«Kes el olnud sportlane enne eraelus, pean selleks saama mele
kaitseväes.»
H. Mikase foto.

Poolsada jooksjat kaitseväe spordinädala B klassi 5000 mtr. jooksus.

Tsiteeritud lause väljendas kindralKaitseväe spordinädalal esines üle 700 rändavate auhindade
väljapanemisega
staabi ülem N. Reek kaitseväe üleriikli- sportlase, arv, mis veelgi 2—3-kordseks omaltpoolt, nii et lähemas tulevikus veel
seks spordinädalaks ilmunud „Sõduris", ja oleks võinud paisuda, kui osavõttu ei oleks suuremat intensiivsust ses suunas võib
kes selle soovi teonemise võimaluses vast piiratud. Ja üsna nõrku mehi ei puutu- loota.
veel kahtles, sellele valmistas spordinädal nud silma, nõrgemadki olid rahuldavad.
Kaitseväe spordi edu on suureks m o rõõmsa üllatuse. Seal paistis ilmselt sii- Võrreldes võistluste pilti aastat 3—4 ta- r a a l s e k s t o e k s ka meie üldisele
nia võimas j a teadlik püüd tõeliselt igat gasi peetud esimeste sellesarnaste katse- spordiliikumisele ja võtab jalad alt opositkaitseväelast sportliselt kasvatada, võim- tega, on vahe määratu. Kuigi võistlejate sioonilt, mis vahetevahel ikka siin-seal
saks indiviidiks arendada, veel enam — koosseis samana ei ole püsinud, on väeosa- nähtavale tuleb. Kui on spordiliikumise
seal paistsid tagajärjed, mis kaitsevägi des treeningu meetodid, abinõud ja muud ideedele juba niivõrd reaalne sisu antud ja
oma lühida kuid süstemaatliku tööga juba võimalused sedavõrd suure muutuse läbi tagajärjed käega katsutavad, jääb võrdlei'ahva sportlisel kasvatamisel saavutanud, teinud, et nüüd juba võrdlemisi lühida misi vähe võimalusi spordivastastel proVaatepilt oli imposantne ja vägev!
ajaga suudetakse kaitseväelasele rahuldav fiidi löömiseks. Kaitseväe ja üldspordiliiNädala õnnestumist nii suurejoonelisel lihv j a teadmised anda.
kumise vahel aga valitseb meil juhtmõtekujul oli raske olnud oodata, kuigi iga uus
On märgata, et kaitseväes täielikult tes täielik kooskõla j a võib väita, et meie
kaitseväe võistlus oli jõudsate sammudega o n k a d u m a s s p o r d i v a e n u l i k - spordiliikumise eesmärk ja abinõud praegu
üldist tasapinda edasi viinud. S u u r i m a k u s j a vastandina sellele tugev omavahe- täielikult selgelt ja tegelikule elule vastuh ü p p e t e g i s i i s k i v a s t m ö ö d u - Iise edasirühkimise püüd mõjule pääsnud, võetavalt on defineeritud,
n u d s p o r d i n ä d a l . Ja et seal midagi Väeosad püüavad üksteise võidu suuremaKaitseväe võistluste eritlusel on nende
kunstlikult väljapressitut, hüpestroofilist le täiusele omi mehi arendada! See on massilise iseloomu tõttu raske üksikutel
ja haiglast ei olnud, vaid tervis j a elurõõm sootuks midagi uut j a tundmatut meie se- isikutel peatada. Kuigi üksikud seal tugeiga uue suursaavutuse taga kääris, laseb nises kaitseväe praksises. Selles on suu- vait domineerisid, oli köitvam ometigi see
oletada, et arenemise piir veel kaugeltki reit värsket vaimu, ajaga kaasasammu- tagasein, mille foonil nende soolo kõlas,
saavutatud ei ole, vaid senise töö ja mee- mist ja õiget olude hindamist. Seda ten- mass, rahvas, oma kõige mitmekesisetodite kestmisel saavutuste tasapind en- dentsi cshutasid nüüdsetel võistlustel veel mate, kõigist maakondadest pärit edustanast veel märksa edasinihutada annab.
kõrgemad kaitseväe juhid j a asutused jäte läbi. Seal oleks olnud kahtlemata
(Järg 7. leheküljel.)

2

Otto
Taktika on jalgpallimängus sama vajalik, kui tehnikagi. Sõna „taktika" on
laenatud s õ j a t e a d u s e s t , kus ta umbes lahingupidamise oskust tähendab. Kui
tehnika annab kehalised eeltingimused
mänguks, siis pakub taktika i d e e d , mis
võitluse läbiviimiseks — jalgpall on võitlusmäng— kohased.
Taktika tugeneb
mõistusel ja on jalgpalli vaimline külg.
K o m b i n a t s i o o n . Sõna on pärit
ladinakeelest ja tähendab umbes sidumist,
ühist tegevust, koostööd.
Primitiiv jalgpallis oli ainuvalitsus üksikmängul, üksikaktsioonid võivad olla
kas hiilgav dribbeldus mitmest vastasest
läbi, ääreajaja kiire edasitormamine, siseajaja läbimurre ühes järgneva väravalöögiga ja nii edasi. Mälestuste järel kõneldakse hiilgavatest mängijatest Inglise
jalgpalli algaegadel. On väga tõenäolik,
et tol ajal — vähemalt võrdlemisi — enam
väljapaistvaid palliarstiste, väravakütte
jne. leidus kui tänapäev. Siis pidid inimesed oskama ainult seda. Kes löögiga ei
hiilganud, seda ei võetud üldse meeskonda.
Söödumäng oli täielikult tundmata, hea
mängija pidi olema kas hea dribbeldaja
või hea lööja, või mõlemad kokku. Kogu
treening koosnes ainult pallitreeningust!
Et andekad inimesed siis kõrgele täiusele
arenesid, on enesest mõistetav. Kuid ma
olen sel arvamisel, et modern, tõelikult
esimese klassi meeskond, neid algaegade
solistide meeskondi ilma suurema vaevata
lööma peaks. Ei tohi unustada, et aja distants legendide sündimist soodustab.
Kombinatsioonimängu alus on söötpass. Sõna „pass" tähendab palli kaasmängijate üle anda.
Kombinatsioonimäng on primitiivse
üksikmänguga võrreldes suur edusamm.
Selle tõenduseks annab meile ajalugu rikkalikult materjali. Esimesest 16 mängust
Inglise ja Shoti vahel võitis Shoti 10, 4
lõppesid otsustamatult ja 2 võitis Inglise.
J3eda selgitab meile C. W. Alcock, inglise
jalgpalli ajaloolane ja juht: „Queens Parki
(Glasgov, Shoti) meeskond oli esimene,
kes kombinatsiooni võimalusi näitas. Peaasjalikult harrastas ta lühidat söötmist.
See püüd ja huvi, mida shoti mängijad
uue idee vastu väljendasid, võimaldas Shotil paljude aastate jooksul rahvusvahelistel kohtamistel oma ülekaalu Inglise üle
alal hoida."
Ei ole tarvis siiski ainult Inglismaaga
piirduda. 1918. aastal näitas MTK, Budapest, oma lühidasöödu mängu täiuslikkust
ja üleolekut kõigist, kellega ta kohtas. Ka
Karlsruher F. V. umbes 1910. a., Spielvereinigung Fürth 1914. a. ja 1 F. C. Nürnberg 1920.—23. a. olid selle stiili klassilised esitajad.
Uuel stiilil ei ole midagi tegemist sellega, et liialdus tulutuseni viib. Ta ei tohi
olla absoluutne kombineerimine, vaid peab
püsima mõõduka koostöö piirides. S e e j u u r e s ei ole ü k s i k ak t s i o o n
mitte ainult lubatav, vaid isegi v a j a l i k ja s o o v i t a v .
Peab
mõistma ainult õiget segu leida. Teadlik
koosmäng, dribbling, läbimurre ja jõuline
löök peavad kokku moodustama vormikindla terviku.
Sõna „kombinatsioon", nagu palju teisigi sõnu, on oma algmõistest juba rännaku teinud ja tarvitatakse praegu mitmesuguste asjade märkimiseks.
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Nerz.
Kitsamas mõttes mõistetakse „kombinatsiooni" all vastastikust palli mängimist
üksteisele.
Sõnaga „kombinatsioon" märgitakse
aga ka mitmesugust koostööd, kas palliga
või ilma. Kui kaks sama meeskonna mängijat sarnaselt koos töötavad, et üks neist
peale läheb ja teine samal ajal katab, või
kui nad vastastiku kohti vahetavad, või
kui üks takistab ja teine lööb, on see ka
kombinatsioon. Niisuguseid näiteid võib
palju tuua.
Aja jooksul on arenenud mitmed kombinatsioonimängu süsteemid. Tuntumad
neist on „kick and rush" ja shoti stiil.
Inglased usuvad, et nende kahe stiili arenemine on olnud tingitud puht välistest
põhjustest, nimelt mänguväljade iseloomust. Inglise väljad on kuivad ja kõvad,
kuna shoti omad sellevastu niisked ja pehmed.
„Kick and rush" süsteem (täpselt ümberpannes — löök ja jooks) eelistab pikki
sööte läbimurretega. Vastase tagameeskond peab esmalt laiali kistama ja siis pali
keskele mängitama. Tsenderdusele peab
siis järgnema otselöök jalaga või peaga.
Shoti stiil kasutab sagedamini kolmnurga kombinatsiooni". See nõuab täpset,
lühidat kättemängimist igas suunas —- ka
tahapoole — vastase kihutamisega siiasinna, kuni see väsib. Aeglase, kuid kindla kombinatsiooniga viiakse pall edasi,
poolkaitsjad soodustavad tagant. Vastane pigistatakse oma värava alla. Pall peaaegu kombineeritakse väravasse.
Kummalgi stiilil on oma hüved. Tänapäeva hiilgemeeskonnad mängivad enamuses segastiili, s. o. lühidate ja pikkade söötudega, õtse ja kolmnurgas, nii kuidas seisukord nõuab. Ka ei põlga nad vahetevahel üksikläbimurret. Isegi shoti meeskonnad on loobunud „puhtshotlikult" mängimast.
G. 0. Smith, inglise kõigi aegade parim
kesktormaja, kirjutab, et välised tingimused stiilide kasutamise ette kirjutavad.
Kord on soovitavam shoti stiilis mängida,
kuna^ teine kord taktiliselt õigem on pikasöödulisi läbimurdeid teha. See oleneb
niihästi vastasmeeskonnast kui ka mänguväljast. Kä välja mõõdud ei ole tähtsuseta. L ü h i d a s ö ö d u m ä n g n õ u a b
e n a m r u u m i kui kick and rush. Väiksel väljal ei saa nii hõlpsalt vastast äraväsitada, kuna pealegi söötmine raskendatud mängijate üksteise läheduses seismisest.
Hea kombinatsiooni algtingimuseks on
täiuslik pallikäsitus. S u r m a m i n e ja
s ö ö t m in e peavad olema lihasse-luusse
kasvanud. Seda peab täielikult ilma vaevata ja kindlalt tegema, et aega jääks veel
vastast ja*oma inimesi silmata. Võistlusvälja ülevaatamine iga aktsiooni juures on
samuti kombinatsioonimängu
algnõue.
Söötmine peab sündima ainult vabaltseisvatele oma inimestele. Et kombinatsioon
ladus oleks, on järgmine nõue, et oma inimesed endid alaliselt v a b a l t a s e t a k s i d. Kui see vabaksmängimine sünnib
teatud reegli kohaselt, on juba ette teada,
mis' oma mehel teha tuleb. See annab üleoleku vastase üle, kuna võimalus on aktsiooni alata, mida vastane alles algsammude järel taipab ja siis nende kohaselt tegutsema ruttab. Meeskond, kes ennast
hästi vabaks mängib, harrastab „seisu~

Nr. 29'
kohamängu". Hästiarenenud seisukohamängus on võimalik saavutada peaaegu
ideaalseid kombinatsioone.
- Ideaalseks kombinatsiooniks nimetan
ma niisugust, kus pall mehelt mehele mitmesuguses suunas rändab, seejuures ainult kord igat mängijat puudutades. See
on võimalik ainult takistamatul edasimängimisel. Otsekohe võib aga edasimängida
ainult siis, kui 1. omad inimesed vabalt
seisavad ja 2. kui õigeaegselt kaasmängijate seisukohad teada on. õ i g e a e g s e l t ! Mängu ajal ei tohi nimelt magada,
vaid peab silmi lahti hoidma ja seejuures
ka veidi mõtlema. Kui olukord söödu
saamist sulle võimaldab, peab sui juba
selge olema, kuidas ja kuhu palli edasi anda. Seda nimetan ma õigeaegseks. Otsekohene palli edasiandmine kiirendab tunduvalt tempot. Seejuures ei tule oma
meeskonnal seisukohtade võtmisel sugugi
nii tugevalt joosta, kui vastasel, kes palli
käiku segada püüab. Head kombinatsioonimeeskonnad valdavad harilikult mängu teist poolaega ja võidavad, kui nad ka
hästi lüüa oskavad.
Nii näeme meie, et kombinatsioonimäng kahest juurest kasvab: tehniline
(surmamine, söötmine, pallikäsitus) ja
taktiline (ülevaatamine, katmine, vabaksmängimine). Seetõttu tuleb treeningul
taktilisele ja tehnilisele küljele sedavõrd
rõhku panna, et nad ühiselt kombinatsiooni terviku looksid.
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Tehnilisest küljest käivad kombinatsiooni harjutuse eel igakülgsed pallitehnika harjutused. Kui vast täielik ladusus on
pallikäsituses omandatud, on mõtet kombinatsiooniharjutustele üle minna. Lihtsaim ja kindlasti ka vaneim möödamängimise viis vastasest on s i k - s a k m ä n g .
Nagu seinast põrkab pall kõrvalmängijast
jälle tagasi. Selle harjutamisele asudes
on tulus selle tingimusi enne teoreetiliselt
selgitada ja võimaluse korral tahvlile joonistada. Siis asuvad mängijad harjutamisele ilma vastasteta. Joonistus 1. ja
1. a. Nendel ja järgnevatel joonistustel
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(Järg 5. leheküljel.)
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Kalevi juubelivõistlused tennises.
Rohke ja kõrgeklassiline välismaade konkurents.
4.—8. augustini peetud Kalevi juubelivõistlused tennises möödusid harukordse huviga. Soome ja Läti olid saatnud oma parima valiku klassimängijaid,
Ja Eesti väljapaistvamad jõud olid ka
eranditult väljas. Võib julgesti väita, et
niöödunud võistlused olid suurimad, mis
Eesti sel alal näinud. Tüseda konkurentsiga sobis ladus korraldus ja rahuldav
Publiku osavõtt, nii et võistlused kindlasti
nende peale pandud lootused täitsid.
Klass üldisest tasapinnast kõrgemal
°hd Soome esitajad, eriti nende väljapaistev meister Grahn. Kuigi meie mängijad
suutsid kohati tasavägist konkurentsi
soomlastele pakkuda, olid need ometi oma
suuremast mängurutiinist sedavõrd soodustatud, et nad võrdlemisi hõlpsalt domineerisid. Ainult Soome naispaar oli sunnitud meie naispaari ees kapituleerima,
niis meie õrnemale soole kauniks loorberiks osutub.
Meie tennis on ikka veel enam mäng
kui sport, tal puudub soomlastele sarnane
treeningu süstemaatlikkus ja intensiivsus.
Võib näit. märkida, et Soome suurmeister
Grahn iga päev valitud konkurentidega
treneerib. Granholm samuti 5 korda nädalas. Seeläbi on nad omandanud hiigla
vastupidavuse, millega nad üldisest tasapinnast kohe tunduvalt erinesid. Mängu
niängu järel tugevas tempos sooritada ei
teinud neile mingid raskusi.
Grahnist on märkida, et ta praegu Euroopa parimate mängijate hulka kuulub.
Läinud aastal võitis ta Rootsi kuninga pokaali ja tänavu kevadel esines edukalt
Rivieras, kus isegi ilmakuulsalt prantslaselt Cocheflt ühe mängu võitis. 1924. a.
kaotas ta Berliinis napilt Richardsi võitjale dr. Landmannile, kuid praegu võib
teda pea võrdseks sellega lugeda. Peale
hiigla vastupidavuse on Grahnil ka rikkalik löökide ja tehniliste trikkide tagavara.
Soomlane Granholm on kindel ja kogenud mängija, kuid ei ole nii võtterikas kui
Grahn. Nõrgem osa ta mängust oli servis. Effektsem matsh võistlustel oli
Grahn — Granholmi lõpumäng meeste
single'is.
Prl. Brunoul oli eriti eeskujulik jalgade
tõö ja eeskujulik place, millega ta oma
vastased välja pumpas. Ka löök on tal
täielikult kindel mõlemalt poolt. Prl. Redlich näitas prl. Brunou vastu hiilgavat
niängu, suutes isegi võita esimese seti
6—3, kuid rauges treeningu vähesuse tõttu lõpupoole ja ei suutnud mängule vastavalt kontsentreeruda. Prl. Lindfors ei
olnud oma paremas vormis ja näis väsinud
olevat.
Paar Grahn-Granholm oli veidi kokkuniängimatu. Soomes esinevad harilikult
nad kombinatsioonidena Granholm-Hagnian, Grahn-Schildt. Segapaarismängus
oli paar prl. Brunou-Granholm tubli, võites Soome meisterpaari prl. LindforsGrahni. Jõurikkalt toetas Brunou oma
partnerit, andes sellele võimalust brilleer
ida oma smashidega. Meeletulles olgu tähendatud, et Klinbergilt tuleks smashides
Soome meistritelt eeskuju võtta. Praegused ei paku talle mingit tulu, nii võttis
Prl. Brunou neid 4 korda rahulikult vastu.

Nähtav edu Eesti tennisspordis.

Soome väljapaistvad 'tennisemängijaa Kalevi juubelivõistlustel. Üleval vasakul — Grahn, all —
prl. Lindfors, keskel — prl. Brunou ja paremal Granholm.

Eestlastest oli J. Paulson parem oma
viimase turniiri vormist, ta mäng domineeris teiste kõrval jõu rohkusega. Ta
vasak backhand on siiski väga piiratud,
võtab palle ainult teatud kõrgusest, —
selle parandamisel võidaks ta mänguvõime
tunduvalt.
Lasn oli alavormis. Segamängud nõrkade partneritega tuleks tal jätta ja üksikmängul spetsialiseeruda. Lasnu on halvaks kombeks veel tugevamate vastaste
vastu mängides kaotamisel turtsuda, mis
tennisespordis heaks kombeks ei peeta.
Pr. Hesse oli paarismängus hoos, kus
pikka mängu mängiti. Tal kuluks ka lühemat ja kiiremat mängu harrastama hakata, et mitmekülgsemaks muutuda.
Riialastest oli parim Scharnagel, kes
silma paistis hiiglatugevate löökidega, eriti
mängus Granholmiga. Ülemäärase jõu
juures ei omanud need tabavuse kindlust.
Ei ole lõpuks üleliigne tähendada, et
Eestil kuluks suuremate tennisevõistluste
korraldamise peale mõtlema hakata, kusjuures Balti riikide meistriturniiri võimalust peaks kaalutama. Viimasel ajal, kus
Taani ja Rootsi on hakanud Davise pokaalist osa võtma, on nende läbikäimine Soomega jäänud loiuks ja soomlaste osavõtt
sellest oleks enamvähem kindel.
Võistluste tehnilised tagajärjed olid:
Üksikmäng meestele

(karikavõisthis):

1. ring: Granholm-Lasn 6:0, 6:1, 6:0; J. Paulson-P. Lorentzon 6:3, 1:6, 6:1, 4:6, 6:4; E. Hifop
— H. Hesse 6:2, 8:6, 6:2.
2. ring: Scharnagel-Engelhardt (mõl. Läti)
6:3, 6:1, 1:6; Wuillame (Läti)-Nyberg (Soome)
6:0, 2:6, 4:6, 6:2, 6:4; Paulson-Schwalbe 6:3,
6:1, w. o; H. Puhk-E. Hiiop 3:6, 8:6, 6:4, 4:6,
6:3; Grahn-A. Veymarn 6:0, 6:1, 6:1; A. Kleinberg-Schybergsson (Soome) 6:3, 1:6, 6:2, 4:6,6:1.
3. ring: Schamagel-P. Freiberg 6:3, 6:1, 8:6;
Granholm-Wuillame 6:0, 6:2, 6:4; Paulson-Pukk;
Grahn-Kleinberg 6:1, 6:1, 6:4.

Poolfinaalid: Granh/olm-Scharnagel 6:1, 6:1,
6:1; Grahn-Paulson 6:1, 6:1, 6:4.
Finaal: Grahn-Granholm 6:4, 6:3, 6:2.
Üksikmäng meestele (esivõistlus).
1. ring: Paulson — Schilling 6:4, 6:2; O.
Hacker — Feldhuhn 6:3, 6:3; E. Lohk — C.
Lasn 6:4, 0:6, 6:4; Scharnagel — Berg 6:1, 6:1;
Lepp — Selling 6:2, 6:2; Granholm — Nvberg
6:2, 6:3; Kleinberg — Schvalbe 6:3, 11:9; Grahn
— Veymarn 6:1, 6:0.
2. ring: Paulson — Wuillame 6 : 1 , 9 : 7, Schybergsson — Lorentzon 2:6, 6:1, 6:4; E. Lohk —
O. Hacker 4:6, 6:4, 6:4; Scharnagel — Lepp 7:5,
6:8, 6:2; Granholm — dr. Krause 6:0, 6:2; Engelhardt — P. Freiberg 7:5, 7:5, A. Kleinberg —
H. Pukk 4:6, 7:5, 6:4; Grahn — Hiiop 6:0, 6:1.
3. ring: Paulson — Sehybergsson 6:8, 6:4, 6:1;
Scharnagel — E. Lohk 2:6, 8:6, 6:2; Granholm —
Engelbardt 6:0, 6:1; Grahn — A. Kleinberg 6:x,
6:2.
Poolfinaalid: Paulson — Scharnagel 6:3, 6:3;
Grahn — Granholm w. o.
Finaal: Grahn — Paulson 6:2, 6:2, w. o.
Üksikmäng naistele.
1. ring: prl. Orgussaar — pr. Schmiedeberg
6:0, 6:4; prl. Brunou — prl. Bernoff 6:0, 6:1; pr.
Stamm — prl. Eosenberg 6:3, 6:0; pr. A. Paulson
— prl. A. Prass 6:0, 6:1; prl. Redlich — pr. Feldhuhn 6:0, 6:2; prl. Knight — prl. Ottens 6:3, 6:3;
prl. Lindfors — pr. T. Paulson 6:2, 7:5.
2. ring: pr. J. Hesse — prl. Orgussaar 6:0,
6:3; prl. Brunou — pr. Stamm 6:0, 6:1; prl. S.
Redlich — pr. A. Paulson 6:2, 6:0; prl. Lindfors
— prl. Knight 6:1, 6:0.
Poolfinaalid: prl. Brunou — pr. J. Hesse 6:3,
8:6; prl. Redlich — prl. Lindfors 6:3, 6:1.
Finaal: prl. Brunou — prl. Redlich 3:6,
6:2, 6:1.
Piäarismäng mees,tele.
1. ring: Kleinberg — Lasn, c. Scharnagel —
Engelhardt 4:6, 6:1, 10:8; Granholm — Grahn,
c. Paulson — Freiberg 6:1, 6:1; Sehybergsson —
Nyberg c. Bernoff — Sevastianoff 6:0, 7:5;
Selling — Lepp c. Hasselbladt — Roog 2:6, 6:2,
6:0; Wuillame — Pukk c. Hiiop — Schvalbe 6:2,
6:3; Veymarn — Hesse c. Hacker — Feldhuhn
6:2, 6:2; Lohk — Lorentzon c. Krause — Schilling 7:5, 6:4.
2. ring: Granholm — Grahn c. Kleinberg —
Lasn 6:3, 6:2; Wiaillame — Puhk c. Selling —
Lepp 7:5, 6:3; Veymarn — Hesse c. Lohk — Lorentzon 8:6, 6:4.
(Järg 7. leheküljel.)
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Kalevi võidukäik Lätti ja Leetu.

Kalevi jalgpallimeeskond, kes edurikka turnee Lätti ja Leetu sooritas. Seisavad vasakult: Leivat, Paalberg, Välly, Römmer, Uuli, Räästas, Maiste, Matiisen, Kallo. Kükitavad: Piperal, Rõks,
Kipp, Kull, Maurer 2.

Kalev — Makkabi 8:0 (0:0).
Mänguväljaks oli määratud JKS plats, milline praegu Riias parimaks oma pehme rohuse
terrääniga. Poole valib Makkabi alla tuult ja
päikest, mis talle tervel esimesel poolajal suureks
soodustuseks oli. Enne mängu annetakse Makkabi esitajalt meile suur kimp valgeid roose.
Koosseisud: K a l e v : Uuli; Maiste-Matiisen;
Piperal-Plaiälberg-Römmer;
Kallo - Rõks - KippKull-Räästas. M a k k a b i :
Goldberg; Baumhardtl - Bergmann;
Lorenz - Blümental - Hirsch;
Temko-Baumhardt II - Kutschgall, II - Kutschgall
I - Albin.
Mäng algab kell 6.53. Kalevi alglöögist kandub pall Makkabi värava alla, kus aga mäng sugugi ei sobi. 7. min. >on esimene korner Kalevi
kasuks, mille tagajärjel Römmer löögile pääseb. Tema harukordselt tugev pall läheb aga
poole meetri võrra liialt kõrgelt. 16. min. lööb
Kutschgal II väravale. Möödamineva palli peatab Uuli, kuid pillab ta pealetormava Baumhardt
II ees jällegi, maha. See söödab Temkole, kelle
jalgadelt Uuli palli võtab. Vahelduva mängu järel püüab ta 14. min. Kutshgal I. löögi mahaviskega. Samas viivitab Rõks hea momendi. 18. m.
M. vasakäär puhtalt läbi (omaaegne liidukandidaat Albin)- kuld lööb suures „õnnesegaduses"
mööda. 22. võtab Räästas Kipp'i jalalt palli ja
hävitab sellega esimese poolaja kindlama shansi.
Kohe peäle seda pääseb Räästas jällegi löögile.
Kõva löök 25. meetrilt paistab alguses mööda minevat, kuid prantsatab tuule kaasabil vastu ülemist ristnurka, millist illusiooni väravavaht külma rahuga naudib. Samal minutil püüab Uuli
Temko löögi mahaviskega ja saab. selle juures
Baumhardt II-selt käest haavata. 26. min. saab
Kull Paalbergilt palli ja driblab kahest mehest
läbi ja tahab sedasama ka väravavahiga, teha, kuid see osutus talle läbitungimatuks kaljuks. 33. minutil söödab Rõks vasakult Kullile
ette, kes peaga lööb, Goldberg suudab hädaga
sõrmeotstega pareerida. Pall kukub paari meetri
peal väravast seisva Kippi jalale, kuid vahekohtunik J. Redlichs annab üllatuseks ofsaidi (!).
Veel paar minutit laisavõitu mängu ja poolaeg
lõpeb 0:0. Publik on resultaadist vaimustatud ja
aplodeerib väljalt lahkuvale Makkabile.
Teisel poolajal mängib Rõksi asemel Maurer,
kuna Makkabi kaks meest vahetab. Pilt on sootuks teine. Maurer toob edurivisse suurt värskust juure ja on oma sagedate läbimurretega
Makkabi kaitsele hirmuks. Juba 3. min. on ta
puhtalt läbi, kuid lööb „mättasse" ja pall veereb
mööda. Nüüd on Makkabi väravaalune kestvalt
veriseks lahingute areeniks, kus Kullil, Kippil ja
Maureril kahe jala asemel neid mitu korda rohkem paistab olevat, ja lugemata arv lööke isajab
M. väravale. 6. min. veab Maurer Kirschist läbi
ja lööb jooksult 16. meetri pealt suurtükina. Momentaalselt kõliseb raudvõrk, ja Goldbergi tööks
on palli võrgu sopist välja võtta. 1:0. 14. m.
tuleb värav Kullilt — 20 mtr, pealt, mis üle mahaviskava Goldbergi käte hüppab. 15. m. murrab vahelduseks Albin läbi, tema kõrge söödu
püüab Uuli kenalt. Outi väljalöögi võtab Maurer
vastu, murrab läbi, kuid ei löö ise, vaid söödab
tagasi Kullile, kes lööb 6 mtr. pealt värava ristinurka (!) 3:0.

Järgneb momentide seeria, mis juures Maurer 2 meetri pealt tükk aega seadides mööda
mõistab susata ja Kipp hiljem vähe kaugemalt
samuti. 32. min. toimetab Paalberg vabalöögi,
mis väravavahist takistamatult vastu latti põrkab, sealt Kippi jalale, millisel riistapuul pole
raske põrutada 4:0. Tsentrist lahti lüües annab
Kipp Maurerile, see ette Kippile ja viimane lööb
16. meetrilt Goldbergale raskelt seeditava pommi
paremasse nurka. 5:0.
37. minutil on Baumhardt I-sel karistusalal
hands. Räästase penalty püüab äma suurema
pingutuseta kenalt Goldberg. Aplaus.
42. minutil murrab Kull vasakult Römmeri
söödust läbi, annab keskele ja Kipp lööb peaga
mängu effektsema värava 6:0, ja ühes sellega
jälle hat-trick'i. See vihastab aga nähtavasti
Maureri ja ta põrutab viimastel minutitel puhtadest nurkadest 7:0 ja 8:0, saavutades seega
ka hat-tricki. Tormiliste ovatsioonide all lahkub Kalev väljalt, lõpulikult poolehoiu võites.
Nurgalöögid 3:3. Kokkuvõttes ei ole Makkabi
(sugugi nõrk meeskond, mida näitas esimese
poolaja vastupanu Kalevile ja meie väikeseltside
koondusel tuleb arvatavasti Riia teise klassi
meeskondade koonduselt (enamus Makkabi) kaotus vastu võtta.

Kalev — RFK 2:1 (0:1)
Üliägeda mänguga triumfeeris Kalev RFK
tugeva koosseisu üle.
Oma teise mängu pidas Kalev LSB platsil
Läti meistri Riia jalgpalli klubiga, kes esines
järgmises koosseisus: Jürgens; Gravels—A. Sokolovs; Varaka ja—Stanciks—Maršics; Abrams—
—Taurinsh—Pavlovs — V. Pladde—Bradin. Seega seitse liidu meest, kuna Sheibels Riia lehtede teatel praegu kohutavalt nõrgas vormis
olevat, nii et tema asetamine RFK-s Bolshakoviga väga tõenäoline on. Vahekohtunik A. Kergalvis (Amateur) ja Kalev endises koosseisus.
Plats on tunduvalt lühem ja kitsam kui JKS
oma, kuid samade heade omadustega. Rahvast
umbes 2500. Mäng algab 6.49 meie lahtilöögiga, kuna RFK ilma soodustusteta poole valis.
Palli valdab kohe RFK ja murrab eestlastele
juba tuntud äärte mänguga meie värava alla,
ehk ka küll üksikud Kalevi pealetungi hiilingud
ei puudu.
2. min. murrab Kallo Piperali söödust Maršics'ist läbi ja lööb üle ääre. Päll kukub ülevalt
võrgu peale. Palli välja lüües stoppab Paalberg
kuid teeb selle juures fouli Stanciks'ile, kes
vabalööki hästi toimetab. Kardetav situatsioon
lõpeb outiga Maiste ja Pladde kokkulöögist.
RFK. meestest on läbimurretes silmapaistvad
iseäranis Abrams ja Pladde, misjuures äärehalfid kõrgeid palle üle meie äärehalfide peade
taovad. 18. min. murrab Maurer läbi ja lööb
vasakule, mida Jürgens mahaviskega võtab.
Tormiline aplaus. Jürgens teeb korduvalt häid
kergeid outväljalööke oma poolkaitsjate kätte,
kes vana taktikaga forwarditele kõrgelt ette
lahmivad. Ühel^ niisugusel tekib kriitiline situatsioon Abramsi süü läbi, mille Maiste parajal
ajal selgitab. 20. min. võtab Paalberg Uuli
outi väljalöögi, söödab Räästasele, kes Varakadast mööda dribbeldab ja värava poble murrab.

Löögi pareerib Jürgens hädaga korneri, mis aga
mingit reaalset käsu ei anna.
26. min. läheb Maurer Matuseni palliga värava poole. Tsentrisse söödetud palli peatab
Maršics käega. Penalty! Lööjaks Räästas, kuna
Jürgens rahulikult (aga stardivalmis)
vastu
paremat väravaposti toetab. Esiteks ärritab
Räästas Jürgensi, meelega pallist mööda lüües
(ka tagamõttega, et tema positsiooni proovida)
ja see omakorda Räästast, momentaalselt nurgast keskele hüpates. See läheb tal ka korda j a
Räästase teistkordne löök on küll tugev, kuid
ebatäpne ja Jürgens tõrjub palli Õnnelikult korneri. Sellega läks kaduma esimese poolaja kindlam värävashanss. Poolaja lõpul on veel kõva
RFK pealetung. Kaks' väravalööki Pladdelt ja
Taurinshilt tõrjub Uuli korneri ja ühe Pladde
kohutaval, väravakindla pommi — Maiste, õnnelikult seljaga. Römmeri foulist vabalöögi saadab Uuli rusikatega väljale tagasi. 41. minut
toob meile aga värava. Stanciks'i isöödust jõuab
Pavlovs, Römmerist vabaks jäänuna, penälty
märgini ja lööb vasakut posti riivates 1:0, mida
Maiste ja Uuli kumbki enam mahaviskega takistada ei suutnud.
Teisel poolajal alustavad lätlased. Pavlovs
on vasakule äärele üle kolinud, Bradin lahkunud
ja tsentris mängib endine JKS mees Bolshakovs. Kohe tsentrist lahti lüües hangib Maurer Bolshäkovsi ja Pladde vahelt palli, annab
Kippile, see Piperalile, kes kõvas kaares palli
ette lööb. Kohe on Kipp pallil järel, veab veel
Sokolovsist läbi ja 15. nit. pealt tehtud ninalööki pole Jürgens enam võimas pidama. Nüüd
ei taha pall enam RFK värava alt ära tullagi.
4. minutil söödab Räästas keskele, Kull ja Kipp
püüavad mõlemad peaga lüüa, kuid pall sattub
Maurerile, kes sedavõrd kähku lööb, et Jürgens
aimatagi ei saa. 2:1.
Nüüd surub Kalev veerandtundi segamini
löödud RFK meeskonna ridu. Pall on kestvalt
nende värava all.
Ainsaks lohutuseks on
RFK-1 Abrams ja Pavlovs, kuid esimesega saavad hõlpsalt hakkama Kull ja Römmer, kuna
teist stoppab jõurikka kindlusega Piperal. Publik ergutab sagedate hüüetega oma lemmikmeeskonda ja RFK esimees Redlichs jagab kõva
häälega kõrvalt juhatusi, kuid Kalev suudab
isegi nelja forwardiga mängu RFK värava all
hoida, kuna Kull Paalbergi vigastuse tõttu
enamvähem neljandat poolkaitset mängis.
Lõpuminutid on kindlalt Kalevi ja kerges
videvikus annab vahekohtunik Kergalvis neljaminutilise ülelaskmisega lõpuvile. Publik tormab vilega vahekohtuniku ja aplausiga kaotaja
meeskonna aadressil platsile, kuna eestlastest
pealtvaatajad võidurõõmsalt Kalevi mängijatele
õnne soovivad.
Mõlemas mängus näitasid Maiste—Matiisen
jälle korraks' rohkem, et nad on paremaks kaitsepaariks Eesti esimeseklassi meeskondades, kuna
neile mõjuvalt sekundeeris väravas Uuli. kes
Riias mängitud kolme tunni jooksul ühtki palli
karistustatel vastastele ei jätnud.
Poolkaitse
rahuldav, kusjuures neil mõlemal mängul parem osa teine poolaeg. Edurivis oli suure väliapäitsvusega parem tiib ühes tsentriga.
Mõlemal mängul näitas Kalev grandioosi
finishi, mille eest kõik lehed RFK-d pärast Makkabi mängu hoiatasid, ja mille jooksul ka Kalev
tõesti maksvusele pääsis.
J a loodetavasti oli Kalevi võit Läti meistermeeskonna üle ka paremaks revanshiks „värskele verele", keda paljukordselt hurjutati pärast
ebaõnnestanud Eesti—Rootsi maavõistlust, millises katastroflaalses kaotuses vähemalt üheväärselt süüdi oli vana, juba pisut „kopitanud"
veri.

Kalev—Liibavi Olimpia 2:3(1:1).
Mängisime Olimpija omal platsil, mis veel
kaunis karjamaa iseloomuga, muidu küll õigemõõduline. Algus viibib veerand tunniga. Vahekohtunikuks Meier — Liibavi sõjav. sp. klubist.
Kalevi koosseis endine ja ka Olimpijäl sama, mis
Tallinnas Spordi vastu.
Kohe alguses on Maureril 2. ja 6. min. kaks
tagasitulematut võimalust värava löömiseks,
kuid esimesel jõuab väravavaht ette ja teisel
lööb ta ise outi. Need kaks puhast võimalust
mõjuvad aga kaotsiminekuga meeskonna tujule
halvavalt ja mängulust näib kaduvat, ning kestva keskvälja mängu järel kaldub ülekaal pikkamisi Olimpijale. Nende forvardiliin,
eesotsas
kiire paremääre ja vasakäärega ning toorevõitu
tsentriga vabritseerib nii mõnegi hädaohtliku
stseeni Kalevi värava all. 28. min, on järgmine
(Järg 5. leheküljel).
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Kalev reisil.
(4. Ihk. järg.)
situatsioon: Kulikovskis murrab läbi j a tahab
eesolevast Maistest ka veel läbi vedada, kuid see
õngitseb pika jalaga talle vastu ning pall jääb
tema jala taha anlkrusse kuna Kulikovskis üle
tema jala komistab. Sündmus ei äratanud mängijais sugugi tähelpanu j a Kulikovskis tahab
üles tõustes veel ise palli uuesti hankida, kui kõlab referii vile j a järgneb penalty, kõikidele
ootamatusena. Parem half Pikols lööb terava
kiire löögi vasakusse nurka. 1:0. Tsentrist
lahtllüües tormab Maurer kõigist läbi ja lööb
väravasse, kust Lerums välja on jooksnud. Vasak kaitsja Balodis tõrjub suures hädas käega ja
ilmse fouli tõttu määratud 11 meetrit toimetab
püüdmatult sisse Maurer. Poolajast on veel märkida Piperali vägevat väravalööki 40 meetri
pealt ja üht Dudanec'i ülelööki.
Teine poolaeg algab Kalevile jällegi õnnetult.
Vasakul pool korneri nurgas on 9. min. kõva
„madin", Ikuhu kõik valitud seltskond kokku kogunud. Blumentalsi ja Maiste kokkulöögist põrkab pall Maiste vastu õlga ja vahekohtunik määrab jällegi penalty, konstateerides et sündmus on
aset leidnud trahviruumi piiril. Sama mees lööb
samasuguse löögiga samasse nurka. Meeskond
ei suuda sellest veel toibudagi kui 15. min. kolmas värav järgneb. Bluzmans on vabaks jäänud
ja lööb kaunis kõva õhupalli värava parempoolse
nurga sihis, kuhu ka Uuli end maha visfcab, kuid
Matiisen sirutab veel oma jala ette ja pall kargab üle tema jala ja maaslamava Uuli uue kursiga lati alla, kuna terve meeskond löögi juba
likvideeritud arvas olevat. 3:1 mõjub tervele
mängule halvavalt. Kalev hakkab umbropsu
kõrgete pallidega väravat püüdma, kuid Olimpija
kaitseb meeleheitlikult käesolevat võitu. Maurer
kolib üle paremale äärele, kus teeb sagedaid ja
hädaohtlikke läbimurdeid. 20. min. pommitab ta
kahel korral Lerumsi, esimesel vastu latti ja teisel suhu. 21. min. lööb viimaks Kallo Kippi söödust kena madallöögiga 2:3.
29. min. on jälle Balodise penalty, mida Meier
rahulikult läbi laseb. 32. min. veel puhtam
tsentrhalfil Kronlaksil ja 35. min. Feldbergsil,
kuid vahekohtuniku vile on kinni ummistanud ja
penaltyt ei järgne.
39. min. on veel kuldne viigistamise juhus
Kullil, kuid rutuga tehtud löök libiseb üle lati.
Lõpuminutitel, kui Kalevil enam mingisuguseid
lootusi ei olnud, pressib Olimpija. Publiku parastavate hüüete all lahkub Kalev, kuna võitjale
kõva ovatsioon korraldatakse.
Nõnda olid kalevlased kõigis viies väravas kas
otsekoheselt või kaudselt süüdlased, kuna lätlased
ühtki puhast väravat ei saavutanud.

K a l e v — Kaunase Makkabi 7:0 (4:0).
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Gertrude Ederle suursaavutus.
Vahva naine kõik m e e s u j u j a d häbisse jätnud.

Gertrude Ederle asub kanaali ujumisele.
Ujumine üle 32 kilomeetri laiuse Inglismaad
Prantsusmaast lahutava kanaali — La Manche?i
on üks raskematest julgustükkidest meie modernis
spordiajaloos, mis kõiki maailma kuulsamaid ujujaid on meelitanud oma õnne proovima. Suureks
ergutuseks on siin ka rahaline auhind — 1000
Inglise naela, mis igale kanaalist üleujujale välja
makstakse.
Kanaalist üleujumise raskus ei iseisa mitte maa
pikkuses, vaid suure lainetuse, voolude jne. võitmises, mis eriti teraval kujul seal ilmsiks tulevad
ja ülepääsmatuid raskusi valmistavad.
Esimeseks kanaalist üleujujaks peetakse itaallast S a l a t i't, kes Waterloo lahingus inglastele
vangi langes, põgenes j a Doveri juures merde
hüppas. Täiesti lõppenult jõudis t a viimaks
Prantsuse randa, Boulognes. 1875. a. õnnestus
Inglise kaptenil Webbil kanaalist 21 t. 45 min.
üle ujuda. Webb leidis 1900. aastal surma Niagara tormistes voogudes, millest t a püüdis üle
ujuda. Viieteistkümne asjata katse järele suutis
viimaks 1911. aastal inglane Burgess kanaalist

23 t. 40 min. üle jõuda "(Burgess oli nüüd Ederle
treener). Eriti õnnelik oli 1923. aasta, kus tervelt
kolm meest kanaalist üle pääsid. 7. augustil
Ameerika major Sullivan (27 t. 23 m.), 12. augustil Argentiina itaallane Tiraboschi (16 t. 23 m.)
ja veidi hiljem ameeriklane Toth (16 t. 54 m.).
Peale selle katsusid veel mitmed õnne j a Ederlelgi
ebaõnnestus läinud suvel ettevõte 3 korda.
6. augustil kell 7.08 alustas t a nüüd uuesti.
Teda .saatis laev, kus istusid kaaslased, kes muusikat tegid ja laulsid. Ta hüppas vette Cap Gris
Nezi juures ja õhtul kell 9.50 minutit jõudis t a
Kingstowne rannale lahes Sanct Margarethe j a
Geali vahel. Maa oli kaetud 14 t. 40 minutiga,
m i s u u s rekord ja meeste-saavutused kaugelt varju jätab. Kaldal võeti t a pöörase juubeldusega
vastu, teda kallistata, kanti j a suudeldi. Ederle
on 18-aastane.
Teda ujumisel saatval jahil asus t a isa j a
treener Burgess. Selle külge seotud lootsikus
proua Burgess.

Samal õhtul läks reis edasi Kovntosse (Kaunas), kus laupäeval matsh K a l e v - M a k k a b i
aset leidis. Mängu juhtis Reichmann — Makkabist. Makkabi oli selleks mänguks kõik vanad
kuulsused välja kraaminud j a väljastpoolt Kau(2 lehekülje järg.)
nastki juure .koõpteerinud, nii Siaiiau mees SlossV
berg (p. äär) ja Abramovicius, kes alatiselt mitte tähendab: O palli valdava poole mängija,
Kaunases ei viibi, ja mõned teised.
X vastane,
palli käik kättemänMäng arenes väga loiult ja imestada tuleb
palli käik ühes mängijaga,
Makkabit, kes kõvasti Leedu meistri lootusi hel- gul,
mängija liikumine ilma pallita,
litab (kuna ta LFLS-i 1 : 0 lõi ja see omakorda
i
* ,X
Kõvast 3 : 2 ) , et t a isegi sarnase nõrga mängu —• vastase pealetungi suun.
juures suutis 7 : 0 kaotada. Algus võrdlemisi lah\
Siis pannakse vastaseks mänguväljale
tine, paar korda päästab Uuli otsustavalt ja siis
6j
Ö
lipukene,
millest
peab
mööda
mängima.
läheb löömine lahti. 17. minutil löö b Kull 1 : 0.
&
f\\
01
Kohe on Rõksil võimalus, kuid tema platseeritud Siis järgneb tõeline vastane, kes liigub,
löögi pareerib väravavaht kenasti.
peale tungib j a püüab palli ära võtta.
"Joon- £
Üo o n. 4
24. min. kombinatsioon Römmer — Paalberg (Joonistus 2.)
— Kipp — Räästas — Kipp, kust viimane läheMängija X tungib A-le peäle. See sööVäga tulus meetod on vastasest möödadalt 2 : 0 lööb. 31. min. lükkab Kipp Rõksile ette,
see ei jäta juhust kasutamata ning torkab ninaga dab B-le, kes palli B 2-s katte saab ja selle mängimiseks kõrval-söödu sidumine otse3 : 0. Poolaja lõpul on meie kasuks vabalöök, otsekohe A-le tagasi mängib, kes palli A sööduga. Seejuures võib alustada kõrvalmille Rõks hästi värava alla toimetab. Kipp lööb 2-s vastu võtab. X o n seljataha jäetud. sööduga j a otsesööduga täiendada (joon.
peaga 4 : 0.
Kaks meest ühe vastase vastu on võrd- 4) või ümberpöördult (joon. 5).
Teisel poolajal asetab vigasaanud Rõksi —
Kallo. Ülekaal on kõvasti Kalevil ja Makkabi ei lemisi kerge. Nüüd pannakse kaks lippu
Kui vastane X seisab joonistusel 4 A
tohi üle tsentri tullagi. Väravad järgnevad veel umbes 15 mtr. vahega üksteisest. (Joon. ja B ees ja pall on A-l, on loomulik oodata
20. min. Maurerilt Räästase söödust ja 27. min.
täpselt samuti. Lõpuks veab Kull veel kolmest, 3.) Nõuab juba veidi suuremat vilumust B-l kõrvalsöötu A-lt. X tormab peale.
mehest ja da capo ka väravavahist läbi j a viib siit libedalt läbi minna. Palli käiguga Ax Et temast mööda mängida, lükkab A palli
—B2—A2 jõutakse esimesest lipust mööda, kõrvale B„ kes söödab otse oma ette. B varinnaga 7 : 0. Nurgalöögid 4 : 0.
Sellega lõppes Kalevi tänavuaastane Läti- A2—B8—A3 teisest. Igasugustest tuluta hetab oma söödu järel A-ga kohad, nii et
Leedu ringreis kaunis rahuldavalt (väravate arvuga 19 : 4), tunnustamisväärilise võiduga RFK kõrvalliigutustest tuleb hoiduda. Kahe A palli A2-s kätte saab. See skeem seisab
üle, penalty kaotusega Liibavis ning kerge intro- vastase vastu on juba tunduvalt raskem taktiliselt sik-saksöödust palju kõrgemal,
duktsiooni ja finaaliga Riias ja Kaunases. —xy.
mängida, kui need pealegi veel hästi koos kuna vastast .siin meelega tüssatakse j a

n

•Jalgpalli taktika.

u

Sportlastele

Kola s&okolad
Georg

ä 35 mk.
Stude, Tallinnas.

töötavad. Kuidas möödamängimine sünnib, näit. joon. 2, kui teda vastavalt pikendada. Möödamängimisel võib tarvitada
otsekohest äraandmist kui ka äraandmist
mõne sammu vedamisega (vaata joon. 1
ja 1 a). Mõlemad juhused tulevad mängus ette.

;v
. 1

mõlemad mehed koosmängus palju suuremat vilumust peavad näitama.
Joonistusel 5 on näidatud sööt ette X
pealetormamisel, kus A t -st pall antakse ja
B selle B2-s katte saab, omakorda söötes
kõrvale Ä2-te, kuhu selleks ajaks A on juba jooksnud.
(Järgneb.)
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Pärnumaa esivõistlused kergejõustikus.

CQ

F a b i a n, Hakoah väravavaht, Pirita mereranPirita rand oma loodusliku kaunidusega on
näl.
kõig iie välismaa spordikülalistele kenaks üllatuseks ja meelitab ne d kõiki enamust ema vähestest vabadest tundidest seal veetma.

Roman Tavast.
Parim ja täielikum

märkide eritööstus
Eestis.

Paar kaunist saavutusmarki rea nõrga tasapinnaliste tagajärgede seas. 170 sm. kõrgust. 8 uut
rekordi.
100 mt.: 1. Teinburg, Tervis, 12,2; 2. Puust,
7. ja 8. aug. peeti Tervise korraldusel Pärnus maakonna esivõistlusi kergejõustikus. Osa- Tervis, 12,3; 3. Tamm, Tervis, 12,4.
võitjaid oli 30-ne ümber, puudus maakonna pa200 mt.: 1. Kuus, 24,2 (uus maak. rek.);
remaid, kellest nimetada Meimera, Tammanna, 2. Teinburg, 24,2, rinnäjagu esimesest järel;
Jaanus't ja 'tervet r d a teisi.
3. Puust, 25,1, kõik Tervisest.
400 mt.: 1. Puust, 55,4; 2. Teinburg, 55,6,
Kavasse oli võetud, nagu eelmiselgi aastal,
kaks pikamaa jooksu: 10.000 mtr. ja -Vi tunni jälle rinna osa järel; 3. Soots, M. V. T. S. S. O.,
jooks, Ikuna keskmaad täiesti välja olid jäetud 1 mt. järel.
kavast. Soovitav cleks kavva võttu keskmaast
10.000 mt.: 1. Turov, Vaprus, 40,47,8;
ja pikast maast kumbagis't üks jooks.
2. Kavrilov, P. J. K., 3 mt. järel.
Nagu pea alati, oli suur raskus ka seekord
V- itunni jooks: 1. Kiviselg, Vaprus, 8138
sekretäärll õ gete aegade väljaarvami-ega, kui mt., maak. rek.
peatusuuridel igal
ise aeg. Näiteks 110 mtr.
Kaugushüpe: 1. A. Jürvetson, Tervis, 5,58;
jooksus esimesele kohale tulija ajaga: peatus- 2. Puust, 5,48; 3. Tamm, 5,43.
uurid näitasid järgmisi aegu: 20,6; 20,8 ja 20,9,
Kolmikhüpe: 1. Kask, S. Kalju, 12,26 (uus
keskmiseks võeti 20,7 20,8 asemel. Kui ajad olid maak. rek.); 2. Kangur, Tervis, 11,38,5; 3. Soo12,1 ja 12,2, siis võeti keskmine 12,15 — õige yik, Vaprus, 11,10.
12,2.
Kõrgushüpe: 1. A. Jürvetson, 170 (uus maaSaavutustega, peale paari, ei saa rahul eila, konna rek.); 2. Tomingas, Tervis, 1,50.
mis clid nõrgad, seda iseäranis visked, kus mõni
Kuul: 1. Kask, S. Kalju, 10,38; 2. Tamm,
meeüle meetri >oma harilikust tasapinnast 10,35; 3. Kuus, 10,24.
halvemalt viskas, nagu Tamm, kes harjutustel
Ketas: 1. Kask, S. Kalju, 29,55; 2. J. Sookuull tublisti üle 11 mt. on lennutanud, võistluse vik, 29,50; 3. A. Jürvetson, 28,45.
eelsel neljapäeval koguni 11,30 ja võistlusel
Raskus: 1. Tamm, 13,61; 2. Kask, Vaprus,
vaevalt 10,35.
10,47; 3. J. Soovik, 10,21.
Hüpped olid keskmised, kuna kõrgushüppes
Oda: 1. J. Soovik, 45,28; 2. A. S:ovik, 44,40;
üllatas eriti väljapaistva
saavutusega Artur 3. Luukas, M. V. T. S. S. O., 43,60.
Jürvetson, hüpates suure kergusega 170 sm.,
110 mtr. tõkkejooks: 1. Kuus, 20,7; 2. Puust,
olles isegi 175 sm. üle, kuid tõmbas esimesel 21,5; 3. Schvalbe, S. Kalju, 21,9.
korral käega, teisel hüppel aga jalaga läti mah
185 sm. ei ole vist palju sellelt mehelt lähemal
Noortele.
ajal oodata. A. Jürvetson on kõrgushüppega
60
mt.:
1.
Haitov,
Tervis, 7,6 (eeljooksus
alles 2—3 nädalat tegemist teinud, harrastab 7,4, maak. rek. kordamine).
praegu umbe- Osborne'le sarnanevat stiili.
Kaugushüpe: 1. Haitov, 5,29.
Jooksud olid võrdlemisi head, kus AjiiiaOda: 1. Haitov, 40,70.
meister Ed. Teinburg 200 ja 400 mt. lüüa sai,
Kuul: 1. Haitov, 12,22 (uus maak. rek.).
kumbagjs rinnaga, esimeses noorelt F. Kuus'ilt
ja viimases V. Puusfilt, kellel näib lootusi oleNaistele.
vat selles maas veel rekordi paranduseks, mis
100
mt.:
Reinhold,
Vaprus, 14,5 (maak. repraegu ajagu 55,0 Te:nburg'i nimel püsib. Kuusi
ja Teinburg! saavutused 200 ajaga 24,2 on 'suu- kord).
Oda: 1. Reinik, 18,26 (uus maak. rek.).
repärased. Loodame, et vanameister Teinburg
Kaugus: 1. Reinhold, 4,22.
need rekordid varsti uuesti oma nimele hangib.
Seltsidest tuli võitjaks Tervis Vapruse,
100 mt. eeljooksude paremad: Teinburg
11,8,
Tamm 12,0, Puust 12,3, Kangur 12,6, Sindi Kalju ja M. V. T. S. S. O. ees.
Soots 12,6.
A. P.
Kuul 5.44 kg. — 1. Feldmann 15.82 (rekordTartumaa e s i v õ i s t l u s e d k e r g e j õ u s tõukes 16.44 — uu; Eesti rekord); 2. Ivask 14.25;
tikus
3. Mitt 13.97.
peeti 8. ja 9. augustil Tartu Kalevi korraldusel
48 osavõtjaga. Maakonna esivõistlused teeb huvitavaks a.-s. Laferme'! poolt
väljapandud
„Start'i" nimeline karikas, mille on Ikumbki maakonna suurem organisatsioon — Kalev ja Akadeem. spordiklubi — korra võitnud. Kalev võitis
selle 1923. a. ja Äkad. ap. kl. 1925. a., kuna 1924.
a. need võistlused Ekraveliidu poolt mõlema seltsi
eksituste tõttu tühistati.
Võistlused korraldati uute liidu määruste järel — noortele alla 17 a. olid kavasse võetud oma
alad, neid ei lastud osa võtta senioride aladest.
Üldine tasapind keskpärane. Hüpped jäid tunduvalt nõrgemaks; läinudaastastest, kuid sellevastu
olid visketes tagajärjed paremad. Ka pikemates
maades on edu märgata, vähemalt osavõtjale arvugi poblest.

V. Roosikrantsi 3,
Tallinn.

Tallinn, Pikk tän. 47,
Telefon 10-02,
on kõige täielikum ja
s u u r e m k o d u m a a spordiriistade kauplus.
Soovitab ainult e s i m e s e järgu headuses tarbeid
k o d u - ja v ä l i s m a a d e p a :: rematest tehastest. : :

« /

Võistluste tehnilised tagajärjed olid:
Kõrgus — 1. Roht l.*65; 2. Steinberg 1.60;
3. Martinson 1.60.
Kuul — 1. Feldmann 12.85; 2. Ivask 12.62;
3. Laurson 11.84.
110 mtr. tõkkeid — 1. Reisner 17,3 (uus
maak. rek.); 2. Steinberg 18,4; 3. Kink 19,3.
1500 mtr. — 1. Antson 4.24,6; 2. Rüütel
4.25,5; 3. Mitt.
100 mtr. — 1. Kitsing 11,9; 2. Reisner 12,2;
3. Ivask.
Teivas — 1. Mihelson 3.20; 2. Reisner 3.10;
3. Kallas 2.90.
Kaugus naistele — 1. Rebane 4.62; 2. Venger
4.38;, 3. Rezold 4.14.
400 mtr. — 1. Kitsing 55,7; 2. Reisner 57,9;
3. Koger 58,4.
Oda — 1. Laurson 51.86; 2. Schüts 49.98; 3.
Järvits 49.52.
4 x 6 0 mtr. naistele — 1. Kalev 35,4; 2. Kkad.
sp. kl. 36,1.
4x100 mtr. — 1. Kalev 48,4; 2. Äkad. sp. kl.
48,7; 3. Kalevi 2. meesk. 49,8.
60 mtr. noortele — 1. Varik 8,2; 2. Lepik
8,5; 3. Võsu.
60 mtr. naistele — 1. Rebane 8,3; 2. Rezold
9,1; 3. Venger.

Kaugus — 1. Kitsing 6.09; 2. Jakobson 6.05;
3. Ivask 5.98.
400 mtr. tõkkeid — 1. Reisner 1.04,1; 2.
Soonberg 1.08,9.
Ketas — 1. Kalkun 40.80; 2. Feldmann 37.86;
3. Ivask 36.40.
800 mtr. — 1 Antson 2.09,2; 2. Reimann
2.09,4; 3. Soonberg 2.16,3.
Kolmik — 1. Kitsing 12.40; 2. Kink 12.22;
3. Mägi 11.95.
Oda noortele — 1. Võsu 41.34; 2. Lepik
38.12; 3. Varik 36.74.
5000 mtr. — 1. Rüütel 16.49,6; 2. Reimann
18.03,2; 3. Anon 18.04, 2.
800+400+200+200 mfr. — 1. Kalev 4.03,8;
2. Kalevi 2. meeskond 4.17,1.
Maakonna esivõistlusel omandasid punkte:
Kalev 274, Äkad. sp. kl. 132, veesp. kl. 10, NMKÜ
5. Karikavõistlusel: Kalev 55, Äkad. sp. kl. 34,
NMKÜ 1.
Ed. Jn.

Nurmi tuleb!
Jälgige tema jooksu „Zenith"
ehk „Junghans" stopperiga,
mis ostate

H. Markowitschl
ärist Tallinnas,
Viru tän. 15.
Kõnetr. 26-52.
Sealsamas leiate s u u r e s v a l i k u s kõiksugu asju kinkideks ja auhindadeks.
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Kaitseväe spordinädal.
(1. Ihk. järg.)

väärtuslikku materjali meie tõutervise
uurijatele, kuid kahjuks seavad need oma
teesid ikka rohelise kalevi taga. Mõistetav ruumi nappus ei luba muidugi ka pikemalt sporditehnilisel küljel peatuda.
Tugevam ala võistlustel oli jooks, j a
seda päämiselt kesk- ja pikkmaa. Enam
rõhku tuleks siiski esialgu panna kesk- ja
lühidamaa jooksu peäle, mis iseenesest juba kaitseväele vist tarvilikumat pikamaajooksu soodustaks. Hüppematerjali oli
näha ka võrdlemisi rohkesti, kuid kuna
siin tehnikal juba suurem sõna kaasa rääkida, oli üldine tasapind kehvem. Visketel
ei taha aga kaitseväes arusaamatul kombel edu olla, kuigi sellekohast materjali
lopsakalt leida. Asi seisab vist selles., et
võimlemine veel kaitseväes on nõrgal alusel ja ilma selleta heaks viskajaks saada
on võimata. Kui modernimad võimlemise
voolud pääseksid kaitseväes üldisemalt
maksvusele, võimlemist otsekohese ettevalmistusena spordile püütaks kasutada,
võiks kaitseväe spordis senisest veelgi
suuremat tõusu loota.
Populaarsem kuju kaitseväe spordinädalal oli R ä h n , kes praegu pretendeerib
Eesti suurima sportlase nime peale. Tema kõrval oli huvitav tüüp ratsamees P up a r t, kes sportlane jumala armust. Koik
andmed on olemas, et Klumbergiks või
Rähniks saada. Ainult tehnilist lihvi ja
kavakindlat harjutust! Võimsamad olid
veel Laurson, Tipner, Verder, Hanson,
Mõttus, Viiand jne. jne.
Peale eelmises E. Spordilehe numbris
toodud saavutuste näidati nädala lõpupäevadel :
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Vivo — Sport 3:1.
Ungarlased näitasid tehniliselt keskpärast, kuid füüsiliselt tugevat ja läbilöövat mängu.

Vivo saabumiselt Tallinna.

Kogunud rahvamurrus antakse ungarlastele perroonil punaseid roose
ja vahetatakse tervitusi.

Esimene Ungari-Eesti jalgpalli sõprusvõistlus
39. min. mängib Blau enese vabaks (jõurikka
näeb lahinguväljal järgmisi vägesid: Vivo: Fi- löögiga mees) ja lööb vägeva pommiga 1 : 0, mida
scher; Gross II — Klopfer; Erpstein — Veiss Tipneri käed pidada ei suutnud. 44. min. valmis(kapten) — Havash; Borosh— Blau — Bader — tab Einmann Kihlele vedamise järel tasumise võiAltmann — Jozke. Reservis Grass III ja Breier. maluse, kuid selle jalg peatub mättal.
Sport: Tipner; Reinfeldt — Einmann; Paal —
Teist poolaega algab Sport surumisega. On
Rein — Klaos; Maurer — Laasner — Gerasimov rida momente Kihlel, Maureril, Laasneril, kuid
— Kihlefeldt — Üpraus. Vahekohtunik J . Kull, ükski neist ei julge peale lüüa ja veeretavad palli
Kalev.
üksteisele. Seisukorra selgitab Rein jõulise kauVivo valib po'ole alla päikest, Sport teeb alg- gelöögiga, mis Fischerist kornerisse läheb. Lahtilöögi. 1. min. juba pääseb 16-aa?tane Altmann löögi järel tabab Fischer palli Ossi jalalt.
löögile, mis nõrgalt mööda läheb. 3. min. murrab
6. min. jätab Paal Jozke vabaks, see lõikab
Ungari vasakäär läbi, ettepaneku tõstab Altmann kiirelt värava poble j a lööb õige napilt mööda.
outi. Selle järele püüab Kihlefeldt läbi tungida, Spordi jõulisel surumisel tuleb Fischeril veel korkuid lõpetab kukerpalliga. Sport läheb julgemaks duvalt päästetööd teha, mida t a väljapaistva
100 mtr. B kl. — 1. rm. Kaha, 7. j . rüg., ja asub pealetungile, tuues isegi baeke tsentri shestikulatsioonigia saadab.
12,0; 2. rm. Porohov, sidep., 12,2; 3. kael. Tent- joonele.
Üllatusena tuleb Spordi pressi järel värav Vivo
son, sõjak., 12,2; 4. asp. Palm, sõjak., 12,4; 5.
10. min. ei leia Maureri kena tsenderdus kasu- kasuks. Blau pall käib kaugelöögist kuidagi põikkad. Hanson, sõjak., 12,5; 6. n. s. Gern, sidep., tamist, siis lendab Ossi löök Grossile kõhtu j a puu all ära ja 2 : 0 on fikseeritud. 24. min. põ12,6.
Kihle veeretab lõpuks palli outi.
rutab sama mees jälle Tipneri käsa riivates 3 : 0.
200 mtr. — 1. rm. Kahn, sidep., 23,6; 2.
13. min. on ungarlastel kasutada karistuslöök
27. min. turistab Oss kõva.sti karistusata!,
velv. Kesküll, pioneerp., 23,7; 3. rm. Kaha 25,3; 20 mtr. pealt, mis palju ei väärata. 15. min. mur- saavutab siiski ainult korneri. 30. min. tuleb aga
*4. n. s. Steinbach, 6. j . rüg., 25,9.
rab Jozke läbi, Tipner heidab ennast pallile peale, Spordi auvärav, mille Kihlefeldt Ossi söödust kau400 mtr. tõkkeid — 1. rm. Rähn 58,6; 2. rm. kuid saab peast vigastada, hoides siiski palli alal. nilt saavutab.
Palmberg, isidep., 1.01,2; 3. rm. Grossholm, si- Kohe püüab Tipner jälle mürgise tsenderduse.
38. ja 39. minutil on kornerid Spordi heaks.
dep., 1.01,7; 4. n. a. o. Pupai't, üks. esk., 1.03,1;
18. min. murrab Oss kahest mehest läbi ja lööb Viimase juures saab Fischer vigastada. Ta vis5. veltv. Kesküll 1.03,9; 6. kapr. Mihelson 1.05,1. hoogsalt mööda. 20. min. on väravavaht väljas, kab ennast pallile peale, kuid Üpraus hüppab talle
5000 mtr. B kl. — 1. rm. Aalep, allohv. k., Kihle oskab siiski palli baeki kä'te mängida. Mi- selga. Vahekohtunik Kull kõrvaldab Üprausi 5
16.58,7 (kaitsev, rek.); 2. n. s. Šüts, 2. j . rüg., nut hiljem saab Kihle siiski kena löögi, mida Fi- minutiks. On veel Spordi kerget surumist, mil17.09,0; 3. kapr. Neumann, allohv. k., 17.13,1; 4. scheri! kõike välja pannes õnnestub kornerisse lel Gerasinrov j a Rein tagajärjetult kaugelöökin. s. Pulk, 6. j . rüg., 17.15,2; 5. rm. Jürisson, saata. Sealttuleva palli tõrjub Fischer Kihle eest dega õnne katsuvad. Kord esitab ennast meelte
Sak. rüg., 17.15,3; 6. rm. Arhipov, 1. j . rug., rusikaga. Järgneb 3. minutit Vivo keskpärast ärevuses Einmann ka poksijana, mida aga vahepealetungi.
17.16,1.
kohtunik kahe silma vahele jätab.
Kettaheide A kl. — 1. rm. Tipner, pioneerp.,
32. min. dribbeldab Jozke Reinfeldtist läbi,,
Sport oleks vähemalt pidanud teenima veel ühe
37.02; 2. veltv. Miller, allohv. k., 36.45; 3. n. s. söödu _ võtab Altmann, pakkudes löögivõimaluse värava, kuid t a edurivi ütles seekord täielikult
Verder, 1. div. suurt., 36.07,5; 4. n. a. o. Torbek, Baderile, kes aga 3 mtr. kaugusel väravast kukub. üles. Selle koostöö oli väga abitu, kobav ja ideeüks. esk., 35.09; 5. kad. Dreimann, sõjak., 34.82; 33. min. pääseb Maurer läbi ja Kihle saadab palli vaene.
Fischeri puuri katusele. Terava löögi Kihle-Oss6. v. a. o. Ratnik, 2. j . rüg., 34.55.
Ungarlased erilist midagi ei näidanud, pakkuKaugus hoota — 1. rm. Romandi, sidep., Laasneri kombinatsioonist püüab Fischer kukku- des siiski läbilõikes vastuvõetavat jõulist mängu.
des.
38.
min.
lööb
Kihle
Maureri
söödust
Fische2.94 (kaitsev, rek.); 2. rm. Sõlg, 2. div. suurt.,
Silma paistsid üksikud hea löögivõimega, nagu
Gross II, Blau ja veel mõni teine.
2.90; 3. kad. Reinveg, sõjak., 2.87; 4. n. a. o. Pu- rile tasa sülle.
part 2.85; 5. kapr. Vengerfeldt, 2. div. suurt.,
2.78; 6. kad. Paide, sõjak., 2.76.
Kõrgus B kl. — 1. n. s. Kõvamees, 10. j . Verk 73.24; 5. rm. Mets 72.35; 6. rm. Lemberg
Finaal: Grahn — Granholm c. Veymarn —
rüg., 1.65; 2. asp. Kongas, Sak. rüg., 1.65; 3. rm. 71.24.
Hesse 6:1, 6:1, w. o.
Müller, allohv. k., 1.60; 4. kad. Luha, sojak.,
Kolmik — 1. rm. Rähn 13.50,5 (kaitsev,
1.55; 5. asp. Palm 1.50; 6. kapr. Baumann, me- rek.); 2. rm. Tipner 13.31; 3. kad. Edur 12.59;
Segapaarismäng.
rek., 1.50.
4. kad. Neubauer 12.35; 5. kapr. Kanger 12.25.
1. ring: prl. Brunou — Granholm c. prl. Lind100 m^r. A kl. — 1. rm. Rähn 11,3; 2. veltv.
110 mtr. tõkkeid B kl. (91,4 sm.) — 1. n. o. fors — Grahn 7:5, 2:6, 6:3; prl. Redlich —
Kesküll 11,5; 3. kad. Paide 11,8; 4. veltv. Kukk o. Pupart 16,9; 2. rm. Grossholm 17,3; 3. asp. Kleinberg c. prl. Orgussaar — Schybersson 6:4,
11,9; 5. v. a. o. Laos; 6. rm. Palmberg.
Palm 17,8; 4. kad. Luha.
8:6; pr. Paulson — Paulson pr. Hesse — Lohk
Kuul A kl. — 1. v. a. o. Miller 12.30; 2. v.
10.000 m':r. — 1. n. s. Laurson, sidep., 35.12,7 6:0, 8:6; pr. Schmiedebrg — Hesse c. prl. Felda. o. Luuk, sidep., 11.84;' 3. v. a. o Piir 11.78;; 4. (kaitsev, rek.); 2. kad. Jaanus 35.31,7; 3. rm. huhn — Engelhardt 9:7, 6:3; prl. Knight — Haisn. a. o. Stamm 11.73; 5. n. a. o. Torbek 11.26; Oli, 1. j . rüg., 36.30,0; 4. rm. Pilv, allohv. k., selbladt c. prl. Bosshardt — Merteros 6:8, 7:5, 6:4.
6. v. a. o. Alkok 11.05.
.
37.07,0; 5. rm. Veltmann, 1. j . rüg., 37.17,8; 6.
2. ring: prl. Brunou — Granholm 6:0, 6:1;
Oda — 1. n. is. Verder 50.12 (kaitsev, rek.); n. s. Rammo, 7. j . rüg.
prl. Redlich — Kleinberg 6:2, 6:0; pr. Paulson
2. v. a. o. Alkok 47.87; 3. kad. Leeber 46.28; 4.
— Paulson 6:3, 6:3; prl. Berg — Veymarn
Kaitsevägede jalgpalli maavõistlus
rm. Mets, 7. j . rüg., 46.06; 5. n. s. Kõvamees
6:3, 6:1.
45.89; 6. v. a. o. Frei, Sak. rüg., 45.47.
Poolfinaalid: prl. Brunou — Granholm 6:4,
Eesti ja- Soome vahel andis läinud laupäeval
Kaugus B kl. — 1. kad. Karik 6.17 (kaitsev. tagajärjeks 5:1 ja pühapäeval 3:2.
6:2; pr. Paulson — Paulson 6:4, 6:1.
rek.); 2. n. a. o. Pupart 5.97; 3. n. s. Kõvamees
Finaal: prl. Brunou — Granholm 6:0, w. o.
5.89; 4 ; kad. Luha 5.76; 5. rm. Brand 5.75; 6.
Paarismäng naistele:
n. s. Hindrekus 5.61.
K a l e v i ji_iuLt>e;lIvöistli_isecl
Poolfinaalid:
pr. J . Hesse — prl. Redlich c.
110 mtr. A kl. — 1. rm. Rähn 16,8; 2. rm.
(3. Ihk. järg).
pr. L. Stamm — prl. Berg 9:7, 6:2; prl. Brunou
Palmberg 17,3; 3. rm. Tipner 18,2; 4. veltv. KesPoolfinaalid: . Grahn — Granholm c. Schy- — prl. Lindfors c. pr. A. Pauls'on — prl. Orgusküll 19,4; 5. v. a. o. Laos; 6. n. ltn. Borisov.
Granaat — 1. v. a. o. Alkok 77.78; 2. rm. bensson — Nyberg; Veymarn — Hesse c. Wuil- saar 6:4, 9:7.
Finaal: pr. Hesse — prl. Redlich 8:6, 9:7.
Puusild 77.70; 3. kad. Valdmann 76.94; 4. v. a. o. lame — Puhk 6:4, 6:3.
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Viljandimaa esivõistlustelt kergejõustikus.
9 uut maakonna rekordi; rida kõrgeklassilisi saavutusi.
7.—8. augustil korraldas V. spordiring 12,17 (uus maak. rek.; end. E. Reisenberg,
maakondlised esivõistlused kergejõustikus, mis 11,38); 2. H. Lilienthal, 11,43; 3. Th. Andresiküllaldase osavõtu j a tugeva konkurentsi tule- son, Viljandi, 11,05.
musena 9 uut maakonna rekordi andsid. Neist
Ketas: 1. A. Balzar, Kuude sp.-ring, 35,99;
on eriti märkimisväärne ja Viljandi oludes 2. E. Balzar, Kuude, 35,57; 3. H. Lilienthal,
tõesti suursaavutus 170 kõrguses hooga, mille 34,95.
Kongas , puhtalt j a ^tülikalt ületas. Väga hea
Oda: 1. H. Lilienthal, 48,62; 2. A. Bialzar,
saabus ka hoota kauguse rekord 298, mille E. 42,45; 3. E. Eller, Tarvastu sp.-ring, 42,04.
Reisenberg kergelt omas. Kuulis kergitas saKõrgus hoota: 1. Th. Andresson, 132 (uus
muti E. Reisenberg rekordi 12,17 peale, kuigi maak. rek.; endine 'L. Naar, 127); 2. L. Naar,
harjutustagajärjed üle 12,70 on ulatanud.
Viljandi sp.-ring, 130.
Ma.akonna seltsidest esines kõige tugevaKaugus hoota: 1. E. Reisenberg, 298 (uus
malt Tarvastu spordiring, kes kogusummas 35 maak. rek.; end. E. Reisenberg,
294); 2. K.
punktiga esimeseks 'tuli Viljandi spordiringi 22 Tamm, T|arvastu sp.-ring, 294; 3. J. Tüits,
ja Uusna 13 ees. Tarvastut esitas tuntud maad- Holstre sp.-ring, 2.83.
lusmeister Klein, kes kohapeal agaralt noori
Kolmik hoota: 1. H. Lilienthal, 8,49 (uus
harjutustel õhutab.
maak. rek.; end. R. Sork, 8,23); 2. K. Tamm,
Võistluste tehnilised tagajärjed:
8,14; 3. E. Lilienthal, Tarvastu, 8,08.
100 m.: 1. J. Täht, Uusna sp.-ring, 12,4;
Kõrgus hooga: 1. Kongas, 1.70 (uus maak.
2. Kongas, Põlts. Paala, % m. järel; 3. Reissar, rek.; end. A. Aur, 1.56); 2. Th. Andresson 1.65;
Kaarli Säde.
3. E. Lilienthal, 1.50
400 m.: 1. J . Täht, 56,8 (uus maak. rek.;
Kaugus hoioga: 1. Kongas, 6,21 (uus m/aak.
endine Th. Andresson 59,2); 2. H. Lilienthal, rek.; end. A. Aur, 6,18); 2. H. Lilienthal, 5,96>2;
Tarvastu sp.-ring; 3. J. Tellisaar, ei lõpetanud 3. E. Lilienthal, 5,61.
jalavigastuse tõttu.
Kolmik hooga: 1. H. Lilienthal, 12,28; 2. E.
1000 m.: 1. J. Täht, 2.52,5 (uus maak. rek.; Lilienthal, 11,96; 3. J. Täht 11,93.
end. E. Roosi, 3,17,0); 2. E. Roosi, Vilj. sp.-ring,
Teivas: 1. J. Tüits, 2,96 (uus maak. rek.;
3.00,7; 3. Külm, Tarvastu.
end. H. Kolk, 2,89); 2. E. Lilienthal, 2,80; 3. H.
2000 m.: 1. E. Roosi, 6.44,4; 2. Külm 7.00,4; Lilienthal, 2,60.
3. E. Vendelin, Tarvastu.
100+100+100+75 m. teatejooks, mis eksi5000 m.: 1. P. Vasar, Uusna, 18.27,4. Tei- kombel jooksti 4X100 mtr. jooksuna: 1. Vilj.
sed ei lõpetanud.
spr., 47,1; 2. Tarvastu.
Kuul: 1. E. Reisenberg, Viljandi sp.-ring,
—gius.
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Juukselõikaja — Coiffeur

GRANBERG
T a l l i n n , L a i t & n e i v 7.
Revai, Breltstrasse 7.
T e l ie l o n 2 0 - 1 2 .
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Päevapildi aparaate
j a nende tarbeid ostate
kõige mõõdukamate
suurimast

hindadega

foto-ärist

O/y.

Urheil utarpeita

ERNST FELDT I

Helsingis.
Ilmakuulsad spordivahendid nagu
odad, kettad, naelkingad, jalgpallisaapad jne. saadaval
Tallinnas, O - t t .
E S T O ,

Tallinnas, Pikk t. nr. 16.
Hinnata
|

saab

i g a fotoaparaadi

j

ostja Parikaste õperaam. kaasa.
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Tallinn, Pikk t. 47.

Tartns, J . J Ü R G E N S O N ,

9S

S

C a f e
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Raekojaplats,

Spordiäri

•\

Tallinn* T o o m p u i e s t e e 19,
ielef. 20-10.

SS Iga päev kella 5—7

g Five o'clock
Ü tea daneing

Sooviiab oma valmistatud spordi ja võimlemise abinõusid.

j S ja õhtul kella 9. peale

S
mm

suur kabaree programm ja tants.
M ä n g i b originaial „Marcelle

L

-

Band««.

P. S. Sportlastele iga päev, peäle laupäevade ja pühapäevade,
iga Eesti spordiseltsi liikmekaardi ettenäitamisel 20% hinnaalandust.
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Vastutav toimetaja H. Tammer.
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RESEV-RESEL

k õ n e t r a a t 30-50.
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„Marcelle"

H

Tartus, Vana t. 17.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk tän. 2.

Väljaandja Eesti spordi keskliit.
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