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rlnvrruPJUllSuomi oli varsin
epdkohteliasisiintii perjantaina
Iin-enpiiiin jiiiihallissa kiiydyssii
vapaapainin miestenViro -maaonelussa.
Suomi varmisti jo ennen kahta viimeist?iottelua eteldnaapuristaan voiton, joka tuli lopulta
numeroin 5-2.
Sinetin kotivoitolle iski Porin
Paini-Miesten Ville Heino 84kiloisten ottelussaRaido lalasta
vastaan. Avausjaksomeni Heinolle "vain" 2-0, mutta toisella
Heinon ilmava heitto piiiitti jakson 44 sekunnissaylivoimaiseenI
pistevoinoon(G{).
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Viro p65si maaotteluun kun-l
nolla mukaan vastakolmannessaottelussa0-2-tappiotilanteessa, kun vironveniiliiinen Sergei
Tabrissovselatti Helsingin Paini-Miesten Rolle Rantalanavausi aksolla5-2-johtotilanteessa
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:e'*iaa\-an Xerran mattonromari nosti virolaispainijan
kiiden voiton merkiksi vasta
illan viimeisessiiottelussa.
I20-kiloisissa Viipurin Voimailijoiden Heikki Haapa-aho
menetti 3-0-johtonsa avausjalsolla Kristo Kiikille 3-3-tappioksi virolaisen my6hemm?il-
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ilTnq$$t:ua' atoisenakson
Suomi sai maaotteluun lentii_
viin ldhdOn S5-kiloisista,silld .;l Maaofteluvoitto alkoi kaiinffe
Kosovostakotoisin olevaTtrrun , I Rantalanrappion jiilkeen entii_
td vankemmin Suomelle, kun
\bimamiesten Fatos Durmishi
HPM:n louni Rosenldf puris_
kohteli varsin kaltoin Toomas
ti viikisin pisteet voittoon 74_
Huntia.
-a
kiloisten kohtaamisessa Rain
Durmishi, 22, voitti molem_
Aleksandrovista. _r
mat.j a]go_lylivoimaisella piste_
erolla (H).
i
Avausjaksollasiihenkului I .37, 1 lu vietiin molemmilia jaksoil_
muna toisella eniiii 5g sekuntia. i la varsinaisenjakso-ajan (kakDurmishi hallitsee vapaapainin .f@W
nia) jiilkeen pisteend fisiiksi myds kreikkalais-roo-u_
miissd tasatilanteessasddntri_.
laisen tyylisuunnan ja lukkopai_ j
en mdarddmiiiin niinsan;til;"
nin.
cliL9h-oneeseen.
2-0-johto oli tosiasia 60_
-"..
tuomarin arpoma ofte_
,..Siinii
kiloisten kohtaamisen jiilkeen:
lUa saa otaa tahat-i[a
kaJriia
o
l" T_:n.Kampp ail u Urir eilij oi _ o.tteenvastustajanpotuu,
V_ral
den (Helsinki) petteri Uartitairillii. Rosenrif taiiteti-ilI#_
nen oli Durmishin tavoin kel_
po otelupaiillii ja hoiti voiton
rygnlatgo;enctinch_"j"I"(30
sekuntia)
voittopisteen.
steven Miinglistii tyylikkiiiisti
molemmilla

Lihes yhtii tasainen "seiskanelosten" motsin kanssaoli mv6s ---*-.
Vaasan'voirna-VeikkojenTbro ruuskilpailuissa.Tyylisuuntana
Perkkiiin ja Meelis Sillattin kohon tuolloin Euroopassasuosi!:.:^j" ni**:-'i'.::
taaminen 96-kiloisissa.perkkio
,rt{*Arrr*,hiivisi avausjakson 0-2, mutta voitti toisen 1{) samoin kuin
tumpi "greco",
ratkaisevankolmannenkin.
Suomi-Viro-maaottelu oli -;*,i:malainen.
kelpo vapaapainipropagandaa,
eiviitkii Iiirvenpiiiin j iiiihallin lehtereiti kansoittamaanvaivautuneet joutuneet haukottelemaan
pitkiistyneenii - koko homma
kun oli vajaassa50 minuutissa
ohitse.
Tiiniiiin ja huomenna samassa
paikassariittaa enemmiin vipiniiii & s?ipiniiii,kun eilisen maaonelumolskin lisiiksi kiiytdssii

