X Eesti meistrivõistlused jalgpalli mälumängus
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I BLOKK
1. On põnev fakt, et üks Venemaa jalgpalliklubi on külastanud Eestit korra seoses
eurosarjas peetud kohtumisega. Mis klubi Eestit väisas ja mis klubiga ta kohtus?
Soovime klubide täpseid nimesid. [1+1 punkti]
2. Prantsusmaa võitis käesoleval suvel MM-finaalis Horvaatiat 4-2. Eesti koondis kohtus
Horvaatiaga mullu märtsikuu lõpus ja lõi võrreldes prantslastega horvaatidele ühe
värava vähem [3–0; 28.03.2017]. Kas mäletate, kes lõid tolles kohtumises Eesti
väravad? [ 3 õiget nime annab 2 punkti; 2 nime 1 punkti]
3. FC Flora on mänginud oma ajaloo jooksul igasuguste võistkondadega. Millise linna
võistkond (klubi nime täpsusega ei küsi) rivistas 2006. aasta maikuus FC Flora
vastu järgmise koosseisu:
(Kõik protokollis ülesantud mängijad): Igor Aleksandrov, Ivan Gorovski, Dmitri Savin,
Dmitri Matjuskin, Aleksei Golubev, Toomas Piirimägi, Oleg Lepik, Denis Nikonov (62.
Aleksandr Plustsenko), Aleksei Stepanov (81. Anton Fenin), Sergei Barkov, Dmitri Fenin,
Aleksandr Kotsergin, Dmitri Fjodorov, Nikolai Medlitski.
Peatreener: Vladimir Fedotov. [2 punkti]
4. Ühe Eesti meistriliiga klubi vastu on värava löönud praegu ametis olev riigipea. Kes ja
mis riiki ta juhib? [1+1 punkti]
5. Sel hooajal mängib Ragnar Klavan Sardiinia klubi Cagliari Calcio ridades. Itaalia
jaguneb eri regioonideks. Küsime, millise Itaalia regiooni klubid (pildil märgitud
punasega) on Seria A ajaloos kõige edukamad. Kokku on selle regiooni klubid võitnud
Seria A 50 korda. Sellest regioonist on meistriks tulnud viis klubi, millest tuntumad on
Torino Juventus ja AC Torino. Mis regioon? [2 punkti]
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6. Jalgpalliga seotud lavastused on Eesti teatris kavas harva, kuid üks selline lavastus
esietendus Ugala Teatris tänavu 17. novembril. Mis pealkirja lavastus kannab? [2
punkti]
Autor: Urmas Lennuk
Lavastaja: Tanel Ingi
Osades: Luule Komissarov, Peeter Jürgens, Elina Reinold (külalisena), Vallo Kirs, Triinu
Meriste ja Jaana Kena
7. Eesti jalgpalli meistrivõistlustel on osalenud Kalevi-nimelisi võistkondi võrdlemisi
palju. Meenuvad näiteks JK Sillamäe Kalev ja Tallinna Kalev. Milliseid lisanimesid
kandsid ENSV meistriks tulnud kaks Kalevi võistkonda (üks nimi 1957, 1958, 1959
ja 1962 ja teine 1961). [1+1 punkti]
8. Eesti jalgpallikoondis pidas aastatel 1920-1940 võõrsilmänge vaid kahes linnas, mis ei
asu Läänemere-äärsetes riikides. Mõlemad on pealinnad. Nimeta palun need kaks
linna! [1+1 punkti]
9. Mõnda aega tagasi võttis Eesti koondis ette Okeaania turnee. Kes oli Aasia
jalgpalliföderatsiooni kuuluvatest riikidest esimene, kes kohtus Eestiga? Ja mis
riigis toimus Eesti koondise esimene Aasias peetud välismäng? [1+1 punkti]

10. Vasakpoolne mees on muidugi Sergei Pareiko. Mis on tema „kaksikvenna“ nimi? [2
punkti]
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III BLOKK
11. Kaks statistilist küsimust tänavu Venemaal toimunud maailmameistrivõistluste
finaalturniiri kohta:
a) Kes jooksis kõige rohkem (72 kilomeetrit)? Rahvuskoondist on ta esindanud 73
korda ja löönud 21 väravat, pikkus 1.86.
b) Kes andis kõige enam sööte (452)? Rahvuskoondist on ta esindanud 160 korda ja
löönud 13 väravat, pikkus 1.83. [1+1 punkti]
12. Tänavusel maailmameistrivõistluste finaalturniiril oli kaks ametlikku palli. Mõlemad
kandsid nime TELSTAR. Ühte neist kasutati alagrupimängudes ja teist alates
kaheksandikfinaalidest. Mis olid nende Adidase pallide lisanimed? [1+1 punkti]
13. 1990. aastal maailmameistrivõistluste finaalturniiril osalenud NSV Liidu koondise
seitset mängijat ühendab üks asjaolu. Mis ühine asjaolu ühendab järgmisi mängijaid:
Rinat Dassajev, Vagiz Khidiyatullin, Sergei Aleinikov, Oleksandr Zavarov, Aleksandr
Borodyuk, Volodymyr Lyutyi, Sergei Gorlukovich?
14. Ragnar Klavan valiti käesoleval aastal juba kuuendat korda aasta parimaks
jalgpalluriks. Klavan on Eesti koondises löönud 125 mänguga 3 väravat. Nimetage
palun kolm koondist, kelle vastu on Ragnar Klavanil õnnestunud Eesti koondise
eest väravavõrku sahistada! [3 koondist 2 punkti; 2 koondist 1 punkti]
15. Kes on pildil? [2 punkti]
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16. Leiutaja Joseph Hudson (1848–1930) on jalgpalli ajalukku andnud oma panuse ühe
leiutisega, mida kasutatakse ka väljaspool jalgpalli. Mis leiutis?
17. Nagu me teame, siis Eesti meistriliigast tuule tiibadesse saanud Ragnar Klavan on
platsil käinud Meistrite liiga poolfinaalis. Kes on aga esimene Eesti liigas pallinud
mees, kes on löönud värava Meistrite liiga alagrupiturniiril? [2 punkti]
18. Sel aastal külastas Eestit paavst Franciscus. Mis on paavsti lemmikklubi? Küsitav
klubi võitis 2014. aastal seni ainsa Libertadorese karika ning on avaldatud soovi muuta
klubi staadioni paavst Franciscuse nimeliseks. [2 punkti]

19. Kes on pildil? Tegemist on Venemaal toimunud MM-i kohaliku korralduskomisjoni
esimehega. [2 punkti]

20. MUUSIKAKÜSIMUS: Kes on esitajad? [3 õiget 2 punkti; 2 õiget 1 punkti]
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21. „Vabadus! Jalgpall on vabadus!“ – see on küsitava suurkuju vahest kuulsaim
jalgpalliteemaline väljaütlemine. Ta on pärit riigist, mis on jõudnud
maailmameistrivõistluste finaalturniirile vaid korra (aastal 1998). Riigi pindala on pisut
alla 11 000 ruutkilomeetri ja seal elab pisut alla kolme miljoni inimese. Eesti pole selle
koondisega kunagi kohtunud. Kes on küsitav jalgpallisõber (1945–1981)? [2 punkti]
22. Näoilmed ja žestid
võivad
öelda
nii
mõndagi. Küsimus on
lihtne: kes mängivad?
[1+1 punkti]

23. Fotol näete maailma kõige suuremat
jalgpallistaadionit, mis mahutab üle 110 tuhande pealtvaataja. Küsime, mis nime
kannab see staadion? Samanimelisi tänavaid on maailma eri paigus väga palju. Eestis
on sellenimeline tänav näiteks Narvas, Kallastel ja Järvakandis. Sama nime kandis kunagi
praegune Raatuse uulits Tartus. [2 punkti]
24. Hiljuti loositi 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagrupid.
Loosimisel oli mitmeid piiranguid, mis on seotud muu hulgas talviste olude või
vahemaadega. Näiteks kümnest n-ö talvisest riigist võib ühte gruppi sattuda vaid kaks.
Oma piirangud seab ka poliitika – poliitiliste konfliktide tõttu välistatakse viis
vastasseisu: Kosovo – Bosnia ja Hertsegoviina; Kosovo – Serbia; Armeenia –
Aserbaidžaan; Venemaa – Ukraina. Mis on viies vastasseis, mida ei lubata? Vihjeks
niipalju, et mõlema meeskonnaga on kohtunud ka Eesti ja mõlemaga üksnes viimase
kümne aasta jooksul. [2 punkti]
25. Vaid üks kord on maailmameistrivõistluste finaalturniiril osalenud kõik brittide
koondised (Inglismaa, Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Wales). Mis aastal? [2 punkti]
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26. Hollandi jalgpallikoondis Venemaal toimunud finaalturniirile teadupärast ei
pääsenud. Küll aga võitis Eindhovenist pärit meeskond juunikuus juba neljandat korda
võistluse, mida peetakse ka mitteametlikuks MM-iks. Finaalis alistati Portugali
meeskond 1:0. Olgu öeldud, et jalgpalli mängitakse platsil, mis on 18 meetrit pikk ja 12
meetrit lai. Esimest korda toimus võistlus 1997. aastal Nagoyas, kui osales 38
võistkonda 11 riigist. Tänavu oli korraldajaks Montreal ja osavõtjate hulk oli juba
märgatavalt suurem, kusjuures võisteldi kuues eri kategoorias. Mis võistlusega on
tegemist? [2 punkti]
27. Näete 1924. aastal ajalehes Esmaspäev ilmunud karikatuuri. Kes on autor ja kuidas
lõpeb lause? („Niisugusena kujutati ette Eesti jalgpalli peale võistlust NENDEGA“) [1+1
punkti]

28. Mis on nende paikade ühisnimetaja? [2 punkti]
29. Kaks olümpiakulda jalgpallis on ajaloos võitnud tosin mängijat. Kes on neist
viimane, kes selle saavutusega hakkama sai? Kusjuures enne teda oli viimane
ungarlane Dezső Novák. Küsitav on 147 mänguga koondise rekordinternatsionaal. [2
punkti]
30. Küsime jalgpallimeeskonda, mis on rekordiliselt 8 korda võitnud Aafrika Meistrite
liiga. See Aafrika suurklubi jõudis finaali ka aastatel 2017 ja 2018, aga siis tuli alla
vanduda vastavalt Maroko ja Tuneesia meeskonnale. Mis klubi? 2006. aastal võideti
klubide maailmameistrivõistlustelt pronks. Kusjuures tegemist on rahvusvaheliste
turniiride karikate arvult Real Madridi järel maailma edukuselt teise klubiga (karikaid
vastavalt 25 ja 24). [2 punkti]
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31. Selles FIFA liikmesriigis on kaks ametlikku kõrgliigat ja kaks ametlikku
karikaturniiri. Aastal 2015 mängitakse kaheosaline karikafinaal, kus vastamisi lähevad
mõlema karika võitjad. Need karikafinaalid on kaasa toonud rohkelt skandaale ja
rahvusvahelist tähelepanu. Vihjeks ehk allpool olev kehvakene pilt. Mis liikmesriik? [2
punkti]

32. Brasiilia
võitis
kohtumise
2:1. Kes on
kaks
puuduvat
mängijat?
[1+1 punkti]

33. Küsime 1953. aastal ilmunud modernistlikku
romaani. Selles on jalgpalli mainitud kolm korda.
Näiteks: „On mõndagi, millest ilmajäämine meid
palju rohkem häirib teiste kui iseenda pärast.
Olgu see siis palgakõrgendus või ainult pilet
jalgpallivõistlusele.“ Autor on oma päevikutes
väitnud, et romaani kulgu on jätnud jälje üks
jalgpallivõistlus ning lisanud: „Katsugu keegi
seda sealt leida!“ Abiks võiks olla ka üks 2010.
aastal ilmunud raamat. Mis romaan? [2 punkti]

BRASIILIA
GILMAR
DJALMA SANTOS
MAURO RAMOS (c)
ZITO
ZOZIMA
NILTON SANTOS
GARRINCHA
DIDI
VAVA
AMARILDO
Mario ZAGALLO

HISPAANIA
Jose ARAQUISTAIN
Enrique COLLAR (c)
ECHEBERRIA
Fransisco GENTO
GRACIA
Joaquin PEIRO
PACHIN
XXXXXXXXXX
RODRI
ADELARDO
Martin VERGES

VAHETUSMÄNGIJAD:
COUTINHO
PELE
PEPE
JAIR MARINHO
BELLINI
JURANDIR
ALTAIR

VAHETUSMÄNGIJAD:
Salvador SADURNI
CARMELO
Luis DEL SOL
XXXXXXXXXX
GARAY
Feliciano RIVILLA
EULOGIO
MARTINEZ
Severino REIJA
Jose SANTAMARIA
Joan SEGARRA
Luis SUAREZ

ZEQUINHA
MENGALVIO
JAIR DA COSTA
CASTILHO

34. Mis aasta?
* Sünnivad Franz Beckenbauer, Gerd Müller ja Roman Ubakivi;
* Luuakse Belgradi Partizan ja Belgradi Punane Täht;
* Broadwayl jõuab vaatajate/kuulajateni Richard Rodgersi ja Oscar Hammersteini
muusikal „Carousel“ (millest osakene on meile tuttav kui YNWA).
[täpne aasta 2 punkti; +/– 1 aasta 1 punkt]
35. Viimastel nädalatel on palju juttu olnud Superclasicost. Libertadorese ajaloos oli
seejuures tegemist esimese derby-finaaliga. River Plate võitis karika neljandat korda,
Boca Juniorsil on nüüd karikaid kuus, millega ollakse paremuselt teine klubi. Mis klubi
on Libertadorese võitnud aga rekordiliselt seitse korda? Viimati juhtus see aastal
1984. [2 punkti]
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36. Fotol on kujutatud 1871. aastal
toimunud sündmuse tagajärgi – linn on
varemetes. 126 aastat hiljem nimetati
selle sündmuse järgi üks jalgpalliklubi,
kus 25 kohtumist on pidanud ka endine
Eesti jalgpallikoondislane. Mis
sündmus või klubi? [2 punkti]
37. Mida kujutab alljärgnev tabel?
[2 punkti]
2011–12
2012–13
2013–14
2014–15
2015–16
2016–17
2017–18
38. Küsime ühte sõna, mis pärineb sanskriti keelest ja tähendab „teadmiste kandjat“ või
„õpetatud meest“. Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on tegu õpetatud
braahmani tiitliga Indias. Esiti kutsuti nii inimest, kes viis läbi religioosseid
tseremooniaid või andis nõu kuningale. Tänapäeval on tegemist avaliku intellektuaaliga,
kes mängib hoiakute kujundamisel ja ideede levikus märkimisväärset rolli. Näiteks Josef
Joffe väidab, et varasemad näited Euroopa kultuuriruumis olid Karl Marx ja Mark Twain.
Mis sõna? (Kirjutada võib nii eesti kui ka
inglise keeles.) [2 punkti]
39. Fotol on 1951. aastal võimule tulnud
monarh, kes oli troonil kuni surmani 1993.
aastal. Tema nime kannab maailma vahest
üks kurikuulsamaid staadioneid. Mis on
staadioni/monarhi nimi? Kellele see ei
meenu, võib vastata ka staadioni eelmise
nime, mis on ilmselt suupärasem ja tuntum.
Vihjeks üks kuupäev: 13.10.2016. [2 punkti]

40. Kuulete rääkimas kolme Eesti rahvuskoondislast. Kes räägivad?
[3 õiget 2 punkti; 2 õiget 1 punkt]
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41. Näete Guido Reni 17. sajandi alguses
valminud maali „X ja Hippomenes“.
Tegemist on kuulsa stseeniga, kus
Hippomenes
võidab
omavahelise
võidujooksu nii, et viskab teele õunu, mille X
üles korjab. Hiljem nad abielluvad ja Zeus
muudab nad Kybele templis seksimise
pärast lõvideks. Küsitava nime kannab ka
üks Euroopa tippliigas mängiv klubi, kes
oma riigi meistriks pole kunagi tulnud, aga
mullu saadi tubli 7. koht ja korra on
võidetud
ka
karikavõistlused.
Klubi
kutsutakse „provintsiklubide kuningannaks“, sest mitte-suurlinna klubidest on suudetud
kõrgliigas püsida kõige kauem (58 hooaega). Mis klubi või tegelane? [2 punkti]
42. Paljud tunnevad kindlasti ära 2010. aasta MM-i
ametliku palli Adidas Jabulani. Pallil on kasutatud 11 värvi.
Sellele on toodud mitmeid põhjuseid: turniir vältas 11.
juunist 11. juulini, platsil on ühe meeskonna eest tavaliselt
11 mängijat. Mis on aga keskne sümboolne põhjus, miks on
Jabulanil 11 värvi? [2 punkti; õigeks loeme kaks erinevat
vastust]

43. Pink Floydil on omajagu kuulsaid palasid. Jalgpallisõpradele vahest üks
huvitavamaid on 1971. aasta „Fearless“, milles on kasutatud ka ühte heli, mida eestlased
on viimastel aastatel käinud ka oma kõrvaga varasemast rohkem kuulamas. Mis heli on
loosse lisatud? [2 punkti]
44. Kaheosaline küsimus. Ühe fotol jäädvustatud mehe
tunnevad ära ilmselt kõik: see on Pele. Kes on aga teine
fotol olev jalgpallur? Mängijana oli ta edukas, aga veelgi
edukam on olnud treenerikarjäär: ta on nelja riigi meister,
võitnud kaheksa korda tippliiga, võitnud Euroopa karika.
Ta on juhendanud kolme koondist. Pikemalt on ta olnud
Itaalia ja Iirimaa koondise tüüri juures, aga lühiajaliselt –
täpsemalt ühes kohtumises – juhendas ta 2010. aastal veel
ühte koondist. Mis koondist on fotol jäädvustatud mees
lisaks Itaaliale ja Iirimaale veel juhendanud? [1+1
punkti]
45. Luka Modric võib olla küll maailma parim, aga
sedavõrd tähelepanuväärset lugu nagu ühest tema sugulasest, pole Modricist küll
tehtud. Sõnad kirjutas Middlesbrough´ meeskonna fänn Alistair Griffin Leonard Coheni
maailmakuulsale laulule „Hallelujah“. Kuna lugu kandis heategevuslikku eesmärki, andis
sellele rohelise tule ka Cohen ise. Kellest see lugu kirjutati? Zagrebi Dinamost
Inglismaale jõudis küsitav Šotimaa kaudu. [2 punkti]
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46. Need kolm mängijat enam Eesti meistriliigas ei mängi. Küll aga on kõik seda varem
teinud. Neid kolme ühendab ka see, et kõik on esindanud rahvuskoondist kolm korda.
Mis koondiseid fotodel olevad härrased esindasid? [3 õiget 2 punkti; 2 õiget 1 punkt]

47. 1994. aastal toimunud Barbadose ja Grenada
kohtumine on üks kummalisemaid jalgpalli ajaloos.
Caribbean Cup valikturniiri grupifaasi otsustavas kohtumises juhtis Barbados mängu
2:1. 87. minutil lõid nad aga meelega omavärava, et seis viigistada. Viimased kolm
minutit võis näha olukorda, kus Grenada meeskond üritas lüüa palli mõlemasse
väravasse ja Barbados üritas mõlemat väravat kaitsta. Kusjuures mäng läks lisaajale,
seal lõi Barbados värava ja pääses edasi. Sellise tobeda situatsiooni tekitas üks lihtne ja
totakas reegel. Missugune reegel? [2 punkti]
48. Näete raamatut, mis on mitmele põlvkonnale
jalgpallihuvilistele kindlasti märgilise tähendusega. Kes on
autor? Olgu öeldud, et viimasel ajal on tema tänuväärsest
rollist Eesti vutiloos taas rohkem juttu tehtud! [2 punkti]
49. Urmas Nagel on neid kirjeldanud nii: „C60 näeb välja
nagu vanaaegne jalgpall aastast 1968, millega Mehhikos
mängiti
maailmameistrivõistlustel.
See
koosneb
viisnurkadest ja kuusnurkadest.“ Need süsiniku allotroobid
meenutavad tõepoolest nanomõõdus jalgpalli. Nende
avastajatele anti 1996. aastal Nobeli keemiapreemia. Mis
molekulid? Kelle jaoks keemia jääb võõraks, võib vastata
hoopis, kuidas kutsutakse majasid, mille patenteerija
järgi on need süsiniku molekulid oma nime saanud.
Välimuselt on need samuti nagu jalgpallid, aga muidugi
oluliselt suuremad. [2 punkti]
50. Mida kujutab allolev tabel? [2 punkti]
Mart Poom – 2010
Tarmo Rüütli – 2012
Konstantin Vassiljev – 2013

Martin Reim – 2013
Raio Piiroja – 2016

Roman Ubakivi – 2001
Marko Kristal – 2005
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Vastused:
1.
FK Krasnodar Sillamäe Kalevi vastu (2014)
2.
Siim Luts, Sergei Zenjov, Konstantin Vassiljev
3.
Petseri (FK Temp)
4.
George Weah, Libeeria (AC Milani ja FC Flora mängus 29. august 1998)
5.
Piedmont
6.
„Meistrite liiga“
7.
Ülemiste Kalev ja Kopli Kalev
8.
Oslo (1932 ja 1938) ja Pariis (1924)
9.
04.01.1995 Ho Chi Minhis, Vietnam - Eesti 1 : 0
10.
Herve Renard
11.
Ivan Perisic (jooksis) ja Sergio Ramos (söötis)
12.
„18“ ja „Mechsta“
13.
Mängisid välisklubides
14.
Uus-Meremaa, El Salvador, Gibraltar
15.
Gustav Laanekõrb (Eesti Jalgpalliliidu esimene president)
16.
Jalgpallikohtuniku vile
17.
Anton Mirantšuk
18.
San Lorenzo
19.
Aleksei Sorokin
20.
Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi
21.
Bob Marley
22.
Londoni Chelsea ja Müncheni Bayern (Meistrite liiga finaal aastal 2012)
23.
Rungrado 1. mai staadion Põhja-Koreas
24.
Gibraltar-Hispaania
25.
1958
26.
RoboCup, robotite jalgpall
27.
Gori (Vello Aguri, Grigori/Georg Tõnisson), „[…] ameeriklastega“
28.
Henrik Ojamaa välisklubid
29.
Javier Mascherano
30.
Al Ahly
31.
Palestiina
32.
Ferenc Puskás ja Alfredo di Stéfano
33.
„Hingede öö“
34.
1945
35.
Independiente
36.
Chicago Fire (Suur Chicago tulekahju)
37.
Inglismaa jalgpallimeistrite treenerite rahvused
38.
Pandit/pundit
39.
Kuningas Baudouini staadion/ Heyseli staadion, Brüsselis
40.
Rauno Sappinen, Getter Laar, Ken Kallaste
41.
Atalanta
42.
Lõuna-Aafrika Vabariigis on 11 ametlikku riigikeelt / LAV-i 11 piirkonda
43.
Anfieldi publik laulmas YNWA
44.
Giovanni Trapattoni, Vatikan
45.
Mark Viduka
46.
Eesti (Ain Tammus), Suriname (Ray Fränkel) ja Leedu (Egidijus Juška)
47.
Lisaaja värav läks kirja kahe väravana
48.
Elmar Saar
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49.
50.

Fullereenid / geodeetiline kuppel
Eesti Vabariigi teenetemärgid

18.12.2018

