Tallinna (Siili pubi) ja Tartu spordipaarismäng 2021
Küsimused: Ove Põder, Igor Habal, Tauno Vahter
Viigilahutus: Kui palju on kahe peale kokku oma karjääri jooksul võitnud auhinnarahasid Kaia
Kanepi ja Anett Kontaveit (USA dollarites)?
1. Maailmas on kolm riiki, mis on kõik oma senised olümpiakullad pälvinud võistkondlikelt
pallimängualadelt – ühe riigi puhul üks, teise riigi puhul kaks ja kolmanda riigi puhul kolm
kuldmedalit. Mis on need kolm riiki?
2. Tennises on juhtunud ka nii, et tennisisti karjääri kõige viimaseks turniirivõiduks üksikmängus
on jäänud Suure Slämmi turniiri võitmine. Käesoleval sajandil on meeste profitennises selliseid
juhtumeid seni neli. Kaks esimest olid Goran Ivaniševic ja Albert Costa, kelle viimasteks
turniirivõitudeks jäid vastavalt 2001. a Wimbledon ja 2002. a Prantsuse lahtised. Kes on meeste
tennises kaks viimast sellist tennisisti? Vihjeks, et ühe puhul oli kõnealuseks turniiriks 2005. a
Austraalia lahtised, teise puhul 2002. a USA lahtised.
3. Millist jalgrattatiimi peetakse läbi aegade kõige võidukamaks – „hundikari”, nagu on nende
hüüdnimi, jõudis käesoleva aasta aprillis 800. võiduni, kui selle tõi neile Türgi velotuurilt Mark
Cavendish? Tiimi praegused liidrid on Julian Alaphilippe, Sam Bennett ja Remco Evenepoel.
Üllataval kombel puudub neil seni suurtuuri üldvõit, kuid näiteks nn monumentidel on nende
ratturid võidutsenud 20 korral, sealhulgas kaheksal korral Flandria velotuuril. Tiimi praeguse
ametliku nime esimeseks osaks on Deceuninck, ent me küsime nime teist poolt, mis on tiimi nime
osaks olnud alates selle asutamisest 2003. aastal.

4. Mõnedes riikides on olemas lausa omaette spordiminister. Eestis on kõrgeim riigi ametiisik, kelle
ametinimetuses sisaldub sõna „sport“, Kultuuriministeeriumis resideeruv spordi asekantsler. Kes on
hetkel selles ametis (parempoolne foto)?
5. Red Bulli Vormel-1 sarja tütartiimid, Toro Rosso (2006–2019) ja Alpha Tauri (2020–…) on
kumbki võitnud ühe MM-etapi. Millised kaks pilooti on kummalegi tiimile etapivõidu toonud? Nii
ühel kui teisel juhul oli loomulikult tegemist suurüllatusega, juhuslikult pärinevad mõlemad võidud
Itaalia GP-lt: 2008. aastal võidutses seal Toro Rosso sõitja ja 2020. aastal AlphaTauri sõitja.
6. Praeguseks on laskesuusatamises täiskasvanute MM-medaleid jagatud kolmes Aasia linnas. Kaks
viimast neist on olnud Hantõ-Mansiisk (2003, 2005, 2010, 2011) ja Pyeongchang (2009). Mis oli
aga esimene – kõnealune MM oli/on veel ühel teataval põhjusel ajalooline?

7. Millist linna võib täie õigusega pidada praeguse Venemaa spordipealinnaks? Linna võistkonnad
on tulnud riigi meistriteks nii jalgpallis, jäähokis, jääpallis, võrkpallis kui veepallis. Viimase
kümnendi jooksul on linn võõrustanud nii suveuniversiaadi (2013), veealade MM-võistlusi (2015)
kui ka jalgpalli MM-i mänge (2018).
8. Kes on see Leedu postmargil kujutatud maletaja, kes sündis 1910. aastal Tallinnas ja tuli 1930.
aastal ka Eesti meistriks? Hiljem asus ta elama Leetu ning pälvis rahvusvahelise meistri ja ausuurmeistri tiitli. Ta oli ka 1985. a Karpovi ja Kasparovi MM-tiitlimatši kohtunik ning on
panustanud mitmete avangute ja käikude edasiarendusse, mida kasutatakse siiani.

9. Fotol on üks praegusaja tugevamaid mittehollandlannadest naisjalgrattureid, itaallanna Elisa …
Borghini, kes nt 2016. a Rio de Janeiro OM-il sai grupisõidus pronksmedali. Mis on tema keskmine
nimi, mis naiste jalgrattaspordis on väga tuntud?
10. Käesoleva aasta põhja-suusaalade maailmameistrivõistlused peeti mäletatavasti Saksamaal,
Oberstdorfis. Oberstdorf on varem veel kahel korral võõrustanud põhja-suusaalade MM-võistlusi.
Mis aastatel? (Eestlased kogusid nimetatud MM-idelt kokku kolm individuaalset neljandat kohta.)
11. Mis on praeguse seisuga maailma põhjapoolseim iseseisev riik (täpsemalt kõige kaugemale
põhja ulatuv riik), mis ei ole võitnud ühtegi olümpiamedalit? Kui Tokyo olümpiamängud peaksid
ikkagi toimuma, siis võiks see oodatud medal kõige tõenäolisemalt tulla meeste 800 meetri jooksust,
kus neil on ette näidata kahekordne MM-medalivõitja.
12. Parempoolsel fotol on 1988. aastal Frunzes sündinud, ent nüüd Peruud esindav vabavõitleja, kes
kannab sama ees- ja perekonnanime kui vasakpoolsel fotol olev 1975. aastal sündinud endine
murdmaasuusataja, kes võitis oma karjääri jooksul ühe MM-medali ning viis MK-etappi. Enne
MMA-karjääri loeti parempoolset maailma paremate taipoksijate sekka kuuluvaks (kaheksakordne
maailmameister), MMA-s hoiab ta 2018. aasta veebruarist enda käes UFC kärbeskaalu tiitlivööd.
Mis on nende ühine ees- ja perekonnanimi?

13. Tükk aega ei suutnud keegi võita suusahüpete Nelja Hüppemäe turneel ühel hooajal kõiki nelja
etappi. Otsa tegi lahti sakslane Sven Hannawald hooajal 2001/02. Tänaseks on sellega hakkama
saanud veel kaks suusahüppajat. Kes?
14. 21. sajandil on selle au osaliseks saanud (kronoloogilises järjestuses) Stefania Belmondo, Du
Li, Michael Greis, Katerina Emmons, Simon Ammann, Yi Siling, Sage Kotsenburg, Virginia
Thrasher ja Charlotte Kalla. Järgmine persoon lisandub sellesse nimekirja loodetavasti käesoleva
aasta 24. juulil. Mis nimekirjaga on tegemist?
15. Mis riigi rahvuskoondise eest (riigi suure rahakotiga juhi palvel) mängis Michel Platini oma
viimases ametlikus mängus 27. novembril 1988? Mäng peeti NSV Liidu vastu ning lõppes 0–2
kaotusega. Platini viibis väljakul 21 minutit ja sai seeläbi üheks vähestest jalgpalluritest, kes
mänginud rohkem kui ühe riigi koondise eest.
16. 2000. a märtsis juhtus nii, et golfi naiste LPGA Tour’il võitsid kaks järjestikust turniiri õed. Mis
oli õdede perekonnanimi? Noorema õe jaoks jäigi see tema ainukeseks LPGA Tour’i võiduks,
vanem võitis turniire märksa rohkem.
17. Milline Rootsi kiiruisutaja võitis 2021. aasta üksikalade MM-ilt kuldmedalid meeste 5000 m ja
10 000 m distantsidelt, tuues Rootsile esimesed selle ala tiitlivõistluse medalid pärast 1990. aastat?
Heerenveenis peetud MM-il püstitas ta ka uue maailmarekordi 10 000 m distantsil. Kiiruisutamise
spetside meelehärmiks ja teiste abistamiseks olgu ka öeldud, et selle Tomas Gustafssoni mantlipärija
perekonnanimi langeb kokku ühe Hollandi jalgrattadünastia perekonnanimega.
18. Caster Semenya (fotol keskel) tuules eemaldati 2019. aastal naiste võistlustelt veel kaks ebaselge
soolise identiteediga 800 meetri jooksjat, kes olid eelnevatel aastatel tema järel reeglina teisedkolmandad kohad endale napsanud (fotol 2016. a Rio de Janeiro OM-il). Kes on need kaks, üks
Keeniast ja teine Burundist?

19. Millise ühe suveolümpiamängude kavva kuuluva spordiala, mida saates endas küll üliharva
käsitletakse, harrastamiseks vajaminevaid vahendeid on kujutatud spordipodcasti (õigem oleks vist
öelda et ralli- ja korvpallipodcasti) „Mehed ei nuta“ logol?
20. Seoses mitmete suurte jalgpalliklubide ettevõtmisega hakata tootma dokumentaalseepe
võistkonna elust (viimasel ajal nt Chelsea, Tottenham, Manchester City jmt), on see nähtus nüüd
jõudnud ka Eestisse. Millise Meistriliiga võistkonna elust väljakul, riietusruumis ja mujal räägib sari
„Võidu nimel”?
21. Noormees vasakpoolsel fotol on WRC-2-autodega sõitev Marco Bulacia Wilkinson, kes ka
WRC-arvestuses mõned punktid üles korjanud. Millist eksootilist riiki see 2000. aastal sündinud
rallisõitja esindab?

22. Parempoolsel fotol on omaaegne Norra murdmaasuusataja Hallgeir Brenden, kes sellel fotol on
teadmata asjaoludel sattunud Sophia Loreni käte vahele. Brenden tuli individuaalseks
olümpiavõitjaks nii 1952. a Oslo kui ka 1956. a Cortina d’Ampezzo OM-il. Ta on seni ainus, kes
võitnud olümpiakulla nii … km kui … km distantsidelt. Mis on need kaks distantsi? Nähtavas
tulevikus keegi seda saavutust korrata ei saa.
23. Millise sportliku saavutusega, mis on seotud ühe hoopis kuulsama isikuga, sai 1991. a augustis
hakkama tollal 13-aastane šveitslane Reto Schmidli? Kuni tänase päevani ei ole keegi teine suutnud
seda korrata ning ilmselt ei ole enam kaugel aeg, kui teoreetiline võimalus selle saavutamiseks kaob.
(Olgu öeldud, et ka n.ö poolt sellest saavutusest on järgneva 30 aasta jooksul suudetud vähestel
kordadel, viimase 20 aasta jooksul vaid ühel korral)
24. Kui seni viimases üleriigilises spordimängus 24. novembril 2020 küsiti, et mis on profisumo
hierarhias yokozuna ja ozeki järel kolmas aste (sekiwake), siis nüüd lähme nõksa karmimaks ja
küsime, et mis on neljas aste? See on ka tippdivisjoni (makuuchi) viimane aste, millel on oma
spetsiifiline nimi, veel madalama järgu (maegashira) maadlejad saavad endale numbrid (nt
maegashira-1, maegashira-4 jne)

ERIPLOKK – AKTUAALSED SÜNDMUSED
25. (Kalev 30) NSV Liidu korvpallimeistrivõistluste hooajaks 1990/91 loobus Tallinna Kalev
kolmest oma raudvarast, kes olid aidanud klubil tõusta NSV Liidu meistriliigasse ning kuulunud
meeskonda, kui see saavutas 1989. aastal 6. koha ja 1990. aastal 5. koha. Kes oli need kolm
rollimängijat, kellele tiitlihooajal enam esindusmeeskonnas kohta ei leidunud?
26. (Kalev 30) Ilmselt teavad kõik, et NSVLiidu korvpallimeistrivõistluste hooaja 1990/91
finaalseerias alistas Tallinna Kalev 2–0 Leningradi Spartaki. Kõnealune klubi eksisteerib ka
tänapäeval, nüüd küll nime BC Spartak St. Peterburg all. Huvitava faktina olgu aga märgitud, et
hooajal 2016/17 mängis klubi nime BC … … all, kus ühe punktiiri asemel oli ühe nende legendaarse
peatreeneri ja teise punktiiri asemel ühe nende legendaarse mängija perekonnanimi. Mis on need
kaks perekonnanime?
27. (Jalgpalli EM 2021) Millised kaks riiki võõrustavad küll kohe algavaid jalgpalli Euroopa
meistrivõistlusi (ehk et seal peetakse mänge), ent ise finaalturniirile ei pääsenud?
28. (Jalgpalli EM 2021) Millise kahe kohe algavatel jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel osaleva
koondise koosseisu kuulub vaid üks koduliigas mängiv jalgpallur?
29. (Tokyo olümpiamängud 2021) Millises linnas asub praeguste plaanide kohaselt Eesti sportlaste
baas Tokyo OM-iks, eriti kergejõustiklaste eellaager? See umbes 100 000 elanikuga linn asub pigem
1998. a taliolümpiamängude poolest tuntud Nagano prefektuuris ning on teatud põhjusel
figureerinud Eesti meedias ka varem.
30. (Tokyo olümpiamängud 2021) Näete kolme Tokyo olümpiamängudel kavas oleva spordiala
ja/või spordiala distsipliini piktogramme. Mis aladele/distsipliinidele need kuuluvad?

31. Millise spordiala tähtsaimad Põhja-Ameerika liigad meestele peituvad lühendite NLL ja PLL
taha?
32. Sellel mõnekümne aasta tagusel fotol on kodumaa lennuväljal äsja olümpiamängudelt saabunud
sportlased, keda mängudel korda saadetu tõttu võeti vastu rahvuskangelannadena. Mõistagi ei küsi
me nende kõigi nimesid, vaid seda, mis riigi sportlastega on tegemist?

33. Millisel kergejõustiku olümpiadistsipliinil on kehtiv, 2004. a septembrist pärinev maailmarekord
tegelikult kehvem kui üks varasem võistluskeskkonna mõttes määrusepärastes tingimustes
saavutatud tulemus? Põhjuseks see, et too parem tulemus oli 2002. a augustis saavutatud dopingu
abil (infoks veel ka, et kehtiva maailmarekordi ja tolle libarekordi omanik on erinevad persoonid).
34. Hetkeseisuga on viis meesmäesuusatajat suutnud võita vähemalt ühe MK-etapi kõigis viies n.ö
klassikalises distsipliinis (slaalom, suurslaalom, ülisuurslaalom, kiirlaskumine, alpi-kahevõistlus).
Kes on neist ainsana suutnud võita igas distsipliinis vähemalt viis MK-etappi (ehk et keda võib
julgelt tituleerida kõigi aegade kõige mitmekülgsemaks meesmäesuusatajaks)?
35. Mis riik, millest on tulnud maailma esireket üksikmängus nii meeste kui naiste arvestuses, võitis
oma esimese tennise olümpiamedali 2016. a Rio de Janeiro OM-ilt, kui meeste paarismängus said
hõbeda fotol olevad valgepallurid (neist olid paremad hispaanlased Rafael Nadal/Marc Lopez)?

36. Oma parematel päevadel oli ta võimeline võitma kõiki, siiski jäi tal stabiilsusest nii palju puudu,
et ta ei tulnud kunagi mootorrataste ringrajasõidus 500 cm3 klassi maailmameistriks, lõpetades
parimal hooajal, 1994. aastal, 2. kohaga. Kes on see itaallane, kes 1986. aastal krooniti 125 cm3
klassi ning 1991. ja 1992. aastal 250 cm3 klassi maailmameistriks?

37. Millise Euroopa riigi ainus osaluskord olümpiamängude jäähokiturniirist jäi aastasse 1980?
Turniir lõpetati 9. kohaga, ning hoolimata suureskoorilistest kaotustest Kanadale (1–10) ja NSV
Liidule (4–17), võideti 5–3 Poolat. Järgmisel ehk 1981. aastal osaleti ka viimast korda MM-i
tippseltskonnas, ent seal kaotati kõik kohtumised ning platseeruti kaheksandaks.
38. Fotol on kõrvalalaga tegelemas kaks kaasmaalast (parempoolne on küll juba manalamees), kellel
kahe peale kokku on kuus individuaalset olümpiakulda (3+3). 1996. a OM-ilt lahkusid kullaga
mõlemad, ülejäänud pärinevad kas kahelt varasemalt või hilisemalt OM-ilt. Kes on need kaks?

39. Mis on ainus basseinis ujutav individuaalne distsipliin, mida olümpiamängudel ei ole ükski mees
ega naine võitnud rohkem kui korra? Vihjeks niipalju, et selle distantsi viimased kaks olümpiavõitjat
on meestest Yannick Agnel ja Sun Yang ning naistest Allison Schmitt ja Katie Ledecky.
40. Laskesuusatamises on naiste teatesõidus läbi aegade maailmameistriks tulnud sisuliselt ainult
kolm riiki: NSVLiit/Venemaa (13 korda), Saksamaa (10 korda) ja Norra (6 korda). Ainus kord kui
MM-tiitel on läinud sellest seltskonnast väljapoole, juhtus 1993. a MM-il Bulgaarias Borovetzis.
Mis riigi naiskond tollal teatesõidu võitis?
41. Inglismaa suurima mahutavusega jalgpallistaadionitest kuulub valdav osa muidugi Premier
League’i klubidele. Neist suurim on praegu Old Trafford Manchesteris ca 75 000 istekohaga
(vahepeal oli suurima staadioni omanikuks tinglikult Tottenham, kes mängis ajutiselt Wembleyl).
Ent kümne suurima staadioni seas (ca 49 000 istekohta) on ka üks klubi, kes mängib tugevuselt alles
kolmandas liigas (League One) (veel hooajal 2016/17 oldi Premier League’is, ent siis kukuti aste
madalamale ja siis kohe otsa veel aste madalamale). Mis klubi staadioniga on tegu?
42. Meeste 1500 m jooksus on läbi ajaloo olnud üllataval kombel vaid üks Musta Aafrika sportlasest
maailmarekordiomanik ning veelgi üllatavamal kombel ei ole tegemist ei Keenia ega Etioopia
sportlasega. Küsitav püstitas selle 1974. a (Briti) Rahvaste Ühenduse mängudel ning tema tulemus
(3.32,16), mille maailmarekordina alistas Sebastian Coe 1979. aastal, on siiani (Briti) Rahvaste
Ühenduse mängude rekord. Kes?

43. Mis oleks nendel piltidel olevate objektide/asjade (loetelu ei ole lõplik) ühine nimetaja?

44. Pärast Teist Maailmasõda kuni oma eksistentsi lõpuni oli NSVLiit domineeriv jõud maailma
males. Näiteks oleks mingil hetkel olnud neil võimalik maleolümpial täita teoreetiliselt kõik kuus
lauda (meeste puhul) maailma- või eksmaailmameistritega. Ühe erandiga võitis NSVLiit meeste
seas ka kõik need maleolümpiad, millel osales. Mis oli ainus riik, mis suutis NSVLiitu edestada –
seda 1978. a maleolümpial Argentinas, kus 37 punktiga jäeti 36 punkti kogunud sovjeedid teiseks?
45. Millise hüüdnime, millel on seos nii spordi- kui kultuurimaailmaga ning mis tuleneb ühest tema
personaalsest eripärast, andsid Londoni Arsenali fännid oma legendaarsele ründeässale Dennis
Bergkampile (fotol, mängis klubis 1995–2006)? Vastata võib nii eesti kui inglise keeles.

46. Millise kunagise Põhja-Ameerika profiklubi logo on parempoolsel pildil kujutatud? Kõik
vastuse väljamõtlemiseks vajalikud elemendid peaksid olema logolt ilusti tuletatavad.
47. Kergejõustiku olümpiadistsipliinide vanim kehtiv maailmarekord on teatavasti 1983. a 26.
juulist pärinev tšehhitari Jarmila Kratochvílová 800 m jooksu maailmarekord 1.53,28. Kui aga lisada
juurde ka sisemaailmarekordid (rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kavas olevatel distsipliinidel), siis
saab vanima maailmarekordi au endale üks Kratochvílová kaasmaalanna, kelle rekord pärineb 1977.
a 19. veebruarist. Kes on see kergejõustiklane?
48. Olümpiamedalit ei ole seni ükski naisterahvas sellel 1964. a mängudest olümpiakavas oleval
distsipliinil pälvinud. Millisel distsipliinil on ainsateks naissoost maailmameistrivõistluste
medalivõitjateks austerlanna Maria Isser (hõbe 1955. aastal) ning poolatarid Janina Susczewska ja
Halina Lacheta (vastavalt hõbe ja pronks 1958. aastal)?

49. Mis riik on 3x3 korvpalli MM-ide läbi aegade edukaim riik? Ehkki naised pole kordagi nelja
parema hulka jõudnud, on mehed kroonitud neljakordseks maailmameistriks.
50. Et Novak Djokovici diskvalifitseerimine eelmise aasta USA lahtistel meistrivõistlustel
joonekohtuniku kõri palliga täpse tabamise eest (foto) oli igati asjakohane karistus, näitab see, et
samal võistlusel on kohtunik tennisepalli abil ka teise ilma saadetud. Millise kuulsa tennisisti
ebaõnnestunud serv põhjustas 1983. a USA lahtistel meistrivõistlustel joonekohtunik Dick
Wertheimi surma (surma põhjuseks ei olnud küll otseselt palliga pihtasaamine – selle tagajärjel
kukkus ta tooli pealt maha, lõi pea vastu väljakut ära ja kaotas teadvuse, mis koosmõjus kroonilise
südamehädaga tõi kaasa ta surma viis päeva hiljem)?

51. See iga-aastane sügisene spordivõistlus toimus esimest korda 1928. aastal, teatud põhjusel ei ole
see pärast 2003. aastat enam nii mainekas kui varem. Eesti sportlaste parim koht sellelt on 3. koht
just 2003. a võistluselt. Millise spordivõistluse on viimase 15 aasta jooksul kuus korda võitnud
itaallane Paolo Andreucci ja kolm korda tema kaasmaalane Giandomenico Basso?
52. Mis värvi on ainus pall/kuul snuukeris, mida on lubatud n.ö normaaltingimustes kaks korda
järjest auku lüüa?
53. Küsime ühte eesnime, mille kolm kandjat on ühes Euroopa riigis järjestikustel aastatel valitud
Aasta Sportlaseks: üks neist 1997. ja 1998. aastal, teine aastatel 2007–09 ja kolmas 2019. ja 2020.
aastal. Vihjeks veel, et üks neist on vasaraheitja, teine jalgrattur ja kolmas ühe taliala harrastaja (aga
mis aastatele need alad vastavad, seda me siinkohal ei ütle).
54. Vennad Faehlmannid ja Tõnisted ei ole ainsad Eesti purjetamisega seotud vennad. Ka 1980. a
Moskva (Tallinna) olümpiamängudel Soling-klassis hõbemedali pälvinud Nikolai Poljakovi
paadikaaslasteks olid vennad: Boriss ja Aleksandr. Mis oli vendade perekonnanimi?

55. Meeste jalgratta maanteesõidus on suurtuuri (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana)
üldvõitjaks tulnud ühel korral ka üks Aasia riigi esindaja. Kes?
56. Praeguste olümpiaalade rahvusvaheliste alaliitude eesotsas on kaks meest, kes on tulnud
vastaval alal individuaalseks olümpiavõitjaks. Ühe kuldmedalid pärinevad 1980. ja 1984. a
mängudelt, teise kuldmedal 1996. a mängudelt. Kes on need kaks?
57. See Itaalia vormelitiim asutati 1984. aastal ning peamiselt ollakse tegevad madalamates
vormelisarjades, nagu F2 ja F3. Tiimi koosseisus on GP2 ja F2 sarja meistriteks tulnud Pierre Gasly
(2016), Charles Leclerc (2017) ja Mick Schumacher (2020) ning F3 sarja meistriteks Robert
Schwarzman (2019) ja Oscar Piastri (2020). Kaks viimatinimetatut sõidavad tiimi eest tänavuse
aasta F2 hooajal. Mis tiim?
58. Millise mängija nimi on ainsana puudu sellest 1987. a korvpalli EM-võistluste hõbedasest
satsist: Aleksandr Volkov, Heino Enden, Sergei Tarakanov, Valdemaras Chomičius, Valeri
Tihhonenko, Valdis Valters, Vladimir Tkatšenko, Šarūnas Marčiulionis, Sergejus Jovaiša, Viktor
Pankraškin, Valeri Goborov, …?
59. Kelle käsi?

60. Mike Richards on endine Kanada jäähokimängija, kes 2010. aastal tuli olümpiavõitjaks ning
2012. ja 2014. aastal Los Angeles Kingsiga ka Stanley karikavõitjaks. Tema nimel on aga ka üks
NHL-i kõigi aegade rekord ühes arvestuses, milles esikohal olemiseks piisab tulemusest 3. Mis on
see spetsiifiline rekord? Infoks veel, et tegemist on ikkagi positiivse sportliku saavutusega, mitte
mingi kurioosumiga (a la kakluses osalemine vms.)

VASTUSED
Viigilahutus: 11 846 373 USD (OP)
1. Fidži, Uruguay, Pakistan (OP)
2. Marat Safin, Pete Sampras (OP)
3. Quick-Step (IH)
4. Tarvi Pürn (OP)
5. Sebastian Vettel, Pierre Gasly (IH)
6. Novosibirsk (OP)
7. Kaasan (IH)
8. Vladas Mikėnas (TV)
9. Longo (OP)
10. 1987, 2005 (OP)
11. Bosnia ja Hertsegoviina (OP)
12. Valentina Ševtšenko (IH)
13. Kamil Stoch, Ryōyū Kobayashi (OP)
14. olümpiamängude 1. kullavõitjad (OP)
15. Kuveit (IH)
16. Sörenstam (OP)
17. Nils van der Poel (IH)
18. Margaret Wambui, Francine Niyonsaba (OP)
19. poks (OP)
20. Pärnu Vaprus (TV)
21. Boliivia (OP)
22. 18 km, 15 km (IH + OP)
23. Võitis Roger Federeri 6–0, 6–0 (OP)
24. komusubi (OP)
25. H. Drell, V. Jurkatamm, T. Reigam (IH)
26. Kondrašin, Belov (OP)
27. Rumeenia, Aserbaidžaan (OP)
28. Soome, Slovakkia (IH)
29. Saku (TV)
30. a) kata; b) taekwondo; c) kumite (TV + OP)

31. lacrosse (IH)
32. Peruu (OP)
33. meeste 3000 m takistusjooks (OP)
34. Bode Miller (OP)
35. Rumeenia (OP)
36. Luca Cadalora (IH)
37. Holland (IH)
38. Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu (OP)
39. 200 m vabaujumine (IH)
40. Tšehhi Vabariik (OP)
41. Sunderland A.F.C. (TV)
42. Filbert Bayi (OP)
43. Eesti jäähokiklubid (TV)
44. Ungari (OP)
45. mitte-lendav hollandlane (OP)
46. Hartford Whalers (OP)
47. Helena Fibingerová (IH)
48. kelgutamise kahekelk (OP)
49. Serbia (IH)
50. Stefan Edberg (OP)
51. Rallye Sanremo (Sanremo ralli) (OP)
52. kollane (OP)
53. Primož (OP)
54. Budnikov (TV)
55. Aleksandr Vinokurov (OP)
56. Sebastian Coe, Poul-Erik Høyer Larsen (IH)
57. Prema (IH)
58. Sergei Babenko (OP)
59. Laša Talahhadze (OP)
60. 3–5 vähemusest visatud väravad (OP)

