
Spordimees Ervin Liebert 80! 

 

 

Eluaegne spordimees Ervin Liebert tähistas 26. detsembril oma 80. juubelit. 

Sportlasena on Ervin saavutanud suurepäraseid tulemusi tõstmises, kulturismis 

ning kirimales. Juba oma sportlastee viimastel aastatel alustas  Ervin Liebert 

treeneritööd, mida tänaseks on pidanud erinevate spordialade juures juba 58 

aastat, neist viimased 35 aastat maletreenerina. 

Ervin on olnud juba varasest noorusest väga mitmekülgne inimene ning tema 

jaoks on olnud samaväärt tähtsad haridus, sport ja treeneriamet. 

Liebert käis aastatel 1950–54 Nõmme Pioneeride Majas Jüri Randviiru 

maleringis, harrastas 1955 Spartakis Ervin Uugi õpilasena kergejõustikku ja 

alustas 1956. aastal Jaan Toome juhendamisel tõstetreeninguid. 

Ervin Liebert võitis tõstmises Eesti meistrivõistlustelt kokku 4 medalit, sh tuli 

1962 poolraske- ja 1964 raskekaalus Eesti meistriks ning parandas 1963. aastal 

poolraskekaalus ja raskekaalus 21 korda Eesti rekordit. Lisaks püstitas ta 1965. 

aastal raskekaalus tõukamises Dünamo üleliidulise rekordi – 183 kg. 

Kirimales on Liebert võitnud Eesti meistrivõistlustelt kolm kuldmedalit (2004 

individuaalselt, 1986 ja 2005 võistkondlikult) ning kuulunud aastaid Eesti 

koondisesse rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. 

Ervin töötas tõstesporditreenerina aastatel 1962-85, kulturismitreenerina 1979-92 ning 

maletreenerina alustas tööd 1985. aastal Tallinna Malekoolis, jätkates seda tööd 

tänaseni Spordiklubis Reval-Sport.  

Tundub veidi uskumatuna, et Ervin Lieberti vanimate ja noorimate õpilaste vanusevahe 

on seitsekümmend! eluaastat (ajaloolane Mati Õun ja Arvi Altmäe on sündinud aastal 

1942 ning mitmekordne Eesti meister tõstmises Vaho Tabur on sündinud 1943. aastal 

ja hetkel on males noorima õpilase sünniaasta 2012). 

Tõstesporditreenerina on Ervin ette valmistanud 11 NSVL meistersportlast. Nendest 

tuntumad on Alar Seim, Rein Jõgila, Olev Viktor, Rein Kajand, Tiit Villig, Raimo 

Poomann, Aavu Õun, Hannes Kalmus jt. 

Kulturismis on tema tuntuimad õpilased Arnold Tokko, Arvo Mere, Rein Kimber. Males 

on tema õpilastest võitnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medaleid  (sh MM-ja EM-

tiitleid) ning esindanud Eestit maleolümpiatel Mai ja Triin Narva, Riho Liiva ning Sander 

Kukk. Samuti on tema õpilased võitnud Eesti meistrivõistlustelt lugematul hulgal 

medaleid, sh on Ervin viinud SK Reval-Sport võistkonna mitmel korral Eesti klubide 

meistritiitlini. 



Ervin Lieberti tiitlid: NSVL meistersportlane tõstespordis (1963), Rahvusvahelise 

Kirimaleliidu rahvusvaheline meister (2002) ning seeniormeister (SIM) 2007, EKR 7 

meistertreener males (2009). 

Ervini ühiskondlik töö ja aunimetused: Eesti NSV tõstespordi föderatsiooni 

presiidiumi liige aastatel 1975-85, Eesti Kirimaleühingu juhatuse aseesimees 1992. 

aastast tänaseni, selle auliige aastast 2014, Eesti Maleliidu juhatuse liige 2011-2019.  

Ervin on olnud 1979–92 Tallinna Atleetvõimlemise Klubi president. Ta oli 

Rahvusvahelise Kirimaleföderatsiooni (ICCF) kongresside Eesti esindaja aastatel 

1992-2012 ja pälvis kirimale arendamise eest rahvusvahelisel tasandil 2003. aastal 

Bertl von Massowi nimelise hõbemedali ja 2008. a Bertl von Massowi nimelise 

kuldmedali. 

Ervin on valitud 2007.,  2008.,  2011., 2012. ning 2014. a aasta maletreeneriks Eestis. 

Ervin Liebert ja haridus: Ervin on erudeeritud, laia silmaringiga ja väga hea 

huumorimeele ning sooja suhtumisega aus ja otsekohene inimene, kellega on 

alati meeldiv koos olla. Ta lõpetas 1959. aastal Tallinna töölisnoorte keskkooli 

ning 1965 Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonna ja 1973 Tartu Ülikooli inglise 

filoloogia osakonna. Ervin valdab viit võõrkeelt: inglise, saksa, rootsi, soome, vene. 

Ta on kirjutanud mitmeid kulturismi õpikuid. Tuntumad on „Atleetvõimlemine“ (1968, 

kordustrükk 2017) „Atleetvõimlemise ABC“ (1975), kulturismi käsitlevad osad R. 

Toomsalu, V. Kala, A. Viru raamatus „Rekordid ja kehalised võimed“ 1972, „Sport 

igaühele“ koostaja M. Arvisto, 1983, hulga artikleid perioodikas. („Spordileht“, 

„Kehakultuur“, jne.) Juba 1965. aastal valmis tookord veel ketserlikuks loetud 

atleetvõimlemist tutvustav mahukas TRÜ kehakultuuri teaduskonna viimase semestri 

kursusetöö. 

Ervin Liebert on tutvustanud Eesti maleelu välismaa perioodikas ning teinud kaastööd 
mitme välisautori maleraamatu koostamisel; näiteks kirimale kogumik „ICCf Gold“ 
(2002), monograafia Eesti malemeistrist Paul Schmidtist (autorid E. R. Magacs ja 
Michael Negele) 2017 ning peatselt ilmuv Jimmy Adamsi Kerese mitmeosaline 
partiidekogumik. 
 

Oma hindamatu panusega Eesti spordiellu sportlasena, treenerina ning inimesena 

viimase seitsmekümne aasta jooksul on Ervin Liebert kuhjaga ära teeninud 

Kultuurkapitali spordi elutööpreemia. 

 

Palju õnne Ervin! 


