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I BLOKK 
 
 
1. Millega on tegu?  

 
................. pindala S saab arvutada mitmeti: 

 

kus a on ...............külg ja h sellele küljele rajatud kõrgus. 

 

kus d1 ja d2 on ………..diagonaalid. 

 

kus a on ………….külg ja α ………..nurk. 
Kõrgus võrdub ………….külje ja nurga siinuse korrutisega: h = a * sin(α). 
……………….on siseringjoon, mille keskpunktiks on diagonaalide lõikepunkt 
ja raadiuseks pool kõrgust: r = h / 2 = a sin(α) / 2.  
 
 
2. Küsitava linna nimi on pärit teisel pool .................järve paiknevalt .............mõisalt. Esimest 
korda mainiti asulat aastal 1241. Linn sai oma nime arvatavalt surmahaldjas .................järgi, 
kes oli Eesti rahvapärimuses surma ettekuulutaja Tavaliselt näitab…………inimese kujul, 
harva loomana. …………on surma käskjalg. ………………..sünnitab majades ja majade 
ümber viirastusi. 1951. a sai …............alevi õigused ning linnaõigused 17. juulil 1980. aastal. 
Kuigi sel aastal mängis küsitava linna võistkond III liigas, on küsitaval linnal Eesti jalgpalli 
ajaloos näidata ilusaid tulemusi. Mis linnaga on tegu? 
 
 
3. 15. november 2003 ………...…– Eesti 2:0 (1:0); 28. aprill 2004 Eesti –…………..  1:1;  
14. november 2009 Eesti –………. 0:0. Kes oli Eesti koondise vastaseks? 
 
 
4. Eesti Jalgpalli Liidul on ilus traditsioon korraldada lahkumismatš mängijatele, kes on 
esindanud koondist vähemalt sajal korral. Enamasti on lõppenud lahkumismängud Eestile 
üsnagi positiivse tulemusega, kas viigi või võiduga. Kaotusega on aga lepitud ainult ühel 
juhul. Kelle lahkumismängul (1 p) ja kelle vastu (1 p)? 
 
 
5. MUUSIKA KÜSIMUS: Millise riigi hümniga on tegu?  
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II BLOKK 
 
6.  Võttes aluseks läbi aegade Eesti koondise statistika on Mart Poom kõige rohkem 
maavõistluskohtumisi pidanud mängija, kes pole väravat löönud. Kes aga 
väljakumängijatest juhib antud statistikat?  
 
7. Eestis teame jooksutreenerit Harry Lembergi. Kuid järgmise aasta EMi ühe võõrustajariigi 
linnas asub staadion, mida tuntakse paljude nimede seas Lembergi staadionina. Abiks 
vastajaile veel fakt, et küsitavat linna peetakse Poola jalgpalli hälliks ning küsitava linna 
võistkond LKS Pogoń on tulnud neljakordseks Poola meistriks. Mis linnaga on tegu?  
 
8. Paljudele klubidele ja isegi koondistele on tavaks saanud, et mõned kuulsate jalgpallurite 
särginumbrid saadetakse erru ning neid ei kasutata iial. Näiteks AC Napoli nr 10, mida kandis 
Diego Maradona või Brescia nr 10, mida kandis omal ajal Roberto Baggio.  Samuti 
Amsterdami Ajaxi number 14 on pühendatud Johann Cruijffile. Kelle auks on aga 
pühendanud särginumbri 12 Müncheni Bayern, Kiievi Dünamo ja paljud teised klubid 
(Moskva CSKA või Peterburi Zeniit)?  
 
9.  Viimases valikgrupis suutis Eesti koondis edestada ja võita nii Sloveenia kui Serbiat ning 
sellega ka murda müüdi, et on võimalik edukalt mängida küllaltki ebamugavate endiste 
Jugoslaavia liiduvabariikidega. Me teame, et Eesti pidas oma esimese mängu peale 
taasiseseisvumist Sloveeniga. Küsime, milline oli esimene endine Jugoslaavia 
liiduvabariik, keda õnnestus Eesti koondisel võita.  
 
10.  Kes on autor?  
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11. Kunagi lõi Sergei Hohlov-Simson palli EM-valikmängus šotlaste vastu nii oma kui 
vastaste võrku. Eesti vastu on antud sooritusega hakkama saanud ainult üks mängija ning 
väravaid on ta löönud ainult A. Le Coq Arenal, kuid erinevates kohtumistes. Kes on see 
mängija? 

12. Loomemajanduskeskuses tegutsev foto- ja filmikompanii Pimik alustas jalgpalliteemalise 
komöödiafilmi proovivõtteid. Film "......................" esilinastub 2012. aasta sügisel, eesti filmi 
100. sünnipäeva aastal. Filmi stsenaristid on Andres Keil ja Jaak Kilmi, operaator Jarkko T. 
Laine. 

Küsitav film on tragikoomiline lugu pankrotti läinud aknatehase omanikust Andresest, kes 
otsustab pühenduda oma kümneaastase poja jalgpallielu organiseerimisele. Ühel hetkel on 
saanud poja jalkameeskonna käekäik ärielus läbikukkunud isa elu peamiseks sisuks. Andres 
püüab sekkuda kõigesse nii platsil kui platsi kõrval, põhjustades palju segadust ja 
arusaamatusi kõikides asjaosalistes. Läbi katsumuste hakkab Andres aegamisi aru saama oma 
kohast poja elus, seda ka jalgpalliväljaku ääres. Või vähemalt sellest, et selle arusaamiseni on 
võimalik jõuda, kui poega kuulata," tutvustab režissöör ja produtsent Jaak Kilmi filmi ideed. 

Filmis teevad kaasa Andres Keil, Eva Klements, Martin Veinmann, Kaie Mihkelson, Tarmo 
Tagamets, Katrin Pärn, Ragne Pekarev, Maarja Jakobson, Piret Simson ja paljud teised.  
Võtted on planeeritud 2012. aasta veebruarisse ja märtsi. Enamik filmi võttepaikadest on 
Tartus ja Tartu lähiümbruses. Küsime filmi nime.  

13. Kuigi 1950. a NSVL II liiga B-grupis saavutas Tallinna Kalev 14 võistkonna seas 12. 
koha, suudeti tollel aastal tekitada furoori üleliidulises ajakirjanduses NSVL karikavõistlustel, 
kus võideti Karjala-Soome karikavõitja Petroskoi OM 2-1. Samuti järgmises ringis Tallinna 
Dünamo 3-0. Samuti võideti Vene NFSV karika omanik Sverdlovski võistkond 2-1. Lõpuks 
lõppes teekond kaotusega valitsevale NSV liidu meistrile Moskva AKSK-le (CSKA) 0-2. Kui 
kaugele jõudis tollal Tallinna Kalev NSVLi karikasarjas ? 
 
14. Küsitav riik, mille rahvaarvuks on 2011. aasta seisuga 491 989 elanikku, pole iial jõudnud 
MM-finaalturniirile ning viimati avaldatud FIFA edetabeliski paikneb küsitav riik 114. kohal. 
Ometi on küsitavast riigist pärit või selle riigi juurtega väga palju tuntuid mängijaid nagu 
Royston Drenthe, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Andwélé 
Slory, Ryan Babel, Aron Winter, Romeo Castelen ja Jimmy Floyd Hasselbaink. Ka FC Flora 
endisel mängijal  Ray Frankelil on küsitava riigi päritolu või juured. Mis riigiga on tegu?  
 
15. MUUSIKA KÜSIMUS: Nimetage laulja.   
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16.  Kõik me mäletame käesoleval aastal UEFA Euroopa Liigas Tallinna FC Levadia 
õnnetuid mänge Luksemburgi klubi FC Differdange 03 vastu. Järgmises ringis kohtus FC 
Differdange 03 Kreeka klubiga Olympiakos Volou, kes võitis mõlemad mängud tulemusega 
3-0. Kuid seoses kihlveo skandaalidega Kreeka klubi diskvalifitseeriti ning Luksemburgi 
klubi sai edasi ning järgmises ringis ootas teda üks alles 1970. aastal rajatud Euroopa 
suurklubi, kes võitis 1996. aastal UEFA karikavõitjate karikasarja ning on palju kordi 
mänginud UEFA Meistrite Liigas. Kellega oleks hüpoteetiliselt Tallinna FC Levadia 
kohtunud UEFA Euroopa Liiga play-off ringis, kui ta oleks eelringis alistanud 
Luksemburgi klubi Differgange 03 ?   
 
 
17. Tavaliselt on jalgpalliklubide MM-i ja selle eellase (Interkontinentaalkarika) finaalis 
mänginud Euroopa ja Lõuna-Ameerika parim klubi. Eelmisel 2010. aastal oli Euroopa klubi 
vastaseks meeskond, kes oli pärit Aafrikast. Eelnevalt võitis veerandfinaalis küsitav 
meeskond Mehhiko klubi C.F. Pachuca ja poolfinaalis kuulsat Brasiilia klubi Internazionale 
1-0. Küsime, mis klubiga on tegu (1 p) ja mis riigist on küsitav klubi pärit (1 p)?   
 
 
18. Räägitakse, et Tarmo Rüütli on üks läbi aegade parimaid Eesti koondise peatreenereid, 
kuid kui võtta aluseks statistika, siis ühe treeneri käe all on Eesti jalgpallikoondis võitnud kõik 
mängud sajaprotsendiliselt. Kes oli see peatreener, kelle käe all Eesti koondis kunagi ei 
kaotanud ega viigistanud?   
 
 
19. Mart Poomil on õnnestunud mängida paljude tugevate ja kuulsate treenerite käe all. Kuid 
üks treeneritest, kelle käe all on Mart Poom on mänginud, on olnud ka Iiri koondise 
peatreener. Küsime, kellega on tegu (1 p) ja mis klubis (1 p) Mart Poom treenis tema käe 
all ?  
 
 
20. Kes on arhitekt?  
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21. Euroopa klubisarjade raames on Eestit külastanud erinevate riikide tippklubid. Kõikidest 
võistkondadest on külastanud Eestit ja kahjuks meie klubid konkurentsist välja lülitanud ka 
kaks endist NSV Liidu meistrit. Nimetage need 2 klubi (kummagi klubi eest 1 p)? 
 
 
22. Põhja-Iirimaa - Eesti jalgpallimängu keskseks kujuks tõusis hiljuti Saksamaal aasta 
parimaks kohtunikuks valitud Manuel Gräfe. Seni on Eesti jalgpalli ajaloos vaieldamatult 
kõige olulisemat rolli mänginud üks Belgiast pärit kohtunik Pariisi 1924. aasta olümpial. 
Mängu ajal otsustati saatus tema poolt määratud penaltidega nii USA kui ka Eesti kasuks. 
USA koondis realiseeris penalti, aga Eesti koondislane Kaljot ei suutnud kahjuks oma 11  m 
võimalust mõlemal korral  (korduspenalt) realiseerida. Kes oli see kohtunik?    
 
 
23. Kõik mäletavad Eesti koondise suvist õnnetut valikmängu Fääri saarte vastu. Paremini ei 
käinud valikmängudel aga ka Leedu käsi ühe teise kääbusriigi vastu. Kui kodus mängiti 
väravateta 0-0 viiki, siis võõrsil kaotati 0-2.  Kelle vastu mängides kaotas Leedu 5 punkti?  
 
 
24.  1964. aastal jõudis EM-valikmängudel sisuliselt 8 parema hulka üks väikeriik, kes oli  
eelnevalt lülitanud välja Hollandi koondise skooridega 1-1 ja 1-2. Tollal kõigest 4 osavõtjaga 
finaalturniirile jäi küsitaval koondisel siiski pääsemata pärast nappi 0-1 allajäämist Taanile 
neutraalsel väljakul peetud lisamängul (avamäng lõppes võõrsil 2-2 viigiliselt ja kodus oli 
tulemuseks 1-1 viik). Mis riik suutis tollal selliselt Euroopa jalgpalli üllatada?  
 
 
25. Kes on pildil?  
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26. Enne II maailmasõda tõi Eesti jalgpallile tuntust Evald Tipner. Ka lätlastel oli tollal välja  
panna tugev väravavaht, kellega koos õnnestus Arnold Pihlakul Viini Austrias ka mängida. 
Küsitav isik (1905-1955) oli sõjaeelse Läti tuntumaid sportlasi kuuludes Läti koondisesse 
jalgpallis 38 korda (aastatel 1924-1935). Ta tuli neljakordseks Läti meistriks ning 1928. aastal 
ka Balti meistriks jalgpallis. Jäähokis tuli ründemängijana viiel korral Läti meistriks ja kuulus 
rahvuskoondisesse. Mõlemal alal esindas Lätit olümpiamängudel (jalgpallis 1924. aastal 
Pariisis ja jäähokis 1936. aastal Garmisch-Partenkirchenis), olles seega ainus Läti sportlane, 
kes on võistelnud nii suve- kui ka taliolümpiamängudel. Kes?  
 
 
27. Üks endine Lõvide kasvandik oli NSV Liidu tennise esireket U-14 vanuseklassis ja on 
ühtlasi olnud mitmekordne Eesti meister tennises. Igatahes ajakirja „Tennis“ 2011. aasta 
esimese numbri intervjuus on ta öelnud järgnevalt, miks loobus jalgpallist (lk 10) - „Mäletan 
täpselt, kuidas 12-aastaselt sõitsin trolliga Komsomoli staadionile jalgpallitrenni. Seisin ja 
mõtlesin. Pidin maha minema Estonias, aga astusin üks peatus varem välja, kõndisin üle tee 
ja sõitsin koju tagasi.“ Kuigi Olev Reimi raamatus „Lõvide lugu“ on toodud välja konflikt 
jalgpallilembese isa ja tennisefanaatikust ema vahel väitis küsitav isik, et valik toimus ta enda 
sees ilma treenerite ja vanemate mõjutusteta. Kellest on jutt?  
 
 
28.  Peale jalgpallurite on A. Le Coq Arenal jalgpallis mõõtu võtnud ka teiste spordialade 
esindajad. Mõnel on õnnestunud isegi Eesti esindusstaadionil värav lüüa. Üks väravalööja 
(sündinud 4. märtsil 1958), kes realiseeris Eesti esindusstaadionil penalti, on olnud kuulus 
talisportlane, kes oma põhispordialal on võistelnud säravaid kohti saavutamata viitel 
taliolümpiamängudel alates Calgary'st kuni Salt Lake City'ni. Olgugi, et küsitav isik on 
sportlaskarjääri ammu lõpetanud, püüab ta arendada aktiivselt olümpialiikumist. Kes on see 
isik?  
  
 
29.  Kuigi 2002. aasta MM-valiksarjas ei õnnestunud Eesti koondisel Iirimaale väravat lüüa, 
on siiski suudetud seda teha korra, kui 3. juunil 1924. aastal Pariisis toimunud sõprusmängus 
kaotati iirlastele 1-3.  Küsime Eesti koondislast, kes on ainsana löönud Iirimaale värava?  
Vihjeks: küsitav mängjia elas aastatel 1898 – 1968, pidas koondise eest 25 mängu ja lõi 7 
väravat. Samuti on küsitav tulnud 6-kordseks Eesti meistriks, esindades põhiliselt VS Tallinna 
Spordiklubi ja ta oli 1922. ning 1924. aasta Eesti meistrivõistluste edukaim väravakütt.   
 
 
30. MUUSIKA KÜSIMUS: Nimetage ansambel. 
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31. Euroopas on vähe klubisid, kes on suutnud tulla mitme maa meistriks. Reeglina on antud 
asjaolu seotud mõne suurriigi või liitriigi lagunemisega (nt NSV Liit ja Jugoslaavia). Samas 
on olnud ka määravaks usulised või poliitilised põhjused. Üheks selliseks meeskonnaks on 
1928. aastal asutatud geograafiliselt Põhja-Iirimaa alla kuuluv jalgpalliklubi, mis on tulnud nii 
Põhja-Iirimaa (hooajal 1964-1965) kui ka (üleminek Iiri liigasse toimus 1985. aastal) Iirimaa 
(1988-1989; 1996-1997) jalgpallimeistriks. Nimetage see klubi.  

32.  2004. aastal anti välja eesti keeles Julian Birkinshaw ja Stuart Crainer 155-leheküljeline 
tavaformaadis ja pehmes köites raamat (tõlkinud Tiit Efert, Heli Leek ja Kadre Vaik „Jalgpall 
ja juhtimine ......................moodi“ (inglise keeles: „Leadership the ……………Way: How to 
Turn Your Team into Winners“).  Täitke tühi lünk.  

33. Sel aastal naasis Eesti koondis Lõuna-Ameerika turneelt kahe kaotusega. Kui võtta läbi 
aegade kõik Uues Maailmas peetud mängud kokku, siis pole Eesti koondis kahjuks 
saavutanud ei Lõuna- ega Põhja-Ameerika pinnal ühtegi võitu, kuid siiski on õnnestunud lüüa 
ühele kohalikule koondisele üks värav. Kes on selle ainsa värava autor?  
 
34. Küsitav isik (sündinud 27. märtsil 1956. a Surjus Pärnumaal) on olnud väga tihedalt 
seotud Eesti jalgpalliga ning andnud oma panuse jalgpalli arendamisse. Ta on lõpetanud 
Juhan Liivi nimelise Alatskivi keskkooli, Tartu 8. Keskkooli 1974. aastal ja Tartu Ülikooli 
majandusküberneetikuna 1979. aastal. Samuti on küsitav isik olnud rahandusminister ja 
aastatel 1999 - 2002 Saku Vallavolikogu liige ning 1993 – 1995 töötanud Raepanga juhatuse 
liikmena. Kes?  

 
35.  Nimetage see Euroopa suurriigi klubi, mille fännid kasutavad Eesti lipu 
sümboolikat, sest see ühtib klubi sini-must-valge sümboolikaga.  
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36. Kuigi Iirimaa koondis on mänginud ainult korra Eestimaa pinnal, on Iirimaa klubid olnud 
küllaltki sagedased külalised siinmail. Kahjuks pole Eesti klubide etteasted Iiri klubide vastu 
olnud kõige paremad. Sel suvel külastas Eestit UEFA Meistrite Liiga eelringi raames Tallinna 
FC Floraga kohtunud Shamrock Rovers, kes jõudis hiljem ka Euroopa Liiga alagrupiturniirile. 
Nimetage ülejäänud kaks Iiri klubi, kes on eurosarjades Eestit külastanud.  
 
37. Eesti naisjalgpalluritest komplekteeritud võistkond osaleb viimasel ajal tihti ühel mõnes 
mõttes suurturniiril, kus senimaani ollakse tagasihoidlikult esinenud. Samas saadakse häid 
mitteametlikke rahvusvahelisi mänge. Kui Eesti naiskond peaks imekombel antud turniiri 
võitma, siis Eesti hümni ei esitataks. Selle asemel mängitakse traditsiooniliselt ühte teist lugu. 
Küsime, millise suurturniiriga on tegu (1 p) ja millist pala (1 p) mängitakse sel turniiril 
traditsiooniliselt?  
  
38. Sel aastal jõudis Soccernet.ee andmetel Eesti naiste jalgpall uue tähiseni - nimelt sõlmis 
esimene Eesti naisjalgpallur profilepingu 2009. aasta Soome meistriga Aland United. Igatahes 
esimesel hooajal, mil Ahvenamaa klubi kaotas pronksivõitluse ning sai 4. koha, lõi küsitav 
isik klubi kodulehekülje andmetel 5 väravat ja teenis terve hooaja peale kaks kollast kaarti. 
Kellega on tegu?  
 
39. Eestis kui ka meie naaberriikides on olnud klubijalgpall pea alati pealinnakeskne. Enne 
Peterburi Zeniidi ja Kaasani Rubini edu valitsesid Venemaa liigat Moskva klubid, eelkõige 
„Spartak“. Kes oli aga esimene Venemaa klubi väljaspool Moskvat, kel õnnestus tulla 
Venemaa meistriks? Küsitava klubi eellase „Spartaku“ (enne nimevahetust) ridades on 
mänginud omal ajal praegune FC Kuressaare peatreener Sergei Zamogilnõi. Sellel hooajal 
mängis küsitav klubi Venemaa esiliigas.  
 
40. Pildil on meistriliigas mänginud ja hiljem JK Tammekaga ühinenud Tartu võistkonna JK 
Merkuur logo. Küsime, millise Eesti riigiasutuse logo (paremal) omab JK Merkuuri 
logoga mõningaid sarnasusi.   
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41. Küsime, kes on ainus mängija, kes jõudnud olla nii Eesti NSV meistrivõistluste edukaim 
väravakütt kui ka peale taasiseseisvumist Eesti Meistriliiga edukaim väravakütt. Huvitaval 
kombel ei õnnestunud tal kõige resultatiivsemal aastal tulla ei Eesti NSV meistriks ega ka 
Eesti meistriks. 
 
42. Euroopa Liiga play-offides olid esmakordselt vastamisi klubid, mille koosseisus olid 
mõlemal pool Eesti jalgpallurid. Aalesund FK (Enar Jääger ja Sander Post) ja AZ Alkmaari 
(Ragnar Klavan) vastasseisu võitis Hollandi klubi kahe mängu kokkuvõttes 2-7. Kuid 2008. 
aastal külastas eurosarjas esmakordselt Eestit klubi, mille koosseisus oli ka Eesti koondislane. 
Kohalikku Eesti klubi õnnestus loomulikult ka võita. Mis klubi (1 p) ja kes oli see 
koondislane, kes külastas Eestit (1 p)?  
 
43. Me kõik teame Tartu Ülikooliski tegutsenud maailmakuulsat kirurgi Nikolai Pirogovi, 
kelle sünnist möödus eelmisel aastal 200 aastat. Igatahes Pirogovi kohta on teada üks huvitav 
fakt - ta on üks väheseid isikuid, kelle surnukeha on palsameeritud ning see asub meie poolt 
küsitava linna kirikus. Mis jalgpalli puutub, siis küsitava linna jalgpalliklubi NYVA (mängib 
oma riigi esiliigas) on eurosarjas Eestit külastanud ning Tallinnas üllatuslikult kaotanud 
Tallinna Sadamale 1-2, kuigi kahe mängukokkuvõttes saadi saadi edasi. Mis linnaga on 
tegu?  
 
44. Sageli on jalgpallimängud ära jäänud poliitilistel põhjustel. 2006. a MM-valikgruppide 
loosimisel tekkis õnnetu juhus, mille tulemusena sattusid ühte gruppi kaks riiki, kes osalesid 
küll valikturniiril, kuid omavahel ei kohtutud seoses ilmselge suure turvariskiga. Peale seda 
on UEFA alati üheks loosimise kriteeriumiks võtnud, et neid riike ühte gruppi ei loosita. 
Vihjeks antud küsimuse osas võib öelda, et Eesti on mänginud edukalt mõlema vastu ning üks 
neist riikidest on olnud Eestiga ühes valikgrupis. Mis riigid ei mänginud omavahel (1 p 
kummagi riigi eest)?  
 
45. Milise klubi vapiga on tegu (vapilt on eemaldatud klubi nimi ja linn)?  
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46. Küsitav linn, mis asub Stõri jõe ääres, on teadaolevalt esmakordselt mainitud 1095. aastal. 
Aastal 1240 vallutasd linna tatarlased. Leedu suurvürst Gediminas liitis 1340. aastal linna 
Leeduga. Leedu suurvürst Vytautase ajal (1388-1430) oli.............kindlus tema teine residents 
Vilniuse järel. Kolmanda Poola jagamisel läks linn Venemaa koosseisu. Linna 
esindusvõistkond jalgpallis kasutab piirkonna või haldusterritoriaalosa nime, mille keskuseks 
küsitav linn on. Mis linn?   
 
47. Palju on räägitud Joel Lindpere kuulsatest klubikaaslastest. Kuid see hooaeg õnnestus 
Daniil Ratnikovil lühikest aega mängida Varna Cherno More võistkonnas koos endise 
Brasiilia koondislasega (10 mängu ja 1 värav aastatel 1996-2001). See brasiillane on võitnud 
kahel korral Euroopa Kuldse Jalgpallisaapa (1999 ja 2002). Samuti on ta tulnud noorte 
maailmameistriks 1993. aastal ja võitnud Copa Libertadorese 1995. aastal. Samuti on tulnud 
küsitav isik Portugali meistriks nii FC Porto kui ka Lissaboni Sportinguga ning kuulutatud 
Portugali liiga parimaks mängijaks kolmel korral. Samuti on küsitav isik võitnud Istanbuli 
Galatasaray ridades UEFA superkarika. Kes on see kuulus endine Brasiilia koondislane?  
 
48.  Kes on öelnud järgmised kuulsad laused: “Kui ma sündinuks inetuna, poleks te 
midagi kuulnud Pelest.”; “Ma olin mees, kes tõi spordiuudised ajalehtede tagumistelt 
külgedelt esimestele.”?  
 
49. Pildil olev endine jalgpallur on oma kuulsuse saavutanud jalgpalliväliste asjaolude tõttu. 
Olles oma kodumaa võistkonna kapten, sai ta kirja kõigest 18 mängu ja 2 väravat. Ka Itaalia 
liigas õnnestus tal mängida Serie A võistkonna Perugia eest kõigest üks kohtumine enne 
narkotestist läbipõrumist. Karjääri lõppedes jõudis küsitav isik olla oma maa jalgpalli liidu 
president. Kes?   
 

  
 
50. MUUSIKA KÜSIMUS: kes on esitaja?  
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Vastused:  
 
1. Romb 
2. Maardu 
3. Albaania 
4. Marko Kristal ja Norra vastu 20. apill 2005. Eesti kaotas 1-2. 
5. Andorra  
6. Enar Jääger (84 mängu ja 0 väravat) 
7. Lvov või ukrainapäraselt Lviv.  
8. fännidele 
9. Bosnia ja Hertsogoviina 17. augustil 2005 aastal 1-0 Kristen Viikmäe väravast.  
10. Joan Miró i Ferrà 
11. Paul Stalteri (Kanada)  
12. „Jalgpalli ABC“ 
13. veerandfinaal 
14. Suriname 
15. Ott Lepland (Esitas Eesti-Soome hümni) 
16. Paris Saint-Germain (PSG) 
17.  TP Mazembe ja Kongo DV  
18. Ferenc Nagy (jõudis olla 1924. aastal peatreeneriks 2 mängu) 
19. Mick McCarthy; Sunderland A.F.C (oli treeneriks aastatel 2003-2006)  
20. Haldo Oravas 
21. Minski Dinamo, Tbilisi Dinamo 
22. Paul Putz  
23. Liechtenstein 
24. Luksemburg 
25. Erik Paartalu 
26. Arvids Jurgens 
27. Rene Busch  
28. Monaco Vürst Albert II  
29. Oskar Üpraus 
30. Meie Mees  
31. Derry City F.C.  
32. Sven-Göran Erikson 
33. Vjatšeslav Zahovaiko 
34. Mart Opmann (Eesti Jalgpalli Liidu endine president) 
35. SV Eintracht Trier 05 
36. Dublin Bohemian FC  ja Drogheda United FC  
37. Universiaad ja esitatav hümn on „Gaudeamus“  
38. Pille Raadik 
39. FC Vladikavkazi Alania  
40. Maksu- ja Tolliamet  
41. Andrei Krõlov 
42. Taavi Rähn ja FK Ekranas (võideti Transi kahe mängu kokkuvõttes 4-0)  
43. Vinnytsa 
44. Armeenia ja Aserbaidžaan 
45. Sergei Bondarenko juhendatav klubi FC Syrianska (Södertälje)  
46. Lutsk (Taavi Rähna endine koduklubi Lutski Volõõnia) 
47. Mario Jardel  
48. George Best 
49. Al-Saadi al-Gaddafi 
50.  DJ BoBo (Ole-Ole) 
 
 


