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Nem kijÜl]'lj D dolga a lÍ nik'ísnak' amlkor a m9st beIejez dijtt világbqinokság esernényelr l akars
beszámolrrl. Torin<j sz:irilunkra kevés dics séget, al]]lál 1ijbb keseriiséget hozotl

Nemcsak az itthoniak' de a nemzetk zÍ viv Yllág szakemberei is érlhete eniil állnak torln l mérsé-
belt szoroplésii k ismeretébe!. Jelen lrásun} az események reglsztrátását célozza, az éfléke|ég g!,akv._

zet Lnk Íeladata. ]lzen a téren els nek l}r. rray i}dlo
szaldelligyel nk, figyelernrernéIt és klmer\t -beszá-
mol{át álI m dunkban ismer"tetni a továbbiak sorárr.

De tartsunk sorrendet

UTNAK lNDuL A MAGYAR rÜliljrrsÉc ELS
CSOPONTJA

Jullus 14.éq a, FerÍhegyl repiil térr. l 1rr_
dultutnak verseny*z irrk els csoporsa"-Á fér.fí t rtj_z k: Kamutl Jen , Kamutl Lászl , ci.urtcza J zseÍ,Pacséry Kázmér, Ózvlkovszky F''eíen és szar sá;]dor. A n t t roz k: i)r. I(ovács LqJosné, D m lkyLldla, Juhász Kataltr4 Rejt lldik 

' 
szetetí Ttborné

és Mendelén:i,'i Tamásné.

A kiildijttség vezeI |: Eperjesi Lászlo az
$ISH.. elniikhelygtfefer Dr. nay UOta szalCeltigyel ,Táborl Istvrín f tiikárt- Dr. Rozgonyt Gy rgy 

" 
iritagl

bajnoks.ás legÍ bb versenybir ságánat mágyar ta[-
Ja, Fal cz Endre és Dr. Baltlrazár Lajos V""*"''y_
blrák' Gyarrrrati Mihály technikai szakért .

. Á kiildijttség bucsuztatás.íra megjelentek Hegyt GJrula az MTST. eln ke' Fenér!árl Béta az MTstL sztJ-vetségt oszrályának' Betz Ímre a NernzeTkijzl oszta[arat'v e zeia;. Eu i..-i-""'íaoi 'vo"sv fr|i;"ii'" belyetiog'á lvÍvsz. elniike.
E{iitl terrnészetesen nagyszámu rokonl és bará|i hclzzít rtoz .
Á kiildijttségiilkel száf|ti ' 

gép a rnagyar határlg verdíényes napsiitésben szelte a leveg t' a zág.r'ábt start után azonba' vtharz nábÁ kerijlt';fffl rs vi3s'areuoe"rtéL-Á'í"e';;;ií" l6iiioJ l"upiirot".eo 
"r-tiiltijtt hosszas várakozás ulán Íol)dathatták utjukat és most már nágyobb Ízgalmak nélkiil Íijldet ének Torlll ba!.

A repi-ildtéren a 14l rendez sége és az olasz i'lv szi'vetség képl'tsel t szlvé\rosen Íosadlák a rna_gyar kiildijttBéget és aut buszokon száÍitották vtv lnkat a váro's ttiipon!ár"" i"wá, t""'ié"u:ycrrner és jctlítást njn.ljl 8zátláshelyiikre' a Hotel L,rjxorba.

A nem r gen elkészlilt
ÍeL A 6000 néz befogadására
répt' tiikéletesen rrriikijd villany

ktjralakban kiképzett gyijnytirii sportpalotát a
alkalmas kupolaszerti- nagyterernben b te6es
talála{ielz berendezéssel

vÍv vllágb qjnnksá ggal avatták
méretii viv pást talált eltrelyc'



Á versenyz6k elhelyr:résére korszeriien felszer'elt lt z kr' njr0ps39ná!'.qlh"" he]yis{gek állnak

"r&ndetkezcu"á. 
-A ;-;;e*" ";g 

és v;rsenybir ság 'szárnára 'irotlahelyi-ségek 
btzlogi Íík a zavarLalan munkáL

^-;é'; 

K5"í"*Es ilj"vli*ai t#rsalgtí, dohzínyz , nuté, posta-kir'endeltség szo|gá\a,

Á magyar ki'ildijttgég az qi ragyog<5 létesitrnérrnyel lsmerkedve, szivíá{dalommal állapltotta meBl

rnenrryire hlárrffofl volrra Budapesten lis egy'llyen t'Spor'tpalota'l.

,.t vrr"{cnarrqoKsÁc RENDEZ sÉGE

szakszeriienn kiÍrtiltektntéssel és nagy agltttásoal látta el ÍeladatáL A szemezí Bizottság AlÍredo_

Pezzana, " v*"si;ffit*rsás Pto RomanÍ a SaJ-íii Blzottság Edoardo Kronhelm vezetése alatt dtcséretrernélt
buzgaloitmral blztosította a iensenyszámok progfarngzerti lebonyolltásáL

A lesfels bb versenybtr sáe, a Dtrectotr Technlque tagiat René Mercler. (Fbanciaolsza.g), Dr. Roz-
gonvÍ Gvcjrsy TM"eyu"ország)-, Carl -ililogamo (Olaszország), Anatoli Gotlanlsks (SzovjetunlÓ1r.9* Machmoud
Ío'í.*"(lldíu*utt"Áran KÜzííisaság) a-tés éselt rákba nyu19 áldozatos munkával lrányttották a ná$}sza-
básrr verseny ztikken mentos renoní rrierai A flechntkal Btzoitság rnrikiÍdését a belga Charles Debeur irányl_'
tottil a tt5le magszokott preclzitással

lnuszo

Iiekordot Jelent a vilrígbajnokságok t rténetében a TorÍn ban pástra lép vers enyzík létszáma*

Férft t r egyéniben 87 f és 14
Nttr tr 65tr 11
Prírb{t r n g4 ll 18
Kard t' 76 n 12

nemzet csapata vette fel a kÜízdelmet
lt tl lt tt t? lÍ

íllntlllll

Hlllltlltll

E1 szijr vettek részt világbqjnoks;ígon Japán vlv l, kijzijtfrik néhány sokat igér tehetség.

Az ijNNpPÉlyps MEGNYITÁs

aY) els versenJrnap délutá4ján Íolyt le. Katonazenekar hangialra bevonult a versenyz k menete. A
esopor't éIénaz ''Itálla61''_e! Torirr város centenárlumát Jelképez emblémával ellátott hatalmas fehér zászF
l val 4 Íormaruhába ijlttjztjtt Íeketo olasz lány menetelt' Á felvonulás befejeztéve| Jose de Caprlles a F'IE
elrrij'khelyetteso és Glarifranco Ghiron az o|asz Vlv Szijvetség Í tltkára tartották meg tidvtizl beszédiiket a
Íelsorakozottversenyz |;hoz ég viv vezeh k}roz.A megnylt cerem hta beÍejezésével sor keriilhetett a reggel
betntjttott Íérfl t r egyénl verSenyek Íolytatására.

A MAGYÁR sÁJTÓ HrRKÖZIÉSE

ezuttal Hcmglt dlcséretdt érdemet" Á ''Népsport'' helyszl.d tud gttásal KutaB I'tván Í6szerkeszt6
tolléb l 6lYczetcs.[ é! szakszeriien gzámolták be a Yuágbajnokgág Eífudell mozzanatár l nyen Hmerlt
tud sl satlk raég ncm voltak egyetlen vllágver8enj.r l seltL

Á napl gdi tészér6| a Éporhdgágb k két kttii! ségc Lukécg l.ászl a ''NépszabadBág'' spor'lro-
tv z t Je és- Yáld_or MJnán a "Népszaia'' rponxovatvezet JJtud stlotl Torih b l érde}Jesztt6 beszámol kal

Á Magyar Ráatt 8 'lIL féltd6'í kiizvetltésére e yás Gyurdi; siámos oltlnpla és v|lágbaJÚokság_ kitii!6
rtporter'ét bild ttc H Torta ba. sq}no8 a rendelkezésérc dll r vid !éháqY perccs ld alatt' egy cgész lu
pos vcrseny .s9mé!yelr6l kijzv tt.nl a lehctettcnséggcl határor. A párb4t n ég kard vercelyBzémolq' l
áaot rtporüÁtt mtndtizoníltal estér l - eatéro tzgalonmal vrít'ruk Hlába' 'bele ketr lvugodrunk _ 9 vlvás ncm
labdarugdi _ m.lyet 9o perce!! át' ele'ér6t végtg kijEvetltcnek Á Televtzt kiJzvetltéselt sem lltethc{ijk dl-
c8ér.t.g 

' 
lz6vct. satlrrr]'kép som élégttették kt a vtv k torfit l ki.ízdclnel tránt érdekl6d Epol'tkijz ngég lgénye .

b:g1g1glwv T rnbzinícÉSn;A Kossufi{ SzoBonNÁL i

Ifussuth t4'os Magyarország kollnányz la} nagy hazálk ía Torln ban élt le emlgrácl s évet| ltt
lB halt mcE.

Az cls 'hét kiizdéLnelnek relqjozése ut{ítl a vaaárnapra beiktalotl ziirMapon a magyar sportkiil-
d ttt g Epedest lÁszl veze|ésével KosEulh L{os s'obrá!.íl 'tremzetlBztÍi Bzalaggal elláiott' koBzorut hé-
lyezetl ol a szobor talpazatára.

Á kegyeletes aHuB átalános Íelti.itré st keltott a nemzetkijzl vlv YtlágbaD-

YIvÓnIK MÁSoDIK CsoPoRJA IS I]TRA KÉL

Jullug 22-én Gerevlch Aladár vezetésével a pár'bajt rtíz k és kardoz k ls utra kelrrek TorÍn felé.
A pEirbajta" verogutott ta$at: Sákovits J zse| Gábor tarnás, Kausz Istvárr, Bárálty Árpao, Marosl J zseÍ és
Leiirrlvir/ L:í.szl " A tarooi n: Kárpátl Rudolf, Horváth Zolltáry Mendeléuyi Tamás, Delneky Gábor, Meszéna
iV1tkltis, ):ltrlron.yt Péter és Kovács Attlla.

Áruikor r"agyog napsiitésben a
géptik, tleliogy ls gon,Joltrík volnar hogy

n

F''erthegyt repiit tér betoqiár l a felh tlen kék ég felé emelkedett
tés{ utjuk egy életre val élményt tar"togat számuh'a. Az ttjrtén|



h.'2v oéoük zácráb ós Milánó között Íélelmetés viharba keri'lL Ptlotájuk a rádiókészülék megrongáódása Íot5-

Ii'i" n1í_iJ.:ti setlot leszríttásra engedéi}'t kapnl Á ceodával határost hogy véqiil a vihar elültével éps4-
ben órtek célhoz.

(áÍ'Dáti RlldolÍ a vigzon1aqsáAos léAi utazásról tg'y ttytlaüozott a ''Népszsva'' m']nkatársának'' ''Éle-
t"'nt.'. Ái't6n" náÁ^ázízezer -kib;néteri repijlte- -ái, oó ye! bor,zaj.mag ké! órát még nem éttem áL
id 

'á.E_;il"ó&' 
Iöldi irányttás nétkül repütt gépiink éB cs'ak püotán} lélc4ele.téténck köszijnlretó' hogy baJ

nélkül rneÉlusztuk!
llycn tdeAtépő kalanat utÍín 2 nap rnulYa _ vagy akár 4 nap mulva is rqjüoz állottaLtól Úem lehel

.t.árri. násv teüás 
_ 

koncentrációt tEényld küzdelemben tdegileg és flzikgtlag heu/t áIsaíak Sokan vag]ruIk
aktk a'másóáit< c'soport gyenqébb szereptésének mágyarázatót ebben lá$u!r

VIIBSET\] Yzrinvr mun s nviÉtq ynunr É nrÉmlÉs Évpt' F0 GLAIfi oZVÁ

.l6rc kell bocBáitanunk. hogy ezt szakvezet in} sztímára taf{oi'hrk Íenn Néhríny ouel(tlv tényt azon_
laa tel tett aorohud<' ha tiirgyilagosan szemlé{ k a tijrténtekel

-A vlláebdnokságor réazt vetl válogalo!! kere{ijnk egyllarmada í iskolal hallgaÍ 
' 

aklk a Íelkészii]és
les'ontosabb lEteÉz sZataszába - vtzsÉátk el tt _ 1anulmiínyaikkal voltak lgénybe véve és ez nem tette
le[et vé az edzééekeu va.l loo sz zalékos részvérelu

_ Eredményelnk renal]dviill alakulá6ábau ezuital a ba]szerencse és a plllanatnl idegállapot is kiizre-
iátgzott. Ha trn""r.*in"t ktsér:iiik a versenyz Ink átal levtvott cs rték kimenetelét' azl ke látnu!\ hogy Íel-
iii'í""a uu Í'találat mlatt v szend be ment mérk zés. s t !em egyszer a lovdbbjutás Lérdése ls eeyellea
találalon dijlt eL

'- A sériilések aorozata azlntéir kornolyan be'olyásolta verselryz6lrrk ereclrnényes helytálásá, rgy
Kamutl Jen6 helyezéBét is. Ka'null az egyén| d 'nt6ben Mldlerrol val mérkdzése ktjzben lzofuhuz dást szerr
vedelt s éppen az els ségér'| Íol}'tatolt holtversenybe nem volt le|jes édékii halcos.

carlo Filogamo az tsmP-r't olasz szaklrii a ''La stampa'' sportrovat veze16je a t r egyált daint Jét
ét'tékelve' megáuapította' hogy Kamuttl r:eirdktviil belolyíísolta sériilése és sajnáatos' hogy a flalal magyar
vgrsey\Yz enrek lolylán elesett a világb4jnokl cilnl l-

-D mtjlkJ4 a Ju.}rász elleul csijrlében eÍgueFvetlett bokasériilése akadályozta a ddnt6ben val jobb
gzereplésben

Meszéna Mtkl s a reánk nézve sorsdijn1 szovjet_magyar kardcsapat mérk zésen a cserepovszk{
ellenl assz ban lábán rnegsériilt és nem Íolytathatta a kiizdelmeL

- A hozzá nem ért6 blráskodás' ki-ilijnijsen a kard szárnokban szintén hozza1ánit a számudcra
hátr'ányos eredr, ré(yek Ltatakulásához.

- végezetiil lde soroland párb{t rijz tnk és kardoz ink légl utazása' melyBek ldegtép6 viszontag-
ságai, feltétteá befolyíssal voltak ezurtall szePeplésiilre.

sainos a vB._r.e kiki'ld tt bbátnkt l ltem kaptulk beszámol t a Tor t bart lá1o1t btráskodásr L Á tudé
sttásokb l é"s versenyz ink panaszijziihébdl azonban kttiinlk' sok hlba Yolt ezen a {éren' Rozgonyt DT. besz&
rnold;ában rgy faurí ki. ÍbotrjjJryos btr{skodás Íolyt kardban''' Bay Béla érlékeléséber\ l'legsul)'osabb btr t
tévedésekr l'' szírnol be.

Bár a gépesitett vtvás temp megttélésénél dijnt szerepe Yan a mérk zést vezetd blr nak sz,rÍnaz*
t'|ien kevesebb a kiriv téves ltélel

Kardban azonban az oldalblrák téves vagy részrehajl gzavazás a Iob'tá! aÍ)llál tijbb lordttoit ltá
lsl sziilettlr. Á DT. a zsiirl ijsszeállttlísánál rtem mindlg a szak rtelrnel vet1e flgyelenbé' hanem elsdsorbau a
iemtegességet. Ebb l k oly tag uagyrészi a kls or6z{gok btr,{tb l - ahol a kardvlvás alac sony 'nlv n áu -
itittotBt o*-uo" az oldatzjiirta S4nátats, hogy az eln ki'k legtijbbszijr tart zkodlak a dijhtéstdl elhárttva
magulor l a Íelel6sségeL

A férÍi és n i t roz iylket vlsszaszálltt repiil gép \TL 23.-án Yasárnap este' borong s es s ld ben
érkezett meg a F'erihegyi repiil térre. Nagyszárnv hozzátartoz várakozott aZ éÍt"ékes helyez sekkel haza-
tér versenyz kre

A második csopor't egy hét mulva VIII. 1._én ér'*ezeLl h'aza Torin'jb l A repl'il téren fogadásulca
megielent Muray István az MTSH. ebr khelyettese' Kádas István a SZ0T. Sportosztályának vezet je és F'elrér*
várl Béla az MTSII. Szovetségi osz1ályának vezet je, továbná a MVSZ. eln kségének tijbb tagia.

*

Beszárlrol nk befejezéséiil á'lapitsuk megl a torlrr t világbajnokság szÍnvonalas' aok izgalommal meg-
lepeté.sekben gazdag versenysorozat volt' melynek tapasztalatait kiértékelve sok tanulsággal szolgálhat szaÉ_
vezet Ínk sziírn.íra.

És most adjuk át a sz t a legllletékesebbelorek _ szakvezet lnkrrelL . . . . .



BESZAMOLOJA
A r mal olÍmpia után viv ink szerepléeé1

hosszan és alaposan értékelte a sztjvetség. Árra a
megállapitásra jutott, hogy a szur fegyverekben a
gyengébb szereplés els sorban pszihikai okokra
vezelhet vlsgza. Enaek okát keresve eg;'részt a
fulzottan szoros osszefogás, piiren nélkijlÍ rnunka,
másrészt a nagyfelel sség és a tulzott akarás okoz-
ta ldegfesztiltségben vélték.

Kétségteleq lrogy az 1959. évi budapesti vi_
lágbqjnokság ta versenyz irrk ugysz lván }negsza_
kttás nélkÍil egytitt voltak és az is biztoS, liogy az
olimpla érdekében még' a tanulrnártyo}c rovására ls
el térbe helyeztiik az edz,ésrnunkáL

E két szempont figyelerrrbev tel vel ebben
az évben els sorban feladatul ttiztiik ki egyeternl hall-
gat versenyz fuilrtek, hogy tanulrniíiryerikban a rnult_
évl elrnaradást p to|iák és idei feladatuknak is tel_
jes rrrértékben tegyenek eleget rnég a szakrniti lllllrr-
ka rovására ls. A másik vonatkozásban ugy v {iili,
hogy pszlhikallag helyes lesz versenyz, bt7<nek a tá-
borozásokon egy lazánv fegyelrnet toler:ílrli.

Apestlkijz s edzések ]<ezdet n il V(ll.:j()lly_
z k nem a várt szorgalotntrtal v gezté)< az, edr',is-
munkát, a rendelkezésre ríll io liedvezrrteínyt netn
használták ki te{es rnértékben és itt csali a tniltrcÍ-
usl tatal edz táborozás hozott változást, arnikor is
a szorgalom ellen semrnl panasz nern lelretett. Visz-
szatérve Pestre, ismét lazaságot tap:rsz alturrk és
csak tijbbsztjri er te$es figr'elmez'etés utiín incult
mog a munka a kivánt m rtékben

Mint eddig mindÍg a szorgalotnban a n i
t rvtv lnk vezettek A korábbi vel*rez viszonyitva
flatal kardviv ink. is nagyobb szorgalmat rnutattalg
mlg a t rvlv k1 kiil ntjsen az egyetemÍ hallgat k sok_
kal kevesebbet vivta\ mint az e| z évekberr. Leg_
szernbetiin bb volt azonban a szorgalorn hiánya a
párbqt roz knél. Igaz, hogy ktsérletképpen ebben
a fegywernernben intenziv kiegésztt edz srnunka
folyt' de a szakrnai edzések részint objektiv, r.észirrt
a k pzett okok rnlatt a rnultlroz vlszonyitva sokkal
gyerrgébben Íolytak és ltt esyedijl Gábor Tamás je-
lentett kivételL

tr'egyverrremek szerint Í rfÍ t roz iylk ob-
jekttv okok rniatt nern végeztek olyan irrtc+rrziv edzés_
muhkát rnint az kivánatos lett volna. Karrrutl Jen,
és Karnutl Lászl egyeterni tanulm.ínyaik rniatt az év
során kiiltjnijsen a vízsgaid szakokban nern tudtak
olyan rnértékben vivrrt tnint a lrorálrbi években. Itt
azonban elisrner' ssel kell rnegállapitani, lrogy Karnutl
Lászl , aki lazaságra h4jlarrios, a lrcrrábbi évekhez
vtszonyltva ebben az évben sokkal konrolyabb mun-
kar végzett amikor tanulrniínyai engedték. Gyrrricza
Jcízsef az év során ugysz lván egyeíltalá.n ng1n tu_
dott edzent mert térdpanaszai álland jelleggel sá_
tolták ebberr. Csupán a világbqinokságot nrcgelr z
ld ben és els sorban az edz Iáborozás alatt dolgo_
zott, ltt viszont lgen szorgalrnasan s alaposan vet-
te kl részét a rnunkáb l. Pacsér/ és Szab egész
évben rendszerosen edzett a láborozás alatt is ki_
etégtt szorgalommal dolgoztak és kliltjntjsen Pacsér
ttint ki szorgalmas rnunkz{jával és j formájával a
táborban Czvikovszky ez évben isrn t szorgalmas
volt és a versenyek alapján biztunk, hogy isrnrjt ma-
gáratalál, sajnos az egyéni bqjnoksír-gon tcirtént sé_
riilése meggátolta a továbbÍ munkrí.ban s azt csak
az edz lábor alatt tudta qjr'a megkezdeni.

N i t rviv Ínk egyénenkéntl 
'.''rni1.o1 

sitír l
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a fell<észi-ilésber,r csak armyit iriratunlc, lrogy l<iv tel
nélt<i.it a legszorgalrnasabban tettek eleqet az edzés-
rnunk:ínalr.

Párbajt r z Lnk mint ferrtebb is ernlitettiik
lényeqesen kisebb szorgaltnat lírultelk el és arrlilior
rneg kell hogy álla1litsuk, hogy itt objektiv rrelt zségek
is voltak azt is lesz gezhe{tik, hogy sok esetben az
akarással is bqi volt"

Egyénilo'g Gábor Tamás az idén ls a leg-
szorqalrnasabb voll Tijbb izben panaszkodott hogy
Iriányo$a az edz partnereket, rnert társal nem vol-
tak hasonl an szorgalmasak. Igaz, irogy Sákovltsot
lábs rijlése gátolta. Az is kétségtelen, hogy Kausz
felel sségte$es beosztása mellett _ arnÍnek becs|rlet_
tel eleuet tesz _ a keretedzéseken nern mindig tu_
dott r sztvennl, ezt azonban az egyesiileti edz-ése-
ken igyeliezelt p tolni, de sulyosan esik szárnitísba
nálir, hogy tnunkahelyén az edz tá|lori igcínybevcítel
rttiatt, vkijzben igen sok éfieli tigyeletet kell vállal-
jon és ez terwlészetesen kondici jára IleII-i j hatás_
gal van Nzlarosi sulyos betegsége rniatt volt kényte-
len hosszu ideig az edz sekr l távolmaradni, }Járány
pcdig elfoglaltsés,ára val }rivirtkozlíssal nettt vettr szt rrrirrden keréter]z, sen Nála azonbatt .a7, a ]libiís
rneggy z d s alakult lci, hogy csalc ugy tud j for-
rnába keri-ilni, }ia keves et edz.

Kardviv ink ttjbbs gtlkben l<ielégit szorgal-
tnat mutattak. Az egyetemi Lrallgat lc elfoglalts:ípprkiroz
rnérten vetteir részt az edzéseken, de korrroly z ,k-
ken,ít jelerrtett l{or"váth Zolrtán kérdése, aki kiil nboz
vélt, va,qy val di okokra val lrivtrtkozással az edzé-
seken sern mutatta korábbi szorgalrnát és a verse-
nyekr l solcszor indokolatlanul lávolrrraradt. Elilie: já_
rult rnég nálra az a terrnés ze|es zokken , anlit az
edz váItoztatás jelenL

DelnekyGábor mintmindig az id n is SZor_
galrnas becsiiletes munkát végzeIt Mendelényi Tarnás
a korábbÍ évekhez viszonyitva sokat javult Szorga_
lornban. Bakonyi, N'1eszéna s l(ovács Attila d:rcára
az egyetemi elfoglaltságuknak kielégit en tettek ele_
get az edzéstrrunkának.

Kárpá az év soriín kevesett edzet! de. a
edz táborozás alatt igen kornoly szorgalmat tanu.si_
tott és nerncsák példak ppeh lehete{t voina llyen
szernpontb l állitani, hanern a munka ktjvet]<eztében
igen j forrnát is tanusltotL

A világbajnokságon már az els nap a t r_
versenyen lciderlilt, hogy a nernzetkozi rnez ny egy-
részl igen sokat fejl d tt, tnaísrészt nagyon }rier:yen-
Itt diitt.

Ez a tény a kcivetkez napokban a tijbbi
fegyvernernben is beigazol dott. Amennyire a szur,j-
fegyverekben a régi olasz és francia, kardban a
magyar és olasz nagy klasszisok letiinésével e nein_
zetek szupreniácÍda megsziint, aruryira felrr,íttek rrriís
nernzetek és rl]egszaporodott a viv{ssal ltornolyan
foglalkoz sz vetsége].c szátna ugy, irogy rna rninden
Íegyvernernben tegalább 7 olyan csapat var5 arnely
eséllyel pályázLk a négyes dtjnt re. Az egyérri szá-
rnokban podig azt láttuq }rogy a tizen]ratos lt zép_
dijnt trlinden tagia a gy zelemre is esélyes lehet

T rben és n i t rben egy fél klasszÍssal a
mez ny ftjlé n tt a Szovjetuni . ita;ta lrivtil férÍt t r_
ben az olasz, trirncia, NSZK' Inagyar' angol és az
idénbetijrtlengyel csapat pátyázik a d ;rt re esély
lyi:l. Ezek k zijl ki'iltjn sen a lengyel csapat veszélyes
és nem nenéz megicísolni, hogy a fiatal Írancia csapat
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ls harnarosan a leglobbak kijzijtt lesz. N t tdrben a
szovJet csapat mellett az <llasz, román, német fran-.
cia, magyar, an-gol és az ttt ís er sen feJl*d ' Iengyel
csapat fognak hamarosan a dtjnt bejutáséy"t vere_
kednl

A legnagyobb a rlvallzácL a párbajt rberr.
A szovjet csapat az idén itt ts az élre ttirt, de mellet-
te már ott varr a rengetegett Íejl diitt Írancia, az r1-
ási leiret ségek el tt ált ÍÍatal svéq és a pillanat-
nytlag egyhelyben topog olasz csapaL Rqjtuk kivtil
az angol magyar' az Ldén er' sen ktugr lengyel
és ugyancsak sokat Íejl dijtt német csapat a legna_
gyobb ellerrJelek. }Ia nrclst ehhez trozzászámtquk'
hogy Amerika is lgelr er sen dolgozik é s flgyelembo
yesszijk a fiatal arab de nern utols sorban a komolyan
dolgoz és már sokat fejt dijtt japán vtv kat el le.
hetiirrk készijlve arra' hogy két-lrárom éven beliil
Íegyvernemenként 1G12 ktjzel egyenl erejii csapat
fog a d nt bejutásért versenyeznl

Ugyan ez a helyzet kardban ls. A SzovJet'.
urri egy év alatt itt ls rengefugett Íejl dtjtt, rqjta kÍ-
viil a lerrgyel, az olasz, a tbancia és mint konkré-
turnot emlitem ltt az amerikai az USA vlv it, akik leg-
nagyobb eilenfeleink lesznek rrrár a k vetkez vtlág-
b4jnokságon.

Ilyen ktjriilrnényeic k ztitt természetes, hogy
nekiink is sokkal intenzivebben kell dolgoznunk alr
hoz, hogy kiktjsz riilitik azt a csorbát amlt ezen
a világbajnokságon kardvivá.sban elszenvedtiinkr de
még alrhoz is, hogy ha csak ezen a vllágbqinoksií-
gon elén eredtnényeinket akarjuk rnegtartanl

A t r egyéniben v"rserly" lnk j l kezdte\
de már az els fordul'cjbarr kideriilt, hogy k rrnyíi
ellen-fél nincs. Igaz, lrogy inrren versenyz lrrk mirrd
továbbjutottak, de már a rnásodik fordul komolyabb
a}<adályt jelerrtett, arnelyet nern is tudtak mlrrdannylan
vennÍ. Nagy ltiír, Lrogy az cl tnérk, zéseken igen j
forrniít mutat,j G;ruricza nern birta kondici val a ver-
sen;rt és a lrarrnadik fordul,5b l tijbb társához }ra_
sonl an is kiesett. Igy a k z pdljnt be csak Kamutl
Jen tnaradt, akl ezI a fordul t is j l abszolválta és
a d nt ben is kikiizdjtte a II. helyeL Az vivása
so}c ijr'rjlnet okozott egyrészt klkijsz rtilte a tavalyl
csorbát, másrészt mlntegy jutalrnazása volt arrnak
a llecsijletes rnunk{rrakl atniI az egyeternl tanulrnányal
mellett a viv tet'etnben végzett Nagy kár, hogy az
egyik mérk z sen lrrrz dást szenverlett mer't ha ez
nem t rtérrÍk, r7gtd)*zirri,ileg a'rllt volna a dobogr5 kii*
zep n

Osapaiurrk ugyallcsak j l kezdett és a né-
gyes dijnt bejutrísért a nérnet és olasz csapatot ver-
te biztosan mq|d nagy rneglepetésre tartalékos tjsz.
szeállitásban ls szépen 11y zte Ie a tehetséges és
fejl dííképes franciákal A d nt bejutásért a sokat
Íejl di1tt lengyel cSapa tal kernény ktizdelmet ytvtunk
s Szab Sándor itt is bebizonyitotta, hem véletlen

volt a franciák ellenl j szereplése. A dijnt re a
szovjet csapattal szernben az eddig ls j I viv Kamutl
Jen a lengyel csapat ellen pihen Kamutl LászI a
kitijn k|izdenitudásár l sokszor tanublzonyságot ad
Gyrrricza a trancia és lerrgyel csapat ellen meglep6-
en j,íl vi'v Szab volt a négyes magyar csapal
0zvil<ovszky a csapatrrrérk zések alatt sem mutatta
a kivárrt fortnát. lracsérl pedig akt idáig végtgvlvta
a csapatrrrérk zést }ilÍáradL

A kiegyensulyozott szovjet csapattal szenF
ben stl3rros. alultrraradhrrrk KarnutÍ Jen brllláns vl_
vása s ccsa Leíszl riást akarása sem volt elég
g gy zelerrrhez, mer"t Gyurlcza te|jesen t<lkésziilt ere_
|ével és Szab nak is tul kernáy di t jelentettek a
Szovjet vtv'5k.

NIeg ketl ltt emtékezniink Karnuti Jen gyij_
nyorii tedesitrrr nyér l, aki a llivál szodet csápat

ellen f lényesen nyer'te rnirrd a rrégy mérk zéséL
S{nálatos, Írogy ez aragyog Íormája nem az egy&
nl dijnt n j tt k!"

T rviv lrrk szereplése a multévl olimpiai
versenyekhez vlszonyitva Íeltétlentil pozitiv. Kamutl
II. helye kls szerencsével I. ls lehetett volna' mlg
t rcsapaturrk helyezése reálls és vélem nyiink sze-
rlht csapatuiqk mai tudásírnak ez a7' objektlven rneg*
Íelel lrelyezése.

N l versenyz trrk ugyancsak szépen rqjtol-.
tak az egyénlberr. Az els fordul b l mindenkl st".
mán ment tovább, a második fordul b l is csak
Menclelényirré esett kt akt a versen;lel p{ napokban
magas lázza|r lnÍluenzás beteg volL A ktjvetkez Íor*
dul ban egy sajnáIatos meglepetés ért Rejt tldik 

"

klesés vel. A Tatán mutatott forrnfia alaffán Íeitét-
ler il a clijnt be vár'tuk. Idegel azonban felmorrdták
a szolgálatot és náJánál lényegesen gyengébb ver.
senyz kkel szemben maradt aluL Nagyon J l kiizdajtt
Széketyrré, Kovácsné és Sákovttsné' de kil n }d
kell emehri Ju]rász Katalln ktvát te$esitmény g att
talán a csapatb l egyediil nrlrrdig ura tudrrtt rnarad-
nt tdegeinek. A k zépd nt két csoporliába te}rát
két-két mag-yar ker'i-ilt, aklk ktjztil Sákovttsné és Ju-
hász a d nt be Ís Jutotta}r" A cjtjnt ben Juhász tgen
J l kezdett, de egy_Irét btr t tévedés megÍosztotta
att \ hogy dobog ra kerii$ijru Két versenyz nk Sá-
kovttsné és Kovácsné bokaeériilést szenvedtek és
an a dijnt ben er sen látszott Sákovltsné vivásán".

A n,51 csapatmérk zéseken éppen Íentt két
vlv n nk sérlilésére val telctntettel, az ets Íordul -
ban a Junász, Székelyné, Rejt , Mende.lénytné négyes
vtvták a mérk zéseket és juttatták csapatunkat: a
dijnt be. Ju_lrászon rnég látszott az egyént rnérk zé-
sek fáradsága, de a rnásik három verse4yz kttiih
vivással gy zte le ellenJelelt Á négyes dijnt ben el -
sz r az olaszokkalvivtulrk és itt tekintve, hogy nem
akar'turrk semtnit se kockáztaln1 rnár a lelr;er sebb
cisszeállltásban álltunk ÍeL Juhász, Sákovltsné, IreJt
és Kovácsné,. Itt szép ktizdelemben hlztosan gy ztiink
és ezér't a szodet csapat ellen ug;ranebben az asz*
szeiíllltásban álltunk ÍeL Verserr"yz lnJr J k kezdto\
de 3:C}'tls vezetés után egyrnás után vesztették el
mérk zéseiket nem egy esetben 3:1_e s vezetés után
Ett l fogva ldegileg végképp klkésziiltek és nem tud_
tak tijbbet magukra találni' Att l eltekÍntve, hogy csa-
patunk az olirnpián elér't IL helyezését itt ls elérte
és meggy z désem szerlnt rna ez a reálls lrelyezése,
nem meheti.ink el sz n lkirl amellett a Jelenség rneilett'
hogy versenyz n lnk tdegállapota mennylre rosgz.
A csapatb l cgak Juhászn'íl nincs erre panasz' do
természetes, hogy a másÍk három vtv n ldegeske-
dése rá is }ratással volt és ez dijntijtte el a rnérk6-
zés sorsát a szovjet csapat ellen Akár a tulzott aka-
rásn akár más oka van ennek, mégls komolyabban
kell Íoglalkozrtl ezzel a kérdésseL A szovJet csapat
gy zelme feltétleniil rnegérdemelt vol! de az az é*
zésem, hogy ha versenyz lnk nem vesztlk el az
tdegeiket igen szoros eredmény; s t esetleg gy ze
lem ls sziilethetett volna.

Párbqji' rben még nagyobb a rlvallzácl ,mint a t bbl Íegyverekberu ltt tnár az els fordul
a Inaga 1o5 vtv Jával olyan kemény kiizdelmet h8"
zott hogy a világbqJnok Hoskyns és az olaszok egyik
legjobbja Maestrl csak Lendvayval val hárrnas holt-
verseny után jutott tovább. Ennek dacára az els

. Íordul Lendvay kivéielévr:l vr:r"serryz inl<nek nerrr
Jelerrtett komoly akadályt, de lassan)tént eg1'r'e*m{sra
voltak kénytelenek átengedn1 a tclvríbtljutlist másoknak
Sákovtts a k vetkez ' fordul ban rná,r tc\Jesen szln-
teleniil vlvott l]árány és Kausz továbbkiizdijtte magá1
mig Gábor, akinek lgen rosszul riient a vlvás csnk



e szlv s kijznenlhrdásána.Ir ri sáijrhet! lrogy holtverr*
Beny után továbbjutotl

A krjvetkez6.Íordul<jbbn Bárán)r slnrán kiesett
rnlg Kausz n'ary ki"izdelmet vivott, de utols rrt,li.k *

zéseÍben aml a továbbjutást jelenthetb volna, éppen
tegkttiin bb tuI4Jdonságával, a koncentrátnitudással
volt a bal és tsy sem kertilt tovább' Gábornak ltt
sem rnent J<íI a vlvás és utols el ttÍ mérk zésétg
mindtjssze egy gy zelmet aratott. Az utols el tti
niérk zésben a belga De Pauw pedig 4:I+e vezetett
ellene, amlkor már csak egy perc volt hátra. Ki tu-
dott egyenliteni és hosszu kijzdelenr után a gy ztes
talátatot ls bevítte. Az utols rnérk zését sfuáí rneg-
nyerve a k zépd ntfbe kerlitL ltt rnár igen j l vlvott
és blztosan jutott a d nt be. A dcini- ben a szokott
szlv s ki"izd rnodorával eg1re_m.ísra aratta gy ze!.
meit és végi.il a IIl. helyen végzett, Az a sztv s kÜiz-
d rnodor és koncentrálrritudás arrri az els fordul *
b l rossz vivása dacára ttrvábbsegltette, mlnden e"t-
lcmerést megérdemel és ktizdenitudásban pdtoatép
pa:r lehet állitanL

Csapatbara az egyénlhez hasonl an igen nagy
tiilekedés volt, és mivel párbajt rben g dtjnt re esé*
lyes csapzrt van, rnár a rryolc kozé jutás is komoly
kiÍztjeimet hozott. A szovjet olasz, francia, angol és
magyar csapatok mellé er sen Íelzárk zott s t leg-
t bbjiiket rnegel zte a francla csapat, a nagy fejl -
d sl tehet s gek el tt áll flatat svéd csapa1- és az
lgen veszélyes lengyel csapat. Meglep en sokat fe}.
l d tt tavaly ta a német csapat is. 

_

Ebb l a versengésb l a nyoic ktjziil a né-
met csapat esett kL Á négy kozé jutásér"t a Íranclaés a tav_a!.yÍ olirnpial baJnok olas2 csapattal kellett
párbaJt r z inhrek megmérkíznL El szi;r a svejcl
cs_apattal vlvtrrnk 9 : 2 arárayban gy ztiink' rnásodszor
afuancla csapattal vMunk és sqjnos g:? arányban
alu] maradtunkt ltt Kausz ér'thetetleniÍI te|jesen cs -
diji rnond tt és pont a legf bb erényeiben, kÍizdelerny
koncent'álás, akarás' nem tudott rnagára találni' Nem
csirrálva gy zetmet a francÍa csapatt l B év után
eI szijr vereséget szenvedtiintc. Áz oiaszokkal szem_
bsn viszont Bárány vlvott hasonl an rosszul és lgy
ttt ls klkaptunk. Dlcséretei érdernel viszont Gábor
Tqmás, akl az egyéni verseny után a csapatban ts
tragyon j<íl állta meg a hetyéL

Ebben a Íegywerben néz kt a jtJv t telcintvo
IegrosszaLrbu] a.helyze\ egyr.észt a jet-enJegl csapa-
tunk Gábor Tamás ktvételével csak iÁen tornoiy vált-
toztatással képeg lsmét r gi form{1át etérn! ámely
talán a nemzetkiJzl versengésben"ma már nern lsIesz elégr_ rnásrészt a ftatalok még igen megsze
vannak att \ hc,gy gy zelml eséllyet ézerepeltethes-
sfik a nemzstkijzl versenyeken"

Á résziinkr l, Iegnagyobb eredm nyeltket
és- nagy L*tváncslsággal vrirt kaidverser\y a Vb r.rtol*
s száma kertilt gotrra.

lttrdtuk a'z\ hogy extraklasszlsa[nk kÍvaílai-
sával flatal kardvlv lrrk nagy lrarrdlcappal Íncjulnak
a. Y rsenyen de az év során elért eredmények alap
{41" "qT 

Altti\ _hogy ets tzben magtrkr.a tiagyva is
.j l Íogiár megállnl helyiikeL

Áz egyénl rnérk zések kezdetén ezt a r.e_
ményti'nkct lgazolnl láttuk- Az els két fordul b l
Lrlztogan ju'tott tovább mfurt a 6 versenyz5nk, ugy
}rngy j9g_osan-reméltii\ hogy a dijntfre tegatánÉ z*-_
an kvalÍÍika$ák magukat. Sajnos a hannad-itr foroul -
ban olyan rossz blráskodást láttur\ tnint már hosz-
suu évek ta soha' 'Flatal versenyl bk ezt a meg-
terhelést nem tudták elvlseld és ie$esen elvesztet-
{éY b1z':'r:trság4kaL Itt esett ki Kovácé Áttilq és Hor*
váthtai vfyott holiverseny után Deineky, valamlnt

Bakonylls, aktt a legsulyosabb biÍ,dÍ tévedések iittjt_
tek, el a továbbjutást L Á kiizépd nt be tehá1 csak
3 rnagyar keriilt Mendelényi, Ilorváül és Meszéna
személyriben. }lcrrvríth igen ldegesen vivott és Me *

széna lletn turlr_ltt nragára taiiílnl csak az utols tnér_
ktjzéseiberl alnikor" ez tnár nern volt elég a tovább-,
Ju1áshoz. Mtrrdketten kieste}<.

iVíendelérryl biztosan kezdet| de a roSsz
z*irtskedés t ís megfosztotta egy gy zelemt l, az
utols nle3rk zésen azonban isrnét tudott gy znl, ugy
lrogy sirnán kerlilt a dtjnt be. Ilt két gy zelemrrrel
kelrdett, r:tárra rendkivi.il peches assztit vivott Rylsz-
k{'rtli ahol két tÍszta találatát forditva számitottáx és
tgy kapott kl 5: 4-re, A }rarmadik gy zelrne után a
hiíx'om lengyellel volt hátra, A kitiin napot kifog
tf,chrával szemben te{esen tehetetlen volt, <]e Pav-
lr:lvszkl és Zabloczki ellen 3:1_es vezetés után vesz_
tett. Hlányz atl az a kls plusz koncentrálrritrrdás aml
a gy zelemltez kelL }Ia csak egyik mér'k z sét meg-
nyerl III. helyen végez,

Csapatban versenyz futk rnég mindig Bz
egyénl Yerseny rossz zsiiriskedésének a tiatása
alatt álltak Serrkl serr-r vivta kl tudásáto minderrki nyo-
rnás alatt volL Ter"m szetes, ho&y az eis fordui klian
a lagy tudáskiil nbség mlatt ez nem jelenthetett ne.
hézséget de mlnclen esetre nem jelentett biztatást
azrhoyy az ir;firirrk ellen Kár'páttnak klizdenr kellett
és MeszérLa a'Z h jrK g11.rr elkiirrnyelmiiskt',C] tt asszt!
kaL A rrégyes dcjnt bejutásér.t a Íranci-,kkal vtvtunk
és blzonykonrolyan rrreg kellett kiirdenÍrnk a gy ze-
Iemér't* Kil"ijntjserr Íeltíint Kárpáii kijzktjr],í'", áLi t -leg ruti{ ával ért el eredrnényt.

Anégyes dijnt ben els i', : :-:jr.tn]i i.\ Szov-jet csapat volt, arnely a korábbi év .l'ren Íi;rtal eeyiit_
tesiinknek nem jelentett legy zheIe;len akadáltr't. Te-
kinJettel Kírpátí gyengébb szereplésiíre, mégís u,gy
leljesen fiatalokb t áll csapatot tar.tottunL neiy"srrék
kÍállitant Bakonyl, Meszéna, Ilclrváth, Nlenriel.5nyl
Dacára Meszéna NDK ellen rnutatott vivásárrak a be-tejez embernek t szártrtuk, lsrnerve j ktizd termé_
szetéL Ebben nenr ts csalatkoztunk, mert két els
mérk zését igen j vivással f leg paráortposztokkai
megnyer'te' sqjnos a harrnadik mérk zésénéI spár*
gázott és sulyos }ruz dást szenvedet! ugyhogy iée.
telen volt a vlvást Íolytatni. Ekkor xarpati-tép"it ooá,aki k telességének érezte, hogy a megséiiilt ver-
senyz helyett az akkor mái er,5sen veáet szovjetcsapattal szemben belépjen Természetes ezzel -m|
íp egyetér'tetttink"

A szovjet csapat 3 :3 után egy kicslt megin_
gott és ml szereztiik rne5! a vezetésc 4:3_nál azoln.
ban kiegyenlltett és egpnás után továbbt 3 gy zelmet
szerzett ugyhogy 7:4-es vezetésre tett szert- Ezután
.fiata$alrrk dtc$éretére legyen mondva. rnindent bele_
adtak a m 'rk. zésbe és nerncsak hogy ktegyerrlttettek,
de 8:7-,re el is huztak-

Ekkor keriilt sor Kárpátt }lylszkfi mérk zévIér mely a verseny sorsát volt hivatva eldcintenl'
Találataráriyban ugy állhrnlq hogy ha l(árpáti 4 tust
ad, akkor a versenSrt mi nyerjiik Sqjnos ,ez nem
sikeriilLRylszk{i 5 : 1 arányban gy z tt és igy a Szov-
Jetcsapat8:Butárr 2 találattal nyer.te meg a mértc -zésLEzze| elestiink att l a lelret ségt | h'ogy a d rr_
t6be az els ségér't m rk zhesstink

Am rk zés során t bb pecl,es lc riilnienyjátszott k-tjz1e, Áz egyík vol! hogy lior'váth az els
két rnérk zésén rnlrrtha aludt volna'-ijsszeSen egy_egy
hrst adotL Á máslk, hogy Mendelérryl els ,rretuaíé-
sén Rylszk{ ellen 4:1_es vezetés lltán rnaradt alu_l
5:4-.re, a harmadik. hogy Kárpátl a Meszéna félbe_
maradt aesz 1ínál és utols m rk zésében rjsszesen2 találatot adott2 a negyedik és talán legsulyosabb
Meszéna sériilése és végti! de nern ut ts áornana lengyel oldal zstirlk elÍogult biráskodása.



Tertné szetes, hogy mlndezek a troránul
hagy klasszisokb l rí1l, rnagyar csapatnál nem jelen1'"
keáíek vobra olyan sulyos iratással, mint itL Erurek
d'acá', a azonban dicséretként kell rnegálIapitani, hogy
ÍiateftatrrJ< is tudtak annyira er t venni elÍogodottságu-
korr, 

-hogy 
7 : 4-es vezei"ésn l hqjszál h$ján megfordi-

tották a tnérk zés kimenetelél
,\z egy ktilijn pech, hggy a mal VB lebo-

nyolitási rendsZér tnellett (t<iesés ) nem a-d dott rn d,

hogy a tt nt rninden taglával k rmérk zést vlvjunk
,5s az elszerrve<]ett ver'eséget esetleg klk sz rijlhes-
sii ]r"

. AzL a rnérhetetlert lelrangoltságot, arni csa-
patunk rnutatkozot! netn lehet leir'nl. Terrnészetes,
t'ogy eit l rnagunk seln volturrk mentesek, mégis igye_
kezttink etnbereinkben a lelket tar"tani, hogy most
mára veszeitÍejsze nyelét a harmadtk helyet é4iik
el az olasz csapattal szernben, mely id kijzben ugyarb
csak 8: B arányban 3 találat kiiltjnbséggel szenvedett
vereséllet a l ngyeleH l.

Nagy gondot okozott a csapat sszeáIlltása,
mert Meszénar lesérlilt Kárpátt a Rylszkd elleni siker-
telen mérk zése rnlatt lelkilge tefesen sszet rt és,
Horváth szintén lruz dásr l panaszkodott rnár a szov-
jet rnérk zés alatL Mégsem volt rnás rnegoldá5r_ mint
negyediknek llorvát]rot vivatni, rner't az el bbi kett&
vel végkép nem szárnolirattunk

Ezena rntirk zésen csapatunk végre - sq|_
nos kés n _ magiíra talrilt és áItandt5 vezetéssel biz_
tosan gy z tt az olasv' egyiittes ellerr. Kiil n ki kell
ltt ernelni a szorrjet Tisc}rlert és két hon'fitársa Kuz-
nyecov és Gi|ny kitiirr biriís}codr'ísát ami szerintiínk
az egész V]]-n a }eqiobb volt

Karclcsapatunk te]rát a VB edcltgi tijrténeté*
ben e\íjszor III. lett. Enrrek okai igen sokrétijek A
három''(jreg'' kiválásával extraklasszis kardvlv ink
eltiintek a rnez nyb l. Fiata{aink nern rendelkeznek
még se}n azza| a tec}rnikal tudással, sern azzal a
rutinnal, rnlnl' el deik. Az ar'ánylag kevesebb nem_
zetktjzi vel"Senyen valtJ részvétel rrrlatí a VB forr
leveg je nem utols sorbanpedig az egyéni versenyek
trarrna-oit< fordul- jában látott igen roSSz biráskodás
rnlatt teljesen elvesztették biztonságukal

A jetrenlévíí szakért k'nek az volt a véiemé_
nyuk, hogy ezen a \ril<r k t nagy viv rremzet vesz*
tette 

'el 
a' irecern rnáját, az alasz.ok pártlajt rben és

a magyarok kardban
VéIernényiink szerir1 a tcett ktjzijtt lénye-

ges kiil nbség var5 rnert atni}<on az olaszokná egyen_
1 re nern láttunk kibontakozást, addtg a ml flata\iaink
nétrányhéttel ezel tt ugyanezen csapatok ellen tudtak
nyerni, s t eg-yrésziiknek a rrrultévi olirnpial b4jnokság
kivivásában ts oroszlán résziilr voIL Az vlszont kéf'
ségtelen, hogy ''tiregjeink'' kiválásával eltiintek az
extraklasszisok sha egy árnyalattal jobb ls a csa_
patunk rna talán tnint a t bbi' ez tnég nern elég atr_

hoz, hogy rnint a triultban a legrrehe zebb kiiniilmények
k ztjtt is ki tu{julc 'vivni a gy zeltnetr. arnelv sokszor
a multban is csak h4isz lon nrult. (195l.Stockholm,
1952. Iielsinki, 1955. lt rna ).

A vivásban ls, rnint rnás sportágakban a tu_

. dás alapja a sok tnu.nka. iV1eg kell teremtenl a j v&
ben leliet s gét annak, hogy ezt a munkát eWégez-
hessiik és elvégeztethessi.ik Ebben az esetben egy
ln1enziv válogatott edzésre varr sziikség, ahol revl'
diálnt kell azt is, trogy a váIogatott munk{ja délel tt'
vagy délután legyerr'e.

Megvizsgáland , hogy a'/' edz k tulterlrelt-
ségén hogyan lelretne seglteni. Például a Szodet_
uni ban ugy trr$uk, hogy egy edz három-négy ta-'
nÍtvánrryal foglalkozik az. élvonalban" Terrnészetes

dolog, hogy ez nálunk nem val sitlrat meg és tutad*n
ts, de'az ideálts az lenrre, ha egy edz nek nerr: lorr*

o" tont, mÍrrt 5-6 élvonalbell tanitványa.

Versenyz lnk magatar'tása ríltatában j15 vc"'lt"

Mégts ilyen szempontb l Íérfl t rrrtv inlr*t kell }deniel-
n| -ahoi ugy a csapatszellenr, mlnt rr kiizd'*rl'rit'udás
példanrutat 

'- volt Jellemz erre9 }rogy Karr:utí Jen6
sér' tten ls tudott a kttiin szovjat csai;attr:l sr,enttien
4 gy zehnet csbrábrt, *tg Karnutl l,i.Í;sxl{r er''eje vr{gs'5
megfeszitésével is gy z tt kétszer:, G}'ur'ican r-iircrí'ra,
hog} 4 napig nem aludt és nem evett sr,irrte csair lt"í''

zenget| inégts mindent elkijvetett- er gy zelernér*L A
nléiu zés után pedig annak dacára, Irogy ltikiisstj-
riilték a r rnai csorbát éS eziict érernrnel j ttek ha*
I'a mirrd a 4 versenyz agy elérzékenyiilt mint *
Hsgyerekek

!r

Nern szorosan a sporthoz tartozik, de itt errp
lttek meg egy-.}rét eseményq amelynek részesel vol.
tunl<:

23.án vasárnap sziinnap volt Ezt a lelrc'
t séget felhasználtuk arra, hogy megkoszorllzzvk a
Kossuth szobroL Ebb l az alkalomb l a tortn l Mup
kápság $uságt Szervezetének képvtsel i ls elklséÍ*
tek, aá oiasz Viv Sz vetség részér | pedtg a 1oo
éves évfordul<í vlv versenyt rendez blzottságának
eln ke Pezzálaés a Nemzelkczl Sziivetség tlsztelet_
beli tagja Basleta vettek részt.

*

Az UISP (ltunxás SporteeYesiilet) rneghlvá*
sára lráromszor -vettiink részt tisszeJ vetelen Egylk
alkalonrtrial a torinríi uSP spor'tk rijk évzár(l dijk!-
oszt tinnepségéq ugy alkalommal egy kisebb spor't
kbrí sszejiÍveteln és végiil a 1orih l kiizponti uSP'
vezet sége által rendezell. olasz+nagyar barátságl
gsten A't' el z kett n egy-két vezet és egy nérrány
sport l , a harmadlk és egyben legnagyobb szabásu
találkoz n valamennyi ktntlév magyar vezet és
versenyz résztvetL Mlncl a három találkoz bens -
séges barátt hangulatbarr ktsebb ajándékok kicseré-
lésével zaJlott le.

*

ÖsszeÍoslalvala nernzetk zl konkurerrcla n
vivásban is elkép_zehéletlen mértékben megn tL lla
}relyiinket a nernzetk zi viv életben tartanl akarju\
és nern utols sorban a kardban elszenvedett vere_
séget ki akarjuk k szijrlilni, akkor nqgyon sokat _kell
dolgoznunk és errnek a rnunkának a Íeltételett kellene
bizlositanl ahtroz, hogy kijtelességiinknek te$es mér*
tékben eleget tut{unk tenn! IIa a tokt t otirnptán j l
akarjuk trelyiinkei rnegáuni, arra a feIkésziilést nrár
ebben az évben rneg kell kezdeniink.

R releln orloo'ls ünlsh p,!

Meqkéritik sport|ársainkat, ha a Iapunkban klL
zo rriráet t á1ántatait igénybe veszik, hiva'tkoz-
zanak lapurkra.



A DIRECTOIR TECH]VIQUE MUIYKATAROL
Mint isrnerenes aZ olasz Viv Sz vetség

felkérésére a Nernzelkozi Viv Szovets g eln kének
beleegyezésével az 1dei vi'v viláqbajnoksíg LT-Jét
a három régi tapasztalt tagon2 az, olasr. F'ilogarrron,
a francia Mercieren és a magyar l?oz1torryin kivijl
a szovjet Golianickij és az egyiptorrri Younes IátIák
eLEz ut bbi azért, rnert jtiv évben aZ egyiptoirriak
rendezik az IFI VBt.

Sajnos Mercier't Torin ba tnenet baleset ér-
te, melynek kijvetkeztében boklil':an lábát t rte. Bár
gipszbe tettélq rnozg,_ikonys:ígiíban rnégis er sen aka-
dályozva volt.

A DT rnunk:-1ja nern volt k nnylí. ? rben-pár_
bajt rben az egyéniben loo-on feliili, i1 csapatbun
párb4jt rben_horríbile dictu - 18 r'olt a rrevezések
szárna. A maxirnálisan lrzrszniílliirtcj pzístoli száma
pedig csak 9 volt. Ennek kcjvetkezrn rryeként az egyé-
niben az els fordul kat l<ivc<tel nélkiil 2 részletben,
kellett lebonyolitani.

lsrneretes rl^toy4y az l9tlO. eivi kongresszus
engedélyt adott a minrlenkr;ri DT-nek, }rogy saját ma-
ga állapitsa meg a kiirlilrn n)/e]{n9k rrregfelel en, iiogy
a csapatversenyel<et - tekintettel az incJul csapatok
szátnára _ végig poule rendszerben, avaqy vegyeS
rendszerben bonyolitsaík le. Á Tor'intíban jelen volt
csapatoknagy szárnára varl teiiíntettel csak vegyeS
rendszerben voltak lebonyoli rat k a csapatversenyek.
l]e rrriután a rnulthoz képest tijbb nirg1' esélyij csapat
nevezett minden feg5,vernernlren, a tT elYnt'<,rozta,
hogy a ktizvetlen kiesést csalt 4 csapatn'íl kezdi
és atavalyi eredrrrényel<et rtcrtl fo;ia a rangSorolás_
nál véglegesnek tekinteni, ]tan'otri ay' id,ikoz'ben le*
Íolytatott egyénÍ verseÍly()k s csapatversenyek el -
mérk zéseinél tnutatott er ket fig,leietrtbe veszi és
ennek alaqján rangsoro$a a kiizvi:tlen kiesés rrég'r,es
d nt jét.

Ez a továbbiak folyatn,í'n rneg is ttjrtént és
ennel< kij-yetkezrlrénye volt, lrogy pl. tavaly az olirn_
ptán t rben csak negyec1ik helyorl'rrtjqzett Inagyar
csapatot másodiknalr rang'srlr'oltíl<.

A versen:tek ez-rillal terrrr-'r(suctszcr.iileg el-
huz dtak, viszont lényegesett reiÍllsilbb:i v,ílt;tk'

IIasonl voh- az eljárás .l'i. ()l],yéni verse-
riyokben is. lViinden fegy'vernernben 4. torclul r:l zte
nleg a d nt t. Tijb}.i olyan íordul volt, ahol lrat 's

csoportb l négyen rrlentek tovírbb. ii]ehát a llliigyar
viv k erejét isrnerve - csekéIy kiveítellel - rninde_
gyikiiknek legalább a kiiz pcl ntr.íig el kr:llet r'olna
jutnia.

Megállapitotn, Liocy 25 eszteiid1ís .Ul]_tagsá_
gom alatt ez volt az els bqjrroks:ipl, rrlclyon l<ivétel
nélki.il rninderrkor: a tenyle,ges er viszorryok rrlapján
rangsorolták a viv/:k:rt irz ec;véniben, s a csapat-
verSenyekben egyaránt.

Tijbb ti.ltatoJásrer ke;:i.ilt sor. j.e rretrl a be-
osztésok rniatt, ltanetn a neltl te[esen a ltel;,'zet ma-
gaslatán áll birásko<lás k vetkeztében Na,l1'on ne_
h,éz helyzet el tt állt a i1].' rrt'ort csak olyetn birá_
kat állithatott be, akik jelen voltak s reirdelkezésre
álltak. Igy sajnos neln a j k lcijzijtt választlrirtott, ha-
neln a kev sbé rnegfelel k k zcj't. A tiT aiapelviil azt'
tiiztel ki, h<,rgy leiret leg sernleges eis rrLindcn tekin-
tetben érdektelen 'személyek bir.íSkodjarrak. Ez aZ
elv helyesnek is bizonyult, rnel'T arnikor el kellett
térrri ett l és nenl Selltloges szerneílyeket is beálli_
tott a DT a bir s:iq|2, boful-{rr1'os uir:ískodást szlel-
ttink. A kard ne;ryccl- és k zépdtjnt iben napJrnevii'

Ü
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gyakran olyan kiprobiílt, kivál bir:jkat állitott be,
akiknek }ronfitársai vivta]<. Tertrr szetszert'.|cg ezek
nern voltak eln k,jk, atnikor ]ronfitársaik vivtalc, rlr,ég-
is rrrint oldalbirák olyan elfogult, val ilan viílaszokatail-
tak, rnelyek az eredtrrén.i't tcIiesen tnelviíItoztatták.
Nem akarom ezt a k rd3St példák tjz n vel elmérge-
siteni, de }iatlírozottan álli|lratorrr, lrogy ljakonyi kie-
siíse a negyed, Ilorvátlré pedig a kt1zépd rr( b l, vagy
a fralcia csapat kiesése a dijnt btiil ilyen birásko_
d;is kijvetkezrrrénye volt.

Mit lelret a jiiv ben a biráskodás tisztasá-
3at valatttint jcísága érdekébeir tenni? Ez a kérd,js
foqlal]<oztatta a i)T-t. A Neirlzetkijzi Viv Sz vetség
<5sl i kongresszusa ugy d rrttitt, lrogy rnég a j v
évi kongreSSzuS el tt ely seinlo,qes helyen a Birák
Bizottsága ii$ijn ssze és addig tnaradjorr egylitt, rnlg
a bir:ískodással kapcsol:ttos sszes kérdést nem
lis:z!d71s.

Ezen a tanácskoziíson irneg fognak kisérel_
ni olyarr rrregr:ldást találni, arrlely a biriískodás tisz-
tasá;1ít és j s.ígát biztosifia. Tarlá"n rne '.hivott, f zetett
serrlleges zstirikkel Iesz ez leiletséges. Viszont ez
a rrregold:ís a rendez szcj,vetscíqek edr1ig is nag;'
kijltségeit rrlég jobban ernelné. Én rrr,ís megotdíst
nern látok. lla ez nelr'I Inerulel ugJ neln tnarad más
hátra, nlint a kiirdban is az elektrorrlos taláta{ielz
gépet bevezetni. Enrtek a bevezetése leqalább a ta_
lála+"ok ténylegess g ne}< és helyén:k rnegállapitását
pontosan s rninden ]'riba n,jlkiil biztositaná.

A retrclezés és a.versenyiroda rntik dése,
l'ta netn is volt olyan t k letes rninr Jltírrrábarr, de tel-
jesenrnegÍelelt és igazírn kcjszijnet és elisrnerés il-
leti ezir:-ínyban a rerrdez olasz Viv' SztjvetségeL

Úrdel<es volt a kis r:Iet a nyilvírnos és rnlrt
uelrki által látirattí id rnéréssel. A Il]agaS tart rudon
áll ra sziírrrltrpjLí'1l[lk aZ a rtisze, arrlely a ''tnég
egy perc'' id,5t rnutatta na'qyszerr-ien bevált és mtn_
cienkit megrt;ru,tatott. Sajrros az rjra s zán^,lapja, rnely
a p:rcel<et trtutatta, rrern r'olt rnegfelel en és elég
nagyra ko'nstruílvtr, igy ez neII] elé:gitett ki, rnert a
percek nerri voltal< kiinnyen rnl:gállapitlratok.

V gtil eey-l< t" sz a |T-irek a vivás niv já-
r l alkotott vélerri r',y,3r l. Tavaly Zscjatrovics klasszi-
kusvivásátlátvtín azt iiittiik, lrQgy a t rviv:ís niv ja
etnelked,íben van" Sqjnos a retnények hetrt váltak be.
Az idei vilgiíbajlrok szittrpatikrrs és te]retséges natu-
ralisÍa, de gy zelrnc a t r'vivás par oi:{ja.

A n t vivás íalín eqy lr4jszálnyit errrelkedett.
Kéttucatratetret azoklrak a n L viv knaik a száma,
akik turlásul< ;rliipján el d nt re esélyesek voltak

A n i t r:ben gy z,tes n rnet Schrnid nern ki-
errrell ed viv zseni, de egy rnindent el g j l tud ,
forrni1sanviv versenyz, kinel< idegei rendben van-
nalt, zrtnellett :íll k pes is.

A párbajt r vivás szinvonala is rnint}ta ernel-
kedettvolna.K riilbeliil B csapat és hrírorrr tucatnyt
olyan vivtí yap, akik 'udásuk és adottságuk tekinte_
t berr rnegr-rtik a dijnt s k nivcíjá.| A gy z+.es francia
Guittet_irek lrivál technikája, pontos lreg;rvezetésé és
áll képeSséqe rnellett a taktikai szellernesség az
er s oldala, de nern hiszem, hogy arnennyiben rossz
rtapot fogna l<i, fudna_e fogcsikorga va harcolni és
rrrinden egyeS találai rt nleqlelizdeni?

A kar"dvivás er'osetr kieqyenlit dijtt. Az át|ag
lÓnyegesen javult. Viszorit a kÍválcí nag;'ságok elti.intek.

/Folytatás a 9. oldalon /



tU,ss rMftEa

m nyes rn dszert I elIéro, olyan egy rrl elképzelé-
sek aiakultak irio atrielyek nerncsak takiiirailag vál*
toztattík r}-]eg a csirpelt jelleeeí! dc technikailag is
lrátrányosan befolyáscrlták a fejl delst. Altal;-íban a
]classzis versenyz , aki ectdig széles skálán dolgo_
zott, irlost nern skálázcstt elegei, s errnek liijvetkez_
tében egyes alrcirjk elsztir'kiiltek, lelassult;rlr. A ver_
senyzés folyanr ín nenr Lroztiík a szokásos eredrnény!
nrer't' az a}rci E id ben taliín csak a másorJperc tijre*
dékével elkésiie bosszant an rijvidre si]ierl;ltek, vagy
av, elienfél parádjírra esteli, vflgy id ei tt kivi'rltot
ták az ellenfél r'ejszér l azokat a korítraakciólkat,
arrielyck a rni vcrsenyz irrlrnél eredményeztek taizi-
latot. Az u.lL fél_kiasszis, rnég ér'ésben l v ver'-
serryz nern fclrditott kell sondot teclrnilcai tudásrí-
nak fejlesztésére" A rnég teijesen bb nem Ídegzett,
de rri:ír' eretlrnr5nnyel kecsectet akci kat ellianya_
golta és versenyz séi kizár lag egy-két olyan kulcs-
akci ra liorliítozta, atnelyelc végrelrqjtrísáiroz nagy
tiire|gm, idegi koncentr{lcil5, passziv kivárás az eI-
lelrr'fe!i kezdenrérr yer'éséirez, akci ihoz vaifl igazodás'sziikséges' Ilyeri szirrrpla viv rriodorral eredrnérgre sen
szerepelhet egy versenyz egy hazai, egy naptg
tart 3o*4.U f s rrrez nybcn, de i r"vérryszeriien, icl*"
gileg c(s fizilrzrilag kiÍárad s fel rl clik egy rrégy-
ntrilig. tar't vitágbqjrroki, vagy olirntr;iai versenyerl

Versenyz inlcr,5l rnegállapitirat , hogy vagy
nregdlltakfej! désbeln' Vagy atrri trlég enn l is rosz-
szabb, technikailag vísszaÍejl dtek. Nem mentí azt
a t nyt az serrr, ha trírrr:elyiir tipustl versenyz az
u"n. szukre szatroit krilcs-akci kban rendkivi,il nagy
rutirrra tett szert lliszen a versenyz net< a verseny-
r' s folyanr:ín kétotdali lroncentr.ici ra kell beren-
rlezkednig.

A kétoldali figyetés rendlriviili idegterhelés _
sel jár, arni ttjrv n;yszer'iien el bll, vagy ut bb fizi_
kiri f{r'ad1s{ghoz vezeL Az edz sek folyarnín ugyan
kiii nijs gondot4 foi'tiitottr,rnk a fizikai felkészi-ilésre,
de rnegfeledkeztlinli arr. l" hogy ez a felkésziilés nem
szakittrat el a speciziiis szaktnai rnunk'ít L

Áz el}rarryagolt szaktrtai munkrít rrem p to$a,
r.relrl l'tclyettesitl oiyari tipusu rnunket, arnelyrrek cé$a
nerrr ie}tet nrtís, tnin; a spoi.tol t olyan állapotba boz-,
ni, hogy a választott sportágban - az adott esetben
a vivásban _ nregkiivetelt ideális flzikai és idegálla-
pototmegteretrltse" A kieqészit spor't cé$a alapvet
képességel< fejlesztése ott, ahol.,az iri;inyálk, _ feh{t_
tása évr l.érrre ott, ahol azok riregvanrrak, de soha_
sem tévesztve szem eI lr azt a célt, hogy a viv sport
rnilyen alapvet fizikat és lelkl tulajdonságokra éplt.het a legeredrrrényesebberu Igy lesztigezire{iiku hogy
sziiks g van általános áll képességre, arnelyet pÍ.
futással Inegszerezni, illetve ntivelnÍ lelret, _ er fe,
arnolyet kiilijnbijz tornagyakorlatokkal, kéziszerek_
kel n velni, konzervábri leheto - tigyességre, anrely_
re igen j k a kiil nb z labdqiátékok, robbanékony-
s:ígra, amely ugysz lván a legforrtosablr, s egyuttát
a legnehezebben feJleszthet .

I{elyes és lrasznog tehl{t, ha err l beszé*
liink, s t gyakorlatban uj utakat kereslink, ha ez
egyuttal nern jelenii a viv sportt l val eltávolátlást,
s t sok esetben az eiszakadást.

Á vivírs tijbb évtlzedes. hagyorrrányat klála_g!{6{ták az egyeS fegyv'errrernelc tectrnlkaí anyagát,
kialakttot+ák az o}<tat'is rn dszeré| amely els sor.
ban lrtecharrikal vonatkozásban nemzetkrjzl vtszony-
latban lg általános. }Ia ezerl a tertileten qjat akarurlk
keresni, csak nehezltenénk sqját helyzetiiirkbt, hl*
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A viv spoÉ irínt érdekl d ket tnost a tor!
n i balsiker, és ezen beltil a párbqjt r.viv k SzereIF
lése, foglalkozta{ia. Sokan csak az 1961_es vet elenr_
zlk, mások visszanéznek a r rnai olímpiáig. Ez a
rtjvid távlat azonban nem nyqjt lelret ség"i eg'y Íegy-
yern.e{l jelen esetben a párbqjt rr,'ivtis }relyzetérrek
felmérésére. A pírbqjt r 'náIunk fiatal fegyvernem,
amellrrek eredm nyei 1956, el tto egyes nelszletst-
kerek tnellett, 1953_ban Sákgvits egyéni vitágbqjnok*
ságávaljelle lezhet k. Az uiána lrdíetkez éíeÉ cél-
kltiizései eredményesek voltak" Á csapettversenye-
ken a d r:t ben Melbourneig a rrrásodik }relyre kr-iz-
d tte fel magát.az a -csapat, atrrel;rnek tagjat te$esen
ollentétes egyérri beállítottsísu és tu<]ásu 

"verse"nlz 
k

voltak. A csapat 'eredtn ny elér se eqys ge.s csapat"
szellem kialakitzíslínak k vetlieznr nye voit.'I]z & CS&*
pat 1956.b_an te|jesen szétborrilott. Az uj cSapat nagy-
ré szt fiatql, cé|rator , fizikai é s lelki 

- 
aclotts:ígokbán

ugyan ellerrtétes, c]e a c l rnegitéléséberr te{iesen
e gys ége s be i!_tllitotts á qu vers eny z kb l tev clijti tj sz_
sze, akik egys ges vezetéssel, eg szen' az 1959_es
világb4jnoki dobog ig képeselc volta}< erry nisérii.iket
alárendelni a kitiizlitt sportcélnak.

Edz sekert, versenyeken netn tt;érl<,,lcltt'k,
nern latolgattak, solrasem rneri_ilt fel az a gonColatj
4ogl a csapat esetleg vesziuret, rnert a csapat ijssz-
értéke és felkésziiltsége felette álit rninden ináS cSa_patnak Versenyz ink neIT] ismertek sen] egyénÍ,
sem csapatversenyen elvesztett rnérlr zésL Tectrrrl".
ku| hiárryossígaik voltak, de ezeknek a lliányoss;í-
goknak a fellsrnerését az ellenJél r sz re Inegne-
hezitette az a l<tirijlm ny, hogy talrtikailag a csapat
eíltalában tárnad szellernii, az elierrÍ l g;.i:ng it rilg*
tijn felisrrlcr , lenc]|iletes, a lerol-ran tiirnari:'ísokbarr
ellenállhatatlan, gyorS' robbanékony, a iiel1'zetek fel*
ismeréséberr ]ratározott versenJ.rnoc1oru volt. tia lcel_
lett minden lrockízatot rlállaltak. Az ellenJél lrezde_
rnényezésellt megbénitottiík, azok elgoticlo1;ísait fe1*
ismerve akci ban rrregel zték, a lrezdeményezcist
k zben tartva csikar'ták kl gy zefineÍ]cet. \leiserry*z ir& biztak nrnagukban, vers enyz, litr^saikban saz edz utasitasait edzéseken s vcrsenyeken tei-jes rneírtékben végrehqjtották. Ez r'olt 19s"9_ig.

196Ot l a csapat egyes ta,qiaiban rriind a
felkésztilés-, rnirrd a versenyzésben aá edc1igi ered_

''A Director Technique munkájár l'' c. cikk follaÍása

Van vagy 25 olyan kardozrS, kiknek egyike seln vehetl
fel minden ellerrÍele ellen a kiizdelrnet a bizto s gy(,ze-
lern tudatában. Az er k liiegyerrlit dtelc, rnagyar'ok-
lengyelek-s zovjetek-olas zok-franciák kijzel aZotto S
er t képvisebrek, arni nerri lerrne baj, a bqj ellenben az
hogy ezeknek az akci i is szegényePgé -és tefesen 

2hasonl kl.-á váltak. Elti-intek a lcardvivtist jetlernzcí
klasszikus akci k, és helyliket elfogialtál< a rnind
siiriibben hasz,nált eqyenes vágások, egyÍittes t;rlála_
tok. Szurást atig látni. A kontra riposzto olyan ritka,
mint a fe]rér holl . Megsziintek a gyors egyszerii tá-
madások, de rnég az azonnali rirnesszák is kimentek
a divatbríl, hogy áta{ák helytiket a rnegisrn telt tárna-
dásoknak. A gy ztes szovjet Rylszk$rnindent tuci, amit
egy kardoz nak tudnia kell, tnégis leglraqJ'obb er ssé_
ge a kivál idege.kkel párosult gy zniaiari-ís. l :4_r t
tudta megvqrnl Nlerrdelényit a dijnr ben és hasonl an
I:4-r IOchyráta bajnoksáe els lrelyezését eldtjnt
holtverseny levivása alkalrn:íval. Ann;,;i i:rizonyos, nogy'
kevesen tudnák ezt utá'na csinírLnL



sgen nagyon kevés olyellr ,,lr"senyz nk vano aH k&
pes és hqjlamos akár'lÍ!ittii ogy Íegyvernem techrlkaí
anya gának el saj átít á r; ii ra" F e d Íg amíkor ver s e qyz 61nk
err I beszélnek" hosy r"nlncíeru{,r0n 4 utat kell keres_
nl ahhoz, hogy uJb l elor"e Jussana\ flgyelrniiket el-
s sorbailerre a teriiletr'e kell koucentráIrrt" Pr bál_
Ják rriegtsrnerni gqÍát sportágukat, mérJék fel annak
anyagáL i'Ia gontltsák ij s sze az áItalárto g an. megismen-
hei ányagot gáJát készletiikkel. I(rltikusan mérJék Íel
képességiiket, vq}on rnegtettek+ mlndent hogy Íegy-
vertárukat Íeh.{ttsák, a régl rozsdás Íegyvereket ql-
jal cserélték-e fel? Itt a helye az ut keresésnek A
vtv teremberrnem kell m1ndtg és mlndenáron gr r*
ní" Á terembsn tanrrJn|, gyakorolnl kell.

Á pÍItanatnyt olcg síkerek helyett rntnden
váIogatott vergenyz nek az ollrnptal ég vllágbaJnokl
cét kell trányad legyen" Ilyen bgállltott'sággal a vá-
togatott vÍv ol tt a e{ái spor'tágának iizéser gye
korlása még ltttron sem siillyedlret másodlagos cél*
}Ítiizésgé* A rnástrdnyu cportmunka nem adha{a meg
ant a tudato! hogy a Ílztkal munka elvégz sével a
test rnozgásÍgényének eleget tettlin\ tehát J t Íe}-
késziiltiink akár a hazat, akár a nernzetkijzt vers*,
nyekre. Ktel giilést csupán az adhat ha a rendgze-
reg vlv, munka alat| iskolában és szabadvivásban a
*frát Íegyvertrirunkat kipr bá$uk' {at tarn'rlurrk és
++lvetiink mtnrlen olyan rés|, tdeJétrnult eszktizt, qmgly
r:r-edményességtinket gáto\Je" Ahhoz, hogy valaki blr-
zrrrt aqJát arct tnak eiker ben, ttibbet sokat kell dol.
s0znÍa'

A krttikát nehéz elvÍselnl, de sok esetberl
&tasznos, ha elezenvedett kudarcairrk után akár rna*
qunk, akár mások megállapl{á\ hogy amtkor a joi
beválto helyes utah' i letér've más trányban keres*
tiik az eretlrnényekhez vezat utal.' J szándéku ttJ-
rekvésetnk nem veaettek eredmén5rre"

195 . után a nemzetl válogatott ktalakttásáB
ktviil fontos Jeladat volt az i{iuság nevelése és a
kijrvetlen utánp ttés nregteremtése, mi:nthogy legto.
hets gesebb flatal versenyz ink nyrgatra távoztak"
Tijrekvéseink szerencsésen alakultak. A2, 196s.as
Lentngr'ádi Isuság! VB*n két {iuságl versenyz nk ls
a drjnt be keri.ilt. Fla1al versenyz |nk még nem relr.
delkeznek olyan ruttnnal hogy a hazal versenyeken
meg tudnák el zrd a Jelenlegt válogatott keret tagiaÍ|
do megér'tek a váloga1.ottság szirrvonalára. l'eJl d&
giik egésaoéges volt mlrrdadtilg' arnlg a nagy válo*
catottak k zvetlon kapcsolatba nem keriiltek Á nagy
lehet s<ígek k|il nb z k ppen alaldtották egyén-iségii*
lttt Egyesek lgyekeztek ellesnl mÍndazt. ami j és

c élravez et , magatartá str} an p élda képiil váIa s ztottát
a nzerény, de célrat r szorgalmas tlpusu verselry^"
zltít, tgyekeztek elsqiátltaní a vtvás technikal anyagáL
h{ások a tiirelrnetlenségt6l haJtva csak ptllanafuryl st-
ker'ek elérésére ttirekedtekr bgtgestek a sztmpla
ogyoldaluság htbfiába'

Az 1961-es évet kornolyan elemezvernefil
lehetijnk elégedettek az eredméruryel, sem a nagy
vfiogatott, oem a ktjzvetlen utánp tlás, lllet6leg az
i{luság fejt désével A klttiz tt célt nem érték el ve::*
senyz 'lnJq a vllágbajnokságon nem állták meg ho-
lytiket" Klvétel Gábor Tamás, nkl az 1961-es évbgr
mlnden iehet ségot Íelhasznált vtv tudásának ÍeJ*
lesztésére.

Kétséstelen téry a ls, hogy 8,B 1961.es
esztenc] versenyzés szempon{áb l nagyon rossu14J
alakn}L lflusfuÍ versenyz |nket a verseny napjárr
hMák vlsaza Dutnburgb l e élvonalbell versenyz, -
tnk ugyancsak nem vehettek részt a vtlágbqinokság
Í pr báJaként értékeltret heldenhelml Eur pa{upa
Yersenyen

A versenyz6k Íetkésziiltsége cqak abban az
esetbon mértret Ie, ha a megrende zésre keriild
hazal versenysorozatban lehet leg mlnden verseny-
n6 résztvesz. A nemzetlcijzl er vlszonyok}roz mért
felkész;íI ts ugyancsak abban az esetben mérhet le,
ha tegaiább a forrnábat;cz ld szakt l a vtlágbqinob
ságot megel z táborozástg tart ld szakban Íokoza-
tos kcivetetményekketr jár nemze+&iizl. versenyeken
velretrei< részt Versenyz ln}il

Véglegesen el kell d nten! azt is, hogy ki-
hlvatot! lIletve felel s a versenyz k Íelkészitéséérl
Korlátozha{ube az edz6 Íeladatát ktzárrílag a technÍ-
kal anyag oktatására? Kt az, aW az edzínél jobban
Ístrrerl a versenyz I, akt Ítg;'elemrnel klsérte anlrak
Íejl dését, lsmerl erényeit hlbált és adott esetben
tanáccsat utasttással seglterrl tu{a?

Véleményen szenint az adn munkáJába val
beavatkozás a versenyzíben blzalnratlanságoi sziil,
zavarJa az egyenletes Í{l dés| ktalakts a az egyénies^
kedés| lehetetlenné teszt a cgapatszellem klalakltásáL
Végs Íokon a csapat bomlásához vezeL Ktjvetkezés.
képper" kiiliÍnijsen ebben a Íegyvenbenn ahrrl az ok-
tat t rnurrka és annak tráryttáBa egy kézben iissrpor
tosul, a csapat hlvatott vezet Je csak az edn6 lehel

F'entt megiegyzésetrnet még mtrrdtg a torln l
'VB. erseményeirrek hatása alat| mlrrden más vélemény"
t t fiigg*ileniil tettem.

- Agtaqvar Viy Epol'i helyzqtét- és Íeladatait tárgyel-
ja az MTST. eln ksége sze1:tember 28,-án tar"tarr*
d elnijkségl ÍiJés keretében"

- l)r. jeJzse-rrs- trlarna-b:Íry solrszoros magyar" bqj-
nok, az egyiptoml Viv sztjvetség meg}rivására
Alexandrlába utazott, ahol Ljunay Pállal az egyip
torniak edz selt fogiák vezetni'

_ ]JarLítí _Iladseregek Ngrnzetkij?i .Viv,íbajnokságaJ
}{Ír't acltunk már arr l, hogy a i*ISB. ez éí6éí
Iludapesten rendezi nagp .nemzetktjzl vlv bajnok-
ságait, nrÍnd a négy Íeg5,.vernemben

Á nagysrabásu verseny a IIonvéd Tuzér utcal
spor"tkomb1rrá$ában r,L 24 és L 1. ktjzijtt keri.il
lelronyoiitásra.

lÜ

* Hel.r'ryeiqaz.itás. A torln t FIE iilésén hozolt }ratáro.
zatokat lsmer'tetve,Jelentettii\ hogy az osl Í kong-
re s s zuson rne gs z avaz ott t.{ peírbajt r ver senys u a_
bályt mely szdrLlt a vtv td letelte rrtán _ ha nr g
nenl d lt el a találkoz - mtrrdkét versenyz né1
vereséget számitanak' a legktjzelebbtl vtlágbqirrok
ságon fogiák alkalmaznl
LeqqJabb értesi-ilésiink szerirrt ez a knlározat cs&k
a VB.-.re vonatkozlk minden egyéb lnazal és nent_
zetk zi vlvrjversenyen aa rd szabály niár" 196&-
lanuár ' 

1"én' éleJbg -\il.
* Irányl _Pál rnagyar vlv mester, aki vtizedeken át

Venezuelában Íolytatott utt r murrkát a vt'náe rrép
szeriisltése tenén, az NSZK- Vlv szijvetség meght*
vására Mannheiml:e szerr6d tí
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Fa"fi t r egyénű

I. Fordul

L_Vaseul (ot.), II: T""{"- (*_lqy.)1 1ll. Barabtno (ft'.), 3-3 gy. IV. Drlmba (Rom.), v. Kgsu.gt
(Jap ), 2-2 gy. M. Jaenlcke (Nérn. ) l gy.

L Kamutl Jen6 5__gy.-l ll". !l",:!Thq (_S?ooJ.) nl runamtzu (Jrp.) g-s BV.r rv. Stmpson (austr)n
V. Cabin (svz), V-.-Seffert (Ném.) r-r gv.
Kamutl cstjrtél: Slmpson 5:o, l'\rnamizu :2, StssÍkine 5:1, Cavln 5:2, SelÍer"t 5:3'

I. Mtdl.er (szov.), IL eac"{.y (.vt.gy.), III. Guillaume (nel) 3-3 gy. IV. Toda (lup), v. Hanke
(Nénr.) 1_1 gy., M. L wy (chtL) o gy.
Pacséry csijrtél: Toda 5:{., Hanke 5:2, IiÍwy 5:4*

I'ly'1rtcza 4 {{l IL Dehelr1-(neu), IIL Kaltoubt (aran) 3 gy., IV- HornkohJ (Nértr) v. couen
(USA) 1-1 gy., Vl. Matthleu (Svz) O gy.
Gyu.rlcza csi'Éél: Matthíeu 5:Q Hornkohl 5:Q Delhetm 5:3, Kalioubl 5:3.

L Áchmaoul (arau) 3 gy., IL Szab s. III" Jay (^lng.) IV. Schmttt (Nérn. ) zc s5r. v. Maurgo{
(ner.) 1 gy.
Szab csijr'tét: Áchmaout 5:4, Jay 5:2, Schrnltt 4:5rMarr:rgot 2:5.
Holtverserly: Szab 'tlay 5 :1, Jay -Schmltt 5 : 2, Schmltt-Szab 5 : &

I= Nlelaba (L-eng:{el), IL Mllanesl (o'.) 5-5 gy., IIL Kamutt L.4 gy., [v. Sohelm (Árab) z sÍ.V. Cazaban (!b.) 2 gy, M. Paul (Ném.)' vI[. Parkan (Ttirtik) o{ gy. ;

Kamutl cstJrtél: Sohelm 5:2, Paul 5:o, Cazaban 5:2, Níelaba 5:4, Mtlanesl 4:5.

/L / esonor-t

B.r/ csoport

C, csopgr.t

D-4 csoooÍ't

F,./ csoport

F./ csopol't

Gol cspoort L Granlert. (oLl, IL Leckie (mp),, -lll. Magnan (Fb.) 3-3 gy. IV. Abdel-Rahman (.arau) r gy.,
Y.Cerottlnl(Svz)rW. Ketrr (t'tém.) oo gy.

e/ csoDol.t L courtÍuai ([}.), tL xPÁs6uda (oL), IIL Áxolrod (UsÁ) rv. zolrt l_Abalt{Árab) Í. taDucbr (Jap.)
?-2 gf releu.
ÍIoltYeraerry: cout{ lat 3 gy' Áxelrod 2 gy.' I'ABBulta 2 gy.

I../ csooort I. narenue (fy.) I gy.' IL Metttchen (NDK), IIL Lucarettt (oL) 2-2 gy, N. Cbepelov (Szov"),
V. At{Iussed (lrab) 1-1 gy.

J../ csooor{ L Boudo.v. (szov. )^a.. y.,_[. .Rodoc?ngSbl (I!.) m. woyda (Lengyel) 3.3 gy., IV. Her:.era (Spa-)
2 gy.' v. Iváqyt (chtl)' vl. Áltnagsl (lráD) o{ gy.

L Paruls_kl _(L"osy;)r-[..Svechntkov (szov.) ++ gy.r III. Ptnlllos (Spanyol) g sy. [V. Cawthorne
(fuig.)' V. Stock (Néru) 1_1 gy., VL Madaní (trán) o gy.

I. Curletto,(9}.).4_ gy. II.-Skrudu",Q91gy..)1uI.Brecht(Ném.) 3-3gy., % Nlc.Kenzle (ang.) 2 W,M. Lazar (UsÁ) 1 gy. MI. Argun (T ri'ik) o gy.

LZsdanovtts (Sgov.) 5 .g5r.r. IL Yamashlta (Jup.), IIL Hoskyns (ang.) zu sy.r rV. Geuter
(Nérrr') 2 eyl V.De|heim (BeL) 1 gy., M. TayebÍ (Úrálr) o gy.

V. Glazer (uS.l) t gT.
Czvlkovszky cgtjÍ'tét: Jaquemaln 5:3, Glazer 5:3, RozycH o:5, Mano 1:5,
Holtverseny: Mano-Czvlkovszky 5 :3, Mano-Jaquematn 5 :3, CznrlkovszkyJaquemaln b : 4.

4-4 gy. [V. Axebrod 3. gy.r V. Ftrnamizu, VI. Szab

Zsdanovlts 1 :5, Parulskl O: 95, Axelrod 2 :8, F\rnamlzu

IIL skrudllk M sÍ.r [V. Baralino 3 gy., V. Lucarell! IV. Achmaoul

Mano 5:1, Achmaoul 5:3, Lucarellt 5:1, Skrudltk 5:o, Barabího

K.,/ csonoÉ

L / csooort

M.z/ csoport

N./ csooort

IL Fordul

V csopgÍ:t. I. Zsdanovlts 5 gy. II. Curletto, III. Parrrlslí
24 gy. VII. Delhelm I gy.
Szab cscjr'tél: Curletto 5:3, Delheim 5:1,
4:5.

&LcsopoÍ't L Kamutl L 5 gY., II. Mldler,
2-2 gy., VII. Nlano 1 gy,
KarnutÍ cs rtél: Mtd]er 5:4l
4:5.

C./ csopgrt L Bodo-c_ann-achl 5 gy.l^ II. JaR IIL Granierl 44 gyr N. Nlelaba, V. Pacséry 3_3 gy., W Houdov2 gy., ML Jamashtta O gy.

1t



P,r,/ eponort

E.,/ csoport

Fl csoport

Pacséry cstjrtél: Ntelaba 5:o, Jarnastrlta 5:1, Roudov 5:3, Rodocannachí o:5, Jay 4:5, Grarrl-
erl 2:5.
lloltverseny: Pacséry_Nlelaba 3 : 5.

[. Svesnlckov, II. G5mrtcza 5-5 gy.r IIL Bevonr4 I\r. Fbanke, L PAssunta 3-3 gy., M. Leckte 1gy
VIL Gutllaume O gy.

Gyurlcza cs rtét: Guillaume 5i3, I,eckie 5:1, Svesblckov 5:o, f,PAssunta 5:2, Revenu
Fbanke 2:5.
Holtverseny: Revenu{t'anke 5 :3, Revenu - fPAssunta 5 :3, FYanke-fPAssunta :2.

L Woyda, IL Courtlllat 5-5 gy., III. Mllanesl 1 W., I% Sisstklne, V. Czvlkovszky 2-2 gy. VI.
llos, Ml. Nlellchen 1-1 gy.
Czvikovszky cstir'tél: SÍsstklne 5:3, PinÍllos 5:2, Woyda o:5, Cour'ttllat 3 : 5, Mllanesi 4
Mellchen 4:5
Eoltverseny: Stsslkhdzvikovszky 5 : 4.

L }Ioskynsr.II. Kamutl J., III. Magnarq IV. Brecht 4-+ gy., V.Roztckt 3 gy., W. Vaselli 1 gy.
Kalioubl O gy.

5:&

Pinl-

!5t

ut.

Á.,/ csooort

Bn/ qgoDoÍ't

C/ csoport

Dol Csonort

Aol csoport

B./ csoport

Et dttnt .

L Kamutl J. 4 gy., II. Bevenu, III. Zsdanovlts 3-3 gy., IV. Axelrod 2 gy., V. Granlerl, VI. Skrudllk
1-1 gy.
Kamuti cstjrtél: Axelrod 5:1, Zsdanovits 5:4, Granleri 5:1, Skrudltk 5:2, Revenu 1:5.

l. Hoskyns, II. Francke, III. Brecht 3-3 gy., IV. Kamutt L V. Courtillat VL Stsslkine 2 - 2 gy.

Kamuti cstjrtéi: Cour'ttllat 5:o, x'rancke 5:1, Hoskyns 3:5, Brecht 4:5, Sissikine 4:5.

I. Parrrlskl' 4 gy., II. Magnan, III. Midler, [V. Mllanesi 3-3 gy., V. G;ruricza 2 gy., MNtelaba
Cryurlcza csijr'téi: Milanesi 5:3, Nlelaba 5:4, Paru'lskt 4:5, N1agnan 1:5, Mtdler'4:5.
Holtverseny: Ma6granMllanesi 5 :O, Mtlder-Mllanesi 5 :O.

0gy

I. Woyda 4 gy. II. Svesnlckov, IIL Barablno, ÍV. Rodocannachi 3_3 gy. v. Jay 2 gy. VL Curletto
o gy.
Holtverseny: Svesnlckov_RodocannachÍ 5 :2, Barabfurojtodocannachl 5 : 3.

K zépd nt

I. Hosklm.s 4 gy., IL Zsdanovlts, IIL Svesnlckov [V. Parulskl 3-3 gy., V. Barabfuro 1 gy., VI. Re-
venu O gy.

L Magnan 4 gy., II. lVlidler, III. Karnuti J. &3 gy., [V. Woyda, V. FYancke 2 - 2 gy.r \IL Brecht
O gy zelem.
Holtverseny: lVoyda-Fbancke 5 : 3.

FÉnrt r n EGYÉnrr oÖrrlt
I. Parulskl Ryszar_d 5 gy., IL Kamutl 

.J_e-n - 
5 gy., IIL Mldler Mark 4 gy. fV, Zsdanovlts 4 g.X"

V-. Magnan 4 gY., M. I"Ioskyns 3 gY.r VII. Svesnlckov 3 gy., VIII. Woyoá o gy.
I{oltverseny: Parulski-Kamuti 5:O" 

- -

Fa"Íe t r esclp Úbo.jnoks g
I. F'ordul

V csopcJgl SzgvÍetunt<|Be]eigJx tá: 2.

Chevelev, Rouclov 4n4 gy., Svesnickov, Slsslklne 3-B gy.,
Delhelm F.' Delhelm R. 1-1 Gy., Guillaurne, Maurcot oo Ey.

USArTaoán g:7-

Glazer, Axelrod 3-3 gy., Cohen It. 2 gy., pow el I gy.
Mano, Tabuctrl Yamashtta 2*2 gy., Gunamlzu 1 gy.

SzovJetunl *]apálr l2.:á.
Chevelev 4 gy., Roudov, Slsslklne &B gy. Zsdanovits 2 gy.,
Tabuchl, Yamashtia, Mano, Kosugf 1-1 gy.

BelglurrFUS4, 21/21.
Delhelrn & 3 gy.rJacquemslqDelheim F. 2-Z gy., Vlaurcot I gy.,
Glazer, Cohen }t 3-3 gy. Áxelrod 2 gy., Cohen Á o gy.

rl



éapvieJunl {sA-0:-á.
Svesllí,''linv 3 gy.. Zsdanovits 2 gy., Chevelev 1 gy., Roudov o gy.'
Glazer 2 gy., Áxelrod" Cohen Á. 1-1 gy., Cohen IL o gy.

Japán-Bgigium 9:5.
Tabuchl 3 gy., Mano, Kosug{, Yarnashtta 2-2 Sy.
Delhelm R.r Jaquernaln 2Q gy., Delhelm E" 1 gy., GuÍllaume o.

Bol. c,sonort F'rqpclgorszáÉFND.K 13 :g.

Bodocanach! Magnan 4-4 gy., courtlllat 3 gy., Cazaban 2 gy.,

Janlcke 2 gy., SeiÍer't 1 gy. Hankel Horrrkobl oo gy'

olaszország-N.DK g :3.

Carpaneda, Graniert 3-3 gy., Cr-rrletto 2 gy., MilanesÍ 1 gy.'
. Janlcke, Hanke, SelÍer't 1-1 gy. Kleln o gy'

Cr,/ csopgrt NvugatrérIre.torszáe-IE!í4 15 : 1.

Stock. Schmttt. Brecht 4-4 sv- Meilchen 3 gy.
Badpay 1 gy., Tayebl, Madant Álmasst oo gy.
Ánglla+raE K ztársaság 9 :J.

' Hoskyns, Nlc.Kenzle 3*3 gY.r JaY 2 gy, Cawthorne 1 gy.t
Áchmaoul 3 gy., Abdel Rahman 2 gy. Sohelm, Kalioubt 1-1 gy'

Angua-trán 16:
Cawthorne, Leckle, fuic.K^e-nzle, .JqL 4-4 gy.,
Tayebl, Railaay, Ivládanl' Almassl o4 gy'
NvuEatnémetorszáq-$rab. Kci.ztáreagág 9 : 4.

Brecht, Stoctg 3-3 gy., Schmitt 2 EVt Geuter | 8Y.'
Abdet hahman, Kalioubi, Hussetnl, Achmaoui 1:1 gy'

D./ csopor't Lenpyelorszáe-Sve1c 11:5.
Ntelaba 4 gy., Rozyckt tr}'anke 3-3 gy.r Skrudllk I gy.
Cavtrq Mathieu 2-2 gy., Polledrl 1 gy. Cerottlnl O gy.

Ma9rvarg'szág-sv.eJc 9 : 2.

Karnutl L 3 gy., Szab , Czvikovszky, I'acséry 2-2 gy'
Mathleu 2 gy., Cavln, Polledrl, Cerottfunl O4 Sy.

IL Eordul

A.r/_qsqpor't SzovJetw_rlÉUSA 1-4 :-2.

Mldler. Slsslkine 4-4 try., Svesnlckov, Zsdanovits 3^3 gy.,
Cohen H., Áxelrod 1-1 gy. Cohen Á., Glazer 0.o gy.

Lengvelorszég-ÁJlqlÍa 13 : &

Fbanke, Parulskl 4 gy., Woyda 3 gy.' Rozyckí 2 w,
Hoskyns 2 gy., Jay 1 gy., Icckle, Mc.Kenzle O{ ry.

Szodetu.nlr _Anglla 8:8. Kapott találat 13-30.

Mldler 4 gy., Zsdanovlts 3 gy., Slssikine 1 gy.r Svesnlckov O gy.
Hosk5ms 3 gy., Leckle, Jay 2-2 gy.r Mc.KenzIe 1 gy.

LenEv.e lor,s zá"E_1]SA ].2 : j!,

Skrudltk 4 gy., Rozyckt, Nlelaba 3-3 gy., Woyda 2 gy.,
Glazer 2 gV., Cohen }L, Cohen Á- 1-1 gy. A:relrod o gy.

B/ cBonqrt Ft".arlc1qgrszáe{laszorszáe 8LL Találatarány 16 5.

Magnan 3 gy" Barablno, Courttllat 2-2 gy, Rodocannachl I gy.,
Carpaneda 3 gY.l Grantert Lucarellt 2Q gy., lPÁssunta 1 gy.

Magvarország-Nvugatnémetorsz {.e .11 : 5.

G;rurlcza, Kamutl J., Karnutt L 3*3 gyt Czvtkovsz\r 2 gy.,
Theuerkau-ff 3 gy., Brecht 2 gy. Stock Schmltt O4 gy.

Maevarország{las z or s? Ííg -12 : 4.

Karnull L 4 gy., Paeséry, Kamuti J. 3-3 gy.' Gyu.rlcza 2 gy.,
Mllanesf Granterl 2-2 gy., Carpaneda, Lucarelll OO gy.

l3



ola s zors zziE{i]nroatnémetor 9 zág 8 L8. T aláI'atarány 6 6-6 &
c"r,l"tt" 4 gy., ,carpaned.a 3 gy., Granleri 1 gy., DAssunta o gy.r

Schrnltt 3 gyr Stock, Brecht 2Q gy,, Theuerkauff 1 gy'

s:tgl 1 sY'
vi"gí'" 3 sÍ., cazauail-n'evenue ?é' gyu Cor.rr'ttllat o gy.

MagrraroTs?ág-xb{nchország 1o : 6.

Szab S. 4 ry' Kamutl L 3 gy., Pacséry 2 gy., Crvikovsz,ky_ L EY.s
M"g-"'" g sÍ''Rodocannacb? gy., Bevenrt l gy., Barablno o gy.

Kijzépd nt6

MaEv.arors zfu,J,e+gyelor s_zjíg 9 :.?.

Kamutl J., Szab S. 3-3 gy.. Gyuricz,-a -2 -gy', 
Pacsény 1 sy'l

Fbanke, Éozycki, Parrrlskt 2Q gy., Woyda 1 g"y'

S-.odetunl lNyugatnémetorszáp 9 L7.

Mldler 3 gy.o Svesnlkov" Slssikine, Zsdanovlts 2-2 4V't
Schmttt 3 gy., Stock 2 gy., -tsrecht, Theuerkauff 1-1 gy.

Énrr T R csAPATBAJNoKSÁG oÖrvr

Lengyelorszáe+{Yugatné+1ptorszá.s 9 : 4' (nu'lu he lyér'i- )
Rozyckt 3 gy., Skrudltkr Parulskt Nielaba 24-gy."
Sctrinttt 2 gi.; Theuerkáu-ff' Stock 1-t gy., Mellchen o sy'

9..& ft*tl helyér't.)
chnÍkovl Mldler' Zsdanovtts 21 gy.,
Kamu L 2 gy, Szab S. GSnrtcza J. OO gy.

sÍ.r
Kamutl Jen 4 gy",

M-gsepsS

B"/ csopoÍt

Co/, csonor"t

D. . Qseoodt

E./ cgooqrt

4/ qsopq{'t

Gn/ esoport

iL,/ csopert

t4

Schmidt (nszr) f-q gy.., fV. Wallett (neu) 4 gy.r
2 w., VÍL Dalton (USA) 1 gy.n Shaw-Martos

]vitregyénj
L Fordul

I. Proudskova (Szov.) II. Sachelarie (norru) ltl.
V. Tleldenr{t (tiott") s 8V", M. Jultto (rcágy.)
(Spu,) o gy"

L Mendelényiné. il. IVIees (I,trszt<), Masciotta (ol), Goroklrova (szov.) a-a sy., Mousset (ry.)
Z W ,, Melchers (BeL ), Pearce (AtS.l 1{ gy.
lvtenoerenylné cs rtél: Monsset 4:o, Melchers 4:o, Mees 4:Q Pearse 4:Q Masctotta 2:4, Go-
rokhova 3:4,

I. Vtcot (norn.), tI. trtettrer\^a.y (.los.) In szételyné M w., IV. Migas (tengy.) 3 gy., V.LeRoux
(er.) 2 sy., Radtke (NSZIi), Kokkes (Hol.) 1-1 gy.
Szét'etylré-cs riéi: Migas 4i3, nactke 4:2, Koldres 4:1, Le Roux 4:Q Netherway 1:4.

l. Camber (ot.) b gy., Il. Lassukovitch.(Szov.) 4 g"y., III. Rejt S sJL.. IV. Depetrls (Fb-), 3 gy.,
V. RÍes (trrsZx)'z gv.,'vt. offredy (Ang.) r sy.' MI. Colerrran (uJ zeet) o gy-.

Rejt cs rtéi:'offredy 4:2, Depe_tris 4:2, Colernan 4:o, Camber 3:4, Ries 2:4.

t. Co1ombettÍ (or.) 5 gy., II. \Vojczuk (L"''sy.), ltt.Rousselet (F.l'.), IV. Dtimtilky V., Noels (Hott)
3 - 3 BY., vt. Ilohler' (Svejc-), vll. Appait (nel) 2-2 BV.r
Dtirntjlky cs r'téi: Appar't 'a:Li Rousselet 4:3, Hohler 4:\ Cotombet 3:4, \,VoJcrnuk 1:4, Noels
3: 4"
I{oltverseny: Wojczuk-Dijrnijlky 4:0, lVojczukJ.ioels 4:3, Rousselet4{oels 4:3, Diim tkpBousaelet
4:2, Noels-DOrn tky 2:t[.

I. I{uszrrlr" (t-"rrgy.) II. Welss (xszx). IIL Kovácsné 4-4 gy., [V. rool (IIolL), V. Bayley (arrg.1
3*3 gy' vt. nagio (oL) 2 gy., VII. Tollbom (svéd) o gy.
Kovácsné cs r'té1: Bayley 4:3, l'ollborn 4:2, Ragno 4:3, Pool 4:2' Wetss 3:4.
Holtverseny: Pool-BaYleY 4 : 3.

I. Lubetskaia (Szov.) 5 gy., IL Dupuy (e'"") 4 gy., III. orbán.(nom.'), tV. Dotbtit (Hotu) &3 gy"
V. Sanguinett (Ot ), Vl.Vermeersch (BeL) 1-1 gy., VII. Heltz (Svejc) O gy.

L Zabel1rra (Szov.) II. Delbare (rt ) 5-5 gy., III. Jeftim{iades (l,'g.) tv. t'ázát (np'*) l'.+ ElI.t
V. CJrmert"an (Len"), VI. Paslnt (OL) VIt Rebrnann (Svejc) 3-3 BV.t MIL Ito (Jap.) O gy.



L,*/ csouort

Al-ssptelt

M*ssepexl

$g'*usoport

&á"Lngd&*

M-gs-'JppÉ

&,1 csonpcl

V -g $eport

ll.-ssspgll

lglcsc,?qrl

D*1" snonorl

A./ csouof!

B.y''. csen-ert

IJuhász,. IL liastwrova (sz,,v.) '5-5 g5'., tÍL Qrzekowska (r,en5'*), tv- Ene (norn ) 3_ &gy1
V. I{ohle(rvszr)ágv'}'I. íJ hth,tta (.iap') 1 gy. YIL Perrot (SvaJc)0-gr
Juhász csijr.léi: ÍloÍrle*l0rEne*:i't'eíot &:2ooragchowskndl1' Uehlhata 4:&

Il.Fdrdnl

I.Iassukovltch 4 8}., IL széketyné, IIl- fuÍasclotta ss gp'-, IY. Sch_rrridt 2 gy-" Y" Kxssnlr 1 &f .
M. trVallet O g"Y.

székelyrré cst1Í:t t: Wallet 4:CI, tfusznlr 4:on iVtaecÍotta 4:1, Iassukovttch 2l4"

l. Eejt 4 gy.r lL tlotbjtlo lll. Gorok}rova 3-3 sy.r ff. Itt-lusnelet á ss.r Y. W$cuuk 1 gy., VL $ap
helarle O Sy.
Rejtt5 cstirtétl Wojczuic 4:l}, $achelarle 4:3, Gorcllr}rovn 4:$, }lui:ssellet &:&

L 'Ytcol- II* Mlgao, III- ]Jgl}l;r.r"e 3-3 sV., lV" }.{ether'waJt v* Lu!i-Íts}!;e! ** y* m ' Mendelénylné
0 gy zelom.
rVicndelt5rrJrtné csijr"té1: Víeo] 1:4', Vllgag l-:4o Ntlthrrrway 2:{-o tr'rrbttsknÍa o:{*-

'lLoltvenseuy : Net}ierw a;r{'u}:itskaÍa 4 : 2*

I* l] rnijlky, il* WeÍss, i[l* ÜrirrtbCIt; fV- il,air*lÍrr* 3-.l g-';", 'v-- fi]ne 1 gy"r .VL 
Orrech'owgka Ü gy.

Dijrnijlky c'si'Í'tét: Ene 4:2, iÜatieltnn *:8, íJrxechoweka 4:1r'v'lrelsg 2:{' Camber 0:4"

L Colornbetti 4 gy-, " í]rourlskova, Iil' Jrrirász 3_3 gy.y [V. Joftil:nsades 2 gs.l V' Depetrlsr\Ll#
zár 1-1 gy.
Juhtísz csijr"tét: Depetnis 4:Q ],áadr 4:CI' Jeftirr:{adem 4:so Proudskova 3:{"

L BastvoroYa 4 gy", IL Viees, ÍIl. Kovcícenrí &3 ss.l ff' ÜrbÉ{n 2 g1-g V*Poot 1 gyr, \it Dnpuy
o sy.r
Kovácsné csijrtéi: 0rbárr 4:i3, Lluprry 4:2n Posl 4:$.

El diirrt6

L Schmidt 5 gy., II" IassrJ'Jrtrv'1tt:}t* itrl" Szok'etr3nd 3*{i $}.l ff* }'roud.*1r.r:va 2 sÍ-, & Het}rerway,
VL Vlcol 1-1 gY"
Székelyné cstjrtét: Nei}rerrvrry 4lln lr1"6"lr6ekova 4:t, Ylcol 4:3, schmÍclt 1_:4rlaussukovttch l-:4

L orbán 5 gy., Il.{iorok}ro'ya 3 gy', IíLMigas;, íV'Masc{CIttrq \i Itejt 2-2 w,, }T.iVl**ee 1 gT.
Rejt ce ri, l: Gorolihova 4:3, Mees 4:2, Migas..3:4., ltilasciotta 2:4^
Hoifverseny: N{tgas-lvlasciotta 4:0, N'14*rciotta*Rejt 4:Ou Rejt -Mtgas 4:9"

I* JulrÉsz 4 gy., II. f,alrelin'&, {I1" Ü;i:;ritÍ}kp, [Y* Colc}rnbett1 3'.f; iJs., V* Itou'sselet a sy* vÍ. tst}tbjit
o gY.
Juhász cei r'tét: Zabellna 4:2, Colo,rrrbc'ttl 4:2, I}otb$t 4:1, Itouneelet &:\ fii3mtilky :fu
Dij:ni5tky cstjr.tél: Juhász 4 : ÜrZabellna 4 : J-, I]otbtjl {.: 2n Colorrlbettl .!" :4' Iiouxselet o:4*
I{oltvenseny: ZabeLl'na4,olombettt rl. : 3, Zabellrra-D mÜlky 4 : s, Üiirn lk3''*{'1,:lnnrbctiÍ 4 : CL

LKovácsné, Il-RastvrroYff 4*4 gy", IlL Delba:-Í'c, M. Cnrnher 3 * 3 gy* Y* JettÍlli$aces } sÍ*t
VI. Wetss O gY.
Ko.; iiicsrré cstjr'téi: Catnber 'l.: 2, ilelbarre 4 : Ü' joÍtlrri$ades 4 : 2, Weíxig 4 :3' Basfvr:r"*ta 2 :4-"

I{oltverseny: Delbarre-C:lmiter 4 : 2.,

Irr.ixdpdiint{r

l. Rostvorova 4 g3'", ÍI'orb{íJl' IlLDijrnrjlky 3-3 gy,, iYJaegukov1tc\ !"Jiovácsn ?,a ssv TL VIigao
o gy.
narr,orcy csiifi l: Kovácsné 4:3, Íassukovttch {:1, N1Ígas 4:o. Rastvclrova o:4* Ürtrín1_:d'
}iovácsn cstjrtét: Iassukf,vitch {:3, t{lgas 4:t f,'{agivorova l;4r Orbán 1:4'D rnijlkr $:{*
}Ioltverscny: Iirsslrkovt1'ch,iiovácené 4 : I.

LZabettna' ll.SclinrÍdt 4-4 gy.n III. Jrrh;í-*-:;r iil ;1y-n l'V'Gtlrcknuvi] J.. gy.n V"Delbare 1 ss., \t székely--
nd o gy.
Jtr?rász cstiÍtéi: sclinltrlt 4.3o $atiiirili.t,',i 4:-i, Í)elbar'}"* 4-;í}, ,{nll*lina Ü:4,, Gorokhovn ]_:4*
$zékt+iylré cs r't'di : ;1abelln*' 3 : 4, Sc.ttlr.:irl1, J" : 4n Julrísr-, "t l s" .{lr:lj,;iit'r,r: .j" : {-

I'|]::iltntd1 l'leidÍ 6 gy., Ii.Zabclíut.Al*:ra.:r'3v"p í sÍ"u fil. }tastv{irov"a lralentlua tV&clroktrovao \'- *iry"
bán '{'*4, syq VT. Jutrr.Ísz 3 g3'", }'li" li*s:t;lliopÍ.*tt \rÍilL l}timtjlk$ 1*J- gy'.
J'ilhr{*:r,J cr*i.i-j'tei: [rrlln+t;t}ir.:vtr:ll 4: P" bc]itrilri{ "i.: {-}* I}cirni:ilky 4 :P,, Z,tlhelÍna s ;4.. Rqstvor.ovn ].:.í* t.}:r''"

ilÉirr Í: 'í,o tior"c'lt_ti;}vir' "i : 4'*

iassukovíc}r i}; '1,'



N í Ű Ír esapatbajnolss,frg

I.Fordul

Á.' 
' 
csopo_l't Szovletuni *AJrglia .11:5.

Zabelina, Proudskova 4-4 gy., Ras'tvorova 2 gy., Lubet skaia 1 gy.,
Pearce 2 gy,, Offredy, Balley Netherway 1-1 gy.

Románia olaszorszáq 12 :4.

Vicol, orbárro Lázár, Ene 3-3 gy, /tvtigas 2 gtrr., Cymerman' Kusznlr, 1_1 gyr Julito o gy.
Mrgás 2 gy'., O5rmerman, Kusáirtr, 1_1 gy.' Jullto o gy
Sgovletuni -LenEyelorszáe 1o: 2.

Gorokhova, Proudskova &3 gy., Rastvorova, Iassukovlch 2-2 gy.,
Mlgas, WoJczuk 1-1 gy.r CSrmerman, Kusmrlr O4 gy'

Romár:la_Anella 9:2.

orbán 3 gy.. Lázár, Vicol, Ene 2'2 gy., Bayley, Netherw ay 1-1 gy.'
Bayley, Netherway 1-1 gy., Pearce, Offredy OO gy.

B.. J qopQrt F!'anclaorszáe*Beleium 1o: 6.

Le Roux, 4 gy,. Rousselet 3 gy.. Delbarre 2 gy., De Petris 1 gy.t

. Hymen J gV., Appart 2 gy., Melchers 1 gy., Wallet O gy.

Magyargrszág-$iej c,15 : 1.

Mendelényiné, Székelyné, Rejt 4-4 gy., Jlshász 3 gy.,
Rebmann 1 gy., Kohler, Hehl,z, Perrot O gy zelem.
Mendelény'né csijrtéi: Perrot 4:2, KoLtl^er 4:3, Heitz 4:1, Rehmann 4:1.
Székelyné csijr"téi: Perrot 4:2, Kohler 4:1, Heitz 4:1, Be,onann 4:o.
Rejt csijr'téi: Perrot 4:3, Kohler 4:2, Hellz 4:oo Rebmarrrr 4:0.
Juhász csijrtéi: Perrot 4:1, Kohler 4:o, }ieitz 4:2, Rebmann 3:4.

FYanciaország-svejc 9 : 4.

Mo'usset. Le Roux 3*3 gy- Dupuy 2 gy., Delbarre 1 g"Í.,
Perrot 2 gy., Kohler, Heitz 2-I gy. Rebman O gfn

Mar"varors aág-Beleium J9 : 1.

Juhász 3 gy.. Székelyné, Mendel nyirré, Rejt 24 gy,,
lVallet 1 gy.r Melchers. R;rmerq Appart O gy zelem.
Juhász cs rtéi: iVlelchers 4:2, R;rmen 4:1, ApparI 4:2.
Székelyné cs rtéi: Vielchers 4:1, Appart 4:1' Wallet 3:4.
Mendel nyiné cs rtéi: \'Vallet 4:1, Ryrnen 4:3.
Rejt cs r'téi: Wallet 4:1, Melchers 4:1.

C"/ csooor't Nvugatnémeto{szág+Iollandia 9 :7.

Mees, Wetss 3-3 sv., Schmid 2 gy., Flohle 1 gy.,
Botb{il 3 gy., Kokkes 2 gy., Noels, Heldenr$k 1-J. gy.

olaszország_Hollg]ndla 9 : 1.

Colornbetti 3 gy., Camber, Masciota, Ragno 2-2 SY.r
Botblit 1 gy., Noels, Kokkes, Pool OO gy-

IL Fordul

A./ c s opo:r"t ola*q ?or sz ág_FYarrc íaorsz áLJ- 4 : Z.
Ragno, Carnber 41 gy., Masclotta, Colornbettt 3-3 gy.,
Le ttoux 2 gy., Mousset, Rousseletn l"telbare GO gy.

Szotetuni'F'ranclaország g : 4.

Zabe.'llna 4 gy.. Rastvorova. Proudskova 2-2 gy., Gorokhova 1 gX., eLe Houx 2 gy., Rousselet, De petris 1_1 gy., Dupuy O gy.

B"/ csonort fur.ránla-tr{yueat4émeto.rszáe g:7.

-o- bá.n 4 gv.. Vlcol 3 gy." Lá'zá'r. Ene 1-1 AY.lWelss u gy., Schmldt 2 gy,, Hohle, Mees 1-1 gy,
MaayarQ:.sz ág-Nnrggrtn metorgzág g : 4..
Rejt 3 ey". Kov.ácsné, Dtjm lky, Székelyné 2-2 gJ.r 

,

W ilss 2 gy.s Schmidf Hohle 1J gy., Mees O gy zelem.
Rejt csijr'téi: Mees 4:íJ, Schmtdt 4:o' We1ss 4:2.
Kovácsné csijrtéi: Meeg 4:2, Schrnldt'4:1, Welss 3:4, Holrle 3:4.
Dijmcilky' csijr'téi: Meeg 4 :1, Hohle 4 : 3, Wetss 2 i4"
Székelyré cs r'tét: Mees 4 :1, Hohle 4 :2, Schmldt 2 : 4.
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4 / csopgti

B./ csopod

P,/-ssppad

Dr,/ csonort

V-!.Eeped

g/-cs.e!o"!

Gol csopofl

II.,/ csooort

Ll csoport

i(ijz prliintcí

LlaEy:arország_olaszország 9 : 6.

Ju''rász 4 gy., Rejt , Kovácsné 2-2 gy.. Dijrrrtjlky 1 gy".
Colombettl 3 gy., Ragno 2 gy., Camber I gy.. Masciotta O gy"
Julrász cs r'téi: Camber 4:o, Maisciotta 4:1, Colornbetti 4:Ü, Ragno 4:1.
Rejt cs r'téi: Carnber 4 :2, Nlasciotta 4:2, Colotnbettl 2 :4"
l{ová.psné cstjr.téi: Canrber 4:3, N{asciotta 4: 2, Coionrbetti o: 4, Ragrro 2:4,
EiÍintilky cs r'téi: Nlasciotta 4:2, Colornbetil 2:4, Ragno 3:4, Carrber 2:4.

Szoyietuni -Rornánla 9: 3.

Gorokhova, Rastvorova 3-3 gy.' '7,abelina, 2 gy., Proudskova 1 gy.,
lÁz{r, orbár5 Sachelarie 1-1 gÍ., Vicol o gy.

lt t r n CsAPATBAJNoKsÁc oÖrvr

Rornánia4laszorszáq 9 : 6. (ttt._tv. hely'5rt)

orbán, Ene, Lázár 3-3 gy., Vicol o gy.,
Oarnber 3 gy., Ragno, Colombettl, Passini 1-1 gy.
Szcdetuni -tv'tegvarorszáE 9':4. (l.-tt. rretyort)
Gorokhova 3 gy., Proudskova, Rastvorova, Za\eJina 2,-? gyt
Iuhász 2 gy., Kovácsné, Reit 1-1 gy., D rniilky 0 gy'
Juhász cs rtéi: Gorokhova 4:2, Zabe|ina 4:3, Proucskova 2:4.
Kovácsn,j csiÍr"téi: Rastvorova 4:3, Gorokhova 1:4, }'roudskova 3:4, Zabellna o:4.
Rejt cs'jrt i: Proudskova 4:O, Gorokhova 3:4, Rastvorova 1.:4.
D rrr lky cs rt i: Gorokhrsva 2:4, Rarstvorova 324, T,abelina 3:4"

P ,rbnjŰ ír egyéní

I. tr''ordul

I. Schraag (q"') 4 gy., II. Lulilre-(Szou.)' III. Popken (ttott.) s-g S}.r N. Cavin (svejc), \L NÍ_kolic (Jug. ) 2-2 gy., t'I. Argun (Tijn) O gy"

I. lVlal.rieu (Svejc), IL Vlouyal (it.), III. chaflk (Arab) rv. Ctpriani B-S gy., L Neujrer (nszx )gX., \1. Vitorovic 1 ,y.lloliverseny: N'louyal 2 gy., r\'tathieu 2 gy,, Ciprlani 1 gy., Chaflk I gy"

l. l)rgy{u5 (r'".) 4 gy., ll. Nlarosi 3 gy., IlI. Dwinger (ttoll.) r sy., IV" MolryÍe (aran), v.Maaant
(trán ) o-o cv.
lVlarosi cs'jrtéi: I]winge:' 5:3, N'lolryie 5:4, iVladani 5:o, Dreyfus 4:5.

I. Varden,Jriessc_lte (IJgL)--4 qJ., II,._ilosky:rs (Ang.), III. lVlaestrl (or,) [V, Lendvay B-S gy., V"Ba-es'sler (Svejc) r gy., vt. parÍian (tor.) "o 
gv.

Lendvay cs r'téi:- IVtacstri 5:1, ]'arkan 5:3, Baessler 5:1, Vandendriessche t:5, I{osk1rrs 4:5.Iloltverseny: lloskyns-jVlaestri 6:5, I{oskynsdendvay 5:2, iVtaestri-Lenrlvay 5:2.

I. Tcher.nikov (szov.)__4 oy., II.,Bourguard (ry.), ttl. Tabuchi (;up.) tV. Dotka (Lengy.) rg gy.
V. Jay (a.'g.) 'z oy.,'vr. sáren (Arall| o sv.
lIoliver'seny: 'tsourquard-Tabuchi 5 :1, lJourquard-Dotka 5 :4, TahuchÍ-Dotka 5 :2.

I. Siít<ovits 5 BY., II.-Jas;n í{"*.)--4-_g-y.,^IlI. \Vahlberg (svéo), tV. Yarnashlta (.lap.), v. Glaes.ngr (lux.) z-z {V., VI. Jani'ctcJ (Nszr<) o gy.
S:íkovits cs r'téi: Vasin-5:2, Janicke 5:2, 1Vahlberg 6:5, Yarnashita 5:3, Glaesner 5:2.lloitverseny: \Vahlberg4laesner 5 :1, \Vahlberg-yarnashita 5 :8.

I. Francisse íBeL] 5.gy., II. Rotrlpza (xszr). III. I(ausz, |Y.Kugeler 4.-4 gy., V. Tasslnar' (oL )2 gy., M. Mano (Jap.) Jayeby (Iriín) r-r gy.
Kausz cs rtéi: Ilotnpza 6:5, iViano 5:4rKugeter5:3, Tayeby 5:1, FYanclsse 5:6, Tassinarí4:5"Iloltverseny: Kausz-Kugeler 5:2, Rornpza-Kugeler 6:5.

I. ]]elJino (ot.) 4 Ev.._ II. Lagerwall (svéd.) s gn Loswy (Chu.) rv. oesterle (NszK) 3_3 gy.,V. Glasswell (Ang.) 2 gy., VI. Okuakt (Jap.) O gy.
l{oltverseny: l,a,qerwall-Lowy 5:0, Lager'"rall{esterle 5:4, Lowy{ester.le 5:1.

-1, 
J-acgps (4.,e.). Il-saccgro. rcli) fl oy., lll. strzaika (r,"rrsy.), lv. Kosugi ( lup. ) 2;-gy.,

V. Pinillos (Spa.), VI. Klein (t'tur), 1_1 gÍ.'
Iloltverseny: Strzalka-I(osLrgi 5 : 4..



i

L Rehbínder (svéa) tL cánor 4-4 gy., IIL Kleyn (nel), IV. PellÍng (a"s") v; trolledri (Sve;c)z_z
gYr M. ÁlmassÍ [trán) 1 gy.
Gábor cs rtét:'Pelltng 5:2, Polledri 5:1, Almassl 5:1' Kletrm.6:5' Pelllng 3:5.
Holtverseny: KleynlPolledrl 5 :2r Kle5m-Pellbrg 6 :5.

L Gonsior (T,eney..). II. Gen,es1ij (sveq) !-4, uyr., Iil. .Báríny 3 gY.l ff. Cabrera (Spu.) z gV.t
V. Cohen IL (USA) 1gy.l VI. Radpay (Irán) o gy.
Bárány cs r.tét: Cabrera 5:2r Oo}ren }I. 5:4, Radpay 5:3, Gonsior 3:5, Genesjo 3:5.
Holtverseny: Bárány-Cabrera 5 : 4.

L Khabarov (Szov.) 4 gy., IL Guittet (F",), lll. Iloward (Arrg.) w. Syrnkens (neL) 3-3 By'r
V. Cervantes (Spu.) r gy., VI. Kubtk (nm) O Gy.
Holbverseny: Howard-Syrnkens 5 :2, Gulttei-Syrnkens 5 :3.

I. Zlmoch (-f,"r,ey.), Il. Tsernusevitch 3-3 gy.; lli. Cohen A. (US,l) 2 gy.,llV. Berthold (lfnf),
V. Barrau (Spa.) r-r gY.

L Koslava (szov.) 4 sy., lI. Depauw (nel) III. Abrahalnsson (svéo) 2-2 gy., [V. Gutenkau_ff
(Lux.) 1 gy., V. Alvarez (Spa.) O gy.

I. Knrczab (lengy.) 3 gy., II. Gnaier (NSzr), Iil. Lef ranc (fy.) 2-2 gy,, N. Pab{ianlc (l,rg. )
1 gy., V. Gulllaume [Bel. ) O gy.

I. Breda (or.) 5 gy"; lI. F'anger (xszr) .4 gy., III. Sirnpson (Austr.), IV. Lindwau (SYéd)' v. Ní_
elaba (Lengy. ) 2-2 Sy., M. Kaiser (NDK) O gy.
Holtverseny: Sirnpson-Nielaba 5 : 3, SimpsonLlndw all 5 :2, Lindw all-Nlelaba 5 : 2.

Il" Fordul

L Breda (9t.) 4 gy", II. Tsernu.sevitch (Szcv.), ttt. Schraag (p'".), [V. Iturczab B-B gy., V.Chaflk
2 gy., VI. Rornpza O gy.
I{oltverseny: Sctrraag-Kurczab 5 :4, Tsernusevitch-Kurczab 5 :4.

I. Mouyal 4 gy., II" Popkeq III. Gnaler 3-3 gy., [V. Kostava, V. Rehbinder 2-2 gy., Vl.Tabuchi 1 gy

I.-i\'i[aestri 5 _sÍ.l II. Dreyfus 3 gY., III. Gábor, IV. }Ioward, V. Mathieu L2 8Y., M. Zimoch 1 gy.
Gábor cs r'iéi: 'l)reyfus 6:5, Zírrloch 5:4, Maestri 5:6, I-Ioward 4:5, Marhieu 4:5.
Iloliverseny: Giibor_iVtathieu 5:3, Gábor-i'Ioward 6:5, I"Ioward-lVlathieu 5:4.

I. Ábraha]nsson 5 gy., Il. Klrabarov 3 gy., Il1. Strzalka, IV. Van Den Drlesche, V. Lef ranc 2-2
gy., Vl. N{arosl 1 gy.
Marosi cs r'tél: Strzalka 6:5, Abrahamsson 2:5, Klrabarov 5:6, Lefranc 5:6'
Iloltverseny: strzalka-Lef ranc 5:2, strzalka-van Den Drlessche b:4.

L -Hoskyns 5 $Y.y_II. Gutttet 3 gy., III. Tscnernikov, IV. Bárány, Wahlber g 2-2 gy., \rl.Cohen 1 gy
Bá,rá,ny cgcir"ttiÍ: Tschelrrrikov 5:2, Colrerr 5:3, I1oskyns 5:6, Guittet 4:s,- lvantrlerg 5:6.
Iloltverselry' : Tscirerrrilcov_Wahlberg 5 : 2, . Tschernikov-Bárány 5 : 2.

l' IJourquard 5 gyr IL !'anger, III. I]e 'I)auw 3_3 gy., tV. Gonsior 2 gy., V' Sál<ovlts o gy., WJo-
wy o gy"
Sákovtts csijrtéi: Bourquard 2 : 5, F'anger 3 : 5, De Pauw 4: 5, Gonslor 1 : 5.

V-*SaBgIt '1. Saccaro 4 gy., II. Laserwall, III. Luline 3-3 gy", M. FYanciose, V. Slrnpson 2 gy., VI. Vasln
O gy zelem.

H',,/ csooort I. I{ausz, !1. ,C-'engqi9, nt. Delfino 3-3 gy", IV. Zirnrnermann, V. Klein 2-2 gy., VI. Jacobs 1 gy.

' Kausz csijr'téi: Delfino 5:3, Zlmmerlnann 5:4, Klein 6:b, Genesjtj 3:5-.- '

J./ Qsopqrt

K*/ csgoort

L/ csonort

M./ csoport

N.r/ csoogrt

gl-esaped

P/ csonort

V csonert

B/ c-s-aeqn

Cry' csopert

D-ol csoport

n.f csonq{t

F../ csooort

A./ ctsoport

B.r/ csonort

g./-tsepee

S*/ csopo.r!

t8

El dtjnt

I- Krabarov 1 g}'.' II. Grralér 3 gY,, III. Lagerrnall, tV. Schraag, V. Breda, VI. Kausz 2-2 gy.Kausz csijr'tét: Rreda-9'5' Lagerwall 6:E, nrauárov 2:5, Gnáier 3i5, Schraag 4:5.Iloltverseny: Schraag-Breda 6 : 5, Schraag-Kausz 5 :1, Lagerw all-Breda 5 : t, Lagerw all-Kausz b :3

I. Saccaro 4 sY"l ll. Genesj ' III. Gábor 3-3 gy., lV. Tsernusevits, V" De Pauw 2-2 gy., VI. N4ou-yal 1 gy;
Gábor csijr'tél: Gerreqj 5':3,-_lV1o-uyal 6:5, De Par:w 6:5, Saccaro 3:5, Tsernusevlts 1:5..Iloltverseny: Tsernusevits-De Pauw 5:2,

I-.Gulttet-1 g{-r ll. Tc}rerni}covg IIl. Vtaestri &3 qy., IV. BourquarC 2 gy., V. popken 1 gy.rYI. Strzalka O gy.

L Abralranlson 4 gy., II. }Ioslryns, III" DreyÍus; [V. F'anger 3_3 sY.r % l]elÍtno 1 sY., U. Luline1 gv,



&l-ssgeoÍl

I(iizépdi;nt

L l*rabarov" II. 'Tseirnusevlts 5-.5 gy., [Ii" tl.oskyns 4 gy., lV. G'it!ti'*t, V. Maestrl"

3-iJ Gy." \rti" GerresJii 2 gy", Vfil" Schraag - 1 gy"
ffoftve"ibeny: IVtae trlliatng r 6 : 5, GuittelF'anger 5 : 4, GutttetMaestri 5 :4.

I. Abra}ramsgoY\ jl cánor' 5-5 gy., lII" Bour"qtlard, lv'" l,ager"'wa1!, Y" $nirler c=4 gy.,
MI" Tchernlkov 3-3 gy., MII. Saccaro 0 gy.
Giibor csrjr'tél: saciáro 5:4, Dreyfus 6:5, Tcher'nlkov 5:3, Bourr1rrard 6:5, Grraler
hatnsgon O: 5, Laqerw all 4: 5.
líoltver.seny-: IJourquarfijnaÍer 5 :4, Lagervnll4naler 5 : 3.

VL lir8ngor

VL Droyfus,

5:3, Abra.

Tser''

pÁnBAJr n EG ÍÉNi nuini'r

I. Gu1tiet J ack 6 gY., II. Lagerw all l'lans 5 gy., ttl Gánor" Tarnás 4 gy-, [V. Khabarrrv,
nusovlts, M. AbraÍanrsson 3-3 gy", \rII. Bourquard, I'III" Iloskyns 2-2 gy.

%

,

F ,rbaj r elrl,Ípffi,úbll-jvaokgcÍ6r

I. Fordul

olas?orflzág_I(eletrrérnetország 14 : 2.

Breda, Delfino 4-4 gy., Dellantonio, Maestrl 3-3 g7.,
Klefur 2 gy., Kublk, Berthold, Janicke OQ gy zelerrr

Ssed@i!
Abrahrlrrrssol\ Rehblnder, Lageruall 4-4' qy., Geneqf S gy.r
Tabuchl 7 gy., Manoo Yamashna, Kosugi O gy.

9!azzqr.,1 jai!g:ti-e[a&"J"-.j;3-

ilrecla 4 qy,, Deilant yri , Saccaro, Tassinart 3-3 gy.,
J nnrashÍta, Kosrrgq f abucht 1-1 gy.' Toda o sy.

_:qgá{gr.sztg-.5 i:,r. etrt é ryr e 1 o ry z á g _9;e.
Geneqiai. \Vahil".'er{, H qy.- Rohhinrler 2 gy., LtndwaLl 1. gy",
Kleir5 llerthold 1-1 gy., Kaiser. Janicke OO gy.

@
Pelling, Jay 3-3 sy., Glaswel\ Itoward 2-2 gy..
TayebÍ 3 gy., Hadpay 2 gy., Almassl 1 gy", il{adanl o gy"

F]tanctaorgzáq:-s'oa&wtorszeg 1l É
Dre.yfus + i::.., t',r.:it:''a.t't1tr iJ gy.r N{ou;'r,}, Lcf ranc 2-2 gy,.
Uabrera, Ptnílí.; yl ',:^7. 9.9., ]]e l,& Tr]l1lt.e l gy.l Barrau o gy"

rre@
fuiouyal, Lef ranc, Bourquard, l)reyfus 3-3 gy.,
Álmassl' Tayebl 1_1 gy., Madnnl, Rapday oo gy.
Ang1la_Spa:r]yolclrsz áq 9.: !.
Iloward, ilosk.X'ns &3 gy., Ja,t 2 gy", Jaeob 1 {y.,
Cerwantes l. gy., De La Torr'e, Oabrera, Plnlllos OO gy.

ljelgiurrl_Nvugatnémt)torszÍíg .l o : 6"

Francisse 4 gy., De Paulvn Van Den Driessche, Keln 2-2 W",
tr.arrger' 3 gy., Gnaler 2 gy", Nouber 1 gy., Zlmmenrnan:,r O gy"

Szovj etuni :Nnrga1n,jmetorgzág- 9 :É'

{ostava { eY.l Lullne, Tchernlkov 2-2 gy, TsernusevÍts 1 gy-
Rornpzq Fanger 2Q gy., Oesterle, Gnaler 1-1 gy.

Leggygrar"száil_Svejc 1o : Q'

Gorrstor. Nielaba 3-3 gy.r l)otka*Kurzab 22 gy.,
Cavlq Matttileu 3-3 g:,'.. Baessler, Metster OO gy aelem.

J4e 11rarország_sv'CIJc 9 J*
Bárány 3_Ey., Kauszn Sákovlts, Marosi &2 gy.,
Polledrl, Cavln r-r gy.r Melster, Mathleu OO"gV.
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tL Fordul

.A"/ csooort olFszorszáe'Beleium 1o:6.
Dellantonio, Maestri 3-3 gy., Saccaro. De,lfino -2Q' 

gy.,
Ketn' F-raricisse 2Q gy., Symkens, Van Den DnÍessche 1_1 gy.

ll'anc iaors z iíg-Ma qvarors záE 9:: 7 .

Dreyfus, Gutttet 3-3 gy, Mouyal, 2 gy., Bourquard 1 gy.'
Bd'rány 3 gy., Gábor, Sákovits 2a gy. Kausz o gy.

Fl'anciaorÉzáE-BeLqiurn g : 5.

DreyÍ uis, Schraag 3-3 gy., Bourquard 2 gy., Guittet 1 gy.'
De Pauw 3 gy., Van Den DrÍessche, Fbanclsse 1-1 gy., Klein o gy-

Bnl csorlorj olaszországlMagyaryt$záe 9:5.

Dellantonio 3 gy., Saccaro, DelÍino, Breda 2-2 gY.l
Gábor 3 gy", Marosl, Sákovíts 14 gy., Bárány o gy.

AnElla-Lengyelorszáe 9 : 7'

Pelllngr Hoskyns, Jay 3-3 gy., IIow ard O gy.'
Ztmoch 3 gyo Kurczab 2 gyi, Gonslor, Nlelaba L-L gy zelem.

SzovietunÍ Svédország 13 : 3.

@ ov 4-4 BYr Eootava 3 gy., Iarlln e 2 gy.,
Geneqitj, Rehbtrrder, Lagerwall 1-1 gy.r. Abrahamsson O gy,

.SvédorszáE-Agglia 9 : t
Rehbinder 3 gy., Genegi , Ltndwall, Lagerwall 2-2 gy.
HoskSms, Jay 3-3 gy., Howard 1 gy.r Pelling O gy.
Szovjetunl -Lenqvelorszáe 12: L
Tchernikov 4 gy.r Tsernusevlts, l(ostava 3-3 gy,r Sabarov 2 Ey.,
Kurczab 2 gy., Strzalka, Gonsior 1-1 gy.r ZLrnoch O gy.

C. /. csooo{t Svédország_I,e4gyelorszá"q 9-: 6.

Genesjij, Lagbrwall &3 gy., Rehbinder 2 gy., Abraharnssorr 1 gy.,
Gonslor, Nielaba 2-2 gy., Strzalka, Kurczab 1-1 gy.

Szovjetuni<j-Anslia 11 : 4.

Kostava 4 gy., Tchernikov. Luline 3-3 gy., Tse,rnusevits 1 gy.,
Hoskyns 2 SV., How ard, Jay 1-1 gy. Pelli:rg O gy.

K zépd nt

Szovjetuni -Svédország 9 : 4.

Khabarov, Kostava, Lulfure 3-3 gy., Tchernlkov O gY.,
Genesj 2 gyn Lindwalf Abrahamsson 1-1 gy., Wahlberg O gy"

Fl"anclaorszáe-olaszorszáq 9 : 6.

Dreyfus, Schraag 3-3 gy., Guittet 2 gy., IVlouyal 1 gy.t
Saccaro 3 gy., Delfbro 2 gy., Dellantonio 1 gy., Maestri O gy.

pÁnBAJr n csAPATBAJNoKsÁc nÖmr
Sv4dország4laszorszáe 8 : 7. (lu-rv. helyér't)
Abraharnsson 3_gy., Lagerwall, Rehbinder 2-2 gy., Genesjij I gy.,
Delflno 4 gy., Tassinarl 2 gyr. Dellantonlo 1 gJr; Breda O gy. 

.--

S?ovjetuni -F'ranciaorszáE 8: 7. (t.-tl. neryért)
Kostava 4 gy., Khabarov, Luline 2Q gy., Tsernusevits O gy.,
Schraag 3 gy., Dreyfus 2 gy., Gutttet, Mouyat 1-l gy.

q
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V-csoport

lJ.r/ csooort

C./ csooort

D./ csonor"t

E.,/ csonort

!'./ csonod

c.' aaoonrt

l[.' csonort

I.r/ csoport

J./ csoport

g'l-.teprr

L*/ csonort

Kard egyéni bajnoks g

I"Fordul

I. Tcherepovski ('Szov.L tt. Theut'r'kauff (rríszr<) tlt. liar.,lolus (ltott") g-s gy., IV. Petlt (-HeL)rgy.
V. llerrera l,Sprr.), M. Tayebl (lral<) O-O'ay.

l. Lo'r (r'".,) 4 gÍ., lI. \\'oirler, (Nszx) rrr. Kouznotsciv (szov.) 3-3 (Y., IV'Lijwy (crru) j.t sÍ.l
V. \linnen (llel.), Vl. ,\ladani (lral<) GO ry.

I. Van lJer Auwera,(liel.,), II. I?ylskd (,Szor'..;, lll. Parent (ry.) 3-3 gy., IV. lornkohl (wrtr)1gy.
V. Cabrera Lop,=z (Spa.)' M. Rapday (lrak) GlJ cy.

I. Roulot. (rr.).r sy., II. T,abl.oczk| (Lengyel) 4 oy., III. Van Baelen (ner.), IV. Giibel (mlrx),
V.Leckle(Angol)2-2 gy.rY7. Iványt (Chil.) o sJ.
Iloltverseny: Van Baelen-Leckie 5:O, Van llaelen4abelrleclde 5:2.

!,. I'ar1lowskÍ (t'engy.) s {.}., ll. Bakonyi 3 gy., IlI' Picchl (ol.), tv. ltolvoet (nel), v. Plniltos
(Spa.) 2-2 Sy., U. Duben (NDl() I gy.
Bakonyi csijriéi: Pinillos 5:1, Dutcen 5:2, ltolvoet 5:3, i'itlvlowski 4:5, T)icc}r1 2:5.
lioltverseny: Picchl-llolvoet 5 : 1, llolvoet-Pinillos 5 : l.

I. Korrác's Attila. II. Calarese (ot.), ll[. lliitriez (F'".) 3 _ 3 gY.l Iv. HetdenriJk (ttou ) 1 gy.,
v. Paul (nnx), V. Almassi (trak)"tlO gv.
Kovács csijr't t: }Ieiclenrdk 5:2, Parrl 5:o, Álttiilssi 5:2,

|. Clricca (ot.) .s gY., II. N,lesz rta,, IIl. Allisat (NSZI{) s-s 9Y., IV. Cohen Á. (usa) 2 gy., V. lVancl-
zloch (Lengy.) 1 {y., M. \'lirno (Jap.) 0 uy.
Nieszéna cs r'téi: \Vandztoch 5:4, '\lallo 5:3, Ccrlrerl .rL 5:4, Chicca 2:5, Alltsat 4:5.

l. Ochyra, (tensy..), tl. .rtentJel rryi .4-4 ,,y., Ill. liro:liov (xszx), tv. Resse (OL) B-B gy., V. Ja-
rnashita (J ao. ) , Vt. Cohcn I t. ( USA ) O-O r5'.
Nlendel nyi cs rt i: Oc)ryra 5:2, liroltov 5:3, Jarnaslrita 5:3, Cohen Il.5:3, Resse 4:5,
lloltverseny: iirokov-Ilesse 5 :4.

I. Delneky 4 qy., rl. Zub_-(Lerr(ry.), ttt. ualzia (ot.) 3-3 {y., IV. Illurn (uS,l), V. Tabucht ( Jap. )
2-2 sy., VI. Ruppert ( NDK ) O gy.
Del.nelcy cs rt i: 7,ub 5:4, Calzla 5:O, lllurn 5:1, Tabuclri b:4.

I. ltorváth 7,. il. N'l'qvliklranov (sLov.) ++ g/., I|. Ilobcrnyi (no:n.) s EYl IV. F.unam1zu ( Jap. )2 gy., V. Ilaenen (lloll.) 1 gy' M. Ilerter (NDK).
Ilorváth csijr't i: Ilerter 5 : o, F\:natrlizu 5 :3, l'laenen 5 :2, Rolron5rl 5 :3.

l. Asatianl_ (s(o_y.) o cy., ll., Lefevre (r'".) 4 ry, Ill. ll.rron (xszx) rv. Italkan (Tiir.) s-s gy.
V.Kosuki(Jap.),M. Sobczal< (L,en;y.) Z-z {J., WI. Vasin (.tuq.)' f gy.,
lloltverseny: llaron-lialkan 5 :3.

l. Ara,[o (l'f.), II. Gltnyl (Szcv.) s-r ,qy., [JI. Calirnctrirri (oL), N. Okuaki (Jap.) +-+ sy.r V. Mt-
sirli (I'rcik) 2 cy., vl. Anfd.-rheide (NSZI( ) 2 uy., vtt. Fabjanilr (J,.g.) o gy.
Iloltuerseny: Calanchlni-Okrraki 5 :1.

ILtordul

AJ csooorl l' Zabloc'l' II. Arabo +4 gy.' IIL Ko','ács Attlla' Iv. l'cherepovskl 22 qy.' V. ]rtcchl 1 gy'' \4. Ba_ron O gy.
Kovács csijrt l: Tcllcrcpovski 5:2' Ptcchi 5: t' Zablockl 2:5' Arabo 4:5.

E'l csooo't I. tlakon.'i 4 xy.. ll. 7'ub' IlI. Tlleur:rkau{ rv. Loir 3_3 q},.' v. Ásatiar 2 sy.' u. Yan -én oO gy zelem
Bakonyl csiJrtét: Ása1lani 5::]' Loir 5:4' TheuerkaufI 5:4' Van Baelen 5.'2' zul) 4,5.

C'l csortor't I. ]lorvÍíth Z. 4 gy.' lI. Rytsktj 3 g}'.' IlL Alltsal' lv. chlcca 2_2 gy.' v. Paren 1 gy.' \4. van DerAuwera O gy.
liorvá.t}t csiJrtél: Rylsktj 5:o' Áulsat 5:4' cl]icca 5:2' van der Auwera 5:4.

D'/ csono.t I. ocilJ.ra' II. vlavllt]anov' IIL Meszéna' Iv. calzte 3-3 gy., v. Routot 2 gy.' vI. \VohJer o gJt6z.

i\lesz na cstjrt i: lloutoi 5:3, OctrJ,Ta 5:2, Ntavlltranov 5:4, Calzia 4:5.
E'l csooon t. i\rend-er nli-4 rry.' fl. pa'\lov]Jski, in. Kouznetsov B-a ry., Iv. caranchtut 2 gy., v. Ramez,VL Kardolus 1-l sy.

Meíd lényi csijd i; Parvlo\lskl 5:3, liarnez 5i4' K{lfdolug 5;q cahnchIni 5:3.
F-l cgooor.t I. calarese 4 qy.' ll.Gitnyi' 

.1lL- 
laollony.l 3-3, ÍV. r elnek'y, \r._Leivre 2-2 gy.' W Krokov l gy'Delneky csiirt i: Krol(o\' 5:1, Le|evrc 5:3''r:alarese fl5, ctt"y á,s, n8í',]"vr s_lsr^'Iloltverseny: l Ielneli 

)i -Le levré 5:3.
\
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El6dtint6

L Arabo, IL Ochyra, III. Chlcca, IV. Gitnyl 3-3 gy., V. Bal<onyi 2 gy., Vl. Allltsat 1 gy.
Bakonyi csijr'téi: GÍtnyt 5:1, Alllssat 5:1, Arabo 3:5, oclryra 2:5, Clricca 2:5.

I. Kouznetsoq IL TheuerkautÍ, III. Zablockt &3 8Y., N. Itol'váth, V. I.elrreky 2'2 gyl VI., Calzla
1 gy zelem.
Hoiváth csijr.tél: Theuerkauff 5:2, Ca|zia 5:o,Kouznetsov4:5, Zablockt 4:5. Delneky4:5.
Delneky cs r'tél: IIor'váth :4, Caizia 5:2,Kouznetsov1:5, TheuerkauÍf 2:5, Zablockt 3:5.
Holtverseny: Ilorváth-Delrrek5r $ ; 2.

I. Pawlowskl. It Rylskii 4-4 gy., III. Nleszéna, IV. Calanchini 2-2 gy., V. Kovács, vI. Rohonyt
1-1 gy zelem
Meszéna csijrtéi: Kovács 5:2, Calanchini 5:1, Pawlowski 3:5, Rylsk{ 3:5, Rolronyi4:5.
Kovacs csortel: Rojronyi 5:4, Pawlo'wskt 3:5, Itylsk{ 3:5, lV[eszéna 2:5, Calanchinl 2:5.

I. Calárege 4 gy., II. Menc]elényl, III. Tcherepovski, IV. Zub 3-3 g}'., V. Loir 1 gy., M. Mavliha-
nov O gy.
Menclelényt csijrtéi: Mavllharlov 5:2, Tcherepovski 5:2, Lotr 5:3, Calarese 3:5, Zub4:5.

Kiizépdtjnt

I- Calarese, II. Arabo 5_5 gy., III. Rylskij, IY. Ztlb|ocki 4-4 sY., V. Nleszéna, VI. iiorváth 3-3 gy.
VIL Gltnyi 2 gy., VIil. Zulr 1 gy.
Vteszéná csortéi: ZablockÍ 5:3, Gitnyi 5:3, Zub 5:3, Calarese 2:5, Arabo 3:5, Rylsk|i 1 ! 5l
Horváth 3:5.
I{orváth cs r'téi: Rylsk$ 5:4, Gitnyi 5:2, Meszéna 5:3, Calarese 4:5, Arabo 4:5, Zablocki 4:5'
Zub 3:5.

I. ochrrra. II. Pawlowski 5-5 gy.. III. Mendelétryi. IV. Clricca 4 - 4 gy., v. Kouznetsov 3 gy.r
VL TheuerkauÍt YII. Tcherepovskl 2Q gy., VIIL Oalanchinl' 1 gy.
Mendelényi cs rtéi: Pawlow skl 5 :3, Kouznetsov 5 :2, Theurllauff 5 :3, Tcherepovski 5 :2' ochyra
4 : 5, Chic ca 4;5.

KARD EGYÉNI BAJNoKS ÁG oÖNr

I. Rylskij Jakov 5 gy., II. Ochyra Ernil 5 gy., lll. Zablockl Wojctech 4 gy., IV. Pawlowski 3 gy.
V. Calarese 3 gy., M. Arabo 3 gy., MI. V1endelényt 3 gy., VIIL Chicca 2 gy.,
Iloltverseny: Rylsk$Ochyra 5:4.
Mendelényi cs rtéi: Arabo 5:4, Calarese 5:1, Clricca 5:4, Rylskij 4:5, ocliir'a 1:5, Zablockl
3: 5, Paw low ski 4 : 5.

K ard' clapcr,Űb aj noles ,g

I. Fordul

Belgiunr_IránL 13:3.
Van I.er Auw era 4 gy., Van Baelen Holvoet, Petit 3-3 gy.,
Almasst Radpay, Tayebl 1-l By.r Madani O gy.

Mar:yarország_lrán .9 :o.
Delrreky 3 gy., Bakonyt. Kár'pátl. rVleszéna 2-2 gy.,
Madanf Tayebi, Radpay, Alrrrassi OO gy.
KeletnérrretorszáE_USA 9 : 7.

Paulo I'Iornkohl 3_3 gy.' Gábel 2 gyl l1erter 1 BY.l
Cohen A. 4 gy., Blum Z gy., Cohen It 1 gy., Glazer O Sy.

olaszor'szág_USA 9 :3.

Salvadort 3 gy., Itesse, Calzia, Calanchlni 2-2 gy..
Colren 1I., Glazer, Blum 1-1 gy., Oohen A. O gyízelern.

Szovjetuni Japán 9:o.
Mavllhanov 3 gy., Tc}rerepovskl, Assat1anl, GÍtnyi 2-2 gy.,
Kosugl, Tabuchl. Okuakl" l\rnamlzu O4 gy zelem..

NvugablémetorszzíEJapán 11 : 5.

TheuerkaufÍ, Krockov, Alllsat &3 gy., Woehler 2 gY.l
Funamlzu 4 gy., Tabuchl 1 gy., Okuakl, Kosugl O{ gy.



IL Fordul

Ma gyaror g z ág_-KelgtrérnetpJ$z.á"e 1$, : 2.

pa$onv!. Delpely.-I{orváttr- b| ey. Me-spéna 2 gy,,
Drben, Horrrkohl 1-1 gy., Paul, Gtibei O4 gy.
olaszqlflzág_trYanptaorF&ég g : 7'
Calanchlni 3 gy* Salvador{ Calarese, Chlcca 2-Z gy."
^Arabo 4 gy., LeÍevre 2 gyl Parent 1 gy Boutot o gy.

olaszq!'szág_Keletnémgtors.zág 15 :l.
Calarese, Calzría' Salvadorl 44 gy-, Calanchlni 3 gy.,
Buppert 1 gy.r Giibef Hornkotrl, -Dueben O{ SR
MagyBrgrryzág-jF,bauciaors rqk . 9 : s.
Horryáth. Dclneby 3-3 sy.r Bakon1rl Z"gy, Kárpátt 1 gy.,
Árabo 8 gy.' Eamez, Roulotr Lelerrre L r gy zelerrr. 

- 
"

sggJLetunl fi{Yu s a.tn é nr e ta {s z

4oznetsov.''Mavlihanov 4-4 gy.' Ryls{{ 2 g;r., Ássanttranl 1gy.,
fhquerkauff 2 gyry Alllsat Krockovr'lVoehler 1*1 gy.

Lengvelo{szá"g-Bele1qn 1o : q'

Zablclckl, Pawlowskf \tandzlock 3-3 gy., Sobczak 1 gy.,
Holvoet I gy.r Mlnnen 2 gi.t Pettt 1 gy, Van Baelen O gy.
SqqfletunlffiqJstu:rr I : &
MnilnanEv, Tc,_le-repovszkif 3-3 gy., Kuzrr.etsw E g., Gtbnyt 1 s1.o
Hglvoo{ 2 Bvr,ltlÍtm.en 1 sÍ Vnn B-áeien- Van oer líuwerá oo gy.

figngveleirsz.á&NYugahémgtország g : }.
pchna 3 ,gtL. Pawlowski. Zablockl Zub 2Q, sy..lfloehler 1 gy., AllÍsa! Krocxov' Íheuerka ft'Go gy.

K zépd nt

S-odetunl _N{egvarorszáE 8 : 8. ( rakítatarárry 2U2a.)
pv_rslffi'. T-c-herepovs_k| B-3 gv.. Mavllch-anov 2 g.; ., trírrzngtsov o Ey.,Bakony| ivlgszéna. Mendelényí' Horrráth 2a gv; Kárpátt 0 gy: -
Kárpátl a sériilt Meszéna helyett 1 csijriér" attt uo
Le4.gyeJország9las?orszáe 8 :8. (Találatarány 61_64. )

Zablockl 3 gy.. Pawlow skÍ. Zub b2 Ey\ oclryra 1 gy..
UalErreÉ'g 4 BV., Cnla1"1'1o' 3 gy., Chlcca 1 gy., Salvadori o gy..

KARD CSAPATBAJNoKsÁc DÖNT

N{agvarország-olasao{száe g : 5. (I[.Jv. helyért)

ffi f"qs"é"s#_Be*#"flÍ.Bf; l33*"iff "{s.*3-t:".
Lengvelgrszág-jzoyJefiI4tÓ 9 : 5. (L-IL helyért)

íffJffi:h"?:''"H"g{'":iil"i5oLf.,-{,;r"ffi "{"i"1,í{;"tlFnlog.y.

A uíu k és sp

OUINT ESPRESSO
BL/DAPEsT, v, BÁRC7Y |5TVÁN UTCA 1.

ortol k keduertc tal .'lkoz helye Ki,t nr; Itiszolg lás!



RovATvEZI.Toz DR. CzI'FFRA ANDnÁs

Mialatt válogatot(iaink a vtlágbajnoki felkésziilés utolsrj szakaszában már t:ivoltartották mirgukat a
versenyekt l, a t bbíek rnég egyszer találkoztak mtel tt bucsutmondtak volna a tavaszi viv iclén;mek. Eze-
kenaztdényvégt találkoz kon még élesebben nyilvánult meg versenyeink egyik f fogyatékossága: a zsiiri
h1ány, valárnint a vergenybiráskodásb l ered éles és sportszeriitlen viták, részrehaJlások'és szándékos
htbás'ttéletekkel gyanusitgatásotc Akl elolvassa a Vtjr s Meteor junius 1G.11l I. o kardvertenyének jegyz&
k nyvé! amely a versenybtráskodás te{es cs {iét szemlélteti, meg kell, hogy d bbe4jen azor\ hogy egy-
részl J formán csak a versenyz k btráskodtak egypásnak, másrészt a btráskodá-s ellen emelt kifogá-
sokorr" am"elyeket az egyediilnraradt f bir képtelen volt ellen riznl és elintézn| mer't .n bir hiány' miatt neki
nrás páston kellett btráskodnla. Ezek nem kivételes jelenségek,. mqjd rninden versenyen rnegismétl dnek és
ugyanakkar. aZ egyesiileti vezet k ahelyett, hogy segitenének ezÍ ,,a versenybir t hiányt lekijzdeni és á V f-
senyet zavar'talan menetét biztositani, a fegyelmezetlenségre amugy is hqjlarnos fiatal Vef '. ll}Z inket a ver-
senyuiránatettmegjegyzéselkkelmég jobbaningerlik Amikor viszont k biráskodnak, a legszigorubb erély-
lyel lgyekeznek megt6rolrr1 azt a vlselkedést, arnelynek magvát maguk hintik el. N4ost arnlkor anrryi sz
gstk árr l, hogy verSenyz ink idegÍelkésziiltésge az aka balsikereiknek, gondolkozzunk err l egy kicsi|
A versenyz ink1 megéb l, a j v reménységeit jelent fiatalokb l qjabb víl'ígsikereket lroz válogatottak csak
tlsztultabb, fegyelmezettebb légk rben n hetnek kL Ehhez a példát a vezet knek kell meqadniok és nekik kell
els sorban saját szakosztályukban kiirtani ezt az idegbomlasz1 szellemet.

Az emlitett l. o. Kardversenyen 42 versen'lz lépe#. pástr'a, k ztiik Horváth Zoltán is, aki igy kivánta
bep tobrÍ kényszerii pthenését. Az el mérk zéseken egyetlen'csoportban alakrrlt v:ír'atlan eredmény,. r1er't
Kaszás hármasholtversenybenHorváthSz.Tiborral (Csepel) és Machovitchal szernben kiesett. A ktJzépdtirr
t mérk zésel arrrrá1 lzgaImasabbak voltak llt az els csoportban Terék slrn:ín biztositotta d n| br:jutásá!
mig l{orvátb,Zottánnak, Kenderessy Balázsnak és Sim nak két helyért- qjra kellett vivnia. Az r4iravivzís során
Iloiváth, aLd el zetesen két vereséget is szenvedett, magíra talírlt és k nnyen verte mindkét ellenfeléL An-

nál nagyobb volt} t<uzoetem Kenderessy és Sim k z tt, amit el bb1 nyert meg 5:4 arányban. r\ rnásodik
csopor'íLa11 váratlan volt, hogy Zászl s1Rostást Ís k rrnyerr legy zve veretlerriil jutott a d nt be. Egyébként
ttt esett ki Torday, Dodekkel szemben K harrnadik csoportban l]etre kén;rtelen volt lábrándulása rr.iiatt visz.
szalépnl Erurek k vetkeztében Machovitch, Przybilla és Baráth Csaba kijzl'itti Lrármas lroltversenynek kellet1
aharinad1kd nt b_ejut személyét eld ntenÍe. Az ujravivás sorárr Banáth eI zte rneg két vet lytársát. A dtjn-

t re rnbr siiltet Loziit Horváth Zohtán kiujult huz dása rrriatt vissaalépett. Helyette verserlyen kiviil Kovács
István (Szegeo) troutt, aki a verseny kezdésl id pon$ára téves értesités ktjvetkeztében nem ér]cezett rneg.
Ez afiaialtetretséges í1v ezuttal is bebizonyitotta sok reményTe jogosit .képességeit, mer"t ebben az er s
mez nyben négy sy zelrnet" aratotl A versen;rt Rostás Tlbor (v" t"leteor) nyerte veretleniil. Mindjobban ja-

vul formát muiát" Magasan klemelkedett a rnez nybíL Ha igy halad, az ldényben komolyan kell vele sz'á,
molniaválogat tversinyeksoránis' IL Terék Sándor (Honvéd), akt jobb talílatarárrnyal el zIe rne{ Enyedi
Szigfriedet fCsepel).vlíndkett jliknek 5-5 gy zelmiik vo1L A mez ny itt er sen ttjrrl rlilt.4-4 gy zelemmel ke'
.tiri',"g-y"oit<ireiyreKenderessy balázs fV. tvteteor) és. ijt dikre -haráth Csaba,(Vasas) ('a 

"-"""enyen. 
kivtil

indul ilovácshaíodiklett volna) vt. Dodek Péter (nvsc) vtI. Csermák tr'erenc (v. vet-eor), VI]I. Zász| s Le-

vente (unnosz ), akÍ r.{ndulásá miatt csak árnyéta volt el z rrapi j form{jának. F' bir : dr. R nay G1rrla

Az OSC II. o. n i t rversenyen 49-en indultak A versenyt vegyes rendszelben bonyolitottdk le. Az

els fordul nyolc csopordáb l4-4 viv jutott tovább, akik két fordul t ktjzvetlen kieséses rer:dszerben viv.
tak, majd a nyolcas otlnt nén ismét ktjrvivással dijntijtték el a he|yezések kérdését. Az els fordul ban csak
ropecst kiesése Jelentett meglepetést" A ktjzvetlen kieséses fordul kban Cs. Molnrir NlJária (netor! veresége
KárolyftEditt l (nvsc)és.l zsáéiit'lotnárAnik t tvolt váratlair. A nyolcas d nt lnez nye 4ltal'jbah az esély*
sekn t alakult'és igen kiegyenlitett er viszonyokat rnuatott. Az élen B bis és Timári végeztek egyaránt 5

gy zelemmel UjravÍváspkb l B bis kerijlt kI gy zteser1 aFi két cs rtéje- kivételével lgYerrletes,, biztos vl-
íássat gy zIe le 

-etlenJete'it. 
Végeredményében I. B bis lldik (lvsc )' il. Tinr:íri Anna (Elektrornos ,)' III. Damlisd

Gyt]ngyi'- (osc1, ry. Halmosi Julia (Elelctromo9), v. \Jágner Á:rnes (Vasas) l'tinonírmuknak 44 gy zelnrfik
lr tt" 

"vt. rraoh,ii Aník (osc;, MI. Csizmarek Ágnes (ost)' WI. Császár lldik (ivinnosz), F birít<: forday
Lqjos és Mész'íros J zseÍ.

Az VITK junius 18_i III' o. kardverseny n 38 viv lépett pástra. Az. el n:érk zéseX, ' _ kijl n sebl
izgalom nétkiil 'zqitottat le. Arrnál nagyobb kij zdelenr alakult ki a kijzépd nt beq ahol mindegyikcsoportbal
csát hárrnas'r s t-négyes holtverseny után d lt el a donr bejutás kérdése. Igy az els csoportban né_gyel

"i"tár. 
három heryéri'. Ennek során Bánlari (Csat) vérzett eL A második csoportban hárnrankét helyérl

vtvtak r\ira. Itt Barois (nonvéo ) esett kt Végi]t a harmadlk csoportban n-égyes holtverseny volt egy lreiy r{

Ebb lakiiz,]elnmb lSzab Tiuor (v. MeteorTkeriilt ki gyrízteserr. A dtjnt t meglepetésre Sárospataki Gy rg
(MTK) nyerte biztos Íiilénnyel (7 gy) ezzel az ererJrrrényével osztálr't u.grotL N{ásodik lett l{arirrnang Jozsel
(v. ivteteor ) 6 gy ze|emmel.Jobb találataránnya! e| zve meg Végh MlkiÓst (oSC ).IV.Ferenczi F'erenc (oSC )V. Rad

}a"vi iáá"ía (fionvéo) Yr. {*bék Béla (v" ttteteor) vtl. szél |p1er (Vasas) vttí. Szab Tibor (v. lteteor]
DL Suhqida (Etet<tromos) F' birák: 1ics lstveín és llIittermayer odtjn

A BVSC II" Ó. párbqjt rversenyén mindijssze 24 vlv áIlott sorornp ba. A kirendelt versenyblrá
k ziilpedigcsakaz egytk jeleát meg. Az el rnérk zéseken csak Vadászfl (Spart ) t<iesése.volt meglepetés
A k zépd ít tét hatos .csopor{iáb l 4-4 vivtí és a jobbik tijdlk ju.t'ott d nt be.. Ez ut bbi kérdésének eld l
tése során Bretz (osc) váratlarrul f lényesen verte Szab Péter1t(v. Meteor) s ezzel biztositotta dijnt bel

helyétAdont ben *ozáÉ tván (nvsc), ati pedlg ujravtvás után rrbhezen kerlilte el a kiesést' kitiin ktizd
képessége révénmegszerezte'az e1s6séget.E enÍeiett ugyan csak Szoros kiizdelemben gy zte le, de egyel
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len veresráget eern szenvedett' Mtigtitte a inásodik helyen klubtársa Papp Tlbor végzett 6 gy zelemrnet &
K rrnendlGytirgy (osc.) 5 gy.rv"PappFerenc (osc) 4 gg. V. Gr'uber' Gy'r'la (nonv ) vi. vtsontat István (prrr)
ML Bretz Gyula (oSC) VÍII. Fen3'vesl Csaba (nvsc) ru rerkányt Gy rgy (urn) F btr : Befty Imre.

Az oSC II' o" férfi l. rversenyének 3o Í n1fl rrrez nyében & vidékÍeket a veszpréml és szentesl vt-
v t képvlselték. Ezuttal nem kedvezett nekik a Szerencse és az el rnérk zéseken elvérezteb Megtepeté*
volt Kléh kiesése a k zépd nt ben I]arálh (ttonv.) és Sima (Betonut) r-$raviv4s során ugyancsak klestek
A d nt ben igen szinvonalas kiizdelrnelorek le}rettiinir tanul A lnez rryb l hárrrlan emelkedtek kt: Przybllla,
Perjímosi és Tolnay. Kiizijlijk Przybílla GyiJrgy (D zsa) tiuzo tépessége bizony.llt a legjobbrralc Egye-
rliilPerjámosit lszenvedettvereséget (js lgy biztosan (7 ay) nyerte a verseltyt" Á rnásik két vetélJrtársaÍti.
lényesebbenverte amez ny tijbbt iésztvev jét, de míndket 2-2 cs r'tében klhagyott s lgy 6-6 gyízelemrne[
miigéJe szor'ultak' Kilijnijsen Tolnay Kornélnak volt j a találataránya s lgy Íoglalta el a másodtk helyet
lIL Perjárnosi Sándor (Elet<trornos) IV" Gyiingytjsi Zoltán (Vasas) V. Perlaky Lásztl (o asa) W canzaug.h
Péter (Vasas) vit. Szlovensz:ky Lqios (vasas) un" Farkas Sándor (I;etonut) nr. urer.eczky Gábor (osc;.
F' blrák: Szab<5 Pál és Pal cz Gy rgy.

Az oSCJ{onvéd teremben bonyolitották le az országos f iskolaÍ bajnokságokat. A férftak ttjrverse_
nye ('zo inouto ) hármas holtversennyel végz 'dtjtL az oSC verserryz je R sa, KuÍcsár és Plagányt ktizt1t!
aktknek mindegyike &0 gy zelmet aratott" Az, qjravlvás során Lt sa nrindkét vetétytá.rsá+. legy zte" Igy I' R sa
Gábor (osc),6 gy. II. KulcstÍr Gy z (osc), -o gy. lltr. Placány'i Áttila (osc), o gy. ff. natágyi ,r zseÍ (vesz-
prém) r gy.Y.Timár Sándor (osc; 5 gy. \rI. Méhes Károly dr' (r,nac) 3 ev. VII. Jakab Attila (mac) g gy.
MII.E ryT.arnás (urisn AF'C) 1 gy. IX. Balázs István (szuac) t gy. _ á n t t rben (re mour ) lr. rercmen
Vera (oSC)}<tmagaslott a :mez nyb l. V3larnennyi ellenÍelét fijlényesen iegy zve szerezte meg á tla3not<sígot.
M g tteahelyezésekenvidékiekosztozkodtak. ILRécseyErzsébet (enac) s gy. III. Vathy Zguzsa (veszprém)
4 gy, IV. Bodrrár Am.{lia (osc; 4 gy. \'. Itejt Em ke (osc ) 3 ey VL Mark Zsuzsa (osc ) 2 gy" ML Tijrijk
R zsa (qzn.lc)y.2 g{.WII., L]seti.Jutka (nrac) 1 sy.bA. párLrqit r (t4 indul ) szám ugyancgattrotrrerserrnyetr
végz datiKulcs{r Gy z (oSC) és Dr. Sallay SárrdoÍ (DEAC) tozott akik egyar,{nt '7_7-gyŐzelmet arattalt Az
qiravlvás soránKulcsár gy zorL lll. Keserij János (osc) 5 gy. IV. Plagínyt Atttla (osc) 5 gy. V. Kts l,rdosr
(ln.Lc)+ev.\,'I. Lip t}t F'erenc.(Veszprém) 4 gy. VII. Félegyházl Csaba (unec) z ev. \']IL L'r. Méhes rárorv
(PEAC) 2_gy. lx. lQry Tamás (Misk. AFc_) o gy. _ A kardbajnokság (rr.irrou.t ) négyes osC siker1 hozott.
IrKocslsJános(oSC)8 gy.. lI. IVlachoviclr Raymund 0 gy. III. R sa Gábor (osc) 5 gy. ÍV. Plagány1 Attila (osc)
{ gy. 

-v"Ltp thFeren9 (Ve9zpr m).4.gy. VI. Kovác.s .Rttila (Veszpré*) 3 gy. rrÍ. T'oszt cát István (s/nac)
3 gy. vilI. Palágyl J zsef (Veszprérn) 1gy" X. K nya Tamás (sBnnc) r gy.

Julius 2án rendeztéL< az arszá.gos Spar'takusz Bajnokságot. amelyen a budapestleken Íelii] a gy6n-
s{ Yt*vettekr'észt. Férft t r: L Vadászft Áttlla (uP.) 7. gy. veretle niil, IL Rátkay zsott (rp.)' IIr. Bétydéza
(np) rv.SnakovszkyBéla (cv") V" K szegi Béla (ev].'N Í t r. Ebbena spámban isak a t városiak brdu]talr.
I. Btr Zsuzsa veretlerriiL II. Pol]rrer- Áranka, III. Kerék olga, IV. Stmon lldik , V. Dorqjrín Sándorné. Kard: I.
9.éty}.éza.(Pp.)! sl:IL Szab_ Géza (tt).6 gy. lII. Tinrár S"ánot"s (Gy"), IV. KunÍal.r/eétu. (np), V. tlarna'
da Lászl (gp.). F' birák: Berty lrnre és Mosonyi Erntt"

VIVÜKNAK A]ANL]UK:
0zoray; Á modenn m&gye'r kardvivás

Vl-VéÉ"- VCI trs en ys z ab ályc k

Szarkizov * Szei:azinyil $egrtr-g$*qaáes

Nemessuril Soortqtat miq

EgJgéBgg--sportpr in sitésl rr vílv nt artás r-ée*érkgadási-
szabályzot

M&ég'kg-U.[c-
Feterdi Dz,$unk k. :pensiL .bainokqk

:futp$_ és seépség. Fot album

@ /Sportnovellák/

Hosf,gu pzervezzuk' a Kili n-T-eetnevelési &í.qzselm&t

Kaphat k I

ftizvo: 3U*

fiiave; I &*

k tvo s 3e-
kcitvor 78,-

fiizve ! 10.-

ktitvet 57.*

fíizve z 2b
kotve z 47*
ftizve: 20*"

kotver 30*

Íiirve s &40

ou ÁnauÍ KÜNYvTf;R]EsXT# vÁL$-ÁtAT ho!*;o!bgn

Szakbcit' SPORT K0r-{YVfisBÜLT {Bp'n V|l, R*kóetrÍ- r d}

'&rryagtorl dás rrrlatt a vidéki hireket legktizeleb&l egd'rnunktlan bogzuk.

P*stai saálliiás ffi feleÜ port és koítségmo"yr**s"



l-én vasárnap II. oszL n l t r
[L oszt. párbajt r
III.oszt. férft t r
ILoszt.nttr
III. oszt. kard
III. oszt. kard
Ifiuságt kard

&án vasárnap II. oszt. kard
II. oszL Íérfi t r
IL oszL n,6i t r
III. oszt. kard
III. oszL párbqjt r
I{uságt kard és l{uságí Ítu tfiry
Idjuságt flu t r
Isuságl Íiu t r

15-én'vasárnap II. oszL férfl t r
lLoszt. nitr
Logrt" párb4Jt r
II* oszt. Íérflt r
IILoszt.nít r
(iusági kard, $usági fiu és leány tor

2?.4n vasárnap I. oszL kard Barcza F'erenc em}ckversenlt
IIL oszL pair:bajt r
IL oszL kard
II. oszL Íérfi t r és IIL oszt. n t t6p
ILoszLnltr
IIL oszL ÍérfÍ t r

294n -íasárnap I. oszL férfit r
[II. oszt. kard
III. oszt. párbqit r
IL oszt Íérfi t r
II.oszLnltr
IIL oszt. kard
IIL oszL n 1t r és Ifiusági kard
III. oszt. férfl t r
I{iuság1 kard

A versenyek rnegrendezése csak akkor vehet biztosra, ha

]VITK
BVSC.

'Bp. Vasas
Szegedl postás
Szombathel;ri Haladás
Debrecenl Vasutas
H dmez vásárhely

Csepel
Széke sÍe}rérvárl Vasas
Dt sgy rÍ VTSK
Soproni MAFC"
Oy rt ETO.
Szobrokt Vasutas
Nagykanizsa
Békéscsaba

Vijr s Csillag Tnaktor
Bp. Vasas
Baranya megyei Sziivetség
Debreceni VSC.
Ht5dmez vásárhely
Hevesmegyei Szijvetség

osc.
BVSC"

Szegedi Postás
Veszprémt Haladás
Salg tarjáni Kohász
Kecskemétt VijrtJs Meteor

Csepel
V riis Meteor
Elelctnomos
Sztálinvár.os
Komároml Vasas
Dt sgy rt VTK
Egrt Sportiskola
SaIg tarjáni Bányász
Szombathelyi Flaladás

azokr l kttrás ls érkezi}r.

SPON TTARSAK FICYNLE]UT !
qÉPKoC5lJ,AlK
szAKsZERÜEN

VII. sZ. AI]rOJAviro ÁLL. VÁuLAI"AT
BUDAPEST| vzEMElBEN É5 A MosT MEqNYILÓ
VlDÉKl 5ERV|CE ÁLLoMÁ5A|N

r.iizpaws BP.Bsr, vrrr., Jazsnn U. Br. TEL.' g$g -86g

pél&íqyonként 3. - F,t
Sc6rkeszt ség: V. Hold u. 1.
II. em. 221. TeleÍon: 12.'l-..117

ÁPoLÁsAT, Ft/TÓ JAVlTÁsAlT
vÉq^ EL 

^'

Szerkeszti: a Szerke szt Bizottsfu
Szerkeszt : Gábor J zsef
Megjelenik minden h 15.-én.

Késziilt a Statisztikai Klad Vállalat sokszorosltd iizem ében a'v s/toat
F'elel s vezel : Garádi LászI


