


Tere tulemast A. Le Coq Arenale!
Tere tulemast koondiseaasta viimasele mängule!

Eesti meeste koondise 2022. aasta viimane mäng 
toimub täna, mil Balti turniiri pronksikohtumises 
võõrustame A. Le Coq Arenal Leedut.

Leeduga seob meie meeste koondist pikk ajalugu: oleme Leeduga seob meie meeste koondist pikk ajalugu: oleme 
seni kohtunud 50 korda, millest mõlemal on 21 võitu, 8 
mängu lõppesid viigiga. Meie koondisi seob ka lähiajalu-
gu, sest mõlemad pidime Balti turniiri poolfinaalis 
tunnistama vastase paremust penaltiseerias, kus Eestit 
edestas Läti ja Leedut Island.

Meeste koondise aastasse on seni mahtunud 9 mängu, 
millest on kirjas 4 võitu, 3 viiki ja 2 kaotust, väravate 
vahe on 11:10. Oluline eesmärk – tõusta tagasi UEFA 
Rahvuste liiga C-tasandile – täideti täiseduga. 
Preemiaks võib Rahvuste liiga D-tasandi võitja pääseda 
2024. aasta Euroopa meistrivõistluste valikarja 
sõelmängudele, kuid selleni on veel pikk tee.

Kodusele jalgpallihooajale paneme aga punkti juba Kodusele jalgpallihooajale paneme aga punkti juba 
homme Estonia kontserdisaalis. Pidulik päev on läbi 
teinud formaadimuudatuse ja toimub nüüd kolmes osas: 
esmalt noorte jalgpalligala, seejärel jalgpalliliidu tänuüri-
tus „Eesti jalgpall tänab“ ning kõige lõpuks Jalgpalligala. 
Palju õnne kõigile, kes on sel aastal tunnustuse välja 
teeninud, teid on meeldivalt palju!

Suur atitäh, hea publik, meeldejääva aasta eest! 
Toetame Eesti koondist aasta viimases mängus!

AIVAR POHLAK
Eesti Jalgpalli Liidu president 









Eesti meeste koondise aasta viimase kogumängu eel on taaskord avatud 
festivaliala, kus esineb ansambel Traffic.

Traffic on tegutsenud alates 2006. aastast, kui sellele panid aluse Stig Rästa ja praegune solist 
Silver Laas. Ansambel on mitmel korral osalenud populaarsel Eesti Laulu konkursil. Traffic on 
Eesti meeste koondise mängupäeval üles astunud ka varem, kui 2018. aasta septembris 
esineti Eesti – Kreeka Rahvuste liiga kohtumise eel.

Meeleolukas festivaliala avatakse kell 14, ansambel Traffic astub lavale kell 14.30. Külalisi Meeleolukas festivaliala avatakse kell 14, ansambel Traffic astub lavale kell 14.30. Külalisi 
tervitab maskott Siil, tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannavad hoolt Amps ja 
The Dumpling Truck. Huvilistele on uudistamiseks välja pandud ABC Motorsi sõidukid. 
Festivalialalt leiab ka põnevad atraktsioonid, kus on võimalik proovile panna oma löögitäpsus ja 
-tugevus. Jalgpallisõpru ootab fännikaup, mida saab soetada festivalialal asuvatest 
müügitelkidest.

Lisaks liiguvad festivalialal ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad Lisaks liiguvad festivalialal ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad 
soovijatel põsed sinimustvalgeks.

Õige lahingumeeleolu loomisele aitab kaasa ka A. Le Coqi löögirühm, kes saadab 
trummirütmide saatel pealtvaatajad staadionile. Festivaliala lõpetab tegevuse 45 

minutit enne avavilet, kui kõigil külastajatel palutakse leida avatseremooniaks tribüünidel oma 
istekohad.
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Viimati, eelmise aasta Balti turniiril oli 1:0 parem Eesti. See Henri Anieri väravast võidetud mäng 
oli ülimalt oluline, sest nädal hiljem saadi jagu ka Lätist ning 83 aasta pikkuse pausi järel tõsteti 
pea kohale turniiri võidukarikas. Nagu peatreener Thomas Häberi mulluse turniiri eel rõhutas, on 
väikese jalgpalliriigi jaoks mis tahes karika võitmine äärmiselt oluline. Võidust saadud emotsio-
on kandus edasi ka järgmisesse kohtumistesse, kus esineti igati väärikalt ka suurte 
jalgpalliriikide nagu Belgia vastu.

Selge on, et mõlemad meeskonnad on täis võidusoovi. Andsid ju mõlemad poolfinaalis oma 
vastasele – Eesti Lätile, Leedu Islandile – hea ja väärika võitluse, ent penaltiseeria eksimuste 
tõttu jäädi ilma kohast suures finaalis. Siiski on endiselt mängus pronksmedalid, mida nüüd 
jahtima asutakse.

Eesti kasuks võiks tänavuses vastasseisus rääkida võidujanu, mida on kasvatanud Rahvuste Eesti kasuks võiks tänavuses vastasseisus rääkida võidujanu, mida on kasvatanud Rahvuste 
liiga alagrupivõit ning eelmise aasta Balti turniiri karikas. Mainimist väärib ka, et FIFA maailma 
edetabelis on Eesti 109., Leedu paikneb 144. kohal. Ka Leedu tuleb kahtlemata mängule vastu 
suure sooviga võita, sest selja taga on keeruline Rahvuste liiga hooaeg, kus ühtki võitu kirja ei 
saadud.

Keeruline on ennustada, kes tänaõhtuse kohtumise võidab. Tänavuste tulemuste põhjal võiks Keeruline on ennustada, kes tänaõhtuse kohtumise võidab. Tänavuste tulemuste põhjal võiks 
edu saata Eestit, samas on ajaloo mustrite kohaselt järg Leedu käes. Üks on kindel – ees ootab 
põnevust täis pronksiheitlus!





























Koos videokohtunike kasutusele võtmisega 
arenevad edasi Premium liiga otseülekanded, 
kuhu lisanduvad täiendavad kaamerad. 
Rahvusvahelise videokohtunike juhendi järgi 
peab kasutusel olema vähemalt neli, Premium 
liigas hakatakse kasutama nelja kuni seitset 
kaamerat.

Videokohtuniku kasutusele võtmine käib EJLi ja Videokohtuniku kasutusele võtmine käib EJLi ja 
FIFA tihedas koostöös ning FIFA põhjaliku 
juhendi järgi. Esimene koolitus saab avapaugu 
tänavu novembris ning kestab neli kuud. Selle 
järel teenivad videokohtunikuga mängude 
teenindamiseks litsentsi 25 praegust Premium 
liiga või selle arengugrupi õigusemõistjat. 
Väljaõppe maht on veidi enam kui 60 tundi, Väljaõppe maht on veidi enam kui 60 tundi, 
mille jooksul viiakse läbi loenguid, teoreetilisi ja 
praktilisi ülesandeid ning süsteemi 
katsetatakse Taliturniiri mängudel.

Eestis on videokohtunike koolitamise õigus en-Eestis on videokohtunike koolitamise õigus en-
distel tippkohtunikel ja praegustel UEFA 
kohtunike vaatlejatel Uno Tutkil ja Hannes 
Kaasikul, kes kaasavad FIFA spetsialiste. 
Aprillis algab uus koolitus, mille järel saavad 
VARiga mängude 
teenindamiseks vajaliku litsentsi järgmised 
kuus praegust väljaku- ja abikohtunikku.

Litsents teenindamaks mänge, kuhu on määratud ka videokohtunikud, on hetkel eestlaste seas olemas näiteks 
Karolin Kaivojal (vasakul), Kristo Tohveril (keskel) ja Silver Kõivul (paremal).













See intervjuu ilmub Balti turniiri kavas. Hetkel me ei tea isegi kodumängu vastast.
Milline on Balti turniiri tähtsus fänni seisukohalt?

Mulle tundub, et selles küsimuses jagunevad fännid väga tugevalt kahte leeri. Ühed, 
kes näevad, et Balti turniir on ainus võistlussari, mille Eesti koondis on realistlikult 
võimeline võitma ja peavad seda väga oluliseks. Ja teised, kelle jaoks on see 
sõprusmängude õhustikuga turniir. Ma usun, et Balti turniiri tähtsus 
taasiseseisvunud Eestis tõusis ajas eelkõige seetõttu, et me olime aastaid totaalselt taasiseseisvunud Eestis tõusis ajas eelkõige seetõttu, et me olime aastaid totaalselt 
ebaõnnestunud. Seetõttu oli eelmise aasta Balti turniiri võit 83-aastase vaheaja järel 
emotsionaalselt väga oluline, aga kui oleks võimalus, et me ühel ilusal päeval jõuame 
suurturniirile, siis võiksime minu poolest järgmisel kümnel Balti turniiril ka viimaseks 
jääda.

Milline on sinu suhtumine sellesse, olgu põhjus milline tahes, et Balti turniiridele Milline on sinu suhtumine sellesse, olgu põhjus milline tahes, et Balti turniiridele 
kaasatakse aegajalt neljas koondis? Või peaks Balti turniir ikkagi jääma kolme 
Balti riigi omavaheliseks mõõduvõtuks?

Lühike vastus – negatiivne, aga arvestades seda, millises suunas sport liigub ja kui Lühike vastus – negatiivne, aga arvestades seda, millises suunas sport liigub ja kui 
vähe traditsioonilistest väärtustest kinni peetakse, siis ei ole arengud ootamatud. 
Näeme hetkel suurematelgi turniiridel “külalisesinejaid” ja küllap Brasiilia ka ühel 
päeval EM-i võitjaks kroonitakse. Irooniline, et võib juhtuda, et tänavuse Balti turniiri 
võidab Island ja korvpalli Eesti-Läti ühisliiga suurfavoriidiks on Ukraina klubi. 
Regionaalseid võistlussarju need lood küll ei kaunista.





VIKTORIINIKÜSIMUSED
BALTI TURNIIRI

1. Tänavu võtab lisaks Eestile, Lätile ja Leedule Balti turniirist osa ka Islandi koondis. Kahel 
korral on varemgi meeste Balti turniir toimunud nelja tiimi osalusel – 2012. aastal jõudis üks 
„külalisvõistkond“ penaltiseeria kaugusele turniiri võitmisest. Milline koondis kümme aastat 
tagasi Balti turniiri finaali Lätile kaotas?

2. Balti turniiri ajaloo parimaks väravakütiks on lätlane Ēriks Pētersons seitsme 
tabamusega. Milline Eesti koondislane on selles tabelis kuue väravaga teisel kohal?

3. 3. Eesti koondis lõpetas eelmisel suvel teadupoolest väga pikaks veninud seeria. Mitu aastat 
jäi Eesti kahe viimase Balti turniiri võidu vahele? Perioodilisustabelis on selle järjekorranum-
briga vismut. Pärast Eesti koondise poolfinaalkohtumist on Karol Metsal kirjas täpselt nii 
palju koondisemänge.

4. Läti jalgpallikoondis pidas oma ajaloo esimese kohtumise sada aastat tagasi just Eesti 
vastu. Millise tulemusega mäng lõppes?

5. Milline riik hoiab enda käes Balti turniiride rekordit, olles võitnud enim turniire järjest – ja mitu?

Vastused: 1. Soome 2. Eduard Ellman-Eelma  3. 83  4. I1 : 1 5. Läti, neli (2012-2018)
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