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1. Alustame tänast mängu Doha maailmameistrivõistluste küsimusega. Lõppenud MM-il 
jagati välja 49 komplekti medaleid, kuid vaid kahel alal (ühe korra mehed ning ühe korra 
naised) hõivasid kogu pjedestaali eurooplased. Mis alad? 

 

2. Legendaarne Phil Jackson on treenerina võitnud rekordilised 11 NBA meistrisõrmust. 

Tema üheksa esimest finaali NBA-s olid kõik edukad, alles kümnendas finaalis pidi ta 
Lakersiga kaotuse vastu võtma Larry Browni juhendatud tiimilt. Larry Brownile on see 
jäänud ainsaks meistrisõrmuseks. Aasta hiljem jõudsid Brown & Co uuesti finaali, kuid 
said seal lüüa San Antonio Spursilt. Küsitav klubi peab oma kodumänge Little Caesars 
Arenal ning NBA meistriks on tuldud kolmel korral. Mis klubi? 

 

3. Ta on ainus poksija maailmas, kes võitis legendaarset Kuuba raskekaallast Teofilo 

Stevensoni kaks korda tema hiilgeajal (1973 ja 1976, vastavalt punktide ja nokaudiga). Ta 
on poksinud veelgi legendaarsema Muhhamad Ali vastu (1978 Moskvas CSKA saalis 
mitteametlikult kaks raundi) ning temaga tahtis heidelda Mike Tyson. Ta on poolenisti 
eestlane. Kellest jutt? Kui nimi ei meenu või poksihuvi pole, võib kirjutada ühe väga 
tuntud laulja nime. 

 
 

4. Lou Marsh Trophy on Kanada aasta sportlase auhind. Aastatel 1936–2018 (1942-1944 ei 
jagatud) on laureaatide eesotsas jäähokimängijad (13), iluuisutajad (9) ja ujujad (8). Kes 

oli viimane iluuisutajast trofee võitja? Aasta oli siis 2011. 

 
 

5. Nimetage ühe sõnaga... 

 

• rahvusvaheline spordiala katusorganisatsioon 
      peakontoriga Šveitsis Corsier-sur-Veveys 

• korealastele kuuluv sporditarvete firma 

• tegelane pildil 
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6. Georg Abozenko, Andres Karba, Margus Sööt, Priit Värk, Vladimir Žavoronkov. Millise 
ala(liidu) uus juhatus alates 14.04.2019? 

 
 
 
7. Küsime korvpalluritest vendasid. Vanem, 185 cm pikk mängujuht, mängis NBA-s seitsmes 

klubis kokku 16 hooaega, mille jooksul jäi tal karjääri peale keskmiselt 8 resultatiivset 
söötu mängus. Üldises NBA söödujagajate edetabelis hoiab ta hetkel neljandat kohta. Tema 
auhinnakapis on hooaja parima uustulnuka auhind ja korra on ta pääsenud ka tähtede 
mängule. Peale mängijakarjääri on ta juhendanud kolm hooaega Golden State’i meeskonda 

ja töötanud telekommentaatorina. Noorem, 208 cm pikk ja 230 kg kaalunud vend, suri    
39-aastaselt une pealt südamepuudulikkuse tagajärjel. Oma lühikese elu jooksul sai ta 
mängijanime “Escalade” all tänavakorvpallis legendiks. Mis on vendade ühine 

perekonnanimi? 

 

 

 

8. Paljukirutud Dacia on muuseas ka ühe jalgpalli-
staadioni nimeks. Tegemist on Itaalia vanuselt 
teise jalgpalliklubi (asutatud 1896. aastal) 
staadioniga. Mahutavus 25 144. Klubi parim 
koht Itaalia meistrivõistlustelt on teine (hooajal 
1954–55). Muuhulgas on seal mänginud Abel 
Balbo, Zico, Oliver Bierhoff, Dino Zoff jpt rohkem 
või vähem tuntud jalgpallurid. Millise klubi 

staadion on Dacia Arena, mida varem teati 

kui Stadio Friulit?  

 

 

9. Voltižeerimine (ing. k. vaulting) on spordiala, mille juured ulatuvad tsirkusesse. Inimesed 
tegelevad sellega nagu paljude muude spordialadega ka teraapilistel eesmärkidel. Omaette 
alana tunnustati teda 1983. aastal. Maailmas on selle ala naiste esinumber Katharina 
Luschin Austriast, meeste esinumber Lambert Leclezio Prantsusmaalt ning võistkondlikus 
arvestuses Chiara Congia ning Justin Van Gerven Saksamaalt. Käesoleval aastal toimusid 
voltižeerimise maailmameistrivõistlused 18.–21. aprillini Prantsusmaal Saumuris. Alaga 
tegeldakse ka meie kodumaal.  Mis on voltižeerimine eesti keeles? 

 

10. Walesi ralli oli Ott Tänaku 12 etapivõit autoralli MM-sarhas. Lisades juurde Markko 
Märtini võidud, on Eestil kokku 17 võitu. Riikide arvestuses annab see 7.–9. koha jagamise. 
Soovime teade kahte riiki, kellega Eesti on võitude arvestuses samal joonel. Ühel neist on 
ette näidata kaks MM-tiitlit ja etappe on võitnud kolm erinevat sõitjat(vastavalt 14, 2 ja 1). 
Teisel riigil on etapivõitudeni jõudnud samuti kolm meest(13, 3 ja 1) ja üks MM-tiitel. Mis 

riigid? 
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11.  Maailma sõltumatuim riik Mongoolia osaleb olümpiamängudel alates 1964. aastast. Siiani 

on kirjas 26 (2+10+14) medalit. Edu on toonud peamiselt maadlus (9 medalit) ja judo (8 
medalit) aga ka … (7 medalit) ja … (2 medalit). Jutt loomulikult suveolümpiamängudest. 

Mis alad on need kaks ülejäänut? 

 

 

12.  Canada Cup 1984. Juba poolfinaalis lähevad kokku põhiturniiri esimene ehk NSV Liit ja 
neljas ehk Kanada. Eelmise karika (1981) kohutavat finaali (1:8 Kanada poolt vaadatuna) 
mäletavad kõik. Nüüdne kaotus oleks Kanadale krahh. Mäng läheb lisaajale ja Kanada 
ikkagi võidab. Lisaajast on kulunud 12:29 ja sööduandjaks John Tonelli. Kes viskab 

otsustava värava? 

 
 

 

13.   „Kui peaks valima, kas lüüa 30 meetrilt värav FC Liverpoolile või magada Miss 

Universumiga, siis oleks see päris raske valik. Õnneks olen teinud mõlemat.“ „1969. aastal 
loobusin alkoholist ja naistest … Need olid minu elu halvimad 20 minutit.“ Kelle 

ütlemised? 

 

 

 
14.  Legendaarne Matti Nykänen tuli suusahüpetes viis korda maailmameistriks: 

Holmenkollenis (1982), Oberstdorfis (1987), Lahtis (1989) ja veel kahes kohas. Mõlemal 
puhul oli võidualaks meeskondlik suur mägi (K120). Millised MM-id? 

 
 

15.  Pildil olev sportlane hoiab enda 

käes Eesti hooaja tippmarke nii 100 
m-s  11,64-ga kui ka 200 m-s 23,97-
ga. Mõlemad ajad, mis on ka neiu 
isiklikud rekordid, jooksis välja selle 
aasta juulikuu viimasel päeval 
Tartus. Eesti kõigi aegade edetabelis 
on mõlemad ajad neljandad. Kes on 

see välejalg 
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16.  Euroopa meister 2001, sama turniiri MVP. Maailmameister aastast 2002. Mr Europa 

Player of year 2001 ja 2002. NBA kolmepunktivisete võistluse võitja 2002 ning 2003. 
Kolmekordne NBA All-Star aastatel 2002–2004. NBA tšempion 2011. NBA draftis valitud 
1996. aastal Sacramento Kingsi poolt. NBA-s mänginud alljärgnevates klubides: 
Sacramento Kings, Indiana Pacers, New Orleans Hornets/Pelicans, Toronto Raptors ja 
Dallas Mavericks. Kes ? 
 

17. Maailma vanim golfiklubi avab lõpuks uksed ka naistele. 275 aastat on selles golfiklubis 
palli toksida saanud vaid mehed. 2016. aastani kuulus see eksklusiivne klubi Briti lahtiseid 
meistrivõistlusi (The Open) võõrustavate klubide rotatsiooni, kust ta aga just 
naistepõlguse tõttu välja visati. Klubi on ühte neljast golfi suurturniirist The Openit 
võõrustanud 16 korda. Viimati mängiti seal 2013. aastal, kui võidutses ameeriklane Phil 
Mickelson. Mis klubi? 

 

18. Esimesed ülestähendused poksi kui spordiala kohta pärinevad 688. aastast enne meie 
aega, kui 23. olümpial tuli võitjaks Onomastus. Tol ajal pandi paika ka esimesed 
poksireeglid, milledest üks kehtib tänapäevani. Milline? 

 

 

19. Reede, 30. august 2019. Tennise USA Openi teises ringis võitis Denis Shapovalov Henri 
Laaksoneni 6:4, 7:6 (7:2), 6:2. Mis riigi esindajad nad olid? Vihjeks, et Venemaa ja Soome 
ei sobi.  
 

 
20. Kes? Sündinud 2. detsembril 1991 Tallinnas. Võitnud rühmvõimlemises MM-il 2011 

pronksi ja tulnud 2008 Eesti meistriks. Fitnessiga hakkas tegelema 2013 Ott Kiivikase 
suunamisel. Võitnud pikkuskategoorias üle 163 cm MM-il 2017 ja 2018 pronksi, EM-il 
2015 kulla (absoluutkategoorias 2.), 2013 hõbeda ning 2016 ja 2018 pronksi. Juunioride 
MM-il 2013 ja 2014 hõbeda ning juunioride EM-il 2013 kulla (absoluutkategoorias 2.) ja 
2014 kulla (absoluutkategoorias 1.).  
 

  
 

 

 

 



 

Spordikilva Eesti meistrivõistluste IV etapp. Üksikmäng. 19.10.2019 Tartu 
Küsimused: Koit Kärssin, Holger Tamm ja Valmar Põldpaju 

 
 

21.  Mis meeskondades sõitsid tänavusel Tour de France’il Rein Taaramäe ja Tanel Kangert? 

 
 

22. Isa Oscar ja poeg Alfred Swahn on olnud olümpiaajaloo üks edukaimaid spordiperekondi. 
Kahe peale võideti olümpiamängudelt kokku 15 medalit. Isa Oscar võistles kolmel 

olümpial (1908-1920), kus võitis kolm kulda, ühe hõbeda ja kaks pronksi. Poeg Alfred 
võistles neljadel mängudel (1908-1924) ning tema võitis kolm kulda, kolm hõbedat ja 
kolm pronksi. Küsitava spordiala olümpiamängude edukaim võistleja on aga ameeriklane 
Carl Osburn, kes aastatel 1912–1924 võitis kokku 11 (5+4+2) medalit. Olümpiamängude 
kavva pole küsitav ala kuulunud kahel korral. Pärast taasiseseisvumist on Eesti igal 
olümpial esindatud vähemalt ühe sama ala harrastava sportlasega. Mis spordiala? 

 

 

23.  NSV Liidu  võrkpallimeistrivõistluste kõrgliigas osales hooajal 1985/1986 üle mitme-
setme aasta ka Tallinna Kalev. Tõsi, kolme olulise mängija türmi sattumise tõttu jäädi 
viimaseks s.o. 12-ndaks. Teise koha sai Riia Radiotehnikis, kümnenda koha aga Leedu 
tolleaegne esindusmeeskond. Mis klubi? Linna eest saab ühe punkti. 
 

 
24. Pildil on kaks venda. Vanem on NBA-s 

peatreenerina juhendanud 12 hooaega 
Miamit, Orlandot ja Detroiti ning 
teeninud 907 mängust 523 võitu. 

Noorem on peatreenerina juhendanud 
11 hooaega New Yorki ja Houstonit ning  
saanud 748 mängust 430 võitu, mis teeb 
nende võiduprotsendi vaheks ainult 0,2 
% vanema kasuks. Mõlemad on 
pääsenud korra ka NBA finaal-
mängudele, kuid seal kaotanud. Algaval hooajal on mõlemad ametis NBA-mängude TV-
analüütikutena. Mis nimi? 

 
25. NB! VIIGILAHUTUS. Nii nagu sai mängu alustatud Doha MM-võistluste küsimusega, siis 

enne pausi jätkame samal teemal. Eesti jäi medalitabelis koos Ukrainaga jagama 21. ja 22. 
kohta. Mitu koondist jõudsid lõppenud MM-võistlustel medalini? (+/- 3) 
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26. Seda kolmedel olümpiamängudel osalenud ja oma põhilalal kaks kulda ja pronksi teeninud 

sportlast kutsuti elukutse tõttu Lendavaks Pastoriks (Vaulting Vicar). Lisaks põhialale 
flirtis ta ka kümnevõistlusega, milles ta osales oma kolmandal olümpial, kuid 1500 m 
jooksus ta siiski katkestas. Pärast sportlaskarjääri lõpetamist tegeles küsitav tele-
kommentaatorina, motivatsioonikõnelejana, filmitootjana ning kandideeris Populistide 
partei esinumbrina 1984. aastal USA presidendivalimistel. Kes? 

 
 

27. Mis aastal ja kus toimusid need olümpiamängud? Suur talispordiriik Norra jäi kullata, 
samas kui Rootsi ja Soome võitsid kumbki neli kulda. Lisavihjeteks, et jäähokis võidutses 
NSV Liit ja kahebobil said esikoha Janis Kipurs – Vladimir Kozlov. 
 

 
28.  Jalgpalli Meistrite liigas on võiduni jõudnud 22 erinevat klubi. Meie soovime teada, milline 

Meistrite liiga võitnud võistkond asub Eestile kõige lähemal? Klubi on finaalis mänginud 
kahel korral, saldoks võit ning kaotus. Vihjeks, et klubi värvid ühtivad Eesti lipu värvidega. 
Mis klubi? 
 

29. Erwin Keller võitis Berliini olümpiamängudel hõbeda, tema poeg Carsten Münchenis kulla. 
Lapselaps Andreas Keller on kolmekordne olümpiamängude medalist (hõbedad Los 
Angelesest ja Soulist ning kuld Barcelonast), teine lapselaps Natascha Keller võitis kulla 
Ateena mängudel ja kolmas lapselaps Florian Keller kulla Pekingis. Mehed võistlesid 
küsitaval alal olümpial esimest korda 1908. aastal ning alates 1928. aasta mängudest on 
see ala järjepanu kuulunud olümpiamängude kavva. Naised selgitasid esimese võitja 1980 
Moskvas. Mis ala? 

 

 

30. Vanadel headel Lurichi-aegadel 
ei olnud maailmas kuulsad 
mitte ainult meie rammumehed, 
vaid ka -naised. Eesti rammu-
naiste Maria Loorbergi (1881–
1922) ja Anette Buschi (1882–
1969) elust tehti näitemäng, 
mida 2012. ja 2013. aastal ka 

rahvale ette kanti. Kes 

kehastasid selles Kaili Viidase lavastatud etenduses peaosalisi? 
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31. Meie Martin Müürsepp on mänginud korvpalli ka Austraalia profiliigas NBL, Melbourne 
Tigersi rivistuses. Tollal osales liigas ka üks meeskond Aasiast, kes pidas seal vastu kauem 
kui Müürsepp – kaks hooaega. Siis lõpetati, sest lennupiletite ostmine muutus liiga 
kulukaks. Ühe Aasia riigi ärimeeste konsortiumi poolt ostetud ning Austraaliast välja 
viidud klubi organiseeris seejärel ASEAN-i liiga, kus on meeskondi üheksast Kagu-Aasia 
riigist. Mis riigi meeskond on seni ainus Aasia meeskond, mis on Austraalia NBL-is 

mänginud?  

 

 

32. Jalgpalli MM-võistluste finaalide ajaloost leiab kaks meest, kes on löönud värava nii 
meistriks tulles kui ka finaalis kaotades. Lisavihjeks, et mõlemal oli finaalidega kaheksa-
aastane vahe. Kes nad olid? 

 

 
33. Selle rallisportlase nimeline karikas antakse alates 1994. aastast Eesti parimale noorele 

rallisportlasele. Küsitav oli Eesti autosportlane. Lõpetas 1968. aastal Tallinna Ehitus- ja 
Mehaanikatehnikumi, autosporti hakkas harrastama 1972. aastal Rein Tammise 
juhendamisel. Saavutas autoralli MM-võistluste etapil 18. koha, EM-võistluste etappidel 
1987. aastal neljanda ja viienda koha ning 1988. aasta sotsialismimaade Sõpruse karika 
võistlustel kolmanda koha. Koos Ilmar Raissariga tuldi 1984. aastal autoralli VIII klassis ja 
1987. aastal spetsiaalautode klassis NSV Liidu meistriks. 1986. aastal võitis ta samas 
klassis hõbeda ja 1983. aastal VII klassis pronksi. Viiekordne Eesti meister. Nõukogude 
Liidu meistersportlane (1983) ja suurmeister (1988). Kes? 

 

 

34. Selsinatsel 2019. aastal tuli 13-aastane ukrainlane Oleksi Sereda oma ala kõigi aegade 
noorima sportlasena Euroopa meistriks. Mis alal? 

 

 

 

35. Vanadus on nägu vähe koledamaks tegev nähtus. Fotodel olev daam võitis omal ajal 100 m 
ja 200 m kullad Spliti EM-il (1990) ja Tokyo MM-il (1991). Keskmisel pildil vasakul. Kes? 
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36. 43 aastat tagasi toimus „supermatš”, kus maailma parim poksija 
Muhammad Ali ja vabavõitleja Antonio Inaki proovisid välja 
selgitada, kumb on kõvem mees. Huvi 1976. aasta juunis 
toimunud duelli vastu oli meeletu, väidetavasti jälgis seda teleri 
vahendusel koguni 1,6 miljardit inimest. Mis oli matši 

tulemus?  
 
 
 

37.  Läbi aegade on Venemaa või siis ka NSV Liidu lipukandjad suveolümpiamängudel olnud 
enamasti kas tõstjad või maadlejad. Aga ajad muutuvad. 2000. aastal Sydneys kandis 
idanaabrite trikoloori Andrei Lavrov. Mis ala mehega oli tegu kui arvestada, et 

raskejõustik jääb välja? 

 

 

38. Iga kolme aasta tagant täiendatakse liiga laialt levinud perekonnanimede loetelu, mida 

inimesed ei või mõjuva põhjuseta endale võtta. Liiga laialt on perekonnanimi levinud, kui 
seda kannab enam kui 500 inimest. Üheks laialt levinud mõjuvaks põhjuseks on näiteks 
abiellumine. Rahvastikuminister Riina Solman saatis tänavu kooskõlastamiseks määruse 
koos uue nimekirjaga, millest kolme aasta tagusega võrreldes on kadunud kolm nime. 
Millised? Vihjed: esimene on tuntud vene hokimängija (1969), teine iluvõimleja (1984) ja 
tõstja (1892-1944) ning kolmas spordiajakirjanik (1960).  

 

39. Jesper Parve teos „Mees. Otse ja ausalt“. Minu üks kunagisi treenereid, palju medaleid 
võitnud tunnustatud korvpallur ütles: „Sa võid ja suudad kõike teha oma elus, ainult 
vihmavarju sa ei saa perses lahti lasta, vot see on võimatu“. Kes nii ütles? 

 

 

40.  Kes on fotol? St Louis Bluesi kapten, olümpiakuld 2014 
Sotši, Canada Cup/World Cupi kuld 2016 Torontos, 
juunioride MM-kuld 2009 Ottawas.  
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41.  Kes on fotol vasakult teine? Hea treener, ent 2005 ja 2006 tabas politsei ta kaks korda 
napsisena autoroolist. 

 

 
       
 

42. Neid võib maailmas laias laastus jagada kahte gruppi, nn stauntoni ja dubrovniku 
disainiga. Dubrovniku disain tuli kasutusele peale 1950. aastat ja on/oli populaarne Ida-
Euroopas. Sellise disainiga esemeid toodeti ka NSV Liidus. Mis esemed? 
 

43. Ta osales vasakkaitsjana 1924. aasta Pariisi OM-il. Eesti meistrivõistlustel võitis 4 kulda, 3 

hõbedat ja 1 pronksi, lisaks jääpallis 3 hõbedat. 1929. aasta kevadhooajal mängis Viini 
profiklubis Austria. Kuulus 44 korda Eesti koondisse ning lõi 16 väravat. Tiit Lääne sulest 
ilmus  2009. aastal Eesti esimesest elukutselisest jalgpallurist raamat „Viini profi päeva-
raamat“. Kes oli see jalgpallur ? 

 

44. Ei juhtu just tihti, et mõnes maailma tippliigas, sedapuhku siis NHL-is, mängivad koos 
lätlane ja leedulane. Aastad olid siis 1998–2001 ning mehed nimedega Sergei Žoltok 
(Sergejs Žoltoks) ja Dainius Zubrus. Mis meeskonnast on jutt?  

 
45.  Houston Rocketsi peamänedžeri Daryl Morey 

Twitteri-säutsust Hongkongi toetuseks on 
tõusnud lahkheli Hiina ning NBA vahel, mis tõotab 
NBA-le hooaja kohta kuni 4 miljardist dollarist 
ilma jäämist. Küsime ühte Hiina kolmest 
suuremast tossufirmast, mille jalatseid kannavad 

Klay Thompson, Gordon Hayward, Rajon Rondo, 
Luis Scola, Chandler Parsons ja kunagi aegu ka 
Kevin Garnett. Mis firma? 
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46. Maailma esimene kosmonaut Juri Gagarin juhtis ühiskondlikus korras ka ühe spordiala 
föderatsiooni. Eesti pole küsitud valdkonnas tegija, aga liit on olemas, asudes Tartus, 
Ravila 48. Milline spordiala? 

 

47. Toronto Raptors tegi sel aastak NBA-s ajalugu. Esimene tiitel Kanadale, Kawhi Leonard oli 
play-offi MVP. Hooaja lõpus jagatud põhiturniiri parimate hulka sattus aga veel üks 
Toronto mängija, Pascal Siakam. Mis kategoorias see Kamerunis sündinud mängija 

auhinna sai? 

 
 

 

48.  Kristo Galeta püstitas 20. juulil 2019 Pärnus kuulitõukes uue Eesti rekordi 20.76, kuid see 

polnud siiski vanima meeste rekordi purustamine. Küsime olümpiaala, rekord püstitati 
1975. aastal ja välitingimustes. Kui rekordipüstitaja nimi ei meenu, siis ühe punkti saab ala 
eest. Kelle nimel on Eesti vanim meeste kergejõustiku rekord?  

 
49. Küsitava rallimehe nimel on kõigest üks MM-tiitel, aga samas ka üks tähelepanuväärne 

rekord, mida pole tänaseni ületatud. Tegevsõitjatest on selleks parimad võimalused 
eelkõige Sebastien Loebil. Küsitav mees ise lahkus meie seast juba viis aastat tagasi. Ta oli 
tegevsportlane 1960-ndate lõpust kuni 1990-ndate alguseni, võitis karjääri jooksul 16 
MM-võistluste rallit, jõudis 35 korral poodiumile ja noppis kiiruskatsetelt 290 võitu. Kes? 

 
 

50. Lõpetuseks jätkame eelmise aasta tava ja küsime hetke-
seisuga Eesti jalgpallimeistrivõistluste suurimat väravaküti. 
Neli vooru enne lõppu on küsitav löönud juba 27 väravat,  
võrdluseks teisel kohal olev pallur löönud kõigest 13. Mees 
on saanud jala valgeks ka Eesti koondise eest. Kes ? 
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  1.  naiste seitsmevõistlus, meeste vasaraheide (VP) 
  2.  Detroit Pistons (VP) 
  3.  Igor Võssotski (KK) 
  4.  Patrick Chan (KK) 
  5.  FILA (HT) 
  6.  Eesti Maleliit (KK) 
  7.  Mark ja Troy Jackson (HT) 
  8.  Udinese Calcio (KK) 
  9.  võimlemine hobuse seljas (HT) 
10.  Saksamaa, Norra (VP) 
11.  laskmine, poks (KK) 
12.  Paul Coffey (KK) 
13.  George Best (KK) 
14.  Engelberg (1984), Seefeld (1985) (KK) 
15.  Õilme Võro (VP) 
16.  Predrag (Peja) Stojaković (VP) 
17.  Muirfield (Honourable Company of Edinburgh Golfers) (KK) 
18.  ei tohi lüüa allapoole vööd (KK) 
19.  Kanada, Šveits (KK) 
20.  Endla Vaher (KK) 
21.  Direct Energie ja EF Education First (KK) 
22.  laskmine (VP) 
23.  Vilniuse Kuroaparatura (KK) 
24.  Stan ja Jeff Van Gundy (HT) 
25.  43 (VP) 
26.  Robert Eugene “Bob” Richards (HT) 
27.  1988 Calgary (KK) 
28.  Hamburger SV (VP) 
29.  maahoki (VP) 
30.  Kaire Vilgats ja Triin Lepik (HT) 
31.  Singapur (Singapore Slingers) (HT) 
32.  Paul Breitner (1974 ja 1982), Zinédine Zidane (1998 ja 2006) (VP) 
33.  Rein Talvar (HT) 
34.  vettehüpped, 10 m tornihüpped (KK) 
35.  Katrin Krabbe (KK) 
36.  viik (KK) 
37.  käsipall (KK) 
38.  Federov(a) (Fjodorov), Kik(k)as ja Martinson (KK) 
39.  Heino Enden (KK) 
40.  Alex Pietrangelo (KK) 
41.  Uno Ojand (KK) 
42.  malendid  (Viljar Schmidt) 
43.  Arnold Pihlak (VP) 
44.  Montreal Canadiens(KK) 
45.  ANTA (HT) 
46.  veesuusatamine, Eesti Veelaua ja Veesuusa Liit (KK) 
47.  kõige rohkem arenenud mängija (KK) 
48.  Olav Laiv, 50 km käimine (KK) 
49.  Björn Waldegard, vanim WRC etapivõitja (VP) 
50.  Erik Sorga (VP) ☺ 


