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Fedett pályák
Irta : Kehrling
A mai tennisz tulajdonképen az úgynevezett
„labdázok házá"-ban űzött labdajátéktól származik. Két-három
századdal ezelőtt voltak
divatban a nevezett labdázok háza, melyek különösen Franciaországban és Angliában
nagy
közkedveltségnek örvendettek. Egyes uralkodók
és az uralkodó családok tagjai gyakran szenvedélyes játékosok voltak és nagy fogadásokat
kötöttek az egyes mérkőzésekre. A szenvedélyes játékos uralkodó nem egyszer
hanyagolta el az
államügyeket
a
labdajáték kedvéért.

Béla

nokságnál előírta a fapadlót.
Angliában a Queens Club volt az első, amely
előírásos fedettpályát épített. Az ő példáját követte a többi club is, úgy hogy ma Londonban
több mint 40 fedett pálya áll a tenníszezők rendelkezésére. De nem csak London, hanem Anglia
többi nagy városában
is épültek pályák
és
ezekkel
együtt
körülbelül 80-ra tehető azok
száma. Franciaországban 40 a tennisz céljaira épített
pálya.
Azonkívül vannak
az
úgynevezett
szükségpályák,
melyek
kiállítási
csarnokban
vagy
más nagyterjedelA mostani tenmü
termekben
niszt mégis inkább
lesznek a téli hóa szabadban játnapokban
berenszották és
csak
dezve.
Párisban
körülbelül
három
m a g á b a n 20 pálya
évtizeddel ezelőtt
van. Ezek között
kezdték el külföla
legjobbak
1
dön a fedettpályán
Sporting Club és
való játékot és a
a Tennisz Club de
fedettpályák
épíParis pályái, ametését. Ezen pályák
lyeken a Coupe de
Brémai fedeti pálya
építésénél tekintetNoel és a francia
tel voltak
arra,
nemzetközi
fedettpálya bajnokságok
lesznek
hogy versenycélra megfeleljenek és miután minlejátszva. Nancy, Rouen, Lyon, St. Etienne és
dig nagyobb és nagyobb érdeklődés mutatkozott
Bordeaux városok mindegyikében 3 — 3 pálya
iránta, a közönség elhelyezésére is gondoltak.
készült.
Nagy gondot okozott a sportköröknek
a
legmegfelelőbb talajnak a megválasztása. PróAz északi országok között a legtöbb fedettbálkoztak aszfalttal, cementtel, trachit-anyaggal
pályával Svédország
rendelkezik, számszerint
és fával. Ezek közül legjobbnak találták a fa19-el. Stockholmban az e hónapban elkészülő
padlót, még pedig az úgynevezett hajópadlót,
három új pályával együtt nyolc van használatamelynél hosszú, keskeny, egymásba eresztett
ban, pedig csak alig 600.000 lakosa van. Igaz
léceket használtak, hogy a lehetőségig keveset
ugyan, hogy a mostoha időjárás miatt a szavetemedjék a fa. Igy azután a nemzetközi Lawn
badban csak négy hónapig játszhatnak.
Tennisz Szövetség nemzetközi fedettpálya bajD á n i á n a k csak a fővárosában, Kopenhágá-
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ban van öt pályája, mig Oslóban csak két pálya
áll a játékosok rendelkezésére.
Európában még nemzetközi
mérkőzésekre
használható pályák vannak: Brusselben, Genfben, St. Moritzban, Hágában és Milanóban.
Németországban már a háború előtt nagy
elterjedtségnek örvendett a tennisz, mégis erre
a célra épített fedettpálya a tavalyi esztendőig
csak Bremenben volt, amelyet a club egyik
tagjának
adományából építettek fel.
Tavaly
azután Hamburg is követte a jó példát és egy
két-pályás fedettpályát épített 2000 nézőhellyel.
Néhány szenvedélyes tenniszező és néhány
tréner kezdeményezésére Berlinben még a háború előtt
a Zoologischen Garten kiállítási
csarnokában négy tenniszpályát rendeztek be a
téli időre, azonban a háború megszüntette ezt
a vállalkozást.
Berlinnek még ma sincs erre a célra épített
fedettpályája. Igaz ugyan, hogy körülbelül tíz
különféle pályán játszanak a berlini játékosok,
de ezek mind csak pótlások az igazinak, mert
lovardában, kiállítási csarnokban vagy tornateremben vannak elhelyezve.
Berlin három legnagyobb klubja a RotWeiss Club, a Blau-Weiss és a Schlitschuch
Club elhatározta, hogy együttesen fog egy teljesen modern pályát építeni, hogy végre Berlin
se maradjon vissza Londontól, valamint Párístól és tréninglehetőséget adjon játékosainak.
Csak két igazi fedettpályája van a német
birodalomnak, mégis 70 nyilvántartott
pályán
treníroznak a játékosok.
Ilyen szempontból
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Nyugatnémetország vezet, mert Hamburg
és
Bremen mellett Düsseldorf, Köln és Dortmundban összesen 16 pálya van.
Délnémetországban az utóbbi időben szintén megszaporodtak a tennisz alkalmatosságok,
így Augsburg, Wiirzburg, Nürnberg, München
után Mannheim, Frankfurt, Heidelberg, Karlsruhe és Darmstadt is berendezett ilyeneket.
Ugyancsak pótfedettpályákkal rendelkezik
még:
Breslau, Hannover, Dresden,
Leipzig,
Stettin, Münster stb., ahol a játékosoknak alkalmuk van télen is trenírozni.
Ilymódon az egész német birodalomban 70
pályán körülbelül 7000 játékos gyakorolja magát a téli szezonban.
Mennyire örülnénk, ha
nálunk csak a tizedrésze tenniszezhetne.
Magyarországon, sajnos, még a mai napig
sem épült egy igazi fedettpálya. Néhány évvel
ezelőtt
a
tenniszrajongók egy kis csoportja
anyagi áldozatokkal megalakította a Téli Tennisz-Társaságot. Ez a társaság bérbevette a
fővárostól az Iparcsarnokhoz tartozó új kiállítási csarnokot, ahol három tenniszpályát
rendezett be.
Igaz ugyan, hogy sem a padlója,
sem a világítása nem egészen kifogástalan, de
pótlásnak megfelel és jobb, mintha egyáltalán
nem volna. Ezen a pályán rendezik azóta
a
magyar fedettpálya bajnokságokat.
Reméljük, hogy egy év múlva játékosaink
már egy új, erre a célra épített
fedettpályán
fognak gyakorolni
és külföldi
játékosokkal
már ezen mérhetik össze erejüket.

Cochet megfigyelései a távol keleten
Mint
ismeretes a Racing Club de Francé
tenniszcsapata egy több hónapos keleti tenniszturát bonyolított le, mely eddig változatos s
mondhatnánk meglepő eredményeket hozott. A
kiváló játékosokból álló csapat első szereplésekor kikapott Tokióban a felkelő nap országának fiaitól. Ki hitte volna, hogy Cochet, Brugnon, Landry és Rodel csapat kikaphat Haradától és Satótól? Természetesen az eredmény
nem egészen reális, de mindenesetre azt mutatja, hogy a sárgák a tenniszben is a legnagyobb ellenfelek lesznek a jövőben. A
francia tenniszcsapat Japánban
kétszer játszott; Tokióban kikapott, míg Osakában a
revánsmeccsen győzött, de Cochet nem vett revánsot Haradán. A két országközötti mérkőzésen kívül elindultak még egy Koshianban rendezett versenyen is, ahol azonban a franciák
még a döntőbe sem jutottak be. Hogy lehet ez?
Hisz Japán mióta Shimidzu és Kumagae letiint,

nem szerepelt figyelemreméltóan a Davis Cupban. 1921-ben jutott be Japán a Davis Cup
döntőjébe, hol a védő Amerikától
kikapott
ugyan, de az akkor verhetetlen Tildén Shimidzut csak 5:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:l-re s Kumagaet
9:7, 6:4, 6:l-re tudta megverni. Azóta nem sokat
hallottunk Japánról. Harada az amerikai bajnokságok
során egyszer majdnem
megverte
Tildent. Ohta és Miki, kik még Európában játszottak, nem értek el figyelemreméltó eredményeket.
Választ az így igen váratlan eredményekre
Cochet leveleiből kaphatunk. A világbajnok így
ír Japánban szerzett tapasztalatairól:
„A fárasztó tengeri úton a vihar miatt nagyon is elővett mindnyájunkat a tengeri betegség. (A franciák ugyanis nem a rövidebb Szibérián át vezető úton mentek, hanem Kanada
felé s Kanadából hajóztak a Csendes óceánon
át Tokióba. Szerk.) Megérkezésünk utáni napon
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már játszanunk kellett. Igy természetesen formán kívül léptünk a pályára s nem is reménykedtünk, hogy nyerni fogunk csak
legalább
egy tiszteletpont elérésére törekedtünk, ami sikerült is. (Cochet feltűnő szerény lett. Szerk.)
A következő hét aztán még sokkal fárasztóbb
volt. Megismertük ugyanis az általánosan közismert japán vendégszeretet végtelen voltát s
ez bizony nem a legjobb hatással volt kondíciónkra. Olyan ünnepléseket rendeztek tiszteletünkre, amilyent még sehol sem láttunk. Fogadások, dinnerek és soupék váltogatták egymást,
úgy, hogy sohasem jutottunk pihenőhöz. Természetesen a különben elsőrangú japán konyhaművészet remekeivel is meg kellett ismerkednünk s ennek szokatlan volta aztán végleg odahatott, hogy képtelenek voltunk teljes formában
játszani. Rendezőink által is fájdalmasan tapasztalt rossz testi kondíciónk dacára is hihetetlen tömegek jöttek össze, hogy játékunkat
megnézzék, már csak azért is, mert stílusunk
a japán stílustól nagyon is elütő. A szomorú
csak az volt, hogy a japánok sem játszhattak
teljes erővel, mert a mi rossz formánk nem kényszeritette őket teljes tudásuk latbavetésére!
Nagyon meglepő volt számunkra a fiatal
kiváló játékosok úgyszólva végtelen száma. Mi
eddig csak Kumagae, Shimidzu, Harada, Ohta,
Miki, Fukuda és Kashio neveit ismertük, akik
már
Európában is játszottak. A valóságban
azonban Japánban százával vannak majdnem
egyenlő erejű fiatal nagyszerű játékosok, kiknek létezéséről fogalmunk sem volt, de akik
neveit Európa is nemsokára meg fogja tanulni.
Brugnon és én a japáni Tennisz-Szövetség vezetőit nagyon kértük, hogy Japán az idén a
Davis Cup európai zónájában nevezzen s hogy
a fiatal japán tehetségek induljanak el Párisban és Wimbledonban. Ha a japánok rászánják magukat erre a lépésre, akkor sok meglepetésben lehet részünk s az ő játékuk az európai
tennisz továbbfejlődéséhez
fog újabb lökést
adni. A ini játékosaink új játékosokat és új stílust fognak látni, ami a fejlődés szempontjából
igen fontos.
A tennisz Japánban olyan népszerű, hogy
például az egyik fiatal játékosuknak Cochet
nevet adtak és bizony be kell vallanom, hogy
ez a japáni Cochet-gyerek még minden rutin
nélkül, mereven játszva, alig kapott ki egy olyan
routiniétől, mint Landry 6:4, 6:4-re. Mindenesetre olyan fából van faragva, hogy világbajnok lehet még.
Tiszteletünkre mérkőzést rendeztek Koshiau
nevű városban, Osaka és Köbe között, s ez a
verseny tiszta japán döntőt hozott, mert Brugnont Harada verte ki a mezőnyből, míg én kénytelen voltam egy szett után ellene gyomorron-
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tás miatt feladni a versenyt. Legnagyobb meglepetésünkre aztán Harada a döntőben kikapott
három szettben fiatal honfitársától, Satótól. Ez
az eredmény, mint később megtudtuk, csak
nekünk volt meglepetés, mert a japán ranglistán Sató az első. Mindenesetre ez a példa
mutatja, hogy Japánban a fiatalok már egyenrangúak a régi ismert nagyságokkal.
A japánok azonban csak az egyes játékban
kiválóak. A páros játékuk nagyon kezdetleges
s ezen a téren még nagyon sok tanulnivalójuk
akad. A legjobb japán párost Harada—Kuma-

Cochet és Tildén a fotográfusok pergőtüzében
gaet, Brugnonnal három szettben könnyen vertük, dacára annak, hogy én betegen álltam ki.
Ha az ember meggondolja, hogy Japánban
a tenniszsport csak tíz éve honosodott meg igazán, akkor különösen csodálatos az a fejlődés,
amit a japán játékosoknál lépten-nyomon látnunk kellett."
Eddig Cochet levele, ha még ehhez hozzátesszük, hogy Japánban a hivatalos hatalom
és vállalatok mindent megtesznek a tenniszsport
fejlesztésére, akkor nem szabad majd csodálkoznunk azon, hogy Japán lesz az a nemzet,
amelyik a Davis Cupot Franciaországtól idővel
elhódíthatja.
Azt a pályát, ahol a második versenyt játszották a franciák Osaka és Köbe között, egy
villanyostársaság építette csak azért, mert a két
városból a tenniszversenyekre járó közönség
jegyei kifizetik az építkezési költségeket. Boldog ország az, ahol az üzlet így a sport hóna
alá tud nyúlni.
„Kapitány."

TENN1SZ
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Jaj a rangsorom
Vigyázz angol, frank vagy stájer
Tenniszsportot
üzö polgár
Rangsort készít Wallis Meyer'
S számot kapsz ott mint egy hordár

Amatöröm s fél
profieskám,
Ha márkázva akarsz lenni,
Ha dijakat kívánsz
jócskán
Wallisnak kell szépet tenni.

Nem kérdezi tetszik vagy sem
Zordon szemét rajtad tartja,
Lehetsz férfi- avagy nőnem
Matscheidet
számolgatja.

Fogd meg jól a rangsor farkát
Arany annak az alapja
Sok szép üti annak markát
Ki a jobb számokat
kapja.

Riviéra, London, Páris
Bajnokinak során belül.
Tudod mily a kalamáris
Melybe Wallis tolla merül?

Meglep mint egy
Ha lemaradsz oh
S gondjába vesz
Arató és annak

Mi lesz Meyers véleménye
Babérfonat avagy dárda,
Ez a bája, ez reménye
Ezért izgul minden gárda.

Arató és Wallis Mayer'
Hozzátok száll fohász
szócskám
Szép jövömön kék az ájer
Hagyjátok még élni jócskán!

hideg dézsa
tennisz papja
a jó Géza
lapja.

junior.

Cannes
A vonat már az olasz határ felé robogott.
György, a tennisz-sport ifjú reménysége ébredezett a hálókocsi ágyán. A tegnap esti ólmos
wieni eső után boldogan látta a szűz havat s
gondolatban teleszívta tüdejét a friss hegyi levegőből. Gyorsan öltözni kezdett a kezdő utazó
buzgalmával, hogy minél előbb megszabaduljon a hálókocsi fülledt levegőjétől s az étkező
kocsi tágas ablakain élvezze a soha nem látott
táj minden pompáját.
Látni, tanulni, tapasztalni ment. Otthon sokat tartottak róla. Tehetséges volt és különösen a tennisz-rakett kezelésében árult el nem mindennapi képességeket.
Nem tartozott a nyegle fiúk közé s így már jóelőre elhatározta, hogy ő a tehetségét nem fecsérli el s csak a tanulásnak s csak a tennisznek él. Riviéra többi gyönyörűségei maradjanak a köznapi embereknek.
Átment az étkező kocsiba s teája elfogyasztása nem volt annyira fontos, hogy meg ne lássa
a tél ezer csodáját, mely itt a hegyek között
sohanemlátott pompában virágzott ki előtte.
Lázasan
kereste Beadeckerében, hogy hol is
rohant vele vonatja. Mindent akart tudni, nem
akarta elmulasztani egyik csúcs vagy folyó nevét sem, mert egyelőre nem a táj fensége, hanem a részletek ismerete kötötte le ifjúi fantáziáját.
Nem vette észre közben az étkező
kocsi
lassan szaporodó közönségét, boldog,
megelégedett embereket, akik nagyrésze szintén menekült a szürke tél elöl a napsugaras
Cote d'Azurra. Nem vette észre az ismertnevíí
színésznőt sem, kinek szépsége édesítette meg

a legtöbb reggeliző teáját s kinek a kedvéért
mindenki elhanyagolta a tarvisi hágó csodálatos panorámáját.
Nemsokára társat kapott
az
asztalához.
Fiatal lány, üde, kedves arcú,
valószínűleg
bécsi lehetett, ki nem is hagyta, hogy szótlanul
gyönyörködjön a hegyekben. Részt kért ö is a
bámulásból s kedves közvetlenséggel kérdezte
meg Györgytől az elsuhanó városka nevét.
György eleinte zavartan válaszolgatott, de
a lány fiús egyszerűsége és nyilt modora hamar lefegyverezte s nemsokára már nem a szemlélődése megzavaróját látta útitársnőjében, hanem a kedves útitársat, akinek társaságában
útja még szebbnek Ígérkezik.
György nem volt lány- vagy asszonybolond,
de nem is félt tőlük. Szívesen flörtölt velük
otthon is a tenniszpályán, de vigyázott, hogy a
flört sohase hatalmasodjon el szívében,
mert
első volt a tennisz.
Mint minden sablonos vonatismeretség, ez
is nemsokára kölcsönös kihallgatás lett. Honnan, hová, kicsoda stb., stb. Igy ébredtek tudatára annak, hogy a sors véletlen szeszélye
egészen egyívású két személyt hozott össze. A
lány is, Kitty, tenniszező. Ö
is Cannes-be
igyekszik, hogy életében szintén először végigélvezze a riviérai tennisz-szezon csodáit. A közös sport aztán hamar jó barátokat kovácsolt
az útitársakból, kiket az sem zavart már, hogy
György barátunk nem tökéletesen beszélte a
germánok általa igen tisztelt, de nehezen bevehetőnek ítélt nyelvét. A tarvisi hágóról az
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olasz síkságra lerohanó vonat nemsokára már
hasztalan
mutogatta ablakain mint egy élő,
mozgó panorámában a leggyönyörűbb tájakat
Györgyünk nem látta többé azokat, mert a csevegő lány ajkáról Cochet, Lacoste nevei és a
tennisz-stílusuk sokkal szebben
hangzottak,
mint a gemovai pályaudvar s a hegyoldalnak
elfekvő, már hómentes város friss tavaszi tájképe.
Az étkező-kocsit
elhagyva, természetesen
már György is Kitty szakaszában foglalt helyet, hogy a modern backhand elsajátítására
vonatkozó egyedül üdvözítő elméletét elmondja.
Milano felé már tisztában voltak azzal, hogy
elméletileg mindaketten nagyszerűen tenniszeznek. Gyakorlati tennisztudásukról már nem igen
tudtak meggyőződni, mert a két ország ranglistája még nem skatulyázta be az útitársakat
az üdvözítő elsőosztályba.

mosolyogva érkező Kitty látása mindent elfelejtetett vele.
Játszani kezdtek. Nagyon akartak tudni. A
játék aránylag elég jól is ment. Titokban mindegyik meg volt elégedve a partnerével.
Hogy
néha a hátsó hálót bombázták, azt csak a szokatlan körülmények számlájára írták.
A training után boldogan mászkáltak a tengerparton és Györgynek nem sok fáradságába
került rábeszélni Kittyt, hogy másnap az első
remélhetőleg győzedelmes vegyes páros
után
együtt vacsorázzanak György hoteljében s Kitty
hagyja rokonait egy este egyedül.
György délután újra játszott, nem sokat,
mert mint öntudatos tenniszező nem akarta
izomlázzal
meghendicepelni
önmagát.
Este
korán lefeküdt s az egészséges ifjú test hamar

— Kivel játssza a vegyespáros handicapot
Cannesban? — kérdezte G y ö r g y óvatosan, azzal a mellékgondolattal, hogy ha Kitty nem is
tud semmit, egy handicapet megpróbálhat vele.
— Nincs még párom s így örülnék, ha Magával játszhatnám. Mindaketten ismeretlenek
vagyunk és így talán jó handicapot kapunk.
Így az útitársakból vegyespár alakult
ki.
Nagyreményű és magában bizakodó pár. Az idő
most már gyorsan repült. Annyi minden beszélni valója akadt két fiatal, csinos tenniszezőnek, hogy alig vették észre, hogy már az
olasz-francia határon vannak
Ventimigliában.
György itt tudta meg, hogy Kittyt Cannesban rokonai várják s így az ő zavartalan együttlétük már csak rövid ideig tart. Szeretett volna
bizalmas lenni, de a leány fiús nyíltsága más
volt, inint az eddigi tenniszpartnerek rajongása
s így csak gondolatban simogatta végig Kitty
szőke bubifejét. Mentőn, Nice is elrepültek s
máris Cannes pályaudvara előtt voltak. Alig volt
idejük megbeszélni, hogy holnap délelőtt találkoznak a pályán s Kitty máris a rokonok karjai
között volt s György szomorúan nézte, hogy
útirását elrabolják tőle.
Másnap reggel lázasan készülődött az első
trainingre. A tennisz izgalmai sem tudták azonban elnyomni benne a vágyát, hogy Kittyre ne
gondoljon s valahogyan talán inkább Kittyért
várta a tíz órát, mint a tenniszért. Ezt azonban
a világért sem vallotta volna meg magának.
Tíz óra előtt már a pályán volt, nevezett a
vegyes páros handicapra és megtudta, hogy
holnap már játszania is kell s a kiírást este a
hotelben elolvashatja. Cochet, Brugnon, Morpurgo és a többi tenniszóriások neveinek olvasása kissé félénkké tették, de a gyönyörűen
sütő nap és a kék tenger, majd a frissen, üdén,

A svéd király,

Kitty d'Alvarez,

Mr. Mount Cannesben

álomba merült, dacára annak, hogy a holnapi
nap, az első verseny Cannesban s az első vacsora kettesben utitársnőjével, ugyancsak elővette ifjúi fantáziáját.
Másnap délelőtt már játszott is. A handicap
első fordulóban valami ismeretlen amerikai fiúval került össze, ki azonban csak amerikai volt,
de nem tenniszező s így György elég könnyen
átjutott az első fordulón s boldogan fogadhatta
Kitty gratulációját.
Kitty csak a délutáni vegyes párosban került sorra először. Három órakor kezdték el a
játékot egy öregedő német pár ellen. Az ütögetés során György éles labdái nagy fölényt •
sejtettek és így a győzelem biztos reményében
kezdték el a versenyt. Eleinte ment a játék s
már 3:0-ra vezettek. A leányt azonban értehetetlen gyengeségi periódus fogta el, úgy, hogy két
gémen át egy poént sem csinált, G y ö r g y idegeskedett s idemenjen,, odamenjen, így üssön,
úgy
üssön tanácsokkal zavarta
állandóan
amúgyis ideges partnerét, úgy, hogy az első
szett elveszett. György dult-fult mérgében s el-
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felejtette az esti vacsorát, partnere
gyönyörű
szőkeségét s nein a legjobb tónusban biztatta a
második szett küzdelmére.
Kitty szegény, ki
még elsősorban leány volt s nem
tenniszező,
szomorúan látta lovagja változását s mikor az
elvesztett második szett után
sem
méltatta
György figyelemre, hanem partnerét hibáztatta
a vereségért, szomorúan, fázósan ment a hoteljébe s egyszeriben
nagyon
ődnek találta a
februári Cannes kissé mesterkélt tavaszát.
G y ö r g y még egy férfipárost is játszott, amit
meg is nyert, partnere egy holland úr, nagyon
jól játszott, úgy, hogy ő a győzelem hatása alatt
boldogan sietett a hotelba, hogy a vacsorára
elkészüljön. Kicsit ugyan bántotta, hogy Kitty
gratulálása elmaradt a páros után, de az elkövetkezendő esti gyönyörűségek elfelejtették vele
a délutáni vegyes párost.
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S z m o k i n g j á b a öltözve, lefoglalta a legintimebb asztalt
az
étteremben, behütetett egy
üveg francia pezsgőt és várt.
Kitty azonban
késett, G y ö r g y
idegesen
várta s kezdett eszébe jutni, hogy ő miket is
mondott partnerének a pályán. Fél óra elmúlt,
majd egy óra és így az ifjú bajnok
tudatára
ébredt annak, hogy Kitty nem j ö n .
Elvesztette a vegyes párost és elvesztette
élete eddigi legkedvesebb ismerősét. A második
pohár pezsgő után szomorúan jutott
eszébe,
hogy a tennisz az játék s hogy úriemberek játéka. Eszébe jutott a sokszor emlegetett
példáké/), hogy hogyan is kell a pályán viselkedni,
úgy mint az.
Keserű szájízzel ment a s z o b á j á b a és érezte,
hogy elveszítette a cannesi tenniszversenyt.
„Kapitány."

Megnyílt a kilencedik fedeitpálya

Berlinben

Irta : Palásti László a Tennisz és Golf berlini munkatársa

Persze nem egyest, mert a rendőrtisztek között nem lett volna ellenfele, hanem
párost.
Természetesen ö és partnere győztek.

úgy látszik, elhatározta azt, hogy Prenn
elékerül az 1930-as ranglistában. Prenn
ritkábban
játszik, de ő viszont boxol és fut. Minden reggel
ott látni őt a grunewaldi erdőkben. Ö t kilométer
a napi átlaga. Azt mondja, hogy ennyi elég a
j ó kondíció fenntartásához.
Kuhlmann,
aki
Kehrling
ellen olyan szerencsével győzött, szintén szorgalmasan „fedettezik".
A nők közül
Paula
von Reznieek
a legszorgalmasabb.
Ö
egyébként állandóan t á m a d j a
a lapokban a
Bundot, mert nem tették egyedül az első helyre,
hanem Friedleben
asszonnyal együtt került a
bajnoki polcra. Sokan viszont öt t á m a d j á k , mert
mint sportírónő saját maga mellett ír cikkeket.

Berlinben a Polizei
fedettpályával együtt
kilenc tenniszcsarnok van a város
különböző
pontjain. Nem készült egyik sem pályának
és
bizony a berlinieknek sincs „ v a l ó d i " fedettük.
T á m a d j á k is érte a Bundot, pedig a szövetség
nem tehet róla, hogy késik a pálya ügye.
Németországban egyébként összesen nyolcvan fedettpálya van. Ebből a nyolcvanból hetvenhét átalakított pálya, három pedig valódi.
Mint ismeretes, ez a három fedett tenniszpalota Brémában,
Hamburgban
és
Wiesbadenben van. A sajtó és az egyesületek nyomása
alatt már összegyűlt a pénz a berlini fedett építésére és az új tenniszcsarnok, amelyben négy
pálya lesz, 1930 szeptemberében megnyílik.
A „ n a g y o k " közül Moldenhauer
a legszorgalmasabb játékos. Minden nap tenniszezik és

Tenniszháború tehát Berlinben is van, de a
német főváros könnyebben el is viseli a versenyzők civakodásra elpazarolt energiájának
hiányát.
— Annyi baj legyen — m o n d j á k , — ha
Reznieek
folyton veszekszik, ideges lesz és
ezért veszít, van aki nyer majd helyette!
N á l u n k sajnos nincs utánpótlás és ezért úgy
gondolom mindenki számára örvendetes, hogy
egy idő óta megszűnt a tenniszháború az egyesületek falai között.
Végül még egy adat Berlinről:
Negyven berlini iskolában kötelező a tenniszoktatás.
Télen elméletileg, szezonban pedig a pályákon oktatják a gyerkőcöket a tennisz tudományára.

Berlin,

december.

December 5-én nyilt meg a nagyközönség
s z á m á r a a kilencedik berlini fedettpálya, amelyet a Polizei Sport Verein létesített. A pazarul
berendezett pályán ingyen játszhatnak a tenniszezni tudó rendőrök és rendőrtisztviselők
és
ingyen használhatják a márvány fürdőmedencéket, a modern tussokat és a kényelmes öltözőket. A megnyitáskor bemutató mérkőzéseket
tartottak, amelyen Moldenhauer
is játszott.
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A sorsolás
A magyar versenykiírások
kivétel
nélkül
tartalmaznak egy szakaszt, hogy „a sorsolás
ekkor és ekkor, itt és itt tartatik meg". A sorsolás jelenti azt, hogy itt fogja a véletlen szeszélyes keze megállapítani, hogy kik lesznek az
első ellenfelek, hogy lesz-e remény túljutni az
első fordulón. Ma már azonban a legkezdőbb
versenyző is igen jól tudja, hogy a sorsolás
csak részben sorsolás. A jó játékosok ki lesznek véve s a gyengébbek lesznek csak sorsolva.
Azt hisszük, hogy nem lesz érdektelen, ha a
kivevés immár jogszokássá vált magyar módját
ismertetjük, továbbá a külföld
idevonatkozó
szabályait bemutatjuk.

A rangsor megállapítása
rendszerint
az
előző évi rangsor alapján történik, de tekintetbe szokták venni az azévi formákat is és így
a tavalyi rangsor nem okvetlenül írja elő a kivevés sorrendjét. Ha külföldi játékos vagy játékosok is vannak, azokat szintén besorozzák a
rangsorba s itt a versenyrendező külföldi tapasztalatai, illetve akülföldi versenyek eredményeinek ismerete döntően esik a latba. Ha azt
vesszük, hogy a versenyrendező a legszigorúbban igazságos akar lenni, pontos szabály nem
lévén, mégis önkényesen s esetleg hibásan ál-

Hogy is van a kivevés most nálunk szabályba foglalva? A versenyrendező a nevezett
játékosok közül kiveszi a négy vagy nyolc legjobbat. A nevezők számát tekintve, hol négy,
hol nyolc a kiválasztott. A már igy kivettek
rangsorát megállapítja s a rangelsőt teszi az
egész mezőny élére, a másodikat legutolsónak,
a harmadikat a második ellen, míg a negyediket
az első ellen s ha nyolc van, akkor rang szerint
a nyolcadok élére a következő négyet, szóval
sematikusan a kivevés rendszere nálunk ilyen:
l
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lítja össze a rangsort. Hibátlanul összeállítani
külföldiek részvételét is számítva, lehetetlen.
Gyakran
azonban baráti, klubtársi stb. kapcsolatok is befolyást nyernek a rangsorba és
így az természetszerűleg nem lesz igazságos,
üyanusítgatások és gyanakvások elejét veendő,
igen üdvös volna a kivevésre lehetőleg pontos
szabályokat alkotni.
Tudomásunk szerint a már mindenütt polgárjogot nyert kivevés rajtunk kívül csak Franciaországban és az Egyesült Államokban van
szabályokba foglalva.
Az amerikai szövetség szabályai nemhogy
megengedik a kivevést, hanem előírják azt az
összes bajnokságokban, sőt kimondják, hogy a
sorsolás nyilvánosságra hozása alkalmából közhírré kell tenni a kivett játékosok listáját is és
pedig a kivevés rangja szerinti sorrendben. Az
amerikai szabály a kivevés számát, a 64 neve-
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zési számot alapul véve, szabályozza. A szabály szerint 64 nevezés esetén legfeljebb 8, de
legalább 2 kiveendő. 64 nevezésen felül legalább 8 kiveendő s minden újabb 8 nevezés
után egy újabb kivevés jogosult.
A kivettek rangsorát megállapítandó, már
az amerikai szabály is vitáknak, illetve magánvéleménynek ad helyet, ugyanis azt mondja:
„A versenyrendezőség a kivevés rangsorát a játékosok játékereje alapján állapítsa meg s alapul az amerikai LTA mult évi ranglistája
veendő. Emellett
azonban
a folyó év
eredményei is tekintetbe
veendők."
A kivettek elhelyezését az amerikai szabály
aztán következőképen szabályozza:
,,Az első
és második között sorsolni kell. Az először kihúzott név a felső fél élére kerül, a második az
alsó fél élére. A 3-ik és 4-ik között újra sorsolni kell s az előbb kihúzott neve a második
negyed élére kerül, mig a másik neve adja a
negyedik negyed éljátékosát. Ha nyolc játékos
lett kivéve, akkor az 5—8-as rangú játékosok
között újra sorsolni kell és pedig az elsőnek kihúzott név a felső fél egyik nyolcadának éljátékosa, ahol még kivett név nincs. A második
ugyanígy az alsó félbe és így tovább.
Külföldi játékosokra vonatkozólag a szabály a következőket mondja: Külföldi játékosok
szintén játékerejük szerint kiveendők s az így
alkotott rangsor szerinti 1. és 2. között sorsolás dönti el, hogy ki kerül a felső, illetve alsó
fél legalsó játékosának; a többi elhelyezése
szintén a fentiek alapján történik, de mindig i
negyedek, illetve nyolcadok aljára és nem a tetejére.
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szerint.

A külföldi kivettek ranglisUja:

1. Tildén

1. Cochet

2. Hunter
3. Lott
4. Henessey

2 Borotra
3. Aus'in
4 Brugnon

Tildén

Austin
Henessey

Borotra
Hunter

Brugnon
Lott

Cochet

Amint látjuk, az amerikai szabály a kivevés
rendszerét megalkotja ugyan, de a kivettek helyének megállapítását már a sors kezére is
bízza.

1.
A 3
A
nevét
ékelt

és 2. közötti sorsolás Tildén nevét adta először.
és a 4 közötti sorsolásnál Henefseyt húzták ki
külföldiek közül a sorsolás Borotra és Austin
hozta először s így a sorsolás és kivevés a melsémát adja.

Az amerikaiak és a külföldiek kivevése pedig egészen különleges amerikai szabály, mert
itt külön rangsorban szerepelnek az amerikaiak
s külön a külföldiek s az egyik csoport a nyolcadok, illetve negyedek felső felét, míg a másik az alsót alkotja s így természetesen nincs
kizárva, hogy a legjobb amerikai és a legjobb
külföldi ugyanazon félbe kerül. Igy egy félben
lehetnek mondjuk Tildén és Cochet, bár mindkettőjük nevét az 1. és 2. közötti sorsolásánál
mind a kétszer elsőnek húzzák ki. Az idei bajnokságok női egyesében így is történt. Az amerikai első Miss Helen Wiels s a külföldiek közül
a Wigthmann serlegmérkőzések eredményei
alapján elsőnek helyezett Miss Betty Nuthall
egy félbe kerültek.

A francia szabályok a következőket
írják
elő a kivevésre:
A francia bajnoki versenyeken a kivevés
meg van engedve. Akivevés száma itt is 64
alapszám után igazodik. 64 nevezés esetén 8
vehető ki, de kettő legalább, mig 64 nevezésen
felül legalább 8 s minden
újabb 8 nevezés
után egy, de mindenesetre a szabály ajánlja,
hogy a kivettek száma 2, 4, 8, vagy 16 legyen.
A kivettek rangsorát az előző évi francia ranglista adja meg, csak ha valakinek nincsenek
versenyeredményei
az előző évben, akkor a
momentáni formát is tekintetbe lehet venni. A
külföldiek rangsorolása a franciák közé a versenybizottság feladata. A kivettek beosztása a
következő;
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2 kivett
esetén
Rang 2.
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4 kivett
esetén
Rang 2.

Rang 3.

Rang 4.

Rang 1.
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Rang 1.

8 kivett
esetén

A modem
tenniszpályák
anyaga

16 kivett
esetén

Rang 2.

2.
15.

Rang 7.

7.
10.

Rang 3.

3.
14.

Rang 6.

6.
11.

Rang 5.

12.
5.

Rang 4.

13.
4.

Rang 8.

9.
8.

Rang 1.

16.
1.

Angliában szabály nincs. A wimbledoni versenyen kivevés van, de a többi versenyen már
valóban a sors keze dönti el a mezőnyt.
A német szabály 26. §-a szerint kivevés csak
a szövetség elnökének előzetes engedélye alapj á n lehetséges, de a német szabály-bizottság is
munkában van, hogy a kivevések
rendszerét
szabályba foglalja. A német versenyek legnagyobb részén így nincs kivevés.
Reméljük, hogy cikkünk lökést
ad
arra,
hogy egy idevonatkozó helyes és szabatos magyar szabály is megalkottassék.

A tenniszpályák alapja eredetileg gyep volt.
A tenníszt, annak h a z á j á b a n Angliában, füvön
játszották és játsszák még most is nagyobbrészt.
Mikor a tennisz hódító útján az egész világot
meghódította, mint gyep-játék terjedt el.
Nagyon
hamar rájöttek azonban arra, hogy a
gyep
pálya
nem
mindenütt
használható,
ugyanis a különböző
klimatikai
viszonyok
döntő befolyást gyakorolnak
egy
gyeppálya
karbantartására s míg Angliában a gyakori eső
és általában nedves tengeri levegő a fü növését annyira elősegíti, hogy állandóan friss gyepes a pálya, addig a kontinensen a legszorgosabb kezelés mellett is a nyári szárazság a füvet kiégeti és igy a gyeppálya fenntartása leküzdhetetlen akadályba ütközik. Igy a kontinensen mindenütt áttértek homok, illetve ehhez
hasonló anyagú
úgynevezett hardt-court pályákra. Ezek anyaga aztán a legkülönbözőbb
volt. Voltak aszfalt-, cement-, agyag-, homok-,
útkaparék-, kaolin-, köpor- stb. pályák, melyek
azonban nem voltak a célnak teljesen megfelelőek. Az aszfalt- és cement-pályák még a háború előtt eltűntek, mert azokon rugalmatlanságuk miatt komoly tenniszt nem lehetett játszani. Az agyag-pályák is túlságosan keménynek bizonyultak és így azok is csak tiszavirágéletű pályák voltak. A kaolin-pályák
ideális
sima felületűek, azonban a kaolin fehér színe

HAZAI
Ú T É P Í T Ő É S SALAKT E R M E L Ő VÁLLALAT

„Kapitány."
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Központi i r o d a : V., Nádor-u. 6. Tel.: 8t3-96.
T e l e p : VII., FUrész-u. 68. Tel.: J . 395—18.

Építünk Lg jutányosabb
feltételek
mellett
tennisz- és sportpályákat, valamint
utakat.
Slá litunk tennisz- és sportpályákhoz
is
kerti utakhoz szükséges speciális Vörös
salakot. Uradalmaknak utakhoz szükséges
— a terméskőnél sokkal tartósabb és kéményébe anyagot, a „ M a r t i n - s a l a k o f . Azonkívül a szállítási költségek megtérítése ellenében feltöltésekre alkalmas fekete-Salakot.

Vörös salak tennfszpályákra szerkesztőségünk ú t j á n is m e g r e n d e l h e t ő .
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azonban vezérfonalat adott az ezzel foglalkozóknak, hogy talán vörös salakból lehetne megfelelő pályát csinálni, s így Kelemen Aurél
megcsináltatta a MAC-nál próbaképen az első
vörös salakpályát. A pálya kitűnő volt s a tenniszjáték céljaira keresve sem lehetett volna alkalmasabb felületet találni. A következő évben
aztán a MAC összes pályái már új színnel, a
vörössel tarkították a Margitsziget gyönyörű
zöld színét. Azóta a vörös salakpálya meghódította egész Középeurópát. Budapesten és vidéken az összes pályák levetették a szürke útkaparék köpönyeget, hogy helyette a gyönyörű
új vörös köntöst vegyék fel. A vörös salakpálya
mindenütt bevált s azok ellen, ahol azt nyáron
öntözni lehet, még kifogás nem merült fel. Az
eredeti különleges en-tout-cas anyagú pályák
sem jobbak, sőt a MAC center-courtjának talaja jobb, mint a legjobb en-tout-cas pályáké
s a külföldi versenyzők egyöntetűen el voltak
ragadtatva tőle. A pálya anyagának különös
jóságát a salakszemcsék
megfelelő nagysága
adja meg s ezt a nagyságot a tapasztalat adta
meg s az ezen tapasztalatok alapján megrendelt salakból készített pályák a legideálisabbak.
Ilyenek a MAC versenypályái, a BESzKRt gyönyörű sporttelepe, a Budapesti Sportegyesület
festői népligeti pályái, a Testnevelési Főiskola
új győri-úti pályái stb. Az anyagot a fenti kifogástalan pályákra a Hazai Útépítő és Salaktermelő Vállalat szállította s az így egy cégtől
szállított mindenkor megbízhatóan
egyforma
őrlésű salak biztosítja azt, hogy a budapesti és
vidéki jó pályák anyaga teljesen egyforma és
így a versenyzőknek sehol sincs panaszra okuk,
hogy a különböző pályák miatt nem tudnak
egyenletesen, jól játszani.
a látásviszonyokat annyira zavarja, hogy így
ezek a pályák sem tekinthetők ideálisnak. A
közönséges útkaparék-pályák voltak a leghoszszabb életűek. Ezeknek anyaga bárhol könnyen
beszerezhető volt és a nedvesség ellen is elég
ellenállóképesek voltak, de a pályák színe ezeknél sem volt jó és kezelhetőségük is sok pénzbe
került. Legfőbb hibájuk mégis az volt, hogy a
modern versenyeknél oly fontos eső utáni rögtöni játékot nem engedték meg. Igy aztán a
külföldi nagy versenypálya építő cégek kitalálták az úgynevezett en tout-cas anyagot, mely
mint a neve is mutatja, mindenkor használható,
vagyis annyira átereszti magán a vizet, anélkül, hogy azt felszívná, hogy a legnagyobb esőben is használható ez a pálya. Az anyag mibenléte szabadalmi titok és így azt nincs módunkban olvasóinkkal közölni. Évekkel azelőtt a
Magyar Athletikai Club is ilyen pályákat akart
csináltatni, de a külföldi cégek árajánlata olyan
magas volt, hogy le kellett mondani az en-tuotcas pályákról. E pályák gyönyörű vörös színe

Az öt év előtt még értéktelen vörös salak
így lett keresett cikké s a tenniszezők egyeteme
hálásan kell, hogy gondoljon az úttörő MAC-ra
és Kelemen Aurélra, aki az első vörös salakpályát megcsináltatta.
Hogy az en-tout-cas és vörös salak-pályák
milyen általános hódítást értek el, arra jellemző,
hogy az új modern fedett pályák anyagául is a
parkett helyett azt akarják használni. A modern talaj alatti szárító berendezések lehetővé
is teszik ezt a tervet s így a fedett pálya tréning
és verseny is ideális lesz, mert nem kell a versenyzőknek a puha szabad pályák után a fedett
pályák kemény parkettjének a megszokásával
szenvedni.
„Kapitány."

Hirdessen a

Tennisz és Golfban!
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B. S. E.—O. T. E. klubközi mérkőzés
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1929 október 6-án

Melyik egyesületnek
hány versenyzője
versenyzett
az idei szezonban?
Érdekes összeállítást csinált a
szövetség megbízásából Szemeti Béla. Az idei összes
magyar versenyek résztvevőit egyesületenkint csoportosította s így az egyesületek, valamint a magyar
tenniszezök számának pontos kimutatását adja a következő lista:
Alagi Torna E.
6
Alagi Sport E.
3
B. B. T. E.
37
Bszkrt.
5
Beac.
38
B. S. E.
31
28
B. L. K. E.
20
Balatonföldvár
B. T. V. C.
7
Csabai A. C.
4
Debreceni E. A. C.
28
Debreceni T. E.
19
Debreceni A. C.
3
Duna E. E.
1
Debreceni Gazd. A. S. E. 5
Elektromosművek S. E. 2
F. T. C.
51
Győri T. E.
7
Győri Csónakázó C. 21
Gödöllői Move.
29
Gyöngyösi A. C.
18
Gyöngyösi Cs. S. C.
1
Gyulai A. C.
2
Hódmezövásárh. T. T. 7
Hódmezövásárh. T.V. E. 3
Hódmezövásárh. S. E. 3
Kecskeméti A. C.
22
Kaposvári Turul S. E. 47
Kaposvári T. V. C.
5
Kaposvári S. C.
4
Keac (Szeged)
14
Kispesti A. C.
17
K. S. C.
4
Lase
5
Mátyásföldi L. T. C. 42

Miskolci K. T. C.
17
Mac.
93
Mafc.
14
M. T. K.
9
Move. Zrinyi S. C.
1
Nyíregyházi L. T. C. 31
Nyíregyházi L. T. E. 5
Nyíregyházi T. V. E. 1
O. T. E.
18
III. ker. T. V. E.
2
Orosházi T. K.
5
Pestújhelyi T. E.
16
Pestújhelyi S. C.
4
Rákosligeti U. E.
22
Rákosligeti L. T. C.
5
Rac.
3
Move. Sátoraljaújhely 19
L. K. E.
7
Spárta A. C.
14
Sárospatak
19
Szolnoki Máv.
4
Székesfehérvári K. E. 21
Székesfehérvári S. E. 9
Székesfehérvári T. L. 4
Szegedi A. C.
13
Szegedi H. V. E. E.
49
Szent. T. E.
3
Sz. P. L.
4
Szolnoki T. E. E.
16
X. ker. S. C.
3
U. T. E.
14
Union S. E.
7
U. L. T. E.
6
Vízmüvek S. E.
I
Összesen 998

1929-ben tehát összesen 998 tenniszező indult el
nyilvános versenyen. Legtöbb versenyzőt a Magyar
Atlétikai Club adta, 93-at. A vidéki egyesületek között a szegedi H. V. E. E. 49 és a kaposvári Turul 47
versenyzővel vezetnek. Budapesti a versenyzőkből
369, mig 629 vidéki.
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Férfi
B .

S .

E . —

O .

B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

egyes:

G y ő z e l e m

T . E .

Sehramek—Janes
Battlay—Mautner
Della D o n n a — V a r g a
S z ű c s — Hoffer
Markovits—Horváth
Daláry— Pogány

G y ü z e l e u

P o n t

O. T. E

B S E - O T E

S. E.

8:6,
6:3,
6 0,
6:0,
6:0,
6:9,

Női

6 4
6:3
6:8
6:9
6:1
6:2

1
1
1
1
i
1

egyes:

7. Engelné—Vargáné
6 : 4 , 6 : 4 , (!)
1
8. Della D . n é — N a g y I. 6 : 3 , 6 : 3
1
9. Semler—Fialáné
6:3, 3:6, 3:6 1

Férfi
1U

..
1 K

Sehramek—Janes
Battlay—Mautner
Markovits—Varga
Szüch—Hoffer
Della D . - P o g á n y
Daláry—Horváth

páros:

„ , , - „ „
6:1,5:7,6:3
b

"U'

0

0

Schrameh—Janes
6:3, 7:5
D. D.-né—Vargáné
Della D.—Mautner
14.
6:1, 6 : 3
Engelné - Nagy I.
Battlay—Varga
„ .
15.
0 1
Lukasovits—Fialáné
13.

1
14, 1

Több óvatosságot a ranglistánál
A Tennisz Szövetség a legutóbb megtartott
tanácsülésén tárgyalta csak az előkészítő bizottság ranglista-tervezetét. Mint köztudomású, azt
nem hagyta minden tekintetben jóvá, sőt igen
jelentős változásokat eszközölt. Igen helytelenül azonban, az előkéeszítő bizottság tervezete
a nyilvánosság elé került s még mielőtt a Tanács ezt jóváhagyta volna, az egyes sajtóorgánumok teljességében leközölték.
Ennek aztán az lett az eredménye, hogy a
magyar sajtótól a külföld is átvette s nem tudván eléggé magyarul, azt már széltében-hosszában mint magyar hivatalos ranglistát közölték.
Tőlük mindenesetre csak szép, hogy a magyar
tennisz sporttal
foglalkoznak, azonban annál

S P O R T
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si, korcsolya, rodli, hoki
#

#

f e l s z e r e l é s e k

Kertész Tódor Budapest, IV,
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helytelenebb a szövetség illetékeseitől — vagy
i n k á b b a bizottság tagjaitól, — hogy ezt a tervezetet a tanács j ó v á h a g y á s á i g nem tartják hét
lakat alatt. Jövöben több hallgatni tudást, s akkor nem informáljuk ö n m a g u n k helytelenül
a
külföldet!
*

Dörner László, a kitűnő román Davis Cup játékos
Budapestre költözött s elvállalta a BBTE versenyzőinek a kiképzését. Munkája minden bizonnyal nagyon
megnöveli a budai klub játékerejét.
*

Pick Jenő, a szövetség érdemdús alelnöke résztvett a Deutsche Lawn-Tennis Verband, Prag jubiláris díszközgyűlésén, hol a szövetség képviseletében
hatásos beszéd kíséretében adta át a MOLTSz ajándékát. Kitűnő fellépése máris érezteti hatását, mert a
cseh-német szövetség meghívta a jövő szezon folyamán a magyar csapatot Prágába vagy Marienbadba.
*

Olvasóinkhoz! Decemberben összevont
karácsonyi számmal jelenünk meg. Reméljük,
hogy jelen számunk bővebb tartalma kárpótolja hű olvasóinkat a 10-iki elmaradt
számért. Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog újévet kiván a Tennisz és Golf minden olvasójának a
Szerkesztőség.

Külföldi hírek
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Versenynaptár
A karácsonykor kezdődő francia Riviéra versenyek pontos terminusai a következők:
December 23—29. Hyeres.
December 30—Január 5. Metropole Club Cannes.
Január 6—12. Monté Carlo Country Club.
Január 13—19. Beaulieu (Bristol Cupa professzionisták részére).
Január 20—26. Cannes.
Január 27—Febr. 2. Gallia Club Cannes.
Február 3—9. Carlton Club Cannes.
Február 10—16. Nizza (Délfranciaország bajnokságai).
Február 17—23. Beaulieu.
Február 24—Márc. 3. Monté Carlo.
Március 3—9. Mentone (Riviéra bajnoksága).
Március 10—16. Nizza.
Március 17—23. Lawn Tennisz Club Cannes.
Március 24—30. Hyeres.
Március 31—Ápr. 6. St. Raphael.
Április 7—13. Juans-les-Pins.
Április 14—20. Beaulieu.
Április 21—27. Monté Carlo.
Április 26—Máj. 3. Juans-les-Pins.
Riviéra.
Nizzában az Imperial Club pályáin igen nagy
számú érdeklődő jelenlétében egy barátságos mérkőzést játszottak amateurök profik ellen. Az előbbie-
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ket a svájci Aeschlimann és az ir Rogers képviselték,
míg a profikat Najuch és Negro alkották. Nagy meglepetésre a nagyszerű formában levő két amateur
győzedelmeskedett 6:4, 1:6, 6:1, 6:4 arányban.
Najuch is kiválót nyújtott, azonban Negró csődöt
mondott.
Anglia.
A londoni Queen's Club verseny végeredményei:
Férfi egyes: Perry gyöz Lester ellen 3:6, 6:4, 6:2.
Nöi egyes: Miss Ridley gyöz Miss Hemmant ellen
6:3, 6:3. Férfi páros: Tildén, Kingsley győznek Cames
Wheascroft ellen 9:7, 6:2, 6:3. Vegyes páros: Perry,
Mrs List győznek Harris, Miss Ridley ellen 3:6,
7:5, 7:5.
•

Az angol hivatalos erőlista
Anglia
úgylátszik eddigi
hagyományaival
szakított, amennyiben — az idén elsőizben —-elkészítette a hivatalos angol ranglistát, mely a
következő:
Hölgyek:
Urak:
1. Watson
1—2. Austin
Gregory
2—3. Bennett
Nuthall
3—4. Hughes
Kingsley
4—5. Fry
Ridley
5. Lee
6. Michell
6. Povell
7. Covell
7. Oliff
8. Goldsack
8. Sharpé
9. Chamberlain
9. Collins
10. Round
10. Lester
11. Hayloch
11. Peters
12. Shepherd és
12. Turnbull
Mudford
A férfiaknál talán a legmeglepőbb, hogy a?
angol szövetség az összes világranglista készülményekkel ellentétben Austint és Gregoryt egy
játékerőnek nyilvánította. A harmadik helyezett
Hughes, ki régi ismerősünk, megérdemelten került, ha nem is egyedül, erre a helyre. Lee, ki az
idei magyar bajnokságban Kehrling ellen oly
erősen tartotta magát, meglepetésként került az
ötödik helyre, megelőzve egynéhány
ismertebb
nevet.
A hölgyek listáján a legmeglepőbb, hogy a
nálunk járt Mrs Illquham, ki pedig Wimbledonban Alvarez legyőzésével és az első nyolc közé
került, nem szerepel az első tizenkét angol hölgy
között.
Dánia.
Svédország
3:2 arányban győzött Dánia ellen a
két ország fedettpálya mérkőzésén, mely Davis Cup
rendszer szerint bonyolittatott le. Az egyes eredmények a következők: Thoren (S.)—Henriksen (D.)
6:3, 6:2, 4:6, 6:3; Östberg (S.)—Ulrich (D.) 4:6, 8:6,
4:6, 3:6; Östberg, Ramberg (S.)—Ulrich, Gleeruo
(D.) 7:5, 6:4, 6:4; Thoren (S.)—Ulrich (D.) 4:6,
4:6, 7:9; Östberg (S.)—Henriksen (D.) 6:4, 4:6,
6:2, 6:1.
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Amerika.
Mexico bajnokságát az Egyesült Államok ismert
játékosa Van Ryn nyerte, a döntőben nehéz küzdelem után Ben Gorchakoff ellen (6:3, 4:6, 6:1, 6:8,
6:4). A vegyes párosban ugyancsak győzött Miss
Glaudmánnal oldalán Gilhert Halt és Edith Cross
ellen 9:7, 6:2 arányban.
Az Egyesült Államok komolyan készülnek a Davis
Cup küzdelmeire, amit élénken bizonyít, hogy a keretet már most elkészítették. Ez a következő játékosokból áll: Tildén, Hunter, Lott, Hennessey, Allison, Van
Ryn, Schields, Berkley Bell, Mangin, Gilbert Hall,
Wood, Wood jun., Coen, Jenning és Williams.
Tildén és tanítványa Coen is részt vesz az idén a
Riviéra nagy versenyein. A fenti listába-n azonban,
mely a Davis Cup keretet jelenti, az amerikai szövetség még nem vette be.
Franciaország.
A francia erölistába
a francia szövetség külön
beosztotta a nem francia állampolgárokat is, kik
azonban francia club színeiben is játszanak cs Franciaországban élnek. Az ismertebb játékosok a következő rangszámokat kapták: Rogers (ír) 11, a nálunk
három esztendőn keresztül szerepelt Landau (orosz)
14, L. Torralva (Chile) 15.
Le Havre-ban a két év előtt Budapesten szerepelt Aslangul (akkor a Landry verő Takátsot győzte
le és második lett a magyar bajnokságban) második
lett a férfi párosban, hol Georgessal játszott együtt.
A döntőben az Emmanuel, A. Genfien kettőstől szenvedtek vereséget 6:4, 6:4 arányban.
Megjelent a hivatalos francia erölista.
A francia
erölista is megjelent s semminemű nagyobb meglepetést nem tartalmaz. Az első három hely soha sem volt
kétséges s a negyedik helyen is a tavalyi Brugnon
szerepel, azonban helyét a fiatal Boussussal kell megosztania.
Urak:
1. Cochet
de Buzelet
2. Lacoste
11. de Ricou
3. Borotra
12. Rodel
4—5. Brugnon
13. Géraud
Boussus
14. Glasser
6—7. Landry
15. Galeppe
16. George
Du Plaix
17. Grandguillon
8—10. Feret
Gentien
1.
2.
3.
4.

Mme
Mme
Mme
Mme
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Mathieu
Lafaurie
Bordes
Kleinadel

HölgyeK:
5—7. Mlle Barbiere
Mlle Neufeld
Mlle Metaxa

A nálunk is járt monacoi Davis Cup játékos is
szerepel a francia ranglistában, s ott meglehetősen
háttérbe szorult. Galeppet annakidején Takáts Imre
Budapesten legyőzte..
Parisban a szokásos karácsonyi fedettpályaversenyt ezidén is megtartják. A tavalyival ellentétben
ezidén több külföldi játékos részvételére számítanak,
s valószínűleg Tildén, ki jelenleg Londonban „művészkedik", szintén elindul. Tildén innen valószínűleg
a Riviérára utazik, hol több versenyen fog résztvenni.

India.
A Japánban nem legjobban szerepelt francia tennisz-csapat áthajózott Indiába, hol Kalkuttában a következő győzedelmes játszmákat bonyolították le:
J. Brugnon (f)—Medan-Mohan (i) (azért nem biztos,
hogy mohamedán!) 0:6, 6:4, 6:4. Brugnon igen bizonytalanul kezdett s ellenfele az első játszmában
legázolta, sőt a másodikban is már 3:0-ra vezetett.
Cochet (f)—Bobb (i) 6:4, 7:5; Landry—Mehat 1:6,
6:0, 6:4; Rodel (f)—Kapcer (i) 6:4, 1:6, 6:3; Cochet
(f)—Medan-Mohan (i) 6:3, 6:2; Landry (f)—Bobb
(i) 6:2, 6:1; Cochet, Brugnon—Deane, O'CalIaghan
(i) 6:3, 6:1.

A délalrikai

ranglista

három

elsője.

Japán.
A Japánban túrázó francia Racing Club tenniszcsapata két ízben játszott a sárgák együttese ellen,
s nem kis meglepetésre a világbajnok Cochet s társai
mindkétszer vesztesekként hagyták el a küzdőteret.
Először 4:2-re vesztettek, majd a Tokioban játszott
exhibitions játékok után, Osakában került sor a revánsra, hol azonban 6:4 arányban szintén balsikerrel végeztek.
Részletes
eredmények:
Yokohamában
veszítenek
4:2-re.
Aoki (j) —
Rodel (f) 10:8, 6:1; Landry (f)—Kamonchi (j) 1:6,
6:2, 6:4; Brugnon, Cochet(f)—Yamageiski, Shimurai
8:6, 6:4, 6:1; J. Satoh (j)—Brugnon (f) 9:7, 4:6,
11:9; Harada (j)—Cochet (f) 6:3, 6:2; Harada, Aoki
(j)—Rodel, Landry (f) 6:3, 6:3, 2:6, 7:5.
Osakában veszítenek 6:4-re. Nuonoi (j)—Landry
(f) 6:3, 5:7, 6:4; J. Satoh (j)—Rodel (f) 6:3, 6:2;
Cochet (f)—Satoh (j) 6:2, 2:6, 6:3; Brugnon (f)—
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Harada (j) 6:4, 5:7, 8:6; Nounoi (j)—Rodel (f)
6:1, 6:2; Cochet (f)—Harada (j) 7:5, 11:9; H. Satoh
(j)—Brugnon (f) 6:1, 3:6, 6:3; J. Satoh (j)—Landry
(f) 6:3, 7:5; Brugnon, Cochet (f)—Harada, Kumaga
(j) 3:6, 6:3, 7:5, 6:3; H. Satoh, Akimoto (j)—Landry,
Rodel (f) 4:6, 6:4, 6:3, 3:6, 8:6.
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Férfi egyes: Wuarin gyöz Maneff ellen 6:1, 6:1, 6:4.
Női egyes: Mlle Trolliet gyöz Mlle Duvillad ellen
6:3, 3:6, 6:4. Férfi páros: Wuarin, Ferrier győznek
Joubet, Favre ellen 6:4, 6:4. Vegyes páros: Mlle Trolliet, Peloux győznek Miss Drumond, Schweetver ellen
6:2, 6:4.
Argentína.
Argentína bajnokságainak legnagyobb meglepetése, hogy Giulermo Robson, ki annakidején Magyarország ellen is képviselte hazája szineit a Davis-Cupban, legyőzte Manuel Alonzót 2:6, 7:5, 6:2, 1:6, 8:6.
Óriási küzdelem volt!

Németország.
Rajnavidék—Hamburg
4:3. Ennek a mérkőzésnek
eredménye ránk nézve nem lényeges, de érdekes, meri
azon az idei bajnokságon részt vett németek nagyrészt szerepeltek. Részletes eredmények: Frl. Peitz
(R.)—Frl. Lorenz 7:5, 6:2; Frl. Krahwinkel (R.)—
Frl. Hoffmann 6:3, 7:5; Nourney (R.)—Frenz (H.)
HIVATALOS ROVAT.
2:6, 5:7; Kuhlmann (R.)—dr. Dessart (H.) 1:6, 6:3^
8:6; Kuhlmann, Nourney (R.)—dr. Desart, Frenz <H.)
A Tanács legutóbbi ülésén hozott határozat alap3:6, 7:5, 3:6; Frl. Peitz, Wenzel (R.)—Frl. Lorenz,
ján a hátralékban levő tagegyletek jogai felfüggeszDesart (H.) 6:2, 10:8; Frl. Krahwinkel, Kuhlmann
tettek, a hátralékok behajtásával a szövetségi ügyész
(R.)—Frl Hoffmann, Frenz 2:6, 6:2, 2:6.
bízatott meg. Ennek következtében mindazok a tagegyesületek, akik valamely különös oknál fogva a
Olaszország.
Szövetség tanácsától nem kaptak fizetési haladékot,
Olaszország, mint hírlik, 1930-ban mégis meg
mindaddig nem kezdhetik meg működésüket a szöfogja rendezni első nemzetközi bajnokságát Eddig
vetség keretében, amíg hátralákos tartozásaikat ki
az olasz bajnokság zárt volt s azon csak olasz jánem egyenlítették.
tékosok vehettek részt. Olaszország sportügyeinek leg*
főbb intézője Turatti, most végre hozzájárult a nemNovember hó 1-én esedékessé lettek az 1929. évi
zetközi nyilt bajnokságok megrendezéséhez, amire
igazolási dijak, melyek fővárosi egyesületeknél a
alighanem április végén vagy május elején fog sor
szövetség pénztárába, vidéki egyesületeknél a kerükerülni.
leteknek fizetendők. A szövetség a fővárosi egyesüAz olasz hivatalos ranglista is megjelent, mely a
letekkel közölni fogja, hogy kik után tartoznak az
következő:
1 pengős igazolási dijakat lefizetni.
*
Urak:
Hölgyek:
A december hó 12-iki tanácsülés ezzel kapcsolat1. Morpurgo
1. Valerio
ban kimondotta, hogy olyan játékosok után, kik va2. Perelli
2. de Stefani
lamely versenyen résztvettek, de a versenyeredmény3. Serventi
3. Levi
ből nem látható, hogy az illetők melyik egylet tagjai,
4. Del Bono
4. Macchi
a versenyrendező egylet köteles az igazolási díjat
5. Bociardo
5. Riboli
arra az cvre befizetni, mely évben az illető játékos az
6. Bonzi
6. Luzzatti
egylet versenyén elindult. Szíveskedjenek tehát a ver7. Sabbodini
senyrendező egyesületek a versenyeredményeket a
8. D'A valós
legpontosabban kitölteni, a versenyen résztvevő já9. Balbi
tékosoknak nemcsak teljes és pontos nevét, hanem
10. James Martino
egyesületi hovátartozását is feltüntetni.
11. Gingi Martino
*
12. Pietra
Kimondotta
a
Tanács,
hogy a Kertész Tódor bajGöteborgban az új fedett pályán
noki
vándordíjas
csapatverseny
első három egyesüversenyen részt, vettek a magyar bajnokságon
letének, valamint a Rothermere örökös vándordíjnálunk szerepelt német játékosok, váltakozó simérkőzés első két helyezett egyesületének ezüst serkerrel. Frenz kikapott a svéd Thoréntól -1:6, 5:7,
legeket ad.
7:9 arányban, tehát még Bet te t
tudott csi*
nálni. A másik német férfi is kikapott, llasinusA Nemzetközi Lawn Tennisz Szövetség felkérésére
son ( d á n ) — Kuhlmann 6:4, 7:5, 7:5; Krahwinközöljük, hogy az angol tennisz szövetség tanácsa
kel (német) gyöz Helgegren
(svéd) ellen 0:4,
nevezési dijak be nem fizetése miatt felfüggesztette a
0:3-ra és a vegyespárosban Kuhlmannal az oldakövetkező játékosait: Mr. C. G. Ouseley, Teddington,
lán Fr. Berg—Hagerström ellen. Krahwinkel—
Mrs. C. G. Ouseley, Teddington, Mr. R. Chievenda,
Stöckel (dán) 0:2. 1:0. 0:1.
London, Mr. J. Revere, London.
A L' Autó október 23-iki számában olvassuk,
hogy Budapesten a Mae csapata 10:5 arányban
győzött az OTE. valamint a Sparta 7:2-re a I I I .
ker. ellen, ügylátszik, ezek mégis csak világraszóló események voltak!
Svájc.
Svájcban már lebonyolították a fedettpálya bajnokságokat, melynek végső eredményei a következők:

*

<

Az 1930. évi Davis Cup mérkőzések terminusai:
Első forduló 1930 május 6-ig (keddig); második forduló 1930 május 18-ig (vasárnapig); harmadik forduló
1930 junius 9-ig (hétfő); negyedik forduló 1930 junius
20-ig (péntek). — Európai zóna-döntő július 11., 12.,
13. — Zónaközi döntő julius 18., 19., 20. — Döntő
25., 26., 27. — Magyarország az 1930. évi mérkőzésre
már benevezett.
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Újból felhívjuk a vidéki tagegyleteket, hogy a
szövetségi vándortrénerre vonatkozó 1J30. évi igényeiket a szövetség főtitkáránál mielőbb bejelenteni
szíveskedjenek, hogy a vándortrénerek célszerű beosztása lehetséges legyen.

I. oszt. játékosok erölistája:
1. Kehrling Béla MAC.
2. Takáts Imre MAC.
3—5. Aschner Pál UTE.
Bánó Lehel BBTE.
Krepuska Tibor MAC.
ti. Kirchmayr Kálmán MAC.
7. dr. Jacobi Roland BBTE.
8—10. dr. Péteri Jenő MAC.
Silbersdorf László BLKE.
Várady Szabó Andor MAC.
11. Leiner Pál UTE.
12. gr. Révay József MAC.
13. Gabrovitz Emil MAC.
14 17. dr. Darvai Dénes FTC.
Straub Elek BEAC.
Weiner Béla MAC.
báró Vay Miklós Ny L T C
18 -20. dr. Kiss Pál BBTE.
Nyeviczkey László SAC.
Palásthy Jenő BBTE.

Rangsorba nem osztott 1. oszt. hölgyjátékosok:
Balogh Ferencné MLTC, Békessv Magda MAC,
Beöthy Livia MAC, Bottka Istvánné MAC, Della
Donna Mihály né BSE, Demkó Eszter BLKE, Gözsy
Irén GMTC, Huber Istvánné FTC, Ihász Attiláné
MAC, Issekutz Béláné BBTE, Kedvessy Duci BBTE,
Kertész Ada MAC, Krenesey Médy MAC, Kanitz Kitty
FTC, Markoviéi Jenöné MTK, Oberschall Magda dr.
MAC, Oláh Aladárné MAC, Orbán Lászlóné BBTE,
Péteriné Várady Ili BBTE, Picker Rezsőné BBTE,
Ritscher Istvánné FTC, Sipos Anna FTC, Szaplonczay
Miklósné BSzKRt, Varga Gyuláné OTE.
11. oszt. játékosok ranglistája:
1. Pfaff Ernő BSzKRt. 2. Farkas Endre dr. FTC.
3. Kretovich Kálmán DEAC. 4. Széchenyi Gyula gr.
GMTC. 5—7. Della Donna Mihály BSE, Nikolich Fedor MAFC, Szombathelyi László OTE. 8- 11. Fazekas Kálmán BBTE, Friedrich Tamás MAFC, Kirchner Sándor MAFC, Szolnoky Zoltán BEAC. 12—13.
Minder Sándor MAC, Szemethy Béla BSzKRt. 14—17.

Rangsorba néni osztott I. oszt. játékosok:
Adler Egon MLTC, Arató Géza BBTE, Aschner
Kálmán UTE, Bayer Antal MAC, Brandenburg Ottó
BLKE, Bartus Gyula BLKE, Csermák Ernő KEAC,
Dresdner Iván MAC, Halter Béla MAC, Hardy Dreher
Béla MAC, Hegyessy László dr. BLKE, Herzum Alfonz dr. MLTC, Kelemen Aurél MAC, Kiss Kálmán
UTE, Laczay József MAC, Lakner Kálmán MAC,
László István SzSE, Marossy Ferenc BBTE, Márffy
Mantuano Tamás MAC, Oláh Aladár MAC, Petrv
Lajos RLTC, Rácz Imre FTC, Radicke Helmut BBTE,
Ritscher István FTC, Rónai János MLTC, dr. Schréder
László BLKE, Straub János BEAC, Szentey Miklós
dr. BBTE, Vásárhelyi László MAC, Vigh Vik'tor FTC,
Wahl Frigyes FTC, Zichy Imre gr. MAC.
I. oszt. hölgyjátékosok erőlistája:
1. dr. Schréder Lászlóné BLKE.
2. Baumgarten Magda UTE.
3—4. ü. Baitrock Ica MAC.
Paksy Józsefné BLKE.
5—6. Lates Csilla MAC.
Wienerné Soós Jolán FTC.
7. Déry Józsefné BBTE.
8. Brandenburg Ottóné BLKE.
9. Csonthné Dömötör Klári GyAC.
10. Halász Józsefné BLKE.
11. Nagy Duci DEAC.
12. Ray Ferencné FTC.
13. Tihanyiné Grosz Médy FTC.
14. Bozsik Istvánné MAC.
15. Tevelyné Kellauer Klári KTSE.

Mme Mathieu, Franciaország

legjobb

hölgyjátékosa

Hertelendy A. MAC, Majoros László Spárta, Mikós
Béla DTE, Kleiszner László ATE. 18—20. Vészi
László Spárta, Haiidler Mihály III. ker., Zsoldos Jenő
FTC. 21—23. Bánó György MAC, Romek Béla
SzTEE, Emánuel Géza BBTE. 24—27. Battlay Gábor BSE, Bikár Deán BBTE, Faragó Spárta, Károlyi
József MAC. 28—31. Földes Tibor SAC, dr. Róth
Imre HTVR, Sehramek István BSE, v. Schrantz Zoltán BEAC. 32—33. dr. Szaplonczay József MAC,
Varga László BLKE. 34—37. dr. Demkó Endre BLKE,
dr. Hidassy Dezső BEAC, Lázár László GMTC, dr.
Novobátzky Kálmán SzTE. 38—41. Faragó László
MAC, Kolletich Sándor PSE, Sattinger Viktor RVE,
Weisz László UTE. 42—45. Dzurik József CsAK,
Kárpáti Imre SzAK, Leitner Barna DTE, Szalay István
BLKE. 46—50. Csanády István PSL, Heinrich Antal
BBTE, Poiyánszky Tibor BEAC, Szalay Gábor BLKE,
Vajner dr. X. ker. SC. 51—54. Bukovinszky Péter
GyAC, gr. Hunyady Ferenc MAC, Kohl Károly MLTC,
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br. Lipthay Antal NyLTC. 55—56. Nagy Imre MAC,
Miklós Andor DTE. 57—59. dr. CsQnth László GyAC,
dr. Hegyi Sándor RAC, Koltay Ernő GMTC. 60—61.
Ferency Pál MAFC, Róth UTE.
Rangsorba nem osztott II. oszt. játékosok:
Barcsy Ferenc PSE, Batthyányi I. gr. SzSE, Bihari István FTC, Bittera Béla NZTE, Brokes János
DEAC, Dávidházi János SKE, Darázs Láászló MZSE,
Faragó Vince SzAK, Fehér László DTE, Fekete Lajos dr. SzSE, Fekete Lajos PSL, Fischer Pál BBTE,
Feiszinger Antal UTE, Fiala Ottó OTE, Frank Gy.
NyLTC, Göllner András DEAC, Gosztonyi János
GyAC, Grünfeld Sándor MTK, Grossmidt István
RLTC, György Endre UTE, Gyarmathy MAFC, Hadnagy László LASE, Hall Géza NyLTC, Haris Béla
MKTE, br. Haupt-Buchenrode J. SzSE, Hegyi Ferenc
BLKE, Hoffmann Imre MTK, Hollós Sándor SKE,
Horváth dr. KAC, Issekutz Béla dr. BBTE, Jancs
László OTE, Kármán L. MLTC, Kiss László SAC,
Kovács Andor PSE, Lakner Gyula HTT, Mátéfi
György FTC, Máté László OTE, Makrai I. Spárta,
Nemes Vince gr. SzTEE, Nemes János gr. SzTEE,
Németh László KTSE, Nyiri István BTVC, Palásti
László MTK, Palkovich Károly FTC, Pick Jenő FTC,
Ordódy Béla BLKE, Reinhar'dt UTE, Riedt István
KEAC, Rozmanitz Lajos dr. RLTC, Schindele József
MAC, Schweiger László MAC, Strasser Ernő MLTC,
v. Szánthó László BBTE, Szegedy György KRSE,
Székely Pál MLTC, Sztamoray László FTC, Sztamoray József LASE, Ungár István SzSE, Vadász
László PSL, Wilczek József MLTC.
II. oszt. hölgyjátékosok ranglistája:
1. Filátz Margit BEAC. 2. Récsey Rózsi NZTE.
3—4. Hegediis Jozefin FTC, Madarászné Bodó Duci
FTC. 5—7. Fényes Pálné BTVC, Tóth Amália MLTC,
Vida Ernöné HSE. 8. Koczka Pálné SzMÁV. 9—11.
Sass Márta OTK, Surgoth Erzsébet KTSE, Szlávik
Baba BBTE. 12—14. Dömötör Erzsébet DEAC, Pleplár Gabi KEAC, Vécsey Erzsébet BBTE. 15—17.
Ferentsikné DEAC, Lichtig Gézáné FTC, br. Sennyey
Istvánné SAC. 18—20. Gschwindt Baba FTC, dr.
Siska Istvánné MOSSE, Zelbr Károlyné BLKE. 21—24.
Havasi Zsuzsi BBTE, Halász Baba BLKE, Jendrassik
Nelly BEAC, Szőke Baba BLKE. 25—27. Horváth
Andorné HVSE, Hofbauer Ferencné BLKE, gr. Szirmay Sári SAC. 28—30. Csont Ilonka MKTE, Gál
Magda SzAK, Steiner Klára FTC. 31—33. Bárczay
Arvendné MKTE, Bendritter Elvira GMTC, Köpeczy
Sári PSC. 34—36. Szemrád Ilonka UTE, Medveczky
Sári BEAC, Savletitsné MOSSE. 37—40. Farkas
Panni MAC, Mauler Ernöné BBTE, gr. Somssich
Gyuláné KTSE, Szabó Éva DGASE.
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lányi Mária MOSSE, br. Reichlin Éva GyAK, Raksányi Sári JV\AC, Schwartz Arturné FTC, Szabler
Magda SzVSE, gr. Szápáry Gabriella SzKE, Szemeti
Béláné BSzKRt, gr. Szirmay Gabriella SAC, Vámos
Vera DAC, Vészi Duci Spárta, dr. Weisz Béláné SAC.
Az 1929. évi versenyeredmények alapján
szeniorokká nyilváníttattak:
Urak:
Aschner Pál UTE (BLKE I.), Aschner Kálmán
UTE (Ifjúsági bajnok), Bánó Lehel BBTE (BBTE),
Gabrovitz Emil MAC (BSE), Halter Béla MAC (Szeged), Jacobi Roland dr. BBTE (BBTE), Kehrling
Béla MAC (BBTE), Kirchmayr Kálmán MAC (BLKE)
Kiss Kálmán UTE (Fedett bajnokság), Krepuska
Tibor MAC (Nyíregyháza), Leiner Pál UTE (BLKE),
Nikolich Fedor MAFC (Főiskolai bajnok), Nyeviczkey László SAC (Miskolc), Palásthy Jenő BBTE
(BLKE), Pétery Jenő dr. MAC (Szeged), Silbersdorff
László BLKE (BLKE), Straub Elek BEAC (FTC),
Takáts Imre MAC (BLKE), Vay Miklós br. NyLTC
(Nyíregyháza), Várady Szabó Andor MAC (Gödöllő).
Hölgyek:
Baumgarten Magda UTE (BLKE), Bottka Istvánné dr. MAC (MAC), Beöthy Lívia MAC (Gyöngyös), Brandenburg Ottóné BLKE (Gödöllő), Csonth
Lászlóné GyAK (Szeged), Csonth Janka MKTE
(Miskolc), Déry Miklósné BBTE
(Mátyásföld),
Gönczné Baittrock Ica MAC (Nyiregyháza), Gözsv
Irén GMTC (Gödöllő), Halász Józsefné BLKE (BSE),
Havassy Zsuzsi (Ifjúsági bajnok), Kánitz Kitty FTC
(MAC)', Lates Csilla MAC (BLKE), Paksy Józsefné
BLKE (BLKE), Pleplár Gabi KEAC (Szeged), Schréder Lászlóné BLKE (BLKE), Szabó Éva NyLTC
(Nyiregyháza), Tevely Béláné KTSE (Kaposvár),
Tihanyiné Grosz Médy FTC (Balatonföldvár), Tóth
Amália MLTC (Mátyásföld), Vida Ernöné HSE
(Gyöngyös), Wienerné Soós Jolán FTC (FTC).

Rangsorba nem osztott II. oszt. hölgyjátékosok:

Az 1929. évet megelőző versenyeredmények
alapján szeniorokká nyilváníttattak:
Urak:
Arató Géza BBTE, Bayer Antal MAC, Bartus
Gyula BLKE, Darvai Dénes dr. FTC, Della Donna
Mihály BSE, Demény Károly BBTE, Groschmiedl
István dr. v. RLTC, Herzum Alfonz dr. MLTC, Hegyessy László dr. BLKE, Horváth Kornél BBTC, Issekutz Béla dr. BBTE, Kalledey Jenő dr. BLKE, Kelemen Aurél MAC, Kleiszner László ATE, Lohner
Kálmán MAC, Marossy Ferenc BBTE, Oláh Aladár
MAC, Ordódy Béla BLKE, Petry Lajos RLTC, Pick
Jenő FTC, Rozmanitz Lajos dr. RLTC, Schréder
László dr. BLKE, Seegner Pál
, Straub János
BEAC, v. Szánthó László BBTE, Tóth Ede BLTT,
Tóth László dr. BBTE, Vangel Gyula dr. MAC, Yolland Artúr
, Zsigmondy Jenő dr. MAC.

Antal Józsefné RUE, Ardey Anna MOSSE, Back
Imréné MLTC, Bakos Böske MKTE, Engel Antalné
BSE, Gosztonyi Sándorné GyAC, Hrobács Zsigmondné BLKE, Hézer Béláné OTK, Jovanovich Edith
SzPL, Kisfaludy Ida BBTE, Kirchner Edith MAFC,
Lukasovich K. BSE, Mengele Margit PSL, Molnár
Lili DTE, Mentovich Gabriella UTE, Nagy Dezsőné
MAC, Nyiri Istvánné BTVC, Pláner Irén FTC, Po-

Hölgyek:
Balogh Ferencné MLTC, Kállay Tivadarné MAC,
Huber Istvánné FTC, Ihász Attiláné MAC, Issekutz
Béláné BBTE, Kontz Miklósné SzAK, Krenesey Médy
MAC, Kertész Ada MAC, Nagy Duci BEAC, Nagy
Dezsőné MAC, Markoviéi Jenöné MTK, Oláh Aladárnö
MAC, Péteryné Váradi Ili BBTE, Picker Rezsöní
BBTE.
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Versenynaptár.
1929. december 22. M A C országos síverseny.
1929. december 29. B B T E lesiklóverseny.
1930. január 5. P T E vándordíjas stafétaverseny.
1930. január 6. Magyar Sí-Club országos
verseny.
1930. január 12. B B T E országos síverseny,
Bély Demény vándordijas verseny.

A Magyar Atlétikai Club versenye.
A Magyar
Atlétikai Club 1929. évi december hó 22-én (rossz
idő esetén december 26, vagy 1930. január fi.)
rendezi az idei évad első versenyét a Svábhegy és
Jánoshegy környékén.
A verseny, melynek részletes kiírási feltételei az
„Ifjúsági Testnevelés" december 10-i számában találtatnak, a következő számokból áll:
1. I. oszt. ugróverseny.
2. Ila. oszt. ugróverseny.
3. Ilb. oszt. ugróverseny.

Pihenő a Holmenkolenen
1930. január 18., 19. Országos bajnoki síverseny.
1930. január 24., 26. K I S O K országos bajnoki síverseny Delmár vándordíj.
1930. január 26. D o b o g ó k ő : M T E vándordíjas verseny.
1930. február 1., 2. Mátra: nemzetközi szövetségi főverseny. B E T E Serényi vándordijas
verseny.
1930. február 9. Cserkészverseny. Magyar
Sí-Club lesiklóverseny.
1930. február 16. Budapesten cserkészverseny. Börzsönyben T T E távverseny.
1930. február 23. M K E stafétaverseny.

(Norvégia)

4. Fiatalkorúak ugróversenye (18—19 évesek).
5. Fiúk ugróversenye (16—1.7 és 14—-15 évesek).
Az 1., 2., 3. és 4. versenyszámok a jánoshegyi
szövetségi, az 5. versenyszám az annakápolnai ifjúsági sáncon lesz megtartva.
6. I. oszt. futóverseny.
7. Ila. oszt. futóverseny.
8. Ilb. oszt. futóverseny.
9. Fiatalkorúak futóversenye (18—19 évesek). .
10. Idősebbek futóversenye (32 éven felül).
11. Fiúk futóversenye (16—17 és 14—15 évesek).
12. Futóverseny hölgyek részére I. oszt.
13. Futóverseny hölgyek részére II. oszt.
A futóversenyek távja a fi., 7.,- 8., 9., 10-es versenyszámoknál körülbelül 15 km., a 11., 12., 13-as
számoknál körülbelül 5 km.
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Valamennyi futóversenyszám indulási helye
Normafánál lévő Bélaffy vendéglő,
cél ugyanott.
«

Külföldi versenyek
A Nemzetközi Sí-Szövetségnek 1929-ben megtartott két ülésen az alábbi ügyek kerültek tárgyalásra:
Az 1930. évben tartandó sí-kongresszus hozzájárulásától feltételezetten a F. I. S. tagjai sorába fel1
vették Lettországot. A F. 1. S.-nek az 1932-ben Eszak11111111

a magyar versenyek
kiválasztott labdája.
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Hójelentés. A szövetség lépéseket tett, a magyar
sí-terepek hójelentésének rádió útján való közlésére.
Minthogy a turasielés szempontjából elsősorban a
pénteki napok hóviszonyai érdekli a síelőket, azért a
rádió — pénteki napokon — a délutáni és esti időjárásjelentéssel kapcsolatban fogja közölni
a síterepekről beérkezett hójelentéseket.
Sí-ugróversenybíró
tanfolyam.
A szövetség ugró
versenybiróképzö tanfolyamot rertdez. A tanfolyamon
résztvehetnek a MSSz tagegyesületeinek 24-ik életévüket betöltött tagjai. A tanfolyamra Drabant Ferenc szöv. pénztárosnál (IV., Weszely cég) lehet jelentkezni. Jelentkezési határidő december hó 5. Jelentkezéskor 4 pengőt kell részvételi díj címen lefizetni,
mely összeg ellenében a jelentkezők a szövetségi versenyszabályok 1 példányát kapják meg. Az előadó es
vizsgabizottság elnöke: dr. Schwicker Richárd. A bizottság tagjai: Delmár Walter, Déván István és Wilhelrhb László.
Síelők biztosítása.
A szövetség tanácsa tervbe
vette, hogy külföldi mintára megszervezi a síelők balesetbiztosítását. A biztosítás részletes feltételeit rövidesen közölni fogjuk. Felkérjük a tagegyesületek vezetőségeit, hogy december hó 5-ig — levelezőlapon,
a szövetség címére — jelentsék be, hogy tagjaik sorából körülbelül hányan biztosítanák magukat. A szövetség természetesen elfogadja az egyesületekbe nem
tartozó síelők jelentkezését is. A biztosítási feltételek
alapján az a síelő, aki évi 5 pengő biztosítási dijat
fizet, 5000 pengőt kap halál vagy rokkantság esetén.
Az, aki évi 9 pengő biztosítási díjat fizet, az a halál
vagy rokkantság esetére megállapított 5000—5000
pengőn kívül sí-sériilésböl eredő megbetegedésének
időtartamára napi 2.50 pengő napi kártérítést kap,
mely kártérítési összeg maximum 200 napig igényelhető.
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CrémanfRosé
Transylvania sec
amerikában tartandó olympiai téli játékokon való
részvétele az anyagi kérdések megoldásától lett függővé téve. Ez ügyben bevárják, hogy az U. S. A.
milyen kedvezményeket ad.
A legközelebbi 1930-ban tartandó sí-kongresszus
helyéül Oslo-t (Norvégia) jelölték ki. Ez a kongreszszus fogja eldönteni, hogy 1932-ben lesz-e és hol síkongresszus.
A Svaz Lyzaru Rep. Ceskoslovenské javaslatot
tett, hogy a F. I. S. állíttassa össze a nemzetközi
ugróverseny bírák jegyzékét. A szükséges intézkedései:
foganatosítását elhatározták.
Az Österreichische Skidelegation javaslatát, mely
az alpin lesiklóversenyeknek a nemzetközi versenyszabályokba való felvételére vonatkozik, részletesen
tárgyalták. A lesiklóversenyeknek és a Slalom-versenyeknek a nemzetközi versenyszabályokba való felvételére irányuló javaslatot megvizsgálás és a legközelebbi sí-kongresszus elé terjesztés céljából külön
bizottságnak adták ki. Ennek a bizottságnak az elnöke dr. Dannegger (Svájc), tagjai:
Bohkowski
(Lengyelország), Bauer (Ausztria),
Th. Rosetti
(Románia) és Lunn (Anglia).
Az ugróversenyeken elérhető túl nagy távolságok
kiküszöbölése érdekében elhatározták a nekifutó
hosszának bizonyos korlátozását. Jlyirányú első intézkedés a zakopaneí ugróversenyen történt, ahol a
nekifutó hosszának megrövidítésével a versenyzők
nem a sáncról elérhető 70 métert ugrották, hanem a
leghosszabb ugrás csak 58 és '/2 méter volt.
Részletes tárgyalás alá került a versenyzők külföldi szereplésének kérdése. Elhatározták, hogy külföldi versenyen a versenyző kizárólag hazai szövetségének engedélyével indulhat, kivétel, ha a versenyző külföldön született, vagy legalább 10 év óta
külföldön lakik.
A munkabizottság egyértelműen azon az állásponton van, hogy a sí-versenyeket illetően nem lehet
szó a résztvevők számának leszállításáról.
Az olympiai programm.
St. Moritz-ban két pihenő nap volt az 50 km.-es
és a 18 km.-es távversenyek között. A munkabizottság semmiféle indokot nem lát arranézve, hogy ezen a
beosztáson változtatás történjék és az a nézete, hogy
legalább két pihenő napra szükség van. Az amerikai
versenyen, ahová a versenyzők hosszú utazás után
érnek el, kívánatos lenne az említett két versenyszám
közé három pihenő napot engedélyezni.
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Az olympiai bizottság nyilatkozatot kért arranézve, hogy a Laké Placid-ban eldöntésre kerülő té;i
olympiai játékok megtartására az 1932. évi január hó
29-töl február 6-áig, vagy a február 5-töl február
13-áig terjedő időpont kedvező-e? A munkabizottság
úgy határozott, hogy az olympiai bizottságnak a téli
játékok időpontjául az 1932. február 20-ától 27-éig
terjedő határidőt hozza javaslatba.
A Svaz Lyzaru Rep. Ceskoslovenské az a javaslata, hogy az ugróversenyek eredménye az összetett
versenyben oly módon számíttassék ki, hogy a legjobb ugró mindig 20 pontot kapjon, a Noerges
Skiforbund által meg lett vizsgálva és ennek eredményéről a F. I. S.-t tájékoztatni fogja.
A munkabizottság fenntartja azt az álláspontját, hogy a versenyszabályokon csak minden negyedik évben eszközöltessenek módosítások, hogy
ily módon idő nyiljék tapasztalatok gyűjtésére.
A „Slalom" és a lesiklóversenyek bevezetésére
vonatkozó javaslatot , a munkabizottság nem tárgyalta, mert ezzel a kérdéssel külön bizottság foglalkozik. A fentemiitett versenyek bevezetésére vonatkozó véleményüket az egyes szövetségeknek
1929. évi augusztus hó 1-éig kellett közölni. A kitűzött határidőig csak az északi államok nyújtottak be észrevételt és ebben egyértelműen az ellen
nyilatkoztak, hogy a „Slalom'-versenyek a nemzetközi versenyszabályokba felvétessenek. Ezzel
szemben kívánatosnak tartják, hogy a F. I. S. a
lesiklóversenyekre nézve szabályzatot dolgoztasson ki.
Abban a kérdésben, hogy a 18 km.-es távverseny és a 18 km.-es összetett verseny ugyanazon
versenyző által egyidöben lefutható-e, a munkaügyi bizottság azon az állásponton van, hogy a két
versenyt a versenyző egyidejűleg futhatja, ha pedi.í
erre nincs lehetőség, a szóbanlévő két versenyt
feltétlenül más-más napra kell kiírni.
A munkabizottság elhatározta, hogy a legközelebbi kongresszuson az alapszabályoknak olyan
módosítását fogja indítványozni, hogy a F. I. S.legyen.
nek az eddigi egy helyett a jövőben két alelnöke
A F. I. S. III. számú körirata szerint Mr. Dewey
a Laké Placid-ban székelő olympiai bizottság el- i
nöke úgy nyilatkozott, hogy az időjárási és köz- j
Iekedési viszonyokra, valamint bizonyos ünnepnapokra tekintettel az olympiai téli játékok megtartásának időpontjául az 1932. január hó 29-töl
február hó 6-áig terjedő időt kell kijelölni.
A XI. nemzetközi si-kongresszus Oslo-ban (Norvégia) 1930. február hó 26., 27. és esetleg 28-án lesz
megtartva. A Norges Skiforbund úgy számítja, hogy
a kiküldöttek legkésőbb 1930. február hó 24-én érkeznek Oslo-ba és mint a szövetség vendégei résztvesznek a Finse-be tervezett kiránduláson.
Az osloi kongresszus elé szánt javaslatokat legkésőbb 1930. január hó 15-éig kell a F. I. S. titkárának megküldeni.
Nemzetközi
si-versenyek.
1. A Hauptverband der Deutschen Wintersportvereine Reichenberg-üablonz-ban
nemzetközi jubileumi versenyeket rendez 1930. január 30. és február
3-ika közti időben.

2. A Jugoslavenski Zimsko Sportski Savez BledBohinjhan első nemzetközi sí-versenyét rendezi, amelyen eldöntésre kerül Jugoslavia sí-bajnoksága.
Január 30-án 30 km.-es távverseny,
február 1-én 18 km.-es egyéni és összetett verseny,
február 2-án egyéni és összetett ugróverseny.
3. A német bajnoki sí-verseny:
Február 4-én 50 km.-es nemzetközi verseny,
február 7-én német staféta-bajnokság,
február 8-án 18 km.-es nemzetközi verseny,
február 9-én nemzetközi ugróverseny.
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4. A Norges Skiforbund
az osloi versenyek
programmját az alábbiak szerint állítottta össze:
1930. február 23-án vasárnap reggel 9 órakor
nemzetközi katonai járörverseny, este díjkiosztás,
február 26-án d. e. 10 órakor nemzetközi katonai
távverseny,
február 27-én d. e. 10 órakor nemzetközi távverseny körülbelül 17 km.-es távon,
február 28-án d. u. 2 órakor nemzetközi ugróverseny a Holmenkollen sáncon,
március I-én d. e. 10 órakor Holmenkollen-Rennen
nemzetközi táv- és összetett verseny.
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Mit kell tudni az átlagjátékosnak

a golf szabályokról?

Irta : Secretary
induló pontja.
Innen üti el a játékos az első
ütését a lyuk felé. Minden szakasznak
külön
A golf szabályai a játék évszázados fejlőelütő helye van, az elütök összes száma tehát
dése során alakultak
ki s az ősrégi és királyi
szabályos pályán legalább 18, de rendszerint
St. Andrews Golf Club volt az, amely ezeket a
ennél több, mert ott, ahol a helyzet megkívánja
kialakult szabályokat rendszerbe foglalta. St. • a női játékosok részére, akik természet szerint
Andrews egy kis ősrégi skóciai egyetemi
várövidebbet ütnek a férfi játékosoknál, külön elroska, aliol már a tizenötödik században űzték
ütőket álltíanak fel.
a golfot. Megállapított tény, hogy már 1413-ba.i
A gyöp, angolul through the green
vagy
az egyetem alapítási évében a golf igen
népfairway az eliitöhely és a pázsit közötti terület.
szerű volt St. Andrewsben, a golfjáték skóciai
A gyöp szélessége 4 0 — 5 0 méter, hosszúsága
bölcsőjében. A golfeiub azonban
hivatalosan
pedig a szakasz hossza szerint váltakozik.
Itt
csak 1754-ben alakult meg s körülbelül erre az
folyik le a játék középső része. A játékos törekidőre esik a golfszabályok első összeírása.
A
vése az, hogy a gyöpön keresztül minél keveSt. Andrews Golf Club szabályait lassanként a
sebb ütéssel érje el a pázsitot.
többi clubok is magukévá tették s így alakult ki
A pázsit, angolul green a végküzdelem szína golfvilágban a Rayal and Ancient Club uralhelye.
Ez egy 400—1000 négyszögméter kiterkodó helyzete, amely ma már nemcsak Angliára,
jedésű gondosan nyirott finom gyepszönyeg. A
hanem a golfot űző összes világrészekre és nempázsitot elért játékos arra törekszik, hogy a labzetekre kiterjed. A St. Anderwsben
székelő
dáját minél kevesebb ütéssel begurítsa a pázsit
„Rules of Golf Commitee" a golfszabályok legegyik pontján készített 12 cm. átmérőjű és 10
főbb és szuverén őre, az ő hatáskörébe tartozik
cm. mély lyukba.
a szabályok módosítása s felebbezhetetlenül
.4 golfszabályok

eredete.

dönt a szabályok magyarázata körül felmerülő
vitás kérdésekben. Az összes államok golfszövetségei úgy Európában, mint a többi
világrészeken önként elismerték a Royal and Ancient
Club uralkodó helyzetét, amely így tulajdonképen a golfvilágszövetség
hatáskörét gyakorolja.
A

Összefoglalva az elmondottakat, a játékos
törekvése az, hogy az elütöhelyről kiindulva a
gyöpön és a greenen keresztül minél kevesebb
ütéssel érje el a lyukat. Ha hibátlanul játszik,
akkor ez a szakasz távolsága szerint
három,
négy vagy öt ütéssel sikerülni fog, ha azonban
elhibázza az ütést, akkor rendszerint kellemetlen helyzetbe kerül, mert a pálya úgy van megépítve, hogy a hibás játékot megbüntesse. Erre
szolgálnak a pálya k ü l ö n b ö z ő pontjain levő természetes és mesterséges akadályok. A természetes akadályok a hosszú fű, angolul rough, a
facsoportok, árok, víz, bokrok stb. A mesterséges akadályok a bunker, amely rendszerint egy
mély, homokkal megtöltött gödör és a kisebbnagyobb mesterséges halmok.
Mindezek
az
akadályok azt a célt szolgálják, hogy az egyenes iránytól eltérő, vagy röviden játszott labdát
megfogják s az onnan való kijátszást megnehezítsék.

golfpálya.

A kezdő játékosnak mindenekelőtt a golfpálya fogalmával kell megismerkednie. A szabályos golfpálya 18 szakaszból áll. Az egyes
szakaszok hosszúsága különböző. Vannak úgynevezett rövid szakaszok, amelyek hosszúsága
90 métertől 227 méterig váltakozik, vannak kö
zéptávolságú szakaszok 405 méter hosszúságig
és hosszú szakaszok 406 métertől 456 méterig.
Ha az egyes szakaszok méterszámát összeadjuk,
megkapjuk a pálya összes hosszát. Egy normális hosszúságú modern pálya 5500—6000 méter
körül váltakozik.

(Folytatjuk.)

Minden szakasz három főrészből áll, ezek
az elütő, a gyöp és a pázsit a lyukkal.
Az elütő, angolul teeing ground a játék ki-
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