
MÄLUMÄNG „EESTI JALGPALL 100“ 

I blokk      Võistkonna nimi:  

1. Milliste võistkondade vahelist  kohtumist (palun kirjutage võistkondade 
nimed) peetakse Eesti Jalgpalli sünnikuupäevaks ? (Vihjeks: kohtumine leidis 
aset 6. juunil 1909. aastal ning ühes võistkonnas mängisid koolipoisid või äsja 
lõpetanud ning teises tiimis trükitöölised).  Kummagi võistkonna korrektse nime 
eest on võimalik teenida 1 punkt. 

 
 

2. Eesti koondise 1. ja 100. värav on löödud ühele ja samale vastasele, nimelt 
Soomele ning ühes ja samas kohas (Helsingis Töölö väljak). 100. värav löödi 
16.08.1933 peetud Soome-Eesti kohtumises, mis lõppes meie poolt vaadatuna 1-
2 kaotusega. Nimetage mängija, kes lõi sajanda värava Eesti koondise eest. 
(Vihjeks: sellele mängijale jäigi see ainsaks väravaks koondise karjääris ning 
kokku esindas ta Eestit kõigest kuuel korral). 

 

3. Vaid ühel koondisel maailmas on Brasiiliaga mängides säilinud positiivne bilanss. 
Brasiilia on küsitava koondisega mänginud neljal korral ning antud koondis on 
Brasiiliat võitnud 2 korda ning kahel korral viigistanud (väravate vahe on 5-8 
Brasiilia kahjuks). Vihjeks veel, et antud koondis tegi MM-finaalturniiridel 
debüüdi juba 1938. aastal. Mis koondis omab Brasiilia vastu sellist 
muljetavaldavat bilanssi ning pole viiekordsele maailmameistrile (ei MM 
finaalturniiril kui ka sõpruskohtumistel) kordagi kaotanud ? 

 

4. Teatavasti leidis „sajandi matš“ aset 12. augustil Eesti jalgpallipühamus A. Le Coq 
Arenal. Brasiilia jalgpallipühamuks võib pidada Maracana staadionit, kus kahjuks 
ei ole ükski Eesti jalgpallur teadaolevalt mänginud ei koondise ega klubi tasemel. 
Siiski on Maracana staadionil olnud võistlustules üks Eesti spordi suurkuju teiselt 
spordialalt. Küsitav isik on käinud ka varem Maracana staadionil pealtvaatajana 
ning näinud oma silmaga Pelet (Vasco da Gama ja Santose vahelises kohtumises) 
mängimas. Kes on see Eesti sportlane, kes on olnud võistlustules Maracana 
staadionil?   

  

5. Kes on Eesti  Meistriliiga logo autor ja disainer? 
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 II blokk      Võistkonna nimi:  

 

6.   Eesti koondis on löönud palju väravaid vastase võrku, kuid kahjuks on pahatihti 
ette tulnud ka omaväravaid. Kes on see Eesti jalgpallur, kes on ühes 
koondise mängus ainsana suutnud sahistada mõlema värava võrku (ehk 
saanud enda nimele nii värava kui omavärava) ? 

 

7.   Enne Teist Maailmasõda said kaks Eesti koondislast - Herbert Kipp ja 
Aleksander Gerassiomov-Kalvet hakkama omapärase saavutusega. Nimelt olid 
nad Eesti koondise eest löönud täpselt sama palju väravaid kui palju nad 
koondist olid esindanud (löödud väravate arv võrdus koondises mängitud 
mängude arvuga).  Kes on aga taasisesesvunud Eestis ainus koondislane, 
kes on Eesti jalgpallikoondise kasuks löönud väravaid sama palju, kui 
koondise eest ka mänginud? 

 

8.   Alates 2002. aastast jagab fänniühendus „Jalgpallihaigla“ nii „Jalgpalligeeniuse“ 
kui ka „Jalgpallijobu“ tiitleid.  Huvitav on fakt, et „Jalgpallijobu“ tiitli on 
personaalselt pälvinud ka üks endistest Eesti Jalgpalli Liidu presidentidest. Kes? 

 

9.   Eesti koondis on üsna lähedal olemaks esimene rahvusmeeskond Euroopas, kes 
on mänginud kõigi Euroopa ja/või UEFA liikmesriikide koondistega. Veel 
lähemal ollakse aga eesmärgile olemaks esimene endine NSV Liidu liiduvabariik, 
kes on Nõukogude Liidu lagunemise järgselt mänginud kõikide teiste NSV Liidu 
liiduvabariikidega. Antud eesmärgi täitmiseks tuleks korraldada vaid ainult üks 
kohtumine ühe endise liiduvabariigiga. Nimetage see riik. 

 

10.  Muusikaküsimus: millise bändiga on tegu? 
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 III blokk      Võistkonna nimi: 
 

11.  Eesti jalgpallis on olnud palju musti päevi, üheks neist eelmise aasta 0-7 kaotus 
Bosnia ja Hertsogoviinale. Suuri kaotusi on varemgi meie jalgpalli 100-aastases 
ajaloos ette tulnud. Meie rahvuskoondise ajaloos on aga siiski vaid üks mäng, 
kus lasti väravaid sisse kahekohalise arvu jagu. Nimetage koondis, kelle vastu 
mängides see kurb fakt juhtus. 

 

12. Küsitav isik on Eesti koondislastest ainsana rahvuskoondise eest mängides 
löönud ühes mängus neli väravat ehk hakkama saanud saavutusega, mida 
kutsutakse ka pokkeriks. Muuseas, mängu sekkus ta toona vahetusest. 
Nimetage see mängija ning samuti riik, kelle vastu mängides need väravad 
sündisid? (mängija 1 p; riik 1 p) 

 

13. Praegu mängib Eesti koondise jalgpallur Andres Oper eksootilises Hiina liigas 
Šanghai Šenhua klubi eest. Kes on aga see Eesti jalgpallur, kes on käinud 
testimas sellistes Korea klubides nagu Pohang Atoms (augustis 1996) ning 
Pusan Icons (veebruaris 2001), kuid lepinguni ei jõudnud? 

 

14.  Kadrioru staadion on olnud päris pikka aega Eesti jalgpalli koondise 
kodustaadioniks (aastatel 1926-2000). Kes lõi Kadrioru staadionil esimese 
värava ja kes viimase värava Eesti rahvuskoondise eest? (1 p – esimese 
värava autor; 1 p - viimase värava autor) 

 
 

15. Kes on pildil (küsitaval on olnud ka kokkupuude Eesti jalgpalliga) ? 
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IV blokk      Võistkonna nimi: 

 

16. Küsitav jalgpalliklubi asutati 12. märtsil 1911 (klubi hüüdnimi on tõlkes „Violetsed“). 
See klubi on tulnud 23-kordseks oma maa meistriks (viimati 2006. aastal) ning võitnud 
27 korda oma maa karika (viimati 2009. aastal). Euroopa väljakutel jõuti hooajal 
2004/2005 UEFA karikasarjas veerandfinaali, kus vanduti kahe mängu kokkuvõttes 
napilt alla AS Parmale. Klubis on mänginud ka kaks tuntud Leedu mängijat: Valdas 
Ivanauskas ning Arminas Narbekovas. Selle kuulsa jalgpalliklubi ajaloos on mänginud ka 
üks Eesti koondislane. Kes on see Eesti jalgpallur ja millisest klubist on jutt? 
(mängija 1 p; klubi 1 p) 

 

17. Reeglina on nende klubide teekond, kellega Eesti klubid eurosarjades kohtunud, 
langenud konkurentsist järgmises ringis välja. Nimetage klubi, kes peale Eesti klubi 
alistamist on oma euroteekonnal (mitte arvestades Intertoto karikasarja) kõige 
kaugemale jõudnud ning kui kaugele turniiri kulgu arvestades see küsitav klubi 
jõudis. (1 p klubi, 1 p saavutus)   

 

18. Eesti on võitnud mitmeid koondisi, kes on oma ajaloo jooksul osalenud MM- 
finaalturniiridel. Näiteks on Eestil kirjas võidud järgmiste koondiste üle nagu Venemaa 
(2-1), Uus-Meremaa (3-2) ja Kanada (2-1; 2-0). Millist MM-finaalturniiril osalenud 
riiki on Eesti koondis võitnud aga kõige suureskoorilisemalt? 

 

19. Taasiseseisvumisjärgse Eesti koondise eest lõi esimese värava Aleksandr Puštov 
Sloveenia vastu Tallinnas 3. juunil 1992. aastal. Samal aastal 15. augustil pidas FIFA 
kodulehekülje andmetel peale NSV Liidu ja ajutiselt moodustatud SRÜ jalgpallikoondise 
lagunemist oma esimese sõprusmängu ka Venemaa jalgpallikoondis, kui Moskvas alistati 
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Mehhiko koondis tulemusega 2-0. Esimene ja mõnes mõttes ajalooline värav löödi 61. 
minutil penaltist. Kes lõi selle ajaloolise värava Venemaa koondise eest ?  

  

20. Mis võistkond on lisatud J. Jenseni karikatuuris kõige kõrgemal positsioonil?   
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V blokk      Võistkonna nimi: 

 

21. Arnold Pihlakul õnnestus Viini Austria perioodil mängida ühe mängijaga 
(26.09.1905-02.01.1996), kellest sai hiljem maailmas kuulus ja tunnustatud treener. 
Küsitav isik alustas 17-aastasena mängimist Viini „Donaus“, hiljem „Wackeris“, 
„Austrias“ ja „Rapidis“. Mängis korduvalt rahvusmeeskonnas. 1931. a. siirdus küsitav isik 
Šveitsi, kus oli kordamööda Genfi „Servette`i“, „Grasshopperi“ (1935-1948) ja uuesti 
„Servette`i“ treeneriks. Samuti oli see isik mitmel korral Šveitsi rahvusmeeskonna 
treeneriks. Ta leiutas „riivi“-süsteemi 4 tagamängijaga, mille võtsid kasutusele enamik 
Šveitsi ja Austria klubisid. Kes on see kuulus treener?  

 

22. Enamik meist mäletab legendaarset telekommentaatorit Tooma Uba, kuid Eesti 
ajalugu mäletab ka teist Toomase nimelist spordiajakirjanikku. Olgugi, et nime Toomas 
Kivi kasutas küsitav isik pseudonüümina. See isik on andnud märkimisväärselt suure 
panuse nii jalgpalli kui ka laiemalt Eesti spordi kajastamisse. Küsitav isik on Tallinna 
Spordipressi Klubi asutaja ning ka esimees. Kuna oskas mitut võõrkeelt, käis seetõttu ka 
reporterina paljudel Euroopa suurvõistlustel. Ta kirjutas palju jalgpallist, alati oli tal 
huvitavaid ja värskeid mõtteid. Väljaspool ajakirjanduslikku tegevust on küsitav isik 
kuulunud Eesti Jalgpalli Liidu juhatusse ning tulnud jalgpallis Kesk-Eesti meistriks Türi 
spordiringi meeskonna koosseisus. Kellega on tegu? 

 

23. Kuigi NSV Liidu sarjades puudusid Eesti jalgpalliklubidel suured saavutused, siis 
hoidsid meie jalgpalli lippu tollel perioodil kõrgel jalgpallikohtunikud. Kindlasti võib 
pidada tollel perioodil kõige vastutusrikkamateks mängudeks, kus Eesti kohtunikul on 
olnud au vilistada ja mängu juhtida, NSV Liidu karikafinaale (1944, 1945, 1966). Selle 
suure usalduse osaliseks on saanud kaks Eesti jalgpallikohtunikku. Kes? ( 2. nime 2 
punkti; 1 nimi 1 punkt) 

 

24. Eesti pidas „sajandi mängu“ Brasiilia koondisega, kuid tahes tahtmata ühendab Eesti 
ja Brasiilia jalgpalli veel üks ajalooline asjaolu. Sama ajalooline fakt ühendab jalgpallis 
peale Brasiilia ja Eesti ka järgmisi riike nagu Egiptus, Jugoslaavia, Läti, Poola, 
Tšehhoslovakkia, Türgi, Uruguai. Mis on see küsitav fakt, mis ühendab antud riikide 
loetelu jalgpallis? 

 

25. Kes on pildil?  
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VI blokk      Võistkonna nimi: 

 

26. Eestlased on löönud paljudele kuulsatele väravavahtidele väravaid, kuid on ainult 
üks eestlane, kes on löönud  läbi aegade maailma parimaks väravavahiks peetud Lev 
Jašinile ehk „Mustale ämblikule“ värava. Kes?  

 

27.  Massino Bonini (San Marino); Louis Pilot (Luksemburg); Carmel Busuttil (Malta); 
Brane Oblak (Sloveenia); Panajot Pano (Albaania); Rainer Hasler (Liechenstein); Vassilis 
Hatzipanagis (Kreeka); Sotiris Kajafas (Küpros);............................................(Eesti) jne. Täitke 
tühi lünk!  

 

28. Eesti jalgpalli koondis on ametlikes mängudes võitnud igasuguseid koondisi. Kui 
võtta arvesse võidetud võistkondade saavutused läbi ajaloo MM-finaalturniiril, siis 
millisel Eesti poolt alistatud koondisel on pakkuda kõige kõrgem koht jalgpalli 
MMilt. Näiteks: Uus-Meremaa ja Kanada parim saavutus on MMi alagrupiturniir. 
Nimetage riik ja koht MMil. (riik 1 p ja tulemus 1 p) 

  

29. Enne Teist Maailmasõda oli üheks Eesti tugevaimaks klubiks meistrivõistlustel 
Tallinna Jalgpalliklubi. Selle klubi esimeseks treeneriks oli üks Eesti spordi suurkuju. 
Tema treeningmetoodikat on kirjeldatud järgmiselt. Tema retsept oli - mida rohkem, seda 
parem! Treeningud toimusid kaks korda päevas: enne tööle minekut kuuest kaheksani 
Harjuoru tenniseväljakute kõrval, õhtul Lasnamäel või kusagil linnaveerel. Hommikune 
taotles peamiselt individuaaltreeningut - iga mängija „ravis“ oma kitsaskohti. Õhtune 
kestis tavaliselt 5-6 tundi, millele järgnes jooks tavaliselt Kadrioru ringteel. Treener jooksis 
ees, harilikult 10 ringi. Ellipi normiks oli 7, teistel jõudumööda, kusjuures alla kolme ei 
leppinud keegi. Siis joodi kvassi, oldi hüvas tujus, mindi koju. Kes on see Eesti 
spordimees, kes rakendas jalgpallis eelpool kirjeldatud treeningmetoodikat? 

    

30. Homme, 9. oktoobril, täpselt 10 aastat tagasi tegi pildil olev ja oma parimatel 
päevadel Madriidi Realis (1999-2002) pallinud jalgpallur Eesti koondisele paksu 
pahandust. Alates 2005. aaastast pole ta enam mänginud oma riigi koondise eest ja 
2008. aastal loobus ta üldse jalgpalluri karjäärist. Kes on pildil?  
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VII blokk      Võistkonna nimi: 

31. Küsitav isik (sünd. 21. oktoobril 1903, suri 10. aprillil 1978 Tallinnas) alustas 
sporditeed jalgpallurina, kuid paremaid tagajärgi saavutas maadlejana. 1921. aastal tuli 
kreeka-rooma maadluse MM-il kärbsekaalus neljandaks. Elas mõnda aega Soomes, tehes 
läbi massööride kooli. 1927. aastal lahkus Eestis ja sai massööri koha Budapesti 
„Ferencvarose“ juures. Ungarist siirdus Hispaaniasse, kus tegutses Barcelona CF 
„Europa“ abitreenerina. Tagasi Eestisse saabus 1930. aastal.  1932. aastal asus küsitav 
isik juhtima Eesti rahvusmeeskonda, kus oli lühikest aega. Pärast seda siirdus 
Inglismaale, kus töötas pool aastat Londoni „Arsenali“ juures. Tulles Eestisse tagasi, 
alustas tööd „Puhkekodu“ meeskonnaga. Pärast seda olles Moskva „Spartaki“ 
vanemtreeneriks, viis ta eakatest mängijatest koosnenud meeskonna kahel korral (1946, 
1947) N. Liidu karikavõitjaks. Kellega on tegu? 

 

32. Küsitav klubi edestas 1960. aasta N. Liidu kõrgliiga lõpptabelis jalgpalliklubi Tallinna 
Kalev. Kui Tallinna Kalev langes 1961. aastal kõrgliigast välja, siis küsitava klubi N. Liidu 
perioodi kõrghetk saabus 1966. aastal, kui võideti NSV Liidu meistrivõistlustel 
pronksmedal. Teatud põhjustel oleme tänapäevalgi huvitatud küsitava klubi tegemistest. 
Millisest klubist on jutt? 

 

33. 31.08.1996 ,.............- Eesti  1 : 0; 05.10.1996, Eesti - .................. 1 : 0; 04.06.2000, 
Eesti - ................. 2 : 0 ; 14.02.2004, .................... - Eesti  1 : 2;  15.11.2006, Eesti-................ 
2 : 1. Millise riigiga Eesti koondis antud juhtudel kohtus ?   

 

34. Franz Lambert (sündinud 11. märtsil 1948. aastal) on saksa helilooja ja organist. Ta 
on välja andnud üle 100 albumi ning andnud kontserte paljudele tuntud isikute 
juureolekul (Prints Charles). Mis on aga Franz Lamberti poolt loodud tuntuim teos, 
mida võib kuulda jalgpalliväljakutel üle maailma?  

 

35. Kes on autor ?  

KOKKUTULEK 
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ÜLE TERVE EESTIMAA KOKKU TULI TONTE,  
MÕNI NÄRIS NÄTSU, MÕNI SÄÄREKONTE,  
TONTE OLI PÄRNUST, TONTE OLI TARTUST, 
TONTE VÄHE USUTAKSE, AVALDATI KARTUST. 
 
TONTIDELE TONDIÕPETUSES TUNDE ANTI,  
TONTIDELE TONDITEMPE LAVALT ETTE KANTI, 
TONDIASJU ARUTATI, OTSUSTATI SEDASI:  
TONTI TEHA LASTELE TULEB IKKA EDASI.  
 

VIII blokk      Võistkonna nimi: 

 
36. Küsitav jalgpalliklubi loodi 1967. aastal, kui kaks klubi ühinesid. Klubi ametlik nimi 
ongi moodustatud nende kahe klubi ühinemise tulemusel. Klubi hiigelaeg oli 70-ndate 
lõpus ja 80-ndate alguses, mil võideti maa meistritiitel (1981), kolm korda karikas 
(1978, 1981, 1982) ning oldi UEFA karikafinaalis (1981). Pärast seda on klubi langenud 
välja kõrgliigast. Klubi tõusis uuesti esiplaanile 90-ndate lõpus: 1998. aastal naasti tagasi 
kõrgliigasse, 2005. aastal lõpetati kolmandana, 2006. oldi teisel ja 2007. aastal jälle 
kolmandad. Samal aastal oldi karikafinaalis ning 2005. aastal UEFA karikasarja 
poolfinaalis. Käesoleval hooajalgi on sellel klubil suured ambitsioonid ja lootused. 
Millise klubiga on tegu? 
 

37. Ühe Eesti U-21 koondise mängija perekonna nimes olevatest tähtedest saab 
kombineerida ühe Hispaania koondises ja FC Liverpoolis palliva jalgpalluri perekonna 
nime. Küsime nii Eesti U-21 koondislast kui ka FC Liverpoolis pallivat jalgpallurit 
(1p Eesti U-21 koondislase eest; Liverpooli mängija eest 1p).  

 

38. Taasiseseisvunud Eestis peetava jalgpalli Meistriliiga väravaküttide tabelit juhib 
võimsalt Maksim Gruznov. Kes oli aga Eesti jalgpallimeistrivõistluste edukaim 
väravakütt sõjaeelses Eesti Vabariigis? 

 

39. Küsitav isik (sündis 3. septembril 1902, suri 3. aprillil 1935 a. tüüfusesse) kuulus 
1920-1929. aastail 24 korda Eesti koondisesse (mängis Pariisi olümpial 1924 a., kui ka 
esimesel maavõistlusel). Koondisekarjääri jooksul õnnestus tal lüüa ka 4 väravat. 
Küsitav isik oli tegev alates 1921. aastast ajakirjanikuna paljudes väljaannetes („Eesti 
Spordileht“) ning Eesti rahvas tundis teda Käo Jaanina. Kellest jutt? 

 

40.  Mis jalgpalliklubi logoga on tegu ?  
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IX blokk      Võistkonna nimi: 

41. Küsitav riik on tulnud Euroopa korvpalli meistriks. Jalgpallis on aga taas üle pika aja 
selle riigi jalgpallikoondisel hea võimalus jõuda MMi finaalturniirile (seni on võtnud osa 
1938 ja  1990 MM-finaalturniirist). Eesti koondis on mänginud küsitava koondisega oma 
jalgpalliajaloo jooksul kaks korda ning mõlemal korral on mängud lõppenud viigilise 
tulemusega. Millise koondisega tegu? 

 

42.  Martin Reim on praegu 157 mänguga veel napilt Euroopa rekordinternatsioonal, 
sest lätlane Vitālijs Astafjevs (156 mängu) pole veel tast möödunud. Kuid 
kättesaamatuks jäi kahjuks nii Marko Kristalile kui ka Martin Reimile maailma 
rekordinternatsionaali staatus. Kes on praegu maailma rekordinternatsionaal ehk 
mängija, kes on kõige rohkem pidanud oma maa koondise eest ametlikke mänge? 

  

43. Kuigi Eesti jalgpalli naiskond pole siiani mänginud EM-finaalturniiril, osales siiski 
selle aasta naiste EM-finaalturniiril Eesti juurtega mängija. Oma ainsa mängu pidas see 
naisjalgpallur hilisema tiitlivõitja Saksamaa vastu, kellele kaotati napilt 0-1. Küsitava 
isiku isa ja onu mängisid oma jalgpalluri karjääri jooksul Euroopa tugevates klubides 
(Glasgow Celtic; Dortmud Borussia) ning tema vanaisa  on Eesti koondise eest pidanud 7 
mängu. Kes on see küsitav naisjalgpallur, kes oli esimene oma suguvõsas, kellel 
õnnestus mängida EM-finaalturniiril? 

  

44. Maailma üks õnnetumaid penaltilööjaid on Roberto Baggio. Ka Eesti jalgpalli ajaloost 
võb leida oma „Robert Baggio“. Eesti jalgpallikoondise ainsaks suurturniiriks on seni 
jäänud Pariisi olümpiamängud 1924. aastal, kus jäädi avaringis Stradani poolt löödud 
penaltist 0-1 alla USAle. Selles mängus määrati ka Eesti kasuks penalti, mida asus lööma 
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meie poolt küsitav mängija.  Esimesel korral lõi küsitav mängija palli üle lati, kuid 
kohtunik määras korduspenalti (esimene löök oli sooritatud enne vilet). Korduspenalti 
lõi kahjuks küsitav isik palliga põiklatti. Kes on see õnnetu Eesti koondislane? 

 

45.  Muusikaküsimus: Millise riigi hümniga on tegu?   
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X blokk      Võistkonna nimi: 

 
 
46. Küsitav isik on mänginud Eesti koondise eest 27 mängu (aastatel 1994 - 2000), 
löönud ühe värava ning on olnud ka koondise kapten. Ta on tulnud kolmekordseks Eesti 
meistriks (1994, 1995/1996 ja 1996/1997) ning löönud meistriliigas 96 väravat. Aastal 
1999 valiti see isik aasta naisjalgpalluriks. Ta hukkus traagiliselt liiklusõnnetuses 26. 
juunil 2001. aastal. Kellest on jutt? 
  
 
47.  Küsitav isik on üks tuntumaid Eesti jalgpallimetseene (22. august 1904, Tartu - 7. 
veebruar 1949, Kaplinn, LAV), kelle poolt toetatav võistkond on tulnud ka Eesti 
meistriks. Peale isalt päritud äridele on see isik kuulunud aastast 1933 ASi „Kauba 
Panga“ juhatusse. Peale jalgpalli on ta toetanud ka vabadussõjalaste liikumist, mistõttu 
sattus valitsevate võimudega pahuksissse ning saadeti välja Kihnu saarele 1934-35 
aastail. Kellega on tegu?  
 

 
48. Küsitav isik on küll andnud  teadud mõttes suure pärandi Eesti jalgpallile. Küsitav on 
sündinud 18. oktoobril 1936. aastal ning on tulnud poksis kärbsekaalus (kuni 51 kg) 
Tallinna meistriks (1957). Samuti on ta tulnud ka kärbsekaalus neljakordseks ENSV 
„Spartaku“ meistriks (1955-1958) ning olnud ENSV Meistrivõistluste kahekordne 
hõbeda omanik (1957-1958). 1956-1977. aastani töötas metallitöölisena enne kui asus 
tööle oma praegusele töökohale. Küsitava panust on hinnatud nii kõrgeks, et teda on 
autasustatud 2001. aastal Valgetähe V klassi teenetmärgiga. Kes? 
 

49. Küsitava aleviku jalgpallivõistkond on tulnud ENSV karikavõitjaks. Käesoleval ajal 
elab selles alevikus 1896 inimest ning alevik on ka samanimelise valla keskuseks. Vald 
hõlmab lõigu Soome lahe rannikumadalikust (rannajoont üle 15 km) ning lõunas on 
valla piires Rannu (Kestla) raba ja Satsu soo põhjaosa. Esimesed kirjalikud teated sellest 
asumist on aastast 1367. Millisest alevikust või vallast on jutt? 

   

50. Muusikaküsimus: nimetage loo autor ja laulu pealkiri. (1 p autor; 1 p laulu 
pealkiri).  
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Vastused: 

1. Meteor  ja Merkuur (Meteor võitis seisuga 4-2) 
2. Viktor Ader  
3. Norra 
4. Võrkpallur Viljar Loor, 1982. Argentiina MMi võistluste eelses 

kontrollkohtumises Brasiilia koondisega, mis toimus Maracanale rajatud 
laudpõrandal ning mida jälgis üle 90 000 pealtvaataja. Tulemuseks 3-2 
väljakuperemeestele.  

5. Martin Lazarev 
6. Sergei Hohlov-Simson (10.10. 1998) Edinburgh Eesti-šotimaa 2-3 (35. Šotimaale 

ja 79. Minutil omavärav)  
7. Jaanus Sirel 1. värav ainsas koondise mängus 03. juulil 2003.a. Leedu vastu  (Eesti 

kaotas 1-5)  
8. Edgar Savisaar 2002. aastal valiti ta Jalgpallihaigla poolt „Jalgpallijobuks“ 
9. Tadzikistan 
10. Iron Maiden  
11. Soome vastu (11. 08. 1922. Helsingis) 
12. Argo Arbeiter. Andorra vastu. (13.11.1996  toimunud mäng lõppes tulemusega 

6-1 Eesti koondise kasuks) 
13. Martin Reim 
14. Eduard Ellman-Eelma Leedu vastu 48. minutil Eesti võitis 2-1; 03.09.2000 

Andres Oper ( 84. minutil Portugali vastu Eesti kaotas 1-3) 
15. Sergei Juran 
16. Viini Austria, Arnold Pihlak 
17. Odense BK (OB), veerandfinaal (hooaeg 1994-1995, sealhulgas lülitas 

konkurentsist välja sellised klubid nagu 1. FC Kaiseslauterni ja Madriidi Reaali) 
18. Indoneesia (võistles Hollandi-India nime all 1938.) Mäng toimus 16.11.1996 

Celle Ligures (ITA) Eesti võitis 3 : 0. 
19. Valeri Karpin 
20. Tartu „Olümpia“ 
21. Karl Rappan 
22. Oskar Lõvi 
23. Elmar Saar, Eugen Härms 
24. Võeti FIFAsse liikmesriigiks (1923. Genf)  
25. Evald Tipner 
26. Jüri Lossmann 
27. Mart Poom  (UEFA 50  aastase juubeli puhul  kuldse mängija laureaat 

2003.aastal) 
28. Ungari (2. koht või MMi finalist 1938; 1954) Eesti võitis Ungarit 19.11.2003 

Budapestis  0 : 1. 
29. Karl Kollo 
30. Elvir Baljic (lõi 4. väravat Eesti vastu) 
31. Albert Vollrat 
32. Bakuu  „Neftjanik“;  



MÄLUMÄNG „EESTI JALGPALL 100“ 

33. Valgevene 
34. Fifa hümn 
35. Aivar Pohlak 
36. AZ Alkmaar (klubi ametlik nimi on AZ, mis on tuletatud nimest Alkmaar ja 

Zaanstreek)  
37. Henri Anier; Pepe Reina 
38. Richard Kuremaa (66 väravaga)  
39. Ernst-Aleksander Joll 
40. Vladivostok Lutš-Energia (Vladimir Voskoboinikovi koduklubi Venemaa 

esiliigas) 
41. Egiptus  
42. Muhamed Al-Deayea (Saudi Araabia); 181 mängu. 
43. Sif Atladóttir (Island) 
44. Elmar Kaljot (25/3 Eesti koondises) 
45. Argentiina 
46. Annika Tammela 
47. Karl Jänes 
48. Lembit Peegel  
49. Aseri alevik (Aseri SK 1976. a tuli ENSV karikavõitjaks)  
50. Dario G (Carnival de paris) 

 


