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1. Lõppeval kuul on olnud väga palju juttu poliitikast, siit ka meie esimene 
küsimus. Küsitav jalgpallitreener on kuulunud kolme erakonda (Põllumeeste 
Kogu, Eestimaa Rahvaliit ja Eesti Keskerakond) ning pürginud kahel korral 
Riigikokku – ERSP nimekirjas sai ta 1992. aastal 202 ja 1999. aastal Eesti 
Sinise Erakonna ridades 37 häält. Sama meest tunnustati 2001. aastal Eesti 
Punase Risti V klassi teenetemärgiga. Kellest on jutt? 
 

 
 

2. Ta sündis Argentiinas, kasvas üles Marokos, sai profijalgpalluriks 
Prantsusmaal ja võitis treenerina kolm Itaalia meistritiitlit. Tema isa oli 
Hispaania anarhistist ametiühingutegelane. Tema täpne sünnikoht ja –aeg on 
teadmata. Ta suri 1997. aastal Veneetsias. Tema sooviks oli mittereligioosne 
matus ja tänu Briti kuninglikule perekonnale, kelle käsutuses oli ühe Veneetsia 
saarel asuva kalmistu mittekatoliiklik osa, leiti tema hauale koht. Haual on 
väike monument, mis kujutab endast Euroopa meistermeeskondade 
karikavõistluste (Meistrite Liiga eelkäija) karikat, mille ta treenerina kaks korda 
võitis. Kellest on jutt?  
 
 
 

3. Kui eelmisel aastal oli õigeks vastuseks Mikk Valtna kui esimene teadaolev 
mängija, kes on platsil käinud nii korvpalli kui ka jalgpalli meistriliigas, siis nüüd 
küsime teadaolevalt ainsat kohtunikku, kes on vilistanud Eestis nii jalg- kui ka 
korvpalli meistriliiga mängu. Kellega on tegu? 

 
 
 

4. Inglismaa Jalgpalli Liidu ametlikus nimes puudub sõna „Inglismaa“ – tegemist 
on lihtsalt „Jalgpalliliiduga“. Euroopas on aga kaks riiki, mille jalgpalliliidu 
ametlikus nimes puudub sõna „jalgpall“. Nimeta need riigid (1 riik = 1 punkt). 

 
 

 
5. Alates 2006. aastast korraldataval VIVA World Cupil on esikohale tulnud 

Kurdistani, Padania ja Saami esindused. Osalejate seas on olnud näiteks ka 
Gozo, Sansibar, Põhja-Küpros, Oksitaania, Darfur ja Lääne-Sahara. Mis on 
VIVA World Cupil osalemise kriteeriumiks? 
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6. Millise riigi meistrisarjas osalevad teiste seas sellised klubid: Everton, 
Wanderers, Rangers, O´Higgins, Palestino, Union Espanola, Audax Italiano? 
 
 
 

7. Ta on tänavune Eesti jalgpallimeister. Tema vanaisa Eduard Üürike on 1946. 
ja 1947. aasta kreeka-rooma maadluse Eesti NSV meister. Onu Mati Üürike 
on kahekordne Eesti NSV võrkpallimeister (1991, 1993). Isa Tõnu on 
kahekordne Eesti NSV karikavõitja jalgpallis (1981, 1982). Kolm aastat tagasi 
Pärnu Postimehele antud intervjuus rääkis küsitav jalgpallur: „Olin lapsena 
paras emmekas, kuid isa viis mind trenni ja õpetas, kuidas tegutseda väljakul. 
Meeskondlik sport on mind alati köitnud, enne jalkatrenni mängisin võrkpalli ja 
olen mõne hooaja isegi amatöörliigas kossu mänginud.” Kes on see 
jalgpallur? 
 
 
 

8. Selle vutimaa meeste koondis ei ole mitte kordagi osalenud 
maailmameistrivõistluste ega ka oma maailmajao valikmängudel. Küll aga on 
selle kontinendi valiksarjas kaasa teinud nende noortekoondised. Asja teeb 
pentsikumaks tõsiasi, et tegemist on maailma ühe vanima jalgpalliliiduga, mis 
asutati juba 1895. aastal. Millisest maast on jutt? 
 
 
 

9. Jalgpallikuningas Pelel oli unistus, mis jäigi täitumata. Eesti jalgpalluritest on 
selle asjaga hakkama saanud Aleksandr Dmitrijev, Enar Jääger, Tarmo Kink, 
Ragnar Klavan, Dmitri Kruglov, Joel Lindpere, Mart Poom, Taavi Rähn, 
Kaimar Saag, Andrei Stepanov, Raio Piiroja ja Kristen Viikmäe. Mida need 12 
Eesti jalgpallurit tegid? 
 
 
 

10. MUUSIKAKÜSIMUS: Millise riigi hümn? 
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11.  Leedu jalgpallikoondise kõigi aegade esimesest kohtumisest (vastaseks Eesti 
ja tulemuseks 0:5 kaotus) möödus tänavu 90 aastat. Leedukate puuri kaitses 
tolles matšis Steponas Darius, kes sai hiljem kuulsaks üle kogu riigi. Darius 
kogus lausa nii palju tuntust, et tänase päevani kannab Kaunases asuv 
leedukate esindustaadion just Dariuse ja Stasys Girėnase nime, mehed on 
Leedu kümnelitisel rahatähel, nende järgi nimetati Kaunase lähedal asuv 
lennuväli ja neile püstitati monument Chicagos. Millega teenisid Steponas 
Darius ja Stasys Girėnas taolise tunnustuse? 
 
 
 

12.  Holland on kolm korda mänginud MM-finaalmängus, kuid alati kaotanud. 
1974. aastal kaotati Saksamaa LV-s väljakuperemeestele. Saksamaa – 
Hollandi vastasseisu peetakse Euroopa üheks vihasemaks eriti II maailmasõja 
taustal, mil Holland oli oma suure naabri poolt okupeeritud. 1974. aastal aitas 
finaalis hollandlasi alistada ka üks etniline hollandlane. Just tema andis 
võiduvärava löönud Gerd Müllerile otsustava söödu. 1972 ja 1980 tuli ta 
Saksamaa koondisega Euroopa meistriks. Praegu on ta tegev oma kunagise 
koduklubi Mönchengladbachi Borussia juures. Kes? 
 
 
 

13. Sergei Pareiko mängib hetkel Nižni Novgorodi Volga meeskonna eest. Kuid 
Nižni Novgorodi jalgpalliajaloos on Eesti jalgpalliga teisigi seoseid. Nimelt 
1990ndate aastate Venemaa kõrgliigas oli Nižni Novgorodi teise võistkonna 
Lokomotiivi peatreeneriks isik, kes on oma treenerikarjääri jooksul juhendanud 
ENSV ajal Tallinna Sporti. Kellega on tegu (hüüdnimi annab ka 2 punkti)? 
 
 
 

14. Üks Eesti koondises kaptenipaela kandnud ja Eesti parimaks jalgpalluriks 
valitud mängija on meediale rääkinud, kuidas üks treener kutsus ta koos teiste 
poistega jalgpallitreeningule: „Niisiis kutsus Ubakivi meid jalgpallitreeningule. 
Hakkasingi käima. Enne seda olin proovinud ühte ja teist ala, veidi tõsisemalt 
tegelesin vehklemisega. Tuli valida, kas jalgpall või vehklemine. Jäin jalgpalli 
juurde.“ Kes see jalgpallur on? 
 
 
 

15. MUUSIKAKÜSIMUS: Kes on esitaja? 
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16. Prantsusmaa on ainus riik maailmas, millel on läbi aegade peetud kohtumistes 
neutraalne bilanss Brasiilia jalgpallikoondisega: 5 võitu, 4 viiki, 5 kaotust. Vaid 
kaks riiki maailmas võivad uhkustada, et nende bilanss Brasiiliaga on 
positiivne. Mõlemad on Euroopa riigid. Neist ühe üle pole Brasiilia senipeetud 
mängudes kordagi võidurõõmu tundnud. Mis riikidel on Brasiilia vastu 
positiivne bilanss? (1 riik = 1 punkt). 
 
 
 

17. Eesti jalgpallikoondis on võitnud endist maailmameistrit Uruguayd (2:0 kodus), 
samuti MM-finalisti Ungarit (0:1 võõrsil) ning üht MM-pronksi omanikku (ärme 
arvesta siinkohal 1930. aasta segadust MMi pronksimänguga ning Serbia 
õigusjärglust endise Jugoslaaviaga). Millist MM-pronksi on Eesti võitnud? 

 
 
 

18. Sel suvel külastas Eestit Trinidad ja Tobago jalgpallikoondis, keda Eestil 
õnnestus 1:0 võita. Mainimist väärib, et Kariibi mere saartel on Eestiga üks 
seos. Nimelt on Tobago saar ja üks Eesti osa kunagi olnud ühe ja sama riigi 
valduseks. Küsime seda ajaloolist riiki ning seda Eesti osa, mis on selle 
riigi ajalooline valdus? 
 
 
 

19. 2000. aastal asutatud FC Haiba üheks sportlikuks kõrghetkeks on IV liiga võit 
2003. aastal. Kümme aastat hiljem, 3. juunil 2013 kirjutati klubi ajalukku veel 
üks oluline lehekülg. Milline? 
 
 
 

20. Kes on pildil? 
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21. 2000. aastal Rootsis peetud Eurovisiooni lauluvõistlusel sai Eestit esindanud 
Ines looga „Once in a Lifetime“ tubli neljanda koha.  Eestlastele läks aga vaat 
et enamgi hinge kolmandana lõpetanud Läti esindaja Brainstormi pala „My 
Star“, kus Renārs Kaupers televaatajate võlumiseks silmi pööritas ja puusi 
keerutas. Kavala käigu tegi aga ansambli basskitarrist, 2004. aastal siit ilmast 
traagiliselt lahkunud Gundars Mauševics, kes saavutas samuti vähemalt osa 
publiku poolehoiu. Millise jalgpallivõistkonna särki Mauševics eurolaval 
kandis? 

 
 

22. Kes on selliselt muljetanud? 
 
„Autojuht rääkis, et kohale tulevad sellised nimed nagu Zidane ja Ronaldinho, 
kuid neid kahjuks sinna ei ilmunud. Küll oli kohal Chelsea peatreener Jose 
Mourinho ja Franz Beckenbauer. Ma jõudsin sinna kohale hiljem kui teised, 
mistõttu oli seal raske orienteeruda ja pidin oma instinktidega hakkama 
saama. 
 
Olin ühes küllaltki suures saalis, kus hakati pildistama. Järsku hakkasid kõik 
saalist ukse kaudu väljuma, ma tundsin, et pean neile järgnema, saalist ukse 
kaudu väljudes jõudsime hoopis veel suuremasse saali, kus meid ootas pidulik 
õhtusöök. Siis tuli minu juurde üks kena noor naisterahvas ja juhatas mind 
ühte lauda, kus olid ees juba 4-5 inimest. 
 
Seal oli üks vanem meesterahvas, kes kutsus mind enda kõrvale istuma /.../. 
Ma istusin selle laheda papi kõrvale, kes hakkas mulle endast jutustama. Ta 
rääkis mulle, et oli jalgpalli mänginud kuni 27. eluaastani. Ma tajusin, et 
tegemist võib olla mõne kuulsa vutimehega, kuna tema juures hakati käima 
autogramme küsimas. 
 
Alles õhtusöögi lõppedes sain ma teada, kellega on tegu, nimelt tulid tema 
juurde inimesed, kellel olid kaasas kaks Just Fontaine raamatut. Siis ma 
lõpuks taipasin, et mu kõrval istus kuulus Just Fontaine.“ 

 
 

23. Euroopas on näiteid, kuidas mõni klubi osaleb teise maa meistrivõistlustel. 
Noortetasandil on Eesti meistrivõistlustel osalenud ka Petseri jalgpallurid. 
Hooaegadel 1967/1968 – 1973/1974 kvalifitseerus ühe Euroopa riigi meister 
aga järgmiseks hooajaks teise riigi meistrisarja. Millise riigi meister sai 
õiguse mängida järgmisel hooajal millise teise riigi meistrisarjas? 

 
 

24. Kes on see Eesti jalgpallur, kes on koondise eest löönud ainult ühe 
värava ja see värav on saanud Hõbepalli auhinna? 

 
 

25. 1910 pidas Itaalia jalgpallikoondis valges särgis oma esimese maavõistluse – 
peamiselt seetõttu, et selline särk oli kõige odavam. 1911 mängiti juba 
tänaseni tuntud sinises särgis. Kelle või mille auks? 
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26. 1937. aasta 3. septembril Balti turniiri mängus Kaunases võitis Leedu Lätit 5:1. 

Peakohtunikuks oli austerlane Hans Frankenstein, piirikohtunikeks eestlased 
Juho Matsalu ja Rudolf Redel. Millega meie kohtunikud selles mängus 
Eesti jalgpalli ajalugu tegid, mida nad tegid esimeste Eesti kohtunikena? 
 
 
 

27. Maailmameistrivõistluste finaalturniiride ajaloos on toimunud üks 
eriskummaline juhtum. Nimelt oli üks koondis (mitte korraldaja) sunnitud ühele 
alagrupimängule ja sealt tagasi sõitma läbi oma kodumaa. Mängupaigas oli 
vastaseks Tšiili. Kus toimus mäng (1p) ning mis koondis oli sunnitud 
sõitma läbi oma kodumaa (1p)?  
 
 
 

28. Sel suvel saavutas Nõmme Kalju ajaloolise võidu HJK vastu, mille tagajärjel 
pääses see Eesti võistkond esmakordselt eurosarjas järgmisesse ringi. 
Tallinnas 23. juuli peetud kordusmängus leidis aset üks põnev fakt. Nimelt lõid 
kolmest väravast kaks Gambia koondislased. Eesti meeskonna poolelt 
Yankuba Ceesay, HJK auvärava lõi teine gambialane, kes on kodumaa 
koondise eest platsil käinud 9 korda ning löönud ühe värava. Soome kõrgliigas 
on küsitav isik sel hooajal üks edukamaid väravakütte. Kes? 
 
 
 

29. Küsitav isik on meile kõigile hästi tuntud, küll aga ei pruugi me tema kohta 
teada järgmisi fakte. Küsitav on sündinud 22. juulil 1984, omab õigusteaduste 
magistrikraadi, on teinud koos venna ja dokumentaalfilmi „Kuku: Mina jään 
ellu“ režissööri Martin Männikuga telesaadet Jalgpallispekter, tegutsenud 
kohtunikuna Eesti II liigas, aidanud üle kümne aasta organiseerida kodukandi 
jalgpalliturniiri, loonud ühe regilaulu, mida kasutavad Tartu Tammeka fännid 
jne. Ta on osalenud ka täringujalgpalli võistlustel, kus teadaolevalt ainsana 
Eestis pidas mängu ajal kirjalikku arvestust enda poolt veeretatud numbrite 
üle, püüdes seeläbi edu saavutada. Kellest on jutt? 
 
 
 

30.  VIDEOKÜSIMUS: Mängime teile ansambel Push upi laulu ning küsime 
meeslaulja nime? Vihjeks, et tegu on kolmekordse Eesti internatsionaaliga. 
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31. Aastatel 1925 – 1961 kandis kunagine Tsaritsõn ja tänane Volgograd nime 
Stalingrad. N Liidu meistrisarjas on seda linna esindanud meeskonnad Traktor 
ja Torpedo. Aga ühe Euroopa riigi meistrivõistlustel on osalenud ka Stalingradi 
Spartak – tõsi küll – klubinimena. Millise Euroopa pealinna meeskond 
mängis oma riigi meistriliigas sellise klubinimega möödunud sajandi 
viie- ja kuuekümnendatel aastatel? 

 
 

32. Luuletaja Ivar Grünthal on riimistanud 1940. aasta kurikuulsa jalgpallimängu 
Eesti – Läti Kadriorus, mille järel võidust ekstaasi läinud rahvas suundus 
Kadrioru lossi juurde, kus okupatsioonivõimude kontrolli all pesitses president 
Konstantin Päts. Täitke punktiir esimeses reas õige perenimega (kolmanda 
rea punktiir on luuletuse osa). 
 
Maavõistlus lõppes. Kaitses Tepp ja ............... 
ning edurivi juhtis Kuremaa. 
“Mu õnn ja rõõm ...” pää kaotanud rahvakeeris 
kees Kadriorust välja – surema. 

 
 

33. Enne I maailmasõda oli kolm maailma kõige enim publikut mahutavat 
staadionit ühes linnas. Eesti on vastava FIFA liikmega võõrsil mänginud, kuid 
mitte kunagi selles linnas. Millisest linnast on jutt? 
 
 

34. Milline konkreetne ja avalik jalgpalliline seos aastatel 1921 – 1940 oli 
ärimeestel Eduard Saareperel ja Boris Sabsayl ning riigimeestel Jaan 
Tõnissonil ja Johan Laidoneril? 
 
 

35. Eesti tennise 100. sünnipäeva puhul on viimane küsimus seotud just selle 
spordialaga. Kes on pildil olev meesterahvas?  
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36. See on mängupilet Milan – Barcelona mängule. Milline otsene kokkupuude 
on sel Eesti jalgpalliga? 

 
 

 
37. Nõukogude Liidu koondisesse jõudnud sportlastel oli läbi ajaloo väga 

kummalisi perekonnanimesid. Näiteks sprinter Bezfamilnaja (tõlkes: 
Perekonnanimeta), vehkleja Krovopuskov (Verelaskja), Vodorezova 
(Veelõikaja), Nestreljai (Äratulista). Aastatel 1985 – 1986 tuli aga Eesti NSV 
viiekordseks meistriks Tallinna Kalevit esindanud Futbol (Jalgpall). Mis 
spordialal? 
 
 
 

38. Teatavasti on Brasiilia ainus riik, mis on osalenud kõigil senipeetud 19 MM-
finaalturniiril. MM-valikmänge ei peetud ainult 1930. aastal, kui osalevaid 
meeskondi oli 13. Millised kaks riiki on osalenud kõigil senipeetud MM-
valiktsüklites (1934 – 2014)? Üks neist on MM-finaalturniiridel osalenud, 
teine mitte kunagi. Tegemist on Euroopa riikidega (1 riik = 1 punkt). 
 
 
 

39. Eesti asus 1992. aastal uuesti osalema MM-valikmängudel kuuludes samasse 
valikgruppi Itaalia, Portugali, Šotimaa, Šveitsi ja Maltaga. Meie 
valikgrupikaaslased pidasid omavahel ka U-21 EM-valikmänge. Mis põhjusel 
Eesti selles sarjas ei osalenud?  
 
 
 

40. Jalgpallis on tuntud meeskonnad Tallinna Flora, Tallinna Estonia ja Tallinna 
Sport. N Liidu okupatsiooni ajal võistles Tallinna Flora nimeline 
võrkpallinaiskond N Liidu meistrivõistlustel. Kuuekümnendatel aastal osales 
ühes sportmängus N Liidu meistrivõistlustel Tallinna Estonia meeskond. 
Samal spordialal tuli Tallinna Sport 1970. aastal Leningradi meistriks, 
kusjuures samadel võistlustel osales ka Paide TSK. Mis spordialast on jutt? 
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41.  Täida tühi lünk. Tabel on hooajast 2012/2013. 

 
42. 2013. aastal lõpetas oma kuulsusrika treenerikarjääri Sir Alex Ferguson, kes 

kahjuks  pole teadaolevalt jõudnud Eestit külastada, kuid see-eest on Eestit 
külastanud tema perekonnanimekaim Alan Ferguson. Millise jalgpallivaldkonna 
eksperdiga on tegu või mille poolest on tema vägagi tuntud nimi Inglismaal 
jalgpalliringkondades? 
 

 
43. Jakob Hurt on rõhutanud seda, et eestlased peavad saama suureks mitte arvult, 

vaid vaimult. Kuigi Eesti jalgpallikoondisel pole asja Brasiilias peetavale MMile, on 
siiski üks eestlane Brasiilias jätnud jälje. Maailmas on olnud vähe inimesi, kes 
suutnud täita oma elu jooksul kahe eri riigi ministri ametit. Küsitav isik oli 1919. 
aastal Otto Strandmani valitsuses haridusministriks. 1928. aastal vabriku müügist 
teenitud rahaga emigreerus Brasiiliasse, ostis tüki maad ning hakkas farmeriks, 
kuid ebaõnnestus. Aastal 1932 valiti küsitav isik Brasiilia haridusministriks. Enim 
on küsitava nimi seotud transpordi arendamisega, sest  tal õnnestus olla Brasiilia 
raudteeühingu majandusdirektor kokku 33 aastat, 3 kuud ja 3 päeva. Junciai 
linnas on küsitava nimeline tänav. Kes? 
 
 

44. 15. augustil 2012 võitis Eesti koondis A. Le Coq Arenal Poola 1:0. Enne mängu 
kätlesid meeskondi olümpiamedalivõitjad Heiki Nabi ja Gerd Kanter. Mängul viibis 
peaminister Andrus Ansip. Poola peatreenerile Waldemar Fornalikule oli tegemist 
esimese mänguga koondise eesotsas ja see kaotati Konstantin Vassiljevi 
üleminutitel löödud karistuslöögist. Vassiljev visati pärast kohtumist 
meeskonnakaaslaste poolt õhku kui järgmise päeva sünnipäevalaps. Sellel 
mängul kandsid Eesti koondislased aga leinalinti. Kelle või mille mälestuseks? 
 
 

45. Küsimuste lehele on lisatud väljavõte 1934. aasta Postimehest, mis avaldas 
uudisloo Piirissaarelt, kus selle pidupäeva tähistamise hulka kuulus ka 
jalgpallimäng. Tegu on tähtsaima pühaga saarel. Vihjeks, et sama püha (küll teise 
kalendri järgi ja seetõttu teisel kuupäeval) on ühe linna tähtpäevaks (küsitava 
päevaga seotud pühaku auks). Mis päevana tuntakse kaasaegses eesti keeles 
pidripäeva? 

1 ……………(küsitav võistkond) 36 13 3 2 44 12 12 5 1 43 17 25 8 3 87 29 83 +58 

2 Peterhead 36 9 5 4 26 11 8 3 7 26 17 17 8 11 52 28 59 +24 

3 Queen's Park 36 5 7 6 27 27 11 1 6 33 27 16 8 12 60 54 56 +6 

4 Berwick …… (osaliselt sama võistkonna nimi) 36 10 4 4 34 21 4 3 11 25 34 14 7 15 59 55 49 +4 

5 Elgin City 36 9 1 8 41 40 4 9 5 26 29 13 10 13 67 69 49 -2 

6 Montrose 36 6 7 5 34 32 6 4 8 26 36 12 11 13 60 68 47 -8 

7 Stirling Albion 36 9 3 6 38 24 3 6 9 21 34 12 9 15 59 58 45 +1 

8 Annan Athletic 36 7 5 6 31 26 4 5 9 23 39 11 10 15 54 65 43 -11 

9 Clyde 36 8 2 8 25 29 4 2 12 17 37 12 4 20 42 66 40 -24 

10 East Stirlingshire 36 5 3 10 28 39 3 2 13 21 58 8 5 23 49 97 29 -48 

http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/peterhead/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/queens_park/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/montrose/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/berwick_rangers/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/stirling_albion/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/elgin_city/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/annan_athletic/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/clyde/index.shtml
http://www.followfollow.com/results_fixtures/2012_2013/east_stirlingshire/index.shtml
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46. Kuni 2012. aastani kehtisid jalgpallireeglid sõna-sõnalt nii meestele kui 
naistele. 2012. aasta oktoobris tehti jalgpallireeglitesse muudatus, mis viitab 
üksnes naistele. Mis muudatus see on? 
 
 
 

47. Dresdenis sündinud ja seal klubijalgpalli mänginud sakslane Helmut Schön 
siirdus 1950. aastal Ida-Saksamaalt Lääne-Saksamaale ja juhendas 
Saksamaa LV koondist peatreenerina 1964 – 1978, võites MM-kulla (1974), 
MM-hõbeda (1966), MM-pronksi (1970), EM-kulla (1972) ja EM-hõbeda 
(1976). Koos inglase Walter Winterbottomiga on Schön ainus treener, kes on 
üht koondist MM-finaalturniiril juhendanud neljal järjestikusel korral. Oma 
treenerikarjääri jooksul juhendas ta üldse ainult kolme meeskonda. Aastatel 
1953 - 1954 juhendas ta 1. FC Saarbrückeni klubimeeskonda ja oli samal ajal 
ka ühe rahvusmeeskonna peatreeneriks. 1954. aasta MM-valikgrupis jäi see 
koondis Saksamaa LV järel teiseks. Mis koondist Helmut Schön veel 
juhendas? 
 
 
 

48. UEFA president Michel Platini on külastanud mitmel korral Eestit. Kuigi 
mängijana pole Platini juba aastakümneid tegev, võime siiski leida tema 
nimekaimu (pärisnimi Luís Carlos Almada Soares), kes pallib klubis Nicosia 
Omonia. Oma maal on ta arvestatav tegija, olles vedanud  koondise selle 
maailmajao finaalturniiril veerandfinaali ning maailmameistrivõistluste 
finaalturniiri lävele, kus üsna õnnetul kombel (jalgpalliametnike süül) kukuti 
välja. Millist maad esindab tänapäeval Platini-nimeline mängija? 
 
 
 

49. Tänase seisuga on Eesti meeste koondis väljaspool Tallinna pidanud 7 
erinevas linnas ühtekokku 19 kodumängu. Milline neist kohtumistest 
(nimetada tuleb linn ja vastane) oli kõige publikurohkem? 
 

 
 

50. MUUSIKAKÜSIMUS. Kes on sõnade autorid? (kaks autorit; iga autor 1 
punkt) 
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LISAKÜSIMUS 
 

51. 16. septembril 2009 toimusid A. Le Coq Arenal ERGO Maailmamängud. 
Võistluse võitis Gerd Kanter, kes püstitas tänaseni kehtiva rahvusstaadioni 
rekordi. Milline on A. Le Coq Arena kettaheiterekord? 
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Vastused: 
1. Roman Ubakivi 
2. Helenio Herrera 
3. Toomas Nõmmiste 
4. Taani ja Soome 
5. Osaleda saavad ainult FIFA liikmelisust mitte omavad alaliidud/koondised 
6. Tšiili 
7. Elis Meetua 
8. Gibraltar 
9. Mängisid Wembley staadionil 
10. Leedu 
11. Lendasid ilma vahemaandumiseta üle Atlandi ookeani. Plaan oli lennata New Yorgist Kaunasesse, kuid 

meeste lennuk kukkus alla 650 kilomeetrit enne sihtpunkti ning mehed said surma 
12. Rainer Bonhof 
13. Valeri Ovtšinnikov („Bormann“) 
14. Urmas Hepner 
15. K’naan (laul nimega Wavin’ Flag – 2010. aasta MM-finaalturniiri laul) 
16. Norral ja Ungaril 
17. Poola 
18. Kuramaa hertsogiriik, Ruhnu saar. 
19. FC Haiba mängija esindas Eesti – Valgevene maavõistluses Eesti koondist (Kristen Viikmäe) 
20. Aleksandrs Cekulajevs 
21. Manchester United 
22. Vjatšeslav Zahovaiko 
23. Küprose meister sai õiguse osaleda Kreeka kõrgliigas 
24. Tarmo Neemelo 
25. Kuningliku perekonna auks 
26. Teenindasid esimeste Eesti kohtunikena MM-valikmängu (Balti turniiri mäng oli ühtlasi ka MM-

valikmäng). 
27. Mäng toimus Lääne-Berliinis ja koondiseks oli Saksa Demokraatlik Vabariik 
28. Demba Savage 
29. Siim Avi 
30. Marko Lepik 
31. Praha 
32. (Valter) Neeris 
33. Glasgow 
34. Nende poolt välja pandud karikatele mängiti Eesti meistrivõistlusi 
35. Ants Juhvelt 
36. Barcelonat asendas selle mängus FC Flora ehk tegemist on AC Milan – FC Flora mängu piletiga  
37. Ratsutamine 
38. Iirimaa, Luksemburg 
39. Eesti ei olnud loosimise hetkel veel UEFA liige. 
40. Motopall. 
41. Glasgow Rangers (Šotimaa 3.liiga tabel) 
42. Jalgpalli- või muruväljakute hooldus (tema poolt hooldatud väljakud on valitud Inglismaa parimateks) 

43. Juhan Kartau 

44. Eduard Võrgu mälestuseks 

45. Peetripäev (Tartus Peeterpauli päev 29. juunil) 

46. Naised võivad kanda mängu ajal pearätikut, mehed ei või 

47. Saarimaa (Saarland) 

48. Cabo Verde ehk Roheneemesaared 

49. Tartu, Soome (aasta 2012, 2470 pealtvaatajat) 

50. Marie Under, Karl-Eduard Sööt 

51. 66.85 

 


