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XI.

aastakäik.

Eesti võitis Lätit raskejõustiku maavõistlusel,
Tõstmine 3:2 ja maadlus 4:3 Eesti kasuks.

Võidud olid noateral.

4. Eesti-Läti raskejõustiku
maauõistlus.

""

Tõstmine 3:2.
(Kahega tõsted — s u r u m i n e , rebimine, tõuk a m i n e — ja kogusumma.)
S u l g k a a l : Kask — Eesti (80+77,5+105) =
262,5 kg.; A u g u s t u s — L ä t i
(65 +
7 0 + 8 5 ) = 2 2 0 , 0 kg.
K e r g e k a a l : Teitelbaum — Eesti
(82,5+
82,5+110) = 2 7 5 kg.; Bluksche — Läti
(67,5+65,0+85,0) =217,5 kg.
K e s k k a a l : Osolinsh — Läti
(90,0 92,5+
120,0) =302,5 kg.; P u s k a r
Eesti
(75,0+80,0+110,0) =265,0 kg.
P o o l r a s k e k a a l : ISileskains — Läti
(87,5+
95,0+130,0) =312,5 kg.; K u k k — Eesti
(90,0+90,0+120,0) =300,0 kg.
R a s k e k a a l : Luiga — Eesti
(90,0+100,0+
140,0) =330,0 kg.;
P e t e r s o n — Läti
(85,0+80,0+110,0)=275,0 kg.
3Iaadlus

4:3.

K ä r b e s k a a l : Melkerts (L.) — Sikk (E.).
S u l g k a a l : P õ n t s o n (E.) — Siverts (L.)
K e r g e k a a l : Kristal (E.) — Antons (L.).
K e r g e k e s k k a a l : K n i s e (L.)—Grünbaum (E)
K e s k k a a l : Kallisaar (E.) — K a v a l s (L.).
Poolraskekaal:
Peterson (L.) — K r a n berg (E,).
R a s k e k a a l : Viikberg (E.) — Zwejnieks (L).

Laupäeval tuli peale mitmeaastast vaheaega sekelduste järeldusena Riia võistlustel uuesti pidamisele Eesti-Läti maavõistlus raskejõustikus. Publikut oli kaitseliidu võimlasse maavõistlust jälgima tulnud vähevõitu — ruumi oleks olnud veel
sama paljude kodanikkudele, kui laupäeval
kohal oli. Arvuliselt võis inimesi olla
pool sellest, mis eelmisel laupäeval samas
poksi esi võistlusi jälgis.
Orkestri saatel tulevad võistlejad kesksaali, kus I. Kauba väikse tervituskõne
peab ja võistlejaid esitab. Järgneb lätlaste
vastus ja kumbagi riigi hümni mängimine.
Järjekorraliselt neljanda maavõistluse
kavas oli 5 kaalus tõstmine ja 7 kaalus
maadlemine.
Kumbagilt poolt on kaalus üks vastane.
Tõstmises on vastaseks (esimene lätlane, teine eestlane):
Sulgkaalus: Augustus ja Kask.
Kergekaalus: Bluksche ja Teitelbaum.
Keskkaalus: Osolinsh ja Puskar.
Poolraskeskaalus: Bileskalns ja Kukk.
Raskekaalus: Peterson ja Luiga.
Maavõistlust alustatakse tõstmistega
ja nimelt kahega surumisega.

Läti esindusmeeskond

maadluses.

Vasakult: Siyerts, Antons, Melkerts, Kruse, Kayals, Peterson ja Swejuieks.

Kangi raskuseks on 65 kilo ning seda
surub esimesena Augustus. 67,5 kilo surub Bluksche kaks korda. 70 kilo surub
Augustus. 75 kilo proovib Bluksche, kuid
ei suuda raskust ülesse ajada. Nii kukub
ta esimesena 67,5 kiloga välja. Sama surub
aga Puskar. 72,5 kilo ei suru Augustus ja
ta tagajärg jääb 70 kilo. Siis suruvad
75 kilo Kask ja Teitelbaum, 80 kilo Peterson, Luiga, Kask, Osolinsh ja Teitelbaum.
Puskari kaks katset ebaõnnestuvad ja ta
langeb 75,0 kilole. Kask ei saa ka 82,5 kilost jagu. Seda surub aga Teitelbaum. 85
kilo läheb Kukel, Petersonil mitte puhtalt,
Luigal, Osolinshil.
87,5 surub Bileskalns. 90 täidavad Kukk, Luiga ja Osolinsh, kuna Peterson välja langeb. 92,5 ei
suru Bileskalns ega Kukk.
Sellega on lätlastest Osolinsh 15 kilo
vastasest ees, kuna sama on Teitelbaumi
kasuks.
Järgneb kahega rebimine,
kus 60,0 kiloga algust teeb Augustus. 62,5
kiloga järgneb Bluksche. 65,0 rebivad mõlemad ning kukuvad välja 67,5 pealt, mille
juures meie mehi veel üldse pole välja tulnud. Seega on nende kahe kaalu võitmine
juba kindel, sest meie saavutame tubli
edu.
Kask alustab alles 72,5 kiloga. 75 —
teevad Teitelbaum, Puskar ja Peterson.
77,5 — on Kask'il komistuskiviks, millest

ta üle ei saa kahe esimese katsega, küll
alles kolmandaga. 80,0 kilo Teitelbaumil,
Petersonil ja Puskaril läheb kergelt. 82,5
teeb ka Teitelbaum, millega ta vastasest
32,5 kilo ette pääseb, kuna Kask ees on
22,5 kilo. 85,0 kilo ei soorita Puskar ega
Peterson, kusjuures selgub, et lätlane
meie Luigale mingiks vastaseks ei saa olla.
Bileskalns teeb 87,5 kilo. 90,0 alustab
Kukk, kus aga rebimine puhtalt välja ei
tule ja lätlased-kohtunikudytõstet tunnistada ei taha. Siiski lepitakse. Sama rebib
ka Luiga. 92,5 kilo teeb Osolinsh, kes näitab, et selles kaalus tema kui mitmekordne
Läti meister, vastaseid ei leia. Ta on juba
27,5 kilo Puskarist ees. 95 kilo sooritab
Bileskalns ja Luiga, Kukk aga ei suuda
raskusest jagu saada ja langeb välja. Osolinsh ei rebi ka enam ülesse 97,5 kilo.
98,75 ebaõnnestub Bileskalnsil, kuna Luiga
100 kiloga lõpetab.
Noateral on poolraskekaal, kus paremus lätlase kasuks 2,5 kiloga olemas.
Teistes kaaludes on võitjad juba ette näha, 3 kaalu on kindlad Eestile; keskkaal
aga Läti oma.
Viimaseks on
kahega tõukamine,
kus 80,0 kiloga alustab jällegi Augustus.
85,0 sooritab ta koos Blukschega ning lõpetab sellega. 90 kilo ebaõnnestub aga ka
Blukschel. 100 kilo tõukavad esimesteks
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Eesti võitis Lätit raskejõustiku maavõistlusel.
eestlasteks Kask j a Teitelbaum. 105 tõukavad Peterson ja Kask. 110 kilo sooritavad Teitelbaum, Peterson j a Puskar peale
2 katset, kuna Kask siin välja langeb. 115,
tõukab Osolinsh, kuna sellele alla annavad
Peterson ja Teitelbaum. 117,5 juures tuleb Bileskalns. 120,0 kilo tõukavad Osolinsh, Luiga j a Kukk peale teist katset,
kuna Puskar välja langeb. Viimane tegi
tublit katset vastasele ligi pääseda,
kuid tagajärjeta. 125,0 on Bileskalnsil,
123,75 — Osolinshil aga komistuskiviks.
127,5 — Kukele komistuskiviks, mis talle
võimaluse võtab vastasele ligi pääseda.
130,0 kilo on Luiga j a Biieskalnsi päralt.
Viimane saavutab ka sellega uue L ä t i

Läti parimad tõstjad: Augustus, Osolinsh ja
Bileskalns.
r e k o r d i , mis kohtunikkude poolt tervitusega j a õnnesooviga vastu võetakse.
Ka publik tunneb käteplaginaga kaasa.
140,0 kilo juures on veel ainult Luiga tõukajaks jäänud. Tõuge sünnib elava käteplagina saatel.
üksikud lõpulikud tõste tagajärjed eespool.
Lõputagajärg on siis 3:2 Eesti kasuks,
mis rõõmsat meeleolu ä r a t a b publiku seas.

Maadluses Eesti teenitud võit.
Kohe peäle tõstevõistlusi alustatakse
maadlusega. Kuna publik tõstjate üleolekus enam-vähem veendunud oli, puges
pea iga südamesse kahtms juba meie
maaeüusesituse defiieerimisei.
Suureks üllatuseks kujunes meie, noore lubava raskekaallase V i i k b e r g ! hattrick, millega ta enesest kogenenuma vastase ekstraklassilise võttega seljatas, otsustades Eesti üleoleku ka maadluses.
Võistluste käik
algas kärbeskaallaste jöuproovimisega.
M e 1 k e r t s (.Lati) on meie S i k u s t tehniliselt p a r e m ; ei suuda algminutilistel
aga midagi ära t e h a ; satub isegi esimesena p a r t e r i ; edasi on maadlus vähepakkuv — võtte kättesaamisel äigab jooks
matilt. Lätlane püüab Siku tour de branc h e g a , kuid sillaga tuleb viimane kaotusest välja, avaldades juba väsimustundemärke. 10 minutit möödub tagajärjeta.
Seal teeb Sikk e b a õ n n e s t a n u d s u p 1 e s s i, mis ta õlgadele viib. Aega on kulunud 11 m. 48 sek.
Võitja Melkerts. Punktid Lätile 1:0.
Matile asuvad sulgkaaiu esindajad:
S i v e r t s (L) — Põntson ( E ) . Kogu
maavõistluse kestel kõige magedam pala.
Paistab silma Põntsoni üleolek, t a pääseb
tihti vastasele selja t a h a j a viib viimase
ka parteri, kuid sealt edasi on võtete käsitamises nõutu. Lätlane vaid kaitseb j a
puhkab parteris olles. 20-minutiline võitlusaeg annab
paremusvõidu Põntson-iie.
Punktid 1:1.

Hoopis elavam on kergekaalus A n t o n s i (L) j a K r i s t a l (E) kohtamine.
Kristal ei. anna algusest peale lätlasele
hingatagi j a külvab teda üle nupuvõtetega, paisates nagu kotti vastu matti. 3 min u t i järele on lätlane ka otsas ning
Kristal surub lätlase õlad matile.
Elavad juubeldused.
P u n k t i d : 2:1 Eesti kasuks.
Kergekeskkaalu mehed K r u s e (L) —
G r ü n b a u m (E) algavad ettevaatlikult;
füüsiliselt tugevam lätlane ei näi ühtki võtet tundvat peale eestvöö, mida t a Grünbaurni kallal läbi viia ei saa. Grünbaum
viib 9 min. lätlase parteri, teeb seal tööd,
ennustatakse Grünbaumi töövõitu. Kuid
Grünbaum ei võta oma vastast lõpuminutil küllalt tõsiselt, j ä r s k u on viimane ootamatult püsti karanud j a veel kiiremalt
Grünbaumi suplessile võttes seljatanud.
Üllatus, mida keegi ei oodanud, võiduääreit Õlgadele sattuda. Oma SÜÜ!
Punktid — 2:2.
Keskkaalus lavastavad K a v a 1 s (L)
j a K u l l i s s a a r (E) põneva matsni.
ilusa arenenud
kenaehitusega latiane
maadleb aiui tasavägiselt. Kuid peagi
püüab Kulhssar teda kaevõttega parteri,
kus peamiselt kogu maadlus püsibki. Kulnssaare erivötte — hammer loek, — kann a t a a lätlane rahulikult välja, rida hädaontlikke momente mööduvad õnnelikult,
kiirelt vahelduvad dopelt-sillad, piruetid.
Koik rabelemised snski ei aita ning 16
m. 5U sek. seljatab Kullissaar vastase.
Võitjale jagatakse rohkesti kiiduavaldusi.- Kavais protesteerib nagu oleks teda
kägistatud.
Punktid — 3:2 Eesti kasuks.
Matile iimuvad pooiraskekaalu atleedid.
Arenenud muskulatuuriga P e t e r s o n s'i
(JL) on vastaseks K r a n b e r g , kes tükib
vägisi rasva minema j a j ä t a b juba veidi
mulje elukutselise figuurist. 10 minutit
maadeldakse püsti, vastased on kõigiti
üksteise väärsed. 2 X 3 minutit partermaadiust määrab ära Peterson'i paremuse,
kuna ta Kranberg'ile jalad j a tuule
aila teeb. Ülejäänud aja kestab maadlus
jällegi püsti, mõlemad on väsinud ja toetavad ronkem üksteise najal.
Näpp paremusvöit Petersonilt tasakaaiustib jälle punktid:
Läti — 3 ; Eesti — 3.
Kes võitab? Mis toob meile raskekaal?
Nii vahetab publik oma keskel tumme
piike.
Juba on rahvuste äravalitud jõukangelased: Latvija — lacpleša — „ k a r u t a p j a "
S w e j n i e k s j a Eesti Kalevipoeg —
V i i k b e r g koos. Hinge kinni pidades
jälgitakse heitlust. 5 minutit möödub ühtlaselt. Swejniek satub ootamatult oma
ebaõnnestunud võttest parterile.
Viikberg paiskab publiku poolt antud näpunäite: „ristvöö" kohaselt vastase õhku,
kes prantsades selili kukub.
Kohtuniku vile. Võit tuli 6 minutil.
Publiku vaimustusel pole piiri. Viikbergi
raske kogu lendab ikka j a jälle publiku
poolt ülestõstetult õhku. Maavõistlus on
jälle kord võidetud. -•-'-.
Tagajärg 4:3 vastab täiesti meeskondade võimistele. Raskejõustiku maavõistluse lõpptulemuse märgib lähemal ajal
eelseisev poksimaavõistlus ära.

Mr. 6
LÄTI ESINDAJA ARVAMISI.
Kõigest kolmest soliidsest vanahärrastesindajatest oli Alfred B u n k e kõige jutukam :
„Maavõitluse tulemustega olen rahul,
mitte sellepärast, et pean seda olema, vaid
kõik läks nii nagu minema pidi täiesti
„fair"ilt ühegi arusaamatuseta.
Kõige j u u r e s
hindan kõrgemal määral sportliku läbikäimise jaluleseadmist
kahe riigi raskejõustiklaste vahel, on vankumata tõsi, et väiklusest tekkinud konfliktid j a sellega ühenduses olevad suhete
katkestamised meie saavutustele ja konkurentsile ainult paraliseerivad võivad
olla. Inetud intsidendid on kerged tekkima,
kuid raskelt likvideeritavad, nagu antud
korral võttis lahendamine kaks aastat
aega.
Pean ütlema, et maadlejate tasapind
Latvijas viimasel ajal tunduvalt tõusnud
on, ka tõstjate seas on silmapiirile tekkinud lubavaid jõude (Bileskalns), kuna vanad (nagu Leilands) — laiskuse tundemärke avaldavad. Meie meeskond öösise vagunis viibimise t õ t t u kannatas suurelt väsimuse all. Päevased kaalumised j a mahavõtmised ei annud ka puhkamiseks mahti.
Kui harilikult on ikka paratamatu, et küllasõitvate olukord kehvemaks kujuneb.
ü k s asi on, mida ma kuidagi seedida ei
suuda, mis
käib üle minu ettekujutusevõime, see on
nimelt Swejniek seljakaotus.
Ma olen valmis tunnistama meeleldi Viikbergi füüsilist üleolekut, kuid tehniliselt
j a kogemuste poolest ei või võrdlusest nende kahe vahel j u t t u veel olla. E t Swejnieks
võidab punktidega oli rohkem kui kindel,
kuid praegune kaotus . . . ütlen otse häbematu õnn! . . . _____imaa^a

Märkeid maavõistluselt Lätiga.
Eestlasi tunneme kui tagasihoidlikke mehi,
kes ei armasta kusagil esirinnas tegutseda.
Seda peab ütlema ka Lätiga peetud maavõistluse kohta. Kui Joh. Kauba esitles kohtunikke ja võistlejaid, siis nägime küll soliidseid
Läti kohtunikke, kuid eestlasi-ametivendi tuli otsida publiku seast ja nii jäid ka vastastiku tervitused publiku ja meie kohtunikkude
vahel ära. Hiljem võis näha, kuidas kohtunikkude perest tõstmise juures Kõiv ringi jalutas nagu polekski teyna kohtunik. Maadluse
ajal aga istus Frei kogu aeg kohtunikkude
toolil; ainuke mees, kellel jätkus püsivust.
9

Maadlejate pere oli noor ja üldiselt kogemusteta vanade veteraanide
vastu, mis
Läti oli välja saatnud. Puudusid nii öelda
Soome eestlased — lausad, kes rahvusvahelistel võistlustel
loorbereid ja auhindu
nopivad. Mehed elavad ju üle lahe ja sealt
kodumaale sõitmine pole igapäevane asi, nagu
sõit Tallinnast Riiga.
Kodumaa lõvidest puudusid ka Volt ja
Väli. Esimene neist oli Tallinna jõudnudTaaralinnast, kus ta elab. Kui läks hommikul
kaalule, selgus, et on kolm kilo üle normi raskem. Käis saunas, kuid oli ikka veel poolteist
kilo raskem. Kas ei kaalunud mees end Taaralinnas või arvas ta, et rongil sõitmine kaalu
alla võtab, pole korda läinud kindlaks teha.
Samuti on liidu asi otsustada, kas maksta
talle edasi-tagasi sõiduraha ning tagantjärele
võtta maavõistlusele pääsemise eest piletiraha. Asemele tuli otsida teist meest ning vii-
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Jäähokey ilmameistri võistlused katkestati.
Viimased võistlused peetakse Chamonix asemel Berliinis.

Saksa ja Shveits Euroopa meistri kandidaadid.
Chamonixa on ilm niivõrt soojaks muutunud, et seal enam jäähokey võistlusi pidada ei saanud
ning sellepärast otsustati ilmameistri võistluste pidamist jätkata
Berliini jääpalees, kus kunstliku
jää peale mingi ilmastik ei mõju.
Võistlused Berliinis jätkuvad
laupäeval ja pühapäeval
ning
võistlevad Euroopa meistri nimele
Saksa ja Shveitsi meeskonnad.
Nende võitja läheb kokku Kanadaga, kust võitja saab ilmameistri
tiitli.

Ilmameistrivõistlused jäähokeys pidid algama
Chamonix'» 27. jaanuaril. Kaid peäle selle kui
vastased olid gruppidesse loositud, mauga ajad
kindlaks määratud, tuli sula, mis kestis kuu lõpuni. Oli tehtud otsus, et kui aega väheseks
jääl), siis võistlused mitte punkti, vaid karika
süsteemis peetakse.
Oodati külma, kui asjata. Öeldakse, et

Chamonixa mängiti päris ehtsat
komöödiat.

ning tegi otsuseks, et võistlused tulevad pidada
mitte Chamonix'*, vaid Davoses, kus ilm parem
ja külmem oli. Siis pidid meeskonnad sinna
reisima.
Sellega ei olnud lõpuks Prantsuse liit päri.
Tema juhtide südames hakkas kadedus võimu
võtma ning need mehed ütlesid siis, et nende
kätte on usaldatud ilmameistrivõistluste korraldamine, et meeskonnad võivad ju shveitslastele
külla sõita, kuid ametlikud võistlused on ikkagi
Chamonixa.

Ungarlane sai tugevasti vigastada ja ei saanud
enam kaasa mängida. Lööja aga karistati kaheks minutiks mängust eemaldamisega.
Teisena mängisid

Saksa ja Inglise,

võitjaks tuli Saksa, tagajärjega 4:2 (0:2,
1:0, 3:0). Edasi võitis PRANTSUSE Belgiat
4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
Teisel päeval
mängis
Prantsuse vastu
AUSTRIA, kes esimest ka võitis 2:1. Ungari
pidi alla vanduma SAKSALE, kes kirja pani 4:1
Paljud meeskonnad vihastasid.
(1:0, 0:0, 3:1). Shveits mängis Tshehho-SloKuid prantslastele tuli lõpuks taevas appi ja vakkiaga elavat, kuid rahulikku ning faire mängu,
andis külma, mille järele siis ka mängudega al- kus tagajärg oli SHVEITSI kasuks 3:1 (2:1, 1:0,
gust teha võidi. Võistlused sooritati siis ka ka- 0:0).
rikasüsteemis, kus meeskond peale esimest kaoSamal päeval mängis veel POOLA jaapanlaste
tust „välja lendas".
vastu ning võitis 5:0. Jaapani väike väravavaht
Esimestena läksid jääväljale
oli ühe püütava litri jalgade vahelt võrku laskungarlased ja itaallased,
nud, kuna üks Jaapani kaitsjatest omakord ühe
kus võitjaks tulid esimesed. Tagajärg 2:0, mis
värava lõi. Nii said siis poolakad oma isiklisele
saavutati keskmisel mänguajal. Sel võistlusel kontole ainult kolm väravat kanda.
oli ebaharilik vahejuhtumine, mis võib olla ainukeseks jääb. Milano meeskonnalt, kes esitas oma
rahvust, oodati head mängu nende kogemuste
Viimased võistlused peeti pühapäeval,
põhjal, mis nad näidanud kanadalaste vastu.
kus poolfinaalis Saksa võitis Poolat 3:1
Nende mäng tugenes täielikult matador Eoncarelli
(1:1, 2:0 ; 0:0) ja Shveits võitis Austriat
peal, kes aga tublisti alavormis oli ja millest ta
2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
aru saada ei tahtnud.

Kord sõitsid meeskonnad ära, kord jäid külma
ootama. Iga tunni tagaist tehti isesugune otsus.

Kui ungarlane kergelt ja täiesti korraliku
Kodumaal peeti esimene jääpallivõistlus
mängu juures litri üle võtnud oli RoncarelKord olid isegi autobusid võõrastemajade liit, siis vihastas viimane niivõrt, et kahes Tallinnas -«Spordi" ja ÜENÜTO vahel tajuurde tellitud,
gajärjega 15:0.
käes hoitud kepiga vastasele pähe lõi.
et alustada ärasõitu jaama. Kuid jäädi edasi
ootama.
Lõpuks tuli uuesti rahvus vaheline liit kokku

Chamonix.
II

masel silmapilgul
toodi välja 8 i k i,
mitte
Samas — vähe eemal igavene kihvt (sportneeger Sihi, vaid Pelgulinna
Sihi.
Ka Vä- laste keeles) kelgutee. Jäiset rada mööda lenliga oli viperusi ja arusaamatusi;
mees tahtis dab kelk tugeva kiirusega wmbes 800 m. ühest
Ühte kaalu minna, liit teise kaalu
paigutada. mäest alla ja vastu teist mäenõlvakut üles.
Pool haigena jalutas ta siis
maavõistlusel.
MÕNIKORD JÕUDIS KELK
LÕPPJAAMA
*
PÄRIS ILMA
SÕITJATA,
MÕni mees on jonnakas,
eriti siis, kui ta
an hea tõstja. Nii oli lugu Kukkega kahe rebimise juures.
Mees andis alguskacduks
90
kilo ülesse. Temale soovitatud, alamalt
alata,
et viperustest
ära hoida.
Mees aga oli enda
peale kindel. Kuid rebimine ei tulnudki
puhtalt välja, mispärast
ka
lätlaseddiohtunikud
tõste tunnustamise
vastu. olid.
Eelmise
maavõistluse
Buas
võitsime:
tõstmine oli 3:2 ja maadlus 4:2 meie
kasuks.
Kui Petersoni asemel oleks Läti poolt kavatsetud mees Reichman olnud, siis oleks seisukord raskemaks muutunud,
kuigi üldiselt vastaseid lõime 100-küolise
ülekaaluga.
Maadluses aga tuli lätlasi kindlasti
peäle
kolmandal paari võitjaks pidada,
Grünbaum,
andis hiljem lootusi, kuid kaotas viimase 52
sekundi peält. See tegi
juha ri lia.
Sihi kaotas oma rotte peält. Kuid kui tuli Viikbergi võil; mida
keegi ei söandanud uskuda, siis oli võimlus
nagu
maruhoog
inimesi raputamas.
Pealtvaatajad
olid ometi
kord jälle
vaimustatud
ja
pildusid
võitjat
õhku.

sest viimane oli poole tee peal ära pudenenud.
Mõne midenemine sündis kaunis kainelt ja rahulikult, kuid mõni vaenekene pidi peale sõitu
ohtrasti jooti tarvitama. Kuid ega need väikesed
vahe juhtumised üldist meeleolu ei suuda rikkuda.
Olümpia jäästaadionilt kõlab häälekõvendajate kaudu vana Straussi ,J3inine Donau". Mu
süda läks haledaks ning, jättes suusatamise ja
kelgwnäe kiis seda ja teist, tõttasin
uisuteele.
Noh, mis siis siin lahti — rahvast murruna tribüünidel, mida hariliku uisutamise ajal ei ole.
Keset platsi rinnakõrgune aed ka rahvaga piiratud. Tuli pähe järsku vastik mõte —
VIST

HÄRJAVÕITLUS.

Noh, eks ole ühedelt vereloikudelt kelguinäel siin
veel suurematele. Mõtlesin, kuidas nael sunnikud
ikka tohivad sentimentaalse muusikaga
rahvast
sarnasele toorele vaatlusele ligi meelitada. Lähemate astudes nägin, et ei olnudki härjavõitlus,
vaid koguni jäähokkey.
MÄNGISID CHAMONIXA MEESKOND
LONDONI MEESKONNA
VASTU.
Mõlemad meeskonnad näitasid rahuloldavat mängu. Lõpptulemus 1:0 Chamonixa kasuks. Uueaasta päeval mängis sama Chamonixa meeskond
Berliini vastu, võites seda 2:1. vldse on Chamonixa meeskond üks parematest prantsuse meeskondadest.
Mitmed nende mehed mängivad
prantsuse rahvusmeeskonnaas. Jääolud ei olnud
veel kuigi korralikud, kuid maailma esivõistlus-

teks jäähokeys, mis Charmonix's pidamisele tulevad, loodetakse jää korraldada ideaalseks.
Spordiharu,
mida,
Chamonixa
sportlased
suure innuga harrastavad, on
SUUSAHÜPPED.
Juba maast madalast algavad nad selle harrastamisega. Sagedasti võid silmata, väikesi poisijõmpsikaid oma meisterdatud
hüppetrampliinilt
hüppeid sooritamas. Nad teevad seda peaaegu
külgesündinud osavusega. Ei ole siis ka ime, ktä
Chamonix on andnud prantsuse meistri suusahüpetes, vagu seda on Martial Pceyot, ja peäle selle
tere
skpäraseid. 3. jeian. olid hüppevõistlused olümpia trampliinilt, milleks oma osavõttu
olid lubanud ka norralased Petersen ja Koltrud.
nene aga nikastas hommikustel
harjutustel
õl-m
hüppel jala, mille tõttu pealelõunastest võistlustest pidi loobuma, vldse oli sel
päeval lumi raskevõitu, sellepärast ka võistlustagajä/rjed
keskpärased.
Koltrudil 49 ni. ja
Payot'1 41.
Oma kirjutuse lõpuks täitaks veel mõni sõna
vahtida, ühest huvitavast tegevusest ja sellega
ühenduses olevast organisatsioonist, millega tutvunesin Chamonixa. See on
MÄGESTIKU JUHTIDE
TEGEVUS
JA NENDE
SvNDIKAAT.
Need on lihtsad, kuid ausael mehed, kes alaliselt
oma. elu kaalule pannes võidavad kõige kõrgemad
ja kättesaamatumad
kõrgused — see on elukutse,
KUS IGA NÕRKUS VÕI OSKAMATUS
VÕIB
MAKSTA ELU EHK TUUA
ELUAEGSE
VIGASTUSE;
sellepärast on ka need mehed,
kogusummalt
praegu ligi kahesaja ümber, end koondunud sünSee koondis on oma alguse saanud 1921.
a.'Sündikaadil
on oma täpne põhikiri ja traditid. Juhil
-ei peab isik enne läbi tejuhi abilisena katse-ajajärgu, mis
kestab
A—5 aastat. Ta teeb juhiga omn praktikaks nõue-
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Eesti esivõistlused käsipallis.

Sport Viljandis.

R u s s võitis N M K Ü 5 2 : 3 1 .

Uue aasta tulekuga läks Viljandis soiku jäänud sport uue hooga lahti.
21. j a 22. jaan. korraldas maak. gümn. spordiühing sisevõistlused hoota hüpetes.
A. kl.: kõrgus: Äniline — 1,255 m., Kalam —
T,255 m.; kaugus: Äniline — 8,41 m.; kolmik:
Kalam — 8,22 m.

K e s k k o o l i d e tsükli poolfinaalid.
Eesti käsipalli esivõistluste esimeseks huvita- tas Viksteäni kord tsentris, kuid ei toonud seiaaks kohtumiseks kujunes kahe võrdse mees- lega ju niikuinii kaotanud meeskonnale kasu.
konna — NMKÜ ja Russi mäng. Mõlemad mees- Torokvei lühikene mängukesitvus tõi talle kaela
konnad on saanud peaaegu ühesuguse kooli, mo- kolm viga. Kaitse kohta ei ole öelda midagi
lemale tehnika on enam-vähem ühtlane; Russ hailba, Budsius, Noony ja Miller olid kõik omal
on vast temperamentsem, kuid hooga mängiv kohal, kuid toetasid edurivi väga vähe.
NMKÜ on näidanud tihtigi kaunist mängu. PühaEsimesel poolajal mäng oli tasavägine ja
päevane kohtamine Russi ja NMKÜ vahel ei suut- lõppes 17:18 Russi kahjuks. Teine poolaeg oli
nud aga köita, sest ühingu mehed olid harilikust väikese tragöödia laadi ja tõi Russile suurema
nõrgemad, puudus tuju ja mängupuhtus kannatas võidu NMKÜ üle.
rohkesti vigade tõttu.
Resultaat jäi 52:31.
Russi partii oli hoopis parem. Venelased on
j 18
vikstein 16 ja
kfci
ule saamas oma alavormist, mäs vast seletatav K l ö s c h e i k o 2 > _ 1 3 . R a t n i , k s u u t i s v i s a t a a i i m I t 3
-eega, et vastane oli tugev. Russ esines küll R i m k t j
enam-vähem puuduliku koosseisuga:
haiguse * SSamal
gw
õhtul Sport kaotas Kalevile korvpallis
1scnereDaiK.n1, KUIU
leinu asetõttu ei mänginud Tscherebatkin,
kuid tema
ase „„ „ - n O - 2 0 ^
mikud Riives ja Bulatov olid igatpidi head. - " Meeste Võrkpallis Sport sai juba teise kaotuse
Edurivis Ivanov oli hoos ning ääred, Klösheiko
seekord NMKÜ-lt. ühing võitis 10:15; 4:15.
noorem ja Timtschenko, tegid soravalt tööd
Kalevi naiskond sai korvpaliimatshil noorsepkaitse oh j ust seetõttu kohal, et pidas Ratnikut
Noorsepad
de vastu k
y5idu 35:2g (15:6)
kõvani ja ei lasknud viimasel üldse mängida. d e k s k a o t a n u d k a v õ i d u k o r r a l ) taa n e i l m a n _
a
6
gis kaasa
registreerimata mängija.
praegu juba täidab ta ausalt edurivis iga kt '
NMKÜ mängis esimesel poolajal paremini kui
Huvitavaid mänge näeb käsipallis
Russ, kuid tegi väga palju vigu, mis seletatav
keskkoolide võistlustsüklis,
vaid sellega, et mehed ei ole harjunud korralikku kokkumängu. Kohtunik Pals soodustas mis mõnel alal on jõudnud juba finaalideni.
Russi seetõttu, et viskas tsentris lahtilöömiseks A klassi korvpalli poolfinaalis realkool toi Vestpalli liig madalale ja see ei võimaldanud lüüa hõlma gümnaasiumilt toreda võidu va ja. EsiViksteinil palli soovitud sihi järele. Vast teise mesel poolajal Vestholmi gumnaasaum oli suures
poolaja lõpul suutis teha Vikstein seda ühel ai- ülekaalus j a voifas vabalt 18:9. Teisel poolajal
nukesel korral, mil Riiberg püüdis korvi all palli realkool vottas initsiatiivi enda katte ja saayuja toimetas selle kaunilt sisse. Vikstein on ka liig tas 6. minuti jooksul 19 punkti! Realkool võitas
pikaldane, mistõttu väikesed mehed ei saa te- 30:23
Vene gümnaasiumil õnnestus pääseda
mait palli, kui see tõesti täiesti kõrgel. Ratnik ei võitjate ringi finaali võiduga 38:12 (22:6) husaanud üldse mängida, kuna Russi kaitse peatöö manitaargumnaasiumi ule.
oli just Ratniku pidamine. Riiberg oli liialt i s e - J
Võrkpallis naistele linna 2. tütarlaste gümkas'ja tegi seepärast asjatut tööd. Vesilind ase-^naasium lõi Saksa gümn. 42:70 (13:22).
nis sagedasti.
Kõigil Chamonix'lastel
on veel
meeles tuntud juhi
COUTTET ÕNNETU SURM.
See juht oli ühel ja samal hooajal ekskursioone
viinud samast paigast 13 korda üles, kuna 14-dal
korral kukkus ta 600 m. kõrguselt surnuks, sest
kivi, millest ta käega toetust otsides haaras, murenes. Õnneks lõikas terav kaljurahn köie, millega teised kolm kaaslast üksteise külge seotud
olid, katki ning
PÄÄSESID

Eestlane 0. Kalkun õpetöö puhketunnil viibib
suusaretkel Alpides 2060 mt. kõrgusel.
tavad ekskursioonid ja täidab muud
ettekirjutatul I. nõuded. Mõningad neist nõuetest oleks näit.:
peab olema saavutanud 10 korda 3 000 m. kõrgune, saavutada Mont-Blanc,
ekskursioon
ümber
Mowt-Bktnc'i üldise "mägede panoraamaga
tutvunemiseks, isik peab omama hea tervise»,, ning
mida just eriliselt
rõhutatakse,
ISIK
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PEAB

OLEMA
TÄIESTI
KAINE
JA
AUS.
Need on •mõningad väljavõtted nendest, mida esitatakse isikule, kes soovib juhtide eksami sooritada. Katsed on karmid. Juhtide sündikaat peab
juhtidest järjekorralist
nimekirja, ning määrab
selle järele juhte ekskursioonidele. Keegi ei saa
oinale eraviisil juhti palgata, vaid see peab sündima sündikaadi läbi. Juhtidel on
sündikaadi
pooli määratud kindel tasu. Näiteks saab juht,
kes viib eksktirs. Mont-Blanc'ile, iga viidava

SELLEGA
ÕNNEKOMBEL
KINDLAST
SURMAS*!.
Samaseid juhuseid teavad siinsed inimesed paljugi rääkida. Ka võib veel juht kaotada oma teenistuse kogu hooajaks, kui ta juhtub sündikaadi
korralduste ning põhikirja vastu eksima. Eriliselt järsult talitatakse juhiga, keda ametikohuste
täitmisel on märgatud joobnud olekus. Huvitav
on selle juhtide kogu omavaheline
seltsimehelik
läbisaamine ja ühine vaim. Andes nende ridade
kirjutajale mõningate osavamate juhtide nimed,
palus andja, et see mitte ei nimetaks üksikut isikut kui juhti, vaid tervet perekonda, sest juhte
on mõnes perekonnas mitu. Nimede andja põhjendas oma palvet just teatud kadeduse tunde
ärahoidmisega üksikute perekonnaliikmete
vahel,
kui neist peaks kuskil kirjutatama.
Tuntumad
juhtide perekonnad praegu Chamonixas on: Ravanel, Charlet, Couttet ja Payot. Kui keegi erilistel põhjustel soovib mõnda tuntumat juhti saada põhjendades, et on temaga juba kord käinud
jne., kui see nõutud juht sel korral vaba on, siis
võidakse ka paluja nõuet täita.
— Hellström-Iterggren poksivad Helsingis s
Soome pealinna poksiharrastajad
kavatsevad
korraldada esimest elukutseliste poksivõistlust
10 ringi peale, kusjuures vastasteks oleks Hellström ja Berggren. Esimene neist oli pikemat
aega New-Yorgis ja ta pidi isegi Valter Palmiga
kohtama.

— Olümpiavõitja 400 meetris misjonär Liddell,
ISIKU PEALT 150 Ekr.
kes praegu vaimulikuna Hiinas viibib, kavatseb
Sellest maksab juht osa sündikaadile elu ja ter- kevadel Inglismaale tagasi pöörata ja kodumaa
visliste rikete kinnituseks. Õnnetusi juhtub Icau- meistrivõistlustest osa võtta.

B kl. (alla 16 a.) : kõrgus: Reiman: — 1,02
m.; kaugus: Kivisild —- 2,39 m.; kolmik: Reiman
— 7,50 m.
Ping-pongi võistlused kooli meistri nimele võitis kergelt Ervin Stern.
Gümn. spordiühingu ja „Kaitseliidu spordiklubi" vahel olid ping-pongi võistlused. Mõlemat
poolt esitasid 3 meest. Kuna koolipoisid läinud
aastal võitsid tagajärjega 7:2, pidid nad tänavu
sama suure kaotusega leppima. Tähelepandavamaks meheks oli Kallit („K. S."), kes võitis kõik
vastased. Järgnevad Stern (m. g.), Dorbek
(,,K. S.") ja Riimak (,,K. S.") ühe kaotuse juures.
H.

Head tagnjärled Trmnuaoli meistriuõistlustel.
Detsembris peeti Pretorias Transwaali meistrivõistlusi kergejõustikus. Tagajärjed mõnel alal
on väga head, nagu tõkkejooks, 220 yardi, 440
yardi ja kõrgus.
Tulemused:
100 yardi: Gerhardt — 10,0 sek.
220 yardi: Gerhard! — 21,4 sek.
440 j a r d i : Chamller ja Rascher — 48,8 s.
880 yardi: Krüger —• 2:06,6.
1 miil: Longhurst — 4:33.
4 miili: Hayvard — 21:14.
120 yardi tõkked: Ariljoen — 14,8.
440 yardi tõkked: Rascher — 57,6.
Kaugus: Tiljoen — 7,03 mtr.
Kõrgus: Yiljoen — 193 sm.
Teivas: Leach — 347 sm.
Oda: Hart — 56,56 mt.
Vasar: Me Kenzie — 46,46 nit.

JALGPALLI ILMAMEISTRIVÕISTLUSED MONTEVIDESS.
Uruguay poolt korraldatavatele jalgpalli ilmameistrivõistlustele on end seni
üles annud: Argentiina, Boliivia, Tshiili,
Brasiilia, Meksiko, Peruu, Ameerika Ühisriigid ja Uruguay. Ülesandmise tähtaeg
lõpeb alles 28. veebruaril ning selleks ajaks
on ka Euroopa meeskondade osavõtmist
oodata.
Lõuna-Slaaviat pidi esitama meistrivõistlustel Spalato Hajduk. Viimane kavatseb juba käesoleva kuu kestel Ameerika reisu alustada ning ringreisul LõunaAmeerika. sooritada 16 mängu: Havannas — 1, Tshiilis — 2, Limas — 3, Sandiagos — 2, Buenos-Aireses — 2, Rosarios
— 1, Santa Fes — 1, Montevideos — 2 ja
Rio de Janeiros — 2.
Rahvuslik jalgpalliliit ei olnud aga seltsi
ettepaneku Lõuna-Slaaviat esitada ilmameistri võistlustel päri ning lükkas sooviavalduse tagasi.
Austrias on kaalumisel olnud küsimus,
et rahvusmeeskonnana Uruguaysse saata
Viennat. Lõpüotsus on tegemata.

..Spordilehe" nnstotellljnfest
saavad tasuta aastakäigu „Romaani": ltn.
0. Ilves — Petseris, V. Ilves — KohtlaJärves, Tallinna poeglaste kommertsgümn.,
A. Rebane — Viljandis ja Poolus — Tapal.
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Itaalia tuli „bobide" ilmameistriks.
Saksalt uus rekord. Lõuna-Slaavia meeskonna „surmasõit".

Bobide ja publiku pingutused kurvel.
Kurve Schatzalpi bobiteel.
Võitjaks oodati sliveitslasi,
Genfi järve põhjapoolses otsas asub
Montreux linn ning sellest veidi eemal kuid saatus tahtis teisiti, kuna juba esi- gima tema liigutusi, sest sellest oleneb
Caux-sur-Montreux. Käesoleval aastal oli mesel sõidul Itaalia kelk juhtimisele asus. nende elu kui ka tagajärjerikas sõitmine.
viimane koht, mis asub 1100 meetrit üle Tema aeg oli 2:52,7. Teisel sõidul olid jälKurvedel jälgib sõitmist publik, kelle
merepinna, valitud selleks, et sealsel „bo- legi itaallased esimesed, kusjuures aeg närvid samuti pinguli kruvitud. Aetud
biteel" pidada ilmameistri võistlusi bobs- eelmisest veidi parem oli.
tsentrifugaaljõust tormab kelk põrgu kiiPühapäevased kaks sõitu olid sensat- rusega kurve lume seina mööda ülesse,
leighis.
siooniks. Juhid tundsid teed ja sellepärast selle möödumisel asub jälle tee keskele,
Bobitee on seal 2504 meetrit pikk
ning seda teed on seni kõige kiiremalt toodi välja parim tagajärg, mis välja pin- vaikinud tuuletõmbus muutub jälle magutada oli. Saksa kelk annab ka selle tee ruks, mis tükeldab juhi käskluse sõnu,
sõidetud 2 min. 49 sekundiga.
millest kuulda on ainult üksikud häälikud.
Käesoleval aastal oli ettevalmistusi kohta
uue rekordi ajaga 2:47,71,
Sirgteel vaatlev publik näeb alguses ainult
tee juures väga raske teha. Taevast polmusta täppi, mis imekiirelt kasvab ja kus
nud soovitavasse kohta lund sadanud. E t mis annab
ag-a lumest puudus oli, siis soetati seda keskmiseks tunnikiiruseks 101,090 klm. siis kogusid tunda võib, kuid mis sama
lihtsalt Rocher-de-Naye mäetipult, mis ala- Ka Itaalia ja Shveits 2. näitavad rekor- kiirelt jälle mustaks täpiks muutub ja
kaob.
liselt lumega kaetud on. Mägestiku teel sai dist paremat aega.
siis vedur, mis lumerongi vedas, ähkida ja
Neljanda sõidu järele on aga nelja
pühkida, nagu saaks ta aru sellest täht- sõidu aeg kokkuvõetult:
susest, mis tal täita, üldiselt suudeti tee
Itaalia — juht Zanitl a 11 min. 30,15 sek.
korda seada, kuna ainult üksikud kurved
Shveits 2, — juht Mollen — 11:36,62.
ping-pongi linnavõistluse 3:2.
raskust tekitasid ja sõitjatelt erilist taSaksa 2. — juht Grau — 11:36,95.
Pühapäeval peeti Tartus sealse NMKÜ saalis
1
li eleDanu ja pingutust nõudsid. Teel oli
Itaalia oli see":- :
ameistiiks,
esimest Tartu—Rakvere linnadevõistlust pingainult millimeetri paksune kord lund, kupongis. Kumbki linn esitas neli mängijat. Tartu
na muidu tee tervelt jääst valmistatud oli.
noolt mängisid Riomer, Saarepera, Tikk ja Sonüheksa rahvust olid end üles annud
gisepp, kuna Rakveret esitas sealse Kalevi mees14 meeskonnaga.
kond Lukmann, Põiklik, Mannov, Lageda, üksikNeed olid: Argentiina, Inglise, Lõunamängus kohtavad esimese paarina Lukmann —
Slaavia. Austria. Belgia, Saksa. Prantsuse,
Riomar. Võidab Lukmann 21:13; 21:10; 21:11.
Itaalia ia Shveits, kusjuures viimased viis
Teisena kohtavad Põiklik—.Saarepera. Võidab
olid esitatud kahe meeskonnaga.
lõpuks Saarepera 3:2. Setid: 24:22; 14:21;
Juba harjutustel saavutati tagaiärgi
21:19; 22:24; 21:19. Kolmas paar Mannov—
mis küünisid peaagu rekordini. Kord saaTikk. Võidab kergelt Mannov, lüües vastast
vutati ka viimane Prantsuse ..bobi" poolf
21:18; 21:17; 21:18. Viimase seti võitis Mannov,
Võistluste eeloäeval aga selgus, et Belvastasest taga olles 12:18. Viiimase paarina mängia, nole saanud meeskondi saata teadmata
gisid Lageda.—Songisepp. Võidab Songisepp
Itaalia „bobi" meeskond.
21:18; 22:20; 21:16; 21:12. Paarismängus mänpõhjustel. Lõuna-Slaavia meeskonnal juhgisid Lukmann—Põiklik
Saarepera—Songi.setus aga harjutustel suurim õnnetus.
Võistlused tekitasid suurt elevust ning paga. Siin toimisid täieliselt peremeestena rakMetsiku temooga oli kelk kurvel üle ääre meelitasid kokku hulga rahvast, kus palju'
jooksnud ning vastu puud põrgates puru- ka väljamaalasi oli. Korraldus oli eeskuju- verlased, kusjuures Lukmann fore händ j a Põiklik back händ surumistega hiilgasid. Võidab
nenud.
lik. Ajamõõtmine sündis elektrikelladega, Rakvere 21:14; 21:16; 23:25; 21:12.
Pole kindlaks tehtud, kas juhtus õnnetus valgustatud signalisatsioönitahviid võimal— Pan-Ateena kergejõustiku võistlustest osameeskonna tähelepanematuse või tüüri- dasid alaliselt jälgida bobi liikumist ja
võtmiseks 25. maist 1. juunini on Kreeka poolt
mise vea läbi.
võrrelda tema seisukorda teistega.
kutse saadetud nimekamatele Euroopa kergeVormita mass toimetati haiglasse.
f
jõustiklastele. Soomest on palutud Paavo Nurmi.
Surnoaatne tüürimees J u k o v i t s h sai
Bobikelguga sõitmine nõuab erilist pin- Larva ja Akilles Järvinen. Sakslastest — Eldnealuu purustuse, millple seltsisid õlaluu
ja jalaluu murded, N o v a k o v i l oli gutust, jõudu, julgust, kontsentratsiooni, racher, Peltzer, Köchermann, Hirschfeld, Wegeja otsustamist. ner. Prantslastest — Ladoumegue, Menard, Vinraske n^aaiupõrutus, D i u p a r i n külie- välgukiiret mõtlemist
luud olid ka muHud. Neljas mees pääses Meeskond peab tegevuses ja mõtetes kok- tousky, Nõel. Ungarlastest — Kesmarky, Balogh,
ku kasvanud olema. Meeskond peab ainult Szepes. Inglismaalt — lord Burghley, London.
nagu ime läbi tõsisemate vigastusteta.
Meeskond langes välia; kuna viimasel sõitma ja kelku juhtima, mitte aga mõt- Itaaliast — Facelli, Tavernari.
— Rootsi-Xorra maavõistlus poksis lõppes 4:4.
silmapüVul juure tuli Hispaania, nii et lema kõrvalistele asjadele ja vaatlema
—-Brasiilia on võitnud Argentiinat jalgpalli
laupäeval startis 8 rahvuse poolt 12 mees- publikut, mis kurvel sõitjaid jälgib. Mehed peavad kuulama juhi käsklusi ja jäi- maavõistlusel 3:2.
konda.

Rakvere võitis Tartuga

6

E E S T I

S P O R D I L E H T

Ekraveliit saab 10-aastaseks.

Nr. 6

„Achilles'est") tuli ./Kalevi esindaja mitmekordne sulgkaalu meister V. Luts võitjaks. 29. nov.
lavastas „Sport" rahvusvahelised poksivõistlused,
Tööst ja kavatsustest juubeliaastal.
kus peale kodumaa jõudude startisid: Helsingi
Pühapäeval peetakse Ekraveliidu seini leida ja Tallinnal, kui pealinnal, peaks vä- poksiklubi, Riia „Krause," Riia N. M. K.ü. ja
aastakoosolekut, mis puhul s p o r d i J- hemalt üks olema. Ajakohase kinnise basseini
Riia politsei Spordi klubi.
leht" avaldab senise mou v • <
dr. A. Veissi sulest ülevaate algava soetamiseks on meil eeltööd käimas.
Eestlased saavutasid rea võite.
aasta tööst ja kavatsustest.
OLvMPIA
ETTEVALMISTUS
Novembris algab „Kalevis" pererikkam poksikurjääb
osalt
seltside,
osalt
liidu
kanda.
Praegu
on
1930. a. kujuneb tegevusrikkamaks Eesti
sus (70 osavõtjat); neil tuli uusi „tähti" Leikerge-, raske- ja veespordi liidu elus. Tähtsamaks seltsidega läbi räägitud, et nad võimaldaks endi geri, Maasika ja Klausneri näol.
parematele meestele kindlat treeningut ja valsündmuseks on
1925 a. veebruaris teeb Palm ühes tõstjatega
vaks nende harjutuste järgi. Olümpiamängude
LIIDU KÜMNEAASTANE
JUUBEL.
võistlusretki
Kaunasesse ning tuleb omas kaalähenemisega veereb ettevalmistus ikka rohkem
Kümne aasta eest oli meil ainult ü k s l i i t liidu õlgadele. Liidu ülesandel käib praegu A. lus konkurentsitult võitjaks. Kolmandad esivõistSellest liidust, s. o. Eesti spordiliidust (mis hil- O h a k a maal ringi; kontrollib, elustab seltside lused tulevad pidamisele „Kalevi" korraldusel.
jem Ekraveliiduiks ümber nimetati) said mõned tegevust, korraldab kursusi ja püüab leida andeUued jõud nopivad juba meistritiitleid.
meie praegused liidud endi alguse. Nende kümne
1925 a. meistrite eliit kujunes: kukk-kaal — Leikaid sportlasi.
aasta jooksul on Ekraveliit tublisti muutunud
Möödunud aastal läks liidul korda hankida ger (Kalev); sulgkaalus — V, Luts „Kalev"; kernii koosseisult kui tegevuselt. Algaastatel juhtis
meil sportlastele rohkem välisvõistluisi. Ka 1930. gekaal — Maasik „Kalev"; kergekeskkaal —
tegevust viieliikmeline juhatus. Hilisematel aasa. püüab liit pidada võimalikult palju võistlusi Einmann „Sport"; keskkaal — Palm „Sport";
tatel paisus liidu tegevus ja ühtlasi muutus töö
välismaadega. Mitmed võistlused on juba kind- poolraskekaal — Tamberg „Kalev".
komplitseeritumaks.
lad.
Veebruari lõpul kohtavad Riias N. M. K. ü.
MOODUSTATI
OSAKONNAD
Suuremaiks takistuseks meil sportlisele liiku- poksivõistlustel Tallinna nimekamad; neil võistja seega oli töö rohkem differentsitud. Osakondi misele on tegelaste ja kohtunikkude puudus. Ise- lustel on eestlastel osaline edu: kergekaalus
on praegu kuus: kergejõustiku,
raskejõustiku, äranis valusalt annab see ennast tunda provint- tuuakse ära kõik kolm esimest kohta, sulgkaalus
poksi, veespordi, rattasõidu ja naiste. Iga osa- sis. Liidul on kavatsus järjekindlalt
saavutatakse 2-ne ja kergekeskkaalus 3-s koht.
konda juhib 3—5-liikmeline juhatus, kus on va- KURSUSI
TEGELASTELE
JA
KOHTUNIKOtsustatakse mais Eesti-Läti poksimaavõistnemad ja kogenumad jõud omal alal. Liidu peaKUDELE
lus pidada ühel ajal tõste-maavõistlusega. Korjuhatus otsustab tähtsamad küsimused. Seega võ- korraldada.
raldati esindusmeeskonna kokkuseadmiseks kattavad liidu tööst j a
Ka MÄÄRUSTE järgi on meil suur puudus. sevõistlused, kus Klausner Stolzeni üle kolmanJUHTIMISEST
KESKMISELT
30 INIMEST Lähemal ajal ilmuvad trükist kõik määrused.
dal roundil juba oma täielise üleoleku maksma
OSA.
pani.
Meil on naised mitmel spordialal tegevad.
Osakonnad, tegutsedes teist aastat, on hulk Naised peavad ise liikumist juhtima, sest naistele
Aprilli kuus põrutavad Helsingi atleetklubi
tööd teinud ja seega näidanud, et nad on elujõu- on küsimused lahedamad,
võistlustel
lised ja väga tarvilised abiorgaanid peajuhatuPalm ja Klausner oma vastased armuta
1928. a. ASTUSIME
RAHVUSVAHELISE
sele.
knock-outi;
NAISTE
SPORDILIIDU
LIIKMEKS,
ASUTAMISEL
ON VÕIMLEMISE
OSAKOND,
kartus
Eesti
poksijate
löögivõime üle on nii suur,
et ka välismaaga ühendust hoida naiste spordikellel on tähtis ülesanne täita. Meil pole võimleliikumise alal.
Möödunud
aastal
asutati et Artur Kukk raskekaalus vastaste loobumise
mist peaaegu olemas, kuigi ta on aluseks teistele
NAISTE SPORDIOSAKOND,
kelle ülesandeks tõttu võistluseta esimesele kohale tuleb.
spordialadele
. Kauaoodatud esimene
on ilmestada naiste sportlist liikumist.
JUUBELIKS
ON EELTÖÖD
KÄIMAS.
poksimaavõistlus E e s t i - L ä t i vahel
Lõpuks püüab liidu juhatus
On kavatsusel välja anda juubelialbumi, milles
tuleb
pidamisele 1—3 mail Tallinnas; võidab
ASJAARMASTAJA
MÕISTEST
TÄPSEMALT
leidub ülevaade Ekraveliidu 10-a. tegevusest ja
Eesti ülekaalukalt 31:16 vastu (punktid arvestaKINNI
PIDADA,
ajalooline ülevaade spordialade kohta. Juubeliet meil sportlist liikumist ohjeldada õiges suu- tult kolmekohalise süsteemi järgi). Võitjateks tupidustused seotakse erialade võistlustega.
nas. Asjaarmastaja mõiste vastu patustatakse lid: paberkaal — Baumann (E.), kukkkaal —
SUUREMAD
PIDUSTUSED
PEETAKSE
rekordite ajajärgul väga sagedasti. Pean ütlema, Leiger (E.); sulgkaal — Viikberg (E); kergekaal
KERGEJÕUSTIKU
KOLMIKMAAVÕISTLUSE et asjaarmastaja määrused on kui kaheteraga Gutmans (L); kergekeskkaal — Palm (E); kesk—• Eesti-Läti-Poola — puhul. Teistel aladel seo- mõõk. ühest küljest, s. o. kui neist täpselt kinni kaal — Greenbaum (E).; poolraskekaal — Tamtakse pidustused esivõistlustega.
pidada, siis langevad tippsaavutused, sest halba- berg (E.); raskekaal — Vitols (L.). — Juba siis
Noorte spordiliikumise korraldamiseks kavat- des tingimustes ei saavutata häid tagajärgi. Et tähendati, et maavõistlus möödus sensatsiooni täsusel asutada
suursaavutusteni küünida, selleks peavad olema he all, võrdlemisi kõrge tasapinna juures, kuid
POISTE SPORDI
KESKORGANISATSIOONI. tingimused head. Teisest küljest jällegi, kui igatpidi korrektsuse piirides. Lätlaste temperaKavatsusel on ka
asjaarmastaja määrustele käega lüüa, siis tekib mendikusele, sitkusele ja paremale taktikale asePOISTE
SPORDIMÄRK,
rohkesti inimesi, parasiite, kellest pole kasu, kes tasid eestlased vastu tugevama löögivõime. Suumis oleks noortele ergutuseks.
ei tee loovat tööd, vaid saavad liikuimisefle kahju- re rahuldustundega lahkus pealtvaatajaskond —
Meil, kui rannaäärsel rahval, on v e e s p o r t likuks. Sellepärast ei tohi meie asjaarmastajate Läti oli võidetud ja esmakordselt kohe nii suure
suurt poolehoidu leidnud. Suvel on vaba vett määruste tõlgitsemisel kunagi äärmusse langeda, ülekaaluga. . .
Maavõistlusega vaibus poksijate tegevus pikeküllaldaselt, kuid ujumiseks ainult k o l m k u u d . vaid peame kindlasti kuldsele keskteele jääma.
maks vaheajaks. Sügishooaja tulekul alustati
Ekraveliidu esimees A. Veiss.
Igas suuremas Euroopa linnas võib kinnist basjälle kursustega. Seekord juba ka Tartus, kuhu
novembris sõitis juhatusi andma tolleaegne parem tehnikamees ja teoreetik Matsov I.
16. nov. matkab paljulubav poolraskekaallane
,.Eesti tõusev Dempsey"
P o k s o n 10 a a s t a g a a r e n e n u d v i s a l t , k u i d j ä r j e k i n d l a l t .
Ervin Klausner Brasiilia Sao Paulosse,
J]
lev" 18 pkt.; ,,Sport" — 12 pkt. vastu. Olüm- kus teda hiljem lai võistlusväli ja rida võite ees
1924. a. algas kurvalt: vabasurma läbi lahkus Piaadil Pariisis on ainuke esindaja Valter Palm, ootavad. 6. detsembril Viiburis peetud rahvusva13. jaanuaril andekamaid keskkaalu meister-pok- kes aga esimesel ringil argentiinlasele kapitulee- helistel poksivõistlustel võidab Palm kergekaasijaid Herbert K ü t t , olles juba oma väljapaist- rima peab. Sama aasta sügisel kaotab „Kalev" lus vaevata esimese koha, kuna ,,nooremad" venvarnas arenemisjärgus. Olümpiakomitee hellitab ühe tüsedama jõu,
nad Lilender (kergekaal) ja Viikberg (sulgkaal)
vaikselt lootusi Pariisi olümpiaadist paari parekergekaalu meister Boris Põdder rändab
kolmandate kohtadega leppima peavad.
Sama
ma poksijaga osa Võtta või vähemalt õppima
Ameerikasse,
kuu lõpul poole tabab poksijate peret ränk ja
saata. Kavatsustest tõmbab rahanappus kriipsu kus tal alul rea võistlusi edukalt sooritas, kuid valus löök. Raskekaalu meister kalevlane Ernst
läbi. Elevust toovad jälle aprillikuus asetleidvad profina ennast hiljem läbi ei löönud, ning praegu T a m b e r g saab õnnetult surma (kukkudes kimeistervõistlused, mis peetakse juba kuues kaa- tema võimete kohta igasugused .andmed puudu- vitrepist alla). Tambergis kaotasime mitte ailus. Vanade kõrvale sigib uusi meistreid, kelle- y ad. Sügisel alustab „Sport" intensiivset tööd,
nult parima võistleja, vaid ka vilunud noorte õpetaja, kes poksivõtete tundmises ja saladusis rohpea eesmärgiks seatakse elava jõu
deks osutuvad:
kem teadlik oli kui ükski teine tegevpoksija.
produtseerimine.
Kukk-kaalus — Laubert „Kalev"; sulgkaalus —
Alguse saavad teised
löögimehed, nagu: 1925. a. lõpp oli seega kurb. Parimad mehed lahV. Luts „Kalev"; kergekaalus — B. Põder „KaV. Palm „Sport"; Viikberg, Lilender, Ivanov j.t. Novembris Riias kunud — uustulnukeid vähe ja needki võimistes
lev"; kerge-keskkaalus
Kalev";
poolraske- ..Krause" poolt korraldatud poksivõistlustel (pea- vähe lootustäratavad.
Keskkaalus — Greenbaum
kaalus — Tamberg „Kalev." üldvõitja: sp. s. „Ka- le eestlaste võtsid osa ka 4 sakslast Königsbergi

Pilk Eesti poksi ajalukku.
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Robert Oksa 40-aastane.
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SPORDILEHT

f*. Cksa
hui sõbev jm
maadleja.
Tüse, turjakas maadlejatüüp. Karm, kare põhjalane. Kindel kui Soome graniitkalju „ja ustav
kui kirve silm" — nagu soomlased ise ütlevad.
Kaks on temas kehastumid: seltsimehelik õpetaja-pedagoog ja pedantne, järelandmatu
atleet.
Äärmuseni distsiplineeritud
— isegi laua juures, kua vahest end mõni meist unustab, on ta
parim sõber ja nõudlikum
õpetaja-pedagoog.
Ta tuli siia mitte tundmatuna. Elu-olu siin
aga oli talle võõras. Kohanes siiski ruttu. Ja lõpuks oli üks meist. Aga peavõrra pikem igal alal.
Siiski ei eraldunud ta teistest väljaspool maadlusruumi. Matil oh aga halastamatu
diktaator.
Nõudis oma õpilastelt ka väljaspool spordiruume korralikkust. Teisiti poleks ta meist kasvatanud
maadlustundjaid.
Sai?i temaga heaks sõbraks. Oksa ei rääkinud
palju, aga mis ta kord ütles, oli kaljukindel. Kõneluse ja sõpruse põhjal hõõgus sügav tundmustetuli. See soojendas, virgutas, äratas uusi mõtteid
ja tahet.
Lõpuks ühinen tema sajadesse, kui mitte tuhandetesse
ulatava
õpilaste-sõprade-austajate
perega, soovides palju aastaid, õnne ja edu.
N. Kursmann.

Vilhelm Liliencrantz
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Viimaste aastate maadlusspordi arenemine
ja edenemine on seotud R o b e r t O k s a nimega.
Kuigi maadlussporti meil nimetatakse rahvusspordiks ja kuigi rahvusvahelisesse klassi kuuluvate sportlaste nimekirjas seisid mitmed meie
paremad asjaarmastajad-maadlejad, tundus siiski enne Pariisi olümpdaaniänge, et maadlussport on
meil kängus ja ei edene — harjutustel torkas
silma võistlejate süsteemita tegevus; noorte tegevuse õigetesse roobastesse juhtimiseks puudusid instruktorid, maadluskohtunikkude kaader oli
nõrk jne. Leiti, et teiste rahvastega sammu pidada, tuleb palgata kogenenud juhataja, kes tunneks ja ellu viiks maadlusspordi uuendusi.
Eesti spordiselts „Kalev", hinnates olukorda,
katsus isikut leida, kes vähemalt seltsi tegevust
nimetatud suunas parandaks. 1924. aastal avanes Kalevil võimalus Soome parema maadleja ja
tegevsportlase R. O k s a g a kokkulepet sõlmida,
mil põhjal viimane enda pieale võttis seltsi raskejõustiku osakonna tegevuse ja harjutuste juhtimise.
Asudes ülesannete täitmisele, suutis R. Oksa
lühikese ajaga sportlaskonna poolehoidu võita ja
kavatsusi edukalt läbi viia.
Spordi Keskliit, hinnates Oksa teadmisi ja
tegevust, palkas teda hiljem Eesti olümpia treeneriks, kes meie meeskonda edukale esinemisele
ja võidule Pariisi olümpia mängudele ette valmistas..
Peale Pariisi olümpiamänge astus R. Oksa
Rootsi maadlusliidu treeneriks,, valmistades nende
meeskonda Amsterdami mängudele.
1929. a. palkas Soome Spordiliit teda ülemaaliseks maadlusjuhiks j a organisaatoriks.
R. Oksa on jäänud meie sportlastele sõbraks
ja õpetajaks — kus võistlustel meie temaga kokku ei puutuks, jagab tema võistlejatele õpetust
ja juhib nende tähelepanu maadlusese ettetulnud
puudustele.
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Juh. Killip
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OSS.

Teda ei saa kuidagi
muud moodi
nimetada. 0- Üpraus — see kõlab kuidagi nii puudulikult. Aga öelda Oss — siis teab iga lollgi,
missuguse mehega on tegu.
Oss kuulub nende inimeste liiki, kelle iseloomu võib lugeda nende nägudelt.
Missugune
iseloom on mehel, kes on lühike, tüse, veidi
rangis jalgadega,
palja pealaega ja
Umala
lõbusa näoga ä la Meie Mats? Õieti peaks Ossi
eesnimi olema Tõnis, sest ta vastab läbi ja
läbi Tõniste
tüübile.
Noorena oli Oss väga temperamentne
ja
väntas jalgpalliväljal
ringi nii, et jalgu all
nähagi polnud. Nüüd, vanemana on ta muutunud veidi leplikumaks
vastaste vastu ja ei
pane sugugi pahaks, kui mõni
kõrvalmängija
ise värava mööda lööb. Ajakirjanikud
oma
igaveste „interviudega"
on Ossi meele hapuks
ujunud ja nendega ta enam pikki jutte ei ajaAga sellegipärast on Oss kõva sõnamees, räägib küll harva ja vähe, aga mis ütleb, see on
ka öeldud. Kui möödunud suvel „Sport"
Pärnus mängis ,,Tervise"
jn ^Vaprusega",
siis
läks sealne spordikirjasaatja
Poolak
peale
mängude Ossi juure, pliidtsipulk
peos ja maailmasuur blokknoot laskevalmis, ning küsis, et
„mis teie härra Üpraus arvate
Pärnu
jalgpallispordi
kohta?"
ja et „kumb on, härra
Üpraus, teie arvates parem, kas ,,Tervis"
või
„Vaprus".
Viimasele küsimusele
vastas Oss
pükse jalga ajades lühidalt ja selgelt: ,,Ühed
s. . . . mõlemad."
Kui aga nägi, et reporter
konkreetsemat
vastust soovib, siis lisab veidi
aja pärast juure: „No, ,,Tervis" on ikka kihu
parem."

V. Liljencrantz „Idrottsbladetl M toimetuse laua
taga.
2. märtsil Itaalia B—Kreeka Neapolis.
2.
Saksa—Itaalia Frankfurdis.
„
Vilhelm Liljencrantz on tuntud meie sportlas23.
Prantsuse—Shveits Pariisis.
„
konnale.
Ta võttis osa Eesti Vabadussõjast
T shehho- Slovakkia—Austria
23.
- >>
Rootsi Vabatahtliku väeosa liikmena. Peale vaPraagas.
herahu allakirjutamist ja ekspeditsiooni likvidee6.
aprillil:
Shveits—Ungari
Baaselis.
rimist asus elama Tallinna ühes kaasmaalaste —
Hollandi—Itaalia Amsterdamis.
>>
N. F o b e r g i ja A. J o h n s o n a g a , tegutsedes 6.
Itaalia B—Luksemburg.
6.
»
)
ärialal ja töötades mitme Rootsi spordiajakirja
Prantsuse—Belgia Pariisis.
13.
,,
ja ajalehe kaastöölisena. Olles tegevsportlane ja
Luksemburg—Prantsuse B.
>>
omades Rootsi sportlistes ringkondades laialdast 13.
tutvust, aitas tema kaasa Eesti-Rootsi sportliste 1. mail:
Tahehho-Slovakkia—Ungari
Praagas.
suhete loomisele; nii mitmel sportlasel avanes
võimalus tema kaasabil võistluskäigul Rootsit 4.
Hollandi—Belgia Amsterdamis.
>>
külastada ja nii mitmed Rootsi meeskonnad 11.
Ungari—Itaalia Budapestis.
)>
võistlesid Eestis tema ettepanekul (tema läbirää- 11.
Prantsuse—Tshehho-Slovaikkia
»
kimiste tulemusena peeti esimene Eesti-Rootsi
>
Pariisis.
jalgpalli maavõistlus Tallinnas). Tegevsportlase- 18.
Belgia—Hollandi Antverpenis.
i>
na startis Eesti „Kalevi" nimel ja hiljem esitas 18.
Prantsuse—Shoti Pariisis.
„Sporti", võisteldes kergejõustikus ja jääpallis. 25.
Belgia—Prantsuse Liege'is.
>,
1926. a. asus Viini (N. Foberg matkas Ameerika,
juunil:
Ungari—Austria Budapestis.
1.
kuna A. Johnson lahkus surma läbi). Hiljem siir8.
Belgia
B—Luksemburg Gentis.
J>
dus Stokholmi, astudes tegevusse ajakirjanikuna
11.
Rootsi—Shveits Stokholmis.
»
Rootsi spordilehe „Idrottsbladet'i" juurde. Neil
15.
Soome—Taani Helsingis.
>>
päevil saabus V. Liljencrantz'ilt kiri, kus ta laseb
22.
Taani—Rootsi Kopenhagenis.
»
tervitada kõiki Eesti sportlasi ja sporttegelasi,
7. septembril: Taani—Saksa Kopenhagenis.
kellel temaga oli kokkupuutumine.
Norra—Taani Oslos.
21.
>>
Joh.
V—n.
Tshehho-Slovakkia—B elgia
21.
>>
Lüttichis.
Belgia,—Rootsi Brüsselis.
28.
»
28.
Saksa—Ungari Dresdenis.
>t
}>

Jalgpalli maavõistlusi määratud.

Rahvusvahelises jalgpalli liidus on juba üle 26. oktoobril : Ungari—Tshehho-Slovakkia
Budapestis.
30 jalgpalli maavõistluse tähtpäeva käesoleva
Neil päevil sai R. Oksa 40-aastaseks. Soovime aasta peale teatavaks tehtud. Need on:
2. novembril: Shveits—'Hollandi.
oma endisele Õpetajale j a spordisõbrale õnne ja
2.
Saksa—Norra Breslaus.
>>
jõudu edaspidises tegevuses ühiselt armastatud 9, veebruril: Luksemburg—Belgia Differdange'is.
14.
juunil
1931.
a,: Taani—Hollandi
9.
„
Itaalia—Shveits Roomas.
maadlusspordi alal.
Kopenhaageni s.
23.
"
Portugaalia—Prantsuse.
Joh. V—m,.
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P ä r n u spordikiri
„Tredeka" -— Pärnus.
Laupäeval ja pühapäeval külastas Pärnut pealinna „Tredeka". Laupäeval võitis „Tredeka"
„Tervist" võrkpallis 2:0 (15:12 ja 15:7). Võitja
meeskond kannatas vist väsimuse all, kuna võidetud kuus esitasid oma „loiuma partii". Samal
õhtul võistles „Tredeka" „Vaprusega" korvpallis.
Juha alul kohe võtab mäng suure hoo ja lõpeb
hoogsalt, kusjuures „Vaprus" võidab 46:22 (22:11).
Kohtunikuna toimis mõlemal võistluses Joh.
Tamm (Vaprus), kes juhtis mängu rahuldavalt,
kuid kelle teguviis ei rahuldanud „13-ne" mehi,
kes sageli omasid märkusi ebaviisakate avalduste
eest.
Pühapäeval
võistlesid ping-pongis
„Tredeka" ja „Tervis", mille võitis ,.Tervis" 8:7.
Kell 3 pidi algama mäng võrkpallis ,,Vaprus" ja
„Tredeka" vahel. Kuid ,,13-ne härrad" arvasid
kõigi imestuseks alles Vii ilmuda, mispärast
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mäng peeti ka hiljem, kuna vapruslased pidid
pool tundi oo
külmetama. Mäng, mis endast jättis alla rahuldava mulje, lõppes 2:0 „Tredeka" kasuks (15:9 ja 15:9). Veerand-tunnilise
vaheaja järele algas korvpall „Tervise" ja „Tredeka" vahel. Alul võtab kaunis palju punkte
ette „Tervis", kuid millegipärast ei sobi enam
kokkumäng ja kaotatakse ,,Tredekale" 31:24
(14:12).

Kena ,,külma nalja" tegi „Vaprusele" Viljandi
kaitseliidu ,,Spordi Klubi", kes pidi pühapäeval
kell 11 e. 1. võistlema ping-pongis, kuid ei tulnud, ja seda ette te
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K-m. „SPORT"
T a l l i n n , S. K a r j a t. 18
(Laenu panga m.)
Kõnetr. (2)23-00.
Soovitame rikkalikus valikus
kõiksugu sporditarbeid kodumaa ja väljamaa tehastest.
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Vastutav toimetaja A. Mändrere.
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Korvpalli tulemus ei olnud ka Valgale hiilgav. 69:19 on kaunis silmapaistev punktide vahekord. N. M. K. ü. edurivi näitas tõesti haruldaseid viskeid ja Valga meestel tuli ainult vaadata, kui „puhtad" korvid kukkusid.
Valga N. M. K. ü. ja Eesti Äkad. Spordi Klubi
kohtamine oli pühapäeval. Ak. Sp. Klubi seniste
kaotuste järele eeldati Valga võitu — kuid asi
kujunes teiseks.

EESTI JALGPALLI LIIT.

"Uiillllllliii^iiiimiiiii^iiilllllliii^iiMnmiiii1^
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„Tredeka" vahel, mille võitis Suure ülekaaluga
„Tervis".

Seniu hooga E.
K. juures võidetakse
iin sai Valk ränga
hoobi o;
hinnangule. Kohe
järgnes
ka
korvpall
Klubi
ja
Valga vahel, kus
Laupäeval oli käsipallimäng Tartu ja Valgu
ilgevat ülekaalu.
N. M. K. ü-de vahel.
•niini
kui eelmisel
õige kerge vaevaga tuli Valgaga toime Tartu
päeval
ja
Valk
lõpetab
poolaja
seisuga
21:12.
N. M. K. ü. punktide seisu juures 15:2 ja 15:2.
Teisel
poolajal
teeb
E.
A.
S.
K.
oma
viimase
pinViidingi „pommide" arvele tulevadki need paarid
gutuse, kuid Valt
a ja üldtagapunktid kirjutada, mis Valk sai.

Käesolevaga teadustame, et Eesti jalgpalliliidu korraline asemikkudekogu koosolek peetakse pühapäeval, 16. veebruaril
1930. a. kell 10 homm. Tallinnas, Vene tän.
nr. 11-A, 7 alljärgneva päevakorraga.
1. Koosoleku juhatuse valimine.
2. Mandaatkomisjoni valimine.
3. Eelmise aasta asemikkudekogu koosoleku protokolli kinnitamine.
4. Liidu 1929. a. aruanded.
5. Liidu 1930. a. liikmemaksu kindlaksmääramine.
6. Liidu 1930. a. tegevuskava ja eelarve
kinnitamine.
7. Laenude tegemiseks juhatusele loaandmine.
8. Liidu määruste muutmine ja täiendamine.
9. Valimised põhikirja järele.
10. Asemikkude valimine keskliitu.
11. Vahekohtunikkude kandidaatide kinnitamine vahekohtunikkudeks.
12. Koosolekul algatud küsimused.
Asemikke palutakse varustada liidu põhikirjas nõutud korras kirjalikkude volitustega, vastasel korral pole asemikul
koosolekul hääleõigust.
Kui väljakuulutatud koosoleku alguseks
põhikirjas nõuetav arv liikmeid kokku pole
tulnud, peetakse samas poole tunni pärast
sama päevakorraga järgmine koosolek, mis
ilmunud liikmete arvule vaatamata otsusevõimeline on.
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Ping-pongi võistlused,,

Vaigu käsipallimeesie kaotused
Tartus.

Eesti Jalgpalliliidu korraline
asemikkudekogu koosolek.
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Rahvusvaheline jalgpalliliit.
poksija.
Naisterai
imi.
Viini juudi jalgpalliklubi.
Poolas meessoost isiku nimetus.
"Muusikaline tempomärge.
Spordilehe end. toimetaja.
Soome meesrahva eesnimi.
Näitab eesoiekut.
Kuulus Ja apa-ai kaugushüppaja.
Sidesõna.
Inglise keskmaade jooksja (pastor).
Kuulus teivashüppaja.
Heli.

Soovitab o m a valmistatud spordi ja võimlemise
abinõusid.
Eesti jalgpalliliidu teadaanne.
Tallinna jalgpalli klubi mängijale Ernst
JOLL'ile avaldada vali noomitus selle eest, et ta
Soome maavõistlusele 27. VIII 1929. a. Helsingi
sõites kaasa ei võtnud nõuetavat varustust, mille
tõttu - kannatas alguses Eesti—Soome maavõistluse käik.
Alus: Liidu juhatuse otsus 7. I 1930, prot.
nr. 46, pkt. 1.

MÕISTATUSE NR. 3
LAHENDUS.
Vasemalt paremale.
Mõistatuses nr. 3 —
Heli.
Spordileht nr. 3 —
Riik Aasias.
tuli rist lõigata 8 osMida ei suuda keegi kinni pidada.
sa, nagu näitavad
Jalgpall;-:
• Viinis.
numbrid ning kõrvalKalliskivi.
toodud kujul kokku
Naisterai:.
panna, millega tekkib
Kinnitusselts Eestis.
tähekuJuline vigur.
Imestushüüatus.
Parim Eesti 10. võistleja Pariisi olüpiaadil MÕISTATUSE NR. 4
LAHENDUS.
A. Klumberg! jäigi.
Jaek Dempsey kodanlik nimi.
Mõistatuse nr. 4 —
Veoloom Lõuna-Ameerikas (mitmuses).
Spordileht nr. 4 —
Rootsi rahvusmeeskonna tsenterforward.
antud kujutus tuli
Antiik Kreeka poeet.
peale tükeldamist
Rahvas Indias.
kokku panna sarnaHeli.
selt, nagu näitab kõrKäskiv kõne elu kohta.
valolev kujutus.

O.-ü. „Vaba Miaa" trükk, Tallinnas, 1930.

Väljaandja Eesti spordi keskliit.

