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1 Millise spordiala Eesti alaliit kasutab 
nähtavat logo koondislaste riietusel? 
Väikese kurioosumina võiks mainida, 
et nende kontor asub Tallinnas 
Jalgpalli tänav 21, ehk meie 
rahvusstaadioni ruumides. 
Rahvusvaheline alaliit tegutseb aastast 1908 ja peakorter 
asub Zürichis. Maailmameistrivõistlusi peetakse aastast 
1930. Mis spordiala?  

 

2 Mis asulas asub Chiemgau Arena nimeline tuntud 
laskesuusastaadion? 

 

3 Eestile on olümpiamängude purjetamisvõistlustel olnud 
edukas jahiklass 470 vendade Tõnistete kahe medaliga. 
Mille järgi on jahiklass 470 saanud oma nime? 

 

4 Murdmaasuusatamise MK-sari on viimasel kümnendil 
väheste eranditega (nt selleaastane Aleksandr Bolšunovi 
meeste MK-võit) olnud norralaste pidu. Kes oli aastal 2013 
seni viimane mitte-norralasest naiste MK üldvõitja? 

 

5 See riik võitis Doha kergejõustiku MM-il ainult kaks 
medalit, kuid mõlemad olid seejuures kuldsed ning riputati 
kaela Sifan Hassanile. Mis riik? 

 

6 Mis Rio de Janeiro jalgpalliklubi on valitsev Copa 
Libertadorese meister novembrist 2019? 

 

7 Eesti aasta sportlase tiitli on aja jooksul pälvinud ka kaks 
maadlejat, kellest üks on Heiki Nabi. Kes on teine? 

 

8 Meesujujatest on ülekaalukalt kõige enam olümpiavõite 
Michael Phelpsil. Kellel on neid kõige enam naisujujatest? 

 

9 Sellel spordikaardil on kujutatud 
USA tuulisest linnast pärit 
spordilegend. Kes?  

 

10 Kuidas nimetatakse üldnimena hobuste liikumisviisi ehk 
käiku? Selle alla kuuluvad samm, traav, küliskäik või 
galopp. 

 

11 Pildil on 1998, Komenda 
nimelises asulas sündinud 
spordimees. Kes? 
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12 Pildil olev naisterahvas on 9-kordne Eesti meister males. 
Maleolümpiatel mänginud Eesti naiskonna 1. laual kuuel 
korral. Kes? 

 

 

13 Mõne nädala eest tõi Pierre Gasly 24 aasta järel 
Prantsusmaale F1 MM-i etapivõidu. Kes oli eelmine 
prantslane F1 etapi kõrgeimal poodiumiastmel? Juhtus 
see samuti kaoseks kujunenud 1996. aasta Monaco GP-l. 

 

14 Millise olümpiaala maailma alaliit kannab lühendit WA 
(World …)? 

 

15 Pildil on üks Euroopa meister, kelle 
paar aastat tagasi ilmunud biograafia 
pealkiri läheb peaaegu üks ühele 
kokku tema sünnimaa rahvuseepose 
pealkirjaga. Kes on pildil? 

 

16 Meediaportaal Delfi sai 23. novembril 2019 20-aastaseks. 
Nende aastate jooksul on kõige enam artikleid ilmunud 
Edgar Savisaarest. Parim sportlane (kes praegugi 
vahelduva eduga aktiivne) on selles edetabelis 11. kohal. 
Kes? 

 

17 Mis aastal avas olümpiamängud korraldajariigi 
kndralkuberner Jeanne Mathilde Sauvé ? 

 

18 

 

Mis spordialaga võib seostada nähtavaid 
spordivahendite tootjate logosid? 

 

19 Kes suutis esimese kõrgushüppaja, seda aastal 1973 
püstitada maailmarekordi floppstiilis? 

 

20 Franz Lambert, Simon Hill ja Robert May komponeerisid 
1994 kuuldava instrumentaalpala, pealkirjaga „..:Anthem“ 
(või „..: Hymn“). Mis spordialaliidu lühend sobib punktiiri 
asemele? 
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21. Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on kümnevõistluses enamasti kulla võitnud kas USA 
või Tšehhi sportlane. Ainult neljal korral on võidutsenud mõne muu riigi sportlane. Kaks neist 
on Kevin Mayer ja Niklas Kaul. Kes on kaks ülejäänud sportlast?  
 

22. Möödunud laskesuusatamise MK-
hooaja üks suuremaid avastusi 
meesvõistlejaist on see 2020 juulis 25-
aastaseks saanud prantslane. Teate- ja 
jälitussõidus tulid talle MM-kullad ning 
jälitussõidus ka väike kristallgloobus. 
Anterselva jälitussõidu MM-tiitel oli 
talle ka esimene MK-etapivõit üldse. 
MK üldarvestuses oli ta viies. Kes? 

 
 

23. Küsime üht spordidünastiat. Isa (sünd. 1937) on olnud pikaaegne ajakirjanik ja muuhulgas ka 
„Õhtulehe“ sporditoimetuse juht ning ka spordikirjanduse tõlkija.  Tema vanem poeg (1959) 
võitis 1980 viievõistluses NSVL-i koondisega juunioride MM tiitli (küll varumehena) ning 
võitnud mitu medalit nii NSVL-i juunioride meistrivõistlustelt, samuti ka Eesti meistrivõistluste 
medaleid, on olnud ka Imre Tiidemanni treener ning lühikest aega juhendanud Eesti 
vehklemiskoondist. Meile vahest tuntuim on noorem vend (1965), kes on kahekordne 
olümpialane (1996 ja 2000), saanud MM-l kaks viiendat kohta ning on 13 kordne Eesti meister. 
Mis on nende ühine perenimi? 

 
24. Fotol on Iiri jalgpallur ja tänane 

Glasgow Celticu abitreener. Iiri 
koondise 100 kordne internatsionaal ja 
8 korda koondise eest skoori teinud ja 
tuntumatest Premier League klubidest 
esindas ta nii Chelsea, Blackburni, kui 
Newcastle´i meeskonda, ka mängis ta 
2011. aastal EM-ile pääsu otsustanud 
mängus Eesti vastu. Kes Iiri 
jalgpalluritega ülearu hästi kursis pole, 
võiks vastuseni jõudmiseks mõelda 
ühe tuntud multifilmikangelase 
alkoholi eelistusele.  Kellest on jutt? 

 
25. Selleaastane MotoGP hooaeg on toonud väga mitmeid uusi GP-võitjaid ning viimaste 

hooaegade valitseja Marc Marquezi vigastus on tiitliheitluse teinud väga lahtiseks. Küsime selle 
hooaja kahe esimese etapi võitjat, Itaalia juurtega Prantsuse kodanikku, keda peeti imelapseks 
juba kümnendi alguses, kuid alles kõige võimsama tsikli sadulas jõudis ta GP-võitude ja 
tiitliheitluseni. Tuleval aastal asendab küsitav Yamaha tehasetiimis Valentino Rossit. Kes? 
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26. Esimene seda nime kandev võistlus toimus 1917. aastal, distantsi pikkus oli 508 km ja see 
kulges Kyotost Tokyosse. Selle nimeliste võistluste distantsi pikkus ja etappide arv võib olla 
väga erinev. Maailmarekordeid fikseeritakse siiski ühel kindla pikkusega distantsil. Millest on 
jutt? 
 

27. Selleaastasel koroonarapitud F1 hooajal oleme näinud (ja näeme) mitmeid uusi radasid ning 
GP-de nimetusi. Milliste Itaalia regioonide nimesid kannavad äsja Mugellos sõidetud ja 
plaanikohaselt novembris Imolas sõidetavad etapid (1 õige = 1 punkt)?  

28. Nii mõnelgi pikaaegsel tennise maailma esireketil  ja paljukordsetel suure slämmi võitjatel on 
olnud tihtipeale oma Achilleuse kand mõne Grand Slam turniiri näol. Nii nagu 14-kordne Suure 
slämmi turniiride võitja Pete Sampras ei võitnud kunagi Prantsusmaa lahtiseid, on ka naiste 
maailma esireketite hulgas üks selline tennisist , kes võitis küll 9 Grand Slami, kuid mitte kunagi 
Wimbledoni (ühel korral on ta finaalis siiski mänginud). Lisaks on küsitava saavutuste nimekirjas 
olümpiapronks ja 3 Federation Cupi võitu.  Kes? 

29. Vastu vaatab USA spordiajaloo suurima 
rahasummaga profilepingu omanik. Sel 
aastal Kansas City Chiefsi Superbowli 
võitjaks viinud mängujuht teenib 12-
aastase lepinguga perioodil 2019 kuni 
2031 üle 500 miljoni dollari. Kellest on 
jutt? 

 
30. Ravimina kasutatakse seda venoosse puudulikkuse korral, see stimuleerib vere hüübimist ja 

haavade kiiremat paranemist, laialt kasutatud ka veterinaarias, samuti on küsitav ravim 
leidnud laialdast kasutamist ka dopingainena. Eesti sportlastest on sellega pahuksis olnud Argo 
Ader ja Tiia Eeskivi ning laialt on see levinud kergejõustiklaste seas, tuntumatest 
vahelejääjatest veel järgmised nimed: Ljudmila Blonska, Robert Fazekas, Erik de Bruijn, 
Hrysopiyi Devetzi, Anastassija Kapatšinskaja, Natalja Mihnevitš, Lilija Nurutdinova. Mis ravim/ 
dopinguaine? 
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31. See 26. jaanuaril 1994 sündinud 
mängumees valiti NBA peagi lõppeval 
hooajal aasta parimaks kuuendaks 
mängijaks. Kes on see Põhja-
Carolinast pärit ja 203 cm pikk pallur? 
Näete ka pilti.  

 

 
 

32. See 1907 asutatud firma on suurim põhjamaine spordirõivaste tootja. Tänapäevase nimega … 
Sportswear Company käive on umbes 245 miljonit eurot ja ettevõttes töötab 1700 inimest. 
Lisaks küsitavale kuuluvad ettevõtte tooteportfelli ka teised tuntud brändid: Icepeak, Torstai, 
Rukka, Your FACE jne. Mida tuleks kirjutada punktiiri asemele? 
 

33. Mis olümpiamängud (aasta ja linn, 1 õige annab 1 punkti)? 
 Olümpiastaadioni omapäraks oli see, et pealtvaatajad said jälgida kergejõustiku-, ratta-, 

võimlemis-, ujumis- ja maadlusvõistlusi ühel ja samal ajal. 
 Välja jäetud spordialade hulgas oli ka tõstmine, 
 Esimest korda võisteldi olümpiamängudel maahokis. 
 Esimest ja viimast korda olümpiaajaloos võitis odaviskes üks mees kaks kulda. 
 

34. Piltidel olijaid ühendab sama perekonnanimi. Parempoolne on paljudele eestlastele tuttav ja 
armastatud persoon kultuurivaldkonnast, ka vasakpoolsel meesterahval on Eestiga oma seos 
olemas ja meie spordihuvilistele pakkusid veel üsna hiljuti tema tegemised vägagi huvi. Mis 
perenimi? 

 

 
35. Küsime 2001 Austraalias sündinud 

Uus-Meremaa mäesuusatalenti, kes 
2019/2020 hooajal võitis karjääri 
esimesed 2 MK-etappi suurslaalomis, 
sealhulgas ka hooaja avaetapi Söldenis. 
Pärast Annelise Cobergerit ja Claudia 
Rieglerit on küsitav kolmas kiivilindude 
maa esindaja mäesuusa MK-etappide 
poodiumil. Kes on see tulevikulootus? 
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36. Euroopa suurima tiraažiga spordiajakiri on täna see 1988 asutatud, Berliinis asuva 
peatoimetusega iganädalaselt ilmuv ajakiri. Tänane tiraaž 180-190 tuhande vahemikus on aga 
kahe kolmandiku võrra väiksem kui tippaegadel 1990. aastate lõpus. Küsitav ajakiri kuulub 
ühte tuntud Saksamaa meediagruppi, kes annab välja ka populaarset tabloidi ning ühte 
Euroopa mõjukaimat autoajakirja. Mis ajakiri? 
 

37. Pildil on Ateena 2004. aasta 
olümpiamängude tulesüütaja. 1968 
sündinud spordimees saavutas oma 
suured tulemused purjelaual, 
olümpiakuld tuli Atlantast ning 
kodumängudelt lisandus hõbemedal 
Gal Fridmani järel. Küsimus lihtne- 
kellest on jutt? 
 

 

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

 Eesti epeemeeskonna koosseisus võidab oma esimese suurvõistluste medali (MM hõbe)  
Nikolai Novosjolov 

 Mäesuusatamise MK sarjas võidutsevad Hermann Maier ja Janica Kostelic 
 Superbowl kuulub Baltimore Ravens meeskonnale 
 Michael Jordan teeb come-backi Washington Wizardsi ridades 
 John Ruiz alistab Evander Holyfieldi ja ühes sellega teenib WBA tiitli 
 Tiger Woods saab ajaloo esimeseks golfariks, kes hoiab samaaegselt kõigi nelja suurturniiri 

tiitlit 
 Stanley Cup läheb Colorado Avalanche’i meeskonnale 

 

39. „Lost in translation“ on Sofia Coppola poolt 2003 aastal tehtud film, mis võitis parima 
originaalstsenaariumi eest Oscari ja mille peaosades Bill Murray ja Scarlett Johansson, aga 
antud filmil pole spordiga suurt pistmist ja seda me ka ei küsi, küsime hoopis ühest Eesti 
sportlasest 6 aastat hiljem tehtud  sama pealkirjaga filmi „Tõlkes kaduma läinud“.  Kinodesse 
see teatud põhjustel ei jõudnudki. Muuhulgas võitis küsitud spordimees oma ala Eesti parima 
tiitli mõningase vahe järel aastal 2018, huvitava faktina võib mainida sedagi, et 2016 võitis 
sama tiitli tema vend Meelis. Kes on see sportlane? 

40. Kuulete ühte ikoonilist laulu. Peaaegu 
sama nimega on ka üks ikoonilisemaid 
rallimaailma kiiruskatseid, mis 
tavaliselt lõpetab Argentiina rallit. 
Sellele kõrgeimas punktis üle 2100 m 
kõrgusel kulgeva rajaga katse ühte 
meeleolukaadrit näete lisaks. Küsime 
kiiruskatse nime. 
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41. Suusahüpped suurelt mäelt on üks väga vähestest aladest, mis olnud kavas kõigil Põhja 
suusaalade MM-del alates aastast 1925. Kolmekordne individuaalne maailmameister on Teise 
maailmasõja eelne täht Birger Ruud ning ühest tiitlist rohkem on saanud lisaks veel vaid üks 
sportlane, kes kahekordne MM. Kes? Juhtus see paarikümne aasta eest… 

 
42. Täna tähistab 46 sünnipäeva pildil 

vasakul olev viiekordne OM kullamees, 
lisaks saavutanud veel samapalju 
hõbedaid-pronkse, tänasel päeval elab 
küsitav Floridas ja tegutseb oma 
spordiala populariseerimise nimel. 
Pildil paremal on tema isa, kes samuti 
kolmekordne OM medalimees samal 
spordialal. Küsimus lihtne, mis on isa 
ja poja ühine nimi? 

 
 

 
43. Näete kohviärimees Massimo Zanettile 

kuuluva, 1929 asutud 
spordivõistkonna embleemi. Itaalia 
korvpallimeistrivõistlustel on aastate 
jooksul korjatud 15 kulda ning kaks 
Euroliiga tiitlit samuti. Rahvale on klubi 
tuntud enim ehk erinevate sponsorite 
nimede (täna Segafredo) poolest, kuid 
küsime klubi ametlikku nime koos 
asukohalinnaga (1 õige osa annab ühe 
punkti). Meeskonda veavad platsil 
Miloš Teodošić ja platsi ääres 

Aleksandar Đorđević. Mis meeskond ja 
linn? 

 
 

44. Küsitavat perenime kannavad nii olümpiamängude edukaim rannavõrkpallur, 2017 aasta 
maailmameister ning 2019 ja Rio OM-I pronksiomanik kuulitõukes, 1932 aasta naiste 100 m 
jooksu OM hilisemalt pisut skandaalse kuulsusega võitja, see on üks Briti maahoki OM 
võitjatest lesbipaari ühistest perenimedest, kellel ikka nimi ei meenu, siis võiks mõelda USA 
noorteseriaali Beverly Hills 90210 peategelastele. Mis perenimi? 

 
45. 1989. aasta Jaapani GP läks F1 ajalukku Ayrton Senna ja Alain Prosti 

kurikuulsa kokkupõrke ning esialgse etapivõitja Senna hilisema 
disklahvimisega. Senna tulemuse tühistamine andis karjääri ainsa F1 
GP-võidu küsitavale autosportlasele. See 1959 Siena linnas, varaka 
pagari perekonnas sündinud mees osales 1986 kuni 1990 Minardi ja 
Benettoni autodega 78 etapil, teenis kokku ühe võidu ja 9 
poodiumikohta ning MM-i üldarvestuses oli parimaks kohaks 1989. 
aasta kuues koht. F1 karjääri lõpetas kodulinnas juhtunud 
helikopteriõnnetus, mille tulemina küsitav oleks peaaegu käe 
kaotanud. Hilisemalt osales ta Alfa Romeo roolis DTM-i ja ITC sarjades 
ning teenis neis kokku 14 etapivõitu, küll mitte tiitlit. Eesti 
mälumängudes on seni rohkem küsitud tema õde. Kellest on jutt? 
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46. Küsitav 94 miljoni elanikuga riik on olümpiamängudel võitnud kokku 1 kulla ja 3 hõbedat, kõik 
sel aastatuhandel. Ainus kuld pärineb Rio olümpia lasketiirust. Osaletakse alates aastast 1952, 
talimängudel siiani osaletud pole. Riigi populaarseim spordiala on jalgpall. FIFA maailma 
edetabelis on riigi koondis 99 kohal, MM-l osaletud pole. Lisaks kuuluvad populaarsete alade 
hulka Austraalia jalgpall, kriket, sulgpall, kergejõustik, male, MMA. 2019 aasta parimad mees 
ja naissportlased oli ujujad. Mis riik? 
 

47. See täna 45-aastane sportlane valitses 
sõudmises meeste ühepaati läinud 
sajandi lõpus, olulisimad võidud olid 
kaks MM-tiitlit ja Sydney olümpiakuld. 
Hiljem asus ta purjetamisse ning oli 
mitmel korral Uus-Meremaa America’s 
Cupi tiimi liige. Härra abikaasa on 
samuti sõudja ning muuhulgas omab 
küsitav ka judo musta vööd. Kellest 
käib jutt? 
  

 

48. See jalgpallistaadion valmis 1931, aga 
praeguse nime sai 1992. aastal. Staadion 
asub pargis, mis on jäädvustatud Orson 
Wellesi filmis «Kolmas mees». Staadion ei 
ole kodustel liigamängudel ühegi klubi 
kodustaadioniks. Käesoleval sajandil on 
staadionil peetud ka üks Euroopa 
meistrivõistluste finaalmäng. On ka 
tuntud kontserdipaik: 2019. aastal 
esinesid seal Rammstein, Metallica, Pink, 
Bon Jovi ja Phil Collins. Mis staadion (vt ka pilti)?  

 

49. Naiste kergejõustik jõudis olümpiakavva 1928 Amsterdami olümpial. Esimesel korral olid kavas 
100 meetri jooks ja 4x100 teatejooks ning veel kolm ala. Nimetage need kolm, asja lihtsamaks 
tegemiseks ütleme, et OM kulla said Lina Radke, Ethel Catherwood ja Halina Konopacka ning 
kõigil kolmel alal on OM-l nähtud ka eestlasest naissportlast. (2 õiget vastust toob 1 punkti) 
 

50. Jättes välja DDR-i aegse Leipzigi meeskonna, on ainuke Saksamaa klubi, kes võrkpallis tulnud 
Euroopa tšempionide tšempioniks see 1909 asutatud meeskond. Euroopa Meisrite Liiga tiitel 
tuli 2007 ja Saksamaa Bundesliga meistriks on tuldud rekordilised 13 korda. Koduhall kannab 
ZF Arena nime ja sel sajandil on klubi värvides palli patsutanud ka kaks Eesti koondislast. Sama 
organisatsiooni jalgpallimeeskond mängib täna samas Saksamaa kuuendal tasemel 
(Verbandsliga). Mis klubi (piisab linna nimest)? 
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51. Üks küsitava perekonnanimega vendadest alistas 1978. aastal raskekaalu poksi MM-tiitlimatšis 
Muhammad Ali, teine 1985 Larry Holmesi. Mõlema mehe kaukas on ka olümpiakullad.  Tegu 
on esimese perekonnaga, kust kaks venda on tulnud profipoksi maailmameistreiks. Mis 
perekonnanimi? 

 

52. Fotol poseerivad naerusuised 
tegelased olid samas järjekorras ka 
Atlanta OM poodiumil medaleid vastu 
võtmas. Üks neist pole veel siiani 
tippspordiga lõpparvet teinud. Kes on 
pildil? Kaks õiget vastust toovad ühe 
punkti.  

 
53. NHL-i kaitsemängijate põhihooaja punktirekord 

on 1579, mis koosneb 410 väravast ja 1169 väravasöödust. Need kuuluvad ühele ja samale 
mehele, kelle NHL-i karjäär kestis Bostonis ja Colorados aastatel 1979 kuni 2001 ning enamiku 
sest perioodist kandis küsitav numbrit 77. Kellest on jutt?  
 

54. See 33 miljoni elanikuga riik on osalenud jalgpalli MM-finaalturniiridel 5 korda (1970, 1986, 
1994, 1998 ja 2018). FIFA reitingu parimaks kohaks on olnud 8. Sellest riigist on pärit siiani 
kehtiva ühel MM-turniiril löödud väravate rekordiomanik Just Fontaine. Mis riik? 
 

55. Pildil on 2020. aasta käsipalli EM-i MVP. 1988 sündinud Horvaatia koondislane oli juba 2009 
maailma kallim mängija. Alates 2014. aastast on ta kandnud Kieli THW särki. Kellest käib jutt? 
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56. Golfimaailmas on seni olnud 24 ametlikku maailma nr. 1 meesmängijat. Küsitav, 1959 
Minnesota osariigis sündinud mees on seda tiitlit kandnud kõige lühemat aega – ühe nädala 
aastal 1997. Major-turniiride võite on tal üks, 1996. aasta Open Championshipilt. Nime 
meeldetuletamisel võib mõelda ka rahvusvahelisele finantsmaailmale masu alguses. Kes? 
 

57. Mis spordialast käib jutt? 

 OM medalitabelit juhivad NSVL ja USA. 
 Selle ala tegija on Hiina enamate OM medaliarvestuses teisel kohal olev Zou Kai 5 kulla ja 1 

pronksiga. 
 Kaks olümpiamedalit on läinud Lätile. 
 Eestil pole oma esindajat olümpial olnud, kuid üks eestlane osales suhteliselt hiljuti Soome 

esindajana. 
 Nii Soomel, Rootsil, kui ka näiteksŠveitsil on antud alal korralik medalisaak ette näidata. 

  
 

58. Naine pildil vasakul on Marina 
Granovskaja. See uhkes kasukas 1975 
aastal sündinud, nii Vene, kui Kanada 
kodakondsust omav daam on 
väidetavalt kõige mõjukam naine 
jalgpallimaailmas. Küsime, et mis 
ametit küsitav naisterahvas peab? 

   
 

59. Näete osalist Hispaania kellatootja 
logo.  Küsitav kellafirma pidas aastatel 
1989-2001 ka omanimelist 
jalgrattasõidu profitiimi, mille 
tuntumate sõitjate hulgast võib esile 
tuua Richard Virenque, Alex Zülle, 
Abraham Olano, Sean Kelly, Marcel 
Wüsti jt... Tegevus lõpetati peamiselt 
mitmete dopinguskandaalide tõttu. 
Milline kellatootja või rattatiim? 

 
60. Mis ansambel esitab kuuldavat olümpia tunnuslaulu pealkirjaga Survival ning mis aasta 

olümpia juurde see lugu kuulub (1 õige = 1 punkt)?  
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Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Allen Leiten 
 

VASTUSED 
 

1. Jäähoki (A) 
2. Ruhpolding (M) 
3. Jahi pikkuse järgi (4,70 m) (J) 
4. Justyna Kowalczyk (M) 
5. Holland (J) 
6. Flamengo (M) 
7. Epp Mäe (J) 
8. Jenny Thompson (J) 
9. Al Bundy (A) 
10. Allüür (J) 
11. Tadej Pogačar (M) 
12. Monika Tsõganova (J) 
13. Olivier Panis (M) 
14. Vibulaskmine (hiljem loetud ka kergejõustik) (J) 
15. Tõnno Lepmets (A) 
16. Kaia Kanepi (J) 
17. 1988 (Calgary OM) (M) 
18. Vehklemine (A) 
19. Dwight Stones (J) 
20. FIFA (M) 
21. Daley Thompson, Torsten Voss (J)  
22. Emilien Jacquelin (M) 
23. Kajak (Olev, Toomas, Andrus) (A) 
24. Damien Duff (A) 
25. Fabio Quartararo (M) 
26. Ekiden (J) 
27. Toskaana (Mugello), Emilia Romagna (Imola) (M) 
28. Monica Seles (A) 
29. Patrick Mahomes (M) 
30. Stanozolol (A) 
31. Montrezl Harrell (M) 
32. Luhta (J) 
33. London, 1908 (J) 
34. Maran (A) 
35. Alice Robinson (J) 
36. Sport Bild (M) 
37. Nikolaos Kaklamanakis (M) 
38. 2001 (A) 
39. Baruto (A) 
40. El Condor (M) 
41. Martin Schmitt (M) 
42. Gary Hall jr (A) 
43. Bologna Virtus (M) 
44. Walsh (A) 
45. Alessandro Nannini (M) 
46. Vietnam (A) 
47. Rob Waddell (M) 
48. Ernst-Happel-Stadion (Viinis, varasema nimega Praterstadion) (J) 
49. 800 m jooks, kõrgushüpe, kettaheide (A) 
50. VfB Friedrichshafen (M) 
51. Spinks (Michael ja Leon) (J) 
52. Andre Agassi, Sergi Bruguera, Leander Paes (A) 
53. Ray Bourque (M) 
54. Maroko (J) 
55. Domagoj Duvnjak (M) 
56. Tom Lehman (M) 
57. Sportvõimlemine (A) 
58. FC Chelsea tegevjuht (A) 
59. Festina (A) 
60. Muse, 2012 (M) 

 


