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Duši Eesti meistreid poksis.
Lillemägi 2., Boormann, Jegorov, Lester, Nilender, Misler, Kuura ja Lukin 2.

Massilisi kõrvaldämisi võistlustel. Kalevlased loobusid.
Eesti esivõistlused poksis, mida
käesoleval aastal korraldas „Sportf%
kujunesid omapärasteinaks üldse, mis
viimasel ajal korraldatud. Kui peeti
Tallinna esivõistlusi, siis nähtus, et
meie poks enam selliselt edasi minna
ei saa. Meie poksist oli kujunenud
mingi vahepealne spordiala poksist,
maadlusest ja jiu-jitsust. Klintshiti
rohkem, kui löödi. Korduvalt olid
soomlased sellele juhtinud tähelepanu, et meie poks vajab reformi, kuid
asi oli jäänud siiski selliseks, nagu
ta oli — tohutuks rüselemiseks. Esivöistluste peakohtunik Gern oli otsustanud kohelda meie rusikamehi
karmilt, mis just puutub vigadesse.
Esimesel päeval langesid välja 7
meest — Poska, Rükenberg, Johanson, Reino, Alber, Rööding ja Muru.
Nende hulgas oleks pidanud olema
kah Kuura, kes ohtralt oma vastasele
Valdmannile tegi kuklalööke. Kuura
sai küll 8 märkust, kuid meest lõplikult ringist minema ei saadetud. Siin
oleks Gern pidanud tingimata olema
resoluutne ja minetama seltsihuvid.
Õieti oligi Kuura-Yaldmanni niatsh,
miks kalevlased loobusid edasivõistlemast. Tea tegi Gern ka Muru-Yisnapnu mutshis. Mitte esimese ebatahtelise kuklalöögi pärast välja saatma Muru, vaid Yisnapuule andma aega kosumiseks, võttes ühtlasi aega
maha. Mis puutub Reino - Alberi
matshi, tõepoolest oli see küll ainult
lõputu klintshimine, siis ei saa kohtunikule panna pahaks, et matshi lõpetas ja mõlemad ringist välja saatis. Publik oli väsinud kuulmast seda igavest *lahtP\ Tümaks tundsid
nii ^ a l e v " ja TPK, et neile tehtud
liiga. Ka poksiklubi kavatses esiotsa
loobuda võistlemisest, kuid järgnenud
lepituskatsed andsid tulemusi ja Tallinna Poksiklubi jätkas võistlemist.
Kalevlased avaldasid esimest rahulolematust juba Taar-Lillemäe matshi
järgi ja Kuura-Yaldmanni kohtamine
viis nad lõpulikule veendumusele, et
edasi enam võistelda ei maksa. Lillemäe-Taari matshi kohta peab aga tähendama, et Taar siin võitis tõepoolest teenitult ja väikse ülekaaluga.
Teisel võistluspäeval polnud enam
kaugeltki seda elevust, mis esimesel.
Hulk paremaid mehi õli langenud välja, kalevlased jäänud ära ja nii siis
tuli, et võisüused lõppesid juba HW
õhtul, olles alanud kell MB.
Kahju ainult, et kalevlaste loobumise tõttu jäi ära kauaoodatud matsh
Tender-Lukin. Selle matshi kohta oli
isegi tehtud ennustusi ja kihlvedusid,
mis aga nüüd loomulikult ei tulnud
täitmisele. JWi üks, kui teine saavutasid esimesel päeval oma vastaste üle

:•

Värsked poksimeistrid. Yasakultt Lillemägi, Boorman, Jegorov, Lester, JNTiländer, Misler,
••,:'.y.,. Kuura-ja Lukkin. . '.;
' ,
kerged võidnd-knokid juba esimesel
ringil.
Pühapäeval oli ainult kaks võistlustest kõrvaldamist. Läksid välja Sild
(TPK) ja Saad (Tartu Kalev), seda
nn. kassilöökide pärast, mille harrastamisest meil ikka veel ei taheta
loobuda.
Möödunud võistlustel tuli ilmsiks
reel üks väärnähtus, millele seni polnud keegi pühendanud kuigi suurt
tähelepanu. Seda väärnähtust nimetame kokkumänguks. Kahjuks tuleb
seda ette ka asjaarmastajate juures,
kuid mitte selle mõttega, nagu see
elukutseliste maadlejate juures arusaadav. On näiteks sattunud kokku
mehed ühest seltsist, üks tugevam,
teine nõrgem. Tehakse enne matshi
omavahel maha, et tugevam nõrgemat
ei rängasti löö, vaid teeskleb. See tali ilmekalt nähtavale kahes matshis,
nimelt Sild-Põderi juures kärbeskaalu s ja Misler-Timmermanni juures
keskkaalus. Mõlemal juhul Gern tegi meestele märkusi, Misler-Timmermannimatshis isegi mitmel korral,
mis aga mehi ei ehmatanud. Publik,
kes soovib näha sportlist ausat esinemist, avaldas mõlemal juhul pahameelt ja laskis võistlejate kohta pilkavaid tähendusi lendu.
Ei tohiks unustada vana sportlikku
tõde, et esinemine peab esmalt ole-

ma vaba igasugustest mitteausatest Saad (Tartu NMKü) võitis oma
seltsikaaslase Braksi ja üllatuslikul
tehingutest ning siis aumehelik.
kombel tõhusa töö ja tabavate löökiEsimesel võistluspäeval jäi võistlus- dega ka Glüoke. Esimene ring kuute algus pooletünni võrra hiljaks. lus Saadüe, kes veel viibis lambipaTeisel päeval alati enam-vähem täp- Laviku© aukartusest Giücke vaata;
Teine ring oli tasavägine ja kolmas
salt
kuulus jälle Saadile, koos sellega ka
Anname allpool ülevaate üksikute matsh. Boormann võitis kõva hinmatshide kohta.
gega tartlase Koidu (T. Kalev). Saadu ei vea aga Boormanniga. Teisel
KÄRBESKAALUA
ringil loetakse imees vigade pärast
võitis Põder väga küsitava paremu- välja
ja Boormannil tee meistritiitsega Kaalbergi (Järvapojad). Kaal- lile vaba.
võidab mitte just
bergi esinemine oli aravõitu. Tehni- esmaväärse Glüeke
kolmandama» koha
liselt samane, kui paari aasta eest. pärast Koidumatshi
vastu.
Sild (TPK) tegi head tööd noore
kalevlase Poska vastu. Viimane otSULGKAALUS
sis Silla löökide vastu kaitset klint- oli antud üles kolm meest: Jegoshimises, kuid kohtunik Gern kõrval- rov,, Rükenberg ja Miller. Jegorov
das peagi mehe, kui see liialt maad- võidab tehnilise k-o-ga Rükenbergi
lema hakkas. Sild võidab ika oma (TPK), kuid Milleraga enama kokku
seltsikaaslase Põderi tasases rrtatshis, ei lähe, kuna see kalevlaneana loobus
et mitte väiksemale vennale uiga tekkinud konflikti tõttu edasi võistteha, Lillemägi (Tartu NMKü) näi- lemast.
tab, et ta mitte asjata ei kaarna nooiv
KERGEKAALUS
te imedstri nime ja võidab kõvas löö- tegid esimese kohtamise Lester
mises oma vastase Lindenvaldi (Sp.). (TPK) ja Rööding (Sport). Juba
Teisel võistluspäeval kõrvaldatakse esimesel ringil õjtmitleb Lester oana
Sild kolmandal ringil Lillemäe vas- vastast tugevate löökidega ja ringi
tu valelbokide pärast. LindenvaH iõi lõpuks on Rööding juba groggy. TeiPõderi üleolevaltkõigil kolmel rin- sel ringil tarvitab Rööding ikorduvalt
gil, saades ise kord teisel ringil Põvalelõoke ja kohtunik kõrvaldab ta.
r
deri kõvu lööke ifunäa."
Taar-Ldllemäe niatsh oli üks Õhtu
huvitavamaid. Taari esinemist ootab
KUKK-KAALUS
alati teatava huviga, kuna see
võidab napi*ülekaaluga Glüeke (Sp.) publik
on oma töö juures ihu ja hingega, ja
Reinifchali (Tartu Kalev). Esimene tuliselt:
esimesel ringil püüab
ring kuulus Reiptihalile, teine ja kol- Taar omaKohe
vastast uimastada kõvade
mas aga Glüekele. Reinthal on pal- punshidega,
jookseb ataakidel
ju; kaotanud oma löögist, mis kunagi alati Lillemäekuid
vastulöökide õtsa. Esivareni oli kaunis mõjuv. Boormann mene ring kuulus
Lillemäele. Teist
(TPK) vöMa kalevlase Gridini, olles
võiks tagasihoidlikult nimetada
igas ringis märgatavas ülekaalus. ringi
Boormanni look on pikk j a teiseks tagasvägiseks, kuid asjatundjad arvooruseks, et ei kipu ima&dleniia. Noor
(Järg 3. Ihk.)
J&-
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Soome võimlemine.

enam tantsimist või koguni mingit
rabelemist. Kepiharjutused on jäänud vähemaks, sest kepp piirab väga palju liikumisvabadust; Soome
vabavõimlemine on just arenemas vabaks ja vahelduvaks; siis pole ju
kepiharjutused muuks kui takistuseks.
See suund, mis Soomes nüüd
valitseb võimlemises, on ühesugune
Kesk-Euroopa omaga selles, et mõlemad püüavad katte saada hoogsust,
sulavust ja iludust, kuid siiski on
mõlemad mitmes, ehk küll väga tuhisesid asjas, teistsugused. Suurim
valie on selles., et Kesk-Euroopa
võimlemine on enam rebiv, kuna Soome oma enam taltsutatud, isegi puhtam ja sulavam.
Soomes on nüüd võimlejaid, kes on
saavutanud kõrgeima rahvusvahelise
tasapinna; ning uusi noori on tulemas juurde. Soome võimlemine on
igatahes veel nii noor, et teda palju väljaspool Soomet ei tunta. Ei ole
kaugel aeg, kus Soome ka võimlemises saavutab rahvusvahelise kuulsuse.

Selle arenemine viimastel aastatel.

Jõuharjutused kadunud.
«Spordilehele" kirjutanud Soomest KALJU KOTKAS.
Teame, missuguse j u h t i v a seisukoha meie vennasrahvas — Soome —• on s a a v u t a n u d maailma
spordirõivaste hulgas. On ka sellepärast hõlpsasti arusaadav, miks
soomlane nii p a l j u ohverdab oma
spordikuulsuse levitamiseks. Soome "ühisesse spordiväerinda ei kuulu ainult nende «pordiharude harrastajad, milles Soome oma maailmakuulsuse on saavutanud, vaid
ka iga soomlane, kes ise ei spordi,
katsub i n n u k a l t -oma võimete järele tegutseda ühise asja heaks. Sellega on k a seletatav, kuidas Soome nii mõneski spordiharus võrdlemisi lühikese ajaga on võinud
tõusta kõrgele rahvusvahelisele tasapinnale.
"üks neist spordib arudest on
kunstvõimlemine. On h u v i t a v tutvustada Eesti lugejaid selle spord i h a r u g a iiing ühtlasi a n d a aru
soomlaste arenemisest selles. Eestis on j u võimlemine uuestisündimas, õigemini alles sündimas.
Asjaolu, et m a siin nimelt räägin
Soome alanemisest, on küll omal
kohal, sest Soomes on kunstvõimlemine alles viimastel aastatel ast u n u d «ello nii t ä h t s a iriinnise
üle,
mille teisel pool t a on leidn u d endise jõu ja kanguse asemel
hoogsust j a sulavust,
tõelikku
kunstvõimlemist,,
taidu, oskust;
ning selle järele arenenud omapärases suunas. Usun, et j u s t see
suund on mitmetest, mis kunstvõimlemises võimalikud, . p a r i m . *
Võimlemine jaguneb riistvõimlemisesse, hüpetesse ning vabaja "kepmarjütiistešfe., Nendest on
riistvõimlemine esmajärguline. Kui
kõneldakse võimlemisest, .nii pööratakse rt&lhelepanu peaaegu ainult
riistadele. Kuid mis need riistad om,
see selgub edaspidi.
" "pariisi mängude võimleinisvõistiustiel oli -Sopmest meeskond, fees
feel esitas tüübilist «vana rahva
tÖJ|!ft^!em|st•,,
Suorhn rõhk pandi
|Öjäe, Oli tähtis, et võimleja jõudis
kaua aega päsida ühes asendis. Sarnane jõukatsumine, nõudis loomuliIfttlt ha puhitust .võimlemise kestel.
Selle tõttu oli harjutustesse asendatiui/ka' ri. n. puhkeasendeid. Kuna
lõuhärju^üsed olid rasked,; siis pidid
ka pukkeasendid olema võrdlemisi
pikad. Võimlemine niimoodi oli koguni mingi asend võimlemine $ oli loo*
lnülikj et ka puhkeasendite puhtusele
pau di s,uuijfc rõhku;, kuna, viimased
olid kergemad kui tõelikud harjtttuned, oli järeldus, et pühkeäseriditel
nõuti piiramatut puhtust; peaaegu
kõik muu osa; võimlemisest, eeskätt
kõik hooliikumisedj • mida ka eksiti
sõorifatmä enam j&^a-^lnii hooga,
olid ebapuhtad ja ^sulavuseta. Tolleaegsele =yõimlemi«eie. oligi just sulavus . peaaegu võimatii, sest jÕ.üharjn>
'tämino arendas võimlejates, lihaste
kangust. Tõiiulemiae valitseva osa*
iiat olid harjutused, müTes Sjuiavtis oH
yõintatu;. sellepärast ei osatud ka
nõuda^fölavusts^alt^ kus seda just
oleks, pidanud olenka. Selle jõuvõteiaiemise järeldusega, oli ira, e t riistadel tekil vaga palju samu '. harjutusi
ja riistade eriharjut^Sed ei arenenud*

Siis sündis muudatus. Juba enne
Pariisi mängusid mõned keskeurooplased-treenerid — Gebhard ja Kobs
— tõid esimesed hoogsuse ja sulavuse puhangud Soome knustvõimlemisesse. Kui siis veel Pariisi mängude võitja, lõuna-slaavlane Leon
S t u k e l j 1924. a. sügisel külastas
Soome võimlemise keskpunkte, Vii-burit ja Helsingit, siis oli soomlastele asi selge: Soome võimlemises
tuli läbi viia täielik puhastus- ja
uuendustöö.
•
Soome võnnlennne loodi uuesti.
Üks asjaolu ei: või j ä ä d a tähelepanemata Soome
spordiajalugu
uurides. StUkelji külaskäigu järele on soomlased ise oma vaatepunktide järele a r e n d a n u d oma
võimlemist, Kes võimlemise iseloomu tunneb ja teab, kui kerge
on arenemasolevale uusi aateid
j u u r d e istutada, see mõistab ka,
mispärast Soome võimlemine on
võinud püsida vabana oma keskeurooplase „ õ p e t a j a " vigadest j a
arendada omapärases, terves suunas.
Kiistadest on soomlastel vanimad kang j a roobaapuud. K a n g võimlemine on n ü ü d arenenud
puhtaks hoovõimlemiseks. V a n u
h a r j u t u s i sellel riistal önam ei
võeta vastu. Puhlceasendid ei või
tulla kõne alla. Tahtis on käte sirgus,
kusjuures väikesed, sulavad,
kehaga t e h t u d näked õn p a r a t a m a t u d j a l u b a t u d ; seega vastuoksa endistele seisukohtadele.
Roobaspuud, mis enne oli õige puhkeasendite riist, on veelgi säilinud,
jõudu nõudvana ning niimoodi nõuavad ika puhkust; puhkamine on äga
siirdunud peaaegu ainult käte peal
seismisesse. Peale selle on roobaspuud
niisugune riist,, mis pakub iga liikumise juux-es võimalusi hjetkelisele puhkamisele, näiteks siis, kui Õlad on
k i n n i ' roobastes. Roobaspuuvõimlernine on arenenud niisuguseks, et harjutused tehtakse võimalikult nii, et
muud kehaliikmed peäle käte ei puuduta roopaid — võimlemine sünnib
„öhus".
*
' - '* ' '* ''!

võimlemine koosneb peaaegu ainult
käte peale seisonaminemisest ja sealt
tagasitulemisest.
Hüpetest i>ole palju muud öelda,
kui et eesmärgiks on need teha hoogsalt, sulavalt ja ilusalt.
Vaba- ja kepiharjutused on see
osa kunstvõimlemisest, kus soomlased peaaegu on säilitanud oma algupärasuse. Siiski pole see „vana rahva võimlemine", ehk küll asendite
puhtusele pannakse suurt rõhku ja
võimlemise iseloom muutub sarnaseks, et ta Keskeuroopa omaga võrreldes on kangem. See mulje on järeldus (Sellest, et Soome vabavõimlemine on tõelik võimlemine, mis füsioloogiliselt väärtuslikum kui Kesk-Euroopa oma, kuna viimane 'kujutab

Kerjeiöustikii bilanss 1930. n.
Visked.

KUUL:
•1471,5 — Sliufc, '
14.69 — Viiding,
14.00 — Feldmann.
13.62 — Erikson.
13.27 — Puna.
13.26 — Neumann.
13.23 — Määrits.
13.20 — Annamaa,
•, 13.09 .— Sule, ; ,. ; ,, l l ( .
13.01 — Simson.
Kümne keskmine: 1930. ä. —13,667; 1929.a — 13,411; '1928, a.
-^13*427; 1927. a. — 13,18; 1926. a.
— 12,719; 1925. a. — 12,664; 1924
a. — 12,668; 1923. a. —.12,74 .

Neist tagajärgedest on eriti silmatorkav Hirschfeldi nõrtk tõuge, mis
kaugele maha j ä ä b , t a ilmai^ekordist,
millele 'tõsist jahti peab ameeriklane
Brix. 15 mehest, kes kuulitõukes
.esirinnnas sammuvad, on jällegi 7
meest Ameerikast! Edasi domineerivad sakslased ja soomlased. Eestlased S U:u.k j a V i i cl i n g peaksid
olema 18-—20. koha peäl. Et olümpia mängudel esimese kuue hulka
joääseda, peaks läinud aastaste tagajärgede järele tõukama 15,25 oneetrit, kuna üks rahvus üle kolme mehe
Kuul, üldse visked, on alati Eesti välja panna ei saa. Kuid tulevaks
tugevaim, külg olnud. Tänavu .on nad, aastaiks tagajärjed paranevad ka
Hobune, on. ka juha ammu tuntud üldiselt väga hästi arenenud. Kuulis, teiste poolt, nii et 15,50 mt. saavutariist -Soomes. Nüüdne hobüsevõimle- näiteks, 10-%e keskmine on tänavu — misega võiks kohale tulla. Kaks sumine. on teistsuguseni: kui vanasti. 13.66,75 — seega tervelt
veerand vet on veel aega ja. sellega võib veel
Võime ja peamegi .ütlema, et hobune meetrit parem^kui 1929. ö. Kuulis on midagi katte .saada!
.
.
:, .
on ^Soomes; alles viimastel • aastatel Mesti praegu Ameerika, Saksa, Soo•leiutatud aust. . Võimlemine sünnib nte ja Ungari järele kindel 5. riik
• Ketas;*''.•
••/>.' •.'.'.•'.•••••?.:;--''--:';;'L-'.„õhtis"i .Muult kämblad puudutavad mamhmasyi pm*em olles isegi• Prantr ,46^17 — Feldmann. ;
':; 42.79 — Kalkun. . ,
riista, Tähtsaima osa võunlemisest susmmmt
(vddtcumata
Nõel 'Ue),
41.85 — Erikson.
moodustavad pobraanisecL ja SealJTiti- Tshehhostovakkiast
(kes omab ai- - * 41t55> - 1 - Liljenthal.
rse|, sifrdunaised riista otsast keskele nult 1 (hea tõukaja), Rootsist
, 4 1 ^ 6 ^ - Yüding.i
•
(kel
. .
javastujpidi. Sääi$e sdr|@epa .,pidami- kü& kümneid mehi üle 13-ey kuid kus . '; "40.88— Miller.
' 40.84 — Niggol.
ne on võimleniisie iÖudTlšo j ä käsivars üle 14 mi• tõuget väga Jiarva näeb)
" 40,68 — Määrits. ' '••'
te sirgena pidamine tehnika pärast jne. —r Küllalt suur au väiksele Ees40.39-— Ilves..
' 1
parataimata.
-. /
~"1
tile.- >*; '.- \ , .- ' .: :•:-; *
'; r ,
39.50, —- Amnamaa.
Rõngad on ka. Stoomes ammu tunEdasi — 39.37 — G^ntalen; .39.34
• Rahvusvahelised tagajärjed kuulitud, kuigi rõngašvõimiemist põle tõukes oMdtc.
Saar. Seega 9 meest üle 40-ne, 12
.
palju harrastatud EongasvÕimlieraiiErix, USA — 16,03,
üle 39-ej 16 . üle 38-a. Keskmine
Kothert, ÜSA — 15,89
ses võime vahet teha harjutusi kõi41.60,1 — jällegi kaunis isuur edu.
]
kuvatel j ä seisvasel rõngastel. Kõi- :-' KTentž, USA — 15,86.-;
Keskrnine:.1929. a. — 40,978; 1928.
• Hirschf:eld, Saksa - - l S . ^ .
kuvatel rõngastel võimlemine on kera. — 41,297,1927. — 39,365; 1926. a.
•:,.,.$ehwartze, U S A ' — 15,44.
.
geni, j a sobib väga: hasti^vaai^gaijä"Jessuip, USA — 15,42; "
—, 39,244; 1925. a. — 38.411; 1924.
;
' Öarangi; Ungari —- 15,41.
'
tele tehnika btsämrlseikš.- ' Seisvatel
- 38.051; 1923. a. — 38,144. .
->
'Kuofc,
USA,
•—
15,307.:,.
,
•/
rõngastel on. kätel' .seismine peaaegu
.y Rahvusvahelises, ulatuses on ketta>*rr^yaWsfedt, S'oome ,— 15^!55.
võih^ehaise- tähtsaimaks osaks,. SÜA" ^ R h e a , USA — 15,08.;.. .
heite tagajärjjed:
,; * Jessuip, USA -r—.5<1,74 peavad- rkSšivaTied.:' olema 'sirged; 3*'
Älärotur Poorne — 15*00.
- , Nõel, Prantsuse .-^ 51459.
Schneider,' Saksa — 14^99.
lad; ^kops nööride vahel, "miite henõtes
. Kreutz,, USA — 51,04.
ktenij j a ^seismine nii kindel, et; isegi ;. : ,lJebler/,Saksar— 14,90. - : ,
"
Göwell, USA — 48,66.
Douda, Tshehhoslov. — 14,88.
. sojfttedegä pole. tarrvis p%istada. See
-r (ilärg 6. leheifcüljiel.)
•
Dobermann, Saksa" — 14,00^ : - ±:
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Uusi Eesti meistreid poksis.
(Algus 1. Ihk.)
väsid nägevat Taari ülekaalu. Kolmandas ringis oli Taari ülekaal enam
märgtav ja ta võitis napilt. Matshis
esimese koha pärast lähevad. kokku
Lester j a Taar. Viimane paneb esimesel ringil Lesterile peale ^kohutava tambi" ja märgib ringi endale.
Teisel ringil saab Lester julgust
juurde ja minetades oma senise kohmetuse, hakkab Taarile pressima
peale jõuliste löökidega, mis Taari
korduvalt sunnivad uimaselt nööridesse." Taari vastupidavus imestamisväärne. Kolmandal ringil Lesteri
ülekaal veel enam märgatav ja kohtunik tunnistab ta meistriks.
KERGBKESKKAALUS
tegi Laubert (Tall. politsei sp. ring)
lühidalt iStudemeistriga - (Kalev),
lüües selle k-o-ga esimesel
ringil
välja. Lukin 1. saavutas pulata k-o
võidu Grossthali üle, lüües sellele
plexus solarise esimesel ringil. Mõlemad mehed Tartu NMKü-st. Lukin
on tähelepanuväärt tehnikaga mees,
esinemiselt intelligentne. Võrreldes
ta esinemist läinud aastal esivõistlustel, peab tunnistama, et .ta tugevasti edenenud.
Oodatumaid matshe selles kaalus
oli Vahi (Tartu Kalev) ja Männa
(Sport) kohtamine.
Vähit oleme
näinud viimasel ajal järjest paremaks muutuvas vormis, kuid tal on
olnud alati see õnnetus, et satub
kokku oma kaalu tugevamatega. Suurepäraste j a tugevate löökidega töötab Vahi esimesel ringil j a viib selle
omale. Teisel ringil haarab Mänd
ülekaalu järgi ja tal õnnestub Vahile
anda tagasi osa saadud tugevatest
löökidest. Teisel ringil Männa ülekaal. Kolmas ring oli petliku ihnega.
Arvati nägevat Vahi ülekaalu, mis
ka väliselt oli olemas, kuid võit läks
siiski Männale. Kuid võita oleks võinud ka Vahi.
Järgnevas selle kaalu matshis võitis Nilender (Sp.) Tihonovi (TPK).
Viimane klintshis liialt palju. Lukin
1. võitis tublide punktidega Lauberti.
Kõvem kõigis selle kaalu maitshides*
on Nilender-Männa kohtamine. See
on ühtlasi ka esivõdistluste kõvem ja
tehniliselt enampakkuv matsh. Maad* lemist j a klintshimist peaaegu mitte
sugugi. Esimesel ringil lööb Nilender Mända tugevasti, töötades eriti
hästi vasakhaakidega makku j a lõuga. Teisel ringil teevad Nilenderi
löögid Männa juba veriseks j a kord
käib ta vastane isegi imaas. Ta toibub
aga 'kiiresti. Ka kolmas ring kuulub
Nilenderile ja üks meister on jälle
rohkem. Löpuonatshis Lükini vaistu
pole Nilender enam nii hea, kuid võidab siiski tubli .tööga. Lükini esinemine kõigiti lõppvõistluse vääriline.
Kolmanda fcöiha p ä r a s t teevad Mänd
ja Laubert. Võidab esimene suure
ülekaaluga;
•'.•.;•>'.: •
Peale võistlust teatas Laubert sõpradele, et t a ed^BSfpddiiseks loobub poksist* olles sellel alal sportinud juba
JO aastati Nüüd, teenistuskohuste
tõttu ja perekonna inimesena ei suutvat ;ta enam* võasifeelda ega vormis
hoida.
KESKKAALUS
kastet välelööMde tõttu väida Johans o n ' ( T a i t a Kalev). Essenson sai
võidu omale. Timnoerimann (Sport)
võitis Arukae (T3»Kj j*» anatshis
Essensoni vastu lõi Timmermann
. oana vastase 3. ringil tehn, k-o. Reino (Kalev) — Alberi ( T I & ) matsh
on üks igavene, maadlemine ning viimaks võitab Gern südame rindu j a lõpetab selle matani "teise ringi keskel,
lugedes välja im&emad mehed Teisel
võistluspäeval on selles kaalus ainult
üks: matsh — ' Misler-Tintonermann.
Võidab esimene. Kohtunik hoiatab^
et mehed ei mängiks kokkuy nagu
seda naha. E t matsh oli tehtud maha,, sellea võis veenduda ka viimasel
ringil.
Selliste asjade kordumine
pole sportliselt lubatav,
BOOLRASKES
lähevsäd esimestena kokku
Muru
(TPK> j a Visnapuu (Tartu Kalev).
Kergekäeliselt andis kc^tunik võidu
Visnapuule. Muru tabas vastast kogemata kuklasse^ l a a m a t a teist j a
kolmandama* märku]st f; loeiS'i mees
valijas Poksiklubi pwitesteeris seB&
peale j a ähvardas isegi lahkuda võistlustelt, kuid ' säMd saavutati lepe j a
TPK jäi edasi.
Kõva matsh oli Kuura j a Valdmanni vahel, nagu harilikult. Esi-
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mene ring oli ettevaatlik. Teisel ringi algul saab Kuura Valdmannilt
mõned jõulised sirged. Lõpupoole
kail Valdmann Kuura haagist kord
isegi maas. Kuura teeb enam kui
kolmel korral Valdmannile valelööke
kuklasse, saades selle eest kohtunikult märkused. Ta vead olid küllalt
kaaluvad selleks, et meest
ringist
eemaldada. Kolmandal ringil Kuura
ülekaal j a sellega ka võit.
. Esimese koha pärast teevad teisel
võistluspäeval Kuura j a Visnapuu.
Viimane simuleerib kord jällegi kuklalööki j a sellest tulnud uimastust,
kuid kohtunik ei lase end eksitada ja
Visnapuu jääb kergest võidust ilma.
Kauralt jällegi üks kuklalöök, mida
aga kohtunik ei pane tähele.
RASKEKAALUS
esimene matsh Tenderi ja Kruubergi
vahel. Viimane langeb esimese ringi
lõpul k-o. Lukin 2. paneb ränkade
löökidega põrandale Otsa (Sport).
Viimane ei kosu ega kosu kuidagi ja
viiakse segasena ringist ära. Schütz
(Kalev) võitis kolmel ringil Ritsbergi ( T P K ) . Tender jja Schütz;
enam kokku ei lähe, kuna tekkinud
konflikti tõttu kalevlased lahkusid.
Teisel võistluspäeval enam selles kaalus matshe pole.
Meistriteks ja kohtadele tulid järgmised:
KÄRBESKAALUS Em. Lillemägi
2. (Tartu NMKÜ), 2) Sild ( T P K ) ,
3) Lindenvald (Sport).
KUKK-KAALUS meister Booiv
mann ( T P K ) .
2) Saad (Tartu
NMKÜ), 3) Glücke (Sport).
SULGKAALUS meister Jegorov
(Sport), 2) Rükenberg ( T P K ) , kolmandat kohta polnud.
KERGEKAALUS meister Lester
( T P K ) , 2) T a a r (Sport) ja 3) Rööding, (Sport).
KERGEKESKKAALUS
meister
Nilender (Sport), 2) Lukin 1. (Tartu NMKÜ) j a 3) Mänd (Sport).
KESKKAALUS meister
Misler
(Sport),, 2) Timmermann (Sport),
3) Essenson ( T P K ) .
POOLRASKEKAALUS
meister
Kuura (Sport), 2) Visnapuu (Tartu
Kalev) j a 3. kohta polnud Valdmanni
loobumise tõttu.
RASKEKAALUDmeister Lukin 2.
(Tartu NMKÜ), 2) Ots (Sport) j a
3) Ritsberg ( T P K ) .

Estoõlstluste kriitika.
Käesolewa aasta esivõistlused poksis ei pakkunud seda rahuldust, millist harilikult oodatakse seesugustelt
suurvõistlustelt. Oleme ju näinud
poksi aastate jooksul, oleme näinud
halba ja head poksi, kuid n i i s u g u s e d võistlused olid esmakordsed.
Seda mitte korralduse suhtes. V. s.
Sport korraldajana suutis teha kõik,
mis on vajallne poksivõistluste läbi"
viimiseks.
Oli kehal kohtunikke,
võistlejaid, sekundant», sekretäre jne.
— sõnaga kõik subjektid, objektid ja
atribuudid olid olemas. Võistluste läbiviimine puhttehnilisest küljest ei
jätnud soovida midagi.
Mis puutub üksikutesse matshidesse, siis ei kavatse ma siinkohal peatuda* pikemalt faktide registreerimise
juures, kui tähest märkides uuesti
seda, et nii nõrku esivõistlusi on meil
nähtud vaevalt. Millest see tuli t,. Ei
saa ju nõus olla sellega, et võistlejad
ise meistervõistlusteks kaotasid treeniuguisu ja esinesid nõrgemalt tavalisest* Asjata oleks kirjutada surmaotsust Eesti poksi spordile, sest see
oleks absurdne. Kindel on vaid asjaolu, et seni ei saa arendada poksisporti edukalt, kuni matshide otsustajad ja võistlejate esinemisele kaudselt mõjujad — kohtunikud ~ ei ole
suutlikud korrapäraste otsuste tegemiseks. Esiteks punktikohttinikud
peavad võtma oma ülesannet täiesti
tõsiselt, unustades ära, k u s seltsist
tÕiSÜejad on ja millisesse organisatsiooni kuulub kohtunik ise. Inetu moment tuli pärast Lillemäe-^Taari kergekaalu matsh j, mil kuulutati vÕIt-

Pärnu ringvaade.
Sportlik tegevus tõusul. Õnnestunud suusapäev.
Vaprus — kesk-Eesti meister käsipallis.
Möödunud pühapäev Pärnus kujunes sportlikelt sündmusilt õige mitmekesiseks ning võistlusi peeti real
spordi paljupalgelisil alul.
Juba varahommikul tehti algust ülelinnalise süusapäevaga, millise
lavastas maleva spordiklubi oma energilise juhi Aug. Kongase isiklikul
juhtimisel. Käesolev suusapäev oli
arvult kolmas Pärnus. Hommikuks
kogunes maleva staabi juure 50-pealine suusatajate grupp, kust rivis
mindi läbi linna Niidu küngastele,
kus aset leidis suusapäeva tegelik La,vastus. Osavõtjate arvust oli enamus
naisi, milline nähe otse jalustrabavana, tundub Pärnu spordihuvilisile, kuna siinsed naised seni jahil üheõigluse poole on täiesti unustanud
emantsipeerumise spordis.
ühes süusapäevaga korraldati maleva spordiklubilt ka suusavõistlusi,
kust osavõtjaid oli arvukalt.
5 Mm. suusatamise B kl. võitis H.
Jürgen ~ 30.33,0; 2. J. Talvik —
30.34,0; 3. J. Vilter — 33.36,2. Suusatada tuli vastu tuult.
800 rn.tr. kiirsuusatamine meestele:
1. A. Kongas — 1.24,0; 2. A. Vanatoa
— 1. 50,0; 3. A. Jaanson.
800 mtr. naistele: 1. pr. Kongas —
2.21,0; 2. prl. Dambe — 2.45,0; 3. prl.
Käär — 2.50,0.
üldiselt võib suusapäeva korralduse
ja tagajärgedega jääda täiesti rahule
ning soovida jääb vaid, et edaspidi
suusavõistlusi tihedamalt korraldatakse, sest vastasel korral vaibub huvi selle kauni talispordiala vastu.
Sanial ajal kui Niidus suusapäeva
peeti* klõbistasid jääpallimehed Tervise liuväljal õrna lemmikala treengul, kuid avaliku võistluseni ei ole
senini veel jõudnud. Võimlas võimeldi.
Treeningule on asunud uuesti isegi
mõned tuntud kergesportlased minevikust, nii on loota eeloleval kevadel
omaaegse keskmaade lõvi Ed. Madissoni come-back'i, kellele nähtavasti,
et 4*hä anda rahu möödunud hooajal
esileke.rkjtfieud Ä. Petermann! loorberid. Mõlemaid on näha sõbralikus
treeninius.
Sügisel arvati mõningais sportlikes
ringkonnis, et hooajal röövib Tervis"
esikoha Vapruselt käsipallis, millisel
lin
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jaks Taar. J a viimase paremus oli
kalialt selge seekord, mispärast jääb
arusaamatuks Kalevi kohtuniku AUiinnnni demonstratiivne püstitõusmine
võidu andmise puhul vastasseltsile.
J a see võrdlemisi erapoolik treenergi
tunnistas pärast Taari paremaks.
Uingikohtuiiik oma tegevusega on
alati • väga vastutusrikka ülesande
täitmisel. Seepärast on ringikohtnniku kui punktikohtunlku tegevus
suureks mõjuriks teistele punktikohtunikele, võistlejaile ja ka pealtvaatajaiie.' Kihgikohtunik peab olema
suur artist. Ta peab unustama külma
ingliselikkuse, ta peab tegema ühest
puisest ja igavast matshist nuuditava
võistluse. Ringikohtunik peaks seadma, et ta peäle võistlus» juhtimise\.~$&..
õiglase otsuse tegemise on ka p ü b 1 i k a jaoks; ta on mees, keda rahvas
peab imetlema, kelle läbi (s. o. kohtuniku ülesastumise) publik, kellel
ei ole vahest suurt arusaamist poksistj tunneb kaasa võistlusfcäigule ja
s a a b a r u matshi seisukorrast õieti*. Otsustes peab olema iingikohtniiik järjekindel. KnioHa karm ja armutu, siis Igal juhul, mitte kiusata
üht võistlejat ja teha liiga teisele.
Arvestades neid asjaolusid, pean
tunnistama, et viimaste võistluste
ringikohtunifc G e r n ei täitnud oma
ülesannet vajalise kompetentsusega.
Ja seeläbi tekkisid mitmedki konfliktid* i^ksiklubi punkttkohtunik v K.
Matson lahkus ja Kalev keeldus võistlemast edasi. Koik see jättis tühja
augu võistlustesse. Ringikohtuniku

troonil viimane juba aastaid kodulinnas võitmatu. Juba esimeste võistluste järele oli pilt kohe selge, et see
osutub Tervise olemasolevaile nieeskonnile ülejõukäivaks, kuna Vaprus
tõusis kohe sügisel suurde löögihoogu
ning põrmustas isegi pealinna kolmandaid-neljandaid palliseltse, aga
Tervis võttis saniult meeskonnilt vastu katastroosilisi kaotusi.
Vahepeal pooleteise kuu jooksul ei
peetud üldse käsipallivõistlusi .millise aja kasutas Vaprus hoolsaks treeninguks, kuna Tervise meeskonnad
sportlikult näitelavalt üldse kadusid.
Välismeeskondadega ei saadud kokkuleppeid, kuna Valk arvas heaks mitte
vastatagi!
25. jaan. peeti Pärnus Tervise korraldusel Kesk-Eesti ringkonnavõistluste finaali käsipallis, kus vastamisi
seisid Tervis ja Vaprus. Tervise senised kandvamad mängijad ei ilmunud
väljale ning need asendati noortega
ning võistluse alguseks lapiti meeskond kuidagi kokku ja finaalmatsh
võis alata. Siinkohal ei saa jätta märkimata osa sportlaste-õpilaste kasvatamatust seltsi vastu, öeldes mängust
ära võistluse eel, kuna selts süüdi
selles, et ei suuda luua korda treening-õhtuil.
Võrkpallimatsh andis tulemusena
Vaprusele kerge võidu 2:0, punktid
15:4 ja 15:9.
Korvpallis tuli samuti võitjaks Vapxiis, kellele Tervis hävis paraja vahekorra 51:20 juures, milline täiesti
vastav momendi jõudude vahekorrale. Kohe algul asub Vaprus juhtimisele ning kruvib seisu isegi 21:1.(!),
mille järele Tervis suudab koguda
poolaja lõpuks ja tasandada vahekorda 23 :-9. Teine poolaeg möödub pöörase korvisäju all ja lõppvilel on
seis 51:20 'Vapruse eduks. Edukam
korvidetegemisel oli nobe vä. Virkus
15 punktiga, Laurits 10, Schmidt 9,
Teinberg 8, Erikson 6* Schneider 3.
Kaotajast meeskonnast oli parim
Tammann; 11 punktiga.
Vapruse mäng oli rahuldav. Arvestades mönietidi olukorraga tuleb pi- *
dada t&rvlsTibSte* esiä«mist samuti
suuresti, raftuidavta, paremat ei^võinud oodatagi. . ...-'•'
m* * •
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seekordsed vead olidr Böõdingu liig
kerge diSkTaMÄkilsioõn võrreldes^ sellega, et Kuura ei saanud sama saatuse osaliseks võideldes Vähimani
vastu. Kui Gern kõrvaldas „maadlemise'* eest Reino j a Alberg siis miks
laskis ta võistelda lõpuni Tihouovil ja
Hieländeril, kelle matsh oli ju pusklemine algusest lõpuni. Samuti s i *
m u l e e r i s (seda kindlasti I) Visnapuu kuklaJoÖki, mille sai Murult,
kuna tegelikult löök läks selga»
Matshil Kuura vastu sai Visnapuu
jälle nõrga kuklalõögi, misjärel Kuur a vasaksirge paiskas mehe porahaale* Visnapuu teeskles' Jälle a»^|esti
põrutada saanud poksijat, kuid nähes, et ringikohtihtii hakkas lugema
välja teda, tõusis Stfhe elusalt ja
täiesti tervelt püsti. Seesugune võistlusviis ei ole igatahes falr.
Võistluste kaunima matshi pakkusid
Mänd ja Nieländer, ^millise 9 minuti ,
jooksul kohtunikul tuli lahutada vaid
üks kord.
* Võistlejad üldse esinesid võrdlemisi
tavaliselt, rohkete diskvalifitseerimiste läbi suudeti hoida ä r a üleliigne
maadlemine. *Asjaolu, et Gern tegi
märkusi Mi slerile võistluses^^ Xiinmermani vastu, oli kõigiti tervitatav» tihe
seltsi mehed peavad hoiduma kokkurääkimistest.
Sportlik samm ei olnud just Kalevi
meeste eemalejäämine, ilusam oleks
olnud kindlasti võistluste jätkamine,
vaatamata mõnele ebameeldivale asjaolule, mrš võis Imavata seltsi enesetunnet,
G. P ä r n p u u ,
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ristusid meeskonnad järgmiselt: keskkoolid -— Illi, Pehap L., Ploetz,
Marks, Šultz, ülikool — Niggol, Zimmermann, Jakobson, Mällo, Bergstein.
Koolipoiste lootus kuhjaga
võrkpalli kaotust, tasuda ei lähe täide, ülikool kasutab tugevalt Niggolit,
kes jäädes alatiseks keskkoolide korvi .alla teeb häid viskeid ja saavutab
ülikoolile tugeva edumaa', mida keskkool tasuda ei suuda. .Enne poolaja
lõppu „lendab" Illi nelja veaga mängust, asemele tuleb Koni. Siis saab
Marks tugevalt jalast vigastada, teda
asendab Virsa, ülikoolil vigastab jala
Bergstein ja tema asemele tuleb Opmann. Poolajaks seis 15:4 ülikooli
eduks. Teise poolaja algusel näib
keskkooli mäng õige hästi sobivat,
L. Pehap ja Ploetz läkitavad pallid
järjest korvi ja ülikoolil muutub seis
juba kahtlaseks. Kuid siis murdub
keskkooli mänguhing ja ülikool võtab
juhtimise oma katte-saavutades Zimmermanni ja Niggol! läbi hulga korve ja lõpetades mängu enese eduks
41:19. Peale mängu oli publik väga
rahuldatud, sest tagajärg oli kena —
41:19; 2 haava Uit, üks 4-ja fouliga
lennanud ja surnuid ei olnud! Enne
korvpalli mängu kuulutas referii Niiler publikule Eesti-Läti maavõistluse
tagajärje, milline ', kutsus esile elava
aplausi.
Drihui.

Maadluskursused Koerus.

Koera spordiseltsi korraldusel peeti 8—-18. jaan. Koeru maadluskursused. Huvi kursuste vastu oli elav, mida ka rohke osavõtjate arv maaseltsi
kohta tõendab. Harjutustele tuli mõnelegi i-r-7 klnv kauguselt kala, kuid
sellele vaatamata püsisid osavõtjad
kursuste lõpuni, mis ka paremaks
tõenduseks noorte tahtejõust. Kui
seltsi juhtivad teglased* omi noori
sportlasi koos suudavad hoida, ja nei-

le ka. tulevikus harjutusvõimalusi
soodustavad, siis võib loota, et sarnased algajad, nagu Adler; Einmann
ja Hansen juba lähemas tulevikus
head edu näitavad ja mele vanemate
maadlejate vastu, väärikalt esineda
võivad. Loodan, et mõnigi nimetatud
noortest juba eelseisvatest maadlusVÕistlustest osa võtab.
A. Ohaka*

Hirschfeld tõukas 14,68 mt
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Magdeburgis peeti nädala eest sisevõistlusi, millest osa võtsid dr.
Peltzer, Körnig, Lanuuers, Hirschfeld ja teised. Piletid võistlustele
olid juba mitu päeva enne võistlust
müüdud.
Jooksudes lühi keste maade peale
t>li võitmatu Körnig, kellele järgnes
Laniniers ja siis Jonath. 1000 mtr.
oli haruldaselt hea dr. Peltzer, kes
võitis kaaslinlast Hellpappi. 800 nit.
Saksa meister Fredy Müller pidi leppima neljanda kohaga.
Suurt elavust pakkusid teatejooksud, kus konkurents äärmiselt terav oli.'

l. Missugune on Teie arvamine lehe
kohta?
Hea. Väga hea. Täidab oma otstarvet. On huvitav. Üldiselt rahuldab.
Meeldiv. Leht on korralik. Võiks parem «olla. Meie nõuetele küllalt hea.
Praegustes oliides täitsa, kohane. Leht
on viimasel aastal palju paranenud.
Leht õn mitmekülgne ja kergesti loetav. Kui ainuke sellekohane leht täidab oma peale võetud ülesandeid..
2. Mis puudusi leiate lehes olevat?
Leht toob liiga vähe teateid kohtadelt. ' Vähe elulookirjeldusi, piltel
Puudub küsimuste ja vastuste nurk.
E l o l e mingisuguseid puudusi. Keegi
leiab ülekohtuseks, et spordilehele"
õn isiklikult kirjutanud V. Tlldett
tennisflpordist, sest tema armteS sarnane suurus el Võivat meile kirjutada, N&htavasti ei tea see lugeja, et
välismaal olemas erilised bürood, kelle kaudu saab kõikide suuruste isiklikke kirjutusi "—- mtiidugi honoraari
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Magdelmrgi sisevõistlustel. Kindlateks võitjateks tulid jälle s
Hirschfeld, Körnig ja Dr. Peltzer. Ovaalis — prl. Gehricke.

Mida tahaksite teie lehes rohkem
näha?
Sportnovelle. Sportromaane» Reisikirjeldusi. Elulugusid. Võistlusklrjeldusi. " Pilte mitmes värvis (võimata
rahuldada). Sprötteaduslikke kirjutusi. Huvitavaid palasid. Treening meetodeid., Täielikke ülevaateid provintsi
dada lehe kausta, rohkem pilte, värvi- ehi-olušt: Rlstš^amÕištätusi. Küsitrükis nutme värviga ja sealjuures muste ja vastuste nurga avamist.
veel hmdä tüuduvalt alandada. Ei ole Veeremängu ja laškespordl nurga, avahüvita, kuivõrt vastukäivad on. pal- mist lehes. Karikatuure. Kergesisulijud vastused: üks leiab, ei novellid s i j a rabvapäraseid kirjeldusi rahvaspordialadest. ŠpMttegelason väga huvitavad ja neid tuleks ti- likkudest
:
hem avaldada, teine leiab, et novellid te arvamusi spordiliikumise kohta.
el Vääri Üldse nende avaldamist; mõ4. Missugune kirjutus lehes teüe
ni leiab, et ?,&pordileht" el tobiks
kõige enam meeldinud?
üldse kuulutusi avaldada, kuid unusSuusatamine.
Maavõistlused. Kergetab sealjuures, et kuulutused on
üheks sissetuleku allikaks. Mõned jõustiku maavõistlused, Eesti-JaapavastusM õn büvõrt naiivsed, et neid ni maavõistlus. Schmeling-Sharkey.
kõige parema tahtmise juures võimata Mele sääremarja mehed.
Keegi arvab: loen lehe otsast 1Õ-*
täita. -Sportlased ühises kirjas on
pahased, et nende linnast liig vähe puni läbi, enam-vähem kõik loetav.
kirjutatakse, lubavad lehe boikoti al- Meie sporditegelaste tutvustamine.
la panna, kui nende tagajärgi avalda- 5>T Kuidas meeldivad lehes avaldatud
mata jäetakse; ei. saa ju avaldada liig
• jutustused? ;;nõrki tagajärgi, .kuna see huvi ei
126 pooldavad novellide avaldamist
paku.: '•'.'. / . •'
-•, • \ - lehes, 36 leiavad, et ei ole vajadust
Katsume ülevaadet anda ankeedi nende avaldamiseks, ülejäänud ori.
erapooletud ses küsimuses. -•;;•;".
tulemuste kohta.
'

ankeedi tulemused.

Toimetum avaldas käesoleva aasta
algul üleskutse-ankeedi lugejaskonna
soovide ja arvamiste teadasaamiseks
lehe sisu ja Wälimuse kohta, andes luh t u s e kõiki soovekaaluda ja võimaluste piirides katsuda tulla vastu neile. Vastuseid tuli arvurikkalt ja neid
kogus tervelt 174. Seni on korraldatud Teaks ankeeti: üks 192S. a. ja teine 1929.. a. Küsimused ankee<us olid
peaaegu samad, välja arvatud mõned.
Praegust ankeedi arvu ei saa küll
väga suur eks pidada, kuid peab arvavma> et sinult need andsid omad häär
Ied, kellel midagi lehe kohta ütelda
oli, kuna teised nähtavasti täitsa, rahhul praeguse kuju ja sisuga.
'
Saadud vastused väljendavad täit
rahulolemist toimetuse tõÖ ja tehe sisuga. Kuid on palju erisoove, mida
nähakse lehe paranemiseks vajalisteks, mõned neist aga on täitsa vastuvõtmata toimetusele nagu: suuren-
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Taaralinnu käsipall.
Pühapäeval, 25. jaan. kohtasid ülikooli võimlas keskkoolide ja ülikooli
koondus-meeskonnad ja naiskonnad.
Eeljõulu peetud võistlusel võitis võrkpalli ülikooli meeskond ja korvpalli
tugevalt keskkool. Nii oli siia mõlematel revansheerida.
Kuid vana jumal oli seekovd „tudeng".
Võrkpallis tulevad ülikooli
kaitsma Niggol, Zimmermann jur., Jakobson, Pehap A., Opman ja Kallas;
keskkooli eest võitlevad Koni, Illi,
Lentsius,
Persidsky,
Pehap L.
Marks. Ainsam pommüööja oli Koni,
ülikooli surujad püüdsid rohkem „anidega" läbi ajada ja saavutasid sellest
ka suurema arvu punkte. Tõstjatena.
A. Pehap, L. Pehap ja Persidsky loomulikult head, kuna Marksi tõstetega
suruja Lentsius sugugi harjunud ei
olnud. Kallase tõsted kannatasid tugevalt. Võidab kindlalt game ülikool
15:5. Teisel gamel suudab end keskkool kõvast kokku võtta ja viibib tükil ajal juhtimisel, kuid lõpupingutuses annab siiski järele ja game tuleb 15:13 jälle tudengidele. Naistevõrkpallis on järjest ees keskkool,
kuid kaotab siiski 2:0. Eriti õnnestusid keskkooli tütarlastel surumiste
vastuvõtmised! Prl. Birki surumised
olid ainsad silmapaistvad, keskkoolide lootus, prl. Israel, ei suutnud omi
surumisi maksma panna, kuid tasus
seda taga mänguga! Korvpalliks ri-

S P O R D I L E H T

Kuulis oli sisevõistluste kohta hea
Hirschfeld oma 14,68 nit.
Tagajärjed olid:
60 mtr.: Körnig — 6,7,-18 punkti;
Lammers — 15 p.; Jonath 11 p.
1000 mtr.: Dr. Peltzer — 2:39,7;
Hellpapp — 2:44,8; Zimmermann — 2:45,8.
3000 mtr.: Boltze — 9:10,4; Petri
9:14,3.
60 mtr. naistele: Gehricke — 8,2;
Seeger.
800 mtr.: Prahm — 2:14,2; Horn.—•
2:14,7.
60 mtr. tõkked: Betschtetznick, Trossbach.
Kuul: Hirschfeld — 14,68; Stewert
— 14,04; Seraidaris — 13,53.
6.

Kas pooldate lehe suuremat
formaati?
Praegust sinakal paberil pooldavad
138, 1930. a. formaati näeksid 24. ülejäänud tahaks väiksemat formaati.
7. Kas tahate lehes naha rohkem*
illustratsioone ja missuguseid?
Enamus soovib näha momentülesvõtteid kodumaalt ja välismaalt. Kodumaa sportlaste ja tegelaste pilte.
Karikatuure. 8. Kuidas tundub teüe lehe hind?
Enamusele vastuvõetav. Vähesed
pooldavad hinna tõstmist.
9. Kas tahate lehes näha enam teaduslist kirjutusi,.või kergesisulisi huvitavaid palasid, sündmuste kirjeldusi
jne^, ja mis alad oleksid teile soovitavamad?
*L
Kõige rohkem soovitakse näha üksikute alade puhttehnilist näpunäiteid.
Suur osa näeb kä teaduslist kirjeldusi
spordi kohta. Siis elulugusid, võistluste kirjeldusi. ,. •
10.

Missuguseid teid arvate leidvat
lehe suuremaks levitamiseks?
Lehe tellimist igale sportlasele kohustavaks, teha. Teha kohuseks igale
sportorgahisatsioonile lehte tellida;
Iga sportorgahisatsioon peaks leidma
ühe sportlase, kes oma seltsi l l i h m ? T
telt tellimisi vastu võtaks. Preemiaid
anda lehe tellimiste vastuvõjaile.
Proovinumbreid saata tutvustamiseks.
Võimlemisõpetajad peaksid kliima
lehte ja-propageerima lehte õpilaskonnas. Iga üliõpilasorganisatsioon
peaks lehte tellima ja sellega ka roljkem kehakultuuri propageerima üliõpilaste hulgas. Kõigil raamatukogudel- tuleks lehte tellida. Iga alevik&u
luua lehe müügikoht.
Toimetus avaldab siinjuures oma
tänu neile, kes vastasid ankeedi peale ja sellöga võimaldasid saada väartusiikke materjali lehe tuleviku suuna määramiseks. Toimetus katsub
kõikide soovidele võimaluse piirides
tulla vastu niivõrt kui lehe aineline
külg seda võimaldab. Toimetus näeks
häälmeelel, kui lugejad omad soovid
ka edaspidi toimetusele teatavaks teevad. •'• '•' •" •
\ .-.-• v f ' ' " - ":h~
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Korvpalli i w i e i n n a igav esinemine Riias.
Võitis maavõistlusel Läti 46:30 (24:21) ja linnavõistlusel Riia
31:25 (16:22).

Seisavad vasakult: Tk. Mast (esitaja), Parbo, Kiisel, Ratnik, Timtšenko, Noony, Klõsheiko, Selenoi (treener);
istuvad: Viksten, Altosaar (kapten), Simtmann,
Laupäeva õhtul asus korvpalli rah-" Timtšenko teeb vea ja Läti juhib
vusnieeskond Riia poole teele, et 3:2.
Altosaar ja Viksten viskavad kaks
kaitsta Eesti värve 8. maavõistlusel
vabaviset mööda. Sama teeb ka
Läti vastu. Meeskond oli üheteist- Timtšenko, kuid Viksten püüab palli
liikmeline. Meeskonna tuju on hea, lauast j a söödab tagasi TimtSehkole,
kuigi väljavaated on õige tumedad. kes saavutab korvi.
Eesti juhib 4:3.
Kõigil on veel selgesti meeles Riia
Jurzinš teeb keskväljalt korvi, kuid
IKS'i mängud nädal tagasi Tallinnas kohe teeb Klõsheiko ilusa driblinNMKÜ vastu, millised küll JKS kao- guga tasaks. Seis 6:5. Läti püüab
tas, kuid seda kõige napimalt ja vii- lauast ja teeb korvi.
Mõlemad meeskonnad närveerivad
mastel minutitel. Silmas pidades setublisti,
da, et JKS on Lätis TÜ meeskond ja
sest tagajärg tõuseb punkt-punktilt
annab rahvusmeeskondaainult ube ja kumbki ei suuda lahti rabeleda,
mehe, siis võis juba aimata nende e t juhtimisele asuda. Kaks lätlast
rahvusmeeskonna
võimeid.
Meie lähevad Timtšenko „ptvoti" ohvriks
meeskonna ainukeseks lootuseks oli ja uuesti juhib Eesti 8:7. Altosaar
teeb pika söödu Vikstenile, millest
see,
et on tehtud 2 nädalat tublid tuleb 10:7.
treeningut, millest osa võtsid alati Klõsheiko teeb juhusliku haakviskega
kõik mängijad.
12:7*
Peäle seda juhtus
Tund enne maavõistlust oli võimla
viimse võimaluseni täis kiilutud, Lig i 200 inimest jäi ukse taha hoovile
ootama, sest ka neile lubati mängukäiku edasi anda.
Meeskonna kaptenid — Altosaar
(Eesti) ja Jurzinš (Läti) valivad
pooled, kusjuures Eesti saab valiku
omale. Pooled rivistuvad algkoosseisuks:
V" . EESTIi
BToony — Altosaar; Timtšenko —
Tiksten — Klõsheiko 2.
l i T I t
Klävinš — JurzinS -=- Lidman —
Roze — Raudzinš.
Kohtunikkude — P. Augusts (Läti)
$t Th. Mast (Eesti) juhtimisel
algab pinev heitlus
kahe rahvuse,, vahel. Tsentrist lahtilöögi püüab keskväljal Lidman ja
kiirelt äravisatud pall tabab Üllatavalt hästi niärki.
Läti jnhib 4 sek. 2:0.
/Eesti kombineerib keskväljal ladusalt, kuld Läti kaitse töötab hästi ja
ei lase viskele.
„ Timtšenko saab Klõsheikolt hea
sÖjSdu ja teeb paraja maa peält 1:2.
Kohe teeb Jurdzins Noonile vea,
kuid Noony vabavise ei taba märki.

kokkupõrge kahe kohtuniku
vahel.
Peakohtunik Augusts vilistas hoitud palli ja tohtis palli üles visata,
kuld samal ajal vilistas abikohtunik
Mast Jurzihšile isikliku vea. Augusts
tahab selgeks teha, et tema kui peakohtuniku otsus loeb, kuid 4-mmutilise õiendamise järgi suutis siiski
Mast selgeks teha, et raskem karistus loeb ja käskis Klõsheikot visata
vabaviset.
Järgneb pikk vilekontsert Masti
arvel. Osa rahvast tahab . platsile
tulla, kuid liidu esitajad suudavad
seda siiski takistada.
Mäng jätkub. Klõsheiko heidab käristusviske mööda, palli püüab lauast
Viksten ja märgib 14:7v Näib, et
Eesti meeskond on pääsenud juhtimisele j a suudab seda vahet ka hoida. Läti võtab „aeg maha." Peäle
„aeg maha" teeb Läti tugevat pressi.
Jurzinš teeb tsentrist 14:9 ja 14:11.
Altosaar laseb Lidmani seljataha pugeda ja kohe teeb Lidman 14:13.
Rahva ergntuskisa on nii tugev, et
ei kuule enam kohtuniku vilet.
Eesti kaitse teeb küll tublit tööd,
kuid vägisi tahavad lätlased juhti-
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Veel õnnestub Lätil üks vise 30:27.
Eesti mängijad satuvad segadusse.
Altosaar suudab siiski mehi vaos
hoida ja ergutada võidule. Timtšenko rabab hästi söödu vahelt ära ja
teeb 32:27. Kohe saab Altosaar Küselilt hea söödu ja teeb kaugeviskega 34:27. Läti tuleb veel korra
ligidale, viskab 34:29 ja teeb vabaviskest oma viimase silma maavõistlusel 34:30. Aega veel 7 min. Lätil
on välja kukkunud mõlemad kaitsjad
vigade tõttu. Asetäitjad ei suuda neid
vääriliselt" asendada. Siit peale on
täiesti kindel, et
Läti ei suuda enam olla Eestile
kardetav.
Silm-silmalt suurendab Eesti vahet ja Läti ei sivuda enam vastu
panna tugevale
pressile.
39:30,
41:30. Lätil kukkus välja nende parim mees Jurzinš. Eesti meeskonnast vahetasid Klõsheiko ja Timtšenko, kelle asemele tulid Parbo j a
Ratnik.
Viksten viskab sisse
vabaviske
42:30 ja lõpuks „paneb" veel 2 korvi, seades
lõpuseisuks 46:30.
Võit oli Eestil täiesti teenitud ja
Eesti korvpall on Lätist klass kõrgem. Eesti meeskond mängis ühtlaselt hästi. Eesti meeskonna võidu»
pandiks osutus see, et meeskond oli
hästi välja treneeritud j a tarvitas
mängus
otstarbekohast neljamehe
kaitset, kusjuures viies mees hoidis
Läti kardetavamat meest Lidmani.
Selle ülesandega tuli hiilgavalt toime Timtšenko, kes kattis Lidmani
hästi, kuid sealjuures oli Timtšenko
ka kõige suurem punktide saavutaja
meeskonnas. Eesti meeskonnal oli
hiilgav kokkumäng ja kombineeriti
mõistusega korvi alla. Eesti meeskonna hingeks oli meeskonna kapten
Erich A l t o s a a r , kes õhutas mehi
pealetungile, kord kaitsesse ja pidas
mehi tujus kardetavatel silmapilkudel.
Kä võttis t a kogu aeg pealetungist osa, kord visates korve vastasele, sealsamas kaitstes südilt oma
korvi. ".

misele minna. Noony tahab Vikstenile anda korvi alla kõrget söötu,
kuid imekombel läheb pall otsejoones korvi 16:13. Viksten teeb vabaviskest 17:13. Klõsheiko heidab 2
vabaviset mööda j a Vikstenil on kahekordne võimalus korvi saavutada,
kuid ei jõua. Viksten väsib märgatavalt ja ei jõua enam õigel aJ a i
Temast palju maha ei jäänud ka
kaitsesse tagasi tõmmata, selle tõttu
teevad lätlased kohe 2 korvi, jõudes teine kaitse N o o n y, kes on hea rabaja ja kõik lauast tagaslpõrkavad
viigini 17:17.
pallid olid kindel tema saak. ' Tegi
Asi. oleks võinud katastroof seks ainult liig kiirelt heli viga ja langes
kujuneda, kuid Õigel ajal märkas välja. Tema «asendaja Kiisel rahultreener Selenoi Viksteni väsimust ja das, kuid tegi vea, et tahtis läbi tunvõttis teda mängust välja.
gida äärtelt, kus lätlastel oli tugev
Viksteni asemele mängu tulnud • k a i t s e
Heinrich Simtmann sai internatsioEdurivi mehed sõelusid hästi kornaaliks. Tempo läks nüüd veel kii- vi all,
• "
remaks ja mäng jõulisemaks. AltoEriti tubli oli
Timtšenko.
saar püüab lätlase petteliigütusega V i k s t e n mängis maha oma parelõksu ja teeb drlblinguga korvi ma mängu, oli ihu ja hingega asja
19:17. Ilusa kombinatsiooniga mur- juures, kuid väsis. Klõsheiko oli kiirab Eesti meeskond korvi alla, kus re ja vastaskaitsel oli teda raske
Klõsheiko teeb 21:17. Rudzids teeb katta. Ka visked läksid tal märki.
kaugeviskega 21:19. Simtmann, raTeised edurivi mehed — Parbo,
bab hästi, kuid visked ei õnnestu. Simtmann ja Ratnik said liig vähe
Rudzins teeb KlÕsheikole fouli 22:19, mängida, kuid selle aja, mis nad mänja Timtšenko teeb veel läbimurdest gisid, lesinesid tublilt.
24:19.
Läti meeskonnast pole Ühtegi head
\ Kaitse Rudzins teeb 4. vea. Kohtu- külge esile tõsta. Ikka ~ põle nad
nikud kauplevad jälle, Rudzins jääb loobunud algelisestrtormamisemänmängu.
gust. Suurem osa punkte saavutakMõni sekund enne poolaja lõppu sid kaugevisetest Ainult I poolajal,
viskab Klavrhš kaugelt 24:21..
kui Altosaar mängis liiga ees, siis
Poolaja lõpuvilet ei kuule, sest
saavutasid mõned korvid ka läherahvab teeb jubedat mürtsu.
dalt. Paremaks oli siiski JurzinS.
Läti publikul j a mängijatel pole
Teise poolaja alguses saab Timtšenko nurgas palli, hädaga visatud üldse aimu õigest vilistamisest. Iga
pall toob siiski 2 punkti juure -— Masti poolt antud fouli Võtsid vasttt
26:21. Noony veast on seis 26:22. suure vilega, olgugi et Mast väga
Noony viskab napilt korvist mööda, hästi ja õiglaselt vilistas. Nii märkuid siiski jõuab veel Simtmann õi- gib ka Riia leht, et ei ole Masti süü,
geks ajaks kohale, et jalule seada et Riia kohtunik temaga võrreldes
näis õpilasena õpetaja kõrval. Peäle
seisu 28:22.
/
Lätlastel neli pealeviset ebaõnnes- lõpuvilet tormas publik platsile piitub.
Klõsheiko ja Altosaar teevad rates Masti ümber.
Viimasel hetkel jõudsid veel Läti
äärelt ilusa läbimurde ja Altosaar!
tabav vise toob 30:22. Läti forvardi liidu esitajad Masti kaitsta hoopide
.
. )
liin teeb jõulist mängu ja viskab eest.
hooletult korvi peäle. Noony teeb
üheteise järgi 2 viga, millest üks
sisse visatakse 30:23. Noony teeb
Esmaspäeval pteeifci Rida—•T|aliinna
neljanda vea ja kukub võistlusest
linnavõiistüuist, mis lõppes Tallinna
välja.* Simtmanni asemele tuli jälle
Viksten ja, Noony asemele tuli A. võiduga 31:25, poolaeg 16:22. Riiat
esitas všljamaa redöüifc tagas&jõudKiisel, kes sai internatsionaaliks.
mxd üäaikooli nie«ötlG6ndi.
Läti viskab sisse 2 vabaviset, tõstes
seiü 30:25 peäle.
„
•

*

:

:

:

•

:

'

,

•

EESTI

SPORDILEHT

Jüri Lossman — 40-aostane.
4. veebruaril pühitseb mele vanema spordipõlve tublim esitaja J ü r i
. L o s s m a n , oma 40-aastast sünnipäeva* Sel puhul soovib talle Eesti
spordiliikumise häälekandja
kogu
kodumaa sportlaskonna nimel parimat edu ta edaspidises töös, kus
kaasaaitamine ühisele ideele on silmapaistval kohal, nii et tema tegevus veel kaua kestvat vilja kannal».
*
Jüri L o s s m a n sündis
4. veebruaril 1891. a. Viljandimaal, Kabala mõisas kupja
pojana. Samas mõisas teenis ka Krediitpanga praeguse direktori Eduard A u l e
isa. Jüri isa siirdus aga
varsti peale Jüri sündimist
Tallinna, kus tulevane sportlane ka enamik aastaid mööda saatnud. Sportimist alustas Jüri umbes 1910. aastal,
kus kogunes grupp kehakultuuri harrastajaid Lasnamäele palli mängima. Majaka juures taoti lõuna lõunalt
õhtuni jalgpalli. Oli seda
„küllaldaselt"
harrastatud,
laskuti Kadriorgu, kus ringteel jooksu harjutati. Juba
siin oli Jüri kangeim mees,
kuna ta jõudis veel 10 ringi
maha jooksta, kuna teised
leppisid 6—8 ringiga. Käidi
ka düünides, kus pehmes liivas jooksu harjutati. 1910. a.
oli juba suureks numbriks
jooks Viljandi raudtee Pärnu
mnt.' jaama juurest Saku Tammemäe
restoranini. Jooksis vahest Jüri üksi, vahest kaaslastega. Kord oli aga
suurem jõuk maad katmas. Tänapäevani on säilinud Jüri piltide albumis
ülesvõte osavõtjate allkirjadega. Seal
on M i n i n , kes Vist enamlaste kilda
läinud. Siis S c h m i d t , Reils, jalgpallis tuntud J õ e p e r e , S i s a s k ,
H e r im a n; A a v, P i i k ja teised.
Juba siis oli J ü r i teistest kangem,
kuna võitis jooksu 43 niin., kuna teised kulutasid 50 ja rohkem minuteid
jooksule. Kaaslased sõitsid rongil
Sakkü ja viisid riided kaasa. Vahest
jõudsid jooksjad enne rongi Sakku.
Jooksti. raudtee ääres käival jalgteel.
;$ös jõnksti enda lohu pärast," jti?
tustab Jüri. Polnud siis ei auhindu
ega; muid ergutusi. Jooksti aga* Sel*
l e k s t a u t i vajadust* Oli' vaja oma
ülevoolavat energiat kusagile putstaita.M

hoiule jne. Peäle puhkust oli õhtul
jooksuõpetus väljal.
Jüri jäi teiste võistlejate lahkumisel kaheks nädalaks Helsingi Selle ajaga õppis palju ära. Ka kehha
tuli mingi teine tundmus, mis tuleb
jooksja tundmuseks pidada. Tallinna
tulles oli kohe ednsamme märgata.
Kuid õpetuse kasutamiseks polnud
palju aega. Seal tuli ilmasõda ja juba
1!)14. aasta suvel tuli Jüril sõita

Peale ins. Norblatti tuletab Lossman meelde soomlast Tatu Kolehmaist, kellega koos 1918. ja 1919. a.
Soomes harjutas. Juba 1916. a. peale sai ta Tatult üksikuid näpunäiteid
ja juhtnööre harjutamiseks. Saksa
okupatsiooni aastal Eestis elas L.
Soomes ning igal hommikul käis Taluga jooksmas. Sealt sai suurema
kooli ja treeningu süsteemi. Selle
andjaks oli lõpuks Kalle Kolehuiainen, kes oli venna Villiami treeneriks ja massööriks ta Ameerika
mandri jooksul. Villiam Kolehmaist
peab L. suurimaks jooksjaks, kelle
võimetele isegi Nurmi alla vanduma
peab. Helsingis tehti soomlastega
mitte ainult jooksu, vaid ka võimlemist ja muid harjutusi.
Sellega siis ka seletatav, miks
1920. a. Lossman hiilgavas vormis oli
ja ainult mõne eksituse tõttu Antverpeni mängudel esimese koha maratonis loovutama pidi.
„Rasked ajad olid vanasti harjutamiseks ja sportimiseks. Nüüd tuuakse kõik kätte, pakutakse kõiksugu
soodustusi, jutustab Lossman. Kujutage ette, et paarkümmend aastat
tagasi polnud isegi spordipükse. õmmeldi kodus kergest riidest püksid
ja need läksid. Halvem lugu oli aga
suspensooride puudumisega. Need on
hädavajalikud
atribuudid
sportlasele. Jooksuga Sakku hõõruti end
nii ära, et kihutati peatamatult Saku
jõkke, kus otse vette istuti, sest seismine tegi lõpmatut valu. Aga aeti
läbi."

Jüri Lossmann.
sakslaste vastu sõdimiseks Lodzi alla. Jõulu eel sai haavata käest.
Enne seda suutis veel osa võtta
Riias peetud Vene esivõistlüstest, kus
teiste eestlastega esines hästi. Tol
ajal ei olnud ühtegi juhatajat korralikuks harjutamiseks. J. L. teenis
parajasti kullasepana Liibavis, kus
palju harjutamisele
ei mõelnud.
Veebruaris sealt lahkudes tuli Tallinna harjutama. Kaalus siis 4 puuda 21 naela. Riias võistlustele minnes kaalus 4 p. 3 naela ja peäle
võistlust 4 p. % n. Organism oli
seega täiesti kurnatud.
Kuid sõjaväe teenistus ja haavata
saamine ei kiskunud Jürit jäädavalt
eemale spordiväljalt. Esimesel võimalusel jooksis ta jälle, kuigi haavatud käsi oli veel kaela seotud. Nii
jooksis ta Moskvas 1915. a. esivõistlustel 5000 ja'10.000_m.tr.
1916.
a. võitis Tallinnas murdmaa
karika jäädavalt. Jookäti Mustamäe
alt Kadriorgu. Korraldaja „Sport" ei
tahtnud kergelt rändauhinda L. kätte lasta minna. Vastasteks kutsuti
Riiast vennad U p m a ü n i d jä teised. . •
, ;/;
" :'
1916. a. oli Peterburis esivõistlustel
ja sealt sõitis Soome.

Mõni aasta hiljem mindi Kalevisse,
kelle väryide all ka 1913. a. esmakordselt ametnikult startima hakkas.
Säinal aastal sõitis Jüri ka Soome,
kus suureks üllatuseks velled seletasid, et ta ei oskavätki jooksta. Jürile
oli see päris uudiseks. Kodumaal
kaugem mees jooksudes ja äkki ei
oskagi jooksta. Soomlased hakkasid
seletama ja vigu näitama. Jüri polP r a n t s u s m a a l tuleb professipnud mees, kes % seletuste saamisest
naal jalgpall.
oleks loomiaud ja nina püsti ajades
uhkelt selja pööranud velledele; Teda
Prantsuse jalgpallijuhid on otsussai katte praegune Soome raskejõus- tanud kodumaal lubada ka elukutsetiku liidu tegelane ins. iforblatt, kes lisele jalgpalliliikumisele maad ansiis oma harjutastega Jürist midagi da. Kesk-Euroopa riikide eeskujul
teha tahtis. Tiis IJossniani hommikuti piiratakse seal profiseltside arru,
atleetklubi ÄadlStsmatÄe j a lasi mis äärmiselt 11 tõusta võib. 8 profiseal jooksu" teha. Jooksfä tüli nägu meeskonda on juba kindlad* ISTeed on:
tsirkuse hobusel. EriUst roiiku pani Pariisi Club Erancais, mis suvel Talins. Horblatt Kurvedel joöksulej söS- linnat külastas, ja Racing Club. Edapuusade vabaks tegemisele, käte si on põhjas Lille Olympique jä Ex-

„Palju kordi on ka minuga ülekohut tehtud, jutustab J. L. edasi.
Jooksta 100 nit. või jooksta maratoni,
on kaks iseasja. Neid ei saa võrrelda. Lõpuks võib ka maratoni igal
nädalal kord „maha jooksta", kuid
see on osalt sorkimine, sest 3% tundi jooksmiseks kulutamise juures
ei saa jooksu enam õigeks jooksuks pidada. Kolehmainen ütleb päris õieti, et m a r a t o n i v õ i b i n i mene ainult 2 korda
elus
hästi maha jooksta.
Muil
korril võib seda teha keskpäraselt.
Arvan ka enda kohta, et mul need
kaks korda elus on olnud, kuid mõlemal korral on saatus tahtnud, et ma
pole suutnud viimast kätt© saada.
Kibedusega pean meelestama Spordi
poolt korraldatud
maratonijooksu
1922.
a., millest ka soomlased K o l e h m a i n e n ja L a a k s o n e n osa
võtsid. Aeg 40.200 mtr. peäle oli
siis 2 tundi 18 min. See oli märksa
parem ilmarekordist. See aeg sünnitas furoori. Teated sellest saavutusest läksid väljamaale. Seda aega
usti ja ei ustud . ühed raputasid
pead, teised põhjendasid sellega, et
Kolehmainen läbistas finishi lindi
15 min. peäle Lossmani, küll siis ka
Jüri aeg võis olla 2:18:00, kuna ta
1920. a. jooksis 2:39:00. Ilmarekordi
kinnitamiseks oli vaja jookstud maad
uuesti kontrollida. Mis selgus siis?
Jookstud maa oli 1700 mt, lühem kui
pidi olema. Nii ei saanud siis ka
juttugi olla uuest ilmarekordist. Viimane poleks aga ka siis tulemata jäänud, oleks maa tõesti nii pikk olnud,
kui t a pidi olema, kuna siis aeg äärmfsel jühül oleks 'võinud tõusta
2:28 fOO ixe&le. Nii läks Siis see niil*
gevormi s u u r s a a v u t u s
tänu
kohtunikkude ebatäpsusele ja hooletusele k a o t s i ! "

celsior de Eoubaix, läänes E. C. Sochaux ja E. C. Mulhousen* lõuna*läänes E. C. Sete ja Marseille Oiymv
pique, Lõpuks tulevad vist juure
S. C. Mõntpeliicr, S. C. Nimes j a
OGC Mzza.
T-- '•. Kurttummade olümpiamängud
peetakse käesoleval aastal 21,—24,\
augustini; Nürnbergi staadionil. Ettevalmistuse koosolekust kutsuti osa
võtma Inglise, Saksa, Prantsuse,
Hollandi, Austria ja Belgia esindajad.
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Kergejõustiku bilanss
1930. a.

(Algus 2. Ihk.)

Möller, USA — 48,16.
Winter,, Prantsuse — 47,92.
Hall, USA — 47,33.
Kivi, Soome — 47,30.
Donogan, Ungari — 47,25.
— Marvalits, Ungari — 47,22.
Kleckner, USA — 47,12.
Corson, USA — 46,71.
Kenttä, Soome — 46,45.
Madarasz, Ungari — 46,43.
Feldman, Eesti — 46,27.
Andersson, Rootsi — 46,04.
Hoffmeister, Saksa — 45,81.
Askild, Norra — 45.77.
Donda, Tshehhoslov. — 45,67.
Karlsson, Rootsi — 45,51.
Ikka jälle valitseb Ameerika. Esikoha pärast aga pakub suurt konkurentsi prantslane Nõel, kes alles sügisel rikkus 50 mt. piiri, kuna t a
mõni aeg enne seda püsis 10—11 (kohal 47,08 mt. heitega. Ta on esimene
mees, kes Euroopas nii (kaugele jõudnud. Eestlane Feldman on nimestiku järele 15. kohal, rahvustest aga
5. kohal. 1932. a. kuue hulka pääsemiseks peab aga püsivalt kätte" saama ligi 48 meetrit!
Oda:
63.85 — Sule.
60.46 — Erikson.
60.20 — Laurson.
58.08 — Meimer.
56.40 — Schütz.
5 4 . 9 1 — Verder.
54.85 — H. Lilienthal.
54.82 — Niggol.
54.82 — Reitsak.
53.47 — Järvits.
Keskmine: 1930. a. — 57,185.
1929. a. — 55,56; 1928. a. — 55,388;
1927. a. — 54,461; 1926. a. — 51,998;
1925.
a. — 52,216; 1924. a. —
51,088; 1923. a. 50,53.
. Vile 53-e on veel StwJc — 53.39?
Frey — 53.30; Usai— 53.11 ja Leeber — 53.06. Keshtnine — 57.18,5 —
näitab edu tuhlilt iile poolteise meetri. Sule hilissügisene vorm on lootustäratav. Ta Valga tagajärg olek»
viinud mineval aastal t-a maailma
10., kuid tänavu on oda tasapind selliselt tõusnud, et Sulet maailmta 18.
võib pidada. — vle 50-ne. 20 meest.
2 uut 60-ne purustajat.
Odiaheites on rahvusvahelised tagajärjed :
Järvinen, Soome — 72*98.
Penibtilä, Soome — 68,38.
Demers, Aaneerika —• ,67^3.; ; ,
Weimann, Sfcfcsa — 66,97.
Sünde, Norra •=— GGffi *
; " \
Nõmmi, Soome -«4 66,84.
Sumiyoshi, J a a p a n — 66,42.
Suiksi, Soome — 66,405.
Szepes, Ungari — 66,40.
^ Liettu, Soome — 66,19.
Reinikka, Soome — 65>92.
Bauer, Soome —- 65,81.
Älarötu, Soome ; —65,30.
- Maeser, Saksa — 65,06.
ChurcMU, USA ^ 6 4 , 7 4 .
Sippala, Soome — 64,28.
»
Stoshek, Saksa — 63,97.
Molles, Saksa -^- 63,96.
Sule, EesM —• 63>85.
t
. , . , Za^aavjpoulus, Kreeka -— 63,41»
Forsman, Rootsi — 63,28. ,
Vaalamo, Soome — 63,24.
Gi*aulie, Norra — 63,19.
Lay, Uus I&eremaa — 63*13..
Steingross, Saksa — 63,12.
^
Eelmistes visketes valitses Amee*rika, siin aga Soome, Jkuna Ühendriike pea üldse riiimek%ijas ei ole. 2&
esimese hulgas on ainult ^.ameeriklast! Soome on siin tuhhata, 'teistest
ette jõudnud•••'•ja piäle arvata, et teda
nii ruttu -Oidahfeitga troonil* tõugatakse,, Järvisel on hulk järeltiale*:
jäid, kes Soome lippu ikaua aitavaäf.
kõrgel hoida. Eestlane: Sule on oda-*
heites platseerunud 19.; kohale, rahvuste poolest äga koguni 6;. leöhiaöe;
Eit aga olümiEnaadil mädaga saavutada, peaks jõudima väliemalt 67,
meetri ligi, kuna 66 Jaieetri ja ufö:
seie naeM liiga palpiMm. < ''
"^

E E S T I
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S P O R D I L E H T

i i i listoiisltai poksis

500 mt. kiiruisutamise tamm
rekord! arenemine.

R a s k e k a a l u s meister allohv.
Schütz (merevägi), kes kõvasti lõi
Tuisku (merevägi). Kolmandaks sitke Kiitmann (Aegna merekindlus).
üldvõitjaks tuli merevägi, teisele
kohale sidepataljon. Võitjatele jagati väärtuslikke auhindu, nagu neid
suudab anda ainult garnisoni spordikomisjon.

K e r g e k e s k k a a 1 u s näitas
"Miller (side-pat.) oma kena vormis-

Ueeranfing võtab hoogu.
Tallinna garnisoni veeremängu klubil 150 liiget.
Tallinna garnisoni veeremängu
klubi põhikiri reg. 21. novembril ja
peakoosolek peeti 24. novembril m,
a. Klubi tegevliigeteks võivad olla
praegused, kui ka endised kaitseväelased, kuna toetajateks liigeteks ka
kaitseväes mitteteeninud võivad olla.
Klubi juhatusse kuuluvad: koi. Tuisk
— esimees, Tammar, Uster, kapt.
Haltrik ja Oengo. Klubisse kuulub
praegusel ajal juba üle 150 liikme,
"kes jagunevad gruppidesse ä 8 kuni
16 mängijat. Gruppe oin praegu arvult 14 ja nimelt: km. prokuratuur,
km. topo-hüdrograafia gr., km. varustusvalitsuse gr., km. staabi tile•ajateenijate gr., a.nS. ..Kreenbalti" gr.,
kv. keskhaigemaja gr., komandantuura üleajateenijate gr., km. staabi ohvitseride kogu gr., riigikontrolli gr.,
JEesti Pangast kolm gruppi, 3-da di-

viisi staabi ohvitseride gr. ja atitotankide rügemendi grupp.
Enne klubi asutamist tegutsesid
..Sõdurite Kodus" üTcsikud veeremängu'grupid, kusjuures iga gruppi kuulusid peamiselt ühes ja samas asutuses ametiskäivad
veeremängijad,
millest ka gruppide nimetused ametiasutuste järgi välja
kujunesid.
Klubi asutamisega jäid gruppide
koosseisud.. endisteks, kuid endiste
nimetuste asemel võeti ametlikult
tarvitusele klubisse registreerimise
järjekorra numeratsioon. Mitteametlikult on ikkagi tarvitusel endised
nimetused ametiasutuste järgi.
Klubi ametlik hooaeg algab 1. septembril ja lõpeb 15. mail. Nimetatud ajal tulevad
korraldamisele
gruppidevahelised rändauhinna võistlused:
/
1. Vanemhärrade grupi poolt valja' pandud hõbekarika peäle — septembris* jaanuaris ja aprillis.
>,
2. Kindral Unfi poolt väljapandud
hõbekarika- peäle — novembris ja
märtsis. •
3. ..Sõdurite Kodu" poolt väljapandud rändauhinna peäle — mais.
Jaanuari lõpul algavad
klubi
meistrivõistlused, mis kestavad 'aprilli kuuni, ja viimaste möödumisel
klasside pokaalivõistlused.

Valitsevad norralased ja
soomlased.

Ojad saavutatud Morras la
Slweitsis.
Kiiruisutamises 500 meetri normi
ülesseadmine sündis 5. veebruaril
1893. a. Haniaris, Norras. Siis oli aeg
49,4 sek. Sellest ajast on seda alla
viidud 43 sekundi sisse, kuna nüüd
hiljuti soomlane selle alla surus 42,6
sekundile. Märkimis väärt on kaks asjaolu. Rekordid on jookstud ainuüksi
Norras ja Shveitsis, kuna rekordimeesteks on peale norralaste ainult
soomlased "Vikander ja Thunberg.
Rekord arenes:
49,4 Alfred -Naess, Hamaris 1893
48,0 Alfred Naess, Oslos 1893
47,8 Oskar, Fredriksen, Oslos 1894
47,0 Alfred Naess, Hamaris 1894
47,0 Einar Halvorsen, Hamaris 1894
46,8 Willi. Mauseth, Tfondhjemis 1895
46.6 Peder östlund, Tröndhjemis 1897
45,2 Peder östlund, Davosis 1900
44,8 Rud. Gundersen, Davosis 1906
44,4 J. Vikander, Davosis 1908
44,2 Öse. Mathiesen, Oslos 1912
44.0 Öse. Mathiesen, Hamaris 1913
43.7 Öse. Mathiesen; Oslos 1914 43,4 Öse. Mathiesen, Davosis 1914
43.1 Roald Larsen, Davosis 1928
42,8- Clas Thunberg, .Davosis 1929
42;6 Clas Thunberg, St. Moritsis 1930.

Spordiäri

Tallinn, T o o m p u i e s t e e 19
telefon 20-19.

^ )

Soovitab oma valmistatud

spordi- iü viitnlemlseabinOusid,

| T A L L I N N , P i k k t . n r , 4 7 jj
J
Tel. (2)10-02.
| Soovitab taliseks hooajaks:

::-'• f

I SUUSKI, suusakeppe, suusa- E
1
saapaldg suusamäärdeld. J
| LIURAUDU: Nurmls, llusöldu I
1
raudu, llusöldu s a a p a i d . !
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pallid, k e p i d .

saapad,
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Tallinn, S. Karja 18. Kõneir. (2)23-00
Soovitab suures valikus t a l v i s e k s

'\

TÕUKEKEIKE, lihtsad ja kokkupandavad.
SPORDIKELKE j a LASTEKELKE
Ladus saadaval kõiksugu SPORDI*
ABINÕUD.
Heakauba juures h i n n a d
mõõdukad.

JLJLJL* •.•

hooajaks

uudist V a r a o KeeglŠ*Bi 14 jaEd. Ütiani
;

Huvitav mäng kõigile; -

;

Jalanõude A-S. „E5TOKlHG~ UNION" osakond.

jalgpallis.

jadel, nagu nad olid juha 17. sajandist peale Londoni Soutlwark
pargis ning mida kirjeldab Viktor Hugo
omas „Naervas Melies", levinenud kübara- või tsilindrimäng;-. Peale sõja
pääses see mäng ka mandrile algu<pärandis
kui ka muudetud
kujul.
Mängus on kindel arv Uttesid tsilindritega,
millest kolm sama arvu
visketega. maha lüüa tuli. Kellel see
saavutamine, korda läks, siis tähendati selle kohta, et teostanud „hout
trick" ning mees sai odawa auhinna*
Inglaste juurtes võeti sama 'märkus
tarvitamisele jalgpallimängijate
kohta, kes saavutasid tarviliselt väravaid. Nüüd on see mõiste
levinud
kogu maailma
jalgpalliperes.

P o o l r a s k e s oli kindel meister
Muru (merevägi), kes lõpumatshis
Veidenbaumi vastu osutas suurt ülekaalu ja taipu. Kolmandaks selles
kaalus Selberg (10 ti. pat.).

olekut ja lõi viimases matshis kapral Röödingut (Aegna merekindlus)
tõhusa tööga. Kolmandaks noor Altörf (pioneer-pat.), kes varemalt esinenud hulga paremates partiides.

Kergekaalus
võitis meistrikoha meie sulgkaalu sammas Luts
(side-pat.), kes lõpumatshis lõi sitket Hansenit (merevägi) kõvade punktidega. Kolmandaks kapral Papp
(side-pat.).

fa väravalöömisel

K e s k k a a l u s oli osavõtjaid rohkesti.
Meistriks tuli siin mereväe
spetsialist ja internatsionaal Reimann, kes väikse, kuid kindla paremusega võitis Timmermanni (sidepat.). Kolmanda koha peale platseerus mereväe allohv. Tiivel ja neljandaks 2. järgu madrus Arukae.

Hea materjal — rohkesti võistlejaid.

S u l g ka a l u s tuli esimeseks kena tehnikaga ja haruldaselt tugeva
löögiga Narva poksija Bodenberg
(merevägi), kes oma vastase mis.
Backhofi (10 ü. pat.) teisel ringil
plexus solarisega lõi tugevasse k-o
uinakusse, millest toibumiseks mehel kulus natuke aega.
Teiseks
Backhof.

o n k&baval

„Hat triek" inglise keeles, „Huttrick" saksa keeles ja ,tkübaratrikku
eesti keeles. Seda märkust on kuuldud mõnegi sportlase
kohta. Võib
arvata, et tihtigi &cile märkuse tähendus nit lugejatele kui ka tiitlisaajale on jäänud lahendamatuks mõistatxiseks. Seda märkust
tarvitatakse
jalgpallimängija kohta, kes illi.es mängus saamutab 3 viiravat. Ka- kriketi
kohta tarvitatakse
Inglismaal seda
,,ha.t tricki".
Kust on siis pärit see mõiste, mis
on tal tegemist kübaratega? Sellele
vastab -vaevalt mõni mandrilane, kuna ka inglaste juurest seletuse saamine raskendatud võib olla.
Ometi on lugu äärmiselt
lihtne.
Juba vanasti oli Inglise mänguväl-

67 osavõtjat.
Tailiana garnisoni spordikomisjon
on seni tänuväärselt olnud ametis
spordi propageerimisega kaitseväes
j a sellel alal on tehtud tähelepanuväärset tööd. 19. ja 20. jaan. peeti
„Sõdurite kodu" ruumes Tallinna
garnisoni esivõistlusi poksis, millele
oli antud üles rekordarv poksijaid —
67 kinnastatud meest — tubli ja
sitke materjal.

Mai ivicb.
Mis suhe

m\m\ms,

Eesti esivõdablusedi, kui võiks nimetada niiviisi viimast käsipalliõihtut, jätkusid laupäeval võrdlemisi
nõrkade mängudega. Publikut o>H'
vähe, kuna lõviosa raihvast viibis
polcsivõistlustel, ja TKStl käsdpailMvõistüustel. Esivõisthzsita tsüknmangus võitis Kalevi naiskond päris vabalt Eestimaa spordiseltsi naiskonna
2:0 (15:2; 15:10). Seejuures läks
esimene game nutuliselt, kuma ESS
juhtis 2:0 j a kaotas siis järjest 15
silma.
Teine mäng — meeste võrkpall
NMKÜ j a ÜENÜTO vahel — mis
pidi olema ka esivõistluste tsüklis,
muudeti ümber sõprusmänguks, kuna
NMKÜ tugevam suruja Viksten sõitis korvaplli
esindusmeeskonnaga
Eiiga. Selle sõprusmatscihi, mis oli
võrdlemisi tasavägine, võitis t)ENüTÖ 2:0 (15:13 j a 15:6).
Örnakohta pineva mängu pakkusid
ESS ja Lutheri NMKÜ meeste korvpallis. Mäng ei olnud just seevõrra
tugev kui tasavägine. Esimesel poolajal ESS tegi tugeva ülekaaluga
24:11, kuid teised poolaja! oü Lutheri NMKÜ väga agar, misläbi võideti poolaeg. Matshi sai napilit emmaale ESS, kes võitis kolmepunktilise
ülekaaluga 36:3'3. See mäng ei olnud esivõistluste tsüklis. .

STENBEK 5000 mt. 8:44,0!
Kongsbergis peetud võistlustel on
Thorstetn Stenbek 5000 mt saavutamid ootamatult h e a aja —- 8 minr. 44
sek. Omett kaotas mees 500 m t peal.
500 mt.: Bekkeri— 45j,6; Aj^aft —47,3; Evja — 47,6r ;j
• / C *;J ;- "'
5000 mt.: Stenlbek — 8 itefi; Brylw
— 8:54,7? Asman — 9:06,0.

-*-. Prantsuse meistrivõistlusi
iluuisutamises peeti Chamo-r
nix'is. Meistriteks tulid: Pierre
Brunet, pr. Clericetti-^Ba?bey
ja abielupaar Brunet. yiiuiäsed
lähevad ka Euroopa meistrivõistlustele.
•;
. ; .
— V i i n i karikkvÕistlüštel j algpallis Ädmira lõi-Rapidi 6 : 2 r
— Watlter Spence on New Yorgis rinnuli ujunud 300 yardi
S:42,2, mis on uus ilmarekord.
Senine oli tema nimel 8:45.
Georg Kojac ujus 440 yardi selili 5 ^81,0, mis samuti Uus rekord. Senine, kuulus 1927. a.
Fisslerile 5:52,6..,
---Saksamaal, öberschönaus
peetud suusavoistlustel 18 khn.
peäle võitis Otto Wahl —
1:14,04.. Teiseks tuli soomlane
Esko Järvinen — 1:15,05. Kolmas sakslane Walter Wagner—
1:17,57. .
;
— Tapal peeti koronavõistlüst 1.; soomusrongi rügemendi
ja raudteelaste.vahel, kusjuures
võitjaks tuli esimene 5:4 vastu.
t^sikmähgud kaotati 2:4.'.y
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Nr. 5. XII aastakäik.

Iluuisutamise demonstratsioon

osavõtul.

Oleme naabritest veidi paremad.
Pühapäeval korraldas
Kalevi iluuisutajate klubi omal alal deihonstratsiooni, millest osa võtsid
ka 5 lätlast. Soomlased
ei pääsenud Eestisse ja
pidid selle päeva kaasategerrrisest loobuma.
Lätlaste sõidus oli märgata omapärasust. Nad
sõitsid rahulikult, saavutades ilusaid poose. Tehniliste raskustega nad ei
hiilganud. Esitasid omapärast kooli, -kus tunda
oli venelase Panini kooli
rnõju. A u 11, kes teistest erines kavaga, tõi
esile rohkem hüppeid,
mis
täitis
võrdlemisi
väikse hooga. Suurema
hoo juures oleks ka effekt suurem olnud.
Prl. P r o e l i c i s sõitis liiga sirgel jalal, mis
sõiduhoole hästi ei mõju. Oli riietatud hästi.
Paarissõrk . lätlaste
poolt prl. T u h i l i s e ja
hr. L e j n s poolt oli veiII monotoonne, küll aga
täpselt ühtlustatud, vähe
effektne. Keerulisi kombinatsioone oli vähe.
üldiselt lätlased ei ole
meist iluuisutamises ees;
võib isegi
meie paPrl.
remust konstateerida. —
Mele uisutajatel on suuremad nõudmised, mis eriti silma torkas hilisematel harjutustel koolisõidu numbrite sooritamisel.
Eestlastest on L e i n b o c k tublisti
edusamme teinud. Ta on hoorikas ja
3&tab kindla mulje. Hea oleks kui ta
katsuks oma liigutusi kokku tõmmata, muutuda peenemaks, kuna ta praegu liialt lai on. Ka on vaja kiiremat
toimimist.
Prl. K a l j u v e e oli veidi nurgeline. Ta peaks tähele panema riietust, eriti soetama mustad sukad ja
saapad. .
Dr. H i r v tÕi"pettumusie. Oli närviline, mis mõjutas esinemisele. Tal oli
enne demonstratsiooni mingi kokkupõrge. Ta peaks enda Üle valitsemist
kindl-ustama. Kava oli kõrgeklassiline, mille läbiviimine kannatas. Ta
peaks ka numbrite vahet suurendama, mitte aga otsekohe ühelt teisele
minema. Poosi oleks raja korrigeeri-

Manitoba meeskond
ringreisid.
Hmameistri
võistlustel Kanadat
esitav Manitoba ülikooli jäähockey
uieeskond peale Berliini mänge sõitis Praagasse, kus esimese võistluse
sooritas tennisklubi meeskonna vastu, keda võitis 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Pealtvaatajaid oli 7000.
Manitoba järgmiseks vastaseks oli
praagalaste ja kanadalaste koondus,
kus külalised kaotasid 1:2 (0:0,
1:2, 0:0).

Michelson ja iir. E. Hiiop.
da.. Ka riietusele tuleks erilist rõhku
panna.
Paarisõidus ftrl. Kihlefeldt — hr.
Grünreich esinemisega võis rahule
jääda. Neile tuleb soovitada koostööd
jätkata. Ei peaks rõhku panema sammudele, vaid esile tõstma välist külge, millega saavutaks suuremat effekti.
Paaril prl. Michelson — hr. Hiiop
oli tunda treeningu puudust Kuid osa
sellest kaeti pikaajalisel treeningul
saavutatud rutiiniga. Ilmsiks tulid
mõned konarlused. Neil võiks olla
eeldusi tõusta oma võimete poolest
rahvusvahelise tasapinnani, milleks
aga palju tööd ning treeningut vaja
oleks. Hiiop oli algul närviline.
Pealtvaatajaid oli rohkesti, mis
tõendab, et see ala pealinlastele meeldivat vahepala pakub. Võiks aga soovitada välismaa eeskujul pealtvaatajatele kaasa võtta pleedid ja tekid
soojendamiseks, üks seltskond oli
sellega juba algust teinud.

Kalevi kohs vanu Riias.
LSB kaotas 5:6 ja Wanderers 3:5.
Tallinna Kalevi jääpalli meeskond
viibis pühapäeval J a esmaspäeval
võistlusreisil Riias. Vastuvõtjaks oli
Läti värske meister ,,Wanderers."
Kuigi lätlasi nende oma kodus võita on raske, Kalev tuli tagasi kahe
võiduga.
Pühapäeval oli vastaseks minevaaastane meister LSB. Kalevlased
said vaid tundi poolteist puhata reisi
väsimust.
Kuna Riias alglööki toimetatakse
endiste reeglite järele, ÄÜS - vallutasid lätlased kohe palli "ja alustasid
pealetungi, mis lõppes aga meie kaitseliinini jõudes. Nüüd läheb mäng
lahtiseks ja pea võtab Kalev objad
oma kätte ning märgib 1:0. Kooviti

tab vasturutanud väravavahist palli
mööda.
Seis on 6:5 Kalevi kasuks.
Kalevlased satuvad tujju. Kombinatsioon järgneb teisele, üks läbimurre teisele. Pealelööke hulk, kuid
lõpuseis on sama. Vahekohtunik oli
hea. Lätlastest olid paremad ajajad
Siiman ja Jessen, samuti kaitsepaar.
Esmaspäeval cli Kalevi vastaseks
värske meister „Wanderers."
Eelmisel päeval mängis „Wanderers" meistritiitlile'.
Kalev asub pealetungile ja ka juhtima. Meeste tihnikust märgib Freyberg 1:0 ja varsti 2:0. Siis on Jürgensi poolt, kes mängib kesktormajat „Wanderers'is", läbimurre. Rauk
ruttab vastu. Jürgens kukub, kuid
lükkab maas olles palli vasturutanud Raukist mööda 2:1. Uus lätlaste löögilepääsemine ja Jürgens
märgib 2:2. Mäng on kiire, pall
käib värava alt värava alla. Nüüd
viib paremtiiv palli alla ja Jõers

löök oli tehtud kaunis
kaugelt.
Varsti märgib Gerasimov nurgalöögist 2:0. Nüüd murravad lätlased
läbi ja seis on 2:1, kohe ka 2:2. Toimub veel lahtist mängu ja natuke enne poolaega on seis lätlast# kasuks
3:2.

Peäle mängusid Praagas sõitis Kanada Manitoba meeskond Viini, kus
esimese mängu Viini Eislauf Vereini
vastu võitis 6:1 (1:0, 1:0, 4:1). Teine mäng oli sama meeskonna vastu,
kusjuures viimane oli teiste seltside
parimate jõududega täiendatud. 4000
pealtvaataja kaasaelamisel võitsid
külalised 4;0 (2:0, 2:0, 0:0). Kolmandaks mänguks seati kokku kaks
koondus, kus mõlemis ka kanadalasi oli. Võitis B meeskond 4:8 (0:2,
1:0, 8:1). Teisel kolmandikajal lõi
väravavaht Futtee ise omale värava.
Viinist sõideti Müncheni, kus vastaseks oli Blessersee meeskond, keda löödi 7:0.
Hmameistri võistlustele
saatsid
Ameerika Uhisriigid välja Bostoni
hockey klubi Ühisriikide värv© kaitsma. Meeskond pidi juba 28. jaanuaril Euroopa mandrile jõudma.

Shveitsi talikurordis Engelbergis
peeti rahvusvahelisi kiiruisutaimise
võistlusi, kus soomlane Thunberg
konkurentsitult tuli võitjaks. Pehme
jää tõttu ei olnud ajad küllalt head.

Lätlased viigistavad mängu 2. min.
jooksul. Nüüd järgneb lahtist mängu. Jõers teeb ilusa läbimurde, tõs-

Tagajärjed olid:
600 mtr.: Thunberg

T h u n b e r g i l pole

O-il „Vaba Maa" trükk, Tallinnas 1931.
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märgib õhupallist 3:2, millega poolajale minnasse.
Lahtise mänguga algab teine pool.
Varsti tasuvad lätlased. Nüüd algab
Kalevi ülekaal, mis püsib lõpuni.
Kesktrio murrab läbi ja Jõers märgib 4:3. Siis Gerasimov 5:3. Poolajast on mängitud umbes 15 min.
Hakkab sadama paksu lund. Paiguti
nii tihedat, et ei ole isegi palli näha.
Vedada, palliga koos liikuda oli võimatu; tuli vaid lüüa. Kalev oskas
ka seda ja pall püsis ikka lätlaste
värava all.
Lõpuseis oli siiski 5:8.
Vahekohtunik oli täpne. Lätlastest
olid paremad tormajad Jürgens ja
Shibels. Kaitse ja poolkaitse oli
ühtlane. Kalev mängis ühtlaselt,,
tervikuliselt.
A. K.
Tallinna Sport mängis pühapäeval'
Tartu Kalevi vastu sõprusmängu,,
mille võitis 12:0. Kalevi B mängis
üENüTO-ga sõprusmängu 5:3.
man, Hollandi — 48,4; Keetman, Hollandi — 49,4; Blomquist, Soome — 50,0.
1000 mtr.: Thunberg — 1:38,2; Blomquist — 1:42; Keetman — 1:44,2,Hofffcman — 1:47,2; Schenk„.
Hollandi — 1:49.
1500 mtr.: Thunberg — 2:31,4; Blomquist — 2:33,4; Keetman —
2:43,4; Kops, Hollandi — 2:45,8.
5000 mtr.: Thunberg — 9,28; Kops
— 9:54,8; Van der Ruit, Hollandi — 10:02,4; Keetman —
10:03,6.
1. Thunberg, 2. Keetman, 3. Vart
der Ruit.

£&cn

Quat&lic*.

NYGREN 500 mt. 43,6!
Hamaris peetud kiiruisutamisvõistlustel pakkus üllatust Hugo ffygren,
kes 500 m i kattis 48£ sek. Osa Tõttis ka hollandlane v. d. Scheer. Ajad
olid:
500 m t : H. ffygren — 43& Ivar
Kallan grud — 45,1; H. Engnestangen
— 45£.
1500 nit.: BaUangrud — 2:25,4; C
Christensen — 2:28; H. ffygren —
2:30,5; Engnestangen — 2:31,5.
5000 mt.: Ballangrud — 8:48,4;
Christensen — 8:57,8; van der Scheer
— 8:59,8.

Teisel poolajal algab Kalev pealetungi,
lähedalt turkega on viik 3:3. Kohe
oni seis 4:3. Lätlased teevad fouli,
mida toimetab Koovit. Väravavaht
püüab, kuid kaotab palli ja Freyberg
mängib 5:3.

Vastutav toimetaja A. Mändvere.

Reedel, 30. jaanuaril 1931

vastaseid.

45,4;

Hofft-

— Prantsuse meistrivõistlusi
kiiruisutamises peeti Chamonixas. Kõigis maades tuli võitjaks Leon Quaglia, kelle ajad
olid: 50Ö mt. — 48,8; 1500 m t .
— 2:41; 5000 mt. — 9:16,4 jat
10.000 mt. — 22:21. Quaglia
tuli sellega üheteistkümnendat
korda meistriks.
— Saksa jäähockey meistriks
tuli 12. korda Berliini uisuklubi, kes lõpumängul võitis Königsbergi meeskonda 9:2.
— Norra olümpia-komitee kavatseb 1932. talimängudele saata 20 osavõtjat ning peäle selle
veel esindajad ja saatjad. Saatekulud ühes ettevalmistusega
on arvatud 150.000 kroonile.
Väljaandja Eesti spordi keskliit-

