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Eesti koondis loositi atraktiivsesse, ent
keerulisse alagruppi

2. detsembril loositi Dublinis jalgpalli EURO 2020 kvalifikatsiooniturniiri
alagrupid. Eesti sattus loosi tahtel gruppi C, mis ei ole mitte kergete killast, ent
(tsiteerides Ott Järvelat) „jalgpallikultuuriliselt“ on tegemist peaaegu et
täistabamusega! Ja on mida oodata! Esimest korda taasiseseisvumisaja jooksul
ristab Eesti jalgpallikoondis piigid Saksamaaga. Alagrupi tugevaima asetusena
on meile vastaseks „vanad sõbrad“ nandroloonimaalt, Hollandist. Briti
vutikultuuri maaletoomise eest hoolitsevad seekord taas põhja-iirlased, kellega
mõne aasta tagustest kohtumistest üksnes toredad mälestused on… Alagrupi
punase laterna rolli kannab potentsiaalselt Valgevene, kellega aga halva õnne
ja vastutuule koosmõjul võib Eesti koondis hõlpsasti tabelis positsioonid
vahetada. Aga teadagi, seda ei juhtu, sest lisaks põhjaiirlastele ’deja vu’ (või
pigem, tsiteerides Soome klassikuid, ’bon voyage’) tunde tekitamisele on
sinisärkidel ka paar klaarimata arvet hollandlastega ning Saksa koondise ala-
või ülevormi hindamiseks ja kinnistamiseks oleme ilmselt just meie need
väljavalitud, kes selle pildi kirgaste ja rasvaste kriitidega 2019. aasta 13.
oktoobri õhtu lõpetuseks Euroopa jalgpallimaastikule maalivad.  
 



Aga asja juurde. Loosimine toimus ning juba samal õhtul saadi paika ka
alagrupi mängude kalender. Mängude alguskellaaegadega läks taas just nii
nagu ta läks, aga naerge või nutke, kalender on järgmine: 
 
21.03.2019 kell 21.45 Põhja-Iirimaa - Eesti 
08.06.2019 kell 19.00 Eesti - Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena 
11.06.2019 kell 21.45 Saksamaa - Eesti 
06.09.2019 kell 21.45* Eesti - Valgevene, A. Le Coq Arena 
09.09.2019 kell 21.45 Eesti - Holland, A. Le Coq Arena 
10.10.2019 kell 21.45 Valgevene - Eesti 
13.10.2019 kell 21.45 Eesti - Saksamaa, A. Le Coq Arena 
19.11.2019 kell 21.45 Holland - Eesti 
 
*Võimalik on Eesti - Valgevene mängu algusaja muutumine. 



Keskpõrandale kokku!  

Loetud päevad pärast alagruppide loosimist ja lugematud päevad enne
jõulupühi, täpsemalt kolmapäeval, 12. detsembril, paiskas Eesti Jalgpalliliit
koostöös Piletileviga müüki EURO 2020 kvalifikatsiooniturniiri piletipaketid.  
Jalgpallihaiglal on sellega seoses üks suur rõõm ja üks väike mure. Rõõm
teadagi selle pärast, et Jalgpallihaigla saab aidata Sul soetada endale parima
hinnaga piletipaketi EURO 2020 kvalifikatsioonimängudele kodukamaral, mure
aga selle pärast, kuidas meie, fännid A Le Coq Arena Lõunatribüünil välja
paistame, kõlame ning ühtse löögirusikana mõjume. Viimastel aegadel on
meie read õige hõredad olnud ning kriitikatuld Eesti jalgpallikoondise fännide
mängule kaasaelamise osas on tulnud nii õigustatud kui ka vähemõigustatud
kahuritest.  
 



„Soolikast“ vabaks!

Müts maha Teie kõigi ees, kes te tulete alati mängudele kohale ning annate
endast parima! Teie hingestatus on ainus edasiviiv jõud kui me räägime
kaheteistkümnendast mängijast platsil. Jalgpallihaigla on samuti üritanud
viimastel kuudel jõudumööda toetada fännitribüüni atmosfääri arengut, tuues
tribüünile sini-must-valged väikelipud, tifo ja Jalgpallihaigla orkestrile lisaks ka A
Le Coq’i trummirühma trummarid. Viimased, muuseas, on trummeldanud koos
meiega nö „lepinguvälisest ajast“, ehk oma vabast tahtest, toetamaks Eesti
jalgpallikultuuri arengut.  
 
Aga ometigi on Eesti koondise fännidel üks oluline takistus, elamaks kaasa
täies mahus ja täiel rinnal Eesti jalgpallikoondisele A Le Coq Arenal. See
takistus on… paraku A Le Coq Arena ise…  
 
Fännitribüüni laius on 120+ kohta, sügavus aga… 5 rida! Sellisel „soolikal“, sest
seda ta on, rohkem kui 15+ aastat „tantsinuna“ tuleb tõdeda, et isegi päris hästi
oleme hakkama saanud! On olnud paremaid ja ka raskemaid aegu. No umbes
nagu täpselt siin ja praegu. 
 
Ei ole head ilma halvata. Raskematel aegadel on enamasti ka suurem
tõenäosus ratsionaalselt mõelda. Fännikultuuri mõistes üritamegi seda Teile
pakkuda, head jalgpallisõbrad. 
 
Toimiva jalgpallitribüüni võlusõnad on ühtsus ja kompaktsus. Praegune
klassikaline fännitribüün-„soolikas“ meile seda paraku aga ei paku. Liiga palju
möödalaulmist ja möödatrummeldamist. Vaadake või visuaali: 
 
 



See on see ala Lõunatribüünil, kuhu Jalgpallihaigla viimastel aastatel pileteid
müünud on ja kuidas me Lõunatribüünil paikneme. Me ei saagi üksteist
korralikult kuulda ning naabrite chant’i üle võtta, sest naabreid, Eesti
jalgpallikoondise tulihingelisimaid toetajaid – just selliseid nagu sina! -- seisab
selles pikas „soolikas“ üksteise taga reas kõigest tükki viis, aga külgedel oi kui
palju… On paratamatu, et fännitribüüni eri osade algatused lähevad omavahel
lappama ning ehkki orkester punnitab sinna vahele ja teeb mis suudab, on
tihtilugu sisemine tundmus, et „Ah ma hetkel tõesti ei viitsi enam“…

Lahendus
Lahendus on tegelikult virvendanud meie silme all juba viimased paar aastat.
„Need alumised tribüünid“, „Tribüünid, kuhu keegi ei lähe“. „Plekktribüünid“ .
„Sita nähtavusega tribüünid“. Jah, seda kõike nad on meie mõtetes seni olnud,
need A Le Coq Arena lõpuni ehitamise käigu lõppfaasis lisatud alumised
tribüünid. Needsamad! 
 
Aga need on tegelikult MEIE tribüünid! Meil pole põhjust neid põlata! Ja
juhtumisi pole ükski rohkem kui 15 aasta koondisemängude stampfännidest
tunda saanud seda tunnet, mis oleks kui… nojah… näiteks kui Eesti koondise
eest värava löönud mängija tormab väravat tähistama inimesega, kes on talle
sel konkreetsel hetkel kõige lähemal, ehk siis inimene publikust, esireast.
Värava kõrvalt. Olete näinud ju neid kaadreid maailmajalgpallist? Miks see
Eestis ei tööta? Meil Eestis pole ju esirida! Eesti koondise die hard fännkond
elab oma lemmikutele truult kaasa 4 meetri kõrguselt Lõunatribüüni kuuendalt
realt… 
 
Lahendus, või õigemini katse lahendust leida, peitub loodetavasti UEFA 2020
kvalifikatsiooniturniiril, tuua die hard jalgpallifännid tribüüni perifeeriast tribüüni
sügavusse, lähemale mängule. See ei ole lihtne ülesanne, sest terve hulk fänne
on endale 17 aastaga  alekokil „oma kohta“ juured alla kasvatanud ning
keelduvad sealt lahkumast, isegi selleks üheks katseperioodiks. Nad on aga
oluliseks osaks Eesti koondise fännide raudvarast ning nende valikut tuleb
aktsepteerida.  



Ometigi ... 
 
Hea Jalgpallihaigla liige 
 
Jalgpallihaigla on otsustanud oma võimaluste piires katta Lõunatribüüni
fännisektori tsentri kogu sügavuses, et ei oleks ainult 5 rida „üleval püüne
peal“, vaid kaks korda rohkem kära, müra, kompaktsust ja omasid inimesi. Ja
siin me palumegi sinu kui tubli jalgpallifänni ja potentsiaalse paketiostja abi.
Visuaal planeeritavast:

Liitu meiega! 
 
Koostöös Eesti Jalgpalliliiduga on selles valiktsüklis tribüüni alumises, „uues“
 osas  pakettide ja piletite hinnad soodsamad. Liitu meiega! Jalgpallihaigla
soovib alumised tribüünid elule kutsuda! Koos sinuga! 



 
www.facebook.com/groups/jalgpallihaigla 

Kuidas piletit osta?

Iga Jalgpallihaigla liige omab õigust osta pileteid põhimõttel 1+2 (üks
liikmemaksu tasunu saab osta max 3 piletit). Pileti ostmiseks peab olema
tasutud Sinu JH liikmemaks (10€, noorliikmel 3€) jooksva aasta (2018)
ulatuses. Kui oled endas kindel, saada e-mail piletisooviga
jalgpallihaigla@jalgpallihaigla.ee, teeme kiire taustauuringu  ning saadame
Sulle vastu koodi, mida saad kasutada Piletilevi.ee keskkonnast
Lõunatribüünile Jalgpallihaigla sektorisse piletit ostes.  
Jalgpallihaigla ala piletiostuks on: 
 
Sektorid A7  ja A8 piletipaketid: 
Kohad 369-407 
Read 1-5 48€* 
Read 6-10 54€* 
 
Ostes pileti enne 01.01.2019, rakendub 10% soodus 
*Piletihinnale lisandub Piletilevi teenustasu 
 
MTÜ Jalgpallihaigla pangakoordinaadid liikmemaksu tasumiseks on järgmised: 
 
EE692200221019232745 - Swedbank 
EE697700771000728459 - LHV 
 
 
Lahinguväljal näeme! 

Kasutatud allikad: UEFA, Postimees (Kairit Edovald), Eesti Jalgpalli Liit, Soccernet 


