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I BLOKK
1. Huvitav on mainida, et Urmas Hepner käis oma mängijakarjääri jooksul läbi ka ühest
välisklubist, mille nimi kannab ühe Eestis 19. novembril 1919.a asutatud (tollal teise nimega)
asutuse nime lühendit. Küsitav Eesti asutus on andnud ka oma panuse jalgpalli. Nimetage see
Eesti asutus.
2. On hästi teada, et Mika Keräneni teose põhjal on vändatud film „Supilinna salaselts”.
Samas on ta kirjutanud ühe teose ka jalgpallist. Küsitav teos on spordiraamat sõna otseses
mõttes. Kogu raamatu tegevus toimub ühe Soome kõrgliiga jalgpallimängu ajal. Raamatu
minategelane, 18-aastane väravavaht Kalle Salonen saab esimest korda mängus platsile, kuid
rõõm on üürike, sest tema treener Hese Peltomaa teeb talle ettepaneku osaleda kahtlases
kokkuleppes. Mis pealkirja see lastele mõeldud teos kannab?
3. Kes on see jalgpallurist (märuli)filminäitleja? Küsitav on pidanud Walesi koondises 9
kohtumist ja mänginud järgmistes filmides (Teemandirööv (2000); X-Mehed: Viimane
vastuhakk (2006); Kadunud 60 sekundiga (2000) jne)? Küsitava koduklubideks on teiste seas
olnud Wimbledon, Chelsea, Leeds United ja Sheffield United.

4. Eesti koondise aasta ilusaima värava autor saab Hõbepalli auhinna. Esimesel kümnel aastal
(1995-2004) sai võitja auhinnaks ………. poolt loodud keraamilise Hõbepalli. Alates 2005.
aastast on auhinnaks …………. poolt loodud klaasist Hõbepall. Kes on need kunstnikud
(õige vastus 1 punkt), kes on teinud hõbepalli võitjale auhinnad?

5. MUUSIKA KÜSIMUS: kes laulab?
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II BLOKK
6. Mart Poomiga on koondisekarjääri vältel juhtunud üks iseärane olukord. Nimelt tehes
koondise eest nullimängu, kaotas siiski Eesti koondis tolle mängu. Kelle vastu mängides
selline “anomaalsus” juhtus?

7. Reeglina on Eesti klubide eurosarja vastaste teekond lõppenud järgmistes ringides, kuid
millised klubid on peale Eesti klubi alistamist jõudnud eurosarjas (v.a Intertoto karikasari)
kõige kaugemale jooksval hooajal? Nimetage vastav klubi nii naiste (1p) kui ka meeste
arvestuses (1p).

8. Läbi aegade Eesti esimene mäng meeste tasandil oli Soomega (17.10.1920, kaotus 0:6)
ning läbi aegade esimene võit tuli Leedu üle võõrsil (5:0, 24.06.1923). Kellega pidas Eesti
naiste koondis oma läbi aegade esimese mängu (1 p) ja kelle üle saavutati esimene võit (1
p)?

9. „Kõva külm jälle- kaheksa kraadi. Jürgens ütles, et tal jalg on täitsa terve, aga eks näe,
kui kauaks. Äkki homme on juba jälle haige. Ega tal häda pole midagi, aga eputab niisama.
Täna öeldi, et homme on mäng. Hertaga kell pool neli. Seekord tuleb minul jälle pealt
vaadata. Kolasime linnas veel ja läksin koju puhkama. Võib-olla saab ehk mängida ka, kui
hästi läheb.“ Kes nii on öelnud?

10. MUUSIKA KÜSIMUS: kuulete laulu „Jää vabaks Eesti meri“. Laulu autori perekonna
nimi kannab täpselt sama nime, mis ühe Eesti koondislase koduklubi (aastast 2015). Küsitav
koondislane (sündinud 12. juuli 1986) on pidanud Eesti koondise eest (aastast 2005) 66
mängu ja löönud 2 väravat. Küsime nime, mida kannab nii loo autor kui küsitav klubi.
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11. Piltidel olev ning Eestiski mänginud pallur saavutas oma rahvuskoondise EkvatoriaalGuinea eest mängides Aafrika meistrivõistlustel 4. koha. Kes on see mängija?

12. Kes lõi värava Prantsusmaa koondise eest 28. minutil?
12. Mai 2005
Prantsusmaa

7–4

Hispaania

Valeiro 5' (o.g.)
Mendy 7', 13'
Cardoso 19', 36'
Edouard 22'
Kes lõi värava?
28'

Report

12', 34' David
24', 36' Nico

13. Küsitava karika peale on mängitud muu seas ka järgmistes kohtades: 1993. a
Washingtonis, 2002. a Tripolis (Liibüa), 2003. a New Jersey`s, 2009, 2011 ja 2012 Pekingis
ning 2014. aastal Dohas (Kataris). Sel aastal (2015) mängiti küsitava karika peale Šanghais.
Mis üritusega on tegu?
14. Tuleval aastal toimub jalgpalli EM-finaalturniir Prantsusmaal. Alates 1980. aastast ei
mängita Euroopa Meistrivõistlustel enam pronksmedaleid välja. Viimane pronksikohtumine
toimus 21. juunil 1980, kui turniiri võõrustaja kaotas mängujärgses penaltiseerias 8:9. Mis
meeskonnad pidasid viimase EM-pronksimängu (1+1 p)?
15. MUUSIKA KÜSIMUS: Euroopa Liidu hümn on Ludwig van Beethoveni 9. Sümfoonia
Friedrich Schilleri sõnadele “Ood rõõmule“. Sama lugu on hümnina kasutanud üks koondis
Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Mis koondisega on tegu?
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IV BLOKK
16. Alates 2008. aastast on Eesti koondise kodumängudel meeskondi saatnud 22 maskotilast.
Aastatel 2000 – 2008 oli maskotipoisse ainult üks, kes tuli väljakule Eesti koondise kapteni
kõrval. Reeglina oli tegemist Eesti kodakondsust omavate jalgpallipoistega. Aga 4. septembril
2004 MM-valikmängus Luksemburgi vastu tuli meie koondise kapteni Martini Reimi
käekõrval väljakule endise Leedu koondislase poeg Aleksandras. Miks tehti erand (1 punkt)
ning mis oli selle koondislase ja tema poja ühine perenimi (1 punkt)?
17. 1994. aastal võitis Singapuri meistriliiga Austraalia klubi Perthi Kangaroos ja teine
Austraalia klubi Darwini Cub oli teine. Samal aastal võitis Singapuri koondis aga ühe teise
riigi meistritiitli ja karika. See riik pole kunagi mänginud MM-finaalturniiiridel ega kohtunud
Eestiga. See riik pole võitnud ka ühtki olümpiakulda ega kordagi osalenud
taliolümpiamängudel. Mis riigi meistri- ja karikavõistlused Singapur võitis?
18. Pärast taasiseseisvumist on Eesti meistritiitli 24 korral võitnud klubid, mille nime ees
lühend FC (football club) ja ühe korra klubi, mille nime ees oli JK (jalgpalliklubi). Enne Eesti
okupeerimist oli pilt kirevam: kaks korda võitsid kulla Tallinna Jalgpalli Klubi ehk TJK ja
Tallinna ESS (Eestimaa Spordiselts) Kalev. Korra võitis Tartu PK (palliklubi) Olümpia. Viis
korda võitis meistritiitli Tallinna JS Estonia ja üheksa korda Tallinna VS Sport. Mida
tähendasid JS ja VS? (1+1 punkt)
19. 1984. aasta EM-finaalturniirile pääsemiseks vajas Hispaania kodus suureskoorilist võitu
Malta üle ja vajalik 12:1 võit saavutatigi. Linn, kus võit saavutati, omandas ikoonilise
tähenduse ja sealtpeale mängis Hispaania koondis kuni 1995. aastani kõik valikmängud selles
linnas ja saavutas 23st mängust 20 võitu, 2 viiki ja kaotas ühe mängu. Mängiti kahel linna
kuulsama klubi staadionil. Lisaks sellele on linnas ka Olümpiastaadioni nime kandev areen,
millel on muuhulgas peetud kergejõustiku MM. Mis linnas Hispaania koondis sel
ajavahemikul valikmänge pidas?
20. Tõenäoliselt teab iga jalgpallisõber, et jalgpallikuningas Pele kodanikunimi on Edson
Arantes do Nascimento. Tänapäeva maailma ühe parima jalgpalluri Cristiano Ronaldo
täisnimi on Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Hispaaniakeelsetes maades saavad lapsed
aga nii isa- kui emapoolse perekonnanime. Nii näiteks on Pelega maailma kõigi aegade
parima jalgpalluri tiitli pärast võitleva Diego Maradona täisnimi Diego Armando Maradona
Franco. Cristiano Ronaldoga aga tänapäeva maailma parima mängija nimetuse eest heitleva
Lionel Messi puhul valitseb isegi kõikvõimsas internetis väike segadus eesnime puhul: osa
allikaid pakuvad tema esimeseks eesnimeks Luis, osa mitte. Lisaks Lionelile on Messil aga
päris kindlasti veel üks eesnimi, mis järgneb Lionelile. Ehk siis: Lionel .......... Messi ..........
Täitke lüngad ehk milline on Lionel Messi teine eesnimi ja emapoolne perenimi. (1+1
punkti).
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V BLOKK
21. Eesti koondises on läbi aegade mänginud nii vendasid kui isasid-poegasid. On ka
mänginud pallureid, kel sama perenimi, kuid sugulussuhe puudub. Pärast Eesti
taasiseseisvumist on tervelt kolm korda olnud esindatud mängijad, kelle perenimi on Kallaste:
isa Risto, poeg Ken ja Toomas, kes pole nendega sugulane. Samal ajavahemikul on koondises
mänginud veel kolm jalgpallurit, kel samasugune perenimi. Milline?
22. Loode-Inglismaal asuva Chesteri linna raekoja torni kell näitab aega kolme suunda, kuid
mitte sinnapoole, kus asub Wrexham. Kunagise seaduse kohaselt võis iga Chesteri kodanik
pärast päikeseloojangut vibust lasta neid linna piiresse jäänud inimesi, kes olid pärit
Wrexhamist ja selle laiemast ümbruskonnast. Mis teeb Wrexham FC – Chester City FC
jalgpallilise vastasseisu eriliseks võrreldes teiste derby'dega üle maailma?
23. 23. mail 2010 pidasid Eesti ja Türgi U-21 jalgpallikoondised Kadrioru staadionil Euroopa
meistrivõistluste valikmängu, mille Eesti võitis 1:0. Minut enne mängu lõppu juhtus aga
midagi jalgpallireeglite vastast. Serblasest kohtunik Dragomir Stankovic unustas ära ühe väga
olulise tegevuse ja parandas oma vea alles pärast lõpuvilet, kui sellel polnud enam tähtsust.
Sarnase veaga sai täiskasvanute 2006. aasta maailmameistrivõistluste finaalturniiril hakkama
inglasest kohtunik Graham Poll. Millise olulise tegevuse unustasid kohtunikud Stankovic
ja Poll ära?
24. Selle tuntud jalgpallitegelase eesnimi on Aloysius Paulus Maria. Küsitava katoliiklikus
peres kasvas kokku 9 õde-venda, kusjuures küsitav on neist noorim. Surm on küsitava peret
tabanud mitmel korral: tema isa lahkus teise ilma, kui see tuntud jalgpallitegelane oli kõigest
11-aastane, tema esimene abikaasa aga suri vähki aastal 1994. Küsitav on sündinud aastal
1951 ja käinud mitmel korral ka Eestis, viimati aastal 2013. Nimeta selle tuntud
jalgpallitegelase perekonnanimi.

25. Kui „suures“ jalgpallis lüüakse penaltit 11 meetri kauguselt, siis kui kaugelt lüüakse
penaltit saalijalgpallis ja kui kaugelt rannajalgpallis (1 + 1 p)?
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VI BLOKK
26. Hispaania La Liga tiitleid on läbi aegade kõige enam võitnud Real Madrid CF (32) ja FC
Barcelona (23). Hispaania karikavõitude arvestuses mahub kahe gigandi, FC Barcelona (27)
ja Real Madrid CF (19) vahele 23 võiduga veel üks klubi, mis on kuulus cantera poolest.
Milline klubi?

27. 18. detsembril 2010 kohtus Eesti koondis Zhu Hais Hiinaga ja kaotas tulemusega 0:3.
Kohtumise 89. minutil tuli Pavel Londaku asemel Eesti koondise väravasse debütant Marko
Meerits. Mille poolest on see vahetus märkimisväärne? Sarnase saavutusega said Saksamaa
koondises hakkama Mario Götze ja André Schürrle.

28. 23. märtsil 1973 esitles Eintracht Braunschweig Saksamaa Bundesliga kohtumises
Schalke 04-ga midagi, mis toona põhjustas pahameeletormi ja Saksamaa Jalgpalliliidu poolse
keelu, kuid täna ei kujuta me klubijalgpalli ilma selleta ette. Esmakordselt maailmas esitles
seda 1950-ndatel aastatel Uruguay klubi Peñarol, Inglismaal oli pioneeriks Kettering Town
1976. aastal. Mida esitleti? Kood mõistatuse lahendamiseks: sarved ja rist.

29. Eelmisel hooajal mängis Triobet Saaliliigas Tallinna, Narva ja Sillamäe klubide kõrval
meeskond ühest Eesti asulast, mis on tuntud paekivikarjääri, killustikutehase ja riigiasutuse
poolest. Millist nime see võistkond kannab? Õige meeskonna nimi annab 2 punkti, ainult
asula nimi 1 punkti.

30. FC Levadia käsutuses olev Maarjamäe staadion valmis 1969. aastal ning oli pikka aega
koduks Tallinna mänguasjade tehase nime kandnud meeskonnale, mis võitis viis Eesti NSV
meistritiitlit, oli taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimene meister ning Eesti debütant
eurosarjas. Klubi lõpetas tegevuse 1997. aastal. Mis nime see meeskond kandis?
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VII BLOKK
31. Zlatan Ibrahimović pole esimene Rootsi jalgpallur, kes on võitnud rohkem kui ühel korral
Itaalia Serie A parima väravaküti auhinna ehk Capocannonieri. Enne teda suutis seda mees,
kes krooniti rekordilisel viiel korral Itaalia liiga parimaks kollikütiks ning on tänaseni Serie A
kõigi aegade väravalööjate pingereas auväärsel kolmandal kohal. Kes?
32. Jalgpalli on tihti kasutatud riikiliku propaganda huvides. Millise klubi mänguvõitu luges
Natsi-Saksamaa propagandaminister Joseph Goebbels II Maailmasõja ajal olulisemaks linna
vallutamisest idarindel?
33. Inglismaa Premier League´is on alates selle loomisest 1992. aastal mänginud 47 klubi,
neist on liigavõiduni küündinud vaid viis. Enamiku tiitlitest on omavahel jaganud Manchester
United (13), Chelsea (4), Arsenal (3) ja Manchester City (2). Milline on viies Premier
League´i võitnud klubi?
34. Saksa okupatsiooni ajal tegi Eesti jalgpallis ilma Tartu PSR nime kandev võistkond, mis
tuli 1942. aastal Eesti meistriks ja 1943. aastal karikavõitjaks. Mida tähendas täheühend
PSR?
35. Nimetage alljärgnevate riikide jalgpalli rekordinternatsionaalid. (4 õiget = 1 punkt, 6
õiget = 2 punkti).
HISPAANIA
SAKSAMAA
ITAALIA
PRANTSUSMAA
SOOME
HOLLAND
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VIII BLOKK
36. Tänavu kevadel ilmus Meelis Karmo koostatud raamat „Wabariigi Vutituus“, mis jutustab
Eesti kuldinternatsionaal Eugen Einmanni loo. Raamatus kirjeldatakse muuhulgas Eesti
koondise ärasõitu 1925. aasta sügisel Kaunasesse maavõistlusele Leeduga järgmiselt:
„Delegatsiooni oli jaamas teele saatmas palju spordihuvilisi ja pöidlahoidjaid, teiste seas
nägusaid naisterahvaid, pallurite praegusi ja tulevasi. Kawe šokolaadivabrik annetas meestele
kaks tahvlit maiust nina peale ja Esloni vabrik kinkis hulganisti .............., et pikka sõitu
mõnusamaks muuta.“ Mida Esloni vabrik koondislastele kinkis?

37. Eesti koondise esimese kübaratriki autori Vladimir Telli osalusel peetud mängudes tuli
tihti ette olukordi, kui kohtunik peatas mängu ning mängijad ja vilemees hakkasid üheskoos
midagi väljakult otsima. Mida otsiti?

38. MUUSIKA KÜSIMUS: Maailma jalgpalliklubidel on erinevad ja vahel isegi veidrad
traditsioonid. Ühe tuntud Inglismaa klubi kodumängude eel lendavad staadionil seebimullid
ning mullikeste puhumistest räägib ka klubi hümn I'm Forever Blowing Bubbles. Millise
klubiga on tegemist?

39. Teame mitmeid näiteid mängijatest, kes on pärast karjääri lõppu „suures“ jalgpallis
alustanud ranna- või saalijalgpalliga tegelemist. Rannakoondises on möödunud suvest ehk
eredaim näide Aleksander Saharov. Kes on saanud hakkama aga sellise teoga, et esmalt
debüteeris Eesti saalijalgpalli koondises ning seejärel 2012. aasta novembris Eesti
meeste koondises „suures“ jalgpallis?

40. Eesti vaadatuima telesaate „Su nägu kõlab tuttavalt“ eelmise hooaja võitja Mart
Müürisepp mängis lapsepõlves jalgpalli. Millise klubi kasvandik on Mart Müürisepp?

VII Eesti meistrivõistlused jalgpalli mälumängus
19.11.2015
Küsimuste koostajad Siim Avi, Indrek Petersoo, Indrek Schwede ja Mihkel Uiboleht
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41. 2014. aasta MM-i finaalturniiril Brasiilias paigutas Saksamaa koondise peatreener
Joachim Löw mängude eel meeskonna riietusruumi nähtavale kohale ühe eseme. Pärast
finaalivõitu Argentiina üle läks Bastian Schweinsteiger esimesena nimetatud eseme juurde ja
tegi sellega midagi. Millisest esemest on jutt?

42. Millises kolmes Hispaania klubis mängis oma karjääri jooksul Narvast pärit
Venemaa jalgpallilegend Valeri Karpin? (3 õiget = 2 punkti, 2 õiget = 1 punkt).

43. 2002. aastal juhtus Eesti Meistriliigas kurioosne lugu – üks Eesti koondisest tuttav
jalgpallur mängis hooaja jooksul kolmes erinevas meeskonnas ja lõi nende kõigi eest ka
värava. Kes oli see jalgpallur?

44. Missugune Eesti jalgpallur tegi esimesena eurosarja kohtumises kübaratriki?

45. Kurioosne lugu: missugune Eesti jalgpallur tegi nii oma Meistriliiga kui Esiliiga
debüüdi kohtumises, mille tulemus hiljem tühistati?
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46. Tänavusel hooajal mängivad Saksamaa Bundesligas nelja Autostadti ehk autolinna klubid.
Millistes linnades asuvad BMW, Volkswageni, Mercedes-Benzi ja Audi peakorterid?
Viimased kolm maailmakuulsat ettevõtet on ka kohalike jalgpalliklubide pikaajalised
suurtoetajad. (4 õiget = 2 punkti, 3 õiget = 1 punkt).

47. Millise klubi embleemiga on tegu?

48. Euroopa ja maailmameister mängijana, Euroopa meister treenerina. Kuveidi,
Aserbaidžaani ja Nigeeria koondise peatreener. Hetkel 68-aastane. Kellest käib jutt?
49. Pildil on kujutatud ühe Prantsusmaa väikelinna klubi logo, mis üllatas jalgpallimaailma
2000. aastal kui suure üllatusena jõuti Prantsusmaa karikafinaali. Linn on Prantsusmaa ja
Suurbritannia vahelise Eurotunneli sillapeaks ning pälvib seetõttu viimasel ajal palju
soovimatut tähelepanu. Millise linnaga on tegu?

50. Kes on fotol?
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VASTUSED
1. KUMU või Kunstimuuseum (Urmas Herpner mängis meeskonnas Kumu
Kuusankoski) Kunstimuuseum on korraldanud ka jalgpalliteemalisi üritusi „Me
räägime jalgpalli“ (näiteks).
2. „Väravajoonel“
3. Vinnie Jones
4. Kadri Jäätma (1995-2004), Eeva Käsper (2005-…….)
5. Ott Raukas laul: „Jalgpallimatš“
6. Valgevene vastu (31.08.1996) Peale vigastust tuli Pareiko mängu.
7. VfL Wolfsburg (naistest Meistrite Liiga võitja) ja FC Basel (Euroopa liiga poolfinalist
2012/2013 hooaeg, Meistrite Liiga eelringis alistati FC Flora)
8. Leedu vastu (19.08.1994 Kaunases) mäng lõppes 3-0 Leedu võiduga. Esimene võit
saavutati Türgi üle 5-1 (Kehtnas 30.08.1997)
9. Arnold Pihlak (päevikukanne 1. märts 1929)
10. Hannaliis Jaadla mängis Oxford United, Laulu autor on Viktor Oxford
11. Daniel Vazques Evuy
12. Eric Cantona (rannajalgpalli maailmameister 2005.a)
13. Itaalia Superkarikas
14. Itaalia ja Tšehhoslovakkia
15. CIS või SRÜ (Sõltumatute Riikide Ühenduse koondis 1992. a Euroopa
Meistrivõistluste ajal.)
16. Erand tehti, kuna äsja oli hukkunud Eesti koondise vv treener Valdemaras
Martinkenas. Maskotipoisiks oli tema poeg Aleksandras.
17. Malaisia
18. Jalgpalliselts ja Võimlemisselts
19. Sevilla
20. Lionel Andres Messi Cuccittini
21. Gussev (Vladislav, Vitali, Maksim)
22. Wrexhami poole ei tohtinud aega näidata, sest raekoja arhitektide sõnul „ei pea
Chester näitama kellaaega Walesile“. Ehk siis: kuigi mängitakse üheskoos Inglise
liigas, on tegu nö piiriülese derbyga, kus üheks osapooleks Walesis asuv klubi ja
teiseks Inglismaa klubi.
23. Mõlemad kohtunikud unustasid eemaldada mängija, kellele nad andsid 2. kollase
kaardi. Vastavalt jalgpallireeglitele tähendab 2. kollane kaart automaatselt punast, kuid
nii Stankovic kui ka Poll unustasid selle anda. Stankovicil tuli viga meelde alles pärast
lõpuvilet, kui ta 2. kollase kaardi teeninud Eesti U-21 koondise kaitsja Igor Morozovi
väljakult eemaldas, kuid siis polnud sel enam tähendust.
24. van Gaal
25. Saalijalgpall – 6 meetrit, rannajalgpall – 9 meetrit
26. Athletic Club Bilbao
27. Marko Meerits on esimene taasiseseisvunud Eestis sündinud jalgpallur Eesti koondises
(26.04.1992). Mario Götze ja André Schürrle on esimesed ühinenud Saksamaal
sündinud jalgpallurid Saksamaa koondises – 17. oktoobril 2010 tulid nad kohtumises
Rootsiga koos vahetusest platsile.
28. Sponsorlogo meeskonna särgil. Eintract Braunschweigi esimene särgisponsor oli
Jägermeister.
29. Rummu Dünamo – meeskond esindab Rummu alevikku, kus asub tänaseks suletud
Murru vangla.
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Küsimuste koostajad Siim Avi, Indrek Petersoo, Indrek Schwede ja Mihkel Uiboleht

30. Tallinna Norma / FC Norma.
31. Gunnar Nordahl – legendaarse Gre-No-Li liige (Gunnar Gren – Gunnar Nordahl – Nils
Liedholm).
32. FC Schalke 04
33. Blackburn Rovers FC – võitis Premier League´i 1995. aastal
34. Politsei Spordiring (PSR)
35. HISPAANIA – Iker Casillas (164), SAKSAMAA – Lothar Matthäus (150), ITAALIA
– Gianluigi Buffon (142), PRANTSUSMAA – Lilian Thuram (142), SOOME – Jari
Litmanen (137), HOLLAND – Edwin van der Sar (130)
36. Paberosse – õigeks võib lugeda ka suitsud ja sigaretid
37. Vladimir Telli klaassilma
38. West Ham United FC
39. Ilja Antonov
40. Kaks õiget vastust – FC Kotkas / JK Kotkad
41. Särk kõikide elusolevate sakslastest maailmameistrite autogrammidega
42. Real Sociedad, Valencia CF, RC Celta de Vigo
43. Mati Pari
44. Rimo Hunt
45. Marek Kaljumäe – debüteeris ML-is 09.07.2011 FC Kuressaare – FC Levadia
kohtumises ja Esiliigas 10.07.2011 FC Levadia II – Tamme Auto mängus
46. BMW – München, Volkswagen – Wolfsburg, Mercedes-Benz – Stuttgart, Audi –
Ingolstadt.
47. Jagiellonia Białystok – Konstantin Vassiljevi koduklubi
48. Hans-Hubert Vogts ehk Berti Vogts
49. Calais
50. Uno Piir
LISAKÜSIMUS:
Kõige rohkem koondise mänge on pidanud Egiptlane Ahmed Hassan (FIFA
andmeteil). Küsime kui palju mänge on pidanud küsitav Egiptuse
rekordinternatsionaal? Vastus: 184.

