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I BLOKK 

 

1.  Sel aastal Eesti meistriks tulnud Tallinna FC Infoneti peatreeneriks on esimese (taastatud) 

Eesti koondise värava löönud Aleksandr Puštov. Kuid küsime, kes oli esimene Eesti 

koondise internatsionaal peale taasiseseisvumist, kes viis omalt poolt juhendatud klubi 

Eesti meistriks? 

 

2. Eelmises küsimuses mainisime taastatud Eesti koondise esimest väravalööjat Aleksandr 

Puštov`it. Tavaliselt ei meenutata aga seda, kes lõi teise ja kolmanda värava Eesti koondise 

eest peale taasiseseisvumist. Huvitav on see, et teise ja kolmanda värava lõi üks ja seesama 

isik ning peale koondise taastamist oli ta ka edukaim väravakütt kuni 26.10.1993, kui Sergei 

Bragin (vahepeal jagas ta esikohta Braginiga) läks kolme väravaga mööda. Kes on see endine 

Eesti koondislane? 

 

3. Eurosarjas on ühe hooaja jooksul Eesti klubid reeglina pidanud mänge ühe või kahe 

vastasega. Millised kaks Eesti klubi on mänginud aga kõige rohkemate vastastega 

eurosarjas ühe hooaja jooksul? 

 

4.  Seoses asjaoluga, et Ragnar Klavanist on saanud Liverpool FC mängija, on paslik küsida 

ühte teist endist Livepool FC mängijat. Tema näol on tegemist mängumehega, kes on 

Liverpooli mängijatest (kuulus klubi hingekirja 1996-2003) kõige rohkem Eesti koondisele 

väravaid löönud (kahes mängus kolm väravat). Kes? 

 

  
 

 

 

5. MUUSIKA KÜSIMUS: kes laulab? 
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6.  Sel aastal toimus Euroopa jalgpalli meistrivõistlustega samal ajal 100. aastapäeva puhul 

Copa América Centenario. Kui Euroopa meistrivõistlustel oli kõige rohkem mängijatega 

esindatud Inglise jalgpalli liiga (134 koondiste eest ülesantud mängijat), siis Copa América 

Centenario puhul jäi Inglise liiga (34 ülesantud mängijat) alla ühele teisele (36 ülesantud 

mängijat eri koondistest) liigale. Vihjeks, et Euroopa meistrivõistlustel oli sellest liigast 

esindatud vaid üks mängija (kuulus Prantsusmaa koondisesse). Millise riigi liiga oli kõige 

rohkemate ülesantud mängijatega esindatud turniiril Copa América Centenario? 

 

7. Tavaliselt peavad Eesti klubid oma eurosarja kohtumisi Tallinnas. Siiski on veel kolm Eesti 

linna, milles asuvatel staadionitel on eurosarja mänge peetud. Nimetage need linnad (kahe 

õige linna eest 1 punkt, kolme õige linna eest 2 punkti). 

 

 

8. Loetud tundide pärast peab Eesti koondis sõprusmängu eksootilise Antigua ja Barbudaga. 

1924. aastal Pariisis toimunud olümpiamängudel kohtus Eesti koondis esimest korda 

väljaspool UEFA liikmesriikide piire asuva riigi esindusmeeskonnaga, kui vastaseks oli USA 

koondis. Milline UEFA-sse mitte kuuluv riik oli aga esimeseks väljaspool UEFA piire 

asuvaks vastaseks Eestile peale taasiseseisvumist? 

 

 

9. Kolmandat korda mainime Aleksandr Puštovit, kuid nüüd küsime mängumeest, kes lõi 

ametlikus maavõistlusmängus läbi aegade esimese Eesti koondise värava. Vihjeks: see 

juhtus kaotusmängus Soome vastu (lõppskoor 2:10) 40. minutil. Kaks minutit hiljem lõi 

Vladimir Telli läbi aegade teise Eesti koondise värava.  

 

 

 

10. Eesti koondis osales teatavasti 1924. aastal Pariisis peetud olümpiamängudel. Hiljem on 

aga Eesti koondis mänginud olümpiastaadionil ja linnas, kus on peetud kahtesid 

olümpiamänge. Millises olümpialinnas (1 punkt) mäng toimus ning milline koondis (1 

punkt) oli Eesti vastaseks? 
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11. Pildil oleva Eesti koondislase koduklubi tegi tänavu kevadel riigi meistrivõistlustel puhta 

töö võites nii meeste kui naiste arvestuses riigi meistritiitli ning ka mõlemad karikavõistlused. 

Kes on pildil ja millises edukas klubis ta mängib? 

 

 
 

 

12. Kes on see naisjalgpallur, kes on osalenud mängijana kuuel MM-finaalturniiril ja 

kuuel olümpial? Tema auhinnakapis leidub MM-idelt hõbe ja pronks ning olümpiatelt kaks 

hõbedat. 

 

 

13. Endised või tulevased jalgpallurid on tihtilugu paistnud tipptasemel silma ka teistel aladel. 

Esimesel naiste jalgpalli MM-il 1991. aastal mängis oma rahvuskoondise eest kolmes 

alagrupimängus kokku 229 minutit kaasa hilisem Atlanta olümpiavõitja kergejõustikus. Kes? 

Küsitava karjääri jäi varjutama hilisem dopinguga patustamine. 

 

 

14. Läinud aastal küsiti siinsamas viigilahutuseks egiptlase Ahmed Hassani mängude arvu 

rahvuskoondises. Sel aastal tahame teada, et mitmendal kohal oleks Hassan naiste 

rekordinternatsionaalide rahvusvahelises arvestuses? Vihjeks nii palju, et seda rida juhib 

Kristin Lilly (USA), kes on koondist esindanud 354 mängus! Täpne vastus 2 p, eksimus +/-3 

kohta 1 p. 

 

 

15.  See 1985.a. Rootsis eestlannast ema ja Ungarist pärit isa tütrena sündinud jalgpallur 

kasvas  üles Austraalias. Tippmängijaks sai USA-s, peale selle on mänginud Ukrainas, 

Kanadas, Islandil, Taanis, Austraalias ja sellest suvest Inglismaal. 2008.a. Euroopa Meistrite 

karikasarja alagrupiturniiril Kalushi Naftohimiku eest mängides lõi lisaminutitel 2:1 

võiduvärava Tallinna Levadia vastu. 2010.a. tuli Austraalia naiskonnaga Aasia meistriks. Rio 

olümpiakoondisesse kahjuks ei mahtunud. Kes on see eesti soost naisjalgpallur? 
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16. Pildiseeria aastast 1991. Milline meeskond rõõmustab millise karika üle? See on 

jäänud küsitava meeskonna ainsaks selle karika võiduks. 

 

       
 

 
 

 

17. Millise trofeega on paremal oleval pildil tegu? Tänavusel aastal rändas see teist 

aastat järjest sama meeskonna kätte. 

 

18. Kelle monumenti näete all? Hüüdnimi „(Triblingu)Võlur“. Küsitav on valitud 

Euroopa aasta mängijaks ning pärjatud riikliku ordeniga. 

 

 
 

19. Eesti koondise eest on löödud igasugu põnevates kohtades väravaid. Mis linnas (1 punkt) 

ja kes (1 punkt) on löönud Eesti koondise läbi aegade kõige kõrgemalt (kõrgus 

merepinnast) löödud värava? 

   

20. MUUSIKA KÜSIMUS: seda laulvat jalgpalliklubi teab vist vähemalt iga teine 

mälumängur, aga nimetage nende taustaks mängiv ansambel! 
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21. Meie koondislased alustavad oma välismängudele reisimist reeglina Lennart Meri 

Tallinna Lennujaamast. Euroopast leiame aga ka lennujaama, mis kannab ühe kuulsa 

jalgpalluri nime. Viimasele EM-finaalturniirile alustas üks osalev koondis oma teekonda just 

sealt. Kes on see jalgpallur, kelle nimi sellisel moel jäädvustatud on ning millise 

koondisega on tegu? 

 

22. Jalgpalliklubidele armastatakse ikka panna geograafiliste objektide nimetusi. Näiteks 

Jerevani „Ararat“ või Krakowi „Wisla“. Venemaa meeste jalgpalli kõrgliigas mängib hooajal 

2016/17 kaks meeskonda, kes kannavad oma asukohas paikneva geograafilise objekti nime. 

Nimetage need klubid. Linna me selles küsimuses geograafiliseks objektiks ei pea. 

 

23. Näete Twitteri 2015. aasta andmeid teatud jalgpalliklubide populaarsusest ehk täpsemalt 

on tegu vastaval territooriumil enim säutsutud klubiga. Eestis, nagu näha, on kolm esimest 

klubi sisuliselt võrdse populaarsusega, kuid leidub paik (kas jalgpallikants Vigala?), kus 

kuumim teema oli hoopis neljas. Loetlege õiges järjestuses, millist klubi tähistab kollane, 

sinine, punane ja türkiisikarva toon! Kolm õiget pakkumist annab ühe punkti. 

 

     

 
 

 

24. Millise Eesti meeste MV-l osaleva jalgpalliklubi koosseis koosneb koguni 13 erineva 

kodakondsusega mängijatest (sh. palestiinlane, kolm egiptlast, türklane jne)? 

 

25. MUUSIKA KÜSIMUS: koondiste jalgpallimängude eel mängitakse ja lauldakse 

tavaliselt hümne. Sõltuvalt hümnist, kas täispikkuses või siis osaliselt. Selles küsimuses laulab 

teile tundmata daam koos kaaslastega ühe riigihümni osa, mida tulenevalt selle hümni 

pikkusest pole enamasti kunagi staadionidel mängitud ega lauldud. Hümni meeldejäävat 

algust teab aga enamik jalgpallisõpru. Korra on seda hümni (selle algusosa siis) mängitud ka 

A Le Coq Arenal, MM-finaalturniiridel see kõlanud korduvalt, viimati kahe aasta eest 

Brasiilias. Millise hümni vähetuntud osa kuulete? 
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26. Milline Eesti jalgpalluritelegi kodumeeskonnaks olnud klubi on ajaloos 

põhimõtteliselt kandnud ka Stalini nime? 

 

 

27. Esimese vabariigi aegsetest jalgpalluritest olid paljud edukad ka teistel aladel. Kes oli see 

Eesti koondislane, kes tuli ka seitsmel korral Eesti meistriks jääpallis ja oli sel alal 

rahvusmeeskonna resultatiivsemaks mängijaks 9 väravaga 11 kohtumises? Lisaks võitis 

kergejõustikus hõbeda ja pronksi kolmikhüppes. 

 

 

28. Keda on pildil nähtaval margil kujutatud? Mälestus temast ei ela ainult filatelistide 

kogudes, vaid muuhulgas ka enam kui 54 000 inimest mahutaval staadionil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Olümpiaturniiridel jalgpalliajalugu teadupoolest ei tehta enam ammu. Meenutame aga 

aega enne seda. Nimelt 1952. aasta olümpia oli ühe kõigi aegade parimaks peetud Ungari 

rahvuskoondise esimene rahvusvaheline turniir. Küsime aga hoopis teist tolle olümpia 

pärandit (millest tõenäoliselt said karastust ka jalgpalli olümpiavõitjad või vähemalt nende 

tugimeeskond), nimelt jooki, mille olümpiakorraldajad valmistasid esialgu tarbimiseks vaid 

mängude ajal olümpiarajatiste ümbruses, kuid mis kiiresti levis üle linna ning on populaarne 

tänapäevalgi (kaasa arvatud Eestis). Milline kirjeldatud jook pärineb 1952. a. olümpialt? 

 

 

30. Leicester City mõneti šokeeriv Inglismaa jalgpallimeistriks tulek tänavu kevadel on meil 

kõigil värskelt meeles. See on Leicesterile teadupoolest seni ainus meistritiitel. Ainult ühe 

meeste meistritiitliga jalgpalliklubisid on Inglismaal ainult viis. Viimane enne Leicesterit 

võitis klubi ajaloo ainsa meistritiitli hooajal 1961-62. Milline klubi? Hetkel mängib küsitav 

meeskond eestlastelegi tuttava peatreeneri käe all Inglismaa esiliigas ehk Championshipis. 
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31. 1981. aasta mängufilmis „Võit“ („Victory“, režissöör John Huston, peaosas Sylvester 

Stallone ja Michael Caine) mängis terve Ipswich Towni klubi ning hulganisti jalgpalli 

superstaare, nende seas Pelé. Nimetage lisaks temale filmis mänginud neli maailmakuulsat 

jalgpallurit! Kaks neist on maailmameistrid, üks MM pronksmedalist (1974) ja neljas on 

väravavaht, 1972. a. EM poolfinalist. Kõik neli leiab ka fotolt, kuid jätame mängijatele 

otsimisrõõmu. Vähemalt 3 õiget annab ühe punkti. 

 

 
 

32. Raio Piiroja lõi koondisesärgis 114 mänguga 8 väravat. Ainult ühe meeskonna vastu 

suutis ta seda kahel korral, kusjuures need olid tema esimeseks ja viimaseks tabamuseks 

koondises. Mõlemad tabamused sündisid EM-valikmängudes, esimene võõrsil 4.09.1999. ja 

teine kodus 11.08.2010. Millise koondise võrku sahistas Raio kahel korral? 

 

33. Tallinna FC Infonet krooniti tänavu esmakordselt Eesti meeste jalgpallimeistriks. Taas jäi 

tiitel Tallinnasse. Kui jätame kõrvale 1999. ja 2000. aastal meistriks tulnud ja Maardu 

Levadia nime all mänginud sisuliselt Tallinna võistkonna, siis milline mitte-Tallinna 

meeskond krooniti viimati Eesti või Eesti NSV jalgpallimeistriks? 

 

34. Isa on NSVL karikavõitja jäähokis, tütar rahvuskoondise mängija jalgpallis (32 mängu, 1 

värav, seisuga 15.09.2016) ning poeg pallib teises liigas Saue JK Laagri meeskonnas. Mis on 

nende kolme ühine perekonnanimi? 

 

35. MUUSIKA KÜSIMUS: Seda, et kuuldav muusikapala on jalgpallis legendaarne, ei 

vaidlusta keegi. Vähesed teavad, et kuuldava ning tänini Venemaa jalgpallistaadionidel 

mängitavat jalgpallimarssi kui omalaadset hümni soovis kirjutada ka kuulus helilooja ning 

jalgpallisõber Dmitri Šostakovitš. Temast jõudis ette hea heliloojast semu, kes end ajalukku 

talletanud ka Nõukogude sõjalauluga „Katjuša“. Kes on kuuldava loo helilooja? 
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36. Ühe Eesti koondist esindanud ja seal väravagi löönud mängija koduklubide nimistu 

välismaal kuue aasta jooksul (2002-2008) kujunes pikaks: Sankt-Peterburgi Dinamo, Almatõ 

Kairat, Naltšiki Spartak, Elista Uralan, Mahhatškala Dinamo, Sankt-Peterburgi Petrotrest, 

Habarovski SKA-Energia, FK Smorgon. Sama ajavahemiku sees jõudis küsitav mängida ka 

kahes Eesti klubis. Kes on see kireva klubinimekirjaga CV-ga mängija, kes vähemasti 

ühest koduklubist on välja heidetud ebalojaalsuse eest ning probleemselt käitunud 

teisteski klubides? 

 

37. Eesti meeste rahvuskoondise rekordinternatsionaal on teadupoolest Martin Reim 157 A-

koondise mänguga. Eesti meeste koondise edukaim väravakütt on teadupoolest Andres Oper 

38 väravaga. Kes on Eesti meeste koondise väljakumängijatest kaks enim A-koondise 

mänge pidanud mängijat, kes ei ole koondisemängus skoorinud? 

 

38. Paremal pildil olija võitis möödunud hooajal oma esimese tiitli.  

Kes on pildil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Kes on see Euroopa meister jalgpallis? Sündinud 22.02.1969 Viinis, klubijalgpalli 

mängis lisaks kodumaale veel Müncheni Bayernis, Uerdingeni Bayeris, Fiorentinas, AC 

Milanis, Glasgow Rangersis, Londoni Chelseas ja Amsterdami Ajaxis. On ainus eurooplane, 

kes mänginud nii jalgpalli kui futsali MM-finaalturniiridel ja löönud mõlemil ka väravaid 

(peale tema on maailmas veel 2 jalgpallurit, kes sellega hakkama saanud). 31-aastaselt lõpetas 

Achilleuse kõõluse trauma tõttu mängimise. NB! 2 punkti saamiseks vastake eesnimega või 

eesnime esimese tähega. 

 

 

40. Kes on pildil? 
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41. Näete pildil esmasel pilgul siia mängu mitte sobivat isikut. Meie tahame hoopis teada 

Kristjan Kanguri särgi sponsorlogost tulenevalt ühte asja. Giorgio Armani on suur 

jalgpallisõber ning EA (Emporio Armani) number 7 on pühendatud Armani lemmikmängijale, 

kelle karjäär on tänaseks küll läbi. Kes oli Giorgio Armani lemmik vutimees (mitte-

itaallane)? 

 

 
 

42. Leicester City üllatuslikule Inglismaa meistritiitlile pani aluse hooaja algus, kui Jamie 

Vardy purustas liiga rekordi, lüües värava 11 mängus järjest. Kellelt Vardy rekordi (värav 

10 mängus järjest) ära võttis? Küsitav pole sugugi juhuslik tegija, vaid 56 väravaga 

Meistrite Liiga ajaloo neljas väravakütt. 

 

43. 2013.a. augustis nimetas HJK (Helsingi Jalgpalliklubi) klubi kõigi aegade värvikaimaks 

väravavahiks mehe, kes meeskonna eest mänginud vaid kahes mängus, millest üks oli 

sõprusmäng. Lisaks jalgpallile oli küsitav tegija ka teistes pallimängudes, ikka väravavahina. 

Ta on kolmekordne Soome meister veepallis ning korra on tiitli võitnud ka käsipallis. Selle 

mitmekülgse kollkipri karjäär katkes õpingute tõttu teatrikoolis. 1980.a. esindas mees Soomet 

Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kellest käib jutt? 

 

44. Pildil oleva koondislase nimi on ilmselt suurem kui tema tiitlid. Kes on pildil? 

Saavutustest on tal ette näidata MMi hõbe aastast 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. MUUSIKA KÜSIMUS: Millise MM tunnusmeloodiat kuulete ja kes on helilooja? 
Lugematu hulga filmimuusika eest on ta oma riigi teeneteordeni kavaler ja elutöö Oscari 

võitja. Küsitav MM aga ei toimunud isegi mitte tema kodumandril. MM logo 

inspiratsiooniallikas oli neli aastat enne turniiri manalasse vajunud presidendi tervituspoos, 

milles käte vahele asetati mõtteliselt pall. Debüüdi tegid Iraan ja Tuneesia, üle 12 aasta sai 

platsil näha Hispaaniat, Prantsusmaad ja Ungarit. Ajalukku läheb see MM aga eeskätt sellega, 

et andis meile uue maailmameistri. 
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46. Milline tänavuseks hooajaks oma riigi kõrgeimasse liigasse tõusnud Euroopa 

jalgpalliklubi asutati 1902. aastal nime all Be Quick? Tänase, samuti mitte rahvuskeelse 

nimetuse, oli klubi sunnitud võtma pärast kohaliku jalgpalliliidu vastavat nõudmist. 1971. 

aastal sai klubi nimi veelgi täiendust, sinna lisandus jalgpalliklubi kodulinna vapil asuv olend. 

 

47. Olulised jalgpalliklubide derbyd kipuvad enamasti maailmas käima mööda pealinnade 

klubisid. Näete piltidel kahte, ühe riigi pealinna jalgpalliklubide logo. Umbes 600 000 

elanikuga pealinna klubid on kahepeale võitnud 39 riigi meistritiitlit ja 30 karikat. Millise 

linna klubide logosid näete piltidel? 

  
 

48. Aastapäevad tagasi korraldas Robert Lewandowski Bundesligas tõelise väravatesaju, kui 

 sekkus teisel poolajal vahetusest mängu ja lõi üheksa minutiga 5 väravat. Milline klubi oli 

 sel päeval Bayerni vastaseks? 

 

49. Küsitav on Meistrite Liiga võitja, kaheksakordne oma riigi meister ning valitud jalgpalli 

MM parimaks mängijaks. Nimekaim Louis (1901–1974) on Pärnus sündinud ja Kuressaares 

kasvanud Ameerika modernistlik arhitekt, „rahvusvahelise stiili“ loojaid. Nimekaimuna tuleb 

arvesse ka kõrgel finantspoliitilisel positsioonil töötanud süüdimõistetud seksuaalkurjategija 

Mis on küsitavate ühine perenimi?  

 

50. MUUSIKA KÜSIMUS: Kuulete esimest jalgpallimeeskonda, kes jõudis plaadimüügi 

Briti Top 40 tabelisse. Milline meeskond ja millisel aastal? Et keeleoskus ei takistaks, 

tõlgime ära esimese salmi: 

Kodus 

Mõtlevad nad meist, 

Kui oleme kaugel võõrsil. 

Kodus 

On nad tõesti me seljataga 

Igas me mängus. 

Jagavad iga me löödud väravat. 

Seal kaugel 

Kuuleme neid ikka veel möirgamas 

Ja anname endast kõik, mis meil anda 

Kodurahvale. 

 

LISAKÜSIMUS: Kui suur tohib olla FIFA reeglite järgi piirjoontega märgistatud 

jalgpalliväljak rahvusvahelistes kohtumistes maksimaalselt? Vastus kirjutage palun 

ruutmeetrites. 
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1. Sergei Ratnikov (Levadiaga 1999. aastal) 

2. Indro Olumets 

3. nelja vastasega JK Pärnu Tervis (1995) ja JK Narva Trans (1996) 

4. Patrick Berger 

5. Pele 

6. Mehhiko liiga (Euroopa meistrivõistlustel mängis Prantsuse koondise mängija André-

Pierre Christian Gignac klubist Tigres UANL) 

7. Rakvere (JK Sillamäe Kalev), Tartu (FC Santos), Valga (JK Viljandi Tulevik) 

8. USA (7. mail 1994 a.) 

9. Arnold Kuulmann 

10. Los Angeles, staadioniks Memorial Coliseum (võõrustas 1932 ja 1984 

olümpiamänge), Eesti vastaseks oli El Salvadori koondis (29.02.2012) 

11. Inna Zlidnis, Budapesti Ferencvaros 

12. Miraildes Maciel Mota ehk Formiga, Brasiilia 

13. Chioma Ajunwa, Nigeeria. Olümpiakuld naiste kaugushüppes. 

14. 27 

15. Aivi Belinda Kerstin Luik 

16. Tšiili klubi Santiago Colo Colo, särgisponsoriga Lada. Võideti ajaloo esimene ja seni 

viimane Copa Libertadores ehk Lõuna-Ameerika klubide meistrikarikas 

17. Copa America 

18. Sir Stanley Matthews, CBE 

19. Quito (Ecuadori pealinn) 2850 m kõrgusel ja Vjatšeslav Zahovaiko 

20. Status Quo 

21. George Best Belfast City Airport. Põhja-Iirimaa. 

22. Groznõi Terek, Jekaterinburgi Uural 

23. Kollane – Londoni Arsenal, sinine – Londoni Chelsea, punane – Manchesteri United 

ja türkiisikarva – FC Liverpool 

24. Rumori Calcio Tallinn 

25. Uruguay 

26. Moskva Torpedo, aastatel aastatel 1933-1935 Moskva ZIS ehk Zavod imeni Stalina, 

meeskond asutati kunagise autotehase juurde. Klubi eest on mänginud koguni kuus 

Eesti koondise jalgpallurit. 

27. Evald Tipner 

28. Boriss Paichadze, Gruusia jalgpallilegend 

29. Gin Long Drink 

30. Ipswich Town, vihjatud treener Mick McCarthy 

31. Esireas vasakult teine Osvaldo Ardiles, viies Bobby Moore, tagareas vasakult teine 

Paul van Himst ja kuues Kazimierz Deyna 

32. Fääri saared 

33. Pärnu Kalakombinaat/MEK, 1985. aastal 

34. Lambin (Tiit, Daniela Mona ja Vincent Ray) 

35. Matvei Blanter 

36. Mark Švets 

37. Enar Jääger (121 koondisemängu) ja Aleksandr Dmitrjev (102 koondisemängu) 

38. Claudio Ranieri 

39. Brian Laudrup 

40. Gareth Bale 



VIII Eesti meistrivõistlused jalgpalli mälumängus 22.11.2016 
Küsimuste koostajad Siim Avi, Timo Tarve, Urmas Oljum ja Jaan Pärn  

41. Andri Shevchenko. Praegune Ukraina koondise peatreener 

42. Ruud van Nistelrooy 

43. Vesa-Matti Loiri 

44. Diego Armando Maradona Sinagra 

45. 1978. a. MM, Ennio Morricone 

46. Go Ahead Eagles, Hollandi klubi. Henrik Ojamaa ja kunagine Sander Posti koduklubi 

47. Tirana 

48. VfL Wolfsburg 

49. Kahn 

50. Inglismaa rahvuskoondis 1970 

 

LISAKÜSIMUS: 8250 m2 (110 m x 75 m) 

 


