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1 Kes on see tuntud jalgpallur, kes on osalenud 
klubimängudes ka sünnilinna meeldetuletava Jay 
Goppingeni pseudonüümiga? 
 

 

2 Millise olümpiaala spordivahendite peamised 
tootjad on firmad Hoyt, Win and Win, Samick, 
Carbon Express ja Easton?  
 

 

3 Kuna tegu olümpia-aastaga, siis mõningaid küsimusi 
ka sest maailmast. Millise riigi seni edukaim 
olümplane on 2008 jahilaskmise kaevikraja 
paarismärkides 8. koha saanud William Chetcuti? 
 

 

4 Ta oli esimene eestlane, kes võitis NSV Liidu 
võrkpallivõistkonna koosseisus medali. On tulnud 
Eesti meistriks nii võrkpallis, korvpallis kui ka 
kergejõustikus. Kes? 

 

5 Millise ühel saarel peetava, tämagi MM-kavas oleva  
ralli üks hüüdnimesid on ka „1000 kurvi ralli“? 
Küsitava ralli on muuhulgas võitnud ka Markko 
Märtin. 

 

6 Millisel alal krooniti Eesti naiste tänavuseks 
meistriks Sparta spordiselts ning tabeli teine pool oli 
järgmine: 4. SK Mustvee, 5. Kaitseliidu Rapla Malev, 
6. Kuusalu Eluterve Naine?  

 

7 Millist nime kannab Viktor Ostšepkovi ja Viktor 
Spiridonovi loodud enesekaitsesüsteem, mis 
kavandati Punaarmee sõdurite tarvis? 
 

 

8 Millise riigi suurim spordileht on ca 400-tuhandese 
tiraažiga Marca? 
 

 

9 Millise (rämps)toidumaailma nimega tuntakse 
tennises „toretsevat“ seljaga võrgu poole sooritatud 
lööki kahe jala vahelt? 
 

 

10 Mis linnas asub pildilolev spordihall? 
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11 Wilt Chamberlaini NBA skoorirekord 100 punkti on 
üldtuntud. Korvpalli Euroliiga ja selle eelkäijate 
turniiride rekord pole oluliselt halvem – 99 punkti 
ühelt mängijalt! See sündis 1965. aasta 14. veebruaril 
kui Belgradi OKK nüpeldas rootslaste KK Alvikut 
155:57. Kes viskas võitjate poolel 99 punkti? 

 

 

12 Sel aastal tuli naiste mäesuusatamise MK-võitjaks Lara Gut. 
Kes oli enne teda eelmine šveitslannast mäesuusa MK-
võitja (21 aastat tagasi)? 

 

13 Kes oli esimene Eesti sportlane, kes tulnud nii 
olümpiavõitjaks kui ka maailmameistriks? 

 

14 Millises linnas peetud olümpiamängude maskotid 
olid Miga, Quatchi, Sumi ja Mukmuk? 

 

15 Millise olümpiaalaga on tihendalt seotud 
riietusesemed Dobok ja Hogu? 

 

16 Red Bull üritab teadupärast mitmelgi pool maailmas 
ka jalgpallis laineid lüüa. Pääsenud pole sellest ka 
Saksamaa, kus RB lühendit kandev klubi on praegu 2. 
Bundesligas lähedal edasipääsule kõrgeimasse 
seltskonda. Mis linnas see asub? Lisavihje – linn 
üritas saada Saksamaa kandidaadiks 2012. aasta 
suveolümpialinna valimisel... 

 

17 See jahiklass oli suveolümpiamängude kavas 1948-
1972, muuhulgas leiab olümpiavõitjate nimistust ka 
hilisema Kreeka kuninga Konstantinos II. Alates 1937. 
aastast kuni tänaseni korraldatakse iga-aastaselt 
nimetet jahiklassis võistlusi Kuldkarikale (võitja saab 
puhtast kullast karika auhinnaks). Mis jahiklass? 

 

18 Mis saarelt (tuntud ühe pühakoja järgi) saab alguse 
2016. aasta Tour de France? 

 

19 Pildil on mullune DTM-sarja meister, kel tänaseks 
kogemus ka autospordi kõrgeimast klassist. Kes? 

 

 

20 Kes on kuuldava 1998. aasta jalgpalli MM-i 
tunnusloo esitaja? 
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21. Mullu lõpetas Moto3 klassi 
maailmameistriks tulnud Danny Kent 
1950. ja 60. aastail ringrajatsiklite 
maailma valitsenud brittide 38aastase 
MM-tiitlite põua. Küsime Kenti eel 
viimast Suurbritannia 
maailmameistrit. Küsitav tuli  Suzukiga 
tollase kuningliku klassi (500 cm3) 
maailmameistriks 1976 ja 1977 (lisaks 
hõbe aastal 1978) ning oli ja jääb 
ainsaks, kes võitnud GP-etappe nii 50- 
kui ka 500-kuubikulistel ratastel. 
Hiljem oli küsitav muuhulgas 
kinnisvaraärimees ja TV-saatejuht. Suri 
2003 52-aastaselt vähki. Kes? 

 

22. 2016. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril osaleb teadupärast esmakordselt 
24 meeskonda. Viiele võistkonnale on tegemist EM-finaalturniiri debüüdiga, kuid neist kolm 
on varem mänginud MM-finaalturniiril. Mis on need kaks meeskonda, kellele on tegu 
täieliku debüüdiga suurvõistlustel? 
 

23. Palju on viimastel mängudel küsitud 
meldooniumiga seotut, seega teema 
ka edasi seda. Pildil on üks selle aine 
liigsele pruukimises kahtlustatav – 
1992 Groznõis sündinud 178 cm 
pikkune ujuja, kes alles mullu Kaasanis 
peetud MM-il võitis leedulaste au ja 
uhkuse Ruta Meilutyte ees 100 m 
rinnuliujumise kulla. Vähematel 
tippvõistlustel nagu universiaad ja EM 
on küsitav veelgi enam karda ja kulda 
endale krahmanud. Küsitav on ka 
varemgi dopinguga pahuksis olnud – 
2013 ja 14 kandis ta 1 aasta ja 4-
kuulist võistluskeeldu. Kes on pildil? 
 

 

 
 
 

24. Ta on osalenud enam kui 30 spordifilmi tegemises. Nende seas: „Kümnevõistlejad“ (1971), 
„100 m selili kammerorkestri saatel“ (1978), „Eesti partii“ (1991), „Tempo di valse“ (1999). 
Kellest on jutt?  
 

25. Küsime 1889-1952 elanud saksa-vene maletajat, kes 1929 ja 1934 metseenide toel pidas 
Alehhiniga kaks MM-tiitlimatši, mis mõlemad lõppesid küsitava kaotusega. Kommunistlike 
riikide vastuseisu (küsitav elas 1920te keskpaigast püsivalt Saksamaal) mõjul ei kuulunud 
küsitav ka pärast Teist Maailmasõda FIDE poolt koostatud esimeste suurmeistrite loetellu. 
Kes? 
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26. Martin Johnsrud Sundby on võitnud murdmaasuusatamise maailma karika kolmel korral 
järjest. Eelnevalt on sellega hakkama saanud ainult kaks meest. Kes?  

 
27. Käesoleva aasta alguses suri Zaporožjes 77-aastaselt kahekordne raskekaalu tõstmise 

olümpiavõitja (1964 ja 1968). Küsitavat pidas oma iidoliks karjääri alguses ka Arnold 
Schwarzenegger. Küsitav püstitas kokku 19 maailmarekordit, neist kaks kolmevõistluses, 
tipuks jäi 590 kg 1967. aastal. Kes? 

28. Millised olümpiamängud? 

- Hollandi kuuest võidetud kuldmedalist said viis naised, sh. Ria Stalman;  

- Võõrustajate järel noppis kõige enam kuldmedaleid – 20 Rumeenia; 

- Olümpiamängude ajaloos võistles esmakordselt kõrvuti tervete atleetidega 
parasportlane – Uus-Meremaa vibulaskur Neroli Fairhall; 

- Kuus medalit, sh. kolm kulda võitis hilisem olümpiatule süütaja Li Ning; 

- Naiste sportvõimlemise mitmevõistluse võitja oli pärit esmakordselt väljastpoolt Ida-
Euroopat. 

29. Võrkpalli CEV Euroopa Meistrite Liigas on vähemalt kolme võidetud tiitliga edukamate seas 
ka kahe Venemaa linna võrkpalliklubid. Milliste linnade? Küsitavate linnade klubide logosid 
näete piltidel. Vasakpoolse logoga klubi kodulinn paikneb Ukraina piiri läheduses ning seal 
elab umbes 300.000 inimest. Parempoolse logo klubi linnas on elanikke u. 1,4 miljonit. 

  
 
 

30. 1979. aasta maailmameistrit Jody Scheckterit peetakse tänaseni läbi aegade edukaimaks 
juudi verd F1 sõitjaks. Kahjuks jääb igavesti teadmata, mida oleks saavutanud küsitav, Pariisi 
juveliiri Goldenbergi pojana sündinud mees (eluaastad 1944-1973). 1971-73 oli küsitav 
Tyrrelli tiimis Jackie Stewarti tiimikaaslane, võitis 1971. aasta USA GP ning oli samal aastal 
MM-i kolmas mees Stewarti ja Petersoni järel. Kokku startis küsitav 47 GP-sõidul, kuna 
Stewart oli teatanud loobumisest, ootas küsitavat 1974. aastal Tyrrelli esisõitja koht. Paraku 
hukkus küsitav 1973. aasta USA GP vabatreeningul toimunud avariis (ja seetõttu jäi ka 
Stewartil tema viimaseks, sajandaks GP-stardiks plaanitud etapp sõitmata). Kes? 
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31. Kes on pildil? 

-  
32. Läbi aegade edukaim Aasia riigi esindajast olümplane võitis aastail 1968-1976 kokku 8 kuld-, 3 

hõbe- ja ühe pronksmedali. Tema spordialal on meeste seas edukuselt lähimad rivaalid 
(vähemalt olümpiakuldade arvult) kõik nõukogudelased ja lisaks üks tema kaasmaalane. 
Naiste seas on muidugi üks NL esindaja ekstraklassist. Kes on selle mõistuküsimuse subjekt?  
 

33. Tokyo olümpiamängudel 1964. aastal osales kaks Eesti meistrit kümnevõistluses. Mõlemad 
võitsid ka hõbemedalid. Üks neist oli muidugi Rein Aun, kuid kes oli teine? 
 

34. See on hooaja lõpus Prantusmaal sõidetav velotuur, kus noorproffidega saavad võimeid 
võrrelda ka amatöörid. Peetakse aastast 1961. Võitjate nimekiri on aukartustäratav: Joop 
Zoetemelk, Greg LeMond, Miguel Indurain, Nairo Quintana jne. Ainuke kahekordne võitja on 
Sergei Suhhorutšenkov. Mis velotuur? 
 

35. Pildil on üks vähestest NHL-i 700+ 
värava klubisse kuulujatest. Ometigi 
pole küsitav kunagi võitnud Stanley 
karikat ega mänginud ka NHL-i finaalis. 
Selle 1959 Ottawas sündinud mehe 
karjäär sai alguse Washingtoni 
Capitalsis, hiljem mängis ta muuhulgas 
New Yorgi Rangersis, Torontos ja 
Phoenixis, NHL-i karjäär kestis 
vahemikus 1979-1998. Üksnes Mark 
Messier ja Wayne Gretzky olid WHA 
mängijatest temast hiljem veel 
aktiivsed professionaalsed 
hokimängijad. Kes on pildil? 
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36. Oscar Mathiseni auhinna aasta parimale kiiruisutajale ehk nn uisu-Oscari on teiste hulgas 
pälvinud ka meie Ants Antson. Teatavasti võib selle auhinna pälvida ka naiskiiruisutaja, 2015. 
aastal omistati see ameeriklanna Brittany Bowele. Kes oli esimene naisest selle auhinna 
saaja (1992)?  

37. Need kaks fotot pole asjata sattunud kõrvuti. Piltidel olijad sattusid olümpiamängude 
lõpuprotokollis kõrvuti või lähestikku neljadel mängudel järjest - 1964 – 1976. Kes on 
piltidel? 

  

38. India maahokimängijad valitsesid maailmas 1930. aastatest 1950. aastate lõpuni. India 
hilisemas konkurentsivõime languses on peetud tähtsaiks kolme tegurit. Poliitilist konflikti 
Pakistaniga, korruptsiooni India Maahokiföderatsioonis  ja veel midagi. Mille kasutusse 
võtmisel oli veel tähtis roll India maahoki languses? 

39. Mis aasta Eesti spordi kontekstis (+/- 1 aasta = 1 punkt)? 
 

- Tiia Eeskivi dopingujuhtum mõjus meie spordipublikule kainestava hoobina; 
- Lauri Aus läbis Tour de France’i; 
- Tiit Sokk asutas omanimelise korvpallikooli ja Erki Nool pani aluse omanimelisele 

kergejõustikukoolile; 
- Traagiliselt hukkus talendikas jalgrattur Janek Ermel ja Rootsis suri olümpiavõitja 

Voldemar Väli. 
 

40. 1967 ilmus ansambli The Beatles LP „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Plaadiümbris on 
omaette kunstiteos, mis koosneb mitmekümne tuntud isiku fotodest. Nii on seal 
jäädvustatud Carl Gustav Jung, Karl Marx, Bob Dylan, Marlon Brando, Bernard Shaw, Albert 
Einstein jt. Seal on ka kolm sportlast. Üks on jalgpallur Albert Stubbins. Nimetage ülejäänud 
kaks – poksija ja ujuja. 
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41. Golden State tegi korvpalliliigas NBA tänavu ajalugu heas mõttes. Ka halvas mõttes ajaloo 
tegemised ei jää tänasest kaugele aega. Milline võistkond on NBA ajaloos lõpetanud 
põhihooja halvima võitude kaotuste suhtega 7-59 aastal 2012 ning milline võistkond on 
saanud kõige enam järjestikuseid kaotusi – 29? Viimatinimetatud kurb seeria lõppes alles 
2015. aasta novembris. 

 
42. Sloveenia suusahüppajad ei ole maailmatasemel edukad olnud mitte ainult iseseisva 

Sloveenia ajal (Peterka, Prevc ja teised), näitena koosnes ka 1980tel tiitlivõistlustel mõningaid 
kahvatumaid medaleid võitnud Jugoslaavia tiim ainult sloveenidest. Kes on aga esimene 
sloveenist individuaalne suusahüpete tiitlivõistluste kuld? Juhtus see 1991 Val di Fiemme 
MM-i suure mäe võistlustel. Täna on see 1971 sündinud mees muuhulgas küllaltki tuntud 
geograaf pluss veel Planica kuurordi hea tahte saadik. 
 

43. Küsime 1984 Montrealis vendade Greg ja Glenn Chamardy asutatud spordikaubatootjat, kelle 
toodangu põhiproduktiks on T-särgid (väga levinud trükkalite toormaterjalidena).  Samuti 
toodab ettevõte New Balance’i ja Under Armouri brändide sokke. Mis ettevõttega on tegu? 

 
44. Näete täna 33seks saavat, Popradis sündinud tennisetibinat, kes tänaseks küll WTA top 100-

st välja kukkunud (laeks tal seni WTA edetabeli viies koht ja korra Austraalia lahtiste 
poolfinaalis mängimine koos 2002. aasta Fed Cupi võiduga). Keda te näete (vasakul pildil)? 
 

45. Pildil olev mees tuli 2015. aastal mõningase üllatusena maailmameistriks. Kes? Sama nime 
kandis mees, kes avastas muu maailma jaoks inkade kadunud linna Machu Picchu. 
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46. Piltidel on valitsevad Eesti meistrid vastavalt 100- ja 64-ruudulises kabes. Ühtlasi on tegemist 
Eesti edukamate kabetajatega. Vasakpoolsel pildil olev mees on võitnud Eesti MV-l 
erinevates kabeliikides kokku 55 ja parempoolsel pildil olev mängija koguni 102 medalit. Kes 
on piltidel? 

 

 
47. Kes on pildil? Küsitav tuli 1982 jalgpalli 

MM-il pronksile, lõi rahvuskoondises 
24 väravat ning on täna oma kodumaa 
jalgpalliföderatsiooni juht. Mänginud 
on muuhulgas Juventuses ja AS 
Romas, karjääri lõpetas 1988. On 
olnud ka Poola rahvuskoondise ja 
mitmete Itaalia klubide peatreener. 

 

 
 

48. 1968 oli ilmselt tippaasta Leedu poksile. Kui Jonas Čepulis jõudis Mexico City 
olümpiamängudel raskekaalu finaali, kus tal küll tuli alla vanduda George Foremanile, siis kaal 
kergemas kategoorias tuli Leetu kuldmedal, seda finaalis ilma võitluseta, kuna rivaal Ion 
Monea oli poolfinaalis murdnud ninaluu. Kullavõitja sündis 1939 tänase Poola alal, oli 
rahvuselt valgevenelane ja suri 2005 Vilniuses. Kes oli see kullamees? 

 

49. Olümpiamängude sõudmisvõistlustel on kõige suuremaks paadiklassiks olnud kaheksapaat. 
1906. aasta Ateena vaheolümpiamängudel oli sõudmisvõistlustel kavas kaks eraldi distsipliini 
mereväelastele. Ühes neist võistles oluliselt rohkem sõudjaid kui klassikaline kaheksa. Mitu 
sõudjat? (1 p. +/-2). 

50. Tuleval aastal 80-aastaseks saav Tartu Ülikooli esindusmeeskond vahetab kuuldavasti nime. 
Pärast 1992. aastat on korvpallimeeskond kandnud lisaks Rockile ja Tartu Deltale veel kolme 
toetaja või kaubamärgi nime. Milliseid nimesid (2 õiget 1 p.)? 
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51. Eesti olümpiakomiteel on Urmas Sõõrumaa näol uus, arvult kaheksas president. Pärast EOK 

taastamist 1989. aastal on organisatsiooni peasekretärina töötanud vaid neli meest. Kaks 
viimast neist Siim Sukles ja Toomas Tõnise. Kes olid tegevuse taastanud EOK esimesed kaks 
peasekretäri? 

52. Sel aastal on 2015 järel teistkordselt FIA turismiautode MM-i (WTCC) kavas üks legendaarne 
ringrada. 1927 ehitatud eesti keeles Põhjasilmus, hüüdnimega Roheline Põrgu võõrustas kuni 
1970. aastate keskpaigani ka F1 MM-etappe (Niki Lauda ränk avarii tõmbas F1 etappidele 
kriipsu peale), kuni 1980. aastateni peeti samas ka sportautode MM-i võistluste etappe, 
hiljem kohalikke eeskätt turismi- ja sportautode võistlusi, siiani on populaarne iga aasta 
kevadel peetav 24 tunni sõit. Sama nime kandev, kuid täiesti erinev rada on ka sel sajandil F1 
MM-etappe võõrustanud. WTCC kavas on nö vana ja uue raja pea 25-kilomeetrise 
ringipikkusega kombinatsioon. Mis ringrada? 

 

53. Pildil on tänane maailma nr. 1 
meesgolfar.  1987 Austraalias 
austraallasest isa ja filipiinlasest ema 
lapsena sündinud mees tõusis 
maailma esikümnesse esmakordselt 
2011. Mullu teenis ta ka esimese 
major-turniiri võiduPGA lahtistelt 
meistrivõistlustelt. Koos Tiger Woodsi 
ja Geoff Ogilvyga on küsitav üks 
kolmest, kes võitnud WGC 
meistrivõistlused enam kui korra. 

Maailma edetabelit on küsitav 
juhtinud kolmel eri korral kokku 
kaheksa nädalat. Kes? 
 

 

54. Inglismaa ja ühtlasi kogu maailma vanimat jalgpalliklubi on erinevates jalgpallimängudes 
korduvalt küsitud. Küsime nüüd vahelduseks, milline on maailma vanuselt teine tänini 
tegutsev jalgpalliklubi? 1863. aastal asutatud klubi mängib praegu Inglismaa Premier liigas. 
Sinna tõusti üle tüki aja 2007/08 a. hooaja järel, mis lõpetati Championshipis teisena. Viimase 
kümnendi säravaim saavutus oli klubile karikafinaali jõudmine 2011. aastal, mis tagas 
esmakordselt pääsu UEFA Euroopa Liigasse. Seal jõuti 32 parema sekka kus kaotati 
Valenciale. 

 

55. Saksamaa käsipalli viimase 10 aasta 
tähtsündmuseks oli kahtlemata 2007 
kodus võidetud MM-tiitel. Selle võidu 
sepistanud treener oli ühtlasi ka 
esimene mees, kes nii mängijana kui 
treenerina saalikäsipalli MM-tiitli 
võitnud (mängijana aastal 1978).  
1952 Gummersbachis sündinud 
härrasmees oli Saksamaa koondislane 
1974 kuni  1987 ning Saksamaa 
koondise peatreener 1997 kuni 2011. 
Muud saavutused: kuus Saksamaa 
meistritiitlit, EM-kuld treenerina 2004, 
Ateena olümpiahõbe treenerina. Kes 
(vt ka pilti)?  
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56. Kes on pildil olev tulevikumees talvisel alal? 
 

 
 

57. Piltidel on tänavuse Euroliiga põhihooaja parim korvikütt ning parim lauavõitleja. Kes on 
piltidel? 

  

58. 1981. ja  1982. aastail võitis Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused küsitav USA 
kodanikust lõuna-aafriklane, mõlemal korral alistus talle finaalis ameeriklane Steve Denton.  
ATP maailma edetabelis oli küsitaiva parimaks kohaks seitsmes, teistest Suure Slämmi 
turniiridest jõudis ta nii Prantsusmaal kui ka USA-s korra poolfinaali. Koos oma abikaasaga 
juhib ta täna üleilmse vee fondi (GWF). Kes on see tennisist? 

 
59. Olümpiamedalite arvu poolest inimese kohta on statistikatabeli lõpus India (26 medalit, suhe 

1: ca 48 miljonit). Eesti on selles tabelis kõrgel 9. kohal (arvestades iseseisva Eesti medaleid), 
enne Jamaicat, Mis riik on ses tabelis esikohal? 
 

60. Viimast küsimust on aastaid tagasi küsitud ka Maakilvas – kuulete inglise laulja-laulukirjutaja 
John Parri 1984. aasta hitti St. Elmo’s Fire. See lugu oli inspireeritud ühe Kanada 
parasportlase tuurist ratastoolis ümber maailma (Man In Motion World Tour aastail 1985—
1987). Küsitav parasportlane omas muuhulgas rolli ka Vancouveri olümpia avatseremoonial 
tule staadionile toomisel. Samuti on küsitav mitmekordne 1980. aasta Arnhemi paraolümpia 
medalist. Kes? 
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VASTUSED 

 

1. Jürgen Klinsmann (MR) 
2. Vibulaskmine (MV)  
3. Malta (MV) 
4. Aino Huimerind (Parker) (JN) 
5. Korsika ralli (MR) 
6. Saalihoki (TT) 
7. Sambo (JN) 
8. Hispaania (TT) 
9. Hot dog (MV) 
10. Riia (Arena Riga) (MR) 
11. Radivoj Korac (TT) 
12. Vreni Schneider (MR) 
13. Alfred Neuland (JN) 
14. Vancouver (MR) 
15. Taekwondo (JN) 
16. Leipzig (MR) 
17. „Draakon“ (JN) 
18. Mont-St-Michel (MR) 
19. Pascal Wehrlein (Saksamaa) (MR) 
20. Ricky Martin (MR) 
21. Barry Sheene (MR) 
22. Island, Albaania (JN) 
23. Julija Jefimova (MR) 
24. Hans Roosipuu (JN) 
25. Jefim Bogoljubov (MR) 
26. Gunde Svan, Bjørn Dæhlie (JN) 
27. Leonid Žabotinski (MR) 
28. Los Angeles 1984 (TT) 
29. Kaasan (Zeniit), Belgorod (Belogorje) (TT) 
30. Francois Cevert (Albert F.C. Goldenberg) (MR) 
31. Johnny Berhanemeskel (TT) 
32. Sawao Kato (MR) 
33. Pavel Senitšev (jahilaskmise kaevikraja hõbe) (MV) 
34. Tour de L’Avenir (JN) 
35. Mike Gartner (MR) 
36. Bonnie Blair (JN) 
37. Ludvik Danek, Jay Silvester (TT) 
38. Kunstmuru kasutusele võtt rahvusvahelise normatiivina (JN) 
39. 1997 (JN)  
40. Sonny Liston, Johnny Weissmuller (JN) 
41. Charlotte Bobcats, Philadelphia 76ers (TT) 
42. Franci Petek (MR) 
43. Gildan (MR) 
44. Daniela Hantuchova (MR) 
45. Stuart Bingham, snookeri maailmameister (Hiram Bingham avastas Machu Picchu) (JN) 
46. Urmo Ilves, Arno Uutma (TT) 
47. Zbigniew Boniek (MR) 
48. Dan Poznjak (MR) 
49. 17 (TT) 
50. Raidor, Tartu Gaas, SK Polaris (TT) 
51. Gunnar Paal, Rein Haljand (TT) 
52. Nürburgring (Nordschleife) (MR) 
53. Jason Day (MR) 
54. Stoke City (TT) 
55. Heiner Brand (MR) 
56. Kalev Ermits (MR)  
57. Nando de Colo, Ioannis Barousis (TT) 
58. Johan Kriek (MR)  
59. Soome (JN) 
60. Rick Hansen (MR) 

 


