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I PLOKK    

1.  Tallinnast saab otselennuga lennata mitmesse linna, kus käimasoleval hooajal mängib 
UEFA Meistrite Liiga meeskond. Ühe reisisuuna puhul on nii sihtkohana märgitud linn kui 
ka lennuvälja tegelik asukohalinn tänavu UEFA Meistrite Liigas esindatud. Selle linna, kus 
Tallinnast startiv lennuk tegelikult maandub, võistkonna suurim saavutus on oma maa 
karikavõit hooajal 1962/1963. Klubi logol on mainitud klubi asutamisaasta 1907. Samuti jõudis 
klubi Euroopa karikavõitjate karikasarja poolfinaali hooajal 1987/1988. Millise linna ja 
klubiga on tegemist? (linn 1p + klubi nimi 1p) 

2.  Järgmisel aastal toimub jalgpalli EM-i finaalturniir 12 linnas ja 12 riigis.  Kui mõnel riigil on 
lootust osaleda korraldajana veel läbi kevadise play-off’i, siis ühel võõrustaval riigil pole 
võimalik EM-il koduväljakul mängida. Milline riik võõrustab järgmisel aastal EM-i mänge, 
kuigi ise finaalturniiril ei osale?  

3.  Kõik teavad jalgpallis väravalöömise sünonüümina fraasi „kolli lööma“. 1962. a kui 
Kolumbia tegi MM-il Tšiilis debüüdi, lõi 4:4 viigimängus NSV Liiduga 68. minutil Lev Jašinile 
värava Marcos Coll.  Mille poolest oli see värav eriline ning seni ainus ja ainulaadne MM-i 

finaalturniiri mängude ajaloos? Vihjena öeldud, et Ladina-Amerikas on taolise värava puhul 
kasutusel termin „Gol olimpico“. 

4.  Me ei küsi pildil olevat oma riigi läbi aegade edukaimat sportlast (võistles Tallinnas 2009. 
aastal), vaid riiki, mida ta on esindanud (5x olümpiamängudel). Eesti jalgpallikoondis on 
mänginud küsitava riigiga kahel korral novembris, nii kodus kui ka võõrsil. Ühe mängu Eesti 
võitis ja teise viigistas. Milline riik? 

  

5. Küsija on mänginud folkloristi ning lindistanud mängu ajal ühe meeskonna fännide laulu. 
Millise linna meeskonna fännide laulu te kuulete? 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/1962%E2%80%9363_Coppa_Italia
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.freedomskn.com%2Fresources%2Fuploads%2F2017%2F08%2FKim-Collins-1-300x169.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freedomskn.com%2Fkim-collins-wins-again-elected-to-iaaf-athletes-commission-with-most-votes%2F&docid=rQxT9tEFEes_FM&tbnid=fyL8aAXBbrPpOM%3A&vet=12ahUKEwjRjOLKqbDmAhWDk4sKHf0CDEs4yAEQMyhNME16BAgBEE4..i&w=300&h=169&bih=710&biw=1536&q=kim%20collins%20&ved=2ahUKEwjRjOLKqbDmAhWDk4sKHf0CDEs4yAEQMyhNME16BAgBEE4&iact=mrc&uact=8
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II PLOKK (KULTUUR) 
 
6.  Päriselust inspireeritud romaan „Jalgpalluri naine: luksuslik aasta Itaalias“ räägib Eesti 
jalgpallikoondise 23-aastasest keskkaitsjast, kes on välja võidelnud koha Itaalia klubis ACF 
Fiorentina, ning tema naisest, kes jätab oma karjääri kodumaal ja sõidab samuti Itaaliasse, et 
mehele toeks olla. Ühine aasta Firenzes on sisustatud armastuse, Itaalia avastamise, luksusliku 
elu, kõrgmoe ning muidugi jalgpalliga. Kes on romaani autor? 

 
7.  MUUSIKAKÜSIMUS: Kes laulab? Vihjeks, et tema poeg on mänginud Eesti 
noortekoondiste eest ning sai seejärel õiguse esindada ühe teise riigi koondist. Laulja ise on 
vedanud klubi, mis esindanud Eestit klubijalgpallis Euroopas. 

 
8.  Jalgpalli on kujutatud 1914. aastal ühes spordiajakirjas. Tegu oli esimene eestikeelne 
spordiajakirjaga, mida andis 1914. aastal Peterburis välja Daniel Wiedemann (pärast 
eestistamist Tõnu Võimula). Ajakirja ilmus kokku 4 numbrit. Ajakirjas oli tõlkijana ja 
korrektorina tegev kurikuulus Viktor Kingissepp. Millist nime ajakiri kandis? 

 
 
9.  Küsitav rakendus on juhtiv veebipõhine jalgpallimeeskonna juhtimise mäng. See on tasuta 
ning koondab endas mitmesaja tuhande liikmega kogukonda üle maailma. Veebisaidil ehitad 
ja treenid oma klubi, võisteldes samal ajal teiste mängijate poolt juhitud võistkondadega. 
Võitmiseks ei ole vaja igapäevaselt tunde kulutada, vaid võidu võtmeks on õigesti seatud 
strateegia. Mäng sai alguse 1997. aastal. Eestis on saidil käimas on 58. hooaeg koos 2 728 
meeskonna ja 972 aktiivse kasutajaga. Millist nime kannab mäng või mängusait?   

 
10.  Eesti Posti poolt anti välja 12.08.2009 Nr.57 - Eesti jalgpall 100 tervikasi, mida on võimalik 
üle maailma saata. Kes on graafik (küsitav on disaininud pea enamus tervikasju Eesti 

Postile)? Küsitav (sündinud 25. septembril 1947 Mustlas), töötas 2003–2010 Eesti 
Postmargis kunstnikuna. 2011. aastast on ta Tarvastu valla aukodanik. Postmarke (enam kui 
200) teinud kuuele riigile – NSV Liit, Eesti, Rootsi, Läti, Leedu ja Kasahstan. 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Sport
https://et.wikipedia.org/wiki/1914
https://et.wikipedia.org/wiki/Peterburi
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5nu_V%C3%B5imula
https://et.wikipedia.org/wiki/25._september
https://et.wikipedia.org/wiki/1947
https://et.wikipedia.org/wiki/Mustla
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Postmark&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Postmark&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Tarvastu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/NSVL
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/Rootsi
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ti
https://et.wikipedia.org/wiki/Leedu
https://et.wikipedia.org/wiki/Kasahstan
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III PLOKK    
 
11.  Sel aastal toimus naiste jalgpalli MM Prantsusmaal. Millega said sellel turniiril hakkama 

järgmised mängijad? Üheks neist on Anouk Dekker (Holland), kes veidi järgnevatest eristub, 
teisteks olid Millie Bright (Inglismaa), Ngozi Ebere (Nigeeria) ja Nothando Vilakazi (LAV). 

 
12.  On teada tuntud fraas, et võitis sõprus. Olümpiamängudel on taoline juhtum aset leidnud. 
Nimelt 1972. aasta suveolümpiamängudel Münchenis tegid kaks koondist omavahel 2:2 viigi 
ning mõlemad said kaela pronksmedalid, kuna lisaaega ega penalteid ei olnud. Aastaid hiljem 
räägitakse kokkuleppemängust. Millised koondised omavahel mängisid? (1 punkt 
kummagi õige meeskonna eest) 

 
13.  Pildil olev mängija oli oma maa edukaim väravakütt 55 väravaga ning internatsionaal 102 
mänguga. Antud tulemust ei ole võimalik ületada. Kes on pildil?  

  
 
14.  Eesti koondis on mänginud kõikjal üle maailma, kuid milline on geograafililselt kõige 
lõunapoolsem linn, kus Eesti koondis on sõprusmängu pidanud? (õige riigi nimetamise 
eest saab ühe punkti) 

 
15.  Glasgow Celtic käis suvel Eestis külas ning seega on hea ühte kunagist Šoti klubi mängijat 
küsida. Kuigi küsitav kunagi Celticus mänginud jalgpallur lõi 2002. aastal Eestile värava, siis 
tema nimi on Eesti jalgpalliringkondades siiamaani siiani tuntud teistel põhjustel. Kellega on 
tegu? 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Anouk_Dekker
https://en.wikipedia.org/wiki/Millie_Bright
https://en.wikipedia.org/wiki/Ngozi_Ebere
https://en.wikipedia.org/wiki/Nothando_Vilakazi
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Maciej_Zurawski_5.jpg
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IV PLOKK    
 
16.  Cristiano Ronaldo on löönud koondise tasemel UEFA rekordit tähistavat 99 väravat. Eesti 
koondist on CR7 kostitatud 4 väravaga. Millisele vastasele on Portugali pallivõlur löönud 
koondise tasemel kõige enam väravaid, tervelt seitse?  

 
17.  Soome jalgpallikoondise pikk ootus on läbi ning meeskond pääses EM-i finaalturniirile. 
Siiski on soomlased nagu eestlasedki osalenud olümpiamängudel. Kui Eesti ainsaks korraks 
on 1924. aasta Pariisi suveolümpiamängud, siis mitu korda on Soome jalgpallikoondis 
olümpiamängudel osalenud? 

 
18.  Pildil olevad vennad on Eesti jalgpallisõpradele „vanad tuttavad“. Kui legendaarsed 
mängijad ei meenu, siis ehk on veidi abi merenduses kasutavast lipust. Muideks, ühest 
vennast, kes tegi oma koondisedebüüdi 22. juuni 1997 Eesti vastu, sai 17. novembril kõige 
kauem koondise tasemel püsinud mängija maailmas. Mis on vendade perekonnanimi? 

  

   
 
19.   Nõmme Kalju mängis eurosarjas Glasgow Celticu vastu, kuid kui aastaid varem, 2013. 
aastal külastas Šotimaad Karagandõ Šahtjor, olid kasahhid pahurad, et UEFA keelas ära ühe 
mängueelse traditsiooni. Nädal aega varem viidi oma koduväljakul traditsioon ellu ning 
võideti kuulsat klubi 2:0. Kas traditsiooni ärajätmine mõjutas mängu või mitte, kuid šotlased 
võitsid 3:0 ning pääsesid alagrupiturniirile. Millisest kasahhide keelatud mängueelsest 
traditsioonist on jutt?  

 
20.  Kõik me teame kosmoses käinud koeri: Laika, Belka ja Strelka. Kuid pildil olev kolli 
tõujoontega koer leidis 27. märtsil 1966 omanikuga jalutuskäigu ajal seitse päeva varem 
varastud Jules Rimet´ karika ning päästis mõnes mõttes Inglismaal toimunud MM-i. Mis on 
jalgpalli ajalukku läinud koera nimi? 

  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pickles_dog.jpg
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V PLOKK   
 
21.  Eestis on märulipolitsei osalenud 2001. aastal Venemaa fännide taltsutamisel, vahel on 
Sillamäel ja Tallinnas juhtunud mõningaid uudisekünnise ületanud fännide vahelisi rüsinad. 
21. mail 1933 toimus Eestis ühel teise spordiala võistluskohas umbes 50 osavõtjaga mäss, kui 
publik hakkas süüdistama võistlejaid ja kohtunikke kokkumängus, mis on ka jalgpallis tuttav 
probleem. Korra taastasid 15 jala- ja kaks ratsapolitseinikku. Friedrich Assentok ja Paul 
Valdson arreteeriti, Karl Ots ja kolm tuvastamata isikut said tunda kumminuia. Läbi ajaloo on 
küsitav spordiala isegi suurlinnades fännide  ohrviterohkeid mässe ja ülestõuse toonud. Sellel 
spordialal (laiendatud tähenduses) on mängitud ka  jalgpalli. Millise spordialaga on 
tegemist?  

 
22. Eesti Jalgpalli Liidu tootemloom on siil. Üle ega ümber ei saa asjaolust, et Eesti 
rahvusloomaks valiti suure skandaaliga hoopis hunt. Millise väljaspool Harjumaad asuva 
maakonnakeskuse võistkonna nimeks on rahvusloom hunt? 

 
23. Saaremaa osaleb seni edutult Saarte Mängude jalgpalliturniiril, mida peetakse 1989. 
aastast. Millised kaks saart on olnud Saarte Mängudel läbi aastate kõige edukamad? 
Mõlemad saarel on kolmekordsed võitjad. Vihjena olgu öeldud, et mõlemad autonoomsed 
saared kuuluvad Kanalisaartena Briti krooni alla ning olid II Maailmasõjas okupeeritud 
Saksamaa poolt. Altpool leiate saarte lipud. (1 punkt mõlema saare nime eest) 

  
 
 
24. Teie ees on UEFA liikmesmaades kõige enam kohalikke meistritiitleid võitnud 
meeskondade esikolmik. Täitke tühimik! (klubi – 1 punkt, maa – 1 punkt) 
1. 54 meistritiitlit: Rangers FC (Šotimaa) 
2. 53 meistritiitlit: ..................... (...............) 
3. 50 meistritiitlit: Celtic FC  (Šotimaa) 
 
25. Millises linnas toimub fotol kujutatud jalgpallimäng? Teisel pildil on selle linna 
jalgpallimeeskond „Stroitel“. Linn asutati 1970. aastal, linnaõigused omandas 1979. aastal. 

 
 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kumminui
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VI PLOKK   
 
26.  Selle Inglismaa Premier League´i klubi kodumängud toimuvad maailma vanimal staadionil, 
kus tänase päevani profijalgpalli mängitakse. 15. augustil 1992 lõi küsitava klubi mängija 
kodustaadionil Premier League´i ajaloo esimese värava. 1927. aastal jõudis nimetatud klubi 
mäng esimesse BBC raadioülekandesse. Tähelepanelik vaataja leiab klubi embleemi või 
sümboolika filmidest National Treasure, Batman Begins, The Full Monty ja When Saturday Comes. 
Millisest klubist on jutt? 
 
27.  Kes oli see kurva elusaatusega Eesti jalgpallur? 

Sündis 18. jaanuaril 1910 Saaremaal, Kaarma külas. Õppis Jakob Westholmi Gümnaasiumis. 
Esimese jalgpallikoolituse sai ta A/S Lutheri NMKÜ spordiväljakul. 17-aastaselt võeti 
Tallinna Spordi meeskonda. 1929. mängis esimese mängu Eesti koondises Landskronas Rootsi 
vastu. Lõi kaks väravat 1933. aastal Leedu vastu. 1934. aasta Eesti meistrivõistlustel oli 8 
väravaga suurim väravalööja. Aastatel 1929–1936 mängis ta Eesti jalgpallikoondises kokku 31 
mängu ja lõi 2 väravat, samuti esindas Eesti jääpallikoondist. Aastatel 1937-1940 oli küsitav 
härra Tartu Olümpia treener. Tuli aastatel 1927–40 kuus korda jalgpallis ja viis korda jääpallis 
Eesti meistriks. Oli hea laulumees ja klaverimängija. 1941. aasta suvel mobiliseeriti Tallinnas 
Punaarmeesse. Suri 1942. aastal Arhangelski oblastis Verhnjaja Toima rajoonis nälga. 
 
28.  Pildil on UEFA EURO 2020 ametlik maskott. Mis on maskoti nimi? 
 

 
 
29. Milline Põhjamaade (Soome, Rootsi, Taani, Norra) jalgpalliklubi (meeskond) on 
ainsana võitnud UEFA klubide karika (UEFA Meistrite karikas, UEFA Karikavõitjate 
karikas, UEFA karikas) ning seda kahel korral? 
 
30.  Teie ees on A.Le Coq Arenal värava löönud jalgpalluri käimasoleva hooaja skoorileht.  
09.08. KLUBI 1 värav   17.08. KLUBI 3 väravat   24.08. KLUBI 1 värav   
05.09. KOONDIS 1 värav   08.09. KOONDIS 1 värav 14.09. KLUBI 1 värav 
15.10. KOONDIS 2 väravat 15.11. KOONDIS 2 väravat 18.11. KOONDIS 1 värav 
01.12. KLUBI 1 värav  04.12. KLUBI 1 värav  14.12. KLUBI 1 värav 
Kes on see mängija? 
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VII PLOKK   
 
31.  Hooajal 1994/95 jõudis see meeskond tänu “Madridi imele” UEFA Euroopa Liiga 

eelkäijaks olnud UEFA Cupi veerandfinaali, kus kaotati itaallaste AC Parmale. Samal hooajal 

alistati eurosarja avaringis FC Flora ja hiljem neljandas ringis Real Madrid, kusjuures Reali 

koosseisus mängis toona küsitava klubi koduriigi tähtmängija. Vihjeks võib öelda, et viimati 

võitsid nad koduse meistritiitli 1989. aastal ja möödunud hooajal lõpetasid kohaliku 

kõrgliiga viienda kohaga. Millisest klubist käib jutt? 

 

32.  Neid kahte meest seob mitu fakti. Nad on olnud oma koduriigi A-koondise peatreenerid 

ja võitnud nendega ühe maailmameistritiitli. Kumbki meestest ei jõudnud mängijana A-

koondisesse. Nad jagavad ka ühes tabelis esikohta: enim meistritiitleid ühes (nimetamata) 

kõrgliigas, kusjuures sama meeskonna eesotsas. Lisaks, kõik need loetud saavutused 

treenerina mahuvad sellesse sajandisse. Kes on need treenerid? (1+1 punkti) 

 

33.  2008. aastal jäi see suur linn ilma oma korvpalliliiga NBA meeskonnast. Aasta varem oli 

samas linnas asutatud jalgpalliklubi, kes on tänavusel kümnendil võitnud kaks kohaliku 

tippliiga MLS tiitlit. Millisest linnast ja jalgpallimeeskonnast käib jutt (1+1 punkti)? 

 
34.  See autotootja on maailma üks suuremaid (2016. aasta seisuga kolmas Toyota ja 

Volkswageni järel)  ja on ehk Eesti inimestele tuttav autoralli WRC sarjast. Autot tootev 

grupp toetab ka ühte jalgpalli meistriliigat, mistõttu kannab liiga selle auto nime. Millisest 

automargist ja millise riigi liigast käib jutt? (1+1 punkti) 

 

35.  See legendaarne jalgpallur mängis Lääne-Saksamaa koondise ridades 96 mängu, neist 20 

kaptenina. 1980-ndate lõpus oli ta Lääne-Saksamaa koondise abitreener ning 1990. aastal sai 

temast Saksamaa koondise peatreener. Sel kümnendil käis ta peatreenerina Eestis ning 

lahkus siit kaotusega. Kes on see Eestit väisanud legend ning millise riigi koondisega ta 

Eestile kaotas (1+1 punkti)? 
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VIII PLOKK   
 
36.  Inglismaa tippjalgpallis keerlevad ulmelised rahasummasid, kuid saareriigi vutielus on 
paraku ka tumedam pool – madalamates profiliigades (Championship, League One, League 
Two) vaevlevad paljud klubid krooniliste võlgade küüsis. 27. augustil 2019 visati Inglismaa 
liigasüsteemist (PL-L2) välja klubi, mille ulatuslikud finantsprobleemid ei võimaldanud 
alanud hooajal ühtegi mängu pidada. Viimati juhtus taoline asi 1992. aastal kui Football 
League´ist eemaldati Maidstone Town. Küsitava klubi tuleviku üle langetab otsuse High Court. 
Millise klubiga on tegemist? Pildil näete klubi logo. 
 

 
 
37.  Sergei Pareiko tegi debüüdi Eesti Meistriliigas hooajal 1992/1993. Millises meeskonnas?  
 
38.  Kes on pildil? 
 

 
 
39.  Eesti naiste meistrivõistlustel on meistritiitel liikunud mitmeaastaste tsüklitega Pärnu ja 
Tallinna vahel. Esimesed neli meistritiitlit (1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997) jagasid 
omavahel Pärnu naiskonnad Central Sport ja Pärnu Jalgpalliklubi. Hooajal 1997/1998 tõusis 
esmakordselt troonile topeltnime kandev Tallinna naiskond. Millist nime see naiskond 
kandis? (mõlema õige nime eest 1 punkt) 
 
40.  MUUSIKAKÜSIMUS: Millise klubi hümni kuulete? Laul kannab nime Wir Sind nur ein 
Karnevalsverein. Vihjeks olgu öeldud, et küsitava klubi „vilju“ naudivad UEFA Meistrite Liiga 

suursoosikud 😊  
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41.   Bundesliga esimese hooaja (1963/64) võitis meeskond, kelle kodulinn pole ajaloos kõige 

tuntum vaid jalgpalli poolest. Meeskond mängib ka täna Saksamaa kõrgliigas. Kaks ja pool 

sajandit enne ajaloolist Bundesliga võitu sai see linn tuntuks hoopis ühe lahuse loomise 

poolest, mille lõi Giovanni Maria Farina. See lahus on kasutusel ka tänapäeval. Mis on selle 

kuulsa lahuse nimi? 

 

42.  Seisuga 16.12.2019 on Brasiilia koondisel eeldatult enamuse vastastega mängides ette 

näidata positiivne saldo ehk võite on rohkem kui kaotuseid (või võrdselt). Aga erandiks on 

kolm jalgpallikoondist. Millised? (Kaks õiget 1p, kolm õiget 2p). 

 
43.  Golden Bush, Naughty Boys, Meat Commission – need võistkonnanimed pärinevad ühe 

riigi meistrivõistlustelt. Sama riigi A-koondis on FIFA edetabelis 148. kohal. Selles Aafrika 

riigis on vasakpoolne liiklus ja rahvaarvuks veidi üle kahe miljoni elaniku. Millisest riigist 

käib jutt?  

 
44.  Selle riigi jalgpallikoondis asub FIFA edetabelis (28.11.2019) 118. kohal. Kuigi riik ei asu 

Euroopas, siis tõi seal sündinud mängija sel sajandil finaali ainsa tabamusega oma 

koondisele Euroopa meistritiitli. Küsime mängija nime ja sünnimaad (1+1 punkti). 

 

45.  Franz Beckenbauer ja Didier Deschamps on ainsad mehed, kes võitnud 

maailmameistritiitli nii kapteni kui ka peatreenerina. Küsitav mees oli esimene, kes suutis 

maailmameistriks tulla nii mängijana kui ka treenerina. Ta polnud küll kapten, kuid tema 

auhinnakapis on mängijana lausa kaks meistritiitlit, peatreerina üks tiitel ning üks ka 

abitreenerina. Kellega on tegu? 
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46.  Milline jalgpallur mängis lõppenud Premium Liiga hooajal (2019) ainsana kõikides 
mängudes algusest lõpuni ning kogus maksimaalsed 3240 mänguminutit? 

 
47.  Lõuna-Ameerika tähtsaima klubide karika, Copa Libertadorese võitis 2019. aastal klubi, 
mille täisnimi viitab hoopis ühele teisele spordialale. Tegemist oli küsitava klubi teise Copa 
Libertadorese võiduga, esimene trofee pärineb 1981. aastast. Copa Libertadorese ajaloo  
edukaim klubi on võitnud ihaldatud karika kokku 7 korda ning tähelepanuväärsel kombel 
pole meeskond finaalis kordagi kaotanud! Nimetage A) tänavuse hooaja Copa Libertadorese 
võitja ning B) Copa Libertadorese läbi aegade edukaim klubi. 

 
48.  Küsitavas linnas on elab ligi 600 000 inimest. Linna tuntuim restoran on Auerbachs Keller, 
kus Johann Wolfgang von Goethe kirjutas valmis enamuse oma maailmakuulsest teosest 
„Faust“. Raamatus algab Auerbachs Kellerist Fausti ja Mephisthophelese ühine rännak. 
Küsitava linna meeskond võitis 1903. aastal riigi kõige esimese meistritiitli. Lõppenud aastal 
käisid küsitava linna tuntuima klubi jalgpallurid Lilleküla pallimurul. Pildil on linna vapp. 
Millise linnaga on tegemist? 

 

 
 
49.  Kes on pildil?  
 

 
 
50.  Alates 2008. aastast on FIFA Ballon d´Ori võitnud Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo, vaid 
2018. aastal valiti parimaks Luka Modrič. Kes pälvis „kuldse jalgpalli“ 2007. aastal enne 
Messi ja CR7 ajastu algust? 
 
LISAKÜSIMUS: Kui palju on Eestis ametlikel andmetel jalgpalli harrastajaid? Lähtekohaks 
on Eesti Spordiregistri 2018. aasta andmed.  


