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I BLOKK
1. 2002. aastal kui Eesti korraldas Eurovisiooni Tallinnas olid laulude vahel muinasjuttudest
inspireeritud traditsioonilised vaheklipid. Ühes vaheklipis näidati ühte muinasjutu tegelast,
kes vaatas jalgpalli. Kes oli see muinasjututegelane või millisest muinasjutust oli see
vaheklipp inspireeritud?
2. Küsitava jalgpalliga seotud asja leiutas brasiiliane Heine Allemagne 2000. aastal. Jalgpalli
väljakutel nähti antud eset esimest korda 2001. aastal Brasiilia jalgpalli meistrivõistluste
raames. Leiutaja nimetas seda asja „Spuny`ks“ (portugali k. espuna). Leiutaja patenteeris
„Spuny“ 29. oktoobril 2002. aastal. Saksamaal on käesoleval ajal küsitava eseme kasvuhoone
gaaside ja keskkonnareostuse tõttu ärakeelanud jalgpalliväljakutel kohalik tarbijakaitseamet
(sisaldavat 17% butaani). Küsitava eseme viimast meile kõigile tuttavat toote või eseme
versiooni "9-15" hakkas tootma Argentiina ettevõtja Pablo Silva ja tootmine hakkas 2008. a.
Millega on tegu?
3. Teadaolevalt on tegu ainsa eestikeelse jalgpalliteemalise arvutimänguga (andis välja 2004.
a OÜ Andrico), kus saab valida 12 võistkonna ja 15 väljaku vahel. Eesti keelde dubleeritud
arvutimängu kommentaatoriks on näitleja Venno Loosaar. Mis arvutimänguga on tegu?
4. Mis võistkonna nime panid poisid lõpuks oma võistkonnale (1 punkt) ning kelle
(küsime autorit) teosest on võetud küsitav lõik (1 punkt)?
„…Aga ma siis mõtlesin, et peame panema oma matskomandule ka nime, sest ilma nimeta ei
lähe hästi. Kassisaba poistel on „Olimpia“, aga niisugust naljakat nime ma küll ei võta. Minu
arust peaks võtma „Kalevi.“
„Aga „Kalev“ on ju olemas.“
„On olemas küll, aga mis sellest. „Olimpia“ on kah olemas.“ „Võtame parem päris uue
nime.“
Uue nime küll, aga … Pagana raske on ju midagi välja mõelda. Kõik on ju enne olemas.
Muidu on uus hea asi küll, võib kohe Kassisaba poistele nina alla lükata, et vaat misuke meil
on.“
„Ma juba mõtlesin selle üle.............. Panemegi nimeks….“
5. Kes on luuletuse „Salm 6“autor?
Nad ajavad taga üht palli,
Kui väljak on küllalt suur.
Ja palliga teevad nad pulli
Kuni mõra on jalaluus.
Miks palle on ainult üks seal,
Olla võiks hoopis mitu.
Poleks mõttetuid sebijaid muru peal
ning reegleid keegi ei riku.
Kohtunikke siis poleks vajagi
Ja mäng oleks väga mõnus
Ning joosta tuleks neil vähemgi,
Kui pallid pidevalt õhus.
Ka skoor tuleks palju suurem,
Kõik saaksid mängida niikuinii
Ning mõni mängumees noorem
lööks lõpus penalti.
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6. Eelmisel aastal toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Üks tuntud
jalgpallur (IRLi nimekirjas) sai Haapsalus valimistel vähem hääli (kokku 13), kui ta oli
löönud jooksval hooajal Premium liigas väravaid. Kellega on tegu?
7. Kes on piltidel (mõlema korrektse vastuse eest 1 punkt)? Vihjeks: sel aastal mängis
Eesti koondis kaks korda Gibraltariga. Kui Tallinnas lõpetas Gibraltari mänguga oma
jalgpalluri karjääri Andres Oper, siis Gibraltaris toimunud mänguga lõpetas oma karjääri
vasakpoolsel pildil olev mängija, kes on jõudnud oma karjääris esindada isegi kuulsat
ManU`t. Parempoolsel pildil aga küsime Eesti jalgpallurit, kes mängis sel hooajal Gibraltari
liigas meeskonna Lions Gibraltar F.C eest (lõppenud hooajal 6.koht).

8. Sel MMil läks Brasiilia koondisel kaks viimast mängu väga kehvasti ning Brasiilia kaitse
oli väga kehv - suured kaotused Saksamaale ja Hollandile räägivad enda eest. Meenutame
2002. a MMi Lõuna-Koreas ja Jaapanis, kui Brasiilia tuli maailmameistriks. Kas
mäletate, milline koondis lõi siis Brasiilia võrku kõige rohkem väravaid ühes mängus?
9. Sel suvel toimunud MM-finaalturniirl löödi mitmeid rekordeid. Pildil olevast mängijast
(vahetusest tulnuna) sai läbi aegade vanim mängija (43 aastat ja 3 päeva), kes MMfinaalturniiridel on platsil käinud, lüües sellega Roger Milla rekordi. Kellega on tegu?

10. MUUSIKAKÜSIMUS: Kellele kuulub see meeshääl?
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11. Samal ajal, kui Sotheby oksjonil müüdi Erika Salumäe Souli ja Barcelona OMide
kuldmedaleid, müüdi ka ühe (pildil oleva) jalgpalluri 1996. a Atlanta olümpiamängude
kuldmedalit 10 000 naelaga. Kelle?

12. Pildil olev FC Kuressaare mängija tegi sel sügisel spordiajalugu olles alates
taasiseseisvumisest esimene mängija, kes on saanud mängu kirja nii jalgpalli kui ka võrkpalli
(TTÜ võistkonna eest) meistriliigas. Kellega on tegu?

13. Eelmine aasta oli küsitava Eestis toimuva jalgpalliturniiri (peetakse alates 2009. a) kolm
paremat võistkonda: I koht Darth Mäger (Ronald Tammepold, Indrek Tubalkain, Siim
Viilup); II koht Telliskivi 2 (Reiko Randoja, Priit Kallas, Marek Laane, Taavi Põri); III koht
Raud-3 (Anti Heinla, Sulo Kallas, Maris Mändel, Reimo Võsa-Tangsoo; Erlo Võsa-Tangsoo;
Märt Liivik). Mis jalgpalliturniiriga on tegu?
14. Küsitav klubi asutati 1923. a. Aastal 1972 tuli küsitav klubi ainsat korda NSV Liidu
meistriks, kuigi tollal kandis küsitava klubi kodulinn teist nime. Peale Nõukogude liidu
lagunemist pole küsitav klubi oma riigi liigas midagi märkimisväärset saavutanud. Parim koht
oli 2013-2014. hooajal 7.koht ja vahepeal on pallitud madalamates liigades. Sel hooajal
mängis klubi teist korda ajaloos eurosarjas ning play-off ringis lõpetas selle klubi teekonna
Rotterdami Feyenoord. Klubi kodulinnas on sündinud endine TVMK peatreener Sergei Juran.
Mis klubiga on tegu?
15. Kuna järgmine MM toimub Venemaal, siis mängime ühe Venemaa tuntud ansambli
jalgpallilaulu. Küsitav bänd on Eestiski esinenud sel aastal. Vihjeks: Sotši olümpia
lõputseremoonial lasti USA delegatsiooni saabudes esitaja lugu, mille agresiivseks sisuks oli
Alaska tagasinõudmine Venemaa koosseisu. Mis on selle ansambli nimi?
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16. Kuigi Eesti taasiseseisvumisjärgne jalgpalli ajalugu algas Eesti-Sloveenia kohtumisest
1992.aastal, toimus koondise moodustamine juba üleminekuperioodil enne iseseisvumist.
Uurides väljavõtet Olev Reimi raamatust „Lõvide lugu“ 1992 lk 201-203, on kirjutatud
järgmiselt: „1990.a detsembrikuul toimus Eesti Jalgpalliliidu juhatuse koosolek, kus tehti
kokkuvõte ja anti hinnang läinud hooajale. Samas tuli otsustada, kes peaks saama Eesti
koondmeeskonna uueks peatreeneriks. Avaldusi oli laekunud kaks: ……….. ja Roman
Ubakivi. Kahe esinemine oli nagu öö ja päev. ……… ületas oma konkurenti nii
analüüsivõime, kontseptsioonikäsitluse kui intellekti poolest ning valiti üksmeelselt Eesti
koondmeeskonna uueks peatreeneriks.“ Hiljem jõudis küsitav juhendada Eesti noortekoondisi
ning olgu ka öeldud, et tegemist pole Uno Piiriga. Kes on see isik, kes edestas toona Eesti
koondmeeskonna peatreeneri valimisel Roman Ubakivi?
17. Kuulus treener Giovanni Trapattoni on öelnud 71-aastaselt, et kui ta pensionile läheb, siis
ta sooviks olla küsitava riigi peatreener. 2010. aastal õnnestuski tal Iirimaa koondise
juhendamise kõrvalt küsitava riigi koondist juhendada. Kohtumine peeti 23. oktoobril 2010.
Küsitaval riigil on üsna jalgpallilembesed riigijuhid ning esimest korda mängiti selles riigis
jalgpalli teadaolevalt 7. jaanuaril 1521. Riigi liigat mängitakse aastast 1973, kuid kahjuks ei
kuulu küsitav riik ei FIFA-sse ega piirkondlikku organisatsiooni (CAF, UEFA vms) Mis
riigiga on tegu?
18. Kuna Sir Alex Fergusoni saabastesse pole temajärgsetel peatreeneritel õnnestunud veel
mahtuda, siis oleks asjalik küsida - kes oli Manchester Unitedi peatreener enne
legendaarset Sir Alex Fergusoni? Küsitav juhendas meeskonda 1981-1986 ning tema nimi
sarnaneb ühe kuulsa Briti näitleja nimele. Samuti on küsitav juhendanud selliseid meeskondi
nagu Atletico Madrid, Coventry City, Aston Villa ning enne ja pärast Manchesteri perioodi
West Bromwich Albioni.
19. Maailmas on jalgpall läinud rahvusvahelisemaks ning sageli on ühe riigi koondise
mängijad pillutatud eri maade liigadesse. 2014. a Brasiilia MMil osales siiski üks riik, mille
koosseisu kuulunud kõik 23 mängijat mängisid kohalikus koduliigas. Mis riigi koondisega
on tegu?
20. Kes on pildil?
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21. Eestiga samasse EM-valikgruppi kuuluval San Marinol ei ole suurepäraseid
jalgpallitulemusi ette näidata. Meenub 1-1 viik Lätiga 2004. a EM-valikturniiri raames ning
Gualtieri kiireim värav Inglismaale. 1994. a maailmameistrivõistluste valikmängu (10. märtsil
1993.a) raames tehti aga 0-0 viik ühe arvestatava jalgpallimaaga ning saavutati läbi aegade
esimene punkt valiksarjas. Kelle vastu see teeniti?
22. Sel aastal olid samaaegselt Kasahstani kõrgliigas tegevad kaks endist Eesti koondise
peatreenerit: Arno Pijpers ja Tarmo Rüütli. Mõlema karjäär jäi “Borati kodumaal” lühikeseks.
Mis olid nende poolt juhendatud klubide nimed?
23. Kes on järgneva kirjatüki (väljavõte 18. juuni 2010 ilmunud artiklist “Jalgpall
ainult nõrkadele”) autor?
„Jalgpallisõbrad, kellest karjuv enamus, tuleb kahetsusega tunnistada, on mu täiskasvanud
täiearulised sookaaslased, lähevad jalgpalli vaadates lausa lapseks kätte.
Kui nad vaataksid kõrvalt, kuidas nad üksisilmi jalgpalli jõllitavad, saaksid nad aru, miks
kaunima soo esindajad paremal juhul nina krimpsutavad, dramaatilisemal juhul aga
järeldavad: mehed on tõesti nõmedad. (Olge õnnelikud, kui teid lapsiku käitumise juures veel
mehekski peetakse.)
Mis eriti tragikoomiline: jalgpallilainele lülitunud meestel tekib naeruväärne tunne, nagu
tõstaks jalgpall nad uutele filosoofilistele kõrgustele. Kõiketeadval toonil on nad valmis
argumenteerima, millise vea tegi prantslaste treener, kui ei lülitanud Thierry Henryd
avamängus algkoosseisu, või mispärast sloveenlase löödud pall Alžeeria väravavahi käte eest
võrku vupsas. Vaadakem tõele näkku, millega on siin tegu: jalgpalli MM annab tüüpilisele
alaväärsuskompleksist vaevatud mehepojale võimaluse tunda end ilmeksimatu asjatundjana,
kes teab täpselt, kus peitub edu võti ja kellel lasub nurjumise süü.
Eriti kurb on aga see, kui varmalt mehed, kes muus elus südilt endale kindlaks jäävad, alla
annavad ja MMi massipsühhoosiga kaasa jooksevad. Nad unustavad, et see, millega nad
kaasa jooksevad, on masse hullutav meelelahutus, ei enamat.“
24. Kellega mängis Eesti koondis?
9. märts 1994 ……… - Eesti 2:0; 15. veebruar 1995 ……….. - Eesti 3-1; 20. veebruar
1996…… - Eesti 1-0; 16. märts 1999 …….. - Eesti 1-2; 28. märts 2001 ………. - Eesti 2-2;
15. august 2001 Eesti-…….. 2-2.
25. Käesoleval aastal toimunud MMi ametlikul laulul ("We Are One (Ole Ola)") on
kolm esitajat. Nimetage need. (Kahe esitaja nimetamine annab 1 punkti, kõigi kolme esitaja
nimetamine 2 punkti)

VI Eesti meistrivõistlused jalgpalli mälumängus
Küsimuste koostajad Siim Avi ja Ott Järvela

04.11.2014

VI BLOKK
26. Eesti jalgpalliski laineid löönud alevikus on kõigest 437 elanikku (2000 a seisuga).
Küsitavas alevikus on raamatukogu, rahvamaja, postkontor, õigeusu Püha Kolmainsuse kirik
(ehitatud 1841) ja kalmistu. Alevik on tekkinud teeristmele ning selle piiresse jäävad ka Imsi
järv (3,6 ha) ja sellenimeline kaitseala. Alevikus kasvab kaitsealune Hiiekõnnu kasesalu (0,77
ha). Hetkel mängib küsitava aleviku esindusvõistkond Eesti meistrivõistlustel jalgpallis III
liigas. Mis alevikuga on tegu?
27. Eesti jalgpalli kõrgliiga kannab juba teist hooaega Premium liiga nime. Millist
sponsornime kannab aga Läti Virslīga (Meistriliiga) sel 2014. a hooajal? Vastuseks võib
märkida ka sponsori tegevusvaldkonna.
28. Sel MMil Brasiilia vastu suure 7-1 võidu toonud Saksamaa meeskonna mänguvorm
(mustapunatriibuline) on sarnane ühe Brasiilia klubi omaga. Osad brasiillasedki väitsid, et
Saksamaa asemel mängis nende koduklubi. Tegu on sõudeklubina 1989. a asutatud
jalgpalliklubi ja Rio de Janeiro asumiga. Klubi eest on mänginud ka Zico. Mis klubiga on
tegu?

29. Kui sel aastal lõi Inglismaa mängu järgselt rahvusvahelises meedias laineid Artur Pikk,
siis enne 2007. aastal Wembley’l toimunud mängu tegi Inglise kõmuajaleht The Sun ühest
Eesti mängijast pisiartikli pealkirjaga “I am Europe’s biggest loser” (“Ma olen Euroopa
suurim kaotaja”). Artikli autor oli Mark Irvin. Millisest Eesti koondise mängijast kirjutati?
30. Küsime üht Brasiilia linna (1 punkt) ja selles asuva staadioni (1 punkt) nime?
Vihjeks: küsitaval staadionil toimusid alagrupi mängud, kus Itaalia võitis Inglismaad 2-1 ja
Portugal ning USA tegid 2-2 viigi.
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31. Nimetage ainus jalgpalliklubi, kes on võitnud rohkem Euroopa kui oma kodumaa
meistritiitleid. Hetkel see klubi oma riigi kõrgliigas ei mängi, aga omab praeguste märkide
järgi päris häid šansse järgmiseks hooajaks sinna tõusta.

32. Milline jalgpalliplatsiväline, aga klubi jaoks rahalises mõttes oluline nüanss ühendab
käimasoleval hooajal järgmisi klubisid: Queen's Park Rangers FC (Premier League), SD Eibar
(La Liga), SC Paderborn 07 (Bundesliga) ja Cagliari Calcio (Serie A)?

33. Selle Euroopa jalgpalliauhinna on võitnud vaid kolm klubi – Hamburger SV (Saksamaa),
SC Braga (Portugal) ja klubi, kes alistas teel antud võiduni ka Tallinna FC Levadia. Millise
praeguseks eksistentsi lõpetanud auhinnaga on tegu?

34. Tallinnas asub neli keskaegset kirikut: Niguliste, Oleviste, Püha Vaimu ja Toomkirik.
Nimetage see kirik või need kirikud, mille kõrgus on väiksem kui jalgpalliväljaku
minimaalne lubatud pikkus.

35. 1996. aastal käskis Sir Alex Ferguson Manchester Unitedi meeskonnal pärast
Southamptonile kaotatud 0:3 poolaega särgid ära vahetada. Pärast 1:3 kaotusega lõppenud
mängu selgitas Ferguson, et tema meelest muutis väljavahetatud särgi värv jalgpalluritel
teineteise nägemise ja leidmise keeruliseks. Teise poolaja mängis Man United sinises vormis.
Mis värvi särke kanti esimesel poolajal?
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36. Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere riike koondav CONCACAFi konföderatsioon
korraldab lisaks terve jalgpallijao meistrivõistlustele (Gold Cup) ka Kesk-Ameerika
meistrivõistlusi ja Kariibi mere meistrivõistlusi, mis:
1) selgitavad konkreetse regiooni meistermeeskonna,
2) toimivad kvalifikatsiooniturniirina Gold Cup’ile, kuhu Kanada, USA ja Mehhiko pääsevad
automaatselt.
Nimetage riik, kes on tulnud enim kordi Kesk-Ameerika meistriks, ja riik, kes tulnud
enim kordi Kariibi mere meistriks. Ühega neist kahest on Eesti koondis kohtunud, teisega
mitte.

37. Lõuna-Ameerika 10 jalgpalliriigist on maailmajao meistriks tulnud ehk Copa America
võitnud seitse. Nimetage need kolm riiki, kes pole Copa Americat võitnud. Vihje: kaks
neist osalesid tänavusel MM-finaalturniiril.

38. Millise maailmajao jalgpallimeistriteks on tulnud kõige rohkem erinevaid riike?

39. Ungari, Itaalia ja Brasiilia on võitnud selle auhinna kaks korda, Argentiina kolm korda,
Prantsusmaa ja Rootsi korra. Mis auhinnaga on tegu?

40.
Miroslav Klose
........................
Gerd Müller

16
15
14

Millised nimed sobivad lünkadesse?

Marta
........................
Abby Wambach

14
14
13
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41. FIFA korraldab meeste ja naiste jalgpallis, futsalis ja rannajalgpallis kokku 8 koondistele
mõeldud MM-finaalturniiri. Järgnevas loetelus on kirjas 8 riiki, millest kaks ei ole üheski
kategoorias FIFA poolt välja antava MM-tiitli praegused omanikud. Nimetage need kaks
riiki.
Loetelu: USA, Brasiilia, Venemaa, Nigeeria, Põhja-Korea, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan.
42. Maailmas on ainult üks jalgpallur, kes võitnud järgmised 10 rahvusvahelist turniiri: MM
(1994 ja 2002), Copa America (1997 ja 1999), maailmajagude karikaturniir (1997), Copa
Libertadores (1992 ja 1993), Supercopa Libertadores (1993), Recopa Sudamericana (1993),
UEFA Meistrite liiga (2007), UEFA karikavõitjate karikasari (1995), UEFA superkarikas
(2007) ja klubide MM (2007). Kellega on tegu?
43. 1994. aasta MMil pronksmedali võitnud Rootsi koondisesse kuulunud keskpoolkaitsja
Stefan Schwarz sõlmis 1999. aastal lepingu Sunderlandiga. Kontrahti pandi kirja üks kindel
reisikeeld – kui Schwarz sinna sõidab, kaotab leping automaatselt kehtivuse. Kuhu väga
eksootilisse kohta keelas Sunderland Schwarzil sõita? Vihje: selles sihtkohas käinud
inimesi on alla tuhande, reisi käigus teadaolevaid hukkunuid 18.
44. Tegu on Eesti – Inglismaa 2007. aasta matši eel tehtud meeskonnafotoga. Nimeta kolm
inglast, kelle näod on peidetud. Vihje: ükski neist tänavu Eesti vastu ei mänginud.

45. MUUSIKA KÜSIMUS: Millise jalgpalli suurturniiri tarbeks on see laul kirjutatud?
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46. Independiente jalgpalliklubi Buenos Aireses mäletas seda 2012. aasta 25. augustil surnud
legendaarset meest leinaseisakuga. Põhjus – see mees viis ja jättis enda kinnitusel 1969. aastal
Independiente vapiga vimpli kohta, kus pole enne ega pärast seda olnud mitte ühegi teise
jalgpalliklubi sümboolika. Keda Independiente leinaseisakuga mälestas?

47. 1970. aasta Nõukogude Liidu meistrivõistlustel kasutati võrdsete punktide korral klubide
paremusjärjestuse määramiseks (välja arvatud esikoht ja esiliigasse langemine, mis otsustati
jätkuvalt play-off’is) üht kummalist näitajat. Kui seda kasutataks praegu Premium liigas
Magnus Pehrssoni eelmise nädala otsuse põhjal, siis reastuksid kolm Tallinna suurklubi nii: 1.
Tallinna Levadia (6), 2. Tallinna Flora (4), 3. Nõmme Kalju (3).
Millisest näitajast käib jutt?

48. Eesti meister jalgpallis 2005 ja 2013, Eesti MV pronks saalihokis 2001, 2004 ja 2006.
Kellega on tegu?

49. Euroopas on kolm jalgpalliriiki, kes on kõige rohkem kohtumisi pidanud Eestiga.
Nimetage need. Kaks õiget annab 1 punkti, kolm õiget 2 punkti.

50. Muusikaküsimus: see signatuur on A. Le Coq Arenal kõlanud kahel korral. Nimetage
jalgpallurid, kelle saavutuse auks on seda tehtud.
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Vastused:
1. Sinihabe
2. haihtuv spray (kohtunikud kasutasid)
3. Loomade jalgpall: Prääksud vs Krooksud
4. Võistkonna nimeks panid poisid „Vutimehed“ ja lõik on võetud Richard Janno
raamatust „Vutimehed“
5. Gunnar Männik
6. Rimo Hunt
7. Danny Higginbotham; Risto Kägo
8. Costa Rica (Wanchope ja Gomez lõid 2 väravat, kuid mäng lõppes 5-2 Brasiilia
kasuks)
9. Faryd Mondragón (Kolumbia)
10. Zlatan Ibrahimovic (http://www.youtube.com/watch?v=_bFM4KSJSyo)
11. Celestine Babayaro
12. Alari Saar
13. ROBOTEX
14. Luganski Zarja (Voroshilovgrad oli Luganski varasem nimi)
15. Ljube (http://www.youtube.com/watch?v=PFOmHs_nKxM)
16. Valeri Bondarenko
17. Vatikan
18. Ron Atkinson
19. Venemaa
20. Luis Fabiano (lõi A. Le Coq Arenal peetud kohtumises Eesti võrku värava)
21. Türgi
22. FC Taraz (Arno Pijpers) ja Irtõš Pavlodar (Tarmo Rüütli)
23. Priit Pullerits
24. Küpros
25. Pitbull, Jennifer Lopez ja Claudia Leitte
26. Lelle
27. SMScredit.lv Virslīga (SMS-laenud)
28. CR Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo)
29. Martin Reim
30. Manaus; Arena da Amazônia (Amazon Arena)
31. Nottingham Forest
32. Nende staadioni mahutavus on oma liiga väikseim
33. Intertoto karikas (Tallinna Levadia alistajaks oli Newcastle United)
34. Toomkirik ja Püha Vaimu (jalgpalliväljaku minimaalseks lubatud pikkuseks on 90
meetrit)
35. Hall
36. Costa Rica, Trinidad ja Tobago
37. Tšiili, Ecuador ja Venetsueela
38. Aafrika (14 riiki)
39. MM-hõbe
40. Ronaldo ja Birgit Prinz
41. USA ja Põhja-Korea (Venemaa on rannajalgpalli, Brasiilia futsali, Saksamaa meeste
ja naiste U20, Jaapan naiste ja naiste U17, Prantsusmaa meeste U20 ja Nigeeria meeste
U17 maailmameister)
42. Cafu
43. Kosmos
44. John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard
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45. MM-finaalturniir 1998
46. Neil Armstrong
47. A-koondislaste arv klubis
48. Ingemar Teever
49. Läti (53), Andorra (11) ja Gibraltar (2)
50. Ats Purje ja Wayne Rooney
Lisaküsimus:
Sel suvel mängis ja võitis Eesti Tadžikistani jalgpallikoondist. Kõigile tuntud asjaolu on see,
et Tadžikistanis asub Estonia nimeline mäetipp. Kui kõrge see mäetipp on (vastavalt Eesti
Entsüklopeedia andmetele)?
Vastus: 6211 m

