1. Esimesteks taasiseseisvunud Eesti meeste korvpallikoondise valikmängudeks tiitlivõistlustel olid
1992 juunis Badajozis peetud valikmängud pääsemaks Barcelona OMile. Eesti koondis pidas
alagrupis 5 mängu. Kindlad kaotused saadi hiljem OMil pronksimängus omavahel kohtunud
Leedult ja Ühendatud võistkonnalt. Lisaks jäädi mõnevõrra üllatuslikult alla ka Suurbritanniale.
Nimetage esimesed kaks koondist, kelle üle selle tasemega turniiridel võidud võeti!
2. Fotol on NBA parim võrkpallur.Tema vanaisa on
lätlane Andrejs Eglitis. Küsitava vend Duncan ja õde
Brittany on mõlemad professionaalsed võrkpallurid.
2006 aastal valiti aga küsitav veel keskkoolinoorena
USA parimaks nooreks võrkpalluriks ja MVP of the
Nike Junior World Championships ning MVP US
Junior Olympic Volleyball Tournament in the 18 and
under division . Kuna aga korvpallis liiguvad
suuremad rahad valis noormees siiski selle ala ja 2006
aastal kuulutati ta ka California mr. Basketballiks.
NBA sse valis ta 2009 aastal Detroit Pistons.
Esimesed kolm hooaega pallis ta Houston Rocketsis.
Praegu aga peab koduklubis mänguaja pärast võitlema
Anthony Benneti ja Shabazz Muhammadiga. Kes?
3.Bambergi Brose Basket on eestlastele eelkõige tuntud kui Gert Kullamäe kauaaegne koduklubi.
Baltlastest kuulub Bambergi koosseisu praegu läti koondise mängujuht Janis Strelnieks. Bambergil
on aga olemas ka naiskond, kes heitleb praegu pääsu eest naiste 1. Bundesligasse ja selles klubis
mängib ka üks Eesti korvpallur. Nimetage see Eesti koondise tagamängija!
4.Fotol on üks väga ühtlase Klaipeda Neptunase liidritest,
Eesti korvpallisõpradele on küsitav kindlasti enim tuntud
ajast, mil ta esindas veel BC Shiauliad ja tegi eesti klubid
evastu korduvalt hiilgavaid sooritusi. Mees on mänginud
klubikorvpalli ka Poolas, Prantsusmaal, Belgias, Ukrainas,
Saksamaal, Itaalias ja Lätis (Riia VEF 2012-13) leedu
suurklubidest on ta kuulunud Lietuvos Rytase ridadesse.
Kes?

5.Daam fotol on Klara Szalantzy-............ Tema oli see
tütarlaps, kes juhtis 1993 aastal Volkswagen Golfi, mille
tagaistmel magas lahtise turvavööga Drazen Petrovic.
Traagilisest õnnetusest väljus tema füüsiliselt kõige
tervemana ja kuna tegu oli tõelise „püssiga” leidis ta endale
üsna varsti uue spordikuulsuse, kelle perekonnanime ta
tänaseks ka kannab. Nimetage see mees, kes on ühe
saavutuse tõttu igaveseks raiutud oma spordiala
ajalukku!

6.Kaubamärgi EXEX all tegutsev Eesti koolitus- ja turundusfirma, kellega koostöös Oskando OÜ Eestis,
Lätis ja Leedus sel aastal mitu sõiduki- ja veokipargifoorumit korraldas, on esimene Eesti ettevõte, kes
toetab vormel 1 meeskonda ning kelle logo on Abu Dhabi Grand Prix’ etapil startivatel F1 autodel.

Millise tiimi autosid EXEXi logo kaunistab?

7.See endine vutitäht, aastal 2006 FIFA poolt maailma kuue parima
jalgpalluri sekka valitu, alustas endanimeliste kondoomide tootmist.
Eriti soovitab ta guajaavamaitselisi kaitsevahendeid. Ilmselt teab
kodumaal naistemehena kuulsust kogunud endine jalpallistaar - kelle
hüüdnimeks on väga mitmetähenduslik "Kaheksajalg" - hästi, millest
ta räägib, soovis ju hiljuti talle näitlejana tööd pakkuda ka üks
pornofilme tootev kompanii. Mängijana tuli küsitav AC Parmaga
kolmel korral UEFA karikavõitjate karikasarja võitjaks.(hiljem UEFA
cup)samuti võitis ta 1993 aastal ka Euroopa superkarika. Mõned
õnnestunud hooajad veetis ta ka Newcastles. Kes?

8. Wimbledoni tennisturniiri kõigi aegade
suurimaks moefopaaks loetakse tänase päevani
1979 aastal Billie Jean Kingile avaringis kaotanud
toona 18 aastase Kalifornia neiu korduvat
nibuvälgutamist matshi vältel. Tütarlaps sai üleöö
üheks maailma tuntuimaks naistennisistiks ja seda
mitte mänguoskuste tõttu.Arvestades Kingi
sättumust ja tänapäevaseid suundumusi oleks täna
sellise tembu eest seksuaalse ahistamise
süüdistuse ja eluaegse võistluskeelu saanud.Tennises jäi küsitava suurimaks saavutuseks US Openi
noorteturniiri võit 1978.kuna tegu on raske küsimusega annan ka lisavihjeid. Sama perekonnanime
kannavad veel USA kergejõustikuliidu CEO(peasekretär?), üks Supermani loojatest ja üks tuntud
juudi mafioso.Kes?
9. James Howard Snook võitis 1920 aasta Antverpeni OMil kuldmedali 30meetri distantsilt
sõjaväepüstolist laskmises. Igapäevaselt oli Snook tegev veterinaariaprofessorina Ohio ülikooli
juures . Üks tema leiutatud instrument „ Snook Hook”, leiab tänini kasutamist veterinaarias.
1930 aasta 28. veebruaril läks J.H. Snook aga ajalukku kui esimene olümpiavõitja kes .........
Millega ta ajalukku läks?
10.Martin Brodeur on üks NHLi edukamaid väravavahte. Möödunud sügisel vapustas
spordiavalikkust uudis, et veteran sõlmis lepngu St Louis Bluesiga. Kogu oma senise karjääri 21
hooaega oli kahekordne olümpiavõitja veetnud klubis, kellega koos ta on võitnud kolmel korral
Stanley Cupi ja kõik auhinnad, mida ühel väravavahil on võimalik võita. Mis klubi hülgas
Brodeuri?

11.BC Tarvas/Rakvere SK meeskonnas alates 2009/2010. hooajast mänginud
noorkorvpallur (sündinud 1997. aastal) siirdus 2013/2014. korvpallihooajaks mängima
Soome ja mängib nüüd Soome ühe tugevaima ka VTB liigas osaleva Nilan Bison Loimaa
eest. Nimetage see 185 cm pikkune mängujuhi positsiooni eelistav korvpallur!
(Tõsi Ühisliigas pole teda veel platsile lastud.)

12.Fotol olev NBA staarkorvpallur
peab lemmikloomana kaamelit.
Kahjuks ei saa kodulooma nime
küsimuses avaldada, sest siis oleks
korvpallur liiga lihtsalt ära arvatav.
Kes on see 7 x NBA all-star,
kelle medalikogus on ka MM ja
OM pronksmedalid?

13.2015 aasta korvpalli EM f inaalturniirile jõudnuist on suurim üllataja vaieldamatult
Island. Nimetage Islandi koondise vaieldamatu liidermängija
kunagi ka Dallas Mavericksi nimekirja kuulunud terava käega tagamees, kes
praegu mängib klubikorvpalli Malaga Unicajas!

14.See tänaseks oma riigi kõrgliigast välja langenud korvpalliklubi on kokku 14 kordne
riigi meister ning 10 kordne karikavõitja. 1990 dail oldi kodumaal absoluutsed valitsejad
kui saadi 7 meistritiitlit järjest. Toona mängiti ka regulaarselt Euroliigas -tõsi
alagrupiturniirilt edasi ei pääsetud. Klubi koduleheküljel on tuntuimate mängijate seas
ära mainitud ka Nate Fox, kes esindas klubi viiel hooajal ja ka üks eestlane kes klubis 2
aastat mängis. Samanimeline jalgpalliklubi on oluliselt tuntum, kuid erinevalt
korvpalluritest pole neil õnnestunud veel riigi meistriks tulla(5 korda on saadud
hõbemedalid)
Mis klubi?

15.Kui võrrelda riike selle alusel kui edukad on nad naiste korvpalli MMil osaledes olnud
siis saab USA ja NSVLi järel kuue võidetud medaliga veidi üllatava kolmanda koha riik,
kellel pole küll kordagi õnnestunud tulla maailmameistriteks, kuid kes on olnud stabiilselt
head ja võitnud medaleid MMil vahemikus 1957(pronks) kuni 2010(hõbe) . Mis riik?

16.Fotol on äsja Dohas oma teise lühiraja
maailmameistritiitli võitnud atleet. Ta sisenes
võistlusareenile riietuses, millele kinnitatud
nimesilt oli selline, et seda võiks uhkusega
igapäevaselt kanda ka u 15 000 Eesti kodanikku.
Nimetage see kolmekordne ujumise
maailmameister, kes Dohas sai lisaks
kullale oma lemmikalal ka hõbeda 200 m
liblikujumises ja pronksi 200
kompleksujumises!

17.Fotol hoiab Aleksei Spiridonov käes üht karikat, mida on
õnnestunud hoida ka mitmel eestlasel. Mis karikas?
Kui karikaga poseerimine jäi veel aastasse 2013, siis aastal 2014
sattus Spiridonov meedia huviorbiiti sellega, et sülitas täis Poola seimi
saadiku Marek Matushevski.

18.Fotodel on Tiit ja Teet Kääpa ning Sander ja Eino Puri kõrval ilmselt ühed tuntuimad
Eesti kaksikvennad. Ühel neist on olnud isegi korduvalt au olla ühel spordialal Eesti
parimaks valitud. Kumbal pildil ta on ma ei oska öelda, s est isegi Elvis Liivamägi ei
pidavat neil vahet tegema. Mis on vendade perekonnanimi?

19.Tibi pildil on Meagan Duhamel, noormees aga tänane
homoküsimus. Nimetage see värskelt kapist väljunud Shotsi
OM hõbe!

20.Nimetage Läti majandusminister.
Rahvusvaheline suurmeister males! Hiljuti
osales ta ka Pühajärve maleturniiril -Läti naiskonna
esimesel laual on ta mänginud seitsmel
maleolümpial.

21.NBA põhihooaeg algab oktoobri lõpus ja kestab ühe jutiga aprillini, kuni iga meeskond on
pidanud 82 mängu. Mängud toimuvad sellel perioodil praktiliselt igal õhtul – vaid 3 päeva on
traditsiooniliselt mänguvabad kõikidele meeskondadele. Tänupühad, jõululaupäev ja üks
märtsipäev. Millisest sündmusest on tingitud märtsikuine kohustuslik puhkepäev?

22.1998 aasta korvpalli maailmameistrivõistlused Ateenas läksid korvpalliajalukku seni viimase
võistlusena, kus USA koondisesse ei kuulunud ainustki NBA mängijat.Sellise olukorra põhjustas NBA
tööseisak.Koondisse kuulusid küll teiste seas hilisem 2 x NBA All-Star Brad Miller, Trajan Langdon,
Kiwane Garris, David Wood ja Michael Hawkins jt kuid siiski pidi selline meeskond leppima vaid
pronksmedalitega. Millise filmimaailmast laenatud hüüdnimega see meeskond tuntuks sai?

23.Küsime NBA meeskonda. Ta ei ole varem mänginud ABA-s ega teistes liigades – ta loodi 1968,
kui NBA laienes. Teiseks laiendusega liitujaks oli Phoenix Suns. Meeskonna pikaajaliseim omanik on
olnud ühendriikide senaator Herb Kohl, kes müüs klubi selle aasta aprillis maha. Tuntud
majandusajakiri Forbes hindab klubi väärtuseks 405 miljonit dollarit, millega on ta NBA klubide
seas odavaim. Koduväljakuks on Bradley Center. NBA meistriks on tuldud ühe korra. Tuntuim
draftivalik Lew Alcindor. Praegu jooksevad klubi eest väljakule ameeriklaste hulgas ka türklane,
kreeklane ja grusiin.

24. Küsitav korvpallur on Ameerikamaal ennast erialaselt
täiendanud hooaja Kent State University's ja 2 hooaega
Southern Polytechnic State University's, kus on ta isiklike
auhindade kappi kogunenud nii GACC konferentsi Men’s
Basketball Player of the Week ja näiteks ka õppeedukuse
eest SPSU Athletic Association David Summers Academic
Achievement Award, Highest GPA Men’s Basketball .
Euroopas on ta palli patsutanud Eesti, Soome ja Iisraeli
liigades. Kodumaalt tal meistritiitlit pole, on küll hõbedatpronksi. Korra on ta tulnud ka kodumaa karikavõitjaks.
Käesoleval hooajal on ta seni oma võistkonna heaks
panustanud keskmiselt 23,6 punkti mängust (liiga parim
näitaja), 9,8 lauapalli ja tema kasulikkuse tegur on kõrge 0,92(liiga 3.) Kes?

25.Küsime korvpalliklubi, millise koosseisus võitis Andres Sõber oma esimese Eesti meistri tiitli
täiskasvanuna. Juhtus see 1981. See jäi ka klubi ansaks meistritiitliks. Peatreeneriks oli Heino Lill ja
koos Sõbraga mängisid tuntumatest palluritest veel Mihhail Zulanov, Tõnis Randala, jaan Orav,
Urmas Merru jt. 1979 ja 1980 võideti pronksmedalid ja 1985 aastal kui saadi oma viimaseks jäänud
medal EMVlt -samuti pronks oli Andres Sõber juba klubi peatreeneriks. Klubi?

26.Fotol on hiljuti oma tegevsportlase karjääri lõpetamisest teatanud
olümpiavõitja, kehtiva olümpiarekordi omanik. Tiitlivõistlustelt on
küsitaval veel 2 sise MM kulda. Kes?

27.Sulgpallur Petr Koukal kandis Londoni OM avatseremoonial
Tsehhi koondise lippu.Keda ta aga üritab katta selle ajakirja
kaanel?
Olümpiamedaleid on küsitaval Koukalist kahe võrra rohkem.

28.Küsitav on õppinud TPÜ-s kehalist kasvatust,läbinud
P.Marconi terviseõpetuse kursused ning omab treeneri IV
astme litsentsi. Tema tuntuimate õpilaste nimekirjas on Olle
ja Pelle Sildre, Donald Aik Sild, Kaido Leesmann, Jesper Johansen, Taavi Koovit jpt.
Praegu töötab ta treenerina Status Clubis ja jagab nõuandeid populaarses Fitness.ee foorumis.
Kui tema näojooned tunduvad tuttavatena on see arusaadav, sest ta vanemaid ei saaks pildiga
küll mälumängus küsida.Kes?

29.Fotol olev hetke üks maailma parimaid
maanteesprintereid(teenis möödunud hooajal 11 UCI võitu
neist Girol 3 ja Vueltal 2) teatas hiljuti, et lõpetab
jalgrattaspordiga hiljemalt 32 aastaselt ja alustab seejärel
profipoksija karjääri. Poksiga tegeles ta ka enne
jalgrattaspordi juurde jõudmist ja veeda ka praegu kogu
oma vaba aja poksilaagrites. Kes?

30.Küsin Ukrainas sündinud hokimängijat, kes võttis endale praeguse kodakondsuse alles 1994 aastal. Seni
oli tal NSVL pass.Enamuse oma NHLi karjäärist veetis ta washingtoni Capitalsi ridades. 1995 ja 1998 aastal
pälvis ta Maurice „Rocket” Richard trophy, mis antakse hooaja edukaimale väravaviskajale.
Rahvuskoondisega on ta tulnud maailmameistriks.Rahvuskoonise eest viskas 47 mängus 35 väravat. Peale

profikarjääri lõpetamist 2007 aastal oli ta neli aastat ka rahvuskoondise peamänedzer. Kes?

31.Kõik kes jälgisid viimastel korvpalli maailmameistrivõistlustel Serbia

koondise mänge , panid kindlasti ka tähele seda Serbia korvpallurit, kes platsile
sai küll vaid loetud hetkedeks ja midagi erilist seal korda ei saatnud, kuid kes
oma emotsionaalse pingikäitumisega sattus igal mängul, korduvalt
teleoperaatorite kaamerate ette. Võõras pole küsitav ka Eesti
korvpallipublikule, sest tema rahvusvaheline karjäär sai alguse Sabonise
korvpallikoolis ja Balti liigaski on ta mänginud Eesti klubide vastu nii Zhalgirise
kui ka Valmiera ja Ventspilsi eest. 2.11 pikk keskmängija esindab praegu
Müncheni Bayernit. Kes?

32.Euroliigas mängib sel aastal ka üks Dinamo(Dünamo) nime kandev klubi. Dünamo on
silmatorkaval kohal nii klubi embleemil kui võistlusvormil. Ametlikult kasutatakse küll Euroliigas
klubi peasponsori nime. Klubi algviisikus jooksevad tavaliselt platsile kolm ameeriklast, nigeerlasest
keskmängija ja Dominikaani koondise tagamees Edgar Sosa. Mis linna klubi?

33.Küsime pikakasvulist Viimsi Keevitus OÜ välisvõrkude projektijuhti. Ta alustas Eesti Korvpalli
Meistriliigas mängimist 1989/1990 Tartu Ülikooli võistkonnas ja lõpetas meistriasrjas 2007/2008 BC
Piritas. Parimal hooajal tegi ta eestikatel 21.57 punkti mängust. Eesti meister 1993, 1995 ja 1996.
Kes?

34.Tollandi maakonnas, Mansfieldis asub ülikool, milline on viimastel aastatel üks
NCAA edukaimaid. Neli korda on neil õnnestunud NCAA tiitel võita 1999, 2004, 2011
ja 2014. Meeskonnast on tulnud sellised NBA staarid nagu Ray Allen, Emeka Okafor,
Kemba Walker, Rudy Gay ja Richard Hamilton. Mis ülikool? Meeskond kannab nime
Huskies. Osariiki, mille nime ülikool kannab, ei esinda hetkel USA neljas suurimas
profiliigas NBA, NFL, MBL, NHL- mitte ükski klubi.

35.Küsime meest, kes on mänginud NBA-s 17 hooaaega Los Angeles Lakersi, Phoenix Sunis,
Dallas Mavericksi ja Miami Heat-i eest. Tema nimel on NBA raudmehe rekord - 1192 järjestikkust
mängu. Tõsiuskliku mehena oli ta ka väidetavalt süütu veel Martin Müürsepaga koos Dallases
mängides ja karjääri lõpuni, kuna ootas seksiga abieluni (ta abiellus 2002 aastal)

36.Sellel fotol on küsitav sportlane võitmas möödunud aasta Rakvere
ööjooksu, põhimõtteliselt võitis küsitav möödunud hooajal praktiliselt
kõik Eesti linna ja muud rahvajooksud, kus ta osales.Paide-Türi
rahvajooksu, Elva mäkkejoksu, Jüri Jaansoni kahe silla jooksu, Viljandi
linnajooksu jne. Ühtlasi krooniti ta meeste seas ka Eesti linnajooksude
sarja võitjaks. Tuntud Eesti homovihkaja ja tubli kristlane Tiidrek Nurme
on nimetanud tema Eestisse võistlema toomist 2013 aasta Eesti spordi
tippsündmuseks. Kes on pildil?
37. Viimase viiekümne aasta jooksul on vaid üks Saksamaa
meesmäesuusataja suutnud tulla olümpiavõitjaks. Küsitava tähetund
saabus 1994 aasta Lillehammeri Omil, kus ta võitis lausa kaks kuldmedalit- suurslaalomis ja
ülisuurslaalomis(super-G). Selline saavutus tõi kaasa ka Saksamaa aasta sportlase aunimetuse. Kes?

38.Veel üks paar kaksikuid. Mis on nende ühine
perekonnanimi?

39.Millises riigis toimub selle aasta juulikuus
XXVIII Rahvusvaheline Suveuniversiaad?

40.Üks kelle intiimsed fotod „The Fappening” nime all tuntud iCloudi pildilekke ajal avalikkuse
ette jõudsid, oli fotodel olev Londoni olümpiavõitja sportvõimlemises. Kelle grimass
autasustamispjedestaalil peale toenghüppes võidetud hõbemedalit oli väga ilmekas. Kes?

41.Küsime korvpallurit, kes sündis 27.XI 1951 Mostaris. Seitsekümnendatel mängis ta peamiselt
Belgradi Partizani ridades. 80ndatel Itaalias Veneetsias, Udines ning Veronas. Valitud kolm korda
(1977, 1978, 1980) Euroopa parimaks korvpalluriks. Võitis Jugoslaavia rivistuses täiskasvanute
tiitlivõistlustelt kokku 12 medalit, sealhulgas täiskomplekti olümpiamedaleid. Nelja MM-medalt
pole peale tema ja Sergei Belovi Euroopa korvpalluritest keegi võitnud. Valiti 2004 Naismithi
Korvpallikuulsuste halli, 2007 FIBA kuulsuste halli. Viskas karjääri jooksul keskmiselt üle 30 punkti
mängust.

42.Praegu aktuaalses Ville Arikese raamatus räägib Rain Veidemann, kuidas ta valis korvpalli ning
võrkpalli vahel - sõber oli lubanud peksa anda, kui ka kossutrenni ei lähe. See pole Eesti
tugevamate korvpallurite hulgas esmakordne. Kes meenutab: " Tõsisemalt langes liisk 1956. aasta
sügisel kui klassivennad Avo Jans ja Peeter Loog astusid ligi ja lubasid peksa anda kui ma
korvpallitrenni ei lähe. Oma nahk oli ikka kõige lähemal, siis läksingi. „

43.283 NBA mängijat kasutab Nike korvpallijalanõusid, 70 Adidase omi. Milline firma on selles
arvestuses kolmandal kohal?Nende jalatseid kasutab 39 tippliiga korvpallurit, kelle saeas on ka
sellised staarid nagu- Ray Allen, Carmelo Anthony, Blake Griffin, Chris Paul, Kawhi Leonard jt.

44. Kes on fotodel?

45.Kes on need kaunid
naiskorvpallurid?

46.Viimatisel jalgpalli MMil hiilgavaid
tõrjeid näidanud Keylor Navas pole
ainus MMidel silmapaistnud Costa
Rica väravavaht. Juba 1990 aasta
MMil Itaalias tegi MM debütandi
Costa Rica, tollane väravavaht
alagrupimängudes imelisi tõrjeid Brasiilia, Shotimaa ja Rootsi vastu ning aitas meeskonna
kaheksandikfinaali. Kahjuks ei saanud ta aga kaheksandikfinaalis Tsehhoslovakkia vastu vigastuse
tõttu meeskonda enam aidata ja vastu tuli võtta suur 1:4 kaotus. Väravavahi esitus oli niivõrd
silmapaistev, et ta valiti ka turniiri lõpus koos Sergio Goycocheaga turniiri sümboolse koondise
väravavahiks. Kes?

47.Fotol poseerib 6 olümpiamedali omanik (millest üks on
kuldne) ja seitsmekordne maailmameister koos oma abikaasa
Filippa Radiniga(vasakpoolne punapea). Kes?

48.Saksimaal asuv alla 20 000 elanikkonnaga Aue linn on
hetkel kodulinnaks lausa kolmele eesti sportlasele. Kaks
neist on muidugi jalgpallivennad Anierid, kes on kolmas?

49.Jalgpalli otsas istub mõnusalt mees, kes ajal
kui UWW teda teatud põhjusel tagajärjetult
taga otsis, jõudis ala vahetada ja on nüüd oma
riigi esimene rahvusvahelise klassi MMA
võitleja. MMAs reklaamitakse teda endiselt
välja kui kahekordset maailmameistrit,
eestlastel on selles osas aga oma arvamus, mis

kattub ka UWW omaga. Kes on pildil?

50. Täitke lünk järgnevas nimekirjas. Nimekiri pole täielik. Nimekiri pärineb 20.12.2014.
Akira Lenting JPN, Andrew Young GBR, Michail Semenov BLR, Kevin Sandau CAN, Nikolay
Chebotko KAZ, ?????????? , Mark Starostin KAZ, Ales Razym CZE, Marius Danuser SUI, Jan
Antolec POL, Jakub Graff CZE, Sebastian Gazurek POL, Peter Mlynar SVK
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3. jaanuar

1.Ungari ja Holland

26.Jelena Slesarenko

2.Chase Budinger

27.Gabriela Soukalova

3. Liisi Sokman

28.Fred Antson

4. Donatas Zavackas

29.Nacer Bouhanni

5.Oliver Bierhoff

30. Peter Bondra

6.Caterham

31.Vladimir Stimac

7.Faustino Asprilla

32.Sassari

8. Linda Siegel

33.Marek Noormets

9.hukati elektritoolil

34.Connecticut

10.New Jersey Devils

35.A.C. Green

11.Artur Arhangelski

36.Ibrahim Mukunga

12.Carmelo Anthony(kaamel Camelo)

37.Markus Wasmeier

13.Jon Arnar Stefansson

38.Bender, Sven ja Lars

14.BC Leverkusen Bayer

39.Lõuna Korea, Gwangju

15.Tsehhoslovakkia/Tsehhi

40.McKayla Rose Maroney

16.Daiya Seto

41.Dražen Dalipagić

17.Võrkpalli EM võitjakarikas

42.Jaak Lipso

18.Siska, Indrek ja Andres

43.Air Jordan

19.Eric Radford

44.Josh Akognon

20.Dana Reizniece-Ozola

45.Kati Rausberg ja Pirgit Püü

21.NCAA finaalmäng

46.Luis Gabelo Conejo

22.Dirty Dozen

47.Anja Pärson

23. Milwaukee Bucks

48.Janar Mägi

24.Leho Kraav

49.Amir Aliakbari

25.Tallinna Metallist

50.Aivar Rehemaa EST

