
1) Sellest ajast peale, kui suured spordifirmad hakkasid jalgpallimeeskondade varustust tootma, on 
Saksamaa ja sellele eelnenud Lääne-Saksamaa kandnud vaid Adidase toodangut. Välja arvatud 
aastatel 1974-80, mil kanti selle rõivatootja toodangut. Asutatud 1900, oli see firma 1970. ja 1980. 
aastatel suur ettevõtte, kui sponsoreeriti Borussia Mönchengladbachi, Schalket, Dortmundi, Kölni, 
Hamburgi ja Stuttgarti. Ettevõttele pani põntsu müük Adidasele 1976, mis viis brändi väljasureta-
misele 1995. Aastal 2005 osteti ettevõtte tagasi ning proovitakse vaikselt kanda kinnitada. Millise  
firma toodangut kandes tuli Lääne-Saksamaa 1974. aastal jalgpalli maailmameistriks? 
 
2) Ajal, mil Stanley karikat jagati matšisüsteemi alusel (nagu tänapäeva poksis), jõudis 1905. aasta 
Stanley karika finaali *** Nuggets, kes hävis Ottawa Senatorsile 9-2 ja 23-2 (suurim kaotus Stanley 
karika ajaloos). Meie tahame aga teada, mis linna esindas küsitav Nuggets. See 1896. aastal asuta-
tud linn kasvas vaid paari aastaga 40000 elanikuni, olles Alaska Kullapalaviku ajal asutatud linna-
dest suurim. Säilitades ja hoides oma endisaegset ilmet, mil võimutses seadusetus, on sellest 
nüüdseks saanud turismist elatuv linnake u. 1300 elanikuga. Mis linn? 
 
3) Euroopa kõige tugevam klubisari ragbis on saanud nime seda spon-
soreeriva ettevõtte järgi. Kuu aega tagasi andis firma kasumihoiatuse, 
mille peale aktsiad kukkusid 8%. Nende sõnul oli sellise ebatavalise 
nõrkuse taga nii üldised majandusmured ja halvad ilmad kui ka tõsiasi, et 
sel suvel ei toimunud jalgpalli MM-i sarnaseid suurvõistlusi. Mis nimi? 
 
4) Pildil olevat lauamängu on kutsutud ka tihti Hiina maleks? Millise 
lauamänguga on tegemist? 

 
 
5) Ta on üheks peapõhjuseks, miks Argentina maahokinaiskond on tulnud kaks korda maailma-
meistriks (2002 ja 2010) ja neli korda tšempionide karika võitjaks. Kes on see 7-korda maailma 
parimaks maahokimängijaks valitud naissportlane, keda tema mängustiili tõttu on võrreldud ka 
Diego Maradonaga?  
 
6) Kergejõustiku 1. MM-ist on möödas ligi 30 aastat, kuid Daegus saadi tervelt 4 alal esikoht läbi 
aegade viletsaima võidutulemusega. Üheks oli naiste kaugushüpe (B. Reese 6.82). Millistel aladel 
sellele lisaks (1 N  ja 2 M seas) oli maailmameistri tulemus nõrgem kui kunagi varem?  

7) 2009. aasta sügisel nägi trükivalgust Eesti esimene sumoraamat ,,Kaidost Kaidoni”. Tagumine 
Kaido on muidugi Baruto, aga kes on esimene? 1994 osales ta esimese eestlasena rahvusvahelisel 
sumovõistlusel – Saksamaa lahtistel meistrivõistlustel. Ta võitis Eestile ka esimese suurvõistluste 
medali – pronksi I Euroopa meistrivõistlustel 1995. aastal. 

8) Millise UEFA liikmesriigi meistriliigas on kõige rohkem 
samanimelisi jalgpalliklubisid? Jätame piirkonna või linna 
nime eristamata, st nii Sillamäe Kalev ja Tallinna Kalev kui 
ka Saaremaa Kalev oleksid kõik sama nimega – Kalev.  

9) Küsitaval talisportlasel ei ole tiitlivõistluste kulda. 
Maailmameistrivõistlustelt on tal aga tervelt 8 hõbedat: 2 
individuaalset ja 6 võistkondlikku (viimati 2011). Ta on 
võitnud 15 maailma karika etappi (2002 Trondheimis sai 3 
päevaga 3 võitu ja lemmikkohad võiks olla Ramsau ja Lahti 
4 võiduga). Kellega on tegemist? 

 
10) Millist nime kannab piltidel olev karikas? Kes on auhinna kujundanud kunstnik? Antakse välja 
ka muudes valdkondades, mitte ainult spordis. (1 + 1 p) 



11) See endine maailmarekordiomanik miili- ja 1500 m jooksus oli haige inimene - ta vaevles 
praktiliselt kogu elu kroonilise nohu käes, mis põhjustas tihti uimasust, samuti kannatas ta 
topeltnägemise all, pidi end pidevalt artriidi vastu süstima. Mehe elu sai õnnetu lõpu 1949. aastal 
New Yorgis, mõni päev enne 40. sünnipäeva, kui metroorongi oodates tabas teda järjekordne 
peapööritushoog. Ta kukkus raudteele ning jäi rongi alla. Kes?  
 
12) Maailma vanim õhupallivõistluse auhind ning kõige väärtuslikum autospordi ringrajavõistluse 
auhind enne GP-sid (1900-1905) on mõlemad nimetatud New York Heraldi omaniku järgi, kes 
lisaks elumehelikule elustiilile oli ka suur spordimetseen, toetades muuhulgas purjetamisvõistlusi, 
polovõistlusi, jalgpallivõistlusi, aga ka näiteks Herny Morton Stanley ekspeditsiooni leidmaks 
David Livingstone’i. Kellest on jutt?  
 
13) Nii nagu professionaalses poksis, domineerib ka MMAs rohkem kui üks organisatsioon. 
Tähtsamaid ja olulisemaid on neist kaks. Ühe raskekaalu maailmameister kuni juulini 2011 oli 
Eestiski käinud Alistair Overeem, teise raskekaalu vööd hoiab Cain Velazquez. Mis 
organisatsioonidest on jutt?  
 
14) Kes on praegune naiste golfi maailma 
edetabeli esinumber? Tegemist on sportla-
sega, kes on võitnud viimase kahe aasta 
jooksul neli suurturniiri ning ta on ka kõigi 
aegade noorimana (22-aastasena 2011) 
võitnud viis suurturniiri. 
 
15) Pildil olev rada kuulub kõige kelgukoerte 
võistlusele Alaskas. Iga aasta läbitakse 
Anchorage’st Nome’i üle 1049 miili. Millise 
aastast 1973 toimuva võistlusega on 
tegemist? 

 
 
16) Eesti spordi ilmselt kuulsaimad kolmikud on võrkpallurist Kadri ning jalgpalluritest Eino ja 
Sander Puri. Järjekordsed kolmikud on aga pürgimas Eesti tippu pikamaajooksus. Liina võitis 2011. 
aasta riigi meistritiitli 10 000 m jooksus ja poolmaratonis, Leila kindlustas mõlemal korral kaksik-
võidu, Lily oli mõned kohad tagapool. Kõik kolm mahtusid sel aastal Maijooksu esikuuikusse. 
Milline on nende perekonnanimi?  

17) Millise ala erinevate distsipliinide maailmameistrite seas on 2007 Saksamaad esindavad valge-
venelased Sergei Diemke ja Katerina Timofejeva, 2008 ja 2009 USA-d esindavad German Mustuk 
(sünd. Ukrainas) ja Iveta Lukošiute, 2010 ukrainlased Roman Mõrkin ja Natalia Bednjagina, 2009 
ja 2010 USA esindajad Arunas Bizokas ja Katjuša Demidova, 2010 Julia Zagoruitšenko. Šotlane 
Donnie Burns on 14-kordne MM (aastail 1984-1998), nagu ka inglanna Gaynor Fairweather. 

18) Järgmise aasta jaanuaris täitub sel Frunzes sündinud korvpalluril 40 eluaastat. 1997 oli ta üks 
16-st, kes personaalselt kutsuti asutatavasse WNBA-sse (seejuures ainsana Euroopast). Mängis seal 
7 hooaega, 2001 oli liiga parim vabaviskaja (93%). Sport-Express valis ta Venemaa 20. sajandi 
parimaks korvpalluriks. Ainsa naisena tulnud idanaabrite 6-kordseks meistriks. Meistritiitleid ja 
karikavõite on tal ka Iisraelist, Türgist, Hispaaniast. 1998 valiti Euroopa Aasta mangijaks. Praegu 
võistleb Orenburgi Nadežda eest. Kes? 

19) Õhtuleht kirjutas: “Kohtunik Kalju Kalda lööb mutrivõtmega vastu metalli – kostub võistlus-
paika suurepäraselt –, ja … alustavad mänge.” 16. jaanuaril 2011 püstitati Rapla lähedal Valtu 
spordimajas Guinnessi rekord – 52 osalejat korraga mängimas. Mida mängiti? Vastus on kahe-
osaline, s.t. tegevuse nimetus ühendab toimumiskoha ja ühe teise spordiala nimetuse (nagu nt 
keldrikelgutamine või põllupoks). 



20) Millise spordivõistluse puhul anti välja need margid? Olen eemaldanud võistluse nimetuse ja 
mõned triibud.  

 
 
Briti kvintett 
21. Millise spordiala väärtuslikemat auhinda, 
MacRobertsoni Kilpi, näete pildil? 

22. Pildil olev mees on rohkem tuntud Discovery 
saatesarja “Ülim ellujääja” esitajana. Vähetuntum on 
aga fakt, et 1998. aastal sai temast noorim britt, kes 
roninud Everesti tippu. Kes?   

  
 
23. Pildil olev mees ei ole tavaline õllejooja, 
vaid kõigi aegade edukaim nooleviskamise 
(dartsi) mängija. Ta on võitnud rohkem kui 
150 professionaalset turniiri ja tulnud 15 kor-
da maailmameistriks. Kes on see hüüdnime 
“The Power” nime kandev atleet, kes on 
muuhulgas Briti aasta sportlaste valimise 
teise koha omanik aastast 2010. 

24. 27 000 elanikuga unine Surrey kaevanduslinn 
Suurbritannias on kuulus eelkõige oma sileraja 
ratsaspordiürituste tõttu. Linnas (mille nimi on üsna 
sarnane ühe infotehnoloogia firma nimele) peetakse 
kõige suurema auhinnarahaga (üle miljoni naela) 
Briti ratsaspordivõistlus The Derby. Pildil näete 
Theodor Gericault’ maali antud võistlusest. Mis 
linnaga on tegemist? 

  
 



25.  Kriket kui spordiala koosneb kolmest erineva pikkusega vormist. Kõige lühem ja uuem on 
Twenty20, mis koosneb 20st sööduraundist (over) mõlemale võistkonnale. Sellest veidi pikem ODI, 
mille sööduraundide arv on maksimaalselt 50. Meie küsime aga kõige pikemat ja vanemat kriketi-
vormi, mis maksimaalselt võib kesta 5 päeva. Kuidas seda nimetatakse? 
 
26) Ühe spordiala rahvusvahelisi võistlusi teenindavad juhtivkohtunikud jaotuvad 4 kategooriasse: 
valge, pronks, hõbe ja kuld. Kõige kõrgemalt (golden “badge”) hinnatakse 25-30 õigusemõistjat, 
kelle seas oli või on rida naisi: Mariana Alves (Portugal), Eva Asderaki (Kreeka), Kerrilyn Cramer 
(Austraalia), Sandra de Jenken (Prantsusmaa) jvm. Millise spordiala kohtunikega on tegemist? 

27) Jäähoki Stanley karika võitjate seas on 9 soomlast. Chicago Blackhawksi ja Boston Bruinsi 
viimase kahe aasta edu lisas senisele 7 väljakumängijale kumbki 1 väravavahi. Kes on need kaks 
soomlasest puurilukku?  

28) Novembris 2010 toimus Düsseldorfis seni värskeim automeeste Race of Champions. Kui võist-
kondadest oli juba 4. korda järjest parim Saksamaa (Schumacher-Vettel), siis individuaalselt tuli 
esmakordselt võitjaks üks end Tallinnaski näidanud mees – 2007 kimas ta Red Bulli kirjadega 
vormel-1 autoga Laagna teel. Vormel-1 MM-il ta sõita pole saanud, kuid on olnud suhteliselt 
edukas muudel vormelitel. Alates 2009 võistleb DTM-sarjas. Muuseas, Düsseldorfis alistas ta 
poolfinaalis Vetteli ja finaalis Loebi enese. Kes on see võidusõitja?  

29) Vasakul ja keskel on sama naine enne ja pärast plastilist lõikust. Sageli püüab pilku mitte tema 
nägu, vaid midagi muud. Mees naisega sugulane ei ole, kuigi neil on ühesugune perenimi. Pärit 
erinevatest riikidest, aga kiindunud on nad samasse spordialasse. Nimetage ühine perenimi. 

 

30) Lance Armstrong ja Alberto Contador võivad olla tublid tuurisõitjad, kuid rahvusvaheliste tiitli-
võistluste medaleid on neil kahepeale kokku täpselt üks – LA kuld 1993 MM-ilt. Nelja viimase 
Tour de France’i osavõtjate seas oli aga üks 6-kordne maailmameister. Lisaks on tal peoga muid 
medaleid. 2009 sai ta tuuri üldarvestuses 4. koha. Kellest on jutt?  



 
31) Pildil olevast jõutõstjast võib saada 
esimene eestlane, kes kogub kolmevõistluses 
1000 kg. Tegemist on ka lamades surumise 
juunioride maailmameistriga. Kes? 

32) Enne jalgpalli meistermeeskondade karikasarja 
algust oli Euroopa tugevaimaks klubisarjaks 
Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Portugali meistrite 
vaheline turniir. Sarja peeti 1949-1957 ning selle 
karikat võite näha pildil. Mis oli sarja nimeks?   

  
 
33) Tema 15 miljoni € suurune üleminek Portost Chelseasse tähendab uut rekordi treenerite 
üleminekutes. Kes on praegune Chelsea peatreener, kes Portoga võitis UEFA Euroopa liiga, olles 
ühtlasi noorim Euroopa klubisarjade võistluse võitnud treener (33 aastat, 213 päeva)?  
 
34) 2010. aasta naiste korvpalli MM-il üllatas kõiki võistluste korraldaja, kes jõudis finaali, kus tuli 
69-89 USAle alla vanduda. MM-finaali jõuditi esimest korda, kuid varem on võidetud Euroopa 
meistrivõistlused aastal 2005. Mis riik?   
 
35) Milline treener viis Tel Avivi Maccabi kolmel korral Euroopa klubisarjade võiduni (Suproliiga 
2000, Euroliiga 2004 ja 2005). Olles Maccabi peatreener 1998-2010, aitas ta ühtlasi Bulgaaria 
koondise 2009 EM-il 13. kohale. Kes on see legendaarne kossutreener?   
 
36) Rein Aun on üks väheseid Eesti kergejõustiklasi, kes on püstitanud maailmarekordi. 18. juulil 
1968 Tartus tegi ta seda viievõistluses. Viievõistlus algab kaugushüppega ja lõpeb 1500 m 
jooksuga. Millised on ülejäänud 3 ala? (järjekord ei ole oluline, 2 õiget = 1 p) 

37) Paljudes riikides on jalgpalli tippliigas mitu klubi samast linnast. Peale seda, kui FC St. Pauli 
kukkus 2. Bundesligasse, on Saksamaal uuel hooajal 1. Bundesliga kõik meeskonnad erinevatest 
linnadest. Millise meistriliiga klubi “kaaslinlaseks” oli St. Pauli? Õige linn annab ka 2 p. 

38) Indiana State University ei ole kunagi võitnud USA üliõpilaskorvpalli 
tähtsaimat, NCAA tiitlit. Finaaligi on jõutud vaid üks kord – 1979. 25 
aastat hiljem (2004) tõmmati lae alla ilmselt oma kuulsaima tudengi särk. 
Siiski oli tollane meeskond eriline, sest sellesama kunagise üliõpilase järgi 
“me mängisime hästi kokku, mängisime alati võidu peale ja igaüks teadis 
oma kohta ... Igaüks teadis, et mina teen kõik visked.” Kes on see tudeng, 
NBA aasta treener 1998 ja 3-kordne NBA meister? 

39) Viktor Tkatšenko, … ja Aleksandr Aleksejev on ühe ala ainsad 3 sport-
last Eestis, kes siinmail on saanud suhteliselt harukordse karistuse. Selle 
kohta, et nendega nii läks, võiks öelda: täitsa amatöörid, et karistada said, 
proffidega seda juba ei juhtuks. Vastata võite kas spordiala või punktiiri 
kohale sobiva kolmanda sportlase nime.  



40) Oktoobris 2004 teatas Mati Alaver Düsseldorfist: “ … võitis kvalifikatsiooni! Ta on maailma 
kiireim suusataja!" Kelle nimi sobiks punktiirile ehk kes on pildil? 
41) Hiljuti ületas see skandaalne korvpallistaar taas uudiskünnise, kui otsustas oma nime muuta 
Metta World Peace’iks. See pole sellel mängijal esimene kord olla tähelepanu keskpunktis. Tema 
kuulsaim etteaste pärineb 19. novembrist 2004, kui Pacersi-Pistonsi mängus oli ta kohtumise 
suurim “staar”, teenides mängujärgselt 86-mängulise võistluskeelu, mis ühtlasi on tänini NBA 
pikim. Kellega on tegemist?  
 
42) Sel hooajal on Eesti kergejõustik saanud juurde kaks 60-meetri meest kettaheites. Kelle?  
 
43) Erinevalt jalgpalli klubide MM-ist puudub korvpallil ülemaailmne klubide sari. Siiski oli selline 
sari olemas 1987-1999, mida mängiti kokku 9. korral ning kus võitjaks tuli alati NBA klubi. Millise 
sponsornimega tunti seda võistlust paremini? Küsitava firma logot võib Eestiski siin-seal näha.  
 
44) Ameerika Le Mansi sarja kaks kõige tuntumat osavõistlust on Sebringi 12 tunni sõit ning 
küsitav võistlus Georgia osariigis Road Atlanta ringrajal. See 1000 miiline või 10 tunnine võistlus 
avaldab oma nimes austust tuntuimale vastupidavussõidule. Milline on Ameerika Le Mansi sarja 
viimase etapi nimi?  
 
45) Millise 1981. aasta spordifilmi muusikat kuulete ja kes on heliloojaks? 
 
46) Küsitava spordiala 1. MM peeti 1973. Tiitlitest on üle poole läinud USA-sse, ligi kolmandik 
Poolasse, kusjuures Karol Jablonski on 7-kordne maailmameister. Eestlasedki on võitnud selle tiitli. 
Oluliselt rohkem on siiakanti toodud Euroopa meistrikuldasid. 2002 peeti ala MM Eestis, kuigi alg-
selt pidi see toimuma Leedus. Kavandatud võistluspaiga muutmine teise vastu ei ole üldsegi haru-
kordne. Toona sai meie parimana Agu Tomingas 10. koha. Millise spordialaga on tegemist? 

47) Alates 1985 joostakse maratoni ka võistkondlikule Maailma karikale. Algul jagati tiitleid mõne 
suurema maratoni tulemuste põhjal, 1997. aastast maailmameistrivõistlustel individuaalvõistluse 
tulemuste liitmisel. Millise riigi jooksjad on tulnud kõige rohkem karikavõitjaks? Naiskondadest on 
neil enim võite (4), meeskondade seas jagavad esikohta 3 võiduga.  

48) Aastast 1959 saavad aasta parimad kiiruisutajad Oscareid ehk 
Mathieseni auhindu. Eric Heiden pälvis selle 4 aastat järjest (1977-
1980). Kolm uisutajat on 3-kordsed laureaadid: üks aastaist 1970-1972, 
teine 1990, 1991, 1994 ja kolmas 1995-1997. Kes on need kolm?  

49) Milline võistlus? Viimati toimus 2006. Alustati Linzis, lopetati 
Hannoveris. Võitis itaallane Giampaolo Cheula. Eelviimane kord 2004 
alustati Brüsselis ja lõpetati Prahas. Tookord oli parim Michele 
Scarponi. Üldse on enim kordi (5, aastail 1992-2003) võidumees olnud 
sakslane Steffen Wesemann. 

 
50) Millisel alal ja millises linnas toimuvad 2012. aastal tiitlivõistlused, mille maskott on pildil. 
Tegelase nimi on Appy. 
 
51) Millise, sel aastal palju 
kõneainet pakkunud jalgpalliklubi 
logoga on tegemist? 

52) Pildil näete spordiala, mis on inspireeritud võrkpallist, kuid 
sisaldab ka jalgpalli, võimlemise ja capoeira elemente. Millise 
spordialaga on tegemist? Kes vastust ei tea, võib abi otsida 
muusikastiilidest. 



  
53) Kes on see muidu kiire mees 
ja maailmameister aastast 2011? 

54) Kelle jalad? 

  
 
55) 1983. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlustel sai USA naiste arvestuses vaid kaks kuld-
medalit. Mõlemad pälvis sama sportlane. Võidukalt alustas ta juba 1973, kui ta sai esikoha USA-
NSV Liidu maavõistlusel 800 m jooksus. 1982 purustas ta kuus maailmarekordit ning ta sai ka 
James Sullivani auhinna. Tema karjääri kõige dramaatilisem moment saabus kahtlemata 1984. aasta 
augustis. Oma pika sportlastee lõpetas ta 1999, pärast dopinguga vahele jäämisest tingitud 
kaheaastast pausi. Kes? 
 
56) Kui MotoGP, MotoGP2, 125 cm3 ja nende eelkäijate 
ringrajasõidu maailmameistrid on sõitnud ja võitnud suht 
erinevate tootjate tsiklitel, siis superbike’ide 23 tiitlist on tervelt 
16 võidetud ühe ja sama firma masinal. Selles arvestuses 2. 
kohal on Honda 4 tiitliga. Milline on kõige edukam firma? 

57) Mis kandi (geograafiliselt) ja millise spordiala liit on 
NORCECA? Nagu näiteks UEFA on Euroopa Jalgpalliliit.  

58) Vene meeste iluuisutamise hiilgeajad olid 1998-2004, kui 
MM-kulla võitsid 7 aastat järjest 2 meest: Jevgeni Pljuštšenko 3 
MM-i ja … Kes on sellest ajast 4-kordne maailmameister?  

59) Kes on pildil? Kergejõustiku maailmameister 2011. 

60) Soome raadiojaama Radio Rock eetris läbi viidud oksjonil ostis pornoväljaanne Hustler ära mi-
dagi selle aasta kuldse Soome jäähokimeeskonna väravavahtide treenerilt Pasi Nurminenilt. Teata-
vasti tegi kodumaal lennukitrepist laskunud nokastanud Pasi läbi veel ka madalamat sorti õhulennu 
ja käis punasel vaibal ninali. Ostu lõpphinnaks kujunes 3500 eurot. "Luban, et me ei kasuta … 
häbitul moel," ütles Hustleri väljaandja Jukka Siitonen. Millised madalama õhulennuga seotud kaks 
asja läksid Nurminenilt üle Hustleri valdusesse? 



Vastused: 
 
Paarismäng Üksikmäng 

1. Erima 31. Siim Rast  
2. Dawson City (ka Dawson) 32. Ladina karikas (Copa Latina) 

3. Xiangqi 33. Andre Villas-Boas 
4. Heineken Cup 34. Tšehhi 

5. Luciana Aymar 35. Pini Gershon 

6. M 10võistlus, M 400 m tj, N 1500 m 36. oda, 200 m, kettaheide  
7. Kaido Tamme 37. Hamburg 

8. Iisrael (5 Hapoeli; veel ka 4 Maccabit) 38. Larry Bird 
9. Björn Kircheisen 39. kulturism (Marek Kalmus) 

10. Astuuria printsi, J. Miro 40. Erki Jallai 
11. Jack Lovelock 41. Ron Artest  

12. James Gordon Bennet Jr 42. Priidu Niit, Martin Kupper 

13. Strikeforce ja UFC 43. McDonald’s 

14. Yani Tseng 44. Petit Le Mans 
15. Iditarod 45. Chariots of Fire + Vangelis 
16. Luik 46. jääpurjetamine 
17. võistlustants 47. Jaapan 
18. Jelena Baranova 48. A. Schenk, J. O. Koss, G. Niemann-

Stirnemann 

19. allveekabe 49. Rahutuur 
20. I Balti mere mängud 50. kergejõustiku EM, Helsingi 

21. Kroket  51. Anži Mahhatškala  
22. Bear Grylls 52. Bossapall 
23. Phil Taylor 53. Ryan Lochte 

24. Epsom 54. Oscar Pistorius 

25. Test 55. Mary Decker-Slaney 

26. tennis 56. Ducati  

27. Antti Niemi (CBH), Tuukka Rask (BB) 57. võrkpall, Põhja- ja Kesk-Ameerika ning 
Kariibi mere 

28. Filipe Albuquerque 58. Aleksei Jagudin 
29. Riquelme (Larissa, Juan Roman) 59. Sally Pearson 

30. Bradley Wiggins 60. kaks kinga 
 
Igor Habal:  1..5, 11..15, 21..25, 31..35, 41..45, 51..55 
Peep Vahtrik: 6..10, 16..20, 26..30, 36..40, 46..50, 56..60 
 


