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Laupäeval, 18. jaanuaril 1930. a.

XI. aastakäik.

JO mt. hüpatud.
Suusahüppajad on
käesoleval aast. võrdlemisi halvas seisukorras, sest võimata
on lume puudumisel
korralikult harjutada.
Parimad hüppajad —
norralased — kannatavadki selle häda all.
Oslos on hüppemäele kunstlik valgustus
sisse seatud,
kuid
lund pole taevas annud.
Kesk-Euroopas on
juba mõned hüppevõistlused peetud
ning muuseas on Sigmund R u u d jõudnud välja 70 mtr.
piirini.
Pildil: Holmenkolleni mäel
Norramaal hüppe sooritamine.

Üliõpilaste talimängud Davoses,
U u e d ilmarekordid T h u n b e r g ja Ballangrudilt.

1000 mt. 1:28,4 ja 5 0 0 0 mt. 8:21,6.
4. jaanuaril algasid ametlikult Davoses 2.
akadeemia kasvandikkude maailma
talimängud. Jaanuari algusest peale tõid kõik rongid Davosi uusi osavõtjaid juure.
Kõikide
osavõtjate rahvuste lipud lehvisid
linna
tänavatel. Mängud peeti Shveitsi liidupresidendi Motta auprotektoraadi all ning rahvusvahelise üliõpilasliidu
ülesandel
juhtis
võistlusi Shveitsi üliõpilaste liit kohalikkude
seltside kaasabil. Olgu tähendatud, et üliÕpilakonna liidus on 22 rahvuse poolt esitatud
900.000 üliõpilast.
1928. a. 1. mängud peeti Cortina d'Ampezzos.
Käesoleval aastal oli osavõtjaid 14 riigist:
Hollandi, Itaalia, Saksa, LÕuna-Slaavia, Luksemburg, Austria, Shveits, Hispaania, Tshehhoslovakkia,
Ungari,
Rumeenia,
Inglise,
Ameerika ja Prantsusmaa.
Suure huviga jälgiti 18 klm.
SUUSAVÕISTLUSI,
MILLEST
OSA VÕTTIS 80
VÕISTLEJAT.
Ilm oli haruldaselt ilus, kuna paistis päike ja
kraadiklaas näitas 8 pügalat alla nulli. Öine
külm oli lumeolusid parandanud ning sellepärast olid kõik rahul. Teekonnal tuli tõusta
mäkke 383 mtr. võrra ja laskuda alla 403
mtr. võrra.
Võistlejad lasti välja pooleminutiliste vahedega.
9 kilomeetri järele on kaks meest end teistest eraldama hakanud. Need on itaallane
Del a g o, kes 1928. a. tuli mängudel meist-

riks ning tema järele 2 vahemehe järele 10 raskusi tegid kurved, kus paljud mehed välja
sek. parema ajaga tshehh No v ak, kes 1.män- lendasid. Üldiselt tulid võitjaks:
gudel tuli teiseks. Ajad on 41 min. ja 41:10;
Dondeli II — (Saksa) — 12:08,78;
Adio (Rumeenia) — 12:25:25,50; Alata
5 sek. maas on tshehh Beranovsky. Lõputule(Itaalia) — 12:33,10; Lendav Hollandmuste arvestamine võtab palju aega. Sakslalane (Hollandi) — 12:45,62; Aesculap
sed pidid peaaegu protesti esitama, kuna neil
(Shveits) — 14:00,16.
mõned mehed võistlusest kõrvaldati
hiljaks- SLALOMIST
VÕTSID OSA KÕIK RAHjäämise pärast. Selgus, et süüdistada pooli oli
VUSED PEALE
PRANTSUSE
raske.
ning siin tulid võitjaks:
^
Tagajärjed olid: Novak
(Tshehho-Slovakkia) 1 tund 24 mm. 50,8 sek.; Delago
(Itaalia) 1:27:07,6; Kosnarek
(Tshehho-Slovakkia) 1:30:58; Blatil
(Austria)
1:31:04,4; Ostermaier (Saksa) 1:31:27.

JÄÄHOKEY
VÕISTLUSED
olid kogu mängudel kõige nigelamad. Suure
meeskonna viimine sarnaselt kallile
maale,
nagu on Shveits, pole kerge ja käib aineliselt
üle jõu. Võistlusteks olid end üles annud ainult Tshehho-Slovakkia,
Itaalia ja
Shveits.
Kuid esimesed loobusid mängust ning seega
peeti ainult üht võistlust, kus Itaalia võitis
Shveitsi 3:2.
Ka siin olid omad arusaamatused valitsemas. Itaallased arvasid, et vahekohtunik dr.
Müller Davosest nende vastu ülekohtune on
ning sellepärast tekkis väljal mitu sõnavahetust, kus ka mõned mehed ajutiselt kõrvaldati. Itaalia oli juba 2:1 kaotuses, kuid suutis ikkagi vastast lüüa.
BOBSLEIGH VÕITLUSTEL OLI 9 RAHVUST
jõudu proovimas. Kumbagil
võistluspäeval
oli kaks sõitu, mis sooritati ilusa ilmaga; kuid

Otto Lantschner (Austria) — 3:26,6;
Benno Leubner (Austria) — 3:37; Veber (Shveits) — 3:37; Reini
(Austria)
— 3:37,6.

MÄESTLASKMISEL
9 KLM. PEALE
1500 MT.
LANGEMISEGA
olid kõik rahvused esitatud. 3 parima sõitja
koguaeg oli Austria! 51 min. 11,8 sek. Omades
sealjuures 6 punkti txdi Austria võitjaks. Temale järgnesid: Saksa — 5 punkti — 53:15,8
sek; Inglismaa — 4 p. — 58:55,4; Shveits —
3 p. — 60:12,2; Itaalia — 2 p. — 61:15,2 —
Holland — lp. — 62:54,4.
KIIRUISUTAMISVÕISTLUSED
korraldati koos rahvusvaheliste
võistlustega,
millest ka Thunberg ja Ballangrud osa võtsid. Esimene neist jooksis 500 mt. — 43,6
sek., kuna teine teisena kohale tuli ajaga 44,6
sek. Kolmandaks jäi hollandlane van der
Scheer — 45,6 sek. Neljas — ungarlane Kauber ja kaasmaalane Vintner — 46,6 sek. Järgneb austrialane Jungblut.
Üliõpilastel oli seega järjekord:
van der
Scheer, Kauser, Jungblut.
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Eesti protest Rootsi liidule.

Kiiruisutamise ilmarekordid.

Maadlusesivõistluste tähtpäev on liiga varajane.

Kiir uisutamine on ala, kus kõige väiksem
arv ilmarekordide
arvestamisele
kuulub.
Teistel aladel on rekordide arv märksa suurem.
Paljud ilmarekordid püsivad kauemat
aega, kuid kiiruisutamises on alles viimasel
ajal uued saavutused kinnitamist
leidnud.
Ainult üks rekord püsib 16 aastat. Kiiruisutamises kuuluvad ilmarekordid põhjamaalastele, kellel ka looduslikult parimad võimalused harjutamiseks. Ainult varematel aegadel
suutis hollandlane Iap Eden, kes on kuulus
jalgrattur, oma nimel pidada 5000 mt. ilmarekordi, kuni selle purustasid
norralased
Mathisen ja Ballangrud.
Teistes riikides on
tagajärjed märksa viletsamad. Hooaja puhul
ning võrdluseks toome kõrval ka Eesti, Saksa
ja Austria rekordid.

Teatavasti on 1930. a. Euroopa esivõistluste pidamine kreeka-rooma maadluses
määratud Rootsi maadlusliidu korraldusesse, kes võistluste päevadeks on ette
näinud 1.—4. märtsi. Kuigi rahvusvahelise maadlusliidu korraldus jätab korraldajatele vabaduse võistluspäevi määrata märtsi- ja aprillikuude peale, on ettenähtud
tähtpäevad osutunud mitmele rahvusele mitte-vastuvõetavaks.
Muude seas on
Saksa maadlusliit esinenud protestiga rootslaste ees ja palunud võistluste pidamist
edasi lükata aprilli keskpäevade peale. Oma väidet põhjendavad sakslased sellega, et kogemused on näidanud, et märtsis on meretee Rootsi suletud, kuna õhuliini tarvitamine osavõtjatele kulukaks läheb.
Ekraveliidu raskejõustiku osakond harutades küsimust, ühines teiste rahvuste
protestiga, millest ka Rootsi liidule teatati.
Kuna siiski kindlustus puudub, et rootslased ülalnimetatud võistluste tähtpäevadest loobuvad, määras Ekraveliit Eesti k.-rooma maadlus-esivõistlused 18.—19.
veebruari peale, millised võistlused on ettenähtud ühtlasi katsevõistlustena Euroopa
esivõistlustele.

Üliõpilaste talimängud Davoses.
Laupäeval peeti
30 KILOMEETRI
TEATESUUSATAMIST,
millest osa võtsid 13 meeskonda. Igas meeskonnas oli viis meest. Võistlus oli äärmiselt
äge ning tulemused seda üllatavamad.
Starditi korraga, millega võistluse pinevus kasvas.
Mägestikus suutis sakslane Kaufmann
suurt edumaad saavutada, kuna talle ei suutnud järgneda suusavõistluse võitja Novak.

18 klm. suusavõistluse võitja
tshehh Novak.

Alles tasasel maastikus suutsid tshehhid sakslastele järele jõuda ning teha tugevat konkurentsi.
Saksa meeskonna aeg oli 2 tundi 52 min.
13,6 sek.;.
Tshehho-Slovakkia aeg 2:53:27,8;
AustHa — 2:55:17;
Itaalia — 2:57:11,4;
Shveits — 3:10:19,8.
KIIRUISUTAMISE
VÕISTLUSED
nõudsid samuti tugevat pingutust.
Siin olid
aga segavÕistlused, sest peale üliõpilaste jooksid veel teised ilmakuulsused.
1500 mtr. aeg oli Thunbergil 2 min. 18,1
sek. ja Ballangrudil 2:19,1.
Järgmisel päeval peeti suurepärase päiksepaistelise ilma ja eeskujidikkude
jääoludega 1000 ja 5000 mtr. jooksu.
Esimestena
läksid väljale esimese päeva parimad —
Thunberg ja Ballangrud. Võistlus oli äärmiselt tasavägine 1000 mtr. jooksus, kuna
Thunberg alles lõpupoole edu suutis saavutada.
Thunbergi aeg oli kellade keskmise aja
järele 1 min. 28,4 sek., mis on parem senisest
ilmarekordist. Ka Ballangrudi aeg osutus ilmarekordist paremaks, kuna see oli 1 min.
30,8 sek.
Järgnesid: van der Scheer, kes on üliõpilaste võistluse võitja, ajaga 1:33,8.
Jungblut — Austria — üliõpilaskonna 2.
koht — 1:35.
Eötvös — Ungari — 1:37,4.
Elema — Hollandi — 1:38.

Sama päe va pealelõunal oli
5000 MT.
JOOKSTA.
Siin suutis juba pikamaameister
Ballangrud midagi pakkuda
ning see polnud midagi muud, kui uus ilmarekord. Juba algusest peale asub ta juhtimisele, mis pealtvaatajates suuri kiiduavaldusi
esile
kutsub.
Varsti selgus, et B. jookseb erakorraliselt hea
ajaga ning arvestused lubasid oletusi teha
uue ilmarekordi saavutamiseks.
Ta lõpetaski
jooksu 8 min. 21,6 sek., ynis parem ilmarekordist, mis ta enda poolt samas vaevalt aasta
tagasi püstitatud. Vana aeg on 8:24,2.
Järgnesid: van der Scheer — 8:44,7;
Heiden (Hollandi) — 8:45,8;
Thunberg — 8:48;
Riedl (Austria) — 8:56,8;
Jungblut — 8:58,5.
Üldiselt tuli kiiruisutamises
võitjaks
SOOMLANE
THUNBERG,
kellel on 3 esimest kohta. See viimane andiski talle võidu, kuna ta punktide arvu poolest on Ballangrudist, kes teiseks tuli, maha
jäänud. Akadeemiliseks
meistriks tuli hollandlane van der Scheer, kes üldkokkuvõttes
jäi 3. kohale. Teiseks ^akadeemikuks"
on
Jungblut.
Üldine punktide järjekord on:
Thunberg, Soome — 186,63;
i
Ballangrud, Norra — 186,53;
Van der Scheer, Hollandi — 192,67;
Jungblut, Austria — 198,08;
Heiden, Hollandi — 199,45;
Eötvös, Ungari — 203,59;
Kimmerling, Ungari — 205,25 (3. okad.) ;
Höfftmann, Hollandi — 205,69.
PAAR1SILUUISUTAMISE
VÕISTLUSTEL
oli osavõtjaid vähe. Need olid samuti segavõistlused, kus peale üliõpilaste veel teised
esinesid. Võitjaks tuli Viini paar prl. Papetz — hra Zwack.
Teiseks
rahvusvahelistel ja esimeseks üliõpilaste võistlustel tuli ainus üliõpilaste paar prl. Volpalo — hra
Bonfiglio.
Norra-Soome kiiruisutamise maavõistluse pidamise ettepanekuga on soomlased
esinenud Norra uisuliidule. Kavatsus on
maavõistlust vaheldamisi Soomes j a Norras korraldada. 1930. a. võistlused on ette
nähtud Soomes. Kumbagi rahvuse poolt
esineb igas maas kaks osavõtjat.
Seni on nii mitmel spordialal maavõistlusi korraldatud. Kiiruisutamises on
kavatsetavad võistlused esimesed.
6. jaan. peeti Varssaavis poksi võistlus
Teutonia (Berliin)—Varssavi esitusmeeskonna vahel, mis lõppes poolakate kasuks
12—4.

ILMAREKORDID:
500 mt.: 42,8 sek. C. Thunberg —• Soome
— 1929. a. Davoses.
1000 mt.: 1:31,4 C. Thunberg 1926. a. •
1500 mt.: 2:17,4 O. Mathisen — Norra —
1914. a. Davoses.
5000 mt.: 8:24,2 Ballangrud — Norra —
1929. a. Davoses.
10.000 mt.: 17:17,4 A. Carlsen — Norra
-— 1928. a. Davoses.

Norralane Oscar Mathisen.
EESTI
REKORDID:
500 mt.: 45,9 — Chr. Burmeister 1928. a.
1500 mt.: 2:29,5 — Chr. Burmeister 1923.
5000 mt.: 9:32,5 — A. Mitt 1924. a.
10.000 mt.: 18:44,0 — Chr. Burmeister
1923.
a.
SAKSA
REKORDID:
500 mt.: 47,2 — F. Jungblut 1928. a. SI.
Morizis.
1500 mt.: 2:28,2 — F. Jungblut 1928. a.
St. Morizis.
5000 mt.: 9:09,6 — Senzburg 1898. a.
Davoses.
10.000 mt.: 18:35,0 — J. Seyler 1896. a.
Davoses.
AUSTRIA
REKORDID:
500 mt.: 44,8 — Th. Bohrer 1914. a. Klasenfurtis.
1500 mt.: 2:23,8 — Th. Bohrer 1911. a.
Davoses.
5000 mt.: 8:44,6 — Polacek 1926. a. Chamonix'is.
10.000 mt.: 17:51 — Th. Bohrer 1911. a.
Davoses.
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Thunberg

S P O R D I L E H T

või 'Ballamgvud*

Kumb võidab ilmameislvi Hiili*
Kuigi kiiruisutamist harrastavad nii mitmed
rahvused, mängivad n o r r a l a s e d domineerivat
osa ja on liikumises tooniandjateks.
Norras on kiiruisutamine kõrgel järjel, uisutamine on kujunenud rahvusspordiks ning seisab
teiste talispordi alade kõrval esiplaanil. Jääväljade peale pannakse erilist tähelepanu ja nad
on eeskujulikud. Harjutatakse ja võisteldakse
Palju, võistlustest osavõtt on rohkearvuline nii
osavõtjate kui ka pealtvaatajate poolest; (harilik on nähe, et rahvusvahelisi võistlusi külastab
10—15 tuhat pealtvaatajat ja rohkem); ka saavutatud tagajärjed on rahvusvahelised. Norras
ei küüni suursaavutusteni mitte üksikud sportlased, vaid neil on rahvusvahelisse klassi kuuluvaid võistlejaid lugemata arv ja raske on ennustada, kes neist võidab ühel või teisel võistlusel.
Noorte juurdekasv on suur ja silmapiirile kerkivad igal aastal uued kuulsused. Norralased on
samuti suurt rõhku pannud uisutamise tehnilise
külje edendamisele ja harjutused on rajatud teaduslised alusele. Mis puutub harjutusabinõudesse — liiskudesse, siis on norra uisud maailma
turul tunnustatud ja otsitavad — paremad võistlejad peamiselt tarvitavad Norra uiske ja kiiruisutamise uisud on omanud nimetuse n o r r a uisud.

Davosi nimetatakse ka talvespordi paradiisiks,
kus jääväljad eeskujulikud ja ilmastiku olud soodsad ilmarekordide purustamiseks.
Nüüd, kus oodatud võistlused möödas, kus
poolte ennustused enam-vähem täide läinud, on
huvitav kuulda, mida lausuvad võistlejad ise ja
vastavate rahvuste sport-tegelased.
C. T h u n b e r g tähendab: „Läks hästi, aga
oleks võinud paremini minna. Haigestusin vahepeal, mis oma mõju ei jätnud avaldamata tulemuste peäle. Pikemad maad on nõrgad, mida
Norra ajakirjanik ja teivashüppaja Hoff, kes tuleb kirjutada vähese harjutuse arvele. Loodan,
omamaa sporttegelastega vastollu sattus, kirju- nagu soomlane ikka, oma võidusse."
tas ajalehes, et Ballagrudile pakkunud Norra
Soome lehed arvavad, et „nasile' f vastast tätööväe spordiliit kakstuhat krooni ületulemiseks
tööväe liitu. Soome lehes ilmunud karikatuur navu ei leidu. Nemad on kindlad 1500 mti. rekujutab Ballangrudi, kes Davosi saabub silma- kordi püstitamises. Sallangrudist näevad nepilgul, kus tööväeliidu esitaja tshekkisid püüab mad väärilist konkurenti Thunbergile. Arvavad,
üle anda; kuid Ballangrud peab summat väikseks
ja loobub seda vastuvõtmast. Kõrval varem saa- et käesoleval hooajal on Ballangrudil olnud pikem harjutushooaeg seljataga, sest Norra ilmasbunud Thunberg.
tiku olud olid soodsamad harjutusteks.
Norralased usuvad aga kindlasti Ballangrudi
Juba esimeste harjutuspäevade tulemustest enedusse, sest pikemais mais on tema võit Clasi üle
nustati ilmarekordide purustamist nii ühe kui
kindel; kuna lühemas mais on Ivar tänavu edeteise võistleja poolt: norralased olid kindlad Halnenud, siis suudab Thunberg vaevalt Ivarist
langrndi võidus ja ilmarekordi purustamises 5000
lühemais mais saavutada sarnast punktide ülemtr. ja heal juhul ka 1500, kuna soomlased enkaalu, mida ei suudaks Ballangrud pikemais mais
nustasid Thuubergi nimele 1500 mtr. ilmarekordi.
tasa teha ja üldiselt võitu saavutada.
Thunberg jooksis harjutustel 500 mtr. kergelt
3Iõlemad võistlejad on üksteisele kardetavad
45 sek., kuna Ballangrud kattis 400 mtr. ringid konkurendid. Raske on ühele või teisele maakeskmiselt 38 sekundiga, mis lubab eeldada 5000 ilma meistritiitlit ennustada, pealegi, kus ajamtr. rekordi püstitamist, juhul kui ilmastiku olud jooksul võib olukord ühe või teise kasuks muuvähegi soodsad on. Tähelepanu väärilised olid tuda. Siiski peab silmas pidama, et Thunberg
samuti hollandlaste harjutustagajärjed: 500 mtr.on aastates võistleja, kes tippsaavutusteni on
kattis Scheer 45,8 ja Heyden 5000 mtr. alla 8.35 jõudnud, kuna Ballangrud noor ja seega tulesek. Hiljem saabusid teated, et Thuubergi vorm viku mees on. Viimane asjaolu räägib tema kaka pikemais mais tõusvat päev-päevast. Kuna suks ja sellega arvestavadki norralased.

Jälgides eelmiste aegade maailma paremaid
saavutusi, leiame, et norralastele järgnevad tagajärgede poolest wenelased, soomlased, hollandlased ja viimastel aastatel ameeriklased ja kanädalased. Samuti on püsinud enamjafto maailmarekorde ja meistritiitleid norralaste nimel ja
kardetavateks vastasteks on neile osutunud venelased. Venelaste kiiruisutajad — nagu: Strunnikov, vennad Ippolitovid, Melnikov, Kalinin j . t.
kuulusid kõrgesse klassi. Olude sunnil on venelased loobunud võistlemast ja viimastel aastatel
on norralaste eest maailma ja Euroopa meistritiitlid ära näpanud V, 1 a s T h u n b e r g, kes oma
nimele maailma rekordid lasknud kirjutada ja
norralaste kuulsust tunduvalt kõigutanud. NorKümnest vastasest 9 põrandal lamanud.
ralastele olukord muidugi ei meeldi ja nemad katsuvad maksku mis maksab, leida meest, kes
Nende ridade kirjutaja sai New-YorPeab tunnistama, et Martin on kõige
Oscar Mathiseni rada käiks. Seks on neil loo- gist kirja ja ajalehe väljalõiked, kus Val- parem poksija, keda Palm Ameerikas oletused, mida nemad panevad andeka uisutaja Ivar ter Palmist kirjutatakse:
mise ajal on kohanud. Seekordne Palmi
11 a 11 a n g r u d i peale.
Valter Palm võttis 27. detsembril New- võit oli sedavõrd ülivõimas, et võidu kuu*
Yorgis korraldatud poksivõistlustest osa. lutamisel sai Palmile rohkearvulise pub-

Valter Palmi võitude register kasvab.

T h n n b e r g i ja S a l l a n g r u d i kohtamise
võimalused kujunesid hooaja põnevamaks päevaküsimuseks. Need pakkusid kiiruisutajate peres
elavat kõneainet. Esialgu puudusid väljavaated
kahe jääkuninga kohtamises, sest Soome ja Norra
uisuliitude vahel 1928. a. tekkinud arusaamatus
andis seks põhjust. Nimelt oli Thunberg võisteldes Norras vastu võtnud korraldajatelt reisuja ülespidamisekulusid rohkem, kui seda õigustavad asjaarmastaja määrused. Norralased kasutades juhust, püüdsid Thuubergi elukutseliseks
tunnustada ja keelasid temale Norra jääväljadel
võistlemise. Liikusid kuuldused, et Ballangrudile olla isegi Davosis võistlemine keelatud, juhul, kui peaks startima Thunberg. Lõppudelõpuks likvideeriti vahekord liitude vahel ja Ballangrudi-Thunbergi kohtamiseks ei tehtud takistusi.
Tänavune erakorraline pehme talv põhjamaal
ei loonud kodus soodsaid harjutusvõimalusi ja
sundis võistlejaid neid mujalt otsima. Nii asus
T h u n b e r g Shveitsi harjutama ja ilmarekordide
purustamiseks end ette valmistama juba 19. detsembril; temale järguesid hiljem 11 hollandlast
ja viimasena saabus Davosi Ivar S a 11 a n g r u d.
10.—11. jaanuaril ettenähtud võistluste kava sisaldas 500, 1000, 1500 ja 5000 mtr. 10.000 mtr.
jäi võistluskavast välja, sest hooaja algul puudub
võistlejatel tarviline vastupidavus pikemais mais.

Ka need võistlused lõppesid temal sama liku poolt tormiline kiiduavaldus osaks.
õnnelikult, kui senini kõik teised võistluSelle lühikese Ameerikas olemise ajal
sed Ameerikas.
on Palm 5 amatöör-võistlusest osa võtnud
Esimeses matshis oli tal vastaseks ja võistelnud 10 vastasega, kusjuures kõiki
tubli kehaehitusega
poksija Anthony on suutnud võita, tehes kuus knock-outi,
R o s s i . Palm on Ameerikas oleku ajal kuna kümnest vastasest 9 põrandal on
\
hästi ära Õppinud vasaksirged. Sellega olnud.
Eesti poksimeister Artur M a a s i k
oli temal "kerge võimalus tagasi tõrjuda
Rossi hirmsad parema käe ataakid ja seal- on ka jällegi tublisti harjutama hakanud,
juures tehes oma terasest paremaga nii tema esimene võistlus on 30. jaanuaril,
hävitavat tööd, et Rossi juba teisel ringil mis peetakse Madison square Gardenis
oli sunnitud lebama, et pääseda „knokist." „Golden Clovesi" (Kuld Kinda) korralduLõpuvõistlusel oli Palmile vastaseks sel. Ka Palm võtab osa neist võistlustest,
Kurt M a r t i n , kes kehaliselt ei olnud mis arvatavasti tema viimased amatöörRossist tugevam, kuid tehniliselt palju võistlused on, sest Palm on küllalt küps ja
parem. Eelmisel matshil tegi Martin oma elukutseliseks poksijaks hakkamiseks on
hirmsa paremaga väga head tööd ja lõi tal tee lahti — teda ootavad dollarid.
„Kuld kinda" võistlused on iga-aastaoma vastase Taylori kolmandas roundis
knock-outi. Martin olles kindel oma või- sed suuremad amatöörvõistlused ja nende
dusse, läks samade lootustega ka Palmi peakorraldajaks ja ainelise külje toetavastu; kuid Palmi vasak tegi seekordki jaks on Ameerika suurem ajaleht „DaiIy
sama head tööd, mille tõttu Martini karde- News." Viimane aasta oli neist võistlustav parem ei pääsenud selleni, mida ta test osavõtjaid kolm tuhat. (!)
Siinjuures soovime kõigile Eesti sportlootis.
lastele
Ameerikas, kõige paremat tulevikVarsti pani Palm lisaks vasakule ka
tegevusse kardetava parema, mis sedavõrd ku, eriti V. Palmile ja O. Käppale.
R. S.
mõjus, et Martin teisel ringil põrandale
paisati. Kuid erakorraliselt tugev Mar— Saksa-Poola poksimaavõitlusel Kattin pääsis seekord knock-oudist.
toviczis tuli võitjaks Saksa 10:6 punktiga.
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Rahvusvaheline jalgpalli bilans.
H i s p a a n i a m a a i l m a parim jalgpallimaa. 1929. a a s t a parim Hispaania.
Eesti e t t e p o o l e n i h k u n u d .
2:3
Austriaga
Rahvusvahelise jalgpalliliidu poolt on seni re- 5. Rootsi.
3:2
Bulgaariaga
3:2
gistreeritud üldse 3837 maavõistlust 40 rah- T a a n i g a
1:1
Tschehhosl.
Eestiga
4:1
vuse poolt. Esimest maavõistlust pidasid Soomega
1:2
Tschehhosl.
3:1
1872. a. Inglise-Schoti. Mannermaal kohta- S a k s a g a
0:3
Prantsusega
0:3
1:5
Poolaga
10:0
sid esmakordselt 1902. a. Austria-Ungari. L ä t i g a
5:4
Schveitsiga
6:2
Seni peetud maavõistlustel on löödud 10.846 H o l l a n d i g a
Norraga
1:2
17:23
väravat, mis keskmiselt iga maavõistluse koh27:11 17.
Prantsuse.
ta 4 väravat annab.
Austria.
Belgiaga
1:4
Maailma paremuse väljaarvamisel on ar- 6.Tschehhosl.
2:1
Inglisega
1:4
vesse võetud mitte ainult peetud mängude Tschehhosl.
3:1
Ungaria
3:0
arv,
vaid ka löödud j a saadud vära- U n g a r i g a
2:2
L õ u n a - S l a a v i a g a 1:3
1:2
Luxemburgia
5:3
vate, võidetud ja kaotatud mängude vahekor- U n g a r i g a
3:2
Portugaalia
2:0
rad ja vastasmaa tugevus. See arvestus on U n g a r i g a
3:0
Itaaliaga
Hispaaniaga
1:8
toonud õnnelikult Hispaania oma 33 maa- P o o l a g a
1:3
14:22
võistlusega esimesele kohale. Hispaania on Schveitsiga
3:1
tuntud tugeva jalgpalli maana j a iseäranis
18:12 18.
Hollandi.
veel siis, kui nemad oma kodumaal mängivad. 7. Wales.
Belgiaga
1:3
Seni hispaanlasi nende kodumaal on vähesed U r i g a
Norraga
2:2
4:4
Rootsiga
1:1
2:6
võitnud. Tabelis järgnevad rahvused võrdle- I n g l i s e g a
Schotiga
Inglisega
3:2
3:1
misi õiglases vahekorras.
10:15
6:4
Kõige rohkem maavõistlusi on pidanud
19.
Soome.
Inglise ja nimelt 268, neist suurem osa oma i. I n g l i s e .
0:8
T
a
a
niga
Belgiaga
naabrite Wales, Schoti j a uriga.
1:1
Eestiga
Prantsusega
Kõige parema tagajärjega 16:0
2:1
Eestiga
Schotiga
0:4
Saksaga
on mänginud 1912. a. olümpiamängudel Stok- H i s p a a n i a g a
3:1
Lätiga
holmis Rootsi Venega.
Üldtabelis seisab Põhja-Aafrikaga
0:4
Norraga
Põhja-Aafrikaga
Eesti 19 kohal, mis meile auväärne koht. Läti Wai es iga
1:3
Rootsiga
1:3
aga ei taha meist sugugi maha jääda ja on
7:22
18:12
platseerunud 21 kohale. Nagu igalpool, nii
20.
Taani.
9. Belgia.
on ka siin konkurents Eesti-Läti vahel tugev. I n g l i s e g a
Norraga
1:5
Prantsusega
Rootsiga
4:1
1929. a. jalgpalli bilans toob rahvuste
uriga
Soomega
0:4
üldparemusse juba suuri muudatusi.
Hollandiga
3:1
12:8
Üks aasta võib mõnele rahvusele täiesti musta
8:10 21.
Lõuna-Slaavia.
aastana tunduda. Peetud on üldse 112 maaTschehhosl.
3:4
10.
Itaalia.
võistlust ja löödud väravate arv tõuseb 583 A u s t r i a g a
Prantsusega
3:1
0:3
peale, mis keskmiselt iga võistluse kohta 5 Tschehhosl.
4:2
Rumeeniaga
1:2
Saksaga
1:2
väravat annab. Parem tagajärg 10:0 on
7:7
Kreekaga
4:1
Rootsil — Läti vastu Stokholmis.
-22.
Läti.
9:8
1:4
Eestiga
Kõige rohkem maavõistlusi on pidanud Un2:2
Eestiga
gari ja nimelt 9, kuid kaunis õnnetult, sest 11. I n gSchoti
1:3
Soomega
lisega
1:0
kaotatud mängude arv tõuseb 4 peale.
3:1
Leeduga
Walesiga
4:2
0:10
Rootsiga
7:3
Paremuse arvestusel on käidud sama rada, U r i g a
nagu maailma paremuse arvestamisel.
7:20
12:5
Esikohale on jälle platseerunud Hispaania 12. Rumeenia.
23.
Schveits.
oma kolme võidetud maavõistlusega.
Austriaga
1:3
Bulgaariaga
3:2
P o o l a on õnnelikult 4 koha omale kinni L õ u n a - S l a a v i a g a 2 : 1
Tschehhosl.
0:5
Saksaga
1:7
pannud. Ungari j a Tschehhoslovakkia ei fi5:3
Ungariga
4:5
gureeri esimeste ridades, neil on möödunud
2:3
13.
Iiri.
Hollandiga
aastal palju musti päevi olnud.
Schotiga
3:7
8:23
Belgiaga
4:0
Eesti platseerub 15 kohal, mis väga hea
-24.
Kreeka.
tagajärg.
7:7
Bulgaariaga
1:1
L ä t i on seekord meist tugevasti taha jää- 14. Tschehhoslovakkia. I t a a l i a g a
1:4
1:2
nud. Õnnetu kaotus 10:0 Rootsile on teda A u s t r i a g a
2:5
1:1 25.
Ungariga
lõpupoole nihutanud.
Bulgaaria.
2:4
Itaaliaga
Kreekaga
1:1
Portugaalia oma 2 maavõistlusega ei ole L õ u n a - S l a a v i a g a 4:3
Ungariga
2:3
ühtegi väravat löönud, aga vastu saanud ter- P o o l a g a
2:2
Rumeeniaga
0:3
5:0
Schveitsiga
velt 7.
Rumeeniaga
_2^3_
Möödunud aegade ülevaade ei too veel
15:12
5:10
meile midagi rõõmustavat. Tarvis kasvatada 15. E e s t i .
26.
Luxemberg.
järjekindlalt juuretulevat põlve j a katsuda Soomega
1:2
Prantsusega
3:5
1:1
alal hoida saavutatud tagajärgi. Loodame Soomega
27.
Leedu.
L
ä
t
i
g
a
2:2
käesoleval aastal nende sihtide saavutamist.
Eestiga
2:5
4:1
Lätiga
Nüüd asume ülalpool loetletu vaatlemisele. L e e d u g a
Lätiga
1:3
5:2

1929 o. müngutulemused.
1. Hispaania.
Inglisega
Prantsusega
Portugaaliaga

3.
4:3
8:1
5:0
17:4

2.

Saksa.
Soomega
Itaaliaga
Schotiga
Rootsiga
Schveitsiga

Norra.
Taaniga
Soomega
Hollandiga
Rootsiga

5:2
4:0
4:4
2:1
15:7

4:0
2:1
1:1
3:0
7:1
17:3

4.

Poola.
A u s t r i a g a (ara.) 3 : 1
Tschehhosl.
2:2
Ungariga
5:1
10:4

Rootsiga

1:4
14:12

16.
Ungari.
Austriaga
Austriaga

2:2
2:1

3:8
28.

Portugaalia.
Prantsusega
Hispaaniaga

0:2
0 ^
0:7

1929 a. paremuse järjekord.
•d
CD
bJO

Riik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lü
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hispaania

.

.

.

Rootsi
Austria
Wales
Inglise

. . .
. . . . . .

Itaalia
Schoti
Iiri
Tschehhoslovakkia
Eesti
Ungari
Hollandi
.
Soome
Taani
Lõuna-Slaavia
Läti
Schveits
Kreeka
Bulgaaria
.
Luxemburg .
Leedu
Portugaalia .

.

.

IO

U

>

3

3
4
8
2
5
5
1
4
2
2
3
2
1
2
2
3
3
1
2
1
1
1
0
0
0
0

.

Norra

.

.

. . .

.
.

.
.

.
.

.

.

.

M

g
5
4
3
•7
8
3
7
4
4
3
2
2
6
6
9
7
4
7
3
3
5
5
2
4
1
2
•2

1

»->

o
^
W

:rö
>

0
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
2
0
3
2
2
0
0
1
2
2
4
4
2
4
2
2
3
5
2
4
1
2
2

17:4
17:3
15:7
10:4
27:11
18:12
6:4
18:12
8:10
9:8
12:5
5:3
7:7
15:12
14:12
17:23
14:22
10:15
7:22
12:8
7:7
7:20
8:23
2:5
5:10
3:5
3:8
0:7

ü
0

Jalgpalli maailma paremustabel.
Riik

a>
tuo

ep

a o
3 >

:d

9
10
11
12
13
14
lõ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hispaania
. . .
Schoti
Inglise
. . . .
Tschehhoslovakkia
Taani
Uruguay . . . .
Ungari
. . . .
Itaalia
Argentiina . . .
Austria
. . . .
Brasiilia . . . .
Rootsi
Hollandi . . . .
Saksa
Belgia
Poola
Vene
Rumeenia . . . .
Eesti
U. S. A
Läti
Lõuna-Slaavia . .
Türgi
Prantsuse
. . .
Portugaalia . . .
Paraguay . . . .
Egiptus . . . .
Schveits . . . .
Peeru
Soome
Norra
Wales
Iiri
Luxemburg . . .
Tshiili
Kreeka
Leedu
Bulgaaria
. . .
Boliivia . . . .
Mexico

33
146
268
60
73
107
140
79
50
132
28
144
105
74
108
37
11
23
42
8
30
36
19
95
20
27
10
91
3
63
79
155
157
23
23
3
15
13
7
2

24
94
184
37
42
59
71
35
27
63
13
68
47
26
40
12
3
10
12
3
10
13
7
29
5
8
3
24
1
18
19
32
30
4
3
0
1
0

M

>
4
25
20
11
10
18
24
22
14
23

o

cd

M

õ
27
64
12
21
30
45
22
9
46
0 10
24 52
20 38
14 34
16 52
8 17
3 5
4 9
10 20
2 3
7 13
3 20
2 10
9 57
5 10
4 15
1 6
15 52
0 2
7 38
15 54
31 92
22 105
4 15
4 16
1 2
2 12
2 11
0 0 7
0 0 2

76:31
417:170
945:336
169:88
209:97
202:101
351:261
155:129
118:52
297:2--8
48:42
382:289
244:221
162:170
215:264
71:78
15:50
46:52
66:90
12:23
49:81
66:104
35:48
162:345
28:39
36:62
13:34
141:235
4:11
121:179
121:233
213:413
188:504
40:76
26:59
2:14
16:57
14:40
6:43
2:10

Preili Hilde Schrader
on rinnuli
Hiina jalgpallimeeskond teeb eeloleval
ujumises Magdeburgis peetud võistlustel kevadel ringreisi Euroopas.
saavutanud uue ilmarekordi 200 yardi
H o k e y m a a v õ i s t l u s e d andsid j ä r g m i s i
peale ajaga 2 min. 57,8 sek. Senine re- t u l e m u s i : S a k s a võitis A u s t r i a t 5 : 1 , Hollandi
kord oli inglanna E. Kingi nimel ajaga võitis Schveitsi 8:0 j a H i s p a a n i a P r a n t s u s 3:02.
m a a d 3:0.
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Pariisis 300 meest jooksmas,
V e r s a i l l e s - P a r i i s i j o o k s u võitis a l s h i i r l a n e A l i m A m a r .

11,6 kim. aeg 37 min. 1 sek.
rolle, kuna kolmandaks tuli Demey. Chapuis j ä i koguni 6. kohale. Tuntud Dartignes tuli 39.
Peale prantslaste jooksid veel inglased, shveitslased j a belglased. Inglastest
tuli esimene mees alles 16-ks, belglane
Degrande — 31. j a Inglise meister Webst e r — 61.
Osavõtjad kuulusid 28 seltsi, kusjuures võitjaks tuli Racing Club.

Kolmekuninga päeval peeti 2 1 . korda
võistlust Lemonnier rändauhinna peale,
mis annetatud jooksu peale Versailles'st
Pariisini. Kahe linna kaugus on 11,6 kilomeetrit ning käesoleval aastal võitis selle
mitte keegi muu kui alshiirlane A l i m
A m a r ajaga 37 min. 1 sek. Võistlemas
oli üldse 300 meest.
Ei oodatud sugugi Alim Ämari võitu,
kuna kõik ennustasid prantslase Chapuis
võitu. See pole esimest korda, k u s aafriklased tulevad Euroopa võistlustel võitjateks. Need mehed on sõjaväelased, kes on
Prantsusmaal oma sundaega teenimas.
Alim Ämari nime taga peitub õieti Arbidi
II, kelle vend Arbidi I 1923. a. võitis
Prantsuse murdmaajooksu meistrinime j a
kes selle järele enam silmapiirile pole kerkinud. Võiks lisada, et olümpia maratonivõitja El Quafi oli samuti pärit Aafrikast.
300 mtr. võitjast oli m a h a jäänud Re-

Lätiga raskejõustiku maavõistlus
Alshiirlane
ALIM AMAR

Kanadalaste 15 võitu 139:11 väravaga.
Mäng mängu ja võit võidu järele.

Pealtvaatajad Viini kontserthoone akendel.

1. veebruaril Tallinnas.
E es t i - L ä t i maavõistlused tõstmises j a kreeka-rooma maaduses peetakse
vastava kokkulepe põhjal Läti raskejõustiku liiduga Tallinnas Ekraveliidu korraldusel 1. veebruaril s. a. Võitluste paigaks
on ette nähtud Kaitseliidu võimla.
Esitusmeeskonna kokkuseadmiseks on
astutud samme j a lõpulik koosseis selgub arvatavasti 20. jaanuariks. Maadlusalal peetakse katsevõistlused 17. jaanuaril kell 7 õht. Kalevi harjutusruumes j ä r g miste paaride vahel:
sulgkaalus PÕntson-Kristel,
kergekaalus Väli-Liivamees,
kergekeskkaalus Praks-Grüünbaum,
keskkaalus Kullisaar-Liivamees,
poolraskekaalus O. Pohla-Teearu või Nõo,
raskekaalus Viikberg-Männik.
Tõstmises katsevõistlusi ei korraldata,
vaid iga raskejõustikku h a r r a s t a v selts
korraldab kuni 20. jaanuarini seltsi liikmete vahelised tõstevõistlused j a saadab
tagajärjed Ekraveliidule, kes saadud andmete põhjal seab kokku meeskonna. Arvatavasti esitavad Eesti tõstmises Kask,
Miller, Teitelbaum, Liibusk, Oley, Kukk,
Luiga j . t.

Kanada jäähokey meeskond tahab kogu sel päeval Praaga tennisklubi, kes Davoses
Euroopale näidata, kuidas peab jäähokeyd võitis Spengleri karika ning viimaks Viini,
mängima. Seni on nad pidanud 13 mängu Praaga ja Toronto reservide koondust.
7 Unnas: Praegu on nad Schveitsis, kus ees Kolme nädalaga on torontolased
seisavad uued mängud.
EUROOPAS
PIDANUD
13 VÕISTLUST
Viimased teated torontolaste
kohta on ja need vastaste seisukohalt
,,armuheitmaViinist, kus nad mängisid
kolmekuninga- tult" võitnud. Jaanuari esimese kuue päepäeval. Mängud Viinis äratasid suurt tähele- vaga mängisid nad 6 korda.
panu ning parim publik ruttas
võistlustele.
SENI ON KÜLALISED
LÖÖNUD 104
Väljale suudeti mahutada 6500 pealtvaataVÄRAVAT,
jat, kuid siis olid kõik kohad- rahvast tungil see on iga mängu kohta 8 väravat. Neile on
täis ning hiljaksjääjad pidid värava taha suudetud tasuda ainult 11 väravat!
Seega
jääma. Kuid varsti suudeti kitsikusest pää- on nende kuulus väravavaht
iga mängu
seda. Välja juures asub Viini kontserthoone, kohta vähem kui ühe värava võrku lasknud.
Haiti tagajärgi kergejõustikus Saksamaalt.
mille akendest avanes suurepärane vaade jääKülaliste bilans on:
väljale.
Käesoleva kuu algul peeti Berliinis sise17. 12. 29. Londonis Inglise vastu 6:2.
Osa võtsid paremad
19. 12. 29. Berliinis uisuklubi vastu 6:2. võistlusi kergejõustikus.
NING LEIDLIKUD
HILINEJAD
jooksjad,
kuna
Lammers
vigastatud jala päRUTTASID
KONTSERTHOONESSE,
21. 12. 29. Berliinis Euroopa vastu 7:2.
lunastasid kassast seisuplatsi pileti ja kont22. 12. 29. Berliinis Euroopa vastu 4:1. rast kaasa jooksta ei saanud, 60 mtr. jooksu,
serdi asemel jälgisid praagalaste hävinemist
26. 12. 29. Füssenis uisut. kl. wastu 13:1. mida tuli korrata kolm korda, võitis iga kord
ookeanitagustele virtuoosidele. Nii olid hili29. 12. 29. Riessersees spordikl. vastu 8:0. hannoverlane Jonath, kes maa kattis 7, 6,9 ja
7,1 sek. 60 mtr. tõkkejooksu võitis Schultze
nejad isegi Õnnelikud: nad võisid soojas ruu30.12 29. Münchenis spordiklubi vastu
—
8,5 sek, WOO mt. — Vichman — 2:37.
mis olla ja mängu näha, kuna õnnelikud va17:0.
Kaufman
oli 2 mt. järel. 3000 mt.: Boltzeratulijad väljal külmetama pidid.
1. 1. 30. Riessersees linna ja Müncheni
Hamburg — 8:56. 4X400 nvt. teated: Berliivastu 9:0.
Järgmisel päeval läksid paljud otsekohe
ni Sporiklubi 2:41,9. 3X1000 mt. = Char2. 1. 30. Berliinis Rootsi vastu 2:0.
kontserthoonesse, lunastasid seal piletid, et
lottenburgi Sportklubi — 8:7; olümpia teate3. 1. 30. Berliinis Rootsi vastu 6:0.
uuesti kanadalaste mängu jälgida.
Kuid
jooks: Saksa ja Diskontopanga spordiselts —
4. 1. 30. Viinis uisutajate kl. vastu 6:1. 3:54,2.
seal tuli üllatus.
Vaatlemist
võimaldavate
5. 1. 30. Viinis Praaga tennisklubi vastu
akende juure olid välja pandud vahid, kel15:0.
lel mingit armu polnud spordist vaimustatute
6. 1. 30. Viini linna ja Praaga koondus seletatav sellega, et ka Kesk-Norras pole
vastu ja kes selle eest hoolitsesid, et keegi
5:2.
aknast välja vaatama ei pääse. See oli vast
saadud puuduva külma tõttu harjutada.
löök! Mis teha lunastatud
piletiga f. Mõni
Tagajärjed olid:
Kui ülaltoodud read juba laotud olid
läks kontsertit kuulama, kuna enamus vaik500 mt.: Kolbjorn Andersen, Oslo, 47,1 sek.
selt ja võimalikult tähelepanuäratamata hoo- tuli teade, et kanadalased on Rosey
Per Holtung, Oslo, 47,1 sek.
Gstaadis Shveitsis kohalikku jäähokey
nest lahkus.
Roald Larsen, Oslo, 47,3 sek.
Carsten Christensen, Oslo, 47,4 sek.
Torontolased suutsid ka viinlasi oma män- klubi võitnud 12:0 (6:0, 3:0, 3 : 0 ) .
Harald Halvorsen, Oslo, 47,6 sek.
guga vaimustada ja võiduga väljalt lahkuda. Edasi võitsid nad Villarsis hokey klubit
O. Daasnes, Oslo, 47,6 sek.
Esimesel päeval võideti uisutajate seltsi, tei- 23:0 (8:0, 6:0, 9:0). Seega on 15 mängu
Hugo Nygren, Oslo, 47,9 sek.
bilans 139:11 väravat torontolaste k a Staksrud, Hämar, 48,0 sek.
suks.
5000 m t : Thorstein Stenbock, Kongsberg — 9:03,1

Tuusad kaotanud.
Praaga tennisklubi meeskond.

Norras, Kongsbergis peetud kiiruisutamise võistlustel on endised kuulsused
lüüa saanud noorematelt. Saavutatud t a gajärjed endast on võrdlemisi nõrgad, mis

Armand Carlson, Oslo — 9:32,1
Per Holtung — 9:34,2
K. Andersen — 9:37,8
Staksrud — 9:38,8
Hugo Nygren — 9:49,2
Ragnvald Olsen — 9:53,0
H. Halvorsen — 9:54,0.
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Sport a r e n d a b hinge.
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dusi. Puudub küsimuste-vastuste nurk. Lohe
juures peaks olema ka kaitseväe, kaitseliidu ja
politsei kehalist kasvatust käsitav osa. Lehes on
liig palju teaduslisi kirjeldusi. Vähe elulookirjeldusi, väljamaa informatsiooni, pilte, karikatuure.
A. K a l a m e e s ,
Tartu ülikooli kehakasvatuse instituudi õpejõud.
3. Mida tahaksite Teie rohkem lehes näha?
Võistluskirjeldusi, meistrite elulookirjeldusi.
Detsembris avaldas kirjanik 0. Luts p o s t i Seegi on pahe, et praegune seltskond, nende
mehes" artikli hirmsa rekordspordi vastu. Milleks hulgas ka kirjanikud, näeb spordis ainult välist Väljamaa teateid, väljamaa meistrite ja võistluste
mõttetu poks, eneste surnuksjooksmised jne. On koort, välist effekti ja otsustab selle tõttu ühe- kirjeldusi. Kodumaa paremate sportlaste elulooloomulik, et meie kirjanikud seni püsivad tardu- külgselt spordi üle! Sellane .arusaamine on
nud arusaamisel, millisel nad olid aastat kümme sportliselt võetud jällegi ühekülgne ja hingeliselt kirjeldusi. Anekdoote. Karikatuure. Pilte. Hinnamõistatusi.
Momentülesvõtteid
võistlustest.
tagasi. Anname seda nendele andeks! Aga, et kasvatamatus! Kuna aga
noored ei satuks samade mõjutuse ja vaadete praeguse rekordipüüde taga seisab raskekaalu- Õpetusi üksikutelt spordialadelt. Mitmekesidust.
alla, siis peab materdamistele vastu astuma pareSportromaan.
line fakt — bioloogiline siht
ma arusaamise ning äratundmise järele! Meie ja püüe kasvatada inimese karakterit, siis on re4. Mida on Teie arvates lehes üleliigset toosportlased oleme veendunud seesmiselt
kordki õigustatud! Et oma raassi püüame kõrge- dud?
spordi kasust kehale ja kasvatusest hingele!
male tõsta, on ometi tarvilik! Ja õigustatud on
Jalgpalli kirjeldusi. Provintsi võistluste kirArmsad spordisõbrad, on tarvis meilgi oma- iga võte, mis näib otstarbekohasena ja õiglasena.
vahel liituda ühiseks pereks, et kaoks ehk vähe- Aga et võtete välistes ilmetes on ebavoorusi, siis jeldusi (seda väidab enamus provintsi lugejaskonmalt tasanduks praegune pealiskaudne ja hingetu ei õigusta see püüet terviklikult, kui sellast, maha nast). Midagi. Kuulutused, üleliigsest ei saa
arusaamine spordist! Meiegi õpime sügavamalt tegema! Ja kes ei ole ise vast elus kordagi tegejuttugi olla selle kaheksa lehekülje juures. Liig
tundma ja mõtisklema spordi väärtuslikkuse üle, likult tegemist teinud spordiga, et
pikad võistluste kirjeldused. Ping-pongi.
täiendame endid alatasa hingelisest küljest; siis
teda tundma õppida tema sisemise väärtuse
pole kellegil meile ette heita meie ühekülgsust
5. Missugune kirjutus on lehes Teile kõige
järele,
ega töntsi olekut! Ja et sellast olekut meie sport- mitte aga arvustada ja maha teha sporti (ka re- enam meeldinud?
laste juures tõesti on, miks meie seda salgame! kordit) ainult tema välise ilme vaatlemisel •— ja
Hempsey elulugu (103 h.). uurini elulugu
Selleks peame teadlikud olema, püüdma igaüks sellest järeldatavate mõtteliste targutuste abil!
endid kontrollida ja paremaks teha — see oleks Ja saab ainult üht distsipliini sügavamalt tundma (31 h.). Olümpia mängud (22 h.). Jalgpalli maameile suur ülesanne! J a et meie sellega toime õppida, eriti sporti, — mis on praktiline, kui te- võistluste kirjeldused (7 h.). Võistluste killud
saame, selles meie ei kahtle: sportlase iseloom mas hinnatakse ka hingelist momenti, mis on või- (4 h.)
pole eneses kahelda. Nii teeme, sest see on väär- detud järjekindla tundmaõppimise järele!
6. Missugune kuju on Teie arvates lehele sootus, mis meie rahvale kasuks tuleb!
Meie materjaalsel ajal kipub ka sport minema
Sportliste väärtuste üle avaldan siin veel mõ- puhtmaterjaalseks. Ja see on pahe!
vitav, kas praegune või mõni teine?
ned seisukohad. Neid on tarvis sportlastel teada Peame püüdma parema arusaamise järele anda
Praegune 174 häält, nagu 1923 — 12 h., suuja neid sisemiseks väärtuseks ümber muuta ning
spordile sügavam tuum ja mõiste!
rem
— 3 häält.
nende järele toimida!
Seda tehakse kogu aeg, kus sporti püütakse
7. Kas tahate lehes näha enam teaduslisi kirVaielused 0. Lutsuga spordi, eriti rekordspordi
üle, jätaks mulje ja vaate, nagu oleks spordilii- hingestada rütmiliste ja uuemate vooludega, püü- jeldusi või kergesisulisi huvitavaid palasid, sündkumine ja temaga tegutsemine ainult üks pealis- takse kehalist kasvatust käsitada sügavhingeli- muste kirjeldusi jne., ja mis alad oleksid Teile
sest seisukohast! Püüame intensiivselt sellast
kaudne ja
soovitavad ?
arusaamist edendada.
puhtkehaline siblimine,
Teaduslised kirjeldused — 23 häält, kergemaüks jalgade ja käte siputamine. J a ei midagi muud Peanõue on — täielik spordialade isiklik — oma
sügavamat, intensiivsemat. Ebavoorusi on igal keha hinge kui mõistuse abil tundma õppimine, sisulised kirjutused — 154 häält. Enamus näeks
alal, nii ka spordis! Ärgu arvatagu, et sportlased siis kaob nigel ja viril vaade spordi — üldse keha- heameelega elulugusid, väljamaa suurte võistluste
pole selles teadlikud.
lise kasvatuse peale. Sportlased on ka seltskonna
kirjeldusi, õpetlikke kirjutusi üksikutest sportHaritud, arusaaja, hingestatud spordimees ei ole tasapinna produkt — ja neid süüdistada tühjuses lastest.
ning
ühekülgsuses,
on
ülekohtune.
kunagi tömp ja vastuvõtmata ka muile elu8. Kas tahate lehes näha rohkem illustratAinult arvustama peab õiglaselt.
avaldistele,
millist asjaolu eriti kirjanikkude poolt sportlassioone
ja missuguseid?
Põhimõttelisi seisukohti, ilma neid tundmata,
• tele ette heita püütakse.
maha teha, on veel rohkem ülekohtune.
Momentülesvõtteid — 104 häält, väljamaa
Et aga sportlaste ringkondades tihti tuleb ette
Spordis on kaks külge, millega seltskond ja meistrite pilte, kodumaa sportlaste pilte, karikaka ebavoorusi, et üksikud mõistavad
ka sportlased ise peavad arvestama:
sport on esiteks kui abinõu kehaliste ja hingeliste tuure.
sporti ainult kui välist koort,
9. Kuidas tundub Teile lehe hind?
siis on a i n u l t sarnane arusaamine spordist ka omaduste arendamiseks, teiseks kui isesiht, sport
spordi pärast.
sportlaste eneste poolt ebavoorus. Meie ei saa
Vastuvõetav — 151 häält, kallis — 10 häält,
Viimane tõde sisaldab ka rekordspordi mõiste >õiks kallim ja suurem olla.
nõuda ka sportlastelt
— ja, palun, ärge vägistage terveid ja arenenud
praeguse hingehariduse seisukorra juures,
10. Kas oleksite valmis lehe suurendamisel
sportlasi nende soovis leida kõrgemale püüdmises
mis on sõjapahede tagajärg, paremat ja ülimat ilusat ja puhast naudingut, kunsti, kuigi see oleks ja täiendamisel kõrgemat hinda maksma?
arusaamist temast, kui printsiibist! Seda pahet vast vastaval momendil ainult väline effekt! KõrEnamus leiab praeguse hinna vastuvõetava,
püüame sportlaste hingelise kasvatamisega tasan- gemale püüdmises on oma iseloomu kasvatav
24
lugejat oleks nõus lehe suurendamisega ja
dada, selgitades, et sport pole ainult puhtkehaline
harjutuste harrastamine, vaid et siin peab kaasa väärtus!
maksma kuni 25 senti.
Kui ma O. Lutsuga astusin vaidlusse, siis seltöötama ka hing.
11. Mis arvate Teie praegusest lehe ilmumise
lepärast, et laiemas seltskonnas vaielusi spordi
Kehalisi harjutusi peab harrastama täielise hinge- üle esile kutsuda.
ajast?
lise andumusega, kontsentratsiooniga,
Soovin spordivastastele ja ka sportlastele enesEnamus näeks, et leht ilmuks üks kord nädasiis on sellest, .maksimaalne kasu kehale, hinge- tele põhjalikku tutvumist spordiga, et ära hoida
haridusele, kogu inimtervikule. Ainult siis saab asjatut ja pealiskaudset kallalekippumist ning et las. 102 häält on selle poolt, et praegune ilmumise
tõeliselt hingeliselt kasvatatud inimene ja sport- sportlased ise võiks seltskonnas asjalikult ja kaa- päev on vastuvõetav. 67 häält sooviks lehe ilmulane, siis saab ühiskonnale kasulik kodanik. lukalt spordi kaitseks välja astuda!
mist esmaspäeval.
12. Missuguseid teid arvate leiduvat lehe suuremaks levitamiseks ?
Lehe tellimist iga spordiseltsile sunduslikuks
teha. Hea leht levineb ise. Spordiseltsidele kohustuseks teha lehe tellimisi vastu võtta oma
seltsi liikmetelt. Preemiaid anda lehe aastatelliToimetus avaldas ..Spordilehes" nr. 44/45 — palju ruumi antud, teine selle vastu väidab, et see jatele. Võimlemisõpetajad peaksid lehte tellima
1929 a. üleskutse lugejaskonna arvamiste ja soo- ala peaaegu valgustamata ..Spordilehe" veergu- ja propageerima lehe levitamist koolides. Korvide teadasaamiseks lehe sisu ja välimuse kohta, del; ühe kooli õpilased, arvult 86, lubavad vast raldada hinnamõistatusi. Reklaami rohkem teha.
andes ühtlasi lubaduse võimaluste piirides ja ula- siis „Spordilehte" lugema hakata, kui nende soo- Proovinumbreid saata. Iga üliõpilasorganisattuses lugejaskonna soovidele vastu tulla.
vid täitmist leiavad ja nende nõuetele „Spordi- sioon peaks lehte tellima. Eaamatnkogudel tuleks
Vastuseid tuli sisse 198. Eelmine ankeet, mis leht" reorganiseeritakse.
lehte tellida. Tartu ülikooli kehalise kasvatuse
korraldati toimetuse poolt 1925 a., andis 102 vasKatsume ülevaadet anda ankeedi tulemuse teaduskonna üliõpilased peaksid lehte tellima.
tust. Küsimused nüüdses ankeedis on peaaegu kohta.
Luua juurde uued müügikohad jne.
samad, mis eelmiseski.
1. Missugune on Teie arvamine üldiselt lehe
13. Kas Teie ei saadaks lehe talitusele tuttaSaadud vastused väljendavad rahulolemist toi- kohta?
vate aadressid, kellele võiks ettepanek teha lehe
metuse tööga ja üldjoontes ka lehe sisuga. Kuid
Hea. Leht täidab tema peale pandud ülesan- tellimiseks?
siiski on ka palju erisoove, mida tahetakse näha deid ja nõudeid. Leht on huvitav. Üldiselt rahulEnamus on nõus saatma aadresse.
tulevikus „Spordilehe" sisu parandamiseks.
dav. Täidab oma otstarbet. Meie nõuetele kül14. Kas oleksite valmis lehe levitamiseks ja
Ei ole huvituseta tähendada, et paljude luge- lalt hea.
kirjalise kaastöö andmisega vastu tulema?
jate huvid täiesti üksteisele vastukäivad on: üks
2. Mis puudusi leiate Teie lehel olevat?
Väiksem osa on nõus isiklikult lehte levitama
leiab, et hind on odav, teine aga jälle, et kallis;
Sisu liig korraldamata. Kirjutab liig palju ja ka kaastööd tegema.
mõni leiab jälle, et mõnele spordialale on liiga jalgpallist. Liig palju provintsi võistluste kirjelLehe toimetus avaldab siinkohal oma sügava-

Sügavamat tuuma ja mõistet kehakasvatusele.

«Spordilehe" ankeedi tulemused.
198 lugejat oma arvamisi avaldanud.
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Valga 1929. a. ülevaade.
Viimastel aastatel on Valga spordielus tõusu
märgata. Valga püsib juba pikemat aega Eesti
7. spordilinnana. Tuleval hooajal läheb Valga
tingimata mõnest mööda. Edu põhjuseks võib
olla huvi-tõus spordi vastu ja rohkearvuline
võistluste korraldamine.

B
Jalgpall.
Juh. Killip •
C R C D
Tugevama meeskonna omab siin NMKÜ, kus
mängivad Valga suurused Puustus ja Lillipuu.
JOHANNES
VILLEMSON.
Suvel tuli vastu võtta kaotus Läti-Valga.lt 5:4.
Tema eesnimi on kindel
Johannes,
see
Sügisel kostitati Läti-Valga L. S.B. 9:3. See oli
seisab ta isikutunnistuselgi.
Sellele
vaatamata
esimene mäng Valgas 6-aastase vaheaja jäei hüüta teda Jukuks
ega Jussiks, vaid öelrele. Jalgpalli hooaeg lõpetati võistlusega NMKÜ dakse lihtsalt
Kergejõustik.
Villu.
ja kaitseväe spordiklubi koonduse vahel, millise
Möödunud hooaeg on pööranud Valga kergeÜks väga
energiline
ja
temperamentne
võitis 9:5 NMKÜ.
jõustiku ajaloos lehekülje. Spordiplatsi puudus
mees. Kord
peksis
staadionil
ühe
juudi
Tennis.
annab end valusalt tunda, praegu harjutavad kerläbi, kes peale
võistluste
üle muru
tahtis
Valgas on üks tennisplats. Võistluste korral- minna.
gejõustiku mehed õuedes, heinamaadel j . m., kus
vähegi võimalust leidub. Tagajärjed on aga sil- damiseni pole veel jõutud.
Praegu sportbüroo diktaator. Varem kõiPing-pongi hooaeg algas võistlusrikkalt. See gi olemasolevate
mapaistvad. Kuulis on 13 mtr. piiri rikkunud neli
liitude ja keskliitude
asjameest: M ä ä r i t s — 13.32, V i i d i n g — 13.21, ala on võitnud täielise poolehoiu. Tugevamad ajaja
(Ja-ja!).
Pruun,
pastlanaha
värvi
P u n a — 13.09 ja A n n a m a a — 13.08. Kuulis seltsid on ÜENÜ ja NMKÜ. Linnavõistlusel või- nägu, kuldhambad
suus ja sõjakas
juuksevõib Valga võistelda, kõigi kodumaa parimatega. tis Valga Võrut 4:0. Tartu ,,põialpoistele" kao- salk alati meelekohal. Viskab välja iga mehe,
Ketast on ka Annamaa ja Määrits 40 mtr. lennu- tati aga 0:7.
kes spordiliidus
„kõrget häält" teeb. Räägib
tanud. Odas on Lillipuu ja Leeber üle 50 mtr.
soome
keelt
ja
vannub
vene keeles, kui süda
Raskejõustik.
jõudnud.
täis.
Omal
ajal
olid
tema
nimel kõik jooksuRaskejõustik on Valgas söödis. See kõlab nii
5000 meetHüpetes on parim Leepin, kes on saavutanud imelisena, sest elab ju endine ilmameister Neu- rekordid, alates 60 ja lõpetades
kaugust 6,50 ja kolmikut 13,00 ligi. Järgnevad land Valgas. Paar aastat tagasi korraldati mõni riga. Praegu on ta ,aga kõva tantsumees —
kes ei usu, mingu vaadaku „Kübas".
Elav
Puna ja Määrits.
võistlus, kuid praegu ühtegi. Kevadel, kursuste
spordimees
võib
Lühikese-maa jooksudes on parim Leepin ja lõpul korraldati maadlusvõistlus. Niisama sur- näide, kui kaua üks tõsine
olla noor.
Pantalon. 400 mtr. jooksis Veinglas 53,1 ja Tints nuna on siin ka poks.
53,3.
Pikematel maadel domineeris Vallner.
ERNST
IDLA.

Käsipall.

Talisport.

Käsipall teeb Valgas järjekindlat edusamme.
Eesrinnas sammub seltsidest NMKÜ. Võrgus võideti Võru, Tartu ja Pärnu üksikseltse ja ilmameistrit — Riia NMKÜ. Valga tuli 1929. a. Eesti
meistriks võrgus. Korvis võideti ka Läti meistrit
— Riia NMKÜ.

Valga nõrgematesse aladesse kuulub ka talisport. Talvel oli NMKÜ liuväli mõõtudega 90x->5
mtr. See aasta tahab liuvälja korraldada ka Edu.
Talvel demonstreeriti isegi kord iluuisutamist.
Suusakursuste lõpul korraldati võistlus, milles
võitjaks tuli V. Mürk.

^Vclpunaifeid

suusatajale*

Mida peab leadma algaval hcoajaL
Ebaharilikult hilinenud on meil käesoleval
aastal tali. Vaatamata jaanuari keskpäevade
peale pole veel lootusi selleks, et tuleks lund ja
külma, et saaks spordiharrastajad minna suusatama ja liugu laskma. Kuid sellele vaatamata on
aeg end talviseks sportimiseks valmis seada, et
esimesel looduslikul võimalusel pääseda välja
linnamüüride vahelt vabasse loodusse.
Sellepärast suusad korda, milleks toome juhatusi Soome parima suusasporditundja Palmrosi loengute järele, mis avaldatud ltn. Luksi sulest „Sõduris."

mat tänu neile, kes ankeedi peale vastuse saatnud
ning sellega mõnegi väärtusliku näpunäite nii lehe
toimetusele kui ka talitusele annud. Sellega
luuakse ka lugejate ja toimetuse vahel lähem
kontakt, mis võimaldab üksteise mõistmist. Toimetus katsub soovidele võimaluse piirides vastu
tulla, kuna kõikide soove juba vastukäivuse tõttu
rahuldada ei saa. Toimetus näeb ka heameelega,
et lugejad aegajalt omad soovid ja mõtted paberile panevad ning need lehe toimetusele teatavaks
teevad.
Ungari-Tshehhoslovakkia
maavõistlus poksis lõppes viigiga 8 : 8 .

Hindmolstatuse lahendus.
„Spordilehes" nr. 1
toodud
mõistatuses
nr. 1 tulevad numbrid
ringidesse
asetada
kõrvaltoodult:
Lahendajatest sai
J . Golovii — T a l l i n n a s t -— a u h i n n a k s
ajakirja
„Romaan"
1930.
a. a a s t a k ä i g u .

Suusa tõrvamine.
Suuskade eest hoolitsemine väärib erilist tähelepanu. Suuremat tähelepanu tuleb siin panna
suusa tallale, et ta oleks hästi tõrvatud, vastasel
korral võtab suusk vett sisse, mis ta raskeks
teeb ja libisemist takistab.
Tõrvamiseks on soovitav männi tõrv. Kulunud suusk asetada tallapoolse pinnaga tulelõkkele. Lõkkel tuleb suusa pinda ühetasaselt
soendada. Peale seda määritakse pintsliga suusatallad tõrvaga. Tõrvamiseks tarvitatakse soendatud tõrva, sest see võtab puule paremini sisse.
Peale määrimist soendatakse suuska niikaua, kui
pealemääritud tõrv keema hakkab ja valget vahtu
sünnitab. Need kohad, mis rohkem sisse tõmbasid, tulevad uuesti määrida ja soendada. Pärast
seda tuleb riidetükiga järeljäänud osa maha pühkida ja uuesti soendada, kuni pind kuiv ja enam
ei määri.
Peale tõrvamise tuleb vaadata, kas suusk ei
ole välja õigunud. Kiiva tõmbanud koht määritakse uuesti tõrvaga, soendatakse ja katsutakse
õgvendada. Soendamisel tuleb silmas pidada, et
suusk ühes tõrvaga põlema ei läheks. Hästi tõrvatud suusk libiseb kergelt lumepinnal. Et suusk
ei vettuks, peab teda ka pealt tõrvama.
Sarnaselt tuleb ka suuske tõrvata enne seismajätmist suveks.

Esimesi akadeemilisi
spordimehi
Eestis.
Istub
kehalise kasvatuse
inspektori
kõrgel
toolil. On kindlas veendumuses,
et kui kõik
eestlased, alates ?Hnnalastest ja lõpetades hallihabemeliste
ränkadega
sihtkapitali
poolt
ehitatud
staadionidele
võimlema panna,
siis
pole meil kaitseväge ega midagi muud sellesarnast enam vaja. Kui sõda tuleb, siis lähevad erilise sõja sihtvõimlemisega
karastatud
mehed vaenlasele
vastu ja teevad
ta palja
käega
kahjutuks.
Tunneb suurt huvi kaaskodanikkude
kopsude-maksade
ja neerude
vastu.
Kel
mõni
mõõt välja ei anna,
selle paneb
(muidugi)
jälle
võimlema.
Muidu — igapidi
tiptop
härra, veidi Gösta Ekmanni
nägu, kuid juusteladvust suure
varbani läbi ja läbi
eesti
tüüp. On Berliinis õppinud, kuid sellele vaatamata ei tarvita jutus lauseid, nagu:
„kui
ma veel Berliinis olin,"
,,kui ma Saksamaal
elasin" jne. KÕva sõnamees — raiub augu
pähe igale, kes võimlemisest
ja spordist
lugu
ei pea.

KUURA ja LUKINILE
on saabunud R o o t s i s t k u t s e o s a v õ t t a
1 7 . — 1 8 . jaanuaril S t o c k h o l m i s korraldatavatest rahvusvahelistest
poksivõistlust e s t . Võistlused tõotavad ^ujuneda suurejoonelisteks, s e s t o s a v õ t t u o n loota Taanist, S a k s a s t , N o r r a s t j a S o o m e s t .
Seni on meie p o k s i j a t e s t ainult P a l m
esinenud R o o t s i s . Kuura j a Lükini kuts e k s o n tõuke annud nende võidud Soome-Eesti maavõistlustel soomlaste STRöMi j a G O U R E V I T S I ü l e . L ä h e b Kuural
j a Lukinil korda e n n a s t R o o t s i s m a k s m a
Suusa määrimine.
panna, o n m e i e poksi-spordil edaspidi teaTõrvatud suusk ei libise siiski iga ilmaga ühevõrdselt; et suusk hästi libiseks, tuleb enne suu- tud väljavaated p õ h j a m a a d e s .
— Paolino o n N e w - Y o r g i s p e e t u d v õ i s t satamist teda määrida määrega, mis koosneb rasvast, vahast, parafiinist jne. Määre valik oleneb l u s t e l p u n k t i d e g a v õ i t n u d n o r r a l a s t P o ilmastikust, vastavalt sellele tarvitatakse kas parath.
kase või sula ilma määret.
Mägedel suusatamise juures tarvitatakse erimääret. Sel määrdel on see hea omadus, et kõndimise juures lund külge võtab ja seega ei lase
suuska tagasi libiseda. Enne määrde tarvitamist
pühitakse suusk puhtaks, soendatakse vähe ja
määritakse terve suusa põhi ühetasaselt. Pärast
määrimist võetakse harilik kork ja hõõrutakse
määre tasaseks. Hõõrumine sünnitab soojust, mis
määrde suusa põhjal ühetasaseks muudab ja suusale sisse imbutab. Soomes tarvitatakse ediiga
tõrva ja parafiini segu määrdeks, mis odav ja
ühtlasi otstarbekohane.

Suuskade hoid peale tarvitamist.
Peale tarvitamist peab suusad, sidemed ja kepid ära puhastama ja kuivatama. Peale seda suusad pannakse kokku — põhjad vastamisi, otsad
kinnitatakse klambritega ja kesknõgu vahele asetatakse klots, mis suuske õgvendada ei lase.
Klotsi paksus oleneb suusa pikkusest ja paenduvusest — paenduvamal suusal paksem, kõvemal
õhem. Liig kuivas ja soojas ruumis ei ole suuski
hea hoida, siis pragunevad ja tõmbavad kiiva.

E E S T I

Talvespordi teated.
Käesoleva aasta ebasoodsad ja ebaloomulikud
ilmastiku olud on kriipsu läbi tõmmanud senissest kavatsustest talvespordi aladel, milline olukord ei valitse üksi meil, vaid isegi Soomes ja
Rootsis, kus sporditegelased pead murravad, kuidas ette valmistada sportlasi suurvõistlusteks ja
läbi viia ettenähtud kavatsusi. Kuigi väljavaated
edaspidisteks tegutsemiseks puuduvad, määras
talvespordiliit 1930. a. tegevuskava kindlaks,
mille põhjal

Kiirsõidu esivõistlused
peeetakse 15.—16. veebruaril Tartu „KALEVI"
korraldusel Tartus, Raadi mõisa tiigil. Tartu organisatsioonidel on kavatsus rahvusvahelise mõõtudega jooksurada korraldada (400 mt. ring, kahe
teega).

Jääpalli esivõistlused
algavad ringkondade esivõistlustega 19. jaanuaril.
Ringkondade võitja läheb üle liidu klassi ja temale seltsivad seal V.-S. „Sport", Tallinna „Kalev", Tartu „Kalev", Tallinna Hockey ja Tennisklubi ning ÜENÜ Tallinna spordiklubi. Nimetatud ühingute vahel korraldatakse liidu klassi esivõistlused. Esivõistlusi korraldab talvespordiliit.

Suusa esivõistlused
on ette nähtud Tallinnas Suusaklubi korraldusel
22.—23. veebruaril. Kuigi suusaklubi võistluste
alal vähe tuntud on, võib temalt siiski loota head
esivõistluste läbiviimist, mida kindlustab meile
klubi läinud aastane samm, saates meie parema
suusataja N . M i h e l s o n i Poola (Zakopanes) tutvunesa sealsete suuremate võistluste korraldustöödega.

Ilusõidu esivõistlused

S P O R D I L E H T

Pärnus harrastakse peaasjalikult ping-pongi.
Pärnus on sportlisel alal suurim vaikus valitsemas. Tegutsevad naisvõimlejate grupid, kuna
meesgrupid ainelise kitsikuse tõttu pidamata jäid.
Talvise hooaja elujõulisema spordialana tuleb
nimetada ping-pongi.
Lauatennises on peetud senini rida võistlusi.
Tänavu on koondunud rida noori ühes mõne
endise suurusega ,,'Vaprusesse", milline ühing momendil Pärnu parimaid lauatennises. Viimasega
konkureerib tasavägiselt maleva „Spordi-Klubi".
Detsembri alul korraldati Pärnu ja Viljandi
vaheline ping-pongimatsch, millise heitluse võitis
Pärnu maleva.
Uuel aastal lavastas „Vaprus" Sillami ja Mikenase osavõtul rahvuslikke võistlusi.
4. ja 5. jaan. korraldati malewa „Spordi-Klubi" poolt Pärnu 1930 a. kinniseid esivõistlusi.
Võistlused kujunesid suurejoonelisteks ja võitjaile
jagati rikkalikult auhinde. Suurvormis oli A. Alep,
kes mängult ületas suurelt võitjaks tulnud Annuse. Meistriks tuli A. Annus — „Vaprus", A.
Alep — maleva ,,Spordi-Klubi", L. Matskin —
„Vaprus."
Naiste mängud olid nõrgad. Meistrinnaks tuli
prl. H. Veermann. 2. prl. Junna. 3. prl. Gnots.
Segapaarismängu meistriteks tulid prl. Veeraiann
— A. Kongas. 2. prl. Gerats—A. Poolak. 3. prl.
Rossmann—G. Schmidt. Meeskonna mängu võitsid vapruslased 6:2.
„Vapruse" meeskond võitis hra Kongase eriauhinna ja A. Poolak sai viieaastase ping-pongitamise juubeli puhul eriauhinna, kui Pärnu parim
1926—1930.
A. P .

„EESTI SPORDILEHE"
komisjonäride nimestik.

korraldab Taluma „Kalev" 8.—9. veebruaril meesvõistlejatele, naisvõistlejatele, noortele ja paarisMeie leht on üksiknumbritena müügil järgsõidus.
Meesvõistluste kava sisaldab: kaar,
vahetuskaar, kolmik, kahekordne kolmik, silmus mistes raamatukauplustes ja raudteejaamade
Ja vahetuskaar silmusega (NN. 4, 6ab, 8ab, 12, 15 kappides:
ja 30 ab). Naisvõistluste kavas on ette nähtud Pärnus: A. Küng, P. Ruiso, k.-ü. „Uudis", o.-ü.
„Pärnu Postimees", Pärnu jaama raamatukaar, kolmik- ja vahetuskaar kahekordse kolmikapp.
kuga (NN. 1, 2, 7, 28ab). Noortel on kavas kaar
ja vahetuskaar (NN. 1, 2 ja 5ab). Paarissõit sega- Viljandis: V. Strahlberg, A. Lõhmus, jaama
raamatukapp.
paaridele — aeg 5 min.
Tartus:
J. Kivastik, üldine ajakirjanduse kontor,
Kuigi esivõistluste kava tundub lihtsana ja
jaama
raamatukapp, ,,Postimehe" raamatukergena, läks Talvespordiliit seisukohast välja, et
kauplus.
meil tuleb ilusõidu kava teostada võistlejate võimetekohaselt, üle minnes raskematele harjutus- Võrus: J. Semm, jaama raamatukapp.
tele järk-järgult. Senistel võistlustel tuli juhuseid Valk: A. Raag, R. Kauke ajakirjanduse kontor.
ette, kus võistleja ei suutnud läbi viia kavas ette- Petseris: A. Grünthal.
nähtud harjutust, rääkimata tema korrapäralisest Rakveres: Priimann, jaama raamatukapp.
Narvas: jaama raamatukapp.
määrustes ettenähtud täitmisest.
Haapsalus: M. Tamverk, jaama raamatukapp.
Paldiskis: Ajalehe kiosk.
Heidemann — Sindis; Rumvold — Türil; t.-ü.
AIDAKE LEVITADA „SPORDI„Iva" — Paides; Bruns — Jõhvis; M. Saar —
LEHTE".
Otepääl; kiosk nr. 2 — Türil.
Jaamade raamatukapid: Mõisaküla, Türi, Rapla,
„Spordilehe" talitus palub seniseilt
Kohila, Elva, Tapa, Jõgeva, Tamsalu, Järvalehe lugejailt ja sportlasilt kaasabi
Jaani, Keila, Nõmme, Pääsküla, Rahumäe,
lehe levitamiseks laiemates ringkonBalti jaam, Tallinn-Väike, Tallinn-Sadam.
dades. See on üldine asi, mida peab
Tallinnas — o.-ü. ,,Esto", Resev-Resel, Jugari
iga sportlane ja sporditegelane toeajakirjanduse kontor ja kioskid.
tama. Talitus julgeb paluda lugejaid

saata tuttavatele aadresse, kellele
võib saata lehe proovinumbreid, lootuses, et sarnasel teel saadakse juure uusi tellijaid.

SPORTLASED-MARGIKORJAJAD.
Sportlased—margikorjajad, kellel
on huvi vahetada väljamaa marke,
palun omad aadressid ja nimed teatada spordibüroo aadressil Tallinn,
Vene tän. 11-a, postkast 70, märgusõna „Margikorjaja" all.
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Vastutav toimetaja A. Mändvere.
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O.-ü. „Vaba Maa" trükk, Tallinnas, 1930.

Teatame oma austatud
kaubatarvitajatele, et

asub 25. jaanuarist s. a.

S. Karja tän. 18
(Laenu panga majas)

Äri üleviimise puhu! müüakse kõik
sporditarbed ja kaubad

suure hinnaalandusega
kuni 25. jaanuarini $. a.
endises ruumis,

Narva mnt. nr. 19.

TARVITAGE

JUHUST!

Spordiäri

RESEU
Tallinn, Toompuiesteel 9, teief. 20-19.
Soovitab o m a valmistatud spordi ja võimlemise
abinõusid.
Kõiksugu

spcvdilavbeid.
so

evitab

C~ü. „ Gslo"
9iWk 37, teief, (2) 1C«C2.

Järgmine «Spordileht" ilmub
poksiesivõistluste puhul poksierinumbrina eriartiklitega ja ülevaadetega ning piltidega.

Mõistatus nr. 3.
Juurelisatud rist tuleb 8 ossa lõigata sarnaselt, et osadest võib
kujundada tähte. Lahendused tulevad saata „Spordilehe" toimetusele märgusõna
„Mõistatus nr. 3" all
^
kuni 27. jaanuarini
juurelisades käesoleva risti kujutust kokkukleebituna täheks.
Üks lahendajatest saab tasuta s p o r d i lehe" 1. veebruarist— 1. maini.
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Väljaandja Eesti spordi keskliit.

