Aleksander Kase 19.mälestusvõistlus 19.05.2018
19. mail toimus Sindi Seltsimajas 19. Aleksander Kase mälestusvõistlus klassikalises
tõstmises, võistlust korraldatakse alates 2000. aastast. Võistlustules oli kokku 35 sportlast, sh
noorte arvestuses 15, meeste arvestuses 7 ja naiste arvestuses 10 sportlast.
Tori valla tõstesportlastest osalesid Martti Šorin, Randel Mattiisen ja Sander Šoll noorte
arvestuses, kõik kolm treenivad Juhannes Kase käe all spordiklubis Kalju. Marti saavutas 4
koha tulemusega 237,527 punkti, Randel 6nda koha tulemusega 224,302 punkti ja Sander 9nda koha tulemusega 186,485 punkti. Noorte arvestuse võit läks spordiklubi Jõud sportlasele
Aleksander Moiseenkole tulemusega 287,799 punkti.
Meeste klassis võitis lätlane Elmars Koleda tulemusega 329,373 punkti. Naiste klassis võitis
Angelina Matjuhhina spordiklubist Kalev tulemusega 214,086 punkti.
Lugejale teadmiseks, kes on Aleksander Kask. Aleksander Kask (21.august 1902 Sindi –
31.märts 1965 Tartu) oli Eesti tõstja ja spordikohtunik. 1920.ndal aastal loodi spordiselts
Kalju, Aleksander kuulus asutajaliikmete hulka ja oli 1924-1927 juhatuse liige.
Tõstespordiga alustas 1923. aastal.
Saavutused:
1925–1939 14 korral Eesti meistritiitli sulgkaalus ning püstitas 16 Eesti rekordit.
Osales 1928. aasta Amsterdami olümpiamängudel, kus tõstevõistlusel jagas sulgkaalus 15–16.
kohta.

Tunnustused:
1936 - Pärnumaa parim sportlane
1936 - Pärnu Spordiliidu esimene kuldmedal
1937 - Eesti Spordi Keskliidu ekstraklassi kuldmärk

Aleksander oli kuuelapselise pere neljas laps. Isa Andres ja ema Anna töötasid Sindi
vabrikus. Pere elas vabriku kasarmu ühetoalises korteris. Isa töötas villase pesuriide saalis ja
ema kraasimise osakonnas. Kõik lapsed õppisid Sindi koolis. Aleksander läks varakult tööle,
esmalt töötas vabriku kütteplatsil, kus pidi kohale parvetatud palgid ja propsid jõest välja
õngitsema, kaldast ülesse vedama, saagima ja virnastama. Hiljem oli katlakütja ja 1930-ndate
lõpus mehaanik. Aleksander Kask abiellus 1930. Perre sündis kolm poega: Aleksander
(1931), Juhannes (1933) ja Mihkel (1934). Teise maailmasõja ajal oli Aleksander Omakaitses
ja Politseipataljonis. Ta arreteeriti 19.11.1944 ning talle määrati kurikuulsa §58 alusel 10+5
aastat vabadusekaotust. Ta viibis 1956-nda aastani Magadani oblastis vangilaagris ja hiljem
asumisel. Naasnud Eestisse, tegutses A. Kask tõstekohtunikuna.

