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' Szép ós ldónként lzgalnag est volt. tanuleágog la azoknak, aktlc szerrt1;$k tc*
nulntl -á' közónsés tán Jobb erednényt vÁrt. l szal.órtók nem volüak tulaágooen nog_
lepve. Láttunk e8y lagy olagz aggy{lttcrt. Lz olaca pírbrJtór-váIogatottnat nár
ávEk ótr u1noson 8yöng6 o1da1a9 óe ba Yan - tudaak raJta regltenl. Bz a negaa 'átLagoe telJealtnány slterelk egytk tttka. A ragyar caapetnak óvek óta gyöngÜ pont*
Jal vannal. sok gyönge pontJa. sg ulndlg ogi! a vareríg után erlnélnek rá, hol
kelIett volna Javltanl az öseaeállltágon"
Lz olaga csapat f6 ereJe ogységébenreJllk1 a ncgyeró ogy_egy ta11tárrat ttgnstkedő vlváEábaa. Jolen esetben Sákov1tg volt rl1 atl negnentotte e becgülctet. Ő
volt az, aIí a nenzetköz1.klagsz1g gz1nYonalán ererepeltl Eót bátran nondhetJu}',

hogy áttek1ntóse, nozgásbell clegancl'áJal valner61 de nó6tg blztoE topóÍogáeat
valamcuay1 cllenfele Íö1é eme].tékr olyan gyÜayörü tuggokat kógaltctt elő ír vltt
bs, bog}l ntndankl elámulva néztc. B1lonfolol lgr Ag á1tatáDoE érté.kelégrorrcnalJében DclÍ1no követkgzlk. ő távolról een ,,szópoax vj'vó. IekotáJa a.t a tlaaertlur
olasa t6rvtvágban gyökeredz!'k. De aa epévlváena.k p1nden tltkát, ntndlu trlttJít
betévo lener1. Látszlk mlnden nozdulatán az ór1ás1 ruttn. Kltünöcn tart tívoleágot' tlbaoználja hogszugágát, ellcnfele Játókát no bagyJa klbontaloln1o l1ndeaoh
nellott ve! e8y különlegee kópescáge. Ugy caep oda a gzúrása a kóafeJrc; rlnt a
kamaeleou nyaIve a mlt sen scJ tó lágyre. Hlhctetlen gyore ós pontoe ez a gzurága.
Mlndonktre veeaéIyes ós találatalna} zönét e*ael gteroatc. !ílnos az a Jó1 védott
kéz ancly blatoneágban érozhetnénagát tőleo
' Áz olcsz csapat
nágodlk legJobb embere kétaógte1cnül Pavesl volt. Pavee1, akt
nlnt tudJu.k - Melbourneben ollnp1al baJnokságot nyert _ lgazÍ nagyvonalu, ponpás
1skolázotteágu v1vó. ülkor utolJára 1áttan Pceten, Jó nábány esltcndeJc, tarosu
flatalcnber volt. Most blzony 8&y c1ől-bátul' 6önbtí1yrled férfÍutláttan vtrlont1 a_
klnek noagásán ez a oulytöbblet meg ls látszt&. De nludamellctt nóg nr tl
Bonpáa
a kesc9 lcnyügöző a nyugalnra, neg6yózö a blztonsága. Cga.k Sákovitctól kapott kl
egy tüzuátókos aggzóban.
t 19 évos Saccaro, atletlkus tannetü, gyors, ncróoz, tánadóozcllcnü vtvó. KótségteIcnül uagy tehetaóg, de szerlntam neggzo Yan a.kár Paveal, akár Bertlacttt vlvókulturáJától1 D6t[ beszélve Detí1no Íólelneteg blgtougágától. Bertlaottt Íáradt_
nak látcaott' vagy fornán ktvül van. Saép akoló&at oalnált, de kellő er6 áa frlesesság nélkül. ő volt az olaez csapat gyöngc pontJá - azol€noséDkre _ nort külön_

ben a vcrceég a kgllEténé1eulyosabb Igtt volnar Sálrovltsról ezóItan nárl l}g fili
nondJak a többlekról? Iladd kezdJcn azza1' hogy a válogatÁs' jobban lE alkgrül"hc*
tett volnl. Porszg ncrn katasztrofálts Jelenfőeégü doIog' }rogl klkaptunk az o].aszoktól. Dc ltt arról ls szó vau, hog;t cpácsapatunk nár olyan nonsgtközl Breoztiast
szerzgtt1 anlt nen szabad,elvesategetn1. Xcg erról 1s1 bogy a vereség ós veteség
között különbaóg YáDo A Január tl-1 nérkögésen az 01aEts csapat k]'aeazlE*f,öIénnyei,
gzlnto Játezva nyertt Ezt aen szabacl elhallgatul, aégba ez sokaknak rosgzul l's e*
elk. Eg eg;rébkónt aen csak az én v61enényera1 hanom mlnden eIfogul'atlan szakemberá.Az olasgok már 8:2-rg vezettek és a}*or ktcg1t engedtek az 1rarnbó].n ,,Feltartva,r
nyertek. Ilndezért'nen okolhatJuk sern Bárányt1 a"kl szokott snoJd1g modorában küadött óg nóha 1gen szép tussoket adott. }Ia a márközós négy naplg tar.t, aa uto].Eó
napon bllonyára Jobb erednényt árt volna el. llen okolbatJu.k' Xauszt se:n, b"1szgn nse
v1vott rocozul - bár ná1a k1tünlk az 'alapvető tórlskolázottság .blánya. Á gendki'vül
r,utlnoc olaszokkal szemben _ aklket u&yan a nultban egyszor_kétszor már a].anosan
ueegleptek - nem találták meg a negfelaló csodagzort. Ydgül Balthazár ssro tEbet r5*'
lal hogy a telá1kozó estóJén ő lctt á magyar csapat fatálla 6yönge pontJar Tőle tötF
bet várt pors8o mlndenkt, h1szen prec1z, aIapos, k1váló ternpókra óp1tó vlvásának
drtókót nlndcnkl e]'1gneri. De passzlvltása tulságosan D8$}e Eg'y-ogylvcezedclmoof
el'lentánadás ncn e1ég ahhoz, hogy tlszteaágoc távo1 ságba'' Üartsa magától ellenfa_
1ét ót negakadá1 yozza, b,ogy az, sa1nta zavartalmu1 , ktdolgozhassa alreióJát. Én
sagretcm Balthagár v1vását ogyszerüségóért, tlszta gt1lusáórt, de az epd rnagasabb

harcl kózeégct klván.
Élvczcttel néltünk néhány nérkiJzést. Igy pl. a Dclftno_Sákovlts asezótl {unt
va].óben n1ndgnt megnutatott, anl az spóvlváeban azép és tzgalmas. Hogy rult lahctett
tanu]-n1. Sokaü. Do az cbből gredó következtgtóeek ].cvonása már ncl s bgszámold felad"a t
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amelycket haga1 ós ncBgot}örl vargruyokcn' sok évos versenyb1ró1 ruüködésg közben ",
gyuJ tött. MegÍlgyelórct 1gen órtókesek és a verrcnyb1rák b1ráskodás kiizbgn elköve*
tett hlbált naJd hlánytalanul fc1ö1o]'1' ct}.kében azonban olyan aLapv.etó olvÍ hÍbát
ejt, enclyro .a ogyeégee óc c8yöntctüon ktJtclrzó blrástodás b1ztos1tása oélJából
rá kcl1 mutatnl.
Cltkónek a ,,kardvtvásban a tánadás elb1rálágára't vonatkozó feJ Üagotcsc csak ma*
gánvélonényó lcbet és gl].ontctgs a Xrgyar Y1vó Szöveteé5, Blrák 81zotteá6,{::ak a tg.
klntetben korábban ncg'íogalrnazott ds kötelEzően e1őlrt uregbatároaásával. izért a
c1kklró á1'tal ,,tlyen felÍogáaban'l va1d blTáskodás aJánlása halytelEu cg elkalmazága
veraenyblró1nk ayakorlatában kcrülendó
"
Á lagyar Y1vó Szövcteóg 81rák Btzottaága y' továbblakban BB.l au sdzók Íandcaá*
val 16Jrotórtésben e tánnadás fogalnát as alábblak saerint hat.ározta megl ,,Tá:oadás
akkor Jön lótre, aml'kor az ellenÍélfeló nyuld karra]., a fegyver.tregy6ve3' vagy é*
1évsl ac clleafól drvónyce ta1á1at1 felüj.etét vcszólyertetjrlk és au a v6suélyeato*,
tós megrza"k1táe nólkü1 ós folyanatoEan a ta1á]'at pll1anatátg tart"t|U6y'rnÖkkor Ie*
szögolto a Bts. / anelynck lt1].1 tudre ís tagJr Yol t / azt ls, bo6]r
lifisá,tf a testngk
az gllndltáea az gllcnfó]. folé nég nen tánadásu /Ylváe o.lap. 1955' dxlrlltst uzárn,

24-1t oldrL./
Á trbadár Íogaleának e BB. í1tall noabrtároalrl)óI ttlndulva !1111 llllr otl_
két az alcbblak szorlnt kcll ltdrtÓkelnünt:
L,/ L o1kk ncgállapÍtJe eat, bogy |'o3yog cl!ölök nre lttJát, vrgy lr JrrJLr_
Itk a krrdcraónyezó vlvó a}o!óIeadJaénel plllaaatát1nert nl lanor1& fel a !otl8._
Játót ór a lábnunka állantló vdltatoró nozgásr kÜlbea el o3l1t fólnrl ert l loróulatátr B.Iy aögött gz sllcnfél ne6tánrdáaánat r ggíndóta dll.tt
Ebbőr a ncgállap1tásbóJ' Ittüatt ez, hogy a ottltló eltgnerl a tlneilír olókórlttóEéacL r lÚtét1 anelyet a vlvók tánarl{rrü _ rlnt r lotorldnónycoobb tel{lrt trol_
zésl rdr!. - Eegtnd1tágá.hog fe1haraná].na!. l ttrrddg rl3tailltását tehdt e lo3több restbol r16&écgttóg elóz1 ncg, alclyct!e vlvól pcngJvel ,/ larral ,/' lábbrlr Ya!'
n1uttklttővel rgyazerre .blJtenak vó3rr abbóI e oálból, hoty tánadáauk rojtrrd1t&lh.og l Le8lcdvcz6bb ,,topóttt lllctólcg e Icgal.kalnalebb távolsá3Ót blztolltllt.
f,l
az lndltír c16fe].tétr1o1 al eredrónyca olótórrttJc lÜvctlcltébon Íonntllhrt, tadltbató r t&adíg, anelynek oóUr e tllálat'mcalrerrégc.-' lelálatot 'alonbrn ro bebuzott terral' lem a 1áb klzárdlagos olőlüorgetáalvtl ncl lcbet elírnl1 !o|,l!r!otll,
egyedül éz ktzátólag fcgyverrcl, pcngévol. últclrlrrcrtloa &övctkrrll rbb61 rr'bool
- fl8yolmbcvóve a BB. nagbatárondsát - tlheilárt olrl Ícalverlel 111. po3ívrl
lcbct tnd!.tanl. A verecayb1ró podlg alkor btrcUr ol brlyeccn e tcrrdó Íolot, tr
uen 8ondolatolvasáe1 kópcrrógórc t&asllo{vr ltÓl1 trr
olyer Fngívct lrilllott,
ta]'álrt rrorrÚorl lrdnyuló nordulrtot, lbrtót ttal ttldáaaakr rclyct lrcret 6
mc$,tl huon blró társal Jg e lölÜecój borríltó rJsro ta }át{g nt!& crljlrl ór
.

ltól.
2./ olkt ncgállap1tJa e lovlbbtalbar rrt, bcal
lttlÜnbó3 vn r lrrd
'r1epvot6
^
óa a tónÍvágbaa
a tá.nadás rlbllíllrílál.í
Al ejycznónyee btrágkodág.clnÚllüÍLcg orrtÍŰtr tttlbbsJeet rro trar r lrr.d ár
a tőrbirágkodáa közöttl nó8 Levárbj at os/cg t&adárot elbl:láláleál. lr rjyrlj1nyek rlad a t6rrE, mlnd' a kardra rglaránt óa carÜntotüoe vonrtkoluato El?lall ea
a BB. nrgbatÁrozáEából a&kor, rlkor lerlÜgozl aat, bory ntánadár ab[or Jör 1étre1
anÍkor rrc E fe$tvcr hegyóvel vagy álÓvcl ..on !ülÜnbrJ3et aaoubaa gyelorletltag
gen tobrtünk'1 ncrt vegyü.k art az rlctct pl.1 bogy cry tardvÍvó llnrlm talílatát
tánaitásból, védía-vtgsgaszurásból vegy trupó rlolóból credóen _ rlurdgerl órt cl.
Eanok a vlvóna! a csclebényclt pontosrn ury lell elblrálnt, nlnt cgy tólv1vó olrlcknényolt. Hogy azután a fcglver bcgydvcl elórt lr!.áIaüokon tulnln6oa olet íldvrl
fokáva]' vegy lapJávaI e1órt találato&at 1g ótrónyolotncl rlaöattJilk' ez a &ttcrJeeztJr lt ogysztsányelc eglöntctü alta1nallrdra ltlor befolyácaal1 nlndöalr. .ty r
vágárolhol alka].nazkodó, a tórvtvdrtdl ucy.n cltílű, vódóroudeler blelallláalt tcttc szii.Lrí3ollÚ.
7./ L o1kk negá1lap1tJe vÚgtll art1 hogy gorr E }rrilvlváaban ar a fó1 tltlrthotó
táartlónel' all előbb vÍsc1 Íegyvorót El].eafelc íaLé1Íolyanatogaa llólclehdó nolgáaonl' elaal a sgáBdékkal, .bogy találatot vlgym ba. l Íegyvcrnol,,ag ol6lovttc1c
te1Jorcr Íü3get1en attól', hogy ag elóraoa3áct t lab vagy.lóz tnil1tJa1n
Fclltt negállapltés o1aó lltezq többé-tcvósbó Ío{t t !B. nogíogelu qsőal?1 trolban
tcvócbó rrabrtoE azaal Ezanbcn. Á aáeodlk noatatban Íoglaltrt - a EBo íltal tötclczően cl6trt szabály ezerlnt - alsDvctócn blbárak ór lcn fogaCbatók e1' vl6llr bcbuzott kólzel éE Lábba1 ladltott ahoró a ma1 íolÍolÍr czÖllat acr r1aörtttotó tápaanna.k
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t1ásaall ll'1et61eg ogaE a negblváset-lnYtteo trbeiláaat} alnöcüll anol'Boh olblráláoára ez lüevágó saabályok ea 1rányeüó!.
tsl1ll lnrlrc a tánatláa Ío6e1nánlk a nr6batálealcl h1górLetdvc1 auonbca nm vóggett clc&énytelen nrrntát a EarilvlvÁs terda. nuakd'dacl az órdeao aa; bo6pt'r'&stat
a vlvólza}ályaatol acon bl&yoroájdra1 mcly .3t . lcgfoatoaabb Ja a1aPvct6 clv1
f,o5alart' hogy lt tek1ntbot6 tór Jr kartlvtvágbea téradónalr !*! válesaolte no8 éa
ag5laecrücn ncg,fclerlkcs1k róla.
Ea clt a kórdóst lgonban t'6cr1ebb!61 ncgplcs8áUul, eat kcl]. noaÖell bo&l a
saabályorerkcsat6ts Ío]"gdckrayrÚgo rzÍnrlékorvoltr &&et-c te!.Jrc btlüoaré63rJ'r8E.batorrág6e1 {r ccabórtelcncl orre e. kóeéÓrre Íolc!.nl? Tcill-c a vefór{5et e BB.
acgfo3alrelága 1O0 $_6j poatoerí56e1? Ígoa16 vdi.r**t e!!e t kdrddlrc q@ ncro! adnl. fiolycaon taláa ugl v{1arloLbabáa ncg a LdrdÚrt; bogy a s.l Bejfo$rinuáaa
legJoDbrn lcgLÜrclttl Út ba clvl elapfogalnetr.nllyet loh* ien lcarlrertdt noÍl
d'c cgy r9ortrí3 blráakotláet arebÍlyaetát ráópttlttóts.
Frrlzl mnc} e ne3fogelnazdlra! tg vaffilt hÍ&yoecc6'at.!craö3lr1 $l" eltr hosr
,,ro. lE ellcnfél fo1á nyuló terralg l fo6ryvcr br5yóvel vagy Jlévol n.'r tsJclr Ll
neruÚ tagrd:lt alt1 hogy c6/ .E'sgrrü }'ttölórrol végrcbrJtott ütél-.tu'a. ve6y v{gác na rlnöj1tbető-o tánadírnrl? lrdtg onrh r t&adrígnal 'e1r6 BtÜDo 'tlg'oruaa
trd_
vjv" _ .!o lt ct'lcnÍ{t órrónyer tal{latl Íelülotóro. ban@ aqn.lr frgrvcrlgc
nyulo tbbo rr cactben pedlg cgel e nágodlk ttcn ntaögltb'etó tánadárar};rort ag tránynl es r11.Díó1 órróaycr talíletl foli{t ctJlo lyuló *arral1 a Íogner böjyóvcl
vagy Ú1-vrl vcggÚ!.ycztetírl1 tatáletrccrgóe1 oóllel. Ad sbruJldrrrn vlvo a ilo16ot egy
vlvó lal Jrtl].gnbcn vrtt t&ailáríarl orlk art e bcfoJc86 nogdulgtÍt aevcrhgtnénl
tánailáraet; 3c1y ro őrndnycr tal{latl tcl&let foll cllndult' Üal'ítatot |rt el,
vagy vó(lólbc ütlög6tt. Pclr!' aa nár er6raalo1t ór lahctetIen ór'Ü9 re1grrr{ratr ._

noly tartbetetlea.

Itatcnt öralogeavo eat kel1 ngnd.Bon' bory c t&adác

e na5batárocága a 3lrák B1zotteágának Íogrlnesírdban hörol1tt ncg lotJobban a val'óoágot ár bl3dtnlol$ blráltodáru& iorbr! .!!. trharrtodva Lcl!. ttdlotclkct mcgboralo
fo6ar,r'náaa&

PaJ'óoa Bailro
Palóoa ladro eporttálr oÍtlÍvrt tolJor cgdrrŰbon r6yetórtoh ergal.a hozzáffl_
zégerl? hoty vólenónym acrllnt lí111 &{r&lt e ttloadóa fojatn{orl írtcllelécóben
gyúorírtt tólca l Y.!!B!rrl! tr1c1atlr6ar{gr foro5 voarclybiu.
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l{cn klváaok ttt a blrárkodár tágteril tónáJála ráealcteecn kltórnl, már ezórt sen,
nert ltlll Bnilrc ttváló vlvólaaktet1ntólyllakntk a blrárkotl'ásról llÍeJ tett nózgtelt
általábaa olz'tom, Clkke acoabaa olyea kltótElokrt 1g tartalnaaru,'fuelyaket - mgrt'
fólroórtógre adnak alhalnat - ba ncn tonadn tzóvá, mulaeztással vódolbatnán nagapetc
Botür61 - batüro 1dógve !111l ladre ollkáben cat l'rJa: ollapvctó kit1Üabró3 van 8
kard_ Ús a tótÍlvásban a tánadáe clb1ráláacbin.r ta Üévedóg. A v1vóelnélet, a v1vó-

-+-

lener1. Bgyotien cgyet1 változatlen neg,brtározással nlndcn íegyvernenre, töue, kardra, párbaJtórre ogyaránt. lrt au lobet egyszcr lgy, nágkor nágként értelnegnt. Ba pedlg cz lqy vbn akkor noa lcbrt r1epvct6
különbeég a tór óg a kardvlvásban a tánadáE elblráláaábgn.
á, oltt lg folytatJat,'a tőrben nlndlg az a tánailó fé!' akl olóbb Vollólyeztetl ellcnÍoJ.étazzal1 hog3l fegyveres karJának klnyuJtásával ' pengáJdt gllcrfole.órvónyee telálat1 fclü1etóre ÍrányltJal agon oélbólr hogy azt foJ'yanetogen rlórebaladó nozgácgal elórJe.'| lzt a - külöuben a tánadág nladcn fe6ryverncnére lltcrJosztó fogal.nat fettó - ne6.batározágt a ot&k ug5r.bangau1yozea kl, nlnt.b,a lz orupán a
tórre vonatkoznák' a kardra vlcgont Domo Do bel$uk továbbl a feJte6etáe Íolytatását, asly lgy bangz1k:,rA kardvlvágban nen kövcte1nóny a kézzel vaIó luil1t{r' b1_
Bzgn l uagyobb távolság, valamlnt aa e16vágáEok veazálye nlatt1 a Eard tolJos klnyuJtÁeáro csak akkor kerü1 sor' antkor az ollcnÍélbez oJ'yan köael kcrtiltüak' bogy
a kqrnyuJtágEal ogy-egy ütenen belü1 nár találatot vlsgünk be és ezzqL az olóvágás'
vagy . tenpóvígás veezólyét e1kerüLa1 lgyokezilnk.E
Igaza van T11].1 Endrénok abüan' hogy a kardvlvágban nen kóvetelnéay a kézzcl
való tndltág. Ezt azonban neglnt csa.k ugy bangaulyozza kL, m1ntJra az ELzátólag €
kardv1vás elóJoga volna. .A tánadást mlnden fegyvernenben, m1ndenk1 tetgzéor sgerlnt
végezbctlr anl azonban nen JelEntt azt' hogy az egószen vagJ' réezben a tálaadáe fogalnrtnek ncgfe1el.
.l, vlváa küzdelnl eazköze a fegyver ás nem a tegt. A,zétt a teEÜtel való elóre
hatoláa önnagában nem tgk1utb'Et6 egy fegyvernennél ean táBadásnak. Ahhoz ee ollenÍólnek feg3lverrel való vaezéLyaztetéEe, eIeJétől végÍgazEkséggE. lbból terméEzetszgrücu rz követkoz1k, bogy a tánadág a pengével való veazély eztetéa plllanatával
kezdőtllk1 tekÍntet nólküI erra, hogy azt nege16z1 vagy goüE az ellenfélnck tcattol
va1ó nrgEögglttáEe. ileglepetéere a otkk a'továbbl feJtegetéEében gzórő!-s?órq ezt
a fclfogástvellJa mondván:,'ebbőI az következ1k / azt az általara ldózott cl6bbt kt_
tóüelre vonat&oztatla/ t hogy a kardv1vásban ag a féI teklntbetó tánadóaaki aE1 e]'6bb- vlEg1 tegyverát ellenfele fgló folyuatosan előrebaladó mozgáaoal' azaál a
száÉaéktel1 hogy találatot érJen clo'' Yagyls _ elleatétben az előcncnyekbcn klfeJ-,
tettekkcl'- t!o8t váratlanul a kardvlvásba! a tánadáE fogalnát ugya'rury batározla
neg, nÍnt c16z61eg a tőrnól, negbatároata. úrtbctetIen azonban, hogy an!'kor a tórtána<lór fogalnát megbatározta, azt ugy hangs'ulyozta kl, nlntba az a tórla acn vonatr
kozná, noet pedtg a kardtánatláe fogalna neghatározÁeának ad olyan szÍnt, n1ntba az
eItérno e tórót6]..
Esck azok az egynáet ogyszar cáfo}ó, mássaor neger$altó negbatároaások1 anelyek
111}1 EuilrE cl'kkónek az álta].an ldóeett részébentalálhatók. Lehet, hogy erck rnáa
értelnbezígból fa.kadnak, n1nt arult keltenek, de mlndon esetre alkalnaslk llla1 bo6l
félreórtórre, távtanok ébreeztéEéreszolgcltaaeanak óyagot.
Egzol lczórtnak. te&{ntenén a ol*kheg való aozzásLólágoaat, ba nen tlvánná neg
a szóbtnforgó ténakör, hogy a tánadások kti1iÍnbör6 vógrehaJtáe1 nódJairól lo begzólJünk: allyrn elónyök' llletve .bátrányok á].l'anrb Íenn1 a közbetánatláaok veazályével
gz6mbeu. VcEzgn elóegijr a támaclásnak azt a nóilJáto anelyet ttltt Badre
Javacol, ée
anelyról o1kkjben peitlg ezt rnondJa:
vlvók általában kcrül1k'a kardnat toráa va'.8 áttalában
1ó ktuyuJtágát / alőváeás veszély l és
mtad,en akclót bÁtla^buaott1 1ezárÜ
kar vódo1nc alatt lndltanak.l'N6m tudon olgondolnl, hogy a nagy v1vótávolsígról _
vágzett támadáaon klvül, mllyen vtvó akc1ónál történ1k ez ós bol volna tldo&olt?
szabá!.y

r

tárnadásnak eg.y fogalmát

_
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KétségteleneJ.6nye az llyon tánadásnak' hogy r hátra.bugott &rr lrvÚrbJ vrrlílyrltgtett az elóvágássa]. eaopben, níat ag elóro nyuJtott ter. ll el olónyr eronben
nár eltüalk a tcctre tört{nő "terapó-vd3árok ós rlur{roLteÍ lc.&blnrncrt tr ollrnfélnek ozckkcl &zono8 utat kell ae8tennls a tínrdícnlnit}'ít uóttJánál. / hltretruzott
11letvo ayuJtott harunól./ Fagy bátránye e bátleburott terul, ar rlloafíl prn3óJónek vraaólyeltotáoe nóllcül1 elóreha3.adásnak' bogy er e kölbo oró tcrttór telíletlíll
a saabá1yok crtelnóben' annak a vxvónEk a kárcra t'ell ltdlnl l telá]"rtlt, akl not
veszéJ.yeatstte pengéJéve].az ellenfelét, k'Ívdvc ba eg / ar o1loniéI / c6y ogépl vt_
vd1d6vo1 / utenae1 y' tgeouu talá]'. Bga& az clóuyöto lllctvg hátrányok foro3nak
fenn a pgngev€gadlyeatetéacel lndÍtott tálaedáraíl ór eaaíl, enrlylt B.n3c vcotólyeztetca nó1küL1 et6rebato1ág e1őz raeg. Ytnuch'el,onbaa e tdmedáro.knrl olyrn feJell
anelyoket a k'özbetárgadárol veozólyo ellen eaáE1táron hlvÍil hr3yalr aeéÜ hlbl volnr'
IJ'yen a nÁsodlk száDd'dku táncaláe közbetdnad{r ol].rn1 *o!'yokaEk gír e llrk óluovozésa ls.nutatJa' ho&y al e16ayöscn alkelnarbrtó kölbot{nró,tt / r1óvá3ár, torrpóvágás éa scurÁs / ol}en. I3.yoa tqvábbÁ a tcaed'{'rnet aa e tökílrtoron ví5rl.beJtott
nódJa1 anely &ónyteJ.on - ke]].ctlon bár1tárr* kánylgrr1tl el lllenfclot. Yó3üL, dr
neo ütolcó sorLan, utrlok e tenpó-támadáarel enrllyol rrcnbrn, e trbrtotlonróg1
p111aratbe raJtatitött o].lonfó]. kóptc1en 1drJíben rkír hörbotcnadírt, rlír hírttáat
alkalpalnÍ. Eorméaaetesen nqgy Esorepet J{tgalk e tdna{{c vígrrheJtóríael nódJlbea
az e]"IenÍíl vlvóuodora óg tahttkdJ8 1c.
E rövid vázol'Ásbót tr k1tültj hogy a kiÍlöabörő közbrtánadároknrl / o1óríg{r,
tenp{vá6áe, fe1tartó-rzurés otb./ hillönbözó e vrrlílyrltctír1 foke b./ rránor r tá_
nadÁgaak olyen a vígrcbeJtíaluódJe9 nllycnt e törbrtínedárok vortólyr ollrn loronpóbe á].llthatunk, c.,/ cze&nek a Üéneddookna} - e }örbrtdaed{rok r}lrnt alkelnezásá| tlLotóleg - különbii?,ő az c16nyc1 ór a bót.rínyrl , d./ e körbotáreddrÓt v.l5{_
lyeeadgclnok óa a tána<lírot veseÓ!.ycltot*tüeígdnck tijlcaöahetáre nJrvedó arre ndlve' bogy aÍkor naly!'k táfied{el pód r logallalnarrbb e körbltánrd{r vcrrítycnr} nca_

hlus1 tágáre

n

- roo
EIR8X"

Osont SsLt&

BállloNJ s3gBlBIzolTsÁs $I4eI&& l, Baletonl rntÚró BÍrottrá3 e Be].lton LörnyÓke sportélctónek k1alakltácá drdgh{ben eportblaottsdgot hoaott lítrce Ar uJonn&n
alakult rportblzotteÁ3 feledata Lrsz az 1958 Jvt blleton1 rportldínyro rzlnvonelll
és galdag lro8,taornot kte!.a&1tanl" l braottl{g rlnötr lr}rórvárl aare, e ITSH főorztályvozotóio. a b1gottsd8 ta6Ja1t as o8yo8 eport{Er.k Iogblvrtottet czekonbrretbő}
válasatották neg. .[ vlvókat dr" Bcy Bóla cze}vrgrtó fo3Je kÓpvllrln1r

ooo

szÁ&QsaIÁtYI. röe&sÉ!ÍrEF" l BB. Yáro*í Ta:3áoe S"8. vlvógee}orztályr XII.18-án
kl'ngndotta fe]'oszlatdsdt. Felatte oaJná1atoe, hogy .z a c&6róny terctok tözött, de
t1sztgr crodményokka1 doJ.gozó aalkoeatály lnyegl tÚno3atár b1ányíben o3r. . 1ép6sre kóay*zerült. Vélcnónyünk szertnt o Bp" Álggöveteóg íoledeta trnno r Váror1 Tenács 11Ictékes körolnél e1Járn1 ld'rán-v1 Fereno szrkosztály{nek E.3B.ntdrr órdokóben.
vt(iókl -blrelnk közötÉ 6ppan mat ezánunkban g].vasbetér bo&y cgy tl'r közrd3 több rn1nt
8.ooo.- }t óvl tá.oo8atáaban réoaegl't1.vtvócEg&orltályát. Budapeat, Szókeríóv{ros ór
Körmend közsóg költaágvetcgót na klvánJut párbusrnba vonn1r-dc alt bl'rlnü& nqr tóvedtin}1 ba o Yárost Tanács Sport É&reaüJ.eténol vlvórzakorztdl'y{t brroaló ölezcago1.
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!r€8 lthetng llltrnteÚl a n)a8,yaT vlvósport szároeÍra.

ooo
A PEcsI EcYgTEx1Í JTHLÉTILAI OLUB vlyósaakoertály v€zotőJo Móhes Károly _ nagy
agyatemÍ elfoglaJ.tságára való teklntettel'_ lenondott. Utóda Mlbály LaJos, ctme:
Fécs' BqJcsl Zs1].lnszky-ut 1).
ooo
gÉNÉsc$A.g.Ar
purŐ.pr
Á
s.x.NÉvvÁlrozÁsr lsl.n$tgTT np. .[ sportkör uj eluevezéee:
Békéscsaba1Város1 Tanács S.K. Levé1ciro: Karácsony1 Lajos, Békéscsaba, Á11atforg.v.

ooo

KIsÉalETEK. Á sPCIRniloz0ÁsoK ÁBRA IRÁSÁRA l nSport ée Tudonány}Í a Teetncvelésl
Tudományos Tanács folyólratában T11].L Endr.e nagy drdeklóitéEre gzánot tartó olkkben
fogla1kozlk a v1vás és több rnáo sportág nozgásalnak Jel1rással való'rögzltóséről.
Az ábrákka]" lllusztrá1t órdekee rnegoldás gzakmal használhatóságáról az i1letókeg
szakembereknek ke].].ene noggyózödn1. Ha a v1vás koreogláfláJa boválna ós óltcrJotlne értókes segédoszköz vo]-na a nemzotközi ogytittnüködég e16nozd1táea terénrmert
nj"ként a zenében a kottafgjek bánnely nyerven bogzrílő országban eglaránt megérthetók' a ctkkbEn klvonatosan közölt lrásjelekkel T1111 Endre hasonló célt rernél
elérn1. Lapunk egyébként nár 1956. szeptembgrt számában 1snertette T111l Bndre
eme elgondo1ását egy álta}a 1rt clkk kerotóbon.

ooo

Éaogxns grrr oöNTÉsr Hozrax*scy Óv{t ur.oörrrÉ$_ÉsEN. .á, kardcaapat baJnokaá6o&
kÍizdelurel során a Bp.Vasas- BVSC mérközésen történt. Detre a BVSC vlvóJának ceel_
rtpoeztJa Kovács Pál mol1ón mogü1t1 egy!,dóben folytatta tánadását és Xovács Pál
fajvágása színténta].ált. Szabó Pál a Juryolnök levezette az akclót ég Dgtro Javá-

ra 1télt ta].álatot. Kovács tt1takozására uJbót lovezetta az akc1ót, eauttal e5rüttes t4rnad,ásnak nlnösltve a két vlvó összecsapágát ée negá11ap1totta, hogy n1után
Kováce fogta el Dotre pengdJót'szuttal Xováce Javára ÍtéItea talá].atot. Á döntós
ellen óváesal óltek a Jury d'Ápoll azonban aa óvást elutas1totta" Indoklás: a ju_
ry elnöknok Jogában á11 ttéletétnegmásltanl3 ha utólagosan ugy érzóke1!.1 hog5l o1ső 1télete a]'kalmával,

nom

vezette !-e belyesen az akclót.

ooo

.

.á'z o6y1pton1

V-tvósz6vetség neghlvása fo1ytán T11l1 Bndro Kalróba utazott ahol átvettc az e&ylp_
tomt vlvókeret o16kéezitásd t az L958. évl Phlladclpb1ában eorta kerüló Ytvó Yl1ágbaJnokságra. TÍ1lÍmlnt állan1 etlző ós szakvezető kötiJtt szatzildágt 1évl litótartsmra az egylpton1 Vlvószövetségge].. Me]'lette D1 Boga klváló olaEz vlvd beoEztott
mesterként nüködlk1 akÍ 1nmár hatoittk áve fogtalkozlk az egytptoni ó].vívótka].. T111í boutatkoaásu]- v1vóbenutatót ée akadáníát rend'egctt, nagyszámu éndeklődó Jelen_
]'étében"Jolerr vo].tak a magyar követsdg tagJal lsr

ooo

L$NorEL vLvÓNö _ LEvEI,,szŐ E.{B,SÁT KsREs. Kedves1 közvetlen hangu levél élkezEtt
szorkegztóségünk c1móre, melyben egy 19 éves 1ongyel vÍvók1sJ'ány arra kór benuünket
seg1üaük h'ozzá', trogy egy magyal vlvónöyelr vagY fluval LevéI11og felvcbess a
az érlntkcaéat. Mlutdn va].ószlnü'nek tartJa9 hogy lengyel nyoJ.von 1evelez6társat ná].unk
nom lgen fog találnl, magyarul v1gzont nen begzél' közJ.t, ho&y angoIul tanult
dg
ozon a nyelven szlvesgn levelezno 8 na8yar vlvó sportolókkal.C1mc:Eatgorlata
SacÍuk
K0szALIl{'u1.Zwyolestra 198 m"2"LengyeJ.ország - Po].eka.
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Irta: Gellér Alfrád

v1vómcstor

gz. közlernényr
és f1ukatr anint
Gyalran 1átn1 a fővárog utcáln seralülő korban 1évő leán'|u:":
Yagy onnan
büszke öntudattal vtszlk a vitőrt vagy kardgt ás vonulnak vlvóodzóslo
hazafeló tartana.k.
pár g ]'o éArrllyen örvendEtes dolog a vivásnek az tfJusáB kóráben Eok esetben
rátomett oktaven alul1 korban va1ó sJ.terJedéEe1 annylra elgzomorltó, bogy kevde.
-tó á11 renóe1kezésre ennek a fontob feladatnak mogBYugtató gódon va}ó elvégzésóre'
órlató anké_
Ezt a vlvóoport legfőbb lrányltól ls Jó1 látJák ós nlndan q v1vóü&yet
és
a klraég nlnden alkalopna1 sz6nyegno kerül1 mlnt óget6en sürg6g kórdós
,oo,
Hl"o
vlYó
B€
8
o1den1'
rené1Jiik, hogy a közglJövőben slkerül lE a kórdést a1ker'€s6n
^
szaktanáceatm_
radó eacrkesztósóge részér61felszól1tást nyertem, ho6y módasortanl
edzótanfolyama1 segltsó8óre leglek odzótárealnnak, fóleg, axlk róvtd társada}nl
ártanl aaoknak sen e'klk rémokon alorcztók neg v1vóeita61 tópag1tósükct, d€ nom fog
;;;;;' ;eont"t vlvómestert tanfolya,noket
1.

cso_
üa már a komoly vagy v1vóezakooztályokna}r lo van nagyobb 1étszárnu ]rJ11|-at
portJa, ennek képzésétrendeger Egy gyengébb n1nös1táeü odaóro, de a legtőbb ssatben tárgadalm1 edzóre bLzzák, pedlg e fontos Íeladat elapos tudásu és türel6ü oktatót 1gényeLne a továbbl fejJ.ódós 8zoeBontJából. l csoportog edzóáhea a leg,alkaIkót'szemben
nrasabb fe1á111tás1 alakzat, anennylban azt a terem nagyaága nogongeÖl'
ho6y ellonfe_
á11ó nyltott goro A tan1tványok nár az elsó órától kezdve nregszokJák'
gd.ző cbben az
1ük nlndlg szenben fog á!.Ianl' aklt gza&adatlanul f1gye1n1ök kelI. A'z
a].akzatban könnyebben észrEvesz1 a htbaákat és azokat azonnal kt'JavttbatJa.
l,z lJ'yen ceoportos munkának 1oglkusan felépttott tőranyagát fogom folytatólagos
közlanényekben leadn1. Azért a tóranyagotrnort a fogyvernomek ki5zött 6nuok Yan 'a
legterJedclmesebb anya8' a e&yben a Bárbajtór vtvásna&o de negyrészben a kardvlvásnak La az alapJát képez1.
Sokan azt tartjíkl hogy fegyvar oaak akkor adható a kgzdó tanltványok kozábe'
ba azok a lábgyakorlatokat már J'ól ura1Ják. Nokorn váJ'enénycrn ós aróg tq9aggtalat1
neggyózödáson, hogyha az edzók előadását vonzóvá, clvezetescé akarJe tennl' ugy már
az aLső órálron lsmertetl a tórt, azt kózbe adve a helyes fogást óo a hat kózbolyzo_
tet gyakoro1tathatJa, 8 18y felváltva kézzal óg lábbat kü1ön-kü1ön üo1goztatva1 a
lábgyakorlat okozta fáradgágot könayobbcn levozetl'
Még egy dolgotl akarok eló1Járónban k1fejtent: au eg)r1k vlvóterenben láttann' hoay
az adz6 egy 7-E óves maglehetósen alaosony, vézna gyereket oktatott szabványog tór_
rel. A tór bogsza majdnen elérta a gyernek tegtmagadságát, amelyet a gyertek k1s
kezével ocn belyeeen negfc8Ell eom su}yánál fogva hosszabb tdelg ál]'ágban tartant
nep tudott. Á nulüban lobetett o1yan vivótörökct vannl, amely_ek hosazueáguknál ós
su3.yuknál fogva a1kalnasak voltak gyermokvlvágra. Kórd"', norn kellcno e mget tg llyen v1vótörijket gycÍrtan1t anlkor olyan ook gy€rmek Jelentkezlk vlvágra.
Az oktatást lényagesen negkönny1tané, íornáeabbé, ekcÍódusabbá tennérncrt a nehéz fegyverrel va1ó gyakorlágr u&7 az ál1ágra1 mtnt a lábgyakorlatra van káros ba_
tással és talán cgek az cgyonesszurás gyakor]'ását Üesz1 lehetóvó" Két kilnnyebb tór_
typuet aJá.nlok: agy ?5 cm és 'g,y öo cm hosgzu pengóhez gzerkasztett, gyernokkézhEz
szabott koeárra gzerelvg.
-8-

Ezck clórebocsátága után áttárek az átvecndó mytg lrközléeóre abben a sorrcnd_
ben ahogyrn azt oktatnl keLl.
IegJogyzenl hogy az elókószÍtő gyakgrlatokat tazényazóra koll gyakoroJ.tetnl
rnlndadtl1g anl8 a káa és lábnunka össahangba Jönr lnnck utínna áttórbetünk el rrlgkolavlválrln lz lskolavlvág nlként lcfolytatcgáról annak nrgEezdóse o16tt bcrgd]-ünk
rész1ctelon.
vIYIs loGÁI,MAo
^
A Y1vá.r Edt vlvó küzdelne ozálfcgyrerrsl e kózbEn azzal a céllelr hogy ez gllcafe1et cltelálJukr 8 bögben ne ta1á1tl38ünk. Rövldcng adn1' de non lapnt.
l vlvár oktatáe tagozód1&:
a./ ol.6kí,lz1t6 gyakorlatra, b.,/ 1skolavlválra1 c./ azabadvlvíera

l./@:Aza1ókéazLtőgyakor1atotoé1Jaa1ábaht1lfegyvertartó Js Íor3atókart a vlvágra alkalmaseá adrcnlt a káa ós lábgyalcorletotet oó1szorü tapcrolálral barmonlkus nozgárcá elókészltenÍ. Az c16kéEz1tő 3yakorletok ok-"
tatáiát íelolztJuk: a./ áJ-l-á'aok éE lábgyekorlatra, b./ káz ós kargyrlcorlato&ra ée
c./ a kóz (s Lábgyakorlatok kapcaoLásárao
a./ ÍLJ.hsoh Őr 1áb6yekorlatok: nÚ.6lá11ást tülönböztetünk ru9$ üoEo
1./@ane1yneglelc1aketonat,,v1gyázz'lÁL1árnelo/vezénytztva ,rví.gy á'zz" /
e./ &_$!!íllér.tr anolyet az elovoBaláuáeból ugy Yegzünk ta]., h'og L/z
fordulatot torzün! belre ,/ balkoaesek jbbbrar/ r egse]. cgyl'deJüÍeg nlndkít locünkot
a cs1p6rc bclyrzzilt / vazényazava3 nOelp6re alepáll:ág''/
. 7./ l vtvóÁ11ágt:alapál].ásból Jobb lábunket kót talphorsznylla a vlvóvoaalra helyezatik; e 1lbat rlrokra á111üvar ekkor a alndkót nyuJbtt lábat ennylre baJ11tJuk, r'Eg' e bal tórit -e bel lábuJJbosy föló' l Jobb tórd potlt8 e Jobb lábközípre lcgyén mcr6llgrr. l, bclyer vlvóá11ág cqy szabályoe ötazöget nutat, a fclaó óa elgó
I

lábga&t^k 12oo Íoku ezö3et ránrak bc /vezényEraval ov1vóálJ.ás''/
+./ 3!I!gg.á!.L4g!i alapálláaból a Jobb ldbát tltánasatJrrk éc \ényclaor helyzetbe á1luD.k / vlzÓnyaalva: nplhenJli/
r.ÁgorAroB]Átor:
l 1ábgyekorletoket tét résare osztJuk éepcdlgla lábtznokat cróg1t6;a l{blrüloteket
tÁs1tó j;rekorlatokra tlycnek:a térdhaJ11tások zárt Eerokkal óE ebbcu a bclyzctben
rugódzárr tórdiraJllt'ágok vlvóáuásból és lareu. térdnyuJtágok atb. lovábü e vtváená1 harlnált líbgyelcorlatokrá l'lyenclt
az u!&!glít{gn vlvóállásból ugy haJtJuk végre' hogy a Jobblábbal xb. ctl telphossgnylra llórrldpünk, s a bal lábat térdbót enolvc er6te1JeEen utáaa bclycÉrüLo
végreb'aJtása: a bal 1ábat vlvóállárból bátra k1nyuJtva cgérl talpÍe_
A
'!é!5$$$||
lülcttrL {rlntJÍtk e talaJt, utáaa a bal tórdet baJlltva a tesüet a Jobb td! u!Áhhelyezóarrl v!.vóílláeba bozzuB. Itndkót lépóe a vtvóá11ár magaaaágábaa EozogJon' tÖhát
nc legyrn hultán'og ée befeJezégkor a belyee vlvóá11áe narad!on:
a u&ü#,tr!L!.!. vlvódlláaból ugy baJtJuk végre, hogy a Jobb alsólábgzárat elórc tlvetve
a bal térdrt erótelJescn klnyuJtJrrk. Á klvetett Jobbláb garoLra o88cl1 ée ar alszár
nerólegcrcn, a fe1s6 1ábszár ]'ebet61eg vlzezlnteacn állJon a talaJhoz3 a balláb tel_
Jesen nyuJtva, te1Jes 3alpfeJ.tilettel tapadJon a talajon. A feIgóteet / tttza/ tser61er
g€soD nyu3ezÍk a k1törógben 1év6 1ábakon. A felá1lágt vtvóálláeban ugy haJtJuk végre,
hogy a Jobb lábunlckal ellökJtik ma8rrnkat a talaJtól e tiJzben baltérilünket orótelJeaen
behuzzut' baJ11tjuk vtvdá1lás1g. f,1törés. Tovább1 lábqyirkollatok: az elóreléBéskl-
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törés3 az ugrás 61óro-k1t5rds, kitőreslről 3 bax!á.b tlL*rru.l tesése 6s nltejres,/rad.apia,l
{ tanltványckgt ].e}retőieg már az e1só óran rsltiBrtessuk llleg a vitórreL, 4z olasz
rendszorü v1tőr két fórészből á)1: u.ü. a' kosárból es a pengébol. Á tul'aJdoritépp*nl
pen86 kgresztmetszete négyszög1tltes, s hossza a kosárbdI a begyélg a 9L crg*t *} nern
órhot1 . A pongénsk 9 markolaton áthaladó rész6t ,,penganyak"_nak'növ'3gzttk' Á kosár
be1só fe!ületébő1 a koresz tvas1g terj e,i'ő o 1aposra kovÁc so].t rász a 'lnyuj tvái:yt' /rtcassa,/ A kosár alkatrésze1: a csészg és a narkolat' A csésae gömbölyüre k'ovácsc)lt
fém].ap közopén négyszög1ete nyl1ássa1 a pengg befogadás.{ra, belső f glüj"etére két
bak sogélyéve1a keresztvas van szerglvo.
Á markolat fábóI van ás e8ész hoggzában át van furva' s €z€n hatg1 át E pengenyak. Véeiil van a rögzltógönb, ame1y norr egyób mlnt anya6csevar és amoly a pengét a
kosárhoz, Jobban nrondva a rnarko1at5oz rögz1t1.
Á francla éa be1ga rendszerü vltőrök abban különböznek aa olasa vltőrtől9 tiogy
a csészón ntncs keresztvas $ a rnark:;lat a francia vltórnél négyseög1otos ds spdrgával van bEvonva. A be1ga marko}at fénrbó]. kógzült és szarvas agancshoz b'agonló.
Az oJ'asz vltór fogása: a hü.ve1yk és a-mutatóuJj az első lzülete1klrel megfogJák
g rtcassót ogégzon a cségzo tövéban, a kiJzépsóujJ rríJrajllk a keresztva$f,l' a gyürüs
és a klsuJJ a narkolatra haJ1lk és azt a tenyór vágásához szor1tJa. A pengehegy vezeuéséta htivelyk és a mutatóujjak lrányltJák a több1 ujjak a tőrt a tenydrba rög*
z1t1k. Arcvonalá11ásban a tórt a bal'kéz hüvolyk és qutatdujJa megfogJa a kosár atatt és a bal cslpóhciz szor1tja, pgng€ a bal lábszárhoz slmul..Az alapállás felvétoléhez a fordul at titeirrével ogytdóben a jobbkéz a fegyverhez nyu1 ás aat nogfogja
a másodlk Í.itenre rn1ndkét kar szé1os lendülettel a vállak vonalába ].enÖiil. A kézgyaa balkezet a ceÍpóre rerrdelJijk. Á kézhelyzetolt a f,egyvertartó
ko'rlatok végzéséaé1
nyujtott kar hossztongely körü11 forgatásából Jönnek 1ótro és 6 tJ'yen kézhelyzetet
r sme

rünk3

1.l kézhelyzot: e nyujtott kart befa]é fordttJuk anny1ra, hogy au ujJak körnükkel
k1felé nézzenek9 a keresztvas függőlegosen á11.
_
_'l
a kart 9oo bofeló csavárJuko a köruök lefa1é ndzneE, a kerosztvas
2"/
vlaszlntes,
ir
ujabb 9Oo-ny1 csavaráesal a harmadtk helyzetbe órünk, kijr"nök befelé
5./ a keresztvas f üggőJ.eges,
rr
4"/ * ujabb 90o-ny1 csaúaráseal a negyodÍk helyzetbe }rozzuk a tőrt, a kör*
nök fe1fe]-é a keregztvas v1aszlntes / alapál1ás ho3'yzata/
*"moet a kart 49 o-al 1snét klfelé fordltjuk a körmök rézsut lefelé,
5./
a keresztvas rézsutosau beíeléá11.
Fi-/ * r A kart 90o-nyLra 1smdt bgfelé csavarJuk, a könnijk rézsut lofelé, a
keresztvas részut lefeIé á11.
Á koalrolyaotek có].J a elókósz1tgn1 az egyss rnegb1vási és kéeóbb a hárl'tásI heJ"yzote*
ket. Á plheutetések alatt !!€gnagyürázzuk:
a./ a vívótávolságokat l / xts, közép és nagyvlvótávoleág/
b./ a vlYovona}at és pongevonalat / vtvóvonal az a képzelt e6yenes a pad,lón, amely
a két vtvó négy sarkát összoköt1' a p6n8ovcng1 a nyuJtott karu pongohegyérrok az
- ellenféí érvényostalá1atl fe1ületére való 1rányÍ"tása,'van fej.s(5 és a}sd psnggvonale

c"/ az órvéuyee talá1at1 felütetet / a felsó-test a iábtók á1bal bezárt hdrornszdgtd'
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fr1ÍrlÚ o3órzon l kulcr_crontl3, a krrok ór e feJ klvótelóvo]../
d./r teltllett rírok brorztárít / l te]'{let1 ío].ü]'rtct cgy füg6ó1etgr vonel be1g6
Jr tülró rórrkre orzthetJuk, Ylzltlnüor aotszórrcl fclgő ós a].só réEzcket kepunt.

l./tJltlrr_tenltvány oktet{c1 rradrg.r 1lmrltatéaét/ e kót'vtvó kozüI el egylk a
rrrtrr rlrrcpít töltt bc, e ndalt' e tenltvánYl elJd kalló 5lakor}ás után szercprt orlríLnck/
A ncjblv{r fojelne: e meghlvár eIett o1yen pan6ahe1yzetEt értün!1 enoly egy bltonyol trlíletl rdrt ny1tva beay. Nógy llyen Áoghlvásl hetyzctet 1onerünk1 B C_
lrk rr3tertott{k nrmzrtköz1 rlnovezéciikct tlrItrria kvárt, a teto v. rrtkczt' a
rrotond Jl e aarrkl.
l mo3blvrírok 3yekor].íce: kczdotbcn rgyenklnt vecndő elő mlndon nogblváa
'ralapll1írff hllylrtből íc utdna Ylrrle krll t{rn1 alepál1áeba. t v1razatóró norgáe
u.s tÍyabln1ut l rzuró bolyzot gyekorlístl azórt orre különöo gond Íold1tendó.
Ívír,tnrr,hlvír:ny1tJe e külró f,rlsórírzt, vátclr rlapáIlágbólr ar 5 ljEholyzotbcn ve1ó ctrvrríllrl r33r1dóbon r ker könyökben megtörlk a jobb c'lpő lrányában1
e orílrr r 8yoEorgödör mn3esrá3{ben, e tór he3;rc ez ellenfól bal fü1ét61 cgJr
.
trerznytrl í1t.
!rr,o l|trv r:l|s,zt prrlrl"váqlnyltJe ez ölrzrc bc1eó részokoü: a tcro vótcle: a
kert e 6' holyzrtbrn ocavtrJr&l e nyuJtott kart puh1tJuk, a hogyct aa ellmÍál
Jobb ÍülJtól ray ltlísnylre horzu&. l rzlkazt vótelénél narad a 4. kézhclyzet.
Srdrontlnqr.b.1'vár; nyltj a lz öllzor be1cő rJsrkct1 vé'tsIe alapállácbólr a 2. kézbrlyrrtbr vlló craver{lrrl r5y1dóbcu l törbcay. oty fólkört lelrva rz el1enfé1
ooubjÍs*t tözlpére 1rányul: bclylrtr válltÜl l hcgytg törot1en IeJtó.
ttr*l!|rb{yítiuy1tJe e külró r1ró ríst: vít.1. elepállásból: a kart az 5.kézbrlyletbr eltY|!v. u r3{rl terrrl gÍy b.ayor rzöjct lglrva átnagyüuk a ba1 o1.delrrl l bolyrrti: ra ököl 1 brlv{llrl ítr}lrnbon, a hegy !.gfelé 1eJt.
Itrrnrtlk rtltt írtJiils .sokrt e noz3dlokrt, rnelyo'k&el egylk nogh1váeból r ná_
ltl nr3ll1vírbl n.b.tünk ít. Á j.otrt utrt tr&lntvc ag {ünenetok lehctnck: sgy9z}
r{rrh Ííltör vr5y tör{brnltr}.
1,/ |3llzorü Ítncnrt vra bltr ü.l!.t
2./ ,(J,körátmenot van nógy u.n.
_
tvrrtlól
tlro v. .t1I'!tb.
rzcrklból _ szlksatbo
rl1lrrtből - lcvírtbn
rzlkczÜból - szerklbc
rr1lrrtból _ ractgndbe
rzokondból _ kvártba
rrokondból _ rrlkrg-tbr
bYtrtból - szEkoadba
rrckondbótr_rgcrh1bl íc
rrortlbó1 - rgokondbe
)./ trara'tnrnlt vtn nÚg'y u.n.
tvertból Lörrr1 - kvertba
rllLrz'tbö1

''

-'eziLaztbe

- tsskondba
'!
rlrrklból 'l
- gaorklbe
lmlkor a tenltványok' a lcb ól kózgyakorlatokat külön-külön rrár ke}]'6cn ura!'ják, rátórhrtüut e kJl ír ldb3yrkor].otok kapcso1ására. Kezdetban csak egyazerübb gyakor3.a_
tokrt krpcrolunk pI. o5y nt6"b1várt-}rrlyzetat e].őre v. b,átralépéseelr v88Y karnyuJ_
túr {r !1törír-í1].ácl Bécóbb nár ösrzetettcbb gyakorlatokat á111thatunk ögsze, ügyg}.
TC ltllr ho8y e syrkorlrtok örrac{l]-l'tás{ná1 meg leglen az éguaze3üeóg. Áz 1gy ösz_
- l-1'rcrkondbó1

szeállltott-gyakorlatok az oktatáE továbbl folymán a benelegltést ls célozzák'
azérénindqn óra előtt legalább I"o poro1g gyckoroLandók.
/: folytatJuXr,/

ooo

vERsENYeőI'

VEBSENYNE...
dr. 0zl'ffra Andráe.

Rovatvegető;
Az elnult esztondő érthet6 okokból versonyekben 1gan szegény volt' ezael sze&bon
a most neglnduló és o}yan gaadag d"'ruoyp"ogranna1 Eecsegtet1 anlnó ta].áa még sob'asBm Yolt. Budapesten m1nden hét vógéro két-háron versony Jut, d'e a'vldók raóg eaon
1s tultqgarnort miategy 16o országo9 YBrE6ny ra96,rondezógáre kért engedélyto Ea 1gen
.helyec' Eolt van m1t pótolnunk 6gyos fagyvernenoekben az utánpótlás nevolége terén.
Ezt tartotta Ezon e16tt a Y1vószÜvetoég az g8y6s versenyek 1dőBontJánek nee.határozásakor, Lz eaztendó eleó bónapJa az 1fJusá6t ós t'cgd6 versenyzók aereglzenléjéve1 lntlult. Osak'a párbaJttJröz6k né1küLözték a IIIo oaztá1yu versony nyuJtotta lehetőságc&et. rlyen votÍ'gny randezógétól _ nyllván anyag1 és teohntkal okokból - a

ggtályok búzódouna.k.
IfJuságl leány t6rv1vó1nk a Yasas_Spartacue v€rEonyén /l.4.y' nutatkoztak be. Áz
a11g kót óve alakult SBartacuE v1vószakosztály lgon ol1smerésreméltó nunkát végez
a ].egÍtatalabb vlvónonzedék neveléae terén" Enagk a pun&ának eLsó gyünölosót ezen
a vorscrryen szedtdk 1ermert azt boltvolgeny után Follner Áranka /spartaoner/,nyorte,
Jó küztl6Eápeasógr61 téve blaonyeá6ot, máeodlb oyökhegy1 EaJna /osc/ lett" Hlnclket_
ten er6son klcmelkedtek a döntó nezőnyéb61. Á továbbl helyozásek: III. Koháty Zs.
/np.Vageg/ lv.?éczer Márla /Eaposvárl }I.Yasutae/ v.Béosey E./KIIv/l .kaposvár1akon
k1vül tatabánya 1e elküldötte versenyz6lt. Á vereenyből a döntőben Horvátb K /osc/
vleszalépctt. Az osc III.o. nőt törverscnyén / T"L?./ 1gen népee mez6ay / sg/ gyült
öosza, de lzek zöme mlnöettetlon volt" A vtddkot Saeged ég Szeatea kápvloelto. Á
vereenyt nagy fölénnyel vgrctlsnül Pá:.L Ándraa fBp.vasaEf nyerte" Ő a,'máeodlkrr ytvónerazrdékxez tartoz1k' akt otthoa kegdtg tanulnl a v1vást. Á nezőrryb61 ugyanasak
k1ene1tedctt CgégoJy t./szcgedl Fóstáe / e g3l" III. C8" Ho1nár /setonut/ t}r(f . A
többlnek _ Eoháry / vasaa/ rxógl /C*epelf ,Csáaaár,/nlóre/, Motó /avsc/ Földváry /Y.
Met./ éa Só1yon /Jonv./ - egyaránt 1-, 5yüzelne volt.
FérÍt'törözólnket e]"sőne& a s].oktronog ll"ooYoloon} /t,?,/ szó].1totta pÉstra.
a 29.í'ót gaánlá1ó lezőnyben a vltldk lo oadp egáÍBÍnll kápvlselve vo}t ,/tatabáayarSzombatbely1Szolnok;/ v€rsgDy 1gen aztnvonalat ktlld'clneket hozott. A döntó er6s nezónyéből klna6as1ott Dunay /latail/, akl 7 g5lózclenmal nyorte a v6r99nyt. ő r vlváe
szemprrntJ ából már a harnadlk nenzcdék. Tovább1 helyezósek; II.Krállkr/vasasf Itt.eál
/stertt./IV.Szabó s./8lextr.,/v.JuháEa/ratabánya/vt.Zékáay/v.M€t./vII.RóEa
/ntaktt,l
VtrII.&ór1y/sl6tg/tx.Xun dr./osc,/.A agombatho}yí lYelther csak ho].tvorseny után esgtt
kÍ a közcpilóntóbea.
u8ytnosak sokaa /Ja/ Lndultak a Yagas IIIro. fórt tőr"rorsenyén. A fővároslahon
Ktvü1 Íatabányar Kö:mend éa SaékesÍehérvár1s elktild'te v1vó1t" Eze.k közül örvende_
tes hab itásról tettek b1zonyságot az els6 két uJ on!an 1éteeült vivószakorztály versenyzőt' aklk/Benkó, !íonf11 tomka/ ogak a kiizdpclöntőbon váreztek gl erős kilzdelaín
után. Á vc:seny eredrnónye: I.Kulcaár /Bp.vaaas/ ? w, II.Paá1/6sapel/ III.SÁrost
/1sc/ náeod1k nemzedék, IV.Plagányt /osc/ Y.Zgonbor/yarctt/' yI.Klé.h/osc/ VII.Sze_
lényl /v "aat/vtlI .IíaJ naL/Taeas/ Ix.Baráth J.,/EsE,/
g

zako

,
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lz An1yalföldt Sport1rkola !íJul4g1 trrüvrrrrn, /l.Lg/ nr3nutatter ho3r r dl{lo!
köróbrn e vlvók toborzágáre óa ncveléaórc lr&yuló fÍrrdlálor Lunkat !! . !at!r .g'}
rülctolnl, banen a lglkes1 uJ,,ktsn sz.hocatályok vígrtttA tperteoul' at
/+8/zanc.
ée 3óggqtvárogl Sportlekolák.Ezekncl vlvó1 közü1 krrtllt Ll e nípcr ncróny^!8'a1föld1
gzlatc
vlbolyczórt
er.[SI
bázlveraeayt láttunklr 1c8tÜLÜ
l dönt6 réaavcv61t nlzve
vót ártók 11..|, vcrsenyt Ka1nár Jánor /tst/ nycrte tlubt{rar LdaírÜ LáazLó- r1ótt 7

glózclrnnolr .[ továbbt b'elyrzések:III.ÍerékS./Eonv./1lY.tlagy BólVGsrprl/;Y.}íagy s.
/xtx/ ,vt,Bgrtelaa Q./3ózaa?v.sI/'vII .CaLlzát Í./LsT/ ,v!II.Dcrrt eilolc/ ,tÍoStock,/lSl/
j,z oSC IIl06ztá].yu kardvor.onyc, /t.tz/ az tndulók ggáEÁt /zz/ tre,rtrtvr eeak allt
ütóttr ilcg a 1egzáuttott nlnöcl'téal kÜvetclnényclrt, nlnörógl rrogortbdl eaonbar,
rnncl or6robbark bizonyult l nozóny. xo Jutott dÜnt6bc a nult év utolró llt.orrt4lyu
}ardvorslrryduek gy6ztcae Sobor Úc r rol vc!8.rry.rcdrnénaye1 dloactvó nÜ'.t'rtolalclat
Js 6a3etkó.Áltatáuan a ilönt6bsn e nÍtrtrlotfi volbt többrÚgbcn Űs íölónybcr.l tírÜr6lhör besonlóen ítt 1g e nÁgo(llk aoloiUk ctlrl.b tegje - Íováar Átt!.le /BD.Yalts/ .
gy6rodrlrrrkodgtt. Az cl6nórlözárrLrn nóg 3ycl3ón vlvotti kJröbb egonba ret{rltl1í].t. Írota1ta11ag aronbm nóg loket koll tenulnie' fcJ16ilnto. l ilÜat6 o116 öt bolyl
rottJl t'ülÜa vcrronyt vlvott. ltok tögött a rgároó1l Crcnoll /v.sat./ nlr r{3rbb vcrrmyaultra tektathet vlrczarnlg l berneiltts lcrlénr /tÚas/ óa r bátyJr aymüokatba
16roLv6 Bonáth o./r.Nct./ l topt1etalabbak köló terloca.trr aao! tÜ!a' .lttrl.t B!o!_
3rlrer tenulársal el krll raját1tanlok nlndezt e Üutltrt, relylek blrl*lDer fitolhatjrll e tölvrtlcn utánpótlár rola1ban olyen rr6rrn títonló ült. ll Ütgilll Dulonolly
/grcpel/ tccbatt'al lclkŰsritttaágÚvcl Joj6 helyogŰrt Jralgrlt -volot. toválü, hclyclórck YÍ-YIIoSrrpory /osc/ (t lryu/varrc/rYIIx.0rorbe /ogc/ ,f,f,.Gravát gí/Cqapol./
r13 e vldótl vlvók rEóp ogálral vottek rógrt e brtilegeatl vcrEenyehcn; eddtg a ÍővárgllÉ - e BYSC ktvételévol_ távolnaradtak e vldJtl veraenyektól él áltrlában e
vcrronyrt ntrónyo e lagcztikcbb.környó.k vlvótbóI' karüIt kl. Enl'etÜ a vlilóll veracnyet
többaó3o o1r6odő lnttuló b'lányábaa' rrcn li ntnörltott. 8ol eeetb€n a vor.cayblróe|g
tll. rraürc6róg caet' r dögtó ercilnóayót küldött. !o.a i vtvóezovetsógnrk volgclyJ.ryl6künyv aj1&ül g Így es lnalulóI, gaán&al j'ncrote bl&yábrn a varoeay ntaör1t6 Jcltca. lcl volt rcgállnpttható. Á Ttvóaeövetaóg éa e YtvÚ Btradó azerkesgtóbtacttaága
rgy1aloJáL3 feIhált9 az llizövcteégolot, bogy orcEot er adatokat tölvetlmÍll 8 a!otLrrgtóLírgttsá8lrk nlndo bóna3 eo arPJáts !ülüJét ne31ncrt osat 1gy tu{ a Y1vó trlleiló er álÜaláaog htvánsá8pa.k eleget tennl' bo3y e vtüó.kl v1vóéletet tr llb ntlóan
l155rr1rlol llsérJe r rnnek eeeményelr61 bgrzÍrolJon.
!j.ts$ IIo oaztályu 4gÁ-!g!$lí}'1g$ obben er ávbm o1őggör Saolnohoa /Írtz./ tl]'{Ltortrl. rytregyháae1 Dobleoea v1vón6!'n elvÜl a ETSC veicscnya61 1g odautaztat. Ióg,
1r orr} 19 1ütluló gyiilt ögsze s1gy a Y.r3ony lcn nlnöBÍtctt. I.Yargcnó /trolnot1
lÍv/ rIIllrrényL/Bvsc/ rÍII.Yanoga,/tcytr;pet6tL/ rlY.Uglon,/Bvsc,/'v.Iadarágr /orur.vsc/
Báhdgrarba III.o.nő1 tőrvereenyt rendegett /t.5./^z lnitulók azána ao llnelotog.
Hclyc*Jaott.I.tlulgán./B.csabal WsK,/'II.Ftistl /Pródml./rÍII.Íölök/nódn.v./
l 8ro1not1 uÁv.III.o.ffl tőrverscnya /t.)./ ugy látealk házlvclgcny volt. Ig5ledti1
tíylro3ybáal küldött egyetlon Yetoerryz6t. Lz ladu1ók gzána ntndÜsgzc 12 volto ltelyegóaekt Ir 0rordás/saolnok/, II.Pó ta /Szallou./ t . III.BánlutL/szoLn. /
If,Jurágl kardvlvól"k !étsaer ls ögsz€mérték ereJiiket vldékon. l16saör Bókóccsaba
rendccott eaáoukra versenyt /l.7./ anelyen Szeged és Hódngz6váaárbely vrvói 1c rósgb
vettetr lz 1ndulók szársa Ígmergtlen. Holyezósrkt I"Köverfiódn./'Il.srpornlf1Üdmv./
III.Soór /adan.v,/, IY.utktós /saogeő./ rv "Zánor1/Bcaaba/ o
1
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Az lfJurágt hardvlvók rnásod1k vlddk1 taláIkozóJa Sgolnoxon /Í.I2/ nát te1Jes
sportbell elkcrrel járt. A )4 lucluló kölött ott ].áttuk a vendégt-átókon klvül a BVSCl
HaJduszobosgló1 Ny1regyháza és Hódnegőváaárhely vlvó1t. A varsany Hank,/saoteotl mÁY/
nyerte klubtáraa Csordás alőtt'rII.Sz11áeyr /HaJduszob/lIV.Békeflf{ylr.Petőtl./v,
$z porny lk /aoan.u'Áv

.

/

Az év o1E6 versenye1 hÍven tükrözlk azl a.lolkeg munkátl amit eryos vtdékl szak_
osztályok lz lfJuság vlvásoktatáea terén végoznek' kár' hogy az jórőeat kárbavész a
versenyc1kcn tapasztalt régzvétleneégntatt. Budapeeten pedlg legfőbb fe].aclatnak
rrutatkozlk a ftata1 II. oaztályu kardvívógárdánk negerősltésen
i

j,vIDÉK

ooo
HIREI.

Egy klr sztkosztály pélitanutató nüködógc.
Áz orcaág nyugat1 sarkában' távo1 nolndea főutvonaltól }ótea1k egy k1o köuedg:
Körmend.-sen egy nevezetgs hely9 1degentorgalmi 1átn1valójárdl e6n hlres, nőg1s a
magyar vlvótárgadalon, vozetők éE vergenyaók egyaránt tl'szte1ettel ejtlk k1 o heJ'yÍsóg nevót. Itt nüködlk az orazá5, egyet}en közaégl vlvóagakoratá1ya. A v1lá8ot B98*
hódltó nagyar ponge, o1lmp1al éa vl].ásbaJnokságokat gzorzó vlvóeportunk r1a}rcJtje.
EIőttünk fckrzlk a Szalcosztá1y vezet6Jének1 a közeó5,i vÍvósgakosztály nnotorrJánat
E1ben 0ttó tanárnak Jelentóge.
salLoBztáLy L955. februárJában alaku}t a Járás1 Ku1turház vlvó szakkörekdut.
''A
1916" Jrnuár 1-tó1 kgzdvo a Körngnill Xözecgl Sport Kör kerote1n belill nüködtk" Á Járás1 ós Xöraágl llanács eegltalgtiukre rletett: holyet adott3.gakogztálynak. A Pártblzottságl a X}SZ és több tlzam, vállalat, vala rulnt a Járágt üüve].óilésl ás Sportfel_
ügyelő 1r eegltottc munkánkat.
vlvó nüködÍk. Bzck ki'gül kb. 15 rendszoroaon vorsc3y€cr a töb_
,,Szakosztályunkbat
'o
b1 kezdő1 a}tk rnég cgak az alalvetó 6yakorlatok tanuláaánál tartanak. Lz év utolsó
hónapjában ncg1nd1tottunk e gy gyernek vÍvótanfoJ.yarrot' a$slynok'kb. 2o-29 tegJa van.
A ezakogzÜály taglalaak nagyobb része dlák' de vannak'folnöttgk lsr a tsgkülönbözöbb
foglalkozás1 ágbdl. Vannat' 1par1 tanulók la. Itthol. 12 alkalomnal 26 vergon)rs zánot
rendeztünk' tdegeirben 1J alkalorunal 28 versonyszámban vattünk t&zt. E8y alta]-onngl
I[eszthe)-yen voltunk Edzőtáborban. Tereonyelnken kb. L5?o néző Je1ent meg. öaezesen
tb. }8oo kn-t utaztunk, nlnt Körrnend_üadríd és vÍgaza.r
M1uden saakosztály részétetanu1ság&ént k6zö].Jü& a szakosztály pénztár1 Joleatéeét.
a./ rogéLyak áJ.lanl szervektől, köztilgtgktól
7 ,8?o. -- tt
b./ olakosatályl tagság1 d1Jakból
2r58o c -- rr
c./ -tánogató 'tagJ alnk havt negal ánláeából
4e )1o. --- tt
d./ veroenyelnken, rend,ezvénye1nkon berépótllJak
2r026.-a./ verrenyelnken nevezés1 d1Jakbó].
20). -* tt
f./ vtdákl voreonyeken vlvó1nk hozzáJáruláea
11815.-- tt
e./ utlkölteég óe agyób vlsszatárltéEekból
1r2o).4o n
öggzosen bevótg]':
19.807,40 Ft
rr

Kladáeolr
a./ rzetsanyek rendezóaére
b./ vcrscnyeken való rósavéte].re
c. / tcLaaere1é.s vágár1ására
d./ adntn1eztrác1ó, posta, gaöv.tagauJ
a./ jutelmakl tlssteletdlJak

ögazog k1adáel
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5.107.90 3t
"907.4o 'r

?

,,749.60

tl

5o2.59 tl
2,539.82 t,
17.807.4o Ft

e'ooo'-- Ft'
meradvány a jövö óvre
A Magyer [lvószövetség vezetóaég€ nagy f13ye1eruugl klsórl a Könnondl Xitzságl Sport
Kör VtvógzakosztáLyának követósre ruéltó nüködésót ós cz alkalonma1 klvá:r tovább1 sl
kerekot ugy a lelkce vezetócJgaek1 mlnt e szakos?táIy nlnden 68ys3 ta6táre.ho
ulxóI

Vlvták
Hakón ^

ooo

HIBVEBŐ vlvóvEnsl}{r
le Szeges és líód.mezóvásárhely

válogatott coapataÍ, fórÍ1tórbcn

és
gyóze-

kardban hlrveróst szo1gáló mérközésiiket. MlnükÚt Íegyvertremben Szeged vlvót
delmssEcdtek.
Tőrbent 5r)r kardban 6:6, eldöntetlcn volt az asszók száma',a Bzog6d1 ek azonban Jobt"
talÁlatarányukkal érd'cmeltékkt a győzelmet' brő1 tórben e4y'án1 vereenyt v1vtak, nely
ngk gredménye1l r.Cságoly /szeeea/ l II.3orgács /ttMv. he]-y/ III. FüstÍ,/tlnY.b,eLl/ 5-)
'
győaelqmg1o
ooo
szEGED

-

luIsKOL.c BlnÁTsÁcos TóR E3 IünD csáPAmÉBKoZÉs-.

A két vdrog válogatott ceapatalnelc küzde]mébon ulekolc férfltőrben Szegodat 9:4
arányban győzte 1e. il1skolc csepatában Varró )1 Qyöngyóc1, -Szakács Bauerfelnd *2 ly.
ll1etve a s_zeged1ek ooapatában Szendrényi 2, Pót és Kocs1'8 1-J. gy6ze1met gzetzctt.
Kardban-Szegod 9z? arányban gyózött S1mó 4, Tlnárl Koce1r 2-2, líactrov1gs l gy. ögszgá111tácu oaapattat M1skolc együtteséve} ezgmben Gyöngyös1, Kalencn )_J R1rdl I gy6z.
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x'őz Í vIvóHTREK.

U.i szovlct tal álatl g1zőró1 Ezánol ba a'tL'Eecrlma Francalsg|l 1957. 'XI . és XII.bavl
saáma. Mlltlr Popoff, a Szovjet Ylvósaövetség o1aöke kéto].dalas c1kkben ás r'aJzban ls*merüet1 Cblklrz1anoíl találnányát, noly l'ónyegében a következőket tartalmazza: a cs.tvarroeucttcl végzódő törpengér€ ogy ezurlíhegyEt csavarnak hason].óan a rcadgzeres1tett
hegyhez. Á bordá.k hely ett azonban orlpkóg 'kogzoru aaagéLyraz1' mel'y sz1ntén 5oo gr.
nyomásra, néhány M hooBzJáték kövotkogtóbcn érlntkczóa b1ztos1t a bcgr belrrJébcn
Iévő ée Yc&yszaTrel át1tatott panaol1 valn1nt a találatl fElület bÜgött..e' Yogyszer
élénkszlnüfo1tot hagy és 18y a találat naterie11tását 11lEtóen kéteégotnem }ragy..A,
J.evegő hatására a sz1nfolt o1y bamar bel'ványul' llJ-etvc tünlk el' bog'y a raérközóe
mlndEn eeetü talá1ata utdn azonnal folytatható anólkül' hogy a fo1tot kü16u kezelnl
kel'Iane. l tertl11ákat nem tánadJe ncg ée maradandd foltot eon hagy bátra a vogJ.szor"
Á pást ra.l1é .hslyezett tartá1ykában e hegyck nognártbatók sztikség czerlnto
Az'\927-ben IvanoÍfban megtartott czovJot bajnoksá6okat szzeL a rendazerrcl vtvtík
Ier12} versenyző 1ooo-nél több arszóJát' tolJea negelégedéare.A feJvéd,en os€tt él_
vénytolon ta1álatok jelzésóre a rgndgaet nen alkalnas1 eaeket a találatokat a két o]-_
dafb1ró könnyon értékel.bette,az cddl3l szokámak negfololően. A Jelactt ta1á1atokat
1s ók állap1tották meg natgr1al1tágrrtat llIető1eg és az e1nök o1emczte a oael6kménye*
het. flagy clónyt Lát az o1oktromos berendeaéssg1 sgemben, mlvel sokkal olosóbb, hlba_
forráanontrr, tönnycbb és ugyanolyarr orednányesnok m1nög1tl. Idézl a frano1a Ea1andé
/valőszluüleg Talllandle!rszerk. / véLa'éryót, nelygt a mogzkva1 VIT_en mond'ott. E
szrrlnt a klasrzlkue vlvás rana1sgancaábo! fog r rend,szer hozzáJáruln1. Popoff remél1,,
hogy a kc11ó óe tgazságos k1próbáIáa utÍn a vlllanyberondezós fö].ött gyózcdrlneskealn1
fog.
o00
Érdokog 1enno a Párlsban Járt vlvólnk de slatvoaetólnk vólenónyét ha].lrnl, 8k1k
b1zonyára 1áttÁk a benutató és képet tudnak alkotnl rs uJ Javaslat óletrevalósáeáról

és a sgs*örök

v1cszhangJáról.
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P.F.r!1' a lycmuotköz1 YlvószÜvetadg elnökót61 a üVSZ-en keregztül levá1 árkeaett'
ne1yben Bcgll Gyulának a uESB etirokónor tudonnágÁra bozza teUEg negelógedottségüket
Szabó Láazló ncgter pÁrle1 nük6dégóvsl kapooolatban. örönáuok ail kiÍoJezástr ho8y
fÍa nycrtr e III. osztályuak LordbaJnokcágít óc t€y nóilJában lEsz a köagJ. JÜvőbgn a
gII.o.-ban 1g el1ndulnl. A gtb.rt Szabó negter k1tÜnó eileésénektülaJtlonltgtta da
zért bátár Löezönetét fEJcz1 kl. Bcnól1r hogy Szabó Lászlót évEntc nódJukben }eEa
Párlebaa veailégül látnlr aB1 na€r örönükre azolgálna'

ooo

u Á B c I U s E A v [ V E R S E N Y$_Á-P{Á-E--: Bendesl:
Spartaous - BP.Vaaas
III.1. clonbat III.oazt kard
2. vaeárnap I. oszt.párbaJtór /e váLoeató/ Osc
Szeggdl Egy. A.C.
II " oszt.kard
Dsbroeon1 Bgy.ÁoCl
III. oszt. párblJt6r
KEcekesétl Vörös Metoor
IÍJuaágt leány tór
Sopronl lí A F c
IfJuságt lcány tór
XIII"ksr. Sportlskola
8. aconbat
trf,Jugágl kartl
váLogató/
t6r/2
ogzt.
n6t
9' varárnaB I.
Dtósgyőrl V.T.K.
fI. oEzt.kard
Egy. A.C.
párbaJt6r
Debroceal
ogzt.
II.
n.
A1szövotség S.tarján
Nógráil
rII. ogzt- férf1 tór
Íll
III. ogzt. nót tór
Székesfehérvári Vagas
IfJugágl flú tór
Hótln€'zővásárbelyl M Á v
rfjusáár J'eány t6r
BpnVasas 5.C.
].5. azombat III . oszt. n6t tór
16. vasárnaB I. ogzt. karil /2.váLogat6/ Bp"Vaeas S.C.
B.Y.S.C.
II. ogut. férfl t6l
SzolnoklMÁv.
II. oezt. párbaJt6r
Íh
III. oezt. n61 tőr
1958.

Becek6Ínét1 Vörös

IfJuaá61 kard

II. oszt. kard
III. o8Ít. n61 t6r
22. agonbct orsz. IfJ flú tór
2). valárnaP orEE. I'J.' flú t6r
fII. ollt. kard

'l]rli

oeapatbaJnokeág !í.Y.SZ.
cgyób1 baJnolság ll

Pálel H Á

Ifjugágl leány t6r

fII. oszt.

Heteor

Péesl Eey. Esy. Á.C"

llrt

v

Dabrsc€n1 Egy. Á.Cn
f,aposvárt K1nlzs1

kard

IfJuaágl kard

lltl
rfJuságl flú tör
ll
!t
IÍJuságl 1cány tór
29. rzombat Orazágos lfJuságl lcány t6r csapetb. M Y sz.
Elektroruos
}o" varánrep I. ogzt. férft tór
or8z. IfJ. leány tór egyénl' beJrr. u v sz
DebrEoeni Egy. 4.0"
II. ogzt. Ídrfl tór
III. ogzt. párbajtór
Szo1nokÍ M Á V
III. oezt. kard
Szorabathelyí u Á v
III. oEzt. kard
lgrl 5.C.

Ára példányonként }'-- Ft
Szerkcaltőeógl V. Eold-u.1.
II. .n. 221. Telefon: 141-117.

: a Szerkesatő B1zottság
Szerkeezt6: Gábor Iózeet

Saerkgszt1

Eézlret gyanánt.
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L54.- Tenv nyonrdo

F.v. Gojdcr
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