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Kes oli olümpiamängudel esimene meeste 100 m
jooksu võitja, kelle emakeel ei olnud inglise keel?
Mis linnas toimub 2013. aasta suveuniversiaad?
Selle spordiala teadaolevalt ainuke Eesti päritolu
olümpialane oli Heino Ago Freiberg. Mis spordiala?
Kes
oli
esimene
eestlasest
olümpiavõitja
vabamaadluses?
Mis spordiala esimesed Eesti meistrid läbi aja (aastal
2013) on Aino Perttunen ja Merilin Parkel?
Nelja suure USA profiliiga meeskondi asub väga eri
suurusega asukohalinnades – alates metropolidest
lõpetades ühe 100 tuhande elanikuga linnaga
Wisconsinis Suure Järvistu ääres. Selles linnas asuv
meeskond on aga oma liiga neljakordne tšempion.
Mis linn?
Kes on tänase päeva seisuga läbi aegade vanim
naiste tennise maailma esireket?
Mait Patrail pole esimene eestlane Saksamaa käsipalli
Bundesligas, 2004-2005 mängis Kaupo Palmar ühe
hooaja Handewitti meeskonnas. See asub Taani piiri
äärses 89 tuhande elanikuga linnas, on 2004. aasta
Saksamaa meister ning 2004 ja 07 Meistrite Liiga
finalist. Mis linn?
Mis spordiala raamesse kuulub ka distsipliin nimega
herdel, kus takistusteks on kuni 3 jala kõrgused
pügatud põõsad?
Täna, 13. aprillil tähistab oma 73. hällipäeva pildil
olev pikaajaline ühe spordialaliidu juht. Kes?

Kellel õnnestus esimesena võita taasiseseisvunud
Eestile suurvõistluste (MM, EM, OM) medal olümpia
medalialalt? Viimati oli Eesti riik tiitlivõistlustel enne
seda medali võitnud 1939. aastal.
Mitte lõplik nimekiri: Nelco Gold, Nordic Super Spin
Brass, Denfi Skymaster, Nelco Black Orbit, Super Spin,
Ote Very High Moment. Mis spordivahenditega on
tegu?
Saku küsimus: mis spordiala Eesti meistertiim on
Saku Cobras?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama

Saku, 13.04.2013
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Sajas Tour de France algab 2013. aastal Porto Vecchio
linnast. See asub ühel saarel, kus suurtuur pole oma
senise ajaloo jooksul kordagi sattunud. Mis saarel?
Käesoleval aastal on palju kõneainet tekitanud Miami
Heati 27-mängune võitudeseeria NBA põhihooajal.
Kellele aga kuulub NBA seni pikima võitudeseeria
rekord aastaist 1972/73?
Londoni OM-i ujumisvõistluste kiireim mees ehk 50 m
vabaujumise võitja kannab ujumisvaldkonnas tuntud
nime – tema õde on kolmekordne olümpiamedalist ja
paljukordne maailmameister. Tegu on esimese õevenna paariga, mille mõlemad pooled on ujumise
olümpiavõitjaiks tulnud? Mis perekond?
Kes on see täna 20-aastane rahvuselt eestlane, kuid
Soomes üles kasvanud Korso Veto võrkpallitiimi
mängumees, kes nüüdseks jõudnud ka Soome
rahvuskoondise kandidaatide loetellu?

18

Näete skeemil ühte värskemat F1 rada, kus on peetud
2 GP-d aastatel 2011 ja 2012, mõlemal korral on etapi
võitnud Sebastian Vettel. Projekteerija on Hermann
Tilke, raja pikkus 5,14 km, etapi peasponsor Bharti
Airtel, sel aastal kihutavad lisaks F1 autodele rajal ka
superbike’de MM-i tsiklid. Mis riigi GP seal toimub?
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Mis autotootjale kuulus 1973. a. esimene WRC
konstruktorite tiitel?
Kuulate selle riigi hümni, mis Euroopa Liidu liikmetest
pole ainsana võitnud ühtki olümpiamedalit. Parimad
tulemused on kaks 9. kohta jahilaskmises. Mis riik?
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Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama
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21. Erinevalt Eestist, kus isegi Märtini-Parki tippaegadel kiputi aasta
sportlase/võistkonna valimisel tehnikaalade tegijaid antisportlasteks pidama, on
Belgias oldud nende alade vastu palju tolerantsem. Kuna Belgiast on tulnud palju
motokrossi maailmameistreid, on tervelt 10 korda krossimehed saanud selle riigi
aasta sportlase auhindu. Viiekordne Belgia „Aasta sportlane“ on Stefan Everts – ja
kaks korda – 1987 ja 1992 on selle tiitli saanud üks viiekordne maailmameister,
kelle MM-tiitlid (250 ja 500 cm³ klassides) jäävad vahemikku 1980-1992. See 1961
Retinne’is sündinud ja 2012 Brüsselis leukeemia tõttu meie seast lahkunud mees
on krossiajalukku läinud aga seigaga aastast 1984 – mil Hawkstone Parkis peetud
Briti GP liidrikoha heitluses möödus ta rivaal Andre Malherbe’ist sõna otseses
mõttes üle tema hüpates (vt ka lisatud kaadrit). Kes on see krossimees?
22. Saksamaa jalgpalli Bundesligast: käesoleval hooajal on Ragnar Klavani ja
Augsburgi üks konkurente võitluses Bundesligasse püsimajäämise eest käesoleva
hooaja ainuke debütanttiim Saksamaa kõrgseltskonnas. Baierimaal baseeruv klubi
on praegusel kujul moodustatud 1996 kahe klubi liitumisel, kodustaadion on
18500 istekohaga Trolli Arena ning peatreener hetkel Ludwig Preis. Mis tiim?
23. Oma Montreali hõbemedali kuldas ta Moskvas üle. Pärast Moskva olümpiamänge
otsustas ta hakata esindama ema sünnimaad Suurbritanniat, kui hukkus 1981
autoavariis. Kes oli see oma ala viimane eurooplasest olümpiavõitja?
24. Suusahüppemägedest – tuntuimad lennumäed on Planica ja Vikersund. Aga mis
asulas asub Čertaki lennumägi?
25. Üks 2020. aasta olümpiamängude kandidaatlinn soovib valituks osutudes ehitada
just sellise olümpiastaadioni (paremal pildil). Mis linn?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama
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26. Mallorca praeguse aja tuntuimad sportlased on ilmselt Rafael Nadal ja Jorge Lorenzo. Aga sealt on
pärit veel üks endine tennise maailma esireket, kes oli üleüldse esimene Hispaania esindaja ATP
nr. 1 positsioonil, kuigi vaid kaheks nädalaks aastal 1999. Suure Slämmi turniiridest oli ta võidukas
1998 French Openil, aasta varem jõudis ta Austraalias ka finaali. Kokku kuulus talle 20 üksikmängu
turniirivõitu. Kes on küsitav?
27. Kadunud NSV Liit oli mäesuusatamises erinevalt lõviosast muudest talialadest küllaltki
sabassörkija, ainsaks olümpiamedaliks jäi Jevgenia Sidorova slaalomipronks 1956 Cortina
d’Ampezzos. Meeste seas oli edukaim periood 1980te alguses, mil tiimijuht Leonid Tjagatšovi
algatusel üritati järgida Lääne treeningmeetodeid ning osaleti nelja mehega aktiivselt MK-sarjas.
Neist edukaim mees sündis 1958 Moskva lähedal ning 1981. aasta märtsis võitis ta kolme nädala
sees suurslaalomis ja slaalomis 4 MK-etappi ning oli MK üldarvestuses kolmas. Paraku jäi see ta
karjääri laeks – küsitav hukkus kaks aastat hiljem Moskva lähedal autoavariis. Kes?
28. 39 aastat valitsesid Okeaania jalgpalli Austraalia ja Uus Meremaa, kuid 2012 murdus nende võim.
Uus meister võitis Okeaania Rahvuste Karika finaalis 1:0 Uus Kaledooniat, alles kolmas oli Uus
Meremaa. Senini oli küsitav tiim tulnud 1973, 1980 ja 1996. a. Okeaania Rahvuste karika teisele
kohale. Riigi tuntuim jalgpallur on Nantesis mänginud Marama Vahirua, kes seekord meeskonda ei
aidanud. Välismaal mängivad veel kapten Nicolas Vallar ja Tamatoa Wagemann Prantsusmaal ning
Chong Hue Belgias. Suure panuse meeskonna edusse andsid ka 3 venda - Jonathan, Lorenzo ja
Alvin Tehau kes lõid kokku 15 väravat. Mis meeskond, kes osaleb ka selleaastasel
Konföderatsiooni Karikal?
29. NBA kurikuulsast 1986. aasta draftist
räägitakse enim seoses teise valiku
Len Biase narkootikumidest tingitud
surmaga kaks päeva pärast drafti. Ka
tolle
drafti
esimese
valiku
(parempoolsel pildil) karjäär ei
osutunud eriti pikaks – pidevate
seljahädade
tõttu
loobus
ta
korvpallist 28selt. Kogu karjääri veetis
ta Clevelandi meeskonnas ning oli
kuni LeBron Jamesini tiimi suurim
korvikütt ja Žydrunas Ilgauskaseni ka

30. Kes on pildil olev mees?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama

edukaim lauavõitleja. Täna omab ta
autokauplusi, NASCARi alama liiga
tiimi ning on ESPN-i NASCAR-i
ekspertkommentaator. Kes?
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31. 1982. aasta F1 hooaeg oli verine.
Kurikuulsaim antud hooaja sündmus
leidis aset Zolderis peetud Belgia GP
kvalifikatsioonisõidus, kus hukkus
Gilles Villeneuve, kes üritas viimasel
hetkel parandada oma tollase
meeskonnakaaslase
parimat
kvalifikatsiooniaega.
Villeneuve’i
tiimikaaslaseks oli tollal üks 1952
sündinud mees, kes oli sama aasta
San Marino GP-l kaks ringi enne
ruudulippu ootamatult Villeneuve’ist
möödunud ning etapivõidu omale
napsanud
–
mistõttu
vihane
Villeneuve lausus, et ei vaheta oma
tiimikaaslasega
enam
sõnagi.
Villeneuve’i surma järel oli küsitav
lähedal
1982.
aasta
maailmameistritiitlile – kuid sai sama
aasta Saksamaa GP treeningsõidul
juhtunud avariis ränki jalavigastusi,
mis tegid ta F1 karjäärile lõpu. Lõpuks
oli küsitav 1982. aasta MM-i teine

Saku, 13.04.2013
Keke Rosbergi järel. Küsitav hukkus
1987 Wighti saare lähedal peetud
avamerekaatrite võistlusel, F1 karjääri
bilansiks jäid ajavahemikus 19781982 70 starti ja 3 võitu. Koos JeanPierre Jaussaudiga võitis ta ka 1978.
aasta Le Mansi 24 tunni sõidu. Kes?

32. 2005-2008 oli UCI
olulisim
reitingutabel ProTour, alates 2009st
on selle analoog World Tour, kus
peetakse nii tiimide kui ka
individuaalset arvestust. Kolm korda
neljast on individuaaltiitel läinud
Hispaaniasse – 2009 võitis Alberto
Contador ning 2010 ja 2012 Team
Katushas sõitev küsitav hüüdnimega
Purito. Ta on proff alates aastast
2000, on suurtuuridel teeninud kokku
10 etapivõitu ning mulluse Giro 2. ja
Vuelta 3. mees. Kes (vt ka pilti)?
33. Selle spordiala esimene võistlus peeti Eestis septembris 1929, võistlusspordina harrastatakse
tõsisemalt aga 1960test. Korraldatakse nii MM- kui ka EM-võistlusi, Eesti koondise parim koht EMilt on 2005. aasta pronks meeskondlikult. Levinuim distsipliin on mitmevõistlus, kuhu kuuluvad
100 m takistusriba, 4x100 m teatejooks, kaks eriliigilist hargnemist ja õppetorniharjutus. Mis
spordiala?
34. 1960. aasta Rooma olümpiamängudel võitis purjetamise Draakoni klassis kuldmedali ühe maa
hilisem kuningas. Ta jäigi selle riigi viimaseks kuningaks, sest läbi viidud referendumi tulemusena
kõrvaldati olümpiavõitja troonilt. Mis maa mis kuningas?
35. Küsime ühte „poppi“ dopinguainet, mille teaduslik nimi on 19-norandrotestosteroon. Ainet leidub
väikestes kogustes ka loomulikult inimkehas, levinum kaubamärk (jae)müügis on deka-duraboliin.
Aine stimuleerib lihaskasvu ja vereloomet. Tuntuimad vahelejäänud on nt Linford Christie, Barry
Bonds, Frank de Boer, Edgar Davids, Pep Guardiola, Jaap Stam, Petr Korda. Mis dopingaine?
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36. Red Bull on toetamas väga erinevaid spordialasid. Üks vist vähemtuntumaid
alasid kannab tiitlit Crashed ... (muidu läheks liiglihtsaks). Veidi sarnasusi on sel
näiteks freestyle’i suusatamise ühe alaga, küsitavad võistlused toimuvad aga
linnades ja veidi teistsugustel aluspindadel kui lumi. 2013. aasta MM-sarjas on 5
etappi, mis toimusid Kanadas, USA-s, Hollandis ja Šveitsis, maailmameistriks
krooniti Šveitsi esindav Derek Wedge. Mis ala (sobib ka Red Bulli poolne
kaubamärk)?
37. Küsitav võistkond on seni ainsana võitnud ühel hooajal nii rahvuslikud meistrivõistlused,
CEV-i Meistrite Liiga ning FIVB-i klubide MM-i. Klubi on praegusel juriidilisel kujul
asutatud 2000. Peatreener on bulgaarlane Radostin Stoičev, koduhallis on 4200
istekohta. Mis võrkpallitiim?

38. Vancouveri taliolümpial oli
Kanada
kullameeskonna
esiväravavaht
ilmselt
üks
tuntumaid
Itaalia
verd
hokimehi. Ta on sündinud 1979
Montrealis ja NHL-is mänginud
aastast 1999, esmalt NY
Islandersi
ja
Florida
meeskonnas, alates 2006.
aastast aga Briti Kolumbia
esindustiimis
Vancouveris.
NHL-i kohta suure haruldusena
oli
ta
2008-2010
ka

väravavahist koduklubi kapten.
Kes (vt ka pilti)?

39. Mis aasta (+/- 1 aasta = 1 punkt)?
- Wayne Gretzky kogus NHL-i hooajal kõigi aegade resultatiivsusrekordi 215
punkti;
- Tennise Australian Open otsustati detsembrist viia üle jaanuari, mistõttu sel
aastal ei toimunudki turniiri;
- rallimaailmas keelustati B-grupi autod pärast traagilisi õnnetusi Portugali ja
Korsika MM-etappidel;
- Greg LeMond võitis esimese ameeriklasena Tour de France’i;
- sündisid Dario Cologna, Petter Northug, Jessica Ennis, Jevgeni Malkin, Thomas
Morgenstern, Rafael Nadal jne.
40. Olümpia tunnuslaule: kuulete lugu Reach Out, mis oli ühtede
suveolümpiamängude ühe spordiala teemalooks. Mis aasta ja mis spordiala?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama
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41. Piltidel kujutatud alates aastast 1923 jagatavat auhinda ja meest ühendab nimi,
aga mitte spordiala (kuigi karika värskeima võitja ja pildiloleva mehe rahvus
kattuvad). Mis nimi?

42. Esimesena tõusis kõigile 14 8000 m kõrgusele mäetipule Reinhold Messner
aastatel 1970-1986. Aasta hiljem sai samaga, kuid 8 aastat kiiremini hakkama
teine mees, keda küsime. 1988. aastal Calgary olümpia ajal tahtis ROK anda nii
Messnerile kui ka küsitavale ROK hõbedast olümpiaordenit – millest Messner
keeldus, kuid küsitav võttis vastu. Oma 14 tõusust kaheksatuhandestele üheksal
kasutas ta varemkasutamata radu, neli vallutust oli talvel. Hukkus 1989 41aastaselt Lhotsele tõusul, mil ta köis ca 8200 m kõrgusel purunes ja küsitav
kuristikku kukkus. Kes?
43. Spordialasest veebimeediast – see teatavates Eesti ringkondades pop veebileht
loodi 2007, alates 2010st juhib ettevõtet CEO-na Brian Grey ning möödunud
aastast on tegu Ted Turneri meediavõrgustiku liikmega. Veebisaidi ülesehitus
põhineb suuresti vabakutselistel, tasustamata kaastöötajatel, mille pärast on
veebileht ka kriitikute seas ebapopulaarne (eriti „popid“ on kriitikute seas nende
slaidiesitlused). Varasematel aastatel oli tsensuur antud lehel täiesti puuduv.
Samas on Forbes näiteks kiitnud selle lehe ärimudelit. Mis veebileht?
44. Elanike arvult väikseim riik, kes on suutnud tulla Euroopa meistriks olümpiakavva
kuuluvas võistkondlikus pallimängus (jättes kõrvale erinevad paarismängud) on
teatavasti Montenegro (2008 veepallimeeskond ja 2012 käsipallinaiskond). Mis
riik on selles arvestuses teisel kohal?
45. Vendade Klitškode järel on tegevpoksijaist raskekaalus maailma nr. 3 praegune
WBA maailmameister, 2004. aasta üliraskekaalu olümpiavõitja hüüdnimega
Tsaar. Ta on proff aastast 2005 ning võitnud kõik senipeetud 25 profimatši. Kes?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama
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46. Kemplemist amatööride ja proffide vahel oli ka kergejõustikus piisavalt.
Saavutuste väärtuste poolest oli suurimaks kaotajaks 1970tel see 1. juunil 68aastaseks saav värvikas (pikajuukseline ja mahlaka suuvärgiga) kuulitõukaja, kes
nii 1973 kui ka 1975 (esimese 75 jala piiri ületajana) ületas kehtiva
maailmarekordi, kuid profistaatuse tõttu ei leidnud ta tipptulemused ametlikku
tunnustust. Veel 1984 tõukas ta 38selt tollase uue USA rekordi 22,19 m. Kes on
see Müncheni olümpiamängude kuulitõuke 6. koha omanik?
47. Mis olümpiamängudel (aasta ja toimumislinn) on tehtud parempoolne
fotoülesvõte?
48. Mullusel talvel tõstsid uuesti pead meie 1990ndate paraadala kahevõistluse
noored Eesti esindajad. Samuti oli möödunud hooaeg FIS-i maailma karikasarja
30. hooaeg. Küsime 1983-84 peetud avahooaja üldkokkuvõtte parimat, 1955 Mo I
Ranas sündinud norralast, kelle auhinnalaual on veel Sarajevo olümpiakuld ja
Holmenkolleni MM-tiitel 1982. aastast. Samuti omab ta 1983. aastast
Holmenkolleni medalit. Kes?
49. Kes on vasakpoolsel pildil olevad kaks daami?

50. 2016. aasta suveolümpiamängude purjetamisvõistlustel on taas kavas
katamaraaniklass – aga Tornaado ei naase, vaid võetakse kasutusse alles 2011
avalikustatud klass. Morrelli & Melvini konstrueerimisbüroos loodud klassi
kerepikkus on 5,25 m, paadi kaal 138 kg, purje pindala 20,1 ning spinnakeril 19
ruutmeetrit, masti pikkus 9 m. Klass on segavõistkondadele. Mis on aga selle
klassi nimi?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama
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51. Ernie Els ja Gary Player pole
ainsad tippgolfarid, kes pärit
LAV-ist,
sealse
noorima
generatsiooni
edukaimat
esindajat näete pildil. See 1982
Mosselbaais sündinud golfar
tuli 2012. aasta US Mastersil
teiseks ning 2010 tõstis enda
pea kohale St. Andrewsi Open
Championshipi trofee. Kes?
52. Teatavasti on Dakari ralli viimased aastad toimunud Lõuna-Ameerikas: sõidetud
on eeskätt Argentiinas ja Tšiilis, viimasel paaril aastal ka Peruus. 2014. aasta ralli
saab alguse Rosariost Argentiinas ja lõpeb Tšiilis Valparaisos, kuid sinna vahele
jääb ka veel üks uus riik Dakari etappide korraldajamaade seas. Mis riik?
Olümpiamedal sellelt riigilt kusjuures puudub, jalgpalli MM-ide finaalturniiridel on
osaletud kolmel korral, viimati 1994. Jalgpallimeeskond on korra võitnud ka Copa
America.
53. Staadioni- ehk publikulainetus sai ülemaailmse tuntuse 1986. a. Mehhikos
peetud jalgpalli MM-il ning on populaarne tänaseni.
1982. aasta suusatamise MM-il läks kogu maailmas moodi aga üks ansambli „The
Tweels“ lugu, kuid see hullus ei ole tänase päevani vastu pidanud. Millest on jutt?
54. Pildil olev jalgpallur kuulus 1974 MM-i
pronksi võitnud Poola koondisse kui
nende keskväljarežissöör ning valiti ka
MM-i sümboolsesse koondisse. Küsitav
sündis 1947 Starogard Gdanski linnas,
karjääri kõrgperiood möödus Varssavi
Legias, pärast koondisekarjääri (97
mängu ja 41 väravat) lõppu mängis ta ka
Manchester Citys ja San Diegos USA-s.
Hukkus 1989 San Diegos autoavariis,
tema põrm maeti 2012 Poolasse ümber.
Kes?

55. Spordiala arvutimängude seas on domineeriv tootja küsitav 1982 Californias Trip
Hawkinsi eestvõtmisel loodud firma. Üleüldises arvuti- ja videomängutööstuses
on tegu number 3ga maailmas, aga spordinduses on number 1 (bränd ... Sports).
Tavamängudest on nende portfellis nt SimCity ja The Sims, kuid spordimängudest
NBA, NHL, NFL ja FIFA frantsiisid. Mis ettevõte (või selle lühend)?

Küsimused: Mati Räli, Jevgeni Nurmla, Mart Vellama
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56. Saksamaal kandis „Kuldvillak“ aastatel 1990-1993 RTL-i ekraanil olles nime
„Riskant!“. Seda modereeris üks tuntud spordimees (vasakul pildil). Ta teenis
iluuisutamises 1960. aastate 1. poolel paarissõidus kaks olümpiahõbedat, 2 MMkulda ja 6 EM-kulda. Lisaks väärib märkimist, et ta teine olümpiahõbe võeti 1966
talt väidetava profistaatuse tõttu ära, 1987 aga ROK rehabiliteeris tema. Kes on
see pärast sportlaskarjääri ka laulja ja näitlejana silmapaistnud mees?
57. Mullu küsisime Bobby Fischerile USA koondise koha loovutanud Pal Benköt. Ka
tänane maleküsimus on seotud Fischeriga, ent proosalisemalt – nimelt pärast
seda, kui küsitav kaotas 1971 MM-tiitli pretendentide matšis Fischerile 0-6, võtsid
Nõukogude võimud talt välisreiside loa (hiljem küll piirangut leevendati). Samuti
oli küsitav koos oma esimese abikaasa Ljubov Brukiga kõrgeklassiline
kontsertpianist.
Muid huvitavaid fakte küsitavast – suurmeister alates aastast 1952, aastal 2004
sai kaksikute isaks (78 a vanuselt!) ning mitmed avanguvariatsioonid kannavad ta
nime. Kes (vt paremat pilti)?

58. 1906 Bostonis asutatud ettevõte on üks maailma kümnest edukaimast
spordijalatsitootjast. Esmalt toodeti ortopeedilisi jalatsisisusid, asutaja William
Riley sai ettevõtte nime leidmiseks idee väidetavalt vaadeldes kanajalgu
kombinatsioonis tema jalatsisisuga, mille tasakaal kirjutuslaual oli märgatavalt
parem. Läbimurre spordijalatsitööstuses tuli 1961, mil esimese vormtallaga
jooksukingana maailmas toodi turule mudel Trackster, 1972. aasta järel oli firma
ka USA-s alanud jooksubuumil suuremaid profiidi lõikajaid. Mis ettevõte?
59. Kes on esimene laskesuusataja, kes samadel olümpiamängudel võitis nii tavakui ka sprindidistantsi? Hetkel 48-aastane sportlane on olümpiamängudelt
saanud veel ühe hõbemedali ning on viiekordne maailmameister.
60. Mängu lõpetuseks kuulete 1994. aastal salvestatud lugu Saudade Pt 1 & 2 –
Tribute to... Kes on selle esitaja ja kellele see on pühendatud?
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Armin Hary (Saksamaa) (JN)
Kaasan (MR)
Bobisõit (1964. a. Innsbrucki OM-il Rootsi kahebobimeeskonnas 12. koht) (MR)
Osvald Käpp (MV)
Naiste poks (MR+MV)
Green Bay (NFL-i 4-kordne meister Green Bay Packers) (MR)
Serena Williams (MV)
Flensburg (MR)
Ratsutamine (MV)
Max Mosley (MR)
Valeri Nikitin, pronksmedal kreeka-rooma maadluse EM-ilt (JN)
Kettaheite kettad (MV)
Ragbi (MV)
Korsika (MR)
LA Lakers (MR)
Manaudou (Laure ja Florent) (MR)
Karl Külaots (MV)
India (MR)
Alpine (Renault) (MR)
Malta (MR)
Georges Jobe (MR)
SpVgg Greuther Fürth (MR)
Bronislaw Malinowski, Poola takistusjooksja (JN)
Harrachov (MR)
Tokyo (MR)
Carlos Moya (MR)
Aleksandr Žirov (MR)
Tahiiti (MV)
Brad Daugherty (MR)
Sulev Kõks, Andrus Veerpalu kaitsetiimi olulisimaid liikmeid (MR)
Didier Pironi (MR)
Joaquim Rodriguez (MR)
Tuletõrjesport (MR)
Kreeka kuningas astatel 1964-1974 Konstantinos II (JN)
Nandroloon (MR)
Uisukross (RB Crashed Ice) (MR+MV)
Trentino Volley (MR)
Roberto Luongo (MR)
1986 (MR)
Los Angeles 1984 ja kergejõustik (MR)
Spengler (jäähoki Spengleri karikas kuulus 2012-13 Kanadale, Bruno Spengler Kanadast on 2012. aasta DTM-i
meister) (MR)
Jerzy Kukuczka (Poola) (MR)
BleacherReport.com (MR)
Läti (1935. aasta korvpalli EM) (JN)
Aleksandr Povetkin (Venemaa) (JN+MR)
Brian Oldfield (MR)
München, 1972, (meeste korvpalli finaalis USA esialgne võidujuubeldus) (JN+MR)
Tom Sandberg (MR)
Sara Renner, Beckie Scott (MR)
Nacra 17 (MR)
Louis Oosthuizen (MR)
Boliivia (MR)
Tibutants (JN)
Kazimierz Deyna (MR)
Electronic Arts (EA) (MR)
Hans-Jürgen Bäumler (MR)
Mark Taimanov (MR)
New Balance (JN+MR)
Frank-Peter Roetsch (1988 Calgary OM-il) (MR)
Chris Rea, Ayrton Senna (MR)
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