim, kes sai maailmakuulsaks 2. septembril 2008 
Lausannes, minnes liiale Red Bulli ja Vodkaga. Hiljem tegi ta veel ka „Veeni ja 
tagasi“ või midagi veel hullemat. Igatahes on ta jäänud ilma nii oma olümpiakullast kui 
ka paljudest muudest medalitest. Mis on mõlema mehe ühine nimi? 

 
17. Kui tutvuda basket.ee lehel Eesti noorteliigades mängivate meeskondadega, siis selgub, 

et Eestis mängivad kossu nii Kotkad kui ka Falconsid. Kui kotkad lendavad meil nii 
Tartus kui ka Räpinas siis, mis linna au kaitseb korvpalliklubi Falcons? 

 

18. See frantsiis sai alguse 1923. aastal Rochesteris NY osariigis. Algul kasutati nime 
Seagrams, seejärel Pros, siis aga Royals. 1972. aastal võeti kasutusele praegune nimi. 
Vahepeal jõuti tegutseda ka Cincinnatis ja Kansas Citys. Mis linnas tegutseb küsitav 
frantsiis aga alates aastast 1985? 

 

19. Fotol olev korvpallur tegi oma esimese 
mängu Euroliigas Treviso Benettoni eest 
kui ta oli 15 aastat ja 327 päeva vana. 
Praegu on ta 32. Ta on tulnud Itaalia, 
Sloveenia ja Türgi meistriks. Olnud VTB 
liiga ja FIBA Europe Cupi võitja. Valitud 
Aadria liiga All Stari ja Itaalia SuperCupi 
MVPks. EMil on ta mänginud kolm korda 
2011, 2013 ja 2017. Tallinna on ta kossu mängima sattunud mitu korda nii klubiga kui 
koondisega. Viimati mängis ta Reggio Emilia eest Serie As. Praegune koduklubi 
teadmata. Kes? 

 

20. NBAs on hetkel 4 selle perekonnanimega mängijat (Wizardsis, Celticsis, Pistonsis ja 
Bucksis). Euroliigas 1 (Darussafakas), VTB liigas 1 (Parmas). Eesti klubisid on sel 
hooajal esindanud 2 selle perekonnanimega mängijat. Tänaseks on neist alles üks. Mis 
perekonnanimi? 

  



 
 

Üritust toetavad: 

 

21. 1991. aastal sündinud 2.05 pikka Euroliiga 
meest (fotol) aetakse kindlasti sageli segamini 
oma NBAs palliva nimekaimuga, kes 
sündinud 1996 ja on u 7cm lühem. Euroliigas 
mängiv mees on lõpetanud Clemsoni ülikooli, 
NBA nimekaim aga Kentucky. NBA mees on 
ka hetke tegevmängijatest, ühe olulise 
statistilise kategooria liider. Kes on need 
nimekaimud? 

 
22. Küsime legendaarset Eesti spordimeest kes 

tuli 9 korda Eesti meistriks võrkpallis, 4 korda 
korvpallis ja 1 korra jalgpallis. 1936. aastal 
kandis ta Berliini OM Eesti delegatsiooni 
lippu. Samuti oli ta esimene eestlane, kes OMi 
korvpalliturniiril punkti kirja sai. Mängus 
Prantsusmaaga avas ta vabaviskega eestlaste 
skoori. Sportlasena edukal mehel, elus nii hästi 
ei läinud ja 1941. aastal lasti ta Kirovi 
vangilaagris maha. Kes? 

 

23. NBA ajaloo pikim kaotusteseeria on Philadelphia käes, kes suutis kaotada 28 mängu 
järjest. Kahjuks jagunes nende seeria kahele hooajale.10 kaotust saadi 2014/15 hooajal ja 
ülejäänud järgmisel hooajal. Ühe hooaja sees tehtud pikima kaotusteseeria au, 26 
mänguga, kuulub aga hooajast 2010/11 klubile, kelle käes on ka hoopis teisest skaala 
otsast pärit rekord. Nimelt võitis küsitav klubi 1991/92 hooajal kodusaalis Miami Heati 
68 punktiga (148:80), see on NBA ajaloo suurim punktivahe. Mis klubi käes on need 
vastuolulised rekordid? 

 

24. 2010. aastal valiti fotol olev korvpallur 
Eesti parimaks noorkorvpalluriks.2018.a. 
novembris sai ta aga Rahvaliiga Oktoobri MVP 
ausatava nimetuse. 2010 oli ka viimaseks 
hooajaks, mil küsitav Eestis kõrgeimal tasemel 
kaasa mängis. Nimetage see KK Pärnu 
kasvandik! 
 

25. Euroliiga on võitnud kokku 10 korda 3 
klubi, milliste koduareenid asuvad u 40km2 alal. 
Kaks neist klubidest on muidugi Milano Olimpia 
(Armani Jeans) ja Varese. Nimetage kolmas 
klubi sellest triumviraadist! 
  



 
 

Üritust toetavad: 

 

 

26. Selle riigi korvpallimeeskond ja naiskond olid pikalt enamvähem samal, küllaltki kõrgel 
tasemel. Meeskonna kontol on 1 EM kulda, 6 hõbedat ja 5 pronksi. Naistel aga 7 hõbedat 
ja 8 pronksi. Naised on saanud medaleid ka MMilt: 2 hõbedat ja 4 pronksi. ERRi arhiivis 
sobrades leiab ka ringvaate „Nõukogude Eesti” aastast 1955, kus näidatakse Eesti ja 
küsitava riigi naiskondade vahelist mõõduvõttu Leningradis. Küsitava riigi naiskond 
võitis 67:61. 1937. aasta meeste EMil võitis Eesti koondis küsitavat riiki aga 30:20. Mis 
riik? 
 

27. Kes on see Eesti korvpallisõpradele 
hästi tuntud mängumees? Habe on 
tänaseks küll kadunud, kuid mees 
endiselt heas vormis. Oma ainsa 
hooaja väljapool kodumaad pallis 
küsitav 2015/16 Ljubljana Olimpias. 
Nimetage see 1987 sündinud 
korvpallur! 

 

28. Juan ja Willy Hernangomez kannavad 
mõlemad oma koduklubides sama numbriga mängusärki. Särgi number võrdub punktide 
arvuga, millised viskas Kaspars Kambala Efes Pilseni eest Barcelona vastu 2002. aasta 
30. oktoobril. Sel hooajal on mitmed tuntud korvpallurid nagu näit Dwayne Wade saanud 
endale küsitava numbriga mängusärgi lausa mängu ajal. Mis number? 

 

 
29. Näete ühe spordihoone 
sise- ja välisvaadet. Korvpalli 
mängiti selles hoones ka sel 
aastal EstLat liiga raames. Kus 
see spordihoone asub? 

 
30. Kregor Hermet vahetas sel hooajal 

Forca Lleida ja Hispaania Tartu 
vastu. Hermet pole ainus Eesti 
korvpallur, kes on selles klubis 
mänginud. Kes mängis Forca 
eest hooajal 2014/15? 

  



 
 

Üritust toetavad: 

 

 

31. Indiana Pacersi meeskond kannab kokkuleppel MGM stuudioga igal hooajal alates 2015. 
aastast spetsiaalset mänguvormi kirjaga Hickory. See on teadaolevalt ajaloo esimene 
juhus, kus üks profitiim kannab filmipõhist mänguvormi ametlikes kohtumistes. Film, 
kust on pärit „Hickory team“, valmis juba aastal 1986 ja kannab pealkirja „Hoosiers” ja 
seda loetakse üheks kõigi aegade parimaks spordifilmiks. Meid huvitab aga hoopis - Kes 
kehastas selles filmis peategelast treener Norman Dale? Küsitav veteran näitleja, kes 
on täna 89 aastat vana on karjääri jooksul nomineeritud 5 Oscarile ja võitnud neist 2. 

 
32. Kelle mängusärk? 
 
33. Küsime esimest, hetkel Euroliigas mängivat, 
klubi, kes on mitteametlikus sõpruskohtumises 
alistanud NBA klubi? Juhtus see 7. septembril 1978, 
kui alistati kodusaalis Washington Bullets 98:97. Aastal 
1984 aga lausa tripeldati oma saavutust, kui kodusaalis 
mängiti 3 päeva jooksul augustis üle nii New Jersey 
Nets kui ka Phoenix Suns. Järgmist võitu tuli oodata 
2005. aasta 16. oktoobrini, mil alistati Torontos Raptors 
105:103. Seni viimati mängiti NBA klubidega 2014 
USAs ja siis tuli vastu võtta kaks korralikku sauna. 
 

 
 

34. 8. märtsi seisuga 2019 oli Euroliigas kõige rohkem mänge mänginud mitteeurooplaseks 
242 mängu mänginud atleet, kelle säravaimad saavutused on järgnevad: 3 kordne 
Euroliiga tšempion, 2x Euroliiga parim kaitsemängija, Kreeka, Saksamaa ja VTB liiga 
võitja. Oma eurokarjääri alustas ta Itaalia Serie Bs Veroli meeskonnas. Nimetage see 
Greensboro ülikooli kasvandik! 

 

35. Küsime Euroliiga legendi, kes praegu peab Orlando 
Magicu abitreeneri ametit. NBAst on mehel kirjas 
vaid üks mittemidagiütlev hooaeg Memphis 
Grizzliesest, seevastu Euroopas on ta võitnud 
peaaegu kõik. Ta on kolmekordne Euroliiga meister 
ja lisaks olnud osaline ka kahes Triple Crownis, mis 
tähendab, et tema koduklubi on võitnud nii 
Euroliiga kui koduse meistrisarja ja karika.10 
hooaega osales ta Euroliigas üht ja sama klubi 
esindades, lisaks tegi ta veel oma debüüthooajal Euroliigas 2000/01 kaasa Spirou eest ja 
karjääri lõpupoole mängis aastakese ka Fenerbaches. Kes? 

  



 
 

Üritust toetavad: 

 

36. Sellel fotol on viimaste MM edukaim skoorija. 2014 
Hispaanias põrutas küsitav keskmiselt 22 punkti mängus 
ehk siis 5 mänguga 110 punkti. Mees on tõeline 
missiekspert. Aastal 2011 sündis talle poeg suhtest 2006. 
aasta Miss Universumiks valitud Zuleyka Riveraga, 2016 
aga sündis talle tütar 2011. aastal mehe kodumaa missiks 
valitud Viviana Ortizega. Kes on see täpse käe ja laitmatu 
naistemaitsega mees?  
 

37. Selle linna WNBA naiskonna nimi on Sky. Kuidas on sama 
linna NBAs mängiva meeskonna nimi? 

 
38. EstLat ühisliigas on tänaseks päevaks Toomas 
Raadikust 3-punkti viskeid paremini tabanud ainult 
Lauris Mizis, kelle tabavusprotsent on lausa 57! Mis 
klubis see „Läti kütt” mängib? Aga ärgem unustagem 
ka asjaolu, et keskmiselt viskab mees mängust ainult 4 
punkti võrreldes Toomas Raadiku 17,9ga. Aga 
arvestades EstLat kodulehe suurepärast ülesehitust peab 
siiski ära märkima, et 100% meeste sekka selles 
valdkonnas on arvatud ka Zack VEFist ja Delph Raplast, 
kes kumbki pole kordagi kolmest ei üritanud ega 
tabanud.... :) 
 
 

39. Selle pisut enam kui 150 000 elanikuga linnast pärit klubi, üle 10 tuhande pealtvaataja 
mahutavat kodusaali Adriatic Arena, peetakse Euroopa üheks parimaks korvpallihalliks. 
Euroopa liigades on see klubi jõudnud 8 korda vähemalt poolfinaali, seni ainus Euroopa 
liiga võit pärineb esimesest hooajast sellisel tasemel kui 1983 võideti Saporta karikas. 
Nimekaimate mängijate seast, kelle klubi on oma Wikipedia lehel ära maininud leiame 
ka Hannu Möttöla ja Teemu Ranniko nimed. Praegu kuulub klubi koosseisu ka leedukast 
keskmängija Egidijus Mockevicius. Mis linn? 
 

40. Basket.ee lehel algab fotol 
oleva korvpalluri teenistus-
lugu hooajast 1970/71, mil ta 
esindas eestikatel Keskrajooni 
SK nimelist meeskonda. 
Järgnev sissekanne tuleb aga 
aastast 2017/18, mil küsitav 
tuli kohe ka Eesti meistriks 
Kalev 65+ meeskonnaga. 
Vahepealsetesse aastatesse on 
jäänud ka elu Kanadas ning 
isegi pedofiiliasüüdistused. 
Kes on see vähetuntud 
korvpallur? 



 
 

Üritust toetavad: 

 

 

41. Kellele ja mis aastal kaotas USA naiste korvpallikoondis viimati olümpiamängudel? 
 

 

42. Kes demob 
oma signatuurtosse? 
 
 
 

 

43. Pealkiri aastast 2010, 12.jaanuar. Delfi: „Võimas! Balti liigas tehti uskumatu 
kolmikduubel“ Korvpalli MasterCard Balti liiga madalama divisjon kohtumises Riia 
Keizarmezs´i ja Marijampole Suduva vahel tegi statistika poolest pöörase 
esituse ......... .......... 21-aastane Keizarmezs´i tagamängija sai hakkama lausa uskumatu 
kolmikduubliga - 28 punkti, 16 lauapalli ja 15 resultatiivset söötu! ...... oli väljakul kõik 
40 minutit ja 15 korvisöötu on Balti liiga absoluutne rekord. Kodumeeskond siiski kaotas 
kohtumise 115:117. Kes on see kolmikduubli tegija? Hooaegadel 2014/15 ja 2016/17 
mängis ta ka olulist rolli kahes erinevas Eesti klubis. 

 
44. Küsime teenekat korvpallitreenerit, kes praegu 

peab oma kodumaa Olümpiakomitee presidendi 
ametit. Peatreenerina on ta võitnud 4 korda 
Euroliiga ja korra Koraci karikasarja. Väiksemat 
nipet-näpet on nii palju, et see ei mahuks siia kirja 
panduna ära. 2011-13 juhendas ta ka Sloveenia 
koondist. Tema viimaseks hooajaks 
tegevtreenerina jäi 2011/12, mil ta jõudis olla nii 
Kubani kui Cedevita peatreener. Kes? 

 
 
45. Millise korvpalliklubi logo näete?  

  



 
 

Üritust toetavad: 

 

 

46. Legendaarne Vene rokkbänd Kino lõpetas 28 
aastat tagasi pärast ansambli liidri Viktor Tsoi 
traagilist surma tegevuse. Kollektiivi viimast laulu 
peeti aga pikalt kadunuks. Nüüd on see leitud ja 
rahvale kuulamiseks antud. Selle laulu pealkiri 
langeb kokku fotol oleva teeneka korvpallitreeneri 
nimega. Laul/treener? 
 
47. Täitke lüngad! Korvpallirõnga küljes on 
korvivõrk, mis ei tohi olla lühem kui ... tolli ja 
pikem kui ..... tolli. Loeme õigeks ka EKL-i poolt 
sentimeetriteks teisendatud vastuse.  
 
 
 
 

 
48. Korvpalliklubi enda kodulehel seisab: „MTÜ Korvpalliklubi XXX pandi algus 2002. 

aasta augustis ja esmakanne äriregistris tehti 30.oktoobril, mida peame ka klubi 
ametlikuks sünnipäevaks.“ „Mäletan olukorda, kus keset korvirõngasteta saali olid kohal 
kaks poissi ja treener,” kirjeldab Klubi tegevjuht/treener ja üks asutajatest oma esimest 
trenni vastloodud klubis. Tänaseks on klubist saanud üheks suurimaks Eesti 
noorteklubiks, kel esindusvõistkond seab sihte jõudmaks kunagi meistriliigasse, hiljuti 
valmis uhke kodusaal ning kelle tuntuim kasvandik on jõudnud Euroliiga meeskonna 
koosseisu. Millisest klubist on jutt ning kes on see tegevjuht? 
 

49. Kes on see „paha poiss“ pildil, 
kes suutis 2018. aasta kevadel, 
11.aprillil, olles 19 aastat ja 317 
päeva vana teha triple-double 
NBAs, mistõttu Loka Doncic, 
kes sai sama saavutusega 
hakkama selle aasta jaanuaris 
jääb noorimate triple-double 
meeste tabelis kõigest teisele 
kohale, kuna oli 10 päeva 
vanem.  

 

50. Täna 17. märtsil saab lõplikult paika ka selleaastase „Märtsihulluse” lõplik asetus ja 
koosseis. Milline linn võõrustab aga „March Madnessi” Final Fouri U.S. Bank 
Stadiumil 6. ja 8. aprillil? Linna NBA klubi koduväljakuks on Target Center.  

  



 
 

Üritust toetavad: 

 

 
51. Eurobasketi andmetel on selle tuntud ja tituleeritud korvpalliklubi algviisik sel hooajal 

järgmine: PG-Matt Thomas (USA), SG-Will Thomas (Georgia/USA), SF-Bojan 
Dubljevic (Montenegro), PF-Louis Labeyrle (Prantsusmaa) ja C-Mike Tobey (USA). 
Pingilt leiame veel näiteks Sam van Rossomi Belgiast ja Tomas Pavelka Slovakkiast. 
Mis klubi? 
 

52. Nagu fotolt näha suudab küsitav korvpallur 
palliplatsil ka edukalt püsti seista aga sel hooajal 
sai ta siiski tuntuks sellega, et lasi end pikali 
lüüa. See omakorda tõi endaga kaasa tuntud 
„poksimeistri” ajutise liitumise EstLat liigaga. 
Kahjuks jäi hoolikalt ettevalmistatud poksimatš 
siiski (tõenäoliselt arstide soovitusel) pidamata 
ja „poksimeister” sai kirja vaid 20 punkti ja 7 
lauda ning ei ainsatki tabavat lööki. Nimetage 
mees fotolt! 
 

53. Tänasel päeval vähemalt basket.ee andmetel 
ühtegi Eesti meessoost pallurit Prantsusmaal 
arvestaval tasemel ei palli. Samas on 
Prantsusmaad vallutamas (tõsi erinevatel 
tasemetel) koguni kaks Eesti naiste koondislast. 
Nimeta need piigad, kelle koduklubideks on 
Basket Landes ja BC Franconvile Plessis 
Bouchard? 

 
54. Paljudest treeneritest, kelle käe all Veideman on 

mänginud, toob ta välja kaks nime: „…, kes pani 
põhja alla, ja Andres Sõber.  
Mees kes hetkel kolme punktiga märgistatud võib peast vabalt lugeda kilomeetriseid 
luuletusi ning ta enda kohta on kirjutatud ka nii: „... eluloost saaks isegi osava suleta 
päris huvitava raamatu. Kuidas ta endalegi ootamatult hakkas käsipalli mängima (sest 
maakoolide spartakiaadile oli esindus vaja välja panna); kuidas ta Nõo reaalkallakuga 
keskkooli sisse sai ja selle asemel hoopis TSIKi suundus; kuidas ta segastel asjaoludel 
sattus käsipalli mängimise asemel kergejõustikugruppi; kuidas ta kooli ajal astus 
Seksuaaldemokraatlikkuse Parteisse, mille asutajaks oli klassivend Raul Rebane (jajah, 
seesama telemees ja Gerd Kanteri mentor).“ Kelle nime, peamiselt noorte treenerina 
tuntuna, saab kirjutada kolme punkti asemel? 
 

55. Hooajal 2000/2001 nägi ilmavalgust ULEBi poolt korraldatav Euroleague. Samal hooajal 
osales veel FIBA sarjas, mis kandis nime Suproleague, päris palju tänaseid Euroopa 
tippsatse. Ehk vaidlused kumb liiga tol aastal kõvem oli on pigem selline maitse asi. 
Meie jaoks tehti aga Eesti korvpalli ajalugu, kuna kogunisti neljal eestlasel õnnestus tol 
aastal kahe liiga peale palli taga ajada.Üks ja ainus, kes just ULEBi loodud Euroleagues 
pallis oli Martin Müürsepp (Ateena AEK), ülejäänud kolm mängisid FIBA Suproleagues. 
Kes olid ülejäänud kolm? (kaks õiget annab 1 punkti) 



 
 

Üritust toetavad: 

 

 
56. Alates 1991. aastast on Eesti meeste meistermeeskonda 4 korral tiitlini viinud kaks 

peatreenerit. Nimetage mõlemad! 
57. Läti, Leedu, …, NSVL, Egiptus, …, Jugoslaavia, Itaalia, Kreeka, Saksamaa, Venemaa, 

Hispaania, Prantsusmaa, Sloveenia. Näete ühe nimekirja kronoloogilises järjekorras, kust 
oleme eemaldanud kaks riiki. Mis riigid sobivad vastavatesse kohtadesse, et nimekiri 
täielik oleks? 

58. FIBA Women’s Eurobasket 2019 võõrustavad kokku kaks riiki ja neli linna. Kaheks 
linnaks, kus mänge peetakse on Niš ja Zrenjanin. Nimeta veel kaks linna, kus naised 37. 
Euroopa Meistrivõistluste tiitlit jahtima asuvad? 

59. Foto on tehtud 2011. aasta mais ning poiste miniklassi meistriks on kroonitud Erkmaa 
KK. Kogunisti kolm mängijat (pildil tähistatult) neist on hetkel korvpalluritarkust 
omandamas välismaal ning üks neist on teinud debüüdi juba ka meeste rahvuskoondises 
ning peagi teevad koondisedebüüdi ilmselt ka kaks ülejäänud kunagist 
võistkonnakaaslast sellest tiimist, sest perekondlikud traditsioonid vajavad järgimist. Kes 
need kolm mängijat on? (kaks õiget annavad 1 punkti). 

60. Priit Tomson kirjeldas küsitavat mõned head ajad tagasi niimoodi: „Kui olid TPI 
hiilgeajad Eesti meistrivõistlustel, oli ta üks põhitegijatest. Eesti koondises oli ta samuti 
kindel mees – esiviisikus ei olnud, aga tubli keskmik. Tema oskused olid head, kuid 
puudus see miski eriline. Eestikatel tegi ta palju häid mänge, hiljem Tartu Kalevis täitis 
vahetusmängija rolli – siis niisuguseid sähvatusi enam ei tulnud. Kõigile oli ta aga 
eeskujuks oma suhtumise poolest. Ta oli konkreetne, viisakas, mingitest 
distsipliiniprobleemidest ei saa rääkidagi. Peaaegu karsklane – või vähemalt meile nii 
tundus – ja ainus selline meie seas. Korrektsuse ja eeskuju kohapealt number üks poiss.“  
Küsitaval on auhinnakapis mängijana seitse Eesti meistrivõistluste kulda ja kuus 
karikavõitu. Ometi tunneb enamus korvpallisõpru teda rohkem tema korvpalliga seotud 
hobi tõttu pärast korvpallurikarjääri. Kellest on jutt? 


