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F1 talentide kasvulava on alates 2005. aastast
vormel-2 (varasem GP2) sari. Kes tuli 2005 esimeseks
GP2 meistriks läbi aja, olles hiljem ka F1
maailmameistritiitli omanik?
Kes on esimene 2000. aastatel sündinud
kergejõustiku
Euroopa
meister?
Kaks
individuaaltiitlit tulid tal mullu Berliinist.
Kahel eestlasel on õnnestunud tulla võrkpallis
Euroopa meistriks täiskasvanute seas, neist üks on
mõistagi Viljar Loor. Kes on teine?
Kes on 2017-2020. aastail USA meeste
korvpallikoondise peatreener?
Kes oli esimene sportlane, kes tegi ühtedel ja
samadel taliolümpiamängudel kuldse duubli, võites
kuldmedalid kahel erineval spordialal?
Ott Tänaku Rootsi ralli võidu valguses oleks paslik
küsida – millises Rootsi linnas (Värmlandi lääni
keskus, ca 61 tuhat elanikku ja Vänerni järve äärne
suurim sadam) asub juba viimased paarkümmend
aastat Rootsi ralli võistluskeskus?
Kes oli esimene raskejõustikutreener, kes pälvis
Eesti Aasta treeneri tiitli?
Millise riigi jalgpalliliidu veel mitte muudetud logo
näete pildil? Tiitlivõistluste finaalturniiril ei ole
küsitava riigi jalgpallivõistkonnad veel mänginud. NB!
Olge vastuses täpne!

Mis on pildil olevate eestlastest olümpialaste ühine
eesnimi?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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2019/2020. hooajal toimub ühes talispordi mõistes
üsna eksootilises riigis esmakordselt suusahüpete
MK-etapp. Võistluskoha nimi on Kiremitliktepe Ski
Jump. Mis riik?
Millise spordiala esimene naiste MM-i esikolmik oli
1984a Venera Tšernõšova, Ljudmilla Zabolotnaja ja
Tatjana Brõlina?
Kuulsale Milano jalgpallistaadionile San Sirole anti
1980.aastal kahekordse maailmameistri nimi. Kelle
nimi?
Eliud Kipchoge püstitas 2018. aastal maratonijooksu
maailmarekordi (2:01,39) just sellel küsitaval
maratonil. Selle maratoni korraldajad on loonud
staieritele ideaalsed tingimused, sest kõigi aegade
edetabeli seitse esimest on oma parima tulemuse
jooksnud just sellel maratonil. Mis maraton?
Aastail 1989 kuni 1996 peeti USA-s Idaranniku
osariikides kevadist, küllaltki tuntud jalgrataste
mitmepäevasõitu (võitjad muuhulgas Greg LeMond,
Vjatšeslav Jekimov ning kaks korda Lance Armstrong).
Aastail 1991 kuni 1996 oli selle võistluse nimi Tour
DuPont. Kahel esimesel korraldusaastal aga Tour de…
Kolme punkti asemele sooviks saada tolleaegsest
peasponsorist üksikisiku nime. Kes on see väga
tuntud mitmepalgeline tegelane?
Hokiliigas KHL osaleb kokku 25 klubi Venemaalt,
Kasahstanist,
Valgevenest,
Soomest,
Lätist,
Slovakkiast ja … Mis riigist veel?
Esimesena pälvis selle auhinna Louis Laurie 1936.
Ainuke naine auhinnasaajate seas on Claressa
Shields. Millisest trofeest on jutt?
Millise omamoodi (vaieldav, kas spordi)ala
rahvusvahelise organisatsiooni WCBO president
ning samas ka ala leiutaja ja esimene
maailmameister (2003) on Hollandi performance’i
kunstnik Iepe Rubelingh?
Ajakiri „Kehakultuur“ alustas Eestis ilmumist 1940.
aasta augustist ning ilmus kuni 1990. aastani. Kes oli
ajakirja esimene peatoimetaja? Küsitav oli endine
olümpiasportlane ning mitmekülgne inimene, kes
jõudis luua Eesti Töölisspordi liidu, töötada
õpetajana, kirjutada kaks romaani ja kümmekond
näidendit. Lisaks ühe olulise ülevaateteose.

19

Millist värvi snuukerikuul on väärt 3 punkti?

20

Kes on kuuldava muusikapala esitaja?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama

Eesti spordikilva MV 2018/19, 9. etapp

Tallinn, Hiiu 06.04.2019

21. Arvutusmatemaatiku haridusega isa on tulnud 28x Eesti meistriks. Oli oma põhialal üle 10 aasta
Eestis võitmatu. Ema on tulnud Eesti meistriks käsipallis. Korvpallurist poeg on 2x Eesti meister.
Poja tütar tuli 2018. aastal Eesti meistriks seitsmevõistluses. Millisest sportlikust perekonnast
on jutt?
22. Selle jalgrattadistsipliini lõpetas esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel seitsmest startijast
vaid kaks, olümpiavõitjaks krooniti austerlane Adolf Schmal tulemusega 314,997 ühikut.
Hõbeda pälvis Frederick Keeping Suurbritanniast 314,664ga. Millise distsipliini? Hiljem ei ole
seda olümpiamängudel sõidetud.
23. Pildil olev staadion on rajatud 1963.
aastal, selle eelkäija samas asukohas
kandis linna piirkonna järgi Avala nime.
Hetkel mahutab staadion veidi üle 51
tuhande pealtvaataja, seal on korra
peetud ka jalgpalli EM-i finaal.
Rekordilistel kordadel on staadionil
viibinud ametlikult ca 91 tuhat ja
mitteametlikel andmetel koguni 110
tuhat pealtvaatajat. Neist faktidest on
tingitud ka staadioni hüüdnimi
Marakana. Mis linnas asub see
staadion?

24. See mäesuusataja oli üks Šveitsi 1980.
aastate
kuldse
generatsiooni
edukamaid esindajaid. 1963 Sankt
Galleni kantonis sündinud naine on
kahekordne
MK
üldvõitja,
kolmekordne maailmameister ja 25
MK-etapivõitja, olümpiamängudelt tuli
üks hõbe ja kaks pronksi. Tema 1987. ja
1989.
aasta
saavutust
ehk
kiirlaskumise MM-kulla kaitsmist
järgneval MM-il suutis esimesena
pärast teda korrata alles sel aastal Ilka
Štuhec. Karjääri lõpetas küsitav 1990
27-aastaselt. Kellest on jutt?

25. Poola klubivõrkpalli jälgime neil päevil ehk tavapärasest enam. Millise Poola linna võistkond
on tulnud sealseks meeste võrkpallimeistriks pärast 2001. aasta liigareformi kõige enam,
kokku 8 korda? Umbes 58 000 elanikuga linn asub Łódźi vojevoodkonnas ja linnas paikneb
muuhulgas ka Euroopa võimsaim söeküttega elektrijaam.

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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26. Red Bull toetab muuhulgas ka seljatraumade ravimeetmete uurimise institutsiooni Wings For
Life. Selle juhtfiguuriks on koos Red Bulli juhi Dietrich Mateschitziga aga endine kahekordne
motokrossi maailmameister, kes sai algatuse loomiseks ajendi pärast 2003. aastal tema pojaga
heategevuslikul motokrossivõistlusel juhtunud õnnetust, mille tulemina küsitava poeg jäi
ratastooli aheldatuks.
Küsitav austerlane (sündinud 1960 Tiroolis Udernsis) tuli 1984 ja 1985 veerandliitriste tsiklite
motokrossi maailmameistriks ning 1990. aastatel osales erinevatel maratonrallidel. Dakari
rallilt tuli hulgem etapivõite, aga mitte üldvõitu. Sportlaskarjääri järel tegutses ka KTM-i
spordiosakonnas erinevatel juhtivatel ametikohtadel. Kellest on jutt?
27. 1973. aastal leiutas jaapani päritolu arst ja füsioloog Kenzo Kase venivast puuvillamaterjalist
teibid, mis on tänaseks levinud abivahendid näiteks erinevate vigastuste, kuid (küll teaduslikult
tõestamata viisil) ka muude terviseseisundite ravimisel. Need teibid on enim tuntud ühe
konkreetse, kasutusotstarbest tuleneva üldnimetuse abil. Mis üldnimetus?
28. 2017. aastal tuli müügile Barbie nukk,
kes kandis moslemipearätikut ehk
hijabi. Selle prototüüp oli Ibtihaj
Muhammad. Ta oli esimene USA
naissportlane, kes kandis olümpial
moslemipearätikut. Millisel spordialal
ta
esindas
Rio
de
Janeiro
suveolümpial Ameerika Ühendriike
(võitis pronksmedali)?

29. Pildil on Itaalia jalgpallikoondise
tänane peatreener. 1964 sündinud
mees mängis klubikarjääris pikka aega
Sampdorias, lühemat aega ka Lazios ja
karjäär lõppes 2001 Leicesteris. Itaalia
koondises pidas ta 36 mängu ja lõi neli
väravat, millest ühe ka Eesti vastu.
Enne taevasiniste etteotsa asumist
teenis peatreeneri leiba Peterburi
Zeniidis. Kellest on jutt?

30. Tema olümpiavõit oli suurüllatus. Meeskõrgushüppajatest pole keegi ei enne ega pärast teda
suutnud tulla olümpiavõitjaks maailmarekordilise tulemusega. Kellest on jutt?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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31. NHL-is on konverentsid 1990. aastatest nimetatud geograafilise paiknemise alusel (Ida vs Lääs).
Kummagi konverentsi paremad võistkonnad saavad hooaja lõpus ka vastavad karikad, mis on
samade nimedega, mida konverentsid kandsid enne nimereformi. Nimetage need kaks karikat
(piisab vaid nimest)?
32. Selle Euroopas asuva jalgpalliklubi (hüüdnimi Lõvid ja Puna-valged) asutasid Briti meremehed
ja kohalikud, kes olid käinud koolis Suurbritannias. Klubi on üks kolmest, kes oma maa
meistrisarjast pole kunagi välja kukkunud. Meistritiitleid 8 (viimati hooajal 1983-84) ja
karikavõite 23. Uus kodustaadion avati 2013 ja see mahutab 53 287 pealtvaatajat. Staadioni
hüünimi on Katedraal. Mis klubi?
33. Kergejõustiku maailmameistrivõistluste kõigi aegade edetabelit juhib meeste arvestuses Usain
Bolt, kes võitnud kokku 14 MM-medalit, millest 11 kuldsed. Järgnevad USA sportlased LaShawn
Merrit, Carl Lewis ja Michael Johnson. Alles viiendal kohal paikneb meeste tabelis medalite
arvult esimene Euroopa sportlane. Kes? Kahelt alalt on küsitav võitnud 6 kuld- ja kaks
hõbemedalit.
34. See sporditarbetootja on suhteliselt noor (loodud 2007), kuid varustas näiteks 2010-14 Belgia
jalgpallikoondist, 2010-12 Leicester Cityt, 2010. aastate alguses Marussia F1 meeskonda,
rääkimata oma omanike kodumaa Katari ja teiste araabiamaade rahvuskoondistest ja
klubidest. Olgu siin (vasakul) ära toodud ka logo fragment. Mis firma/kaubamärk?
35. Küsime 1984. aasta sportautode ringrajasõidu maailmameistrit (1957-1985). Küsitav osales
1984 ja 1985 Tyrrelli tiimis ka kokku 20 F1 Suure Auhinna etapil ja teenis kokku 4 punkti.
Ajalukku läks ta aga 1984. aasta Monaco GP-l, kui ta paduvihmas peetud ja punase lipuga
katkestatud sõidu lõpetas esialgu Alain Prosti ja Ayrton Senna järel kolmandana. Hiljem aga
kõik tema 1984. aasta tulemused tühistati seoses Tyrrelli võistkonna poolsete väidetavate
tehniliste nõuete rikkumistega. Kuulduste kohaselt oli tal 1986. aastaks ka Ferrari F1 leping
allkirjastatud või allkirjavalmis. Küsitav hukkus 27-aastaselt Spas sportautode MM-i etapil
juhtunud avariis. Kellest on jutt (paremal pildil)?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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36. Kalevi spordihalli peasissekäigu kohal on pannoo, mille kujundasid Valli Lember-Bogatkina ja
Margareta Fuks. Pannoo paremal poolel seisab kolm figuuri. Millise spordiala esindajat on
kujutatud pannoo vasakul poolel?

37. Maailma golfi esinumbri koht on
viimasel aastal sageli vaheldunud. Üks
sellele möödunud aastal kaasa
aidanutest on ka hetkel viimasena
maailma number ühtede loetellu
lisandunu (2018. aastal sai maailm
kokku kolm uut number ühte lisaks).
Floridast pärit 1990 sündinud mees sai
mullu esimesena pärast Tiger Woodsi
aastal 2000 hakkama sellise duubliga,
et võitis US Openi ja PGA
meistrivõistlused – kuid kurvema
alatooniga kõmu tekitas tema osalusel
Ryder Cupil juhtunud intsident, kus üks
pealtvaataja kaotas pallitabamusest

osaliselt silmanägemise. Kellest on
jutt?

38. Mis spordiaasta (+/- 1 aasta: 1 punkt)?
-

Rein Aun alistas esimese NSV Liidu sportlasena kümnevõistluses 8000 punkti piiri;
Korvpallis tuli Euroopa meistriks Jaak Salumets;
Vormel-1 maailmameistriks tuli Graham Hill;
Giro d’Italia võitis Eddy Merckx ja Tour de France’i Jan Janssen;
Jalgpalli Euroopa meistritiitel läks Itaaliasse.

39. Pildil olevad vend ja õde on tublid
murdmaasuusatajad. Õde oli tänavusel
põhja suusaalade MMil Seefeldil
osaline medalivõidus, mis jäi tema
kodumaale ainsaks. Venna parimaks
kohaks oli 9. Mis on õe ja venna
perekonnanimi?

40. Kuulete ühte muusikapala, mis on pühendatud ühele jalgpallikoondisele. Kes on selle pala
esitaja?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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41. Seefeldi MM-i järelkajana on paslik küsida ka meest, kes eelmisel Seefeldi MM-il tegi sama,
mida tänavu Markus Eisenbichler ehk suure mäe maailmameistrit. 1956 Flesbergi linnas
sündinud mees võitis 1980. aastate esimesel poolel neli MK-etappi ning oli 1982 kodusel Oslo
mäel ka meeskondlik maailmameister. Maailma karika üldarvestuses oli parim koht viies. Täna
tegutseb ühe Norra töövahendusettevõtte juhina. Kellest on jutt?
42. 30 aasta eest ehk 1989 osales Alar
Volmer
seni
ainsa
eestlasena
Whitbreadi
ümbermaailmapurjetamisel
kunagi
selle mängu tegijate poolt küsitud
Hjallis Harkimo võistkonnas Belmont
Finlandia. Tolleaastase regati kõik kuus
etappi võitis jaht Steinlager 2, mille
kipper oli küsitav legendaarne uusmeremaalane (1948-2001). Pärast
seda pole keegi teine ei Whitbreadil
ega Volvo Ocean Race’il ühe regati
kõigi etappide võitu korranud. Hiljem
tõi küsitav Uus-Meremaa jahi ka kahel
korral America’s Cupi võitjaks. Küsitav
hukkus Brasiilias toimuud kuritegelikus
rünnakus. Kellest on jutt?

43. Selle võitluskunsti nimi tuleb selle looja esimese õpilase nimest mis tähendab nt „ilusat
kevadet“. Võitluskunst ei eelda suurt jõudu ,küll aga tehnilisust ning lähtub printsiibist „parim
kaitse on rünnak“. Lihtne,kuid tõhus võitluskunst on erakordne selle poolest et see on ainus
võitluskunst, mille on loonud naine - budistlik nunn Ng Mui. Tuntuim selle ala harrastaja oli
Bruce Lee. Mis võitluskunst?
44. Davise karika võite on kõige enam USA tennisistidel. Ühekordseid võitjaid on viis: LAV (1974),
Itaalia (1976), Serbia (2010) on kolm neist. Mis riigid võitsid karika 2014 ja 2016?
45. Näete pildil täna 11-aastast Jaapani rulasõidu imelast, kes osales ka selleaastasel Simple
Sessionil. Mis on tema nimi?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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46. Küsime üpris eksootilist spordiriiki. Umbes 464 tuhande ruutkilomeetrise pindalaga ja veidi üle
8 miljoni elanikuga riik ei ole olümpiamedaleid võitnud. Parimateks tulemusteks on tõstjate
Dika Toua ja Morea Baru kuuendad kohad 21. sajandist. Samuti on ehk mainimist väärt Ryan
Pini osalus Pekingi suvemängude 100 m liblikujumise finaalis (tulemiks 8. koht) ning kaks aastat
varem Rahvaste Ühenduse mängudel võidetud sama ala kuld. Mis riik?
47. Kanadale on palju kuulsust toonud jäähoki nii mees- kui ka naiskond. Ka esimesed
taliolümpiamängude kuldmedalid võitsid Kanadale jäähokimängijad. Kes oli Kanada esimene
individuaalala kullavõitja talimängudel?
48. Milline inglise jalgpalli Premier League´s tänavusel hooajal mängivatest klubidest on
noorim? The Terriers´i hüüdnime kandev meeskond asutati 10. augustil 1908. aastal. Klubi 110
aastase ajaloo jooksul on saadud kolm Inglismaa meistritiitlit, kõik järjestikku aastatel 1924 –
1926.
49. Vasakpoolsel pildil olev Aafrika päritolu korvpallur oli 2014. aasta NBA drafti kolmas valik.
Osales NBA Tähtede mängul nii 2018 kui ka 2019. Hüüdnimi „The Process“. Kes on pildil?
50. Vastu vaatab 1979. aastal Reunioni saarel sündinud mees hüüdnimega Air France. Küsitav on
käsipalli mänginud nii Saksamaal kui Prantsusmaal, karjääri lõpetas ta möödunud aastal Pariisi
SG meeskonnas. Kes on see 2012. aasta maailma parima käsipalluri auhinna laureaat
(paremal pildil)?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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51. Parempoolsel pildil olev mees oli
esimene Eestit esindanud sõudja
olümpiamängudel.
Kes?

52. Vasakpoolsel pildil on mullune Tour de France’i mägedekuningas, kes äsja võitis ka MilaanoSan Remo klassiku ning mullu La Fleche Wallonne’i ühepäevasõidu. Kellest on jutt?
53. Seoses viimatiste dopinguafääridega tuletame meelde veel ühe varaseima markschmidti. Selle
1955 sündinud endise tõkkejooksja sportlaskarjäär jäi üpris lühikeseks, hoopis pikem oli ta
etgutsemine spordiarstina. Olles 2006. aastal Liberty Segurose rattavõistkonna arst, arreteeriti
küsitav ning veel neli inimest ning konfiskeeriti 186 verekotti. Sellest lükkus käima kurikuulus
dopinguaktsioon Operacion Puerto. Küsitav kodanik aga jäi antud menetluses õigeks. Veel
korra hiljem, aastal 2010 peeti küsitav kergejõustikuga seotud dopingukahtlustega kinni ning
sellega seotult mõisteti ta ka süüdi, kuid kõik piirangud talle tühistati samuti ennetähtaegselt.
Kes on see doktor?
54. See Šveitsis Valais’ kantonis asuv suusakuurort on majutanud nii 1987. aasta mäesuusatamise
MM-võistlusi, küllaltki peranentselt mäesuusatamise MK-etappe (eeskätt naiste kiirusaladel)
ning Omega European Mastersi golfiturniiri. Nime otsinguil võib vaadata ka ookeanitagustesse
osaiikidesse kui ka Bulgaaria Doonau-äärsetele aladele. Mis kuurort?
55. Pildil nähtaval postmargil on kujutatud maletajatest õed, kelledest noorem – Maria krooniti
2015. aastal naiste maailmameistriks ja kaotas aasta hiljem tiitli hiinlannale Hou Yifanile.
Vanem õde Anna kaotas 2017. aasta MM-I finaalis tiitli napilt teisele hiinlannale Tan
Zhongyi´le. Mis on õdede perekonnanimi?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama

Eesti spordikilva MV 2018/19, 9. etapp

Tallinn, Hiiu 06.04.2019

56. See, Eesti üks vähestest vändatud spordifilmidest valmis 1983. aastal ning suures jaos lõi filmis
kaasa Lavakunstikooli 11. lend. Filmi sünopsisest loeme: “Raivo ja Martin on
meeskonnakaaslased. Martin on kuulunud Liidu koondisse, sealt välja langenud, kuid täis
lootust ja tahtmist tagasi pääseda. Raivol on eeldusi tippsporti jõudmiseks, kuid temas endas
puudub selgus. Sassis on suhted Kristiinaga. Koduski ei valitse üksmeel - ema arvates on targem
minna õppima ja omandada kindel elukutse. Ees seisab aga rahvaste spartakiaadi
mitmepäevasõit.” Millist, jalgrattaspordist ja mujaltki tuttavat mõistet kannab pealkirjana
see Raul Tammeti käe all valminud film?
57. Pildil olev kodanik on tuntum hoopis
märksa kogukaima kujuga. See 1929
kuni 2006 elanud mees oli nii Helsinki
kui ka Melbourne’i olümpiamängudel
100 m vabaujumise poolfinalist, oma
päritolumaal ka esimene mees, kes 100
meetrit ujus kiiremini kui üks minut.
Rohkeim tuntust kogus ta aga
pseudonüümnime all 1970 ja 1980.
aastate
filmides
(eeskätt
makaronivesternid ja rusikaga-näkku
komöödiad). Samuti kuulus talle ligi 20
patenti erinevate leiutiste eest. Kes on
see härra (pakkuda võib nii
pseudonüümi kui passis olnud nime)?

58.

Manchester Unitedi ajaloo kaks
suurimat väravakütti on Wayne
Rooney ja Bobby Charlton. Kes on aga
kolmas saagikuselt – kes ajavahemikus
1962 kuni 1973 lõi ManU eest 404
mängus 237 väravat. Koos George
Besti ja Bobby Charltoniga on tema
raiutud kaOld Traffordi ees pronksi kui
klubi 1960. aastate Ühise Kolmainsuse
liikmed. Lisaks on see 1940 sündinud
mees ka ainuke Šotimaa koondislane,
kes kunagi Kuldse Jalgpalli laureaadiks
saanud. Kellest on jutt?

59. Mis perekonnanimi ühendab kolme venda – kellest üks on slaalomi olümpiavõitja ja
kahekordne eksmaailmameister, teine samuti slaalomi olümpiamedalist ning kolmas
sootuks suusakrossis maailmameister kui ka olümpiahõbe?

60. Viimane küsimus on taaskord muusika. Kuulete ühtede olümpiamängude tunnusmeloodiat.
Vihjeks ehk niipalju, et samade mängude teine tunnusmeloodia on vähemalt Eestis kordades
tuntuim. Mis olümpiamängude ja kes on esitaja?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Timo Tarve, Mart Vellama
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Nico Rosberg (MR)
Jakob Ingebrigtsen (Norra) (MV)
Jaanus Lillepuu (1987. aastal) (JN)
Gregg Popovich (MR)
Thorleif Haug (Norra, 1924 Chamonix’ olümpiavõitja kahevõistluses ja suusahüpetes) (JN)
Karlstad (MR)
Aavo Põhjala (aastal 2000) (JN)
Põhja-Makedoonia (TT)
Endel (Edasi ja Press) (TT)
Türgi (Erzurumis) (MR)
Laskesuusatamine (MV)
Giuseppe Meazza (JN)
Berliini maraton (JN)
Trump (Donald Trump) (MR)
Hiina (Kunlun Red Star) (JN)
Val Barkeri karikas (JN)
Malepoks (MV)
Aleksander Antson (TT)
Roheline (JN)
Andreas Poom (MV+MR)
Jurkatamm (Kalju, Tiiu, Veiko ja Kristella) (JN)
12 tundi (TT)
Belgrad (Rajko Mitici nimeline staadion aka Marakana) (MR)
Maria Walliser (MR)
Bełchatów (klubi B. SKRA) (TT)
Heinz Kinigadner (MR)
Kinesioteip (MV+MR)
Vehklemine (naiste espadroni võistkondlik pronks) (JN)
Roberto Mancini (MR)
Gerd Wessig (1980, Moskva OM) (JN)
Walesi (Idakonverents), Campbelli (Läänekonverents) (MR)
Athletic Bilbao (JN)
Mo Farah (TT)
Burrda Sport (JN+MR)
Stefan Bellof (Saksamaa) (MR)
Iluvõimleja (JN)
Brooks Koepka (MR)
1968 (JN)
Lampic (Sloveenia, Anamarija Seefeldi MM-i naiste sprinditeate hõbe koos Katja Višnariga, vend Janez L.) (TT)
Manic Street Preachers (MR)
Per Bergerud (MR)
Sir Peter Blake (MR)
Wing Chun (MV)
Šveits, Argentina (JN)
Sky Brown (MR)
Paapua Uus-Guinea (MV)
Barbara Ann Scott (1948 St. Moritzis iluuisutamise naiste üksiksõidus) (JN)
Huddersfield Town (TT)
Joel Embiid (JN)
Daniel Narcisse (MR)
Elmar Korko (TT)
Julian Alaphilippe (JN)
Eufemiano Fuentes (MR)
Crans Montana (MR)
Muzõtšuk (TT)
Küljetuul (TT)
Bud Spencer (passis nimi Carlo Pedersoli) (MV+MR)
Denis Law (MR)
Matt (Mario, Andreas, Michael) (MV)
1988, Whitney Houston (MR)
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