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1.

Katkend Märt Roosna kirjutatud raamatust „TERAVA KEELEGA. Avo Keele ja Eesti
võrkpallimeeskonna lugu“. 1985. aasta alguspool. Keel: „Mõtlesime Salumaaga teha pärast
trenni Viru hotellis lõõgastuseks väikse napsu. Tellisime pudeli vermutit, kallasime veidi klaasi.
Istudes leidsime, et ega vermut vormi tegelikult paranda. Lõime punni peale tagasi.
Marsuuttakso peatuses võtsin pudeli spordikotist ja andsin Salumaale – kodus poleks ma seda
nagunii joonud. Täpselt sel hetkel peatus üks auto ja keegi vaatas meid. „Kurat, … …!“ ütles Aare.
Ju telemees … … helistas ja andis teada, igatahes järgmisel hommikul võeti meid rivi ette.“ Kes
siis pani nö kitse? Ausa ülestunnistusega lõpuks siiski karistusest (kuupalgast ilmajäämine)
pääseti.

2.

Täna (20. X) peab oma 69. sünnipäev mitmekordne olümpiavõitja ning mitmekordne Euroopa
meister. Olümpiamängudelt jäi tema saagiks 2 kulda, 1 hõbe ja 2 pronksi ning EM-võistlustelt
4 kulda ja 1 hõbe. Ta on olnud oma riigi olümpiakomitee president ning pidanud ka ministri
ametit. Kes on see sünnipäevalaps?

3.

Rootsi jalgpallikoondise ründaja Zlatan Ibrahimović teatas pärast oma koduklubi Pariisi SaintGermaini neljandat järjestikust Prantsuse meistritiitli võitu (2016), et jääb PSG-sse vaid juhul
kui prantslased asendavad Eiffeli torni tema kujuga. Küsime, mis rahvusest see “rootslane”
tegelikult on? 1+1, ehk nimetage tema ema ja isa päritolumaa.

4.

See spordiala on saanud nime USA Bridgeportis asunud ettevõtte järgi, mis XIX sajandi lõpus
ülikoolidele toidupoolist tarnis. Ameeriklane Walter F. Morrisson leiutas selle ettevõtte
toodangust inspireerituna 1948. aastal oma ja parema versiooni ning müüs hiljem õigused
Wham-O nimelisele ettevõttele. Kuna lähikonna tudengid kutsusid toodet ikka pirukatootja
nimega, jäi ka uue toote nimi samaks. Mis nimi (spordiala)?

5.

See korvpallur sai vaatamata draftis mittevalituks osutumisele
NBA-s hakkama 14-aastase karjääriga, mille jooksul ta esindas 6
klubi. Ta on visanud enim punkte, kui ükski teine draftis valimata
mängija – 11 842 punkti 949 mängus, milledest ta oli algviisikus
796 korda. 2000. aastal oli ta osaline autoõnnetuses, milles
hukkus tema autoga kokku põrganud meeskonnakaaslane ja sõber
Bobby Phills, kellega nad võidu kihutasid. Kes?

6.

Kes on see endine viievõistleja? Saanud MM-il 1994
individuaalselt 5., 1992 20. ja 1993 30. ning EM-il 1995 16. koha.
Juunioride MM-il 1991 teatevõistluses hõbe ja individuaalselt 26.
koht. Võitnud NL-i meistrivõistlustelt 1990 teatevõistluses
pronksi Parimad saavutused MK etappidel: 1994 7. ja 1995 8.
koht; saanud MK finaalvõistlusel 1995 11. koha. Eesti
meistrivõistlustel võitnud aastatel 1989–95 6 kulda, 1 hõbeda ja
1 pronksi ning vehklemises 1994. aastal naiskonna epees hõbeda.
Eesti parim naissportlane 1994. aastal.

7.

Korvpalliliigas NBA jagati lõppenud hooaja parimatele auhindu. Kõige väärtuslikuma mängija
ehk MVP auhind läks sel korral Houston Rocketsi staarile James Hardenile, kes on varasemalt
auhinnast ikka ilma jäänud. Kes on aga need kaks endist mängijat, kes Houstoni särgis
varem on MVP-ks tunnistatud?

8.

Läti sport on vähemalt meeskonnaaladel praegu Eestist edukam, kuid olümpiamängudelt on
eestlased individuaalaladel saanud olümpiavõite lätlastest tunduvalt varem. Esimene lätlane tuli
olümpiavõitjaks alles N Liidu “viljastavates tingimustes”. Surres oli ta Läti Olümpiakomitee
president. Kes oli esimene lätlasest olümpiavõitja?

9.

Andrei Mandache sai viimastel Euroopa meistrivõistlustel korvpaliis hakkama triple-double’iga
(14 punkti, 10 lauda ning 11 söötu). Alates 1993. aasta Euroopa meistrivõistlustest on sellega
hakkama saanud ainult kaks mängijat. Kes olid need koondisekaaslased (1+1)? Esimesena
sai selle kirja 1993. aasta EM-il kolmanda koha mängus Kreeka vastu visates 12 punkti, võttes
13 lauda ja pannes 10 kulpi. Teine paistis silma 1995. aastal Soome vastu, kus tema näitajad olid
15 punkti, 12 lauda ning 11 söötu.

10.

Näete pildil kahte (mängija ja kapteni suhtes
olevat) tennise „pahapoissi”. Kes?

11.

Spordiala on pärit Lõuna-Ameerikast, Euroopasse jõudis see
Karl-Hans Krohni vahendusel, Eestis tehti selle alaga esmakordselt tutvust 1996. aastal. Rahvusvaheline alaliit loodi
2000. aastal, kuue asutaja seas oli ka Eesti. Esimesed MMvõistlused toimusid 2001. aastal samuti Eestis. Viimatisel
täiskasvanute MM-il Poolas 2017. aastal jäi Eesti saagiks
kaks kulda ja üks hõbe. Pildil on alaliidu praegune president,
kes vähemalt Tartu mälumänguritele ei tohiks olla võõras.
Mis spordiala?

12.

Sündinud 5. XII 1975. Elukutselise karjääri alustas ta 16-aastasena ning oli 17-aastaselt ajaloo
noorim maailmameistrivõistlustele kvalifitseerunud võistleja. Alates 2001. aastast on ta olnud
sageli maailma edetabeli esikolmikus. 2001., 2004., 2008., 2012., 2013. aasta maailmameister.
Oma ala maksimumtulemuse on ta saavutanud 15 korda. Kes?

13.

KHL (Kontinental Hockey League) alustas 11. hooajaga. Liiga läbi aegade resultatiivsem
(väravad+söödud) mängija on seisuga 15. X 2018 Sergei Mozjakin 656 (310+346) punktiga.
Meid huvitab, kes selles arvestuses on resultatiivseim lätlane? Temal on koos 246
(109+137) punkti. Enamuse oma karjäärist KHL-is on ta mänginud Riia Dinamos välja arvatud
aastad 2012–2014, mil ta esindas Jaroslavli Lokomotivi. Ka tema vennad Krisjanis ja Jekabs on
hokimängijad. Kes?

14.

Organisatsioonil nimega SCULT on spordis kanda üsna tähtis roll. Organisatsiooni Eesti rakuke
tähistab oma kolmandat tegutsemisaastat ning selle eesotsas tegutseb Ott Pärna. Mis ühendus
või millele suunatud organisatsioon on SCULT?

15.

KIKI1, KIKI2, KIKI3. Mis alaga on tegu?

16.

Milline tähelepanuväärne tegevus
seostub 2016. aasta sügisega ja NFL-i
meeskonnas San Francisco 49ersis
mänginud Colin Kaepernickuga?

17.

Missugust numbrit on kandnud pesapallur Mickey Mantle, jäähokimängija Phil Esposito ning
jalgpallur John Elway? Et tegemist poleks friigiküsimusega, toome abiks ka fakti, et sama
numbriga saab iseloomustada snuukeris musta palli väärtust.

18.

Kes on need praegused konkurendid
(1+1)? Loodetavasti ka tulevased tipptegijad….

19.

Mis nimi?
• Lillehammeri olümpiamängude avatseremoonia peategelased Norra mütoloogiast;
• mullune kergejõustiku maailmameister;
• oma kodumaa rekordiomanik;
• endine Euroopa meister mitmevõistluses.

20.

Mis alal antakse meeste hulgas välja Eisenhoweri karikat (The Eisenhower Trophy)?
Auhind on oma nime saanud USA kunagise presidendi Dwight D. Eisenhoweri järgi, kes oli
ametis kui esimene selline võistlus peeti ning kes oli selle ala kirglik austaja. Viimaste aastate
võistlustel osaleb võistkondi enam kui 70 riigist. Analoogset karikat naistele nimetatakse
Espirito Santo Trophyks.

21.

VIIGILAHUTAJA! Mitu klubi mängib Eesti meistrivõistlustel meeste jalgpallis erinevate liigade
peale kokku? +/- 10 klubi annab ühe punkti.

22.

Taaskord 2018. aasta jalgpalli MM-ist. Millisest klubist oli kõige rohkem mängijaid (16)
esindatud? Loomulikult kõigi koondiste peale kokku.

Klubi kodustaadioni panoraampilt

23.

Vanade aegade kõva pikamaajooksuriik Soome sel kaardil enam väga tegija pole. Erinevalt
teistest riikidest ei esine ka säravaid sisseostetud või assimileeritud neegreid. Seega küsimus,
kes oli viimane soomlane, kes suurvõistlustel (OM, MM, EM) medali sai? Arvestatud alad
on 5000 m, 10 000 m, maraton ja 3000 m takistusjooks.

24.

Nimetage ainuke(sed)ne male maailmameist(rid)er, kes on surnud tiitliomanik(e)una?

25.

Näete pildil ühe spordiala palli. Mis ala (1 punkt) ning mis
vahe on ühe ja kahe täpiga pallil?

26.

Üldjuhul teatakse, et 1970. aastal alistas Eesti USA
korvpallimeeskonna. Kuid samal aastal toimus eestlaste ja
ameeriklaste vahel veel teinegi sõpruskohtumine, mis
lõppes samuti meie vabariigi võiduga. Toimus see Leningradis ja tulemus oli 6:4. Mis alal?

27.

NHL-i tuntuimaid löömamehi, aga meister ka ilutantsimises. Poeg (Max) hetkel Montreal
Canadiensi palgal. Küsitav ise toimetas Toronto Maple Leafsis, New York Rangersis ja
Winnipeg Jetsis. 1020 mänguga teenis ta 3515 minutit trahviaega, aga ka 104 väravat ja
141 söötu. Kes?

ˇ

28.

Tennises on meestel Davis Cup ja naistel Fed Cup, meie küsime sulgpalli analooge. Meeste
võistlus kandist XX sajandi algusaastate edukaima Inglise sulgpalluri nime, kes sai inspireeritud
just tennise Davis Cupist. Naiste võistluse osas tasuks mõelda jagamisteenusele.

29.

Kahjuks ei iseloomusta finantskindlustatus kõiki sportlasi. Eelmisel aastal pidi oma kolm
olümpiakulda ja ühe hõbemedali maha müüma Munich Munchkiniks ja ka Minski Varblaseks
kutsutud olümpiavõitja, kes oli ühtlasi esimene sportlane Nõukogude Liidust, keda nomineeriti
Aasta sportlase tiitlile (Athlete of the Year). Kes?

30.

Millise spordiala rahvusvaheline katusorganisatsioon on FINA? See asutati 19. VII 1908
ning selle peakorter asub Šveitsis Lausanne´is.

31.

Mitmetel USA osariikidel on välja kujunenud ja ametlikuks kinnitatud oma osariigi spordiala.
Näiteks kinnitati 1972. aastal Alaska spordialaks koerterakendite sõit, Marylandis on selleks
kahvpall ehk lacrosse ning Põhja-Carolinas autovõidusõit (car racing). Millist ala esineb aga
kõige enam? Olgu lisatud, et küsitav ala on tunnistatud osariigi ametlikuks spordiks Floridas,
Lõuna-Dakotas, Texases ja Wyomingis. Kasuks tuleb aja- ja kultuuriloo tundmine.

32.

Kes on pildil? Ülejäänud nimed on
Vieira da Silva.

33.

Uudis 6. VI 1998. „Eile varahommikul põles peaaegu täielikult maha muinsuskaitse all
olev … staadioni tribüünihoone, inimesed viga ei saanud. … päästeteenistuse häirekeskus
sai teate põlengust kell 4.36, õnnetuskohale sõitis kokku üheksa autot. Tuletõrjujad suutsid
põlengu lokaliseerida kümmekond minutit enne kuut ja kell 9.36 oli see kustutatud. Tuli hävitas
vana ja kuiva puithoone keskosa koos riietus-, lao- ja muude ruumidega, samuti tribüünipingid.
Püsti jäid kummagi tiiva torniosad, kuid needki said tulest ja veest kahjustada.“ Mis staadion?

Fotol üks staadioni rekordiomanikest (2018)

34.

Aastatel 1976–2001 mängisid NHL-is kuus venda. Hulga peale kokku tuli 4994 mängu, 1320
väravat, 1614 söötu, 2934 resultatiivsuspunkti ja 7224 trahviminutit põhihooaegadel. Playoffides vastavad numbrid 603; 122+153=275 ja 1170. Mis on nende ühine perekonnanimi
kui eesnimed alates vanimast on Brian, Darryl, Duane, Brent, Ron ja Rich.

35.

Jerevan, 1980. N Liidu meistrivõistlused. 17
võistkonda, iga liiduvabariik pluss Moskva ja
Leningrad. Eesti saab sellelt alalt esimese ja
ühtlasi ka viimase kulla. Meenutab üks
kullamees, nimeks Peeter Eylandt: „Loosiga
saime kohe esimese tegemise. Eelmine päev
sai pisut ebasporti tehtud. Aeg tuli 42,8. Ja siis
ootame ja vaatame. Krt, keegi üle ei tee. Aga
Vene NSFV annab protesti. Saavad uue katse.
Meie õnneks läheb seegi untsu, kuigi pronksi
nad said.“ Millisel alal tuli ENSV esindus N
Liidu meistriks? Spordiala eest saab punkti.

36.

Mis nimi neid ühendab? Prantsuse piloot ja hävituslendur, I maailmasõja sangar;
tennisestaadionide kompleks Pariisis; lennujaam Saint-Denis’is (Réunion); liivaväljakutel
kasutatavate tennisepallide enimarmastatud bränd.

37.

Äri ja sport käevad ikka käsikäes. Millise spordiala nimetusest pidid loobuma teised tootjad
peale 1901. aastal loodud Briti ettevõtte J. Jaques and Son Ltd ning 1920-ndatel sama firma ära
ostnud Parker Brothersi? Tavakõnepruugist see nimetus siiski ei kadunud.

38.

Gustav Sule mälestusvõistluste peaala, odaviske, rekordtulemus on 90.88. Selle visanud
sportlane tuli järgneval aastal maailmameistriks. Tema tiitlipaunas on veel MM-hõbe ja
juunioride MM-tiitel 1992. aastal. Olümpiamängudel jäi tema parimaks kohaks viies. Ta hoiab
ka oma kodumaa rekordit Sule võistluse omast veel parema tulemusega. Kes on Sule
memoriaali odaviskerekordi omanik?

39.

Millise ala erivormid on 3x, King of the Hill, Live960, Crazyhouse, Bullet, Bughouse ja Four
player? Eks neid ole teisigi ning eks neid teki juurdegi.

40.

41.

42.

43.

44.

Näete pildil mitmekordset jõutõstmise
maailmameistrit, viimati võidutses ta 2018.
aastal 70-aastaste vanuseklassis. Eraelus
on ta pidanud kodulinnas omanimelist
jõusaali, tegelenud abikaasa mõjutusel
aktifotograafiaga, kogunud kunsti. Kes?

Aleksandr Ovetškin sai lõpuks Stanley karika ja valiti
lisaks ka play-offi MVP-ks. Aga on olnud ka kehvemaid aegu (ütleme, et kohati). Põhihooajal 2013/14
oli ta parim väravakütt 51 väravaga (78 mängu), teine
Corey Perry „kõigest“ 43 väravat (81 mängu). Ometi
ühes arvestuses oli mees liigas tagant kolmas ehk 886
mängija seas 884. kohal. Millises?

Tennise MM-i peasponsoriks sai investeerimisfirma Kosmos, mille asutajaks on üks
vutikuulsus. Firma nõustus 25 aasta jooksul turniiri toetama 3 miljardi dollariga. Sponsor
soovis sisse viia mõningaid muudatusi, mis paljudele mängijatele sugugi meeltmööda polnud.
Roger Federer sõnas, et „olen uuenduste poolt, aga Davis Cup ei peaks muutuma ……. Cupiks”,
lisades, et „õõvastav on näha jalgpallurit tenniseäri himustamas”. Kes on see jalgpallur, kes
varba tennisemaailma ukse vahele lükkas?
Mis seadeldisega on tegemist?

Seda ala tuntakse ka prantsusekeelse väljendi bras de fer järgi, kuid mis nime all on see meie
jaoks enim tuntud? Eestis on naiste tipus ning naiste meistriks tulnud Susie-Ann Viirg, kes mõni
aeg tagasi tegi sel alal telestuudios mängleva kergusega tuule alla saatejuht Urmas Vainole. Mis
ala?

45.

Isa Jüri (1. VIII 1938), korvpallur (ms Tartu Kalevis 1960-65) ja treener (EPMÜ). Tütar Kadri (4.
II 1982), kergejõustiklane (Eesti kõigi aegade neljas 100 m tõkkejooksus). Perekonnanimi?

46.

Teadaolevalt kasutati neid spordivahendeid esimest korda 1743. aastal Londonis teatrilaval.
Patendeerimiseni jõudis 1863. aastal belglane John Joseph Merlin ning sajand hiljem, 1960.
aasta jaanuaris, valmis ameerika leiutajal James Plimptonil täiustatud versioon küsitavast
spordivahendist. Mis spordivahendid või mis ala?

47.

Pildil olev Premium liiga mängija on käesoleval hooajal oma
koduklubi eest löönud juba 18 väravat, olles sellega resultatiivseim eestlane. Tema sooritused jäid silma ka Eesti koondise peatreenerile ning oma esimese koondisekutse teenis
sõprusmänguks Marokoga (9. VI 2018). Kes?

48.

Nimetage male maailmameister, kes on kaotanud oma
tiitli kolmele erinevale konkurendile.

49.

50.

Eesti meeste discgolfi PDGA-reitingu järgne
esinumber on sarnaselt oma mullu meie poolt
küsitud elukaaslasest naiste discgolfi esinumbriga
tegelenud varem teise spordialaga. 5. XII 2014
määras Eesti Jalgpalli Liit talle kihlveopettuse eest
eluaegse võistluskeelu. Kes on eesti meeste
discgolfi esinumber?

Mis aasta?
• ENSV meistriks korvpallis tuli Tallinna Standard (mehed)
• ENSV meistriks jalgpallis tuli Tallinna Tempo
• ENSV meistriks võrkpallis tuli Tallinna Autobussipark (mehed)
• Wimbledonis võitsid Jimmy Connors ja Martina Navratilova
• sündisid Justin Gatlin, Jelena Issinbajeva, Maret Ani, Aivar Rehemaa
• surid Dorothy Round Little, Ago Neo, Edgar Puusepp

51.

Portugali kuulsaim jalgpallur Cristiano Ronaldo on pärit Portugalile kuuluvalt Madeira saarelt.
Millisest kunagisest Portugali kolooniast oli pärit nende eelmine megakuulsus Eusebio?

52.

Tänase päeva küsimus. Aasta 1982.
Traagiline sündmus Moskvas, Lužniki
staadionil. UEFA karikasari. 66 hukkunut.
Mis meeskonnad mängisid? 1+1

53.

Kes oli see mees, kes tegi hoota kauguses ära olümpiavõitja Jaak Uudmäele. Seejuures
juhtus see Otepääl ehk meistri enda kodus. Tegemist näitlejaga, Eesti mõistes superstaariga.
Täpseid tulemusi ei ole teada.

54.

Milline suusatamisega seotud termin (rahvusvaheliselt kasutatav) kattub ühtlasi ka esimese
mitteametliku olümpiamaskoti nimega?

55.

Pildil näete vanimat staadionit Inglise
Premier League’is. 28. IV 1877. aastal
avatud staadion mahutab hetkel üle 40
000 pealtvaataja. Mis staadion?

56.

Ballon d’Ori valimisel on N Liidu mängijad võidutsenud kolmel korral. Esimest korda valiti Lev
Jašin 1963. aastal, teist korda Oleg Blohhin 1975.aastal ja kolmandal korral …….……………. 1986.
aastal. Kes on see kolmas pallivõlur? Ründav poolkaitsja on esindanud N Liidu koondist nii
Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustel. 1986. aasta MM-il lõi ta kokku neli väravat, neist hattricki Belgia koondisele. Esindatud klubid: SC Odessa, Odessa Tšernomorets, Kiievi Dinamo,
Mönchengladbachi Borussia, Braunschweigi Eintracht, Mariupoli Metalurh.

57.

Nimetage aasta (+/- 1 aasta, 1 punkt):
• Sepp Blatter astub FIFA presidendi kohalt tagasi
• New England Patriotsil õnnestub numbritega 28:24 jagu saada tiitlikaitsjast Seattle
Seahawkist, mis tähendab ihaldatud Super Bowli võiduni jõudmist 11-aastase vaheaja järel
• Eesti meistriks korvpallis tuleb TÜ/Rock
• Premier League'is võidutseb Chelsea FC

58.

Võttes arvesse, et Valga/Valka korvpalliklubi on Eesti klubi, siis kes on viimane Eesti
korvpallur, kes mänginud leegionärina mõnes Läti meistriliiga korvpalliklubis? Tollel
hooajal õnnestus tal tulla ka Läti meistriks.

59.

Nimetage ainus naine, kelle Associated Press on nimetanud aasta naissportlaseks (Female
Athlete of the Year) kahel alal, golfis ja kergejõustikus. Küsitut on peetud üheks andekaimaks
naissportlaseks läbi aegade, sest lisaks golfile ja kergejõustikule on näidanud häid tulemusi ka
pesapallis ja korvpallis. Abi võib tulla moe- ja kvaliteetrõivaste meenutamisest.

60.

Näete pildil 1862. aastal asutatud maailma ühe vanima spordivarustuse tootja
logo. 1919. aastal alustati mäesuusavarustuse seeriatootmisega. 1950. aastal
toodeti maailma esimene mitmevärviline suusk, 60-ndatel valmisid esimesed
plastiksuusad ning plastiksuuskade “revolutsiooni ajal” 1975. aastal Faluni Põhja
suusaalade MM-il oldi medalite kogumisel edukaim suusatootja. 1991. aastal toodi
turule ajaloo enimmüüdud mäesuusamudel Big Foot. Tänapäeval toodetakse
lisaks suuskadele veel tennise-, jalgratta- ja muud spordivarustust.

61.

Millise spordialaga seonduvad järgmised terminid: magic carpet (maagiline vaip), mashed
potatoes (kartulipuder), milk run (piimajooks) ja moguls (mogulid)? NB! Sulgudesse on lisatud
toortõlge, mida ei pruugi eesti keeles ala juures kasutada, ent võib aidata vastuseni jõuda.

62.

Millise spordiala pioneerideks Eestis olid Karl Lukk (1887–1970) ja Eduard Hermann (1887–
1960). Mõlemad osalesid ka küsitaval alal olümpiamängudel, kuid erilist edu ei saavutanud.
Aastaid hiljem on olümpiamängudelt toodud Eestisse (Eesti NSV) medaleid. Mis spordiala?

63.

Kes on fotol?

64.

Nimetage ühe sõnaga:
• spordiala, mis oli aastatel 2000, 2004 ja 2008 kavas olümpiamängudel
• Eesti poliitik
• ühe USA osariigi pealinn
• Inglise spordivarustuse tootja

65.

Korvpalli Euroliigas on sel hooajal kaks debütanti. Mis klubid? (1+1)?

Vastused
1. Toomas Uba (KK)
2. Valeri Borzov (VP)
3. Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina (KK)
4. frisbi/frisbee (KV)
5. David Barakau Wesley (HT)
6. Margrit Tooman (Kärp) (VP)
7. Moses Malone (1979 & 1982),
Hakeem Olajuwon (1994) (KK)
8. Inese Jaunzeme (HT)
9. Stojko Vranković, Toni Kukoč (VP)
10. Nick Kyrgios, John McEnroe (KV)
11. Indiaca (VP)
12. Ronnie O'Sullivan (KK)
13. Mikelis Redlihs (VP)
14. rahvusvaheline spordivabatahtlike
liikumine (KV)
15. kiiking, aisapikkused vastavalt
3-4 m, 4-6 m ja 6-8 m (KK)
16. USA hümni ajal põlvitamine (KK)
17. seitse (KV)
18. Jüri Vips, Ralf Aron (VP)
19. Vetter (HT)
20. golf (KV)
21. 129 (VP)
22. Manchester City (KK)
23. Jukka Keskisalo 3000 m takistusjooksus
EM-kuld Göteborg 2006 (KK)
24. Aleksander Alehhin ja Vera Menchik (HT)
25. squash (*treeningpallid, ** profimängijate/
võistluspallid) (KK)
26. vene kabe (KK)
27. Tahir Tie Domi (KK)
28. Thomas Cup (George Alan Thomase järgi),
Uber Cup (KV)
29. Olga Korbut (KK)
30. ujumine (KV)
31. rodeo (KV)
32. Marta Vieira da Silva (KK)
33. Tamme staadion (KK)
34. Sutter (KK)
35. võistlushargnemine mootorpritsiga,
tuletõrjesport (KK)
36. Roland Garros (KK)
37. ping pong, teised pidid kasutama nime
lauatennis (KV)
38. Aki Parviainen (HT)
39. male (KV)
40. Tiiu Kimber (HT)
41. +/- süsteemis -35 (Alexander Edler -39,
Steve Ott -38) (KK)
42. Gerard Pique (KV)
43. pallisoojendaja (KV)
44. käesurumine (KV)

45. Viigipuu
(a-st 2014 Kadri Viigipuu-Joorits (KK)
46. rulluisud (KV)
47. Tristan Koskor (VP)
48. Mihhail Botvinnik (HT)
49. Silver Lätt (HT)
50. 1982 (KK)
51. Mosambiik (HT)
52. Moskva Spartak – HFC Haarlem (KK)
53. Schuss (KV)
54. Lembit Ulfsak (KK)
55. Stamford Bridge (VP)
56. Igor Belanov (VP)
57. 2015 (KV)
58. Siim-Sander Vene (2012 Riia VEF) (HT)
59. Babe Didrikson (KV)
60. Kneissl (KV)
61. suusatamine (KV)
62. käimine (VP)
63. Gabriel Batistuta (KK)
64. Madison (HT)
65. Herbalife Cran Canaria ja
Podgorica Voli Budučnost (VP)
KV – Karmen Viikmaa
KK – Koit Kärssin
HT – Holger Tamm
VP – Valmar Põldpaju

