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1. Vasakpoolsel fotol oleval põhjamaalasest sportlasel (s. 1959) jäi 1980-ndatel aastatel kõigest 

0,05 sekundit puudu sellest, et olla neljakordne olümpiavõitja (täpsemalt oli ta 0,05 sekundit liiga 

aeglane). Selle nurjas üks NSVLiidu sportlane. Kes on fotol? 

                         
2. 2016. a Rio de Janeiro olümpiamängude maskottideks olid Vinicius ja Tom. Vinicius (paremal) 

leidis ühel spordialal kasutamist ka ametliku vahendina. Mis spordiala? 

3. Millistel olümpiamängudel (ühed mängud): 

 - oli tõstmises viimast korda kavas surumine; 

 - oli trekisõidus viimast korda kavas tandemisõit; 

 - olid purjetamises esmakordselt võistlusklassiks Soling? 

4. Millise Vormel-1s sõidetava raja (vastuseks sobib kas ringraja nimi, linn kus rada asub või siis 

riik, mille GP-ga on tegemist) viimase kurvi rajapiiret nimetatakse hellitavalt „meistrite seinaks”? 

Hüüdnime teenis ta 1999. a etapil toimunud sündmuste eest, mis lõpetas eksmaailmameistrite 

Damon Hilli, Michael Schumacheri ja Jacques Villeneuve’i teekonna. Hiljem on 

võistlusnädalavahetusel seina ohvriks langenud Jenson Button ja Sebastian Vettel. 

  
5. Kui võrrelda tänavusi Eesti meistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus, siis ühel 

selgelt võrreldaval distsipliinil oleks üks EM-i naisvõitja saanud oma võidutulemusega Eesti 

meistrivõistlustel meeste seas medali. Mis distsipliiniga on tegemist või kes oli see sportlane? 

6. Millise tulemusega lõppesid mõlemad poolfinaalid (Argentina–USA, Uruguay–Jugoslaavia) 

1930. a jalgpalli MM-il? Tulemuse saab moodustada käesoleva ploki küsimuste numbritest. 



7. Veidi enam kui 25 aastat tagasi peeti Saksamaal korvpalli EM-võistlused. Turniiri avapäeval 

kohtus võõrustaja kodupublikule tundmatu Eestiga ning pälvis üllatuslikult 103–113 kaotuse. 

Mängu suurim korvikütt oli loomulikult Aivar Kuusmaa, kes skooris 30 punkti. Kes olid aga selles 

mängus Eesti poolelt paremuselt teine-kolmas korvikütt? Mõlemad said kirja 23 punkti.  

8. Üsna äraleierdatud fakt mälumänguküsimustes on Zimbabwe naiste olümpiavõitjaks tulek 1980. 

a Moskva OM-i maahokiturniiril. Suhteliselt üldteada on ka fakt, et pronksmedali pälvis NSVLiidu 

naiskond, tuues sellega riigile selle spordiala ainsa olümpiamedali. Mis riigi naiskond pälvis aga 

hõbeda? Enam on tolle kandi sportlased sinasõbrad jää peal mängitava hokiga. 

9. Alates 2012. aastast on ühe erandiga võitnud kõik tennise Eesti meistritiitlid meeste 

üksikmängus Vladimir Ivanov. Erand leidis aset 2017. aastal. Kes tuli siis Eesti meistriks? Kui 

nime „Ivanov“ kirjutatakse mälumängus vastuseks üsna sageli, siis sama saab öelda ka küsitava 

perekonnanime kohta.  

10. Pärast talle sooritatud atentaati 1981. aastal oli president Ronald Reagani esimene lause teda 

haiglasse vaatama tulnud abikaasale „Honey, I forgot to duck” („kallis, ma unustasin 

kummardada”), millega ta osundas ühele kuulsale poksijale, kes lausus enam-vähem samad sõnad 

55 aastat varem oma abikaasale pärast kaotust oma tagasitulekukohtumises Gene Tunneyle. Kes 

oli see raskekaalu maailmameister? 

    
11. Kes on parempoolsel fotol olev mitmekordne NSVL-i naiste meister males, kes suri mullu 

New Yorgis? Ta oli 1955. a MM-i pretendentide turniiril teine hiljem maailmameistriks tulnud 

Olga Rubtsova järel, kuid pühendus mõne aja pärast hoopis prantsuse kirjanduse uurimisele ning 

töötas mõnda aega professorina ka Tartu Ülikoolis. 

12. Millisel suveolümpiamängude kavva kuuluval spordialal tuli 1938. aastal kahekordseks 

Euroopa meistriks Rootsi sportlane Björn Borg (1919–2009)? 

 



13. Margus Hundi hooaeg Indianapolis Colts’i ridades on alanud üle ootuste hästi. Kes on tema 

klubi põhiquarterback (fotol), kellel jäi terve eelmine hooaeg vigastuse tõttu vahele? Temaga sama 

perekonnanime kannab üks 1990-ndatel aastatel laskesuusatamises kahekordseks olümpiavõitjaks 

tulnud mees, ent perekonnanimedel on erinev hääldus. 

  
14. Mis on purjetamises olümpiaajaloo edukaim ilma merepiirita riik – kokku on võidetud 8 

medalit (3 + 4 + 1), ehk siis neli korda rohkem kui põline mereriik Eesti? 

15. Milline suusahüppaja (fotodel) on Werner Herzogi 1974. aasta dokumentaalfilmi „Puusepp … 

suur ekstaas” („Die große Ekstase des Bildschnitzers …“) peategelane? Film jälgib küsitava 

talisportlase ettevalmistusi pikima hüppe püstitamisel – tegemist oligi peamiselt lennumäe 

eksperdiga, kes võitis selle distsipliini MM-tiitli 1972. ja 1977. aastal. Olümpiakullast jäi ta ilma 

napimast napimalt. 

   
16. Milline 1974. aasta Euroopa karikavõitjate karikasarja võitja jalgpallis on käinud ära nii 

sügaval mudas kui oma riigi liigajalgpalli tugevuselt neljandal tasandil (praegu ollakse teisel 

tasandil)? 

17. Ehkki Nike oli ettevõtte ajaloo esimestel kümnenditel rohkem seotud jooksuharrastusega ning 

nende reklaamnäoks kujunes seetõttu Steve Prefontaine, sõlmis Nike oma ajaloo esimese 

sponsorlepingu hoopis ühe teise spordiala esindajaga, kellega sõlmiti leping juba 1972. aastal. Kes 

oli Nike’i esimene reklaamnägu? Hüüdnime „Nasty” kandev mees sai sellest ilmselt innustust, sest 

1973. aastal võitis ta 17 turniiri ning tõusis esimeseks ametlikuks maailma esinumbriks. 

18. Anatoli Karpov sai 1993. aastal taas FIDE-maailmameistriks ning hoidis seda tiitlit 1999. 

aastani. Millise maletaja pidi ta tiitli võitmiseks 1993. aastal matšis alistama ning millise kahe 

maletaja vastu ta matšides edukalt tiitlit kaitses (vastavalt 1996. ja 1998. aastal)? (2 õiget = 1 p.) 



19. Aerutamises on olümpiakavva võetud läbi ajaloo järjest lühemaid distantse, 2012. aastast 

võisteldakse koguni 200 meetri distantsil. Mis on olnud aga pikim distants, milles aerutamises on 

olümpiamängudel võisteldud? Nii pikka distantsi sõideti olümpiamängudel kuni 1956. aastani, 

maailmameistrivõistlustel kuni 1993. aastani. 

20. Seni viimane kord kui meeste jalgpalli MM-võistluste finaalturniiril kaotab võistkond kõik 

kolm alagrupimängu ja ei löö nendes ka ühtegi väravat, leidis aset 2002. a MM-il, kui sellega „said 

hakkama“ kaks võistkonda. Mis võistkonnad? Ühe jaoks oli see turniir ka seni ainus kord 

finaalturniiril osaleda, teine aga osales ka sellesuvisel MM-il. 

21. Milline iga kahe aasta tagant korraldatav hilissuvine-varasügisene spordivõistlus langes 2001. 

aastal 11. septembri sündmuste ohvriks ning lükati järgmisesse aastasse? See tõi kaasa selle, et 

seni paaritutel aastatel korraldatud võistluse kõik järgmised võistlused toimusid paarisaastatel ning 

kolm sellele võistlusele sarnanevat võistlust lükati omakorda paaritutele aastatele. 2018. aastal 

peeti see teist korda ajaloo jooksul väljaspool Briti saari ja USA-d. 

22. Kümnevõistluse sees tehtud üksikalade rekorditest ootab uusimana kinnitust kõrgushüppe 2.28 

kanadalasest olümpiavõitja Derek Drouin’i poolt. Terve rida neist rekorditest on tehtud viimasel 

kümnendil, kuid nimetage kaks distsipliini, mille rekordid on selles arvestuses kõige vanemad 

(autoriteks vastavalt Edy Hubacher 1969. ja Robert Baker 1980. aastal)! 

23. Mis riigi tennisenaiskond jõudis 2017. aastal esmakordselt Fed Cup’i finaali, mis oli seda 

hinnatavam, et riigi kõige parem tennisist, kelle kontost ei puudu ka Suure Slämmi turniiri 

esikohad üksikmängus, naiskonna eest ei mänginud? Finaalis jäädi siiski USA-le 2–3 alla. 

24. Saksa DV ujuja Kornelia Ender (vasakul) võitis 1972. a olümpiamängudel kolm hõbemedalit. 

Prantsusmaa jalgrattur Jeannie Longo (paremal) jäi 2008. a olümpiamängudel individuaalses 

temposõidus napilt, vähem kui kahe sekundiga medalita. Ometi on need kaks endist sportlast 

sündinud ühel ja samal aastal (ja seda kuuepäevase vahega). Mis on nende ühine sünniaasta? (+/- 

1 aasta = 1 p.) 

   



25. 2018. a Pyeongchangi OM-il võistles Eesti lipu all ka kaks sportlast, kellega sama 

perekonnanime kandnud sportlased on varem tulnud taliolümpiavõitjaks. Mis on need kaks 

perekonnanime? 

26. Milline edukas endine NASCARi sõitja oli tuntud selle poolest, et võidu korral tegi ta oma 

auto katuselt tagurpidi salto? Ta ei tulnud küll kordagi sarja võitjaks ning 2011. aastal jäi teiseks 

võrdsete punktidega võitja Tony Stewart’iga (mõlemad kogusid 2403 punkti). 

   
27. 2018. aasta oli jalgrattaspordis Suurbritannia aasta, kui kõik kolm maanteesõidu suurtuuride 

võitu langes nende riigi kodanike kätte. Varem on sellise saavutuseni küündinud vaid Prantsusmaa 

1964. aastal. Tol aastal võitis üks auhinnatud rattur oma seitsmenda ja kaheksanda suurtuuri ning 

tema igipõline konkurent, „igavene teine” oma ainsa suurtuuri. Kes olid need kaks ratturit? 

28. Fotol ei ole mitte mõni Mad Max-filmide tegelane, vaid Inika McPherson. Millisel 

kergejõustikudistsipliinil on see daam maailma tipptegijate hulgas – näiteks 2017. a MM-il sai ta 

9. koha ja 2018. a sise-MM-il 7. koha? 

  
29. Nicaragua juurtega perekond Lopez (Steven Lopez, tema noorem vend Mark Lopez ja noorem 

õde Diana Lopez) on toonud kolmedelt olümpiamängudelt (2000, 2004, 2008) USA-le kokku viis 

olümpiamedalit (2 kulda, 1 hõbe, 2 pronksi). Kahjuks on nad toonud kaasa ka kamaluga jama – 

Stevenit ja veel üht venda, kelleks on treener Jean, süüdistatakse USA juuniorite koondise liikmete 

seksuaalses ahistamises, et mitte öelda vägistamises. Mis spordialal see vahmiil oma sportlikke 

vägitegusid tegi? 

30. Millise aunimetuse pälvisid 1972. aastal teiste seas ka järgmised sportlased: Maria Gigova, 

Andrasz Balczo, Karin Janz, Ri Ho-jun, Teofilo Stevenson, Khorloogiin Bayanmönkh, 

Włodzimierz Lubański, Nicolae Martinescu ja Ondrej Nepela? 

  



31. Fotol olev mees on seni ainus maailmas, kes suutnud heita ketast kaugemale kui 70 meetrit ja 

tõuganud kuuli kaugemale kui 21 meetrit. Ühel neist kahest distsipliinist on ta tulnud ka 

olümpiavõitjaks. Kes? 

  
32. Hiljutisel Eesti-Soome vanurite, vabandust, jalgpallilegendide mängul osales mitmeid 

omaaegseid tuntud mängijaid nagu näiteks ka Rootsi emigreerunud Ott Mõtsnik. Tema aga ei 

olnud esimene tollane mängija, kes kadus Eesti NSV jalgpallist Rootsi põgenemise tõttu. Kes oli 

see Tallinna Spordi keskkaitsja, kes lahkus Rootsi juba aasta enne Mõtsnikku? Ka tema osales 

hiljutises veteranide mängus. 

33. Mis aasta? (+/- 1 = 1 p.) 

 - Lindsey Vonn võidab oma seni ainsad MM-tiitlid (kiirlaskumine, gigantslaalom); 

- Rafael Nadal võidab seni ainsat korda Austraalia lahtised meistrivõistlused; 

 - Roger Federer võidab seni ainsat korda Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused; 

 - Alejandro Valverde võidab oma seni ainsa suurtuuri (Vuelta a Espana). 

34. Eelmise NHL-i hooaja suurima tuhkatriinuloo pakkus debüüthooajal Stanley Cup’i finaali 

jõudnud (Las) Vegas Golden Knights. Viimati jõuti sarnase saavutuseni 1967–68 hooajal, kui üks 

kuuest äsja NHL-iga liitunud klubist jõudis Stanley Cup’i finaali, kaotades seal aga kuivalt 

Montreal Canadiensile. Mis klubi jõudis tookord niikaugele, korrates finaalipääsu ka kahel 

järgmisel aastal, mis on aga jäänud klubi ajaloos seni viimasteks?  

35. Selles osas peeti Tour de France’il eraldi arvestust 1971–89 ning 1984–89 kandis selle 

arvestuse liider punast särki. Selle arvestuse võitis kõige enam kordi iirlane Sean Kelly (1982, 

1983, 1989). Mis arvestusest on jutt? 

36. 2014. aastast kuulub pikamaasuusatamise sarja Worldloppet ka Vasaloppet China. Millist 

laenatud nime kannab aga samuti Worldloppeti sarja kuuluv, USA Wisconsini osariigis sõidetav 

suusamaraton? 



37. Tõenäoliselt on üks võikamaid vigastusi, mille jalgpallis võib saada, sääreluu murd. Tuntud 

jalgpalluritest on selle kurioosse saavutuseni jõudnud üks jalgpallur, kes murdis sääreluu karjääri 

jooksul kahel korral, sh kumbki kord ise jalal. Vasaku jala murdis see kahel korral Prantsumaa 

MM-koondisse pääsenud mees 2004. aasta oktoobris Liverpooli ja Blackburni vahelises 

kohtumises, kui tema jalg takerdus võitluses palli pärast muru taha ning läks sääreluu ja pindluu 

koha pealt katki. 2006. aasta juunis murdis ta Prantsusmaa ja Hiina vahelises kohtumises parema 

jala sääreluu ja pindluu, mis jättis ta välja MM-koondisest. Kes? 

  
38. Kes on see Serbia korvpallur (s. 1995), 2015. a Aadria liiga kõige väärtuslikum mängija ning 

praegune Denver Nuggetsi mängija, kes on eelkõige tuntud oma kolmikduublite tegemise 

võimekuse poolest: 2016–17 hooajal tegi ta neid kuus ning 2017–18 hooajal üheksa? 

   
39. Nii 1952. a suveolümpiamängud kui … toimusid Helsinkis. Nii 2006. a taliolümpiamängud 

kui … toimusid Torinos. Need on seni ainsad korrad, kui olümpiamängud ja küsitav võistlus on 

samal aastal toimunud samas linnas. Mis on see iga kahe aasta tagant peetav rahvusvaheline 

tiitlivõistlus, millelt Eesti võitnud medali nii oma lipu all kui mitmeid medaleid võõra lipu all? 

40. Kas mäletate veel, kes oli (seni) ainus Pyeongchangi OM-il medali võitnud sportlane, kelle 

dopinguproov osutus positiivseks? Tegemist oli curlingu segapaaride võistlusel algselt pronksi 

saanud Vene Föderatsiooni paari meespoolega. Tema perekonnanimi on põhimõtteliselt sama, kui 

ühel Erika Salumäe omaaegsel ukrainlannast konkurendil, kes 1985. a MM-il ja 1986. a Hea Tahte 

Mängudel pälvis naiste sprindis pronksmedali. 

41. Austerlanna Elisabeth Theurer tuli 1980. a Moskva olümpiamängudel olümpiavõitjaks 

(boikottide tõttu alamõõdulises) individuaalses koolivõistluses hobusega Mon Cherie. Mon Cherie 

transportimine Moskvasse oli omaette saavutus, sest suhteliselt väikesesse lennukisse tuli hobuse 

jaoks ehitada spetsiaalne mahuti. Kes transportis Mon Cherie Moskvasse? 

42. Milline tennisist võitis nii 2015. kui 2017. aastal US Openil tiitli kahes arvestuses? 



43. Ei juhtu just tihti, et mõne Eesti klubi hingekirja kuuluv mängija teeb kaasa täiskasvanute 

tiitlivõistlustel. Just nii aga käesoleva aasta võrkpalli MM-il juhtus, kui Austraalia koondist esindas 

208 cm pikkune Tartu nurgaründaja. Kes? 

44. Sellesuvistel ujumise EM-võistlustel suutsid kaks erinevate riikide ujujat, üks mees ja üks 

naine tulla 4-kordseks Euroopa meistriks. Nii mees kui naine võitsid oma neli kulda ainult üht stiili 

ujudes, mis langevad ka kokku. Mees võitis 50 ja 100 meetri distantsi ning kuulus ka 4x100 meetri 

kombineeritud teateujumise võidukasse meeskonda ja 4x100 meetri kombineeritud teateujumise 

võidukasse segavõistkonda. Naine võitis nii 50, 100 kui 200 meetri distantsi ning kuulus ka 4x100 

meetri kombineeritud teateujumises võidukasse naiskonda. Kes on need kaks ujujat? 

45. Fotole on sattunud oma riigi värske president aastast 2018. Kes?  

  
46. Iivo Niskanen tuli 2018. a Pyeongchangi olümpiamängudel võitjaks meeste 50 km 

suusatamises. Kes oli enne teda viimane Soome murdmaasuusataja, kes meeste 50 km distantsil 

olümpiavõitjaks tulnud? 

47. Maailma müüduim sporditeemaline arvutimäng on FIFA seeria umbes 260 miljoni müüdud 

ametliku eksemplariga. Populaarsuselt järgmine on NFL-i teemaline mäng, mida on müüdud üle 

130 miljoni eksemplari, valdavalt muidugi USA-s. See mängusari sisaldab ühe reaalse inimese 

nime („... NFL“). Millise 1936. aastal sündinud isiku, endise treeneri ja legendaarse TV-

kommentaatori nime see ülipopulaarne mängusari kannab? 

   
48. Läti sportlane Toms Skujinš hoidis 2018. a 11. juulist kuni 17. juulini enda käes üht uhke 

kõlaga tiitlit. Millist? 



49. Carlos Ruiz (vasakpoolsel fotol) on jalgpalli MM-i kvalifikatsiooniturniiride suurim 

väravakütt läbi aegade. Oma riigi rekordinternatsionaal lõi aastatel 2002–2016 kokku 47 mänguga 

39 väravat, ent tema pingutustest hoolimata ei pääsenud riik kordagi MM-finaalturniirile (ja ei 

olegi kunagi pääsenud). Mis riigi jalgpalluriga on tegemist? 

    
50. Kes on see 1981. aastal sündinud naissõudja (parempoolsel fotol), kes alustas karjääri Läti 

värve esindades, ent 2011. aastast esindab Iirimaad ning tuli 2018. aastal sõudmise naiste 

ühepaadil maailmameistriks? 

51. Vormel-1 maailmameistriks on seni neljal korral tulnud Soome sportlane: Keke Rosberg 

(1982), Mika Häkkinen (1998, 1999), Kimi Räikkönen (2007). Rosberg 1982. aastal ja Häkkinen 

1998. aastal valiti ka Soome Aasta Sportlaseks. Häkkinen 1999. aastal ja Räikkönen 2007. aastal 

aga selle au osaliseks ei saanud. Kes osutusid valituks nondel aastatel? 

52. Millise legendaarse kergejõustiklase viimane rahvusvaheliste tiitlivõistluste medal pärineb 

1986. a Stuttgarti EM-ilt, kus ta meeste 4x100 meetri jooksus sai pronksmedali? 

53. 1997–2010 oli autoralli MM-sarjas nõue auto ette valmistada seeriatootmises auto raami peal 

ning seeriatootmiseks loeti see, kui autot oli valmistatud vähemalt 2500 eksemplari. Ühele 

autotootjale valmistas see aga tõsist peavalu, sest raam oli 3835 mm pikk minimaalse 4000 mm 

asemel – tuligi valmistada 2500 autot sellise pikkusega, et kvalifitseeruda. Millise autotootjaga see 

lugu juhtus? 

54. Eesti Olümpiakomiteel on praegu kolm aupresidenti. Kaks neist on olümpiakomitee endised 

presidendid Tiit Nuudi ja Mart Siimann. Kes on kolmas? Ta oli olümpiakomitee asepresident 

2000–08 ning aastatel 2005–2012 oli ta veel ühe asutuse president.



55. 1938. a jalgpalli MM-finaalturniirile teenis pääsme ka Austria, ent neil jäi Anschlussi tõttu seal 

osalemata. Milline riik oleks pidanud Austria asemel finaalturniirile pääsema - nad jäid 

valikturniiril selles alagrupis Austria järel teiseks, ent FIFA otsustas esmalt pakkuda kohta 

valikturniiril üldse mitte osalenud Inglismaale, kes loobus ning seejärel Austria koha üldse tühjaks 

jätta? Riik ei ole seni MM-finaalturniirile pääsenud. 

56. Kui vastate õigesti, millisel spordialal kasutatakse vasakpoolsel pildil nähtavaid esemeid, saate 

ühe punkti! Kui vastate õigesti selle vidina nime, saate ka teise punkti! 

      
57. Tänavune tenniseaasta jääb meelde ka ühe rekordi püstitamise poolest. Nimelt sai Novak 

Djokovicist esimene tennisist, kes on karjääri jooksul võitnud kõik üheksa Masters 1000 

tenniseturniiri. Mis oli viimane turniir, mis enne tänavust hooaega Djokovicil veel võitmata oli? 

Varem viis korda finaali jõudnud serblane alistas selle turniiri finaalis Roger Federeri, kellele ta 

oli varem selle turniiri finaalis kolmel korral kaotanud. Vastuseks piisab linna nimest, kus see 

turniir peetakse. 

58. Millised olid viimased taliolümpiamängud, mille võistlused olid samaaegselt Rahvusvahelise 

Suusaföderatsiooni ehk FIS-i maailmameistrivõistlused ning esikolmikule jagati olümpiamedalite 

kõrvale ka MM-medaleid? 

59. Milles seisneb peamine põhimõtteline vahe riistvõimlemises meeste ja naiste vabaharjutuse 

reeglites? 

60. Tänu Magnus Kirdi suvisele medalivõidule Berliini EM-il on Eesti suutnud võita medali 

viimaselt neljalt kergejõustiku EM-ilt (2012, 2014, 2016, 2018). Mis riik, mis on läbi ajaloo 

võitnud kergejõustikus lausa 35 olümpiamedalit (sh 11 kuld-, 14 hõbe- ja 10 pronksmedalit), ei 

ole aga viimaselt neljalt kergejõustiku EM-ilt võitnud ühtegi medalit? 

 



VASTUSED 

1. Tomas Gustafson (OP) 

2. maadlus (OP) 

3. 1972 München (OP) 

4. Montreal / Kanada / Gilles Villeneuve (IH) 

5. 100 m jooks või Dina Asher-Smith (TV) 

6. 6–1 (IH) 

7. Sergei Babenko, Rauno Pehka (IH) 

8. Tšehhoslovakkia (OP) 

9. Kristjan Tamm (OP) 

10. Jack Dempsey (IH) 

11. Larissa Volpert (TV) 

12. ujumine (OP) 

13. Andrew Luck (OP) 

14. Austria (OP) 

15. Walter Steiner (IH) 

16. 1. FC Magdeburg (TV) 

17. Ilie Nastase (IH) 

18. Jan Timman, Gata Kamsky, V.Anand (OP) 

19. 10 000 meetrit (IH) 

20. Hiina RV, Saudi Araabia (OP) 

21. Ryder Cup (IH) 

22. kuulitõuge, 1500 meetri jooks (TV) 

23. Valgevene (OP) 

24. 1958 (OP) 

25. Veerpalu, Maltsev (OP) 

26. Carl Edwards (TV) 

27. Jacques Anquetil, Raymond Poulidor (IH) 

28. kõrgushüpe (OP) 

29. taekwondo (OP) 

30. NSVLiidu teeneline meistersportlane (IH) 

31. Mac Wilkins (OP) 

32. Hans Näks (TV) 

33. 2009 (OP) 

34. St. Louis Blues (IH) 

35. vahesprint (IH) 

36. American Birkebeiner (OP) 

37. Djibril Cisse (IH) 

38. Nikola Jokic (IH) 

39. maleolümpia (OP) 

40. Aleksandr Krušelnitski (OP) 

41. Niki Lauda (OP) 

42. Martina Hingis (TV) 

43. Samuel Walker (IH) 

44. Adam Peaty, Julia Jefimova (OP) 

45. George Weah (IH) 

46. Kalevi Hämäläinen (1960) (OP) 

47. John Madden (TV) 

48. Tour de France’i mägedekuningas (OP) 

49. Guatemala (IH) 

50. Sanita Pušpure (IH) 

51. Mika Myllylä, Tero Pitkämäki (OP) 

52. Daley Thompson (OP) 

53. Peugeot (TV) 

54. Andres Lipstok (OP) 

55. Läti (OP) 

56. kriket, bail (TV) 

57. Cincinnati (IH) 

58. 1984 Sarajevo (IH) 

59. naiste vabaharjutus on muusika saatel (OP) 

60. Rumeenia (OP)

 


