
K?dd, 1931. szeptember 1. 11. oldal.

Futball, atlétika, úszás, tenisz, asztali tenisz, bokszolás, birkózás, vívás, tóverseny, kerékpár, automobil, repülés

Nagy mapyar 
győzelemmel fejeződött be

az Európa-bajnokság
Kzlassy Olivér gySzött 1500>sn 

Megnyertük a Smith-serSeget
Pária», an gusztus 31 

(Az Esi kiküldött munkatársának 
telefónjelentése)

A párizsi Európa-bajnokságok utol
só napján

a magyarok hatalmas szenzációval 
szolgáltak: az 1300 m-es gyors- 
úszásban vitéz Halassy Olivér új 
magyar rekorddal legyőzte az 
olaszokat és Jean Tarist, a fran- 

clák szcmeí'éuyét.
Halassy bravúrja méltón csatlako

zik Bárány 400-as diadalához. Ük ket
ten alaposan elintézték a snagy* 
Jean t. . .

A magyar úszócsapat Halassy ki
vételével szombaton befejezte szerep
lését az idei Európa-bajnokságban. 
Szombaton este már nem maradtak 
szállásukon a magyar úszók, hanem 
aútóearon megtekintették az éjszakai 
Párizst. Egyedül Halassy feküdt le 
korán — tekintettel a vasárnapi 
1500-asra.

Vasárnap reggel még tartani kel
lett attól, hogy a németek behúzhat
ják a magyarok pontelőnyét.

Mi csak abban bízhattunk, hogy 
vagy Staudinger, az osztrák torony- 
ugró, vagy pedig Being old. a finn 
mellúszó elvesz egy-cgy bajnokságot 
a németektől és _ így biztosítja Ma
gyarország számára a végsé győzel
met. Ilyen körülmények között nem 
esoda, ha Staudingernek_ vasárnap 
délelőtt a magyarok résziről hatal
mas klakkja volt. Ugorhatott Stau
dinger jól vagy rosszul, az eredmény; 
mindig egy volt: a magyarok lelke- 
sen megtapsolták...

A  német »pontozó rendszer« így isi 
alapos munkát végzett. A német pon-f 
lozó bírák Neumannak és Ricbsehlue) 
pernek, a  két német ugrónak sohasem 
adtak 9-nél kevesebb pontot. Ezzé), 
szemben Staudinger legszebb ugrásai
nál is csak ötös vagy hatos iáblúf 
mutattak fel. A  magyar Vajdának alt
kor is három vonlot számítottak h 
német bírák, amikor a többi pontoz*» 
bíró szerint nyolc pontot érdemelt. A  
verseny ilyenformán érthető feszült
ségben folyt le.

A serleg  m&r 
a  m iénk

Hiába volt a német pontozó bírák 
minden igyekvése;

az osztrák Staudinger megnyerte 
a versenyt

és így a Smith serleg sorsa már dél
előtt 11 órakor eldőlt a javunkra. 
Nemsokára közölték az újságírókkal 
a sorrendet, amit csak délután hirdet
tek ki. Első Staudinger (Ausztria) 
106.92 pont, 2. Neumann (Németország) 
108.90 pont, 3. Riebsehlacger (Német
ország) 107.96 pont, 4. Olander (Svéd
ország) 97.30 pont, 5. Vajda (Magyar- 
ország) 95.20 pont, Lenhardt (Magyar- 
ország) a  kilencedik helyen végzett 
87.06 ponttal.

A toronyugrásban tehát Vajda 
révén két váratlan ponthoz jutot

tunk.
Ezután így állt a pontverseny: 1. 
Magyarország 101, 2. Németország
79'lt.

A németek inár semmiképpen 
(: eem előzhettek meg bennünket

még akkor se, ha a mellúszásban első 
és második helyen végeznek. Ebben 
az esetben is félponttal megnyerjük 
a pontversenyt. Kcmjádi harsogó 
kacagás közepette mondotta:

— Gyerekek, ha a német mcllúszók 
elfoglalják az első két helyet, akkor 
Halassyt nem indítjuk, hadd pukkad
janak meg a németek, hogy csak fél
ponttal veszítettek.

HALASSY OLIVÉR

Ezt persze nem komolyan mon
dotta.

Az osztrák-cséh vizipóló meccs kö
vetkezett, melyet Ausztria 3:2 (0:1) 
arányban nyert meg. A  csehek nagy 
balszerencsével játszottak. Ezzel a 
vasárnap délelőtti program befejező
dött.

Délután három órakor folytatták a 
versenyt. Megérkezett Morinaud ál
lamtitkár, a francia »sportminiszter«, 
akit a Marseillaise-szel fogadtak. A 
bemutató toronyugrás után kihirdet
tek a délelőtti toronyugro« eredmé
nyét. A középső árbocra felhúzták az 
osztrák piros-fehér-piros zászlót, majd 
eljátszották a Gotterhalte-t. ma
gyarok — talán először — boldogan 
hallgatták az osztrák himnuszt . ..

Csakhamar felálltak a inellúszók 
is. A startnál Heyner van elől, de 
Reingold csakhamar beéri és végig 
vezetve győz a kél vemet előtt. Vég
eredmény a következő:

A 200 m-es mellúszó Euróna-baj-
nokságban 1. Keingold (Finnor

szág) 2:52.2,
2. Wittenberg (Németország) 2:52.4,
3. Sietas (Németország) 2:55.4, 4. Car- 
tonne (Franciaország) 2:56.4, 5. Hey- 
nrr (Svédország) 2:59.6, 6. Fáchinetti 
(Olaszország) 3 p.

Elsőnek Rodemacher, a kétszeres 
mellúszó Európabajnok üdvözli Rein- 
goldot. A magyarok örömmel állapít

ják meg, hogy a finn testvér ismét öt 
ponttól megfosztotta a németeket. 
Most már

a németek befejezték pontszerző 
karrierjüket és véglegesen 92' * 

pontjak van.
Ezzel szemben Magyarországnak ed
dig már 101 pontja van — Hallassy

Halassy rendkívül nyugodt a start 
előtt. Odamegyek hozzá és megkérde
zem, m it gondol, megismételhetne 
Bárány bravúrját? Halassy szeré
nyen válaszol:

— Remélem, kiúszom a Legjobb idő
met és azt hiszem, ezzel negyedik le
hetek. 1500 méteren most jó formában 
vagyok.

A  start után rijgtön Tarts áll áts él
re, de a többiek is nagyon együtt van
nak. Száz méternél Halassy a negye
dik helyen fekszik 1 p 13 mp-es idő
vel. Ez a helyzet 200 nál is. de Tarís 
már öt méterrel vezet. Ideje 2 p 27 
mp. Üt méterrel hátrább Costoli és 
Perentin, velük majdnem egy vonal
ban van Halassy, akinek 2 p 35 mp az 
ideje. Roig és Tilikaincn kezd lema
radozni.

Taris folyton növeli előnyét, 300- 
nál már 8 méterrel van Costoli elölt, 
aki mögé Halassy zárkózott fel. A 
negyedik helyen Perentin van. Ha
lassy ideje 3 p. ŐS mp.

Négyszáznál 'Taris 5 p. 16.(1 mp-es 
idővel tart ja előnyét Costolival szem
ben. Perentin ismét harmadik, Ha- 
Jassy egy méterrel hátrább. Ideje 5 
p. 23 mp. Körülbelül ugyanez a hely
zet 500 m-nél is, okkor azonban

villámcsapások közepette meg
indul a jégeső.

A közönség egyrésze riadtan mene
kül a folyosókra és a fedett helyek
re, de sokan védtelenül állnak a sza
badban.

Halassy 600 méternél 8 p 18 inp idő
vel újra átveszi a harmadik helyet.

nélkül.
Közben

rettenetes zivartar tör ki.
Egészen besötétedik, amikor a iOO-as 
női gyorsúszás döntőjében résztvevő
ket a starthoz szólítják. Azonnal a 
iiolland Braun áll az élre és külön 
versenyt úszva, elsőnek ér a célba. 
1. Braun (Hollandia) 5.42. 2. Cooper 
(Anglia) 5.54. 3. Godard (Franciaor
szág) 5.54.2 4. Baumeister (Hollan
dia) 6.21. 5. Davies (angol) 6.22. 6.
Delborg (Franciaország) 6.46.4.

Ezután játsszák csak el Reingold 
200 m-es győzelméért a finn himnuszt. 
A zászlókkal megint baj van, a mc- 
gafón és a gramofon is elromlott, 
úgyhogy a közönség fütyüléssel igyek
szik kárpótolni magát. A tüntetésben 
nagyrésze van Godard vereségének is.

Kivonulnak az 1500-asok. — meg
ered az eső.

A zsúfolásig megtelt uszodából azon
ban senki sem távozik el. mintha min
denki érezné, hogy ez lesz a torna leg
szebb versenye.

Most
következik a franciák részére a 
kellemetlen meglepetés. Taris ro

hamosán kezd visszaesni.
A nagyszámú magyar nézősereg re
ménykedve nézi. hogy Halassy las- 
san lassan Taris nyomába szegődik. 
Costoli is fárad, honfitársa megelőzi.

(A hány álló Tar ist Halassy 800 m-nél 
már majdnem beéri, ideje 11 v 01 mp, 
ami jobb a magyar rekordnál. Costoli 
újra megelőzi honfitársát.

Perentin 909 m-nél az élre, tör. Ha
lassy már egy vonalban van Taná
val. Costoli nagyon lemarad. Az 
agyonázolt magyar nézők foavaeofíva 
nézik az izgalmas versenyt, de hősie
sen kitartanak.

Ezer méternél Halassy elfoglalja 
a második helyet Perentin mö
gött, Taris három méterrel mö

götte van,
jóval után következik Costoli.

Halassy ideje 13 p 52 inp, félperc
cel jobb a magyar rekordnál!

Amikor bemondják Halassy 1000 m-es 
idejét, a magyar kolónia már nem tö
rődik az esővel, jéggel, villámcsapá
sokkal, csak nézi, kimeredt szemmel 
nézi a hallatlanul igzgalmas küzdel
met.

Halassy most Perentin üldözésére 
indul.

A következő fordulóban már na
gyon közel van hozzá, Taris, szegény, 
egészem kivan, Costoli is megelőzi. 
A franciák elszontyolodva álldogál
nak. 1050 és 1100 méter között a ve-
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Viharban és jégesőben győz 
Halassy


