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,, Négyfegyvernemes SZakoS zttt\y leszünk''

Beszélaetés Szőcs BertaJ_arrtal", az' MTK-\'}-{ mesteredző jéwe1

Az MlY(-\M vivószakosztáLya jó ktir'íjtmónyek között do16czjk, mr:gfelie'1ő t/.r'ogatást

kap az eg.yesü1ettő1. EYrrrek megfe1e1ően fémje1zi mu-rftájukat az o1irr,'pj_aj aran1.1l1ptes Tor-

dasi T]-díkő és a vá1-ogatottal<. Nag"y gondot forditanak az utánpót]_ás bíztositására, ne-

ve1ésére. A mú1t évben 4z országos bajnokság összetett pontozása a1apjátr két második és

egy harmadík helyezést szereztek . fi.tu.J-oto. Ez a körüJ_ményekhez, képest e,lfogadható e-

redmény.

- E1sősorba:n az a célurrJ<, hog"y a fiata1ok megfeleJ-ő a1apokat szeTezzelnok - ma-

gyarázza Szőcs BertaJ-arr, a kJ-ub mesteredzője. - Jrrnior, í]_letve fe]_nőtt korra keJ']_ a

versenyzőkrrek kiforrnia, eredményt hol.;rú-a. Fe]_nőttként najd bőven ]_osz a]_kaJ-ma versenyezrri,

víszont az alapokig nyri]-ó hibák kí javitására akkor már kev'esebb a 1ehetőség...

- Igen sok fiatal doJ-goziJ< itt a teremben. Ha arra €iondo].urrk, ho8"y eg'yre na-

g5robb gond az utárrpótJ-ás biztosítása...

]-etően.

sze ott

- Ta1án nekíirrk a 1egjobb a treJ_yzetiírrJc a szakosztá]-yok közüJ- az lutártpőtJ-ást iJ--

A közelben J_évő ujpa1otai J"akóteJ-epen tíz iskoJ-a warr, sportj-skoJ-ásairrk j-avaré-

tanu].

Míkor a]-aku]-t a sport iskola ?

- Három éwe. A fiata]-ok tízenhat, éves korukig sokoJ-dal-ú fe.Lkószitésben része-

- Mit jeJ-ent ez?

sü]_rrek.
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- Meghatározott tanterYvarr, kü1ön fJ.ziJcai és szakmaí szempontok szerint. A test-

ne:lelőtanárun_k két hónapos j.dőszakokra bontotttanarryag szerirrt végzi- a fe1készitést. F\r-

tás /röv:.d'- és 'hossz,Lt^yú/ erőg'yakor1atok, refJ_e:crnérés /aaapreakciő, izomgyorsaság/, majd

]_ábmunka és iskoJ.ázás következik. Ezt két trónapon keresztü1 végzLk a fiata.].ok. A'z rdőszak

végén a te"ljesitményeket átszámit jtlk pontokra, oz a végzett mrrnka értékmérő jo.

- Milyen eJ.gondoJ-ás szerint készü]-t a terv?

- Sok éves edzői tapasztaLatom fe]_traszná"Lásáva1 á1J-itoti;am össze.

- lrJány g"yereket vesznek fö]- évente a sportiskoLába?

Köze]' ktáromezer fiata1bó1 vá1ogaturrk tesztek ai.apján, s közü]_iik ki1encszázat-

ezret v'esziirik fö]_.

- Menrryi i szakosztáJ.y J-étszáma?

- A kétszáztiz sporti-sko1áson kiwüJ. kilenc jrrrríor és neg:yvenegy Íb]-nőtt verseny-

zőn]< van.

- Hárryan e1sőosztá]-yúak?

- Huszonöt feJ.nőtt e1sőosztályu v'ivóÍÚ. me1lett, tizenöt aranyjeJ-vényese vaÍr a'

szako sztáLlrnal.

- És a válogatottak?

- Hét vá]_ogatottunk van. Tordasi, Kowács E., KoJ-1ányi, Szőcs /nőí tőr,/, Kovács

J., Harsai és Héder /féÍía tőr/.

_ És kardban?. . .

- Sajnos ez régőta g:yenge ponturrk. Tg"yeksztin_k ezt a feg1rvernemet ís fe1fej1esz_

teni, erősiteni_. őssze]- j.rrdu1 egy száz fős kardcsoport a sportj.sko1.ánáL, Iía]_ter Bé]_a ed-

ző írányi.tásálra:-. ReInéIe;' néhárty év mú]_va née'y fq8)ryerrlemes szak<osztáay J-esziirrk.

- KJ.e]_éeiti a terem az ígértyeket?

- Tgen, a terem megfelelő, eLég rrag'y. Hason1ó méretü terem taLáLtratő n6gy ri.vá-

lis sza^kosztáIynáL ís, de i1yen korszeríi a1í8}ra. Híszon tizerr}rat wi1J-anypástot is fe]_

tudrrnk á]_1itani. Ezen kíwii]_ a. terem me11etti at1étij<ai páLyát ís traszrrá]_hatjrrk.

- Iírány edző végzí a feJ.készitést?

- Hat fő- és }rat me]-]_ékfogJ.a7-1<ozásl1 edz6 oktatja a vívóírr-kat.

- Mi1yon eredményt }rozhat ez Moszkvában?

- Szeretnérrk, }ra a nőt és a férfi tőrben J_J versenyzőrrk képwiselné szineinket

az olimpián.

- MíJ-yen terveiJ< warrnak még?

- Főfo8J-alkozású fe81rvermestertirrk és eyrirónk már varr, szeretnérrk még }rárom fő-

é s }rárom me1J-ékf oglal-7<o zású' édző t szerző dt etní.

_ Mi1yen a szakosztá1y naryjailak a kapcso]_ata e€lrtnássa1?

_ A köze]-miltbarr vettíik birtokba az ú,j k]-ubszÓbánkat. A disco müsor meIl.ett ter_

mészetesen a megbeszéJ.éseirrket ís itt tartjuk.

2 }lorváth Farkas János
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10.

An életkor szoniologiai problemái az élvonalhgli versgnyslorthan

Kivonat a SPoRTVEz'p'tő xf.t. éyt. szám L977 októberi számábőL

Bár időrd<ént ha11urrk, o1vasunk úsznz tarruló csocsemőkrőL és rrag'y'szorii' szinte

hihetet1ennek tíinő sportteljesi-tményt elért aggastyánokró1, t:-tatIl:a-tatLan. tény, hogy rend-

szeres testedzés - főkérrt pedj-g v'ersenyzés - csa-k meghatá.:ozott é1etkori határok között

J_etretséges. Lz éLetkori keretek nem merevek' s a küJ.önböző szaktudományok /b:ro1'ő61ia, sport-

é1ett,an, sportorvostarr, geronto1ógia, sportá6j- szaktudományok, stb. / tejtaaéséve1 pár1ruza-

mosan mindkét i-rártyban módosulnak . A fiatalodás elsősorban a versenysportba_rr, a koremel-

kedés a tömegsportban urafkodó tendencia.

A versenyzők és a tömegsportbarr résztvevők éJ.etkorának váItozásai azorrb^Íl nemcsak

a szaktudomályok tra].ad'ásáya]_ vanrrak összefiigg:ésben. Mirrden é1etkor megll:atát:ozott bj_o1ógiai

és 1é1ektaní jelLemzőket fog1al- magábarr, de az é1etkori sajátosságoknak az adott kor és

társada]-om is tarta1mat ad. Pontosabbarr ez azL jeJ_enti, 7logy az é1etkori sajátosságok a

sport területén is történe]-mi körülményektőJ_ fü6gő társadalm1 tarta1omma1 érvényesü]:rek.

Lz aaábbLakban arró1 irok, trog"yan je1entkezr''k napjairú<barr az éIetkor szocíoJ_ógiaí

tartaJ.ma a versenysportban.

A'z éLetkor. szociológj-ai problémáí a versenysportban a sportolás kezdeti ós befejező

ídő szakárá koncentrá1ódnak.

A tul korai mozgástanítás szociológiai tiszetevői

Ismeretes, lrogy a sza.lcosodás optimáJ-is é1etkora sportágarrként eLtérő. A modegn

edzés m-é1et- szerj.rrt a t-egtrrri5ai. srrortása_k3gm /szertorna, mí-ikorcso l..yázás, müugrás, torony-

u6rás, mod'ern gi-mnasztJ.ka, stb./ 5-7. a-syorsaság-i, erő sportása$barr /at1étlkair vá6ta, u6-

ró-dobóversenyszámok, sirrgrás, csapatjátékok, 11!11!g' cselgáncs, stb. / B-ao, az á1lóképes-

ségi sportágakbarr /tazép- és trosszútá\,futás, evezés, kajakozás-kertuzás, országúti kerék-

pározás, sikfutás, stb. / Lo-L2 éves korbarr kiván3tss elkezdelLi a f,gnds-zere-s-egzést. Az

úszást az edzéseamé1et kü]_ön kategoriaként kezeJ.i, s a'z úszóedzése1c kezdésére a 6 évos

kort tartja megfelelőnek.

Az életkori adatok széLső értékei a1att, i1]_etve felett természetesen te}rotnok
''egyéní eJ_térések, de a megadott írányszánokat t:rdománygs-:ézsgá]_atokka1-a-1é-té{rlrsztottát<

és sgéJ_es körlcen _ triwatalosarr is _ e]-fogadták. Mésis a g"yaJ<or1atbarr nem ritka, trogy a

g.yermek.ek nem a kíwánatos éJ-etkorban kezdilr meg a specíális edzést, hanem korábban, vag"y

- ami mé8 g5rakoribb- későbben.
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Ámikor maryyan'ázatot kerestiirú< orre a jeJ_enség:re, azt Láttuk: az okok ery tésze

azza7 laÍI összefüggésben, hog"y varrnak edz6k, akj-k más e]_mé]-eti meggondo1ásbó]- j_rrdulrrak

kí. Bz a probJ-émalcör nyíJ-vánval'őart az edzéselmé]_et, a sportágí szaktudományok stb. hatás-

körébe tartozLk. Az okok más részének wj-szont társada]-ml tartal-ma ís varr, ezért ígény-

li e téma a szocio]_ógiai megkijze]-itést is. SzocíoJ.ógiai tartalmú okokka1 mjnd a korai,

mind a r<ésői szakosodás esetében találkozurrk.

A korai mozgástanitást _ témárrk vonatkozásáuarr _ két fő tényező motíváJ-ja: wer_

senyzők ,rszerzése" az adott sportá6 szám{ra és az eredrnények hajszo1ása.

- 
Lz eJső iJrdíték /wer"sertyzők szerzése az ad,ott sportá6 számára/, azokban a sport-

ágakban ösztönöz né}:fury edzőt j'd.ő e,l-őttí szakosításra' ame]-yekben wiszony]-aE későbbí

életkorbair kezdő<tj-i< a rendszeres edzés. Dzek a sza.l{emborek úgy ité]_jJ<'rneg, hog:y a kü-

Lönböző sportágal<nak l1jrlcs egyenJ:ő eséJ.ye a tehetséges sportoJ.ók megszerzésére, rríweJ_ a.

többi sportá6, a:rre1yekben fiata]_abb g'yerekekrrél kezdj& a speciáJ_is mozgástarrj-tást' ko-

rábbarr beszervezi a jó képesség'üek zömét. Ez a megáLlapitás - bár" tanctaLmaz részrgazsá-

gokat - a1apjában véve lra:nís. Nem veszi fj-gyeJ-embe' ho6:y más o]-da]-ról éppen a többi sport-

ág va:r kedwezőtJ-en }relyzetben, mort különbtjző okok miatt /ezekrőI a towábbíat<ban rész_

]-e tesen 5:rok/ kisebb té t számú' 6yermekarryagbó J- szeJ.ektáJ.hat.

A násodik rnotiwum /az eradményet rrajszJ]-ása/ eirwl.Leg mj-nden sportátbaJr befoJ_yá-

sol}ratja a kezdő sportoJ-ók éJ.etkorát. A g!,.a.kor]-atban mégís a gyorsasági, erő és az áILő-

képessé6i sportágakban fordu1 eJ-ő na5'yobb aránybarr a tú]_ korai í_rrtenzív mozgásoktatás. A

tec}rrrjlsaí sportágaliban rrg'yanis oJ-yarr fj.atal. korbarr kezdőd.jf< a speciáJ_is edzés, hog'y a

szenzomotorilrus furrkcióérettség híányábó]- eredő hátrá.rryok fokozottabbarr jelentkezrrok.

A sporteredményeket i]-yen áron hajszoJ.ő edzők arra híwatkozrrak, ho5y az ő szak-

maj- mr:rrkájuJ<at azorl rnérík 1e, miJ.yen teJ_jesitményt érnek e]- a versenyzőiT. Azt }ríszem,

éppen a teJ_jesen kezdő sportoJ-ókkal_ fog:lalkoző edző esetébgn jó lerure azt J.s néz.rti- - sok

eg.yesü1etnéL már teszjlr is -, 1ro5'y mj.1yen a ]-emorzso]-ódásí aÍáray csoportjukban. I{a tr-

gya.rris a ryermekek mozgásérottsége és a megtanuJ-arrdó mozgásfeJ..adat bonyo1rrJ-tsá5a, termé-

szete nincs össz}rangban, nemcsak a többi mozgástanuJ.ási. fó]-yamatok károsodrrak, harrem a kü-

]-önböző ]-é]-oktani' hatások /krrdarcé1mények, sikerte]-onség, stb. / szenbetorditrratják a kez-

dőket váLas%t,ott sportágrrkkal-, s más irányba orientá.Lhatják őket.

A késői mozgástantrlás társadalmi háttere
'A korai speciálJ-s mozgástarrítás - bár negatíw szakmaí, társadalmi, stb. haiá-

sa miatt igen J-ényeges _ viszonylag sztik réteget érjrrt. A túJ- késői szaJsosodás széLe-

sebb kört 6ri,nt6, összetettebb probJ-éma. okalrrak eglr része abbó]- ered, }rory a sportágak

e]-terjedtségle, népszeríisége, nehézségi foka, 'feJ-szerre1.és, szer- és létesítnényígényo stb. 
'

korántsem azonos. Csak nóhány péLdát emJ.ítenék ezzel kapcso].atbarr. varrnak sportágak, a-

meJ-yek kü]-önböző _ és nemcsak 'elemi - szírrten, aaka]-mi csatorrrákon, spontán módon is el-
4
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sajál,itlratók, nrj.g más sportága_Ilb'aÍL a'z al.apelenrekot is csak sz;axetr:bor'ert képesek raegba-

nital'li. ilrbbőL egyébként a'z is követliezik, 1ro6y'biaotryos osotekbell a szeúicrsoclás valódi,

pontos é1etkorra rteLtezert á]_l_apitható tneg, de ez a téna elsőscrrba:r más sza-titudonrárryok ccl-

zé selméLet, spor"tági szaktudoinárryok vizsg:áLataj.t Í6ény1í. i

Ug:1;ancsak jej.entős kü1örrbsé6 val1 a sportágali között a tekűrbetberr, }ro6ry milyen

nértékü irrryagi bex,.aházás sziiksé6es úzésijl<}toz. t'ilé}rány ]_abdajáték]-r<l'z 7/7abclarűgás, kéziJa'a--

da/ kezd,őknó1 e1e5orr<lő egy ]-abda ós a kaprrk szilnbo1j-1.:us jelöJ.óse; a vizispor'tok ira3y ró-

szébere |'evezés, kajak, kerru, :rítorLázás1' e]-emí szi.rrten js költsé8es bortilrá:,,ástlk kel1errelr.

Mi_rrdebbő1 az kö',retkezik, hog,]r részbelr a7j eTyszel'übb kör:ü1nrények k-özött u'zbető,

de mé6 jJlkább az i-stnertebb' di'\.atosabb, rrópszer-iibb spor'tágakban áttatár:al]' Í1a8yol'Jb az tv'án-

póttás. ]]zekrrek a spor'tágal<rrak mód juk van arl'a' hogy nagy 1é tszálrba:l f og1alitozzanra'1.:

kezdőki.iel, s tiéhány é'v u'tán kiszűrjék a J.egtehetségese-blleket. Akj_l,ir<> pedig ';e,l Lar-tairak

igélryt ,. áLLaIában új spor'tágat váLasztarreú_', rle igerr gyakra:i tttlrr jóval. az optr.n.áIls }iez-

désj. é.letkor utárr.

A későí szakosodás okainak másik résae azzal a kérdéskőrreJ- varr összefü6gés1lcri,

}ao5y az utóobi két, éytizodbea nagyo11 sok sportágbalr egyre Í'iatal-abb életkorbarr kezdódik

a rendszores edzés. Régeblren is sok gorrdot okozott, }ro6'y a }rj_vala-Los intézkedések,/v'i<téki

sportcerrtrunrok kiépitése, spartakiádok, stb./ és a ]_e]_kes sportveze+;ő1: jőszlalt'dékú pr'óbál-

kozásai /a]Lka1-rui tobor.aások, ed,zők és testrreveJ-ő ta:nárok' úttörő tevékeriysó6el s b,b. /' eIIe>-

né:re szártlta1an vidéilt /tartyai-, Í'al-rrsj., sőt kisvárosi7j fiatal:rai: solia rrenr á1]-c nrótljában,

}rog.y rnegísnrerkecljék a szásrrára ta]-álL 1egrnegfe1o1.ő'bb sportniozgássa1. llost' ho6y ;r szzt-kosodás

t-iataj_abb koa'ra tev'ődött, ez a .1e'i!ézsé€ tovább ftlkozórlott.

Az á1ta1áros :iskoJ-ai évek befejozése utát'l rer'go';eg' v'icléki fiabai iier'ü1 áLlrrtrriet'j_-

1e6 vagy végJ.egoserr rra6yobb üolepüJ.ésre /'Eov/a"+ltstanru1 va6"y tnrrnkaviszorryba 1ép7'. l'izenöt-

húsz, de még ttz érrvel ezelőtt is sok o]-yan sportterii1€t vo]-t' aho]- ezek a gyerekek a vá-

rosba kerüJ-ve az ott ]-akókéva]- eg'yenJ-ő esélJ-yeJ- ismerkedtek meg az új mozgásfajtákka1 .

Ma már a1ig akad sportág, ame]-yben - a versenysport köv'eteJ_ményeit al-apuJ. véve - a L5-L6

év'es kezdők tlehozhatnák az 'el:uesztett éwekbőL adődő hátrányokat, ha egyáttal-án befog:ad-

ják őket. Ezért nem bizonyitható.

Némiképpen javit ezen" a he1yzeten a tanyai, kisebb falusi isko]_ák körzetositése,

inert ezáLta1 a tanu1ők százai, eztej- lramarabb ismerkodnek me8 a szer\fezett testedzéssel,

a mozgások fajtáiwa]_. Je1entős valtozást azonban csak az eredmérryezrre' ha a kisebtl tele-

püJ-éseken is döntő mértékben növekednónek a sportág:váJ-asztás J-ehotőségej.' s mjrrden sport-

ágban kialaku]-rrának, iJ-J-etve továbbfej]-ődrrének és bőwü]_rrének az utánpótJ-ást biztositó ví-

déki bázísok. Se6j-tsé6et je1entene még e téren új tipusú sportkoJ-1égirrmok 1étrohozása is.

Ez a kérdés ismereteim szerirrt a kijze]-mú]-tbarr több }reJ.yen napírendre kerü]_t.
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Természetesen rremcsalí wídéken teremtett új 'heJ-yzetet az a wáLtozás' hogy fiata-

]-abb korbarr kezdődik a speciá1ís mozgástarrulás. Több sportágbarr a kísgyermek korrak arra

a szakaszára tewődött át a rerrdszeres edzések kezdete, amíJ<'or az apr.ősá'6ok még nem trrd_

nak önállóarr köz1ekednj-, Ez a tény mé6 a fővárosban ís me8:}ratározza a bekapcso1ódók kö-

rét, s nem körrrryü feladatok e1é ál1ítja a sportvezetést. A néhány bent]-aJcásos intézrnény 1é_

tesitése cSakaá eJ-ső 1épés v'o]-t. Az áLtaLár:os iskoJ.ai a]-sós testnewe]-és tag'ozatos osz-
táJ_yok helőzatirnak kía]-ak!.tása és ezek szoros e6yüttníiködése a szüJ.őkkeJ-, í]-]-etvQ a sport_

e5:;resü1etekkeJ- újabb e1őreha]-adást jeJ.ent a kérdés megoJ-dásában.

A sportpályafutás időtartama

Az é]-etkor szocj-o1ó6iai probJ-émái a szakosodást köwetően a spo:rtpályafutás e-

sész ídőtartama alatt kísebb-naryobb szerepet játszantak a versenyz6lsÉ!, de kitíintetett
harrgsuJ-yt csak a sportkarrie:: befejező szakaszábarr kapnak, újra. Kü1önösen fontossá vá_

]-íJ< ebben az időszakbarr az életkor szocíoJ-ógíai tarta]-ma élvona]-beJ-í sportolókguá'L.
MjJ<ént a specíáJ-is moz6:ástarru1ás más_más é1etkorú ryermgkelglé]- kezdődik az eryes

sportágakbaTl, a'z élsportbarr ís e]-térő é1etkorbarr jutnak a ve]ísenyz6k. A. témáva'L fo5J-al_

kozó szaktudományok szerLnt áltatátan tec}rrriJ<ai sportágakbarr L6-I9' gyorsaságí erő sport-
ágal<barr L8-23, á]-lóképességí sportágal<ban 2L-23 év, ilszá'sban L5-L6 éwes konba.rr keríi]rrok

a sportoJ-ók a hazaj- és nemzetköz1 é1vona]-ba.

Az é1etkori adatokat tekirrtwe sportági kü]-önbözősé6ek és sportágakon beJ-üJ-i oc!aé_

ní e]-térések rendszeresen e1őfordulnak. Azt pedig, hogy a versenyzők hfuy 6ven keresztiil
képesek magas szirrtü edzésmr:rr]<ára és teJ-jesítrnényre, még ne}rezebb negá1J-apítarri és tudo-

mányosarr )'gazoJ:iú-'. Tr.ányszámok természetesen warrrrak, míután a tapasztal.at és a tudományos

rne6firyeJ-ések eg'yaránt bizonyították: I-gazán kiwá]-ó sportoJ-ókat hosszú éveken jeJ-J-emez ma-

g:as sz5_rrtü teJ-jesitőképesség és a na6y terhelések e1vise1ése, ug1rarrakkor. az is tény, hog7

szocío1ógiai- tényezők széles körüen befoJ-yáso1hatják a sportemberek ídőtartatnát, s azt
a kérdést, míJ-yen korú vorsenyzí számít ,röregnek'' sportágábarr.

A röwid sportkarriert í6err 6!.akraÍr súJ-yos fe]J<észítósi hibák okozzák. Ezek we-

zethetnek e]-lcerÍiahető séríiIésekre, vary azt eredményez}retJ.k, hory a versenyzőlsréJ. ]-erö_

vídü1 a magas szintü teJ-jesítmény ídőszaka. Lá,tszőLag ez sportszalcmai kérd6s. val-ójábarr

hibás' intenziw felkészités mögött l-egtöbbször nem szal<maí hozzáértés híánya, }rarrom a'z

eredmények hajszoJ-ása áJ-L. Az iJ-yen módszerelrtrreJ- do16ozó edz6k azzal wédekezrrek: Ílem

csrrpán az ő egyéní érdekiik, trarrem sporteryesü]-etííké ís, hory a rendelkezésro á].]-ó werseny-

z6ket minden élotkorbaÍr ma;6{n{1{3 oredménygkre serkerrtsék. A sportvezetósrrek _ a-e].y mór

feJ-fig:7eJ-t errg a nem kí.wánatos Jel.enséáoe - mj.rld€n es?.közzeL, ha ke]..t admlrrisztratiw irr_

tézkedésekJ<el ís meg keJ-J- akadáJ.yozrL a tehetsé5es sportoJ.ókkal. wal"ó 9 rrab1ó6a.zdé1kodást''.
Fi6!re16mre lnél-tóak ebbőJ- a szenrpontbóJ- azokrrak az €'d;zőlgrck a próbálkozésaJ., alci_lc arra tö-
6
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rek_ednek' trog"y a rájrrk bízott verserryzőkkeL kezd,ő koruktó1 sportpá1yafutásuk csúcsáig, 11-
1etve wégig e5xrütt doLgozzanat<.

' A' sportpá1yafutás koraí befejezéso a versonyzők egyéní eahatározásának
ménye is lehet. IJ-yen esetekben nemcsak a sztik szakmai kör, harrom a szé1esebb

ís eJ-várja a magyan"ázatot, s ígen é1esen rea6áI, arr,ikor űgy l'áLja, hogy e6y-eg'y

bef-í wersextyz6 ttem ,'háLáLja me5'' mindazt, amít a sport r.éyén kapott.
Lz öxú<ént, tú.l korán visszavonuJ-ó sportolók helyzetét mínden a]-kalomma]_ eg"yénj--

1e6: keJ_J- e]_bj.rá1ní. Az LtáIet, a vélemény kialaJ<i.tásánál tekintetbe ke].1 vorrrri magánszfé-

?a wa1ós probJ-émáit, jogos ígényeít, de szem el6tt ko]-]_ tartani- azt' J.s, lrog'y a verseny-
zés j-dő e]-őtti abba}rag"yása sportszerü keretek kőzött tijrtént-e.P1.: A sporto1ó nem hag.yta-
e cserben tátsart, eryesüJ_etét.

Ki számít idősnek sportágában?

-Lz, ha esy-egy é.l-wonalbe]-í vorsenyző saját döntése miatt , i-d'ő előtt befejezi a

sportoJ_ást, mj:rrdi6 rra8l. visszhangot wá1t ki. Lényogesen kí.sebb fe]_tíinést ke1t, ha a sporto-
1ók nein önszánttrkból, }rarrem - witatható korbarr - éJ-etkoruk mí.att maradrrak ki a vá1ogatottbó1
vag'y e6:yesülettik csapatábó1. Pedig sok péJ_da wan rá, hogy az sem rrrÍ:rdí6 e6-yérte1mü: kj. te-

ki_rrthető öre5rrek sportágábarr. Az ed'-Aése1né]-ot _ szá"nos ítt rrorrr el-etnezjleLő ok következté-

ben - csak nregközeJ:itő v'áLaszt tud ar]ni erre a liérdésre. A gyaltorJ.atbarr pedi6 azt ta-

pasztal-'jrrk, }rogy még ugyanabban a sportágbar- is igen elJuéj,rő étetkorig képesek a versoÍ'y-

zők maxamá1ís teJ_jesitméiryti.r< Inegtartására, Í.J-1etve a spor'bágbanr olért he1yíik megőrzésé-

re.

'Lz eLtér'ések csak részben fakadrrak abbóJ.r' ho5y éppon éJ-sporto1ókrráJ. jeJ-entős e].-

tórések 1ehotnek a naptár1 /krorroJ.ógíai/ 6s a bioJ.rigiaí é]_etkor között. Közelobb.jutur-rk

a v'al-ósá6 rnegértéséhez, Ila a sporttel.jesi.trnényro, iJ_1otvo a sporto1ásra ható szoci.ológj_ai

tényezőket j-s o.1-omozziÍk'

' A wersenyzők éJ-etkorának minősítése nemcsak a sport{gi sajátosságok ntiatt vál-

toziJ< szaktoríiJ.eterrként, }rarrem az eg'yes sportágak p!.J-1a.rratnyi- tleJ.yzete nríatt is. Nagy_

szán3 versenyzőgárdávaa rendo]kező sportágaÍ<ban hannarabb számj-t 21öreg,n6}ar' 'e5.y-eg.y rrgr-

seruirző, mínt azokbarr, amelyek utárrpót].ási gondokka]- kíizdenek. A fe]-szi.rrer. ez a }relyzet

teJ_jesen indokoltnak tiiniJí. Va1ó jábarr csak al<kor ígazságos, ha a ,, trórr-követe!ő" fíata-

1ok tényJ.egeserr jobb eredményeket érnek e1 idősebb társdJoá]-.

Tb1áakozható a fenti szj-turácíő eJ_J-entét;év'€]- is. Nem rj-tka. - főként kÍ.sebb ]-ét_

szárpj csapatsportokban _' hory amí'kor a csapat 1 , jó1 együtt varr'' t dZ eg.Jrébként időszerü

fLataJ.itás nem történíJ< meg a szakvezetés óvatossága, a korosabb csapattagok e]_1eÍ1á1]-á-

sa vag'y más okok miatt. l:gy azután me6törtérr}ret' hory egész korosztáJ-yok kímaradrrak a vá-

J-ogatottsá6bóJ.. 
7
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Áz isbefo1yásoJ-ja a vorsenyzők éLetkorának rre6ítéJ-ését, hory a nemzetközL l'er-
senyok vonatkozásábarr milyen ídőszakát é1i a sportág. oJ-ímpíaí és víJ-ágbajnokságok után
nem sokkal már a következő nagy wiJ-á5rrersenyek rem6nységeí kerü]_rrek az érde$Lődés kö_

zéppontjába. E]kkor gyal<ori az úi csapatok kiépítése, a fiata]-ítás. Nem közönbös tehát a

versonyzőkrrek, }rogy a fontos nernzetkijzi és wíJ.ág:versenyekJre1- összefü66ésbon mjlcor érnek
k]-asszis wersenyzőkké, s mjJ<or csökken _ objektív mércéwe]- mérwe - sPortteljes1tménytik.

Témárrk wonatkozásábarr ígerr fontos kérdés az éJ-sportoJ-ók önértékeJ.ése i.s. A minden_

napi tapasztaLat azt mutatja, 1ro6'y a werserryzők ktiIijnböző módon wé].ekedjenek saját évéi_lc

számLr5L és ezzel ősszefii6gésben, te1jesitményükrőL. Közrejátszik ebben - szemé1yisé6_

vonásaiJ< és eg:yéb tényezők rnellett az, hogy rende]-]<eznek-e szakképzettséggeJ-, s ennek

függvényében, miJ-yen e1gondoJ-ásaí]< vannak jövőjiiket i].]-etően. Lzok a sportoJ-ók, akiJ<rrek

jó sza]<májuk' í.l].etve diplomájuk wan és azok, akjJgrek az- eJ:őzőak híJárr is határozott ea_

képzeJ-éseiJ< vanrra.k jöwőjiikrőJ. , áIta:-:ábart }rannara'bb fe].ismerjJ<, ha eljár fe1etttik az ::dő,

sőt J_egtöbbször me8 sem várják, hogy ez bekövetkezzék: varr. Ieakierejiik alelroz, ho51p sike-
reík csúcsán wo8'yenek búcsut a versenyzéstől. Azok a wersonyzők pedíg, akiJsrrek ,rcíviJ-''
é]-etiik bízonyta1arueak, esetJ-eg kí]-átástalannak tiinjJí' a vé6sőkig ragaszkodrrak a sportolóí
státrrszl-toz, mert aTxloz füződiJ< érdekiik, ho6y mj:ré1 towább éLvezzék az é]-wona]-be]-í sporto-
lássa]- eg!.íittjáró e1őnyöket. F;zér^t, bár minden áLd.ozatot vá11aJ.rrak ós keményen me6do16oz_

nak pá1yafutásuk megtrosszabbi'tá,sáér.t, rítkán fej6ziJ< bg közmegeJ-égedésre sportkarrierjtiket'
Befejezésül harrgsúl.yoani kivánom, }rory az é]-ottkor szocío].ógiaí problémái a wer-

senysportba:r na51rrészt nem a sporto].ók, i1J.etwe sportwezetők szubjektiv hibáíból, lrarrem

ob.jektív e]_]_entmondásokbó1 fakadrrak. Á 1egnehezebb e teríi]"etén az, ltogy közös newezőre
hozz'tsk a verserr.yzők, edzők, testnewelő tarrárok, sportwezetők érdokeít. IYrrrek eryi-lc feJ-_
téte]-e, tro€!. a sportszférábaÍI ó]_ők szocíoJ-ó5líaí o].da].ró]. is megismerjék ezt a kérdéskört
és közösen keressók a me6o1dási ]-ehetőség:eket.
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A-döntő'

U. Dózsa x 5

OSC2x

3b

5T.
5 TI.

x III.

u-(lojlto

A1ba Re6ía

MTK-Vl.{

BVTC

x3
Jx
34

5 IT.

5Í.
x TTI.

Végeredmény: 1. UJpesti Dózsa /Nemes LászLő, Papp Ándrás' Bakonyi Tibor, Kovács MíJ<lós,

edző: Somodi Lajos./

2. osc' 3. Bvsc' 4. M'fK-vM' 5. A]-ba Regía, 6. BvTc' }. Sa]-gótarján' B' vasas'

9. Kecskenrét.

- BVSC

NőI TőR

A-csoPort

MTK-VM x 5 5

SzoJ:rok O x 1

Szentes L 5 x

Bp.Honwéd 1" 5 5

A-döntő

MTK-VM

KSI

TJ.Dőzsa

PÁRBÁJToR

A-csoport

BVSCx555
BYTCI-x25
Tatabánya4 s x 5

MrK-W433x

A-döntő
BVSC x

5 r..

2 Ív.
2 ÍÍÍ.
x 11,

x35
5rE5

T.

III.
IT.

rv.

B-osoport

Bp.Honvéd x 5

Dger O x
KSIL5

B-o soport

KSIx55
BVTC3xO
Csepel 3 5 x

IÍ.

Í.

C-csoport

I. tJ. Dőzsa x J

III. DVTK 3 x

TÍ. Vasas 3 5

ts_döntő

Bp. i{onwéd

CsepeJ.

Vasas

x44
)x)
53x

5f.
3 r1r.
x T1-

rII.
I.

fr.o t+ x ITI.

Végeredmény: 1. KSI /Papp_Ra6á1y Andrea' Kal-ocsaí Éva, Bauer Árr.drea, Nyáncz Györ6y:i., ed-

zők: Sákovi ts Józsefr-r'é, Berkovics MíJr'J-ós. /
2. MTK-VM' J. Ujpestí Dőzsar 4. CsepeJ-, J. Vasas, 6. ap. }lony$6, 7. Szen-

tes, 8. DVTK, 9. BVTC.

C-csoPort

I.OSCx23TrI.
III.U.PEAC5x5I.
TI.CsepeJ-53xII.

B_döntő

)

3

x

35II.
Bp.Honw.5x5Í.
U.PEACO]-xIfI.

Tatabánya

KSI

Csepel-

xo4IrÍ.
5 x I TI .

55xT.
Végeíedmény: J.. Bp. Honvéd fKoJozonay Istvárt' Kriszt GytJrry' Zubornyák Zo]tán, Malya Já-

nos, edző: Horváth KornéL./

2. Bvsc' 3. Uníversitas PEAC, 4' Csepel, 5. KSr' 6. 'Iatabárrya' 7. BVTC' 8.

oSC, 9. EAsb.



VÍVÓ HÍRADÓ

KARD

A - csoport

Vasas x 5 5

Ha]-adás o x o

OKSE l- 5 x

KSITL52

54.
2 Iv,

5 IT.

x fII.

B-csoport C-csoport

I].'Dőzsa x 5 5 5 T: osc x

Hódmezővh.o x 5 4III.Daer 3

S.MAFC O 3 x J- IV.Szol-nok 2

BVSC O 5 5 x IT.BSE 2

)
x

o

3

5 5 r.
55TI.
xOTV.

J x TII.

A=döntő

Vasas x 4

U.Dőzsa 5 x

osc52

4

)
x

ITT.

T.

IT.

IJ-dont o

OKSE

BVSC

Eg:er

x52IT.
4 x 2 IIT..

55xr.

Végeredmény: 1. Ujpestj- Dőzsa /Yeréb Györg'y, Gergácz LászLő, Csongár LászIő, Mü]-]-er Tibor'

Za: ánd,t Csaba, Jakab LászLő./

2. oSC' J. Vasas, 4' Egerr.5. oKSE' 6' BvSc' 7. BSE' 8' KST' 9. ]lődrrlezővásár-

helY.

5

x

4

4

55
5'

x5
1x

B-csoport

Bp.IIonvéd x 5 5

oKSE3x5
Kecsk. L h x

useper > , )

C-csoport

3 ÍT. ' IJ.Dőzsa x

3 TII. Ha]-adás 5

2 Ív. BVTC 4

x I. Vasas O

355Tr-.
x5tJ.

4 x 2 TY.

2 5 xIII.

B-döntő

Szentes :r5LII.

Bp.IIonwéd 1 x 5 IIT.

Ilala.dás25xII. U.Dőzsa 5l+xr.

Vé6;eredmény: 1. MTK_YM /néaer János, Fábián Istwán, Szi]-vásí LászLő, Ka]-ászdi Arrdrás' ed-

zőz Szőcs BertaLan.,/

2. Ila]-adás1 3. CsepeLr 4. ÍJ.Dőzsa, 5. Szentes, 6. Bp. Ilonwéd, 7. SKSE' 8.

OKSE' 9. Vasas.

5

1

T.

II1.

oRSZÁcos SERDULo CSAPATBAJNOKSAG

L977. ÍJoyémber !-ó.

n'Énnr rón

A-csoPort
]\ÍTK-VM x

Szentes 1

SKSE 2

BVSC O

A_döntő

MTK-VM 5

CsepeJ- 3 lc

I.

IT.

ITI.

IV.
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nőr rőn

A-csoPort

MTK-VMx555I.
SzollokOx55IT.
BSEo2x4fv.
A]-baR. o 3 5 xIIÍ.

Á-döntő

M1T(-W x 5 5

Bp.lTonwéd L 5 x
BVSC J" 2 x

Vég:eredmény: ]-. MTK_VM /szőcs
Szőcs

2. Bp. Honvéd, 3.

9. A].ba Ite8i.a

B-csoport C-csoport
Bp.Honwéd x 5 5 5 Í. BvSc x 5 5 5 I.
E5er 3 x 5 5 T'Í. BvTc 1 x L 5 TIT.

osc 2 3 x 5 T.TÍ. TJ.Dózsa 3 5 x 5 TI.
Kocskemét 2 2 4 x rv. Haladás1 ]- o x Tv.

lJ_dörrtő

I.Szolnokx5LíII.
TT.Eger4x5II,

III.U.Dózsa53xJ.
Zsttzsa, Gál ÁÍrg'Jra]-ka, Rerrresz Márta: Szakács Esztor, edzők:

tsertaJ.an, Bárány írrpaa. /
BvSc' 4. U. ]]ózsa' 5. }jaer' 6. SzoJ_rroj<l 7. BvTcr 8. oSC'

B-csoport C-csoport
U.Dózsa x 5 5 5 r. BSD x 5 5 T.

Szol:rolc 3 5 x 2 fII, -GEAC 3 x 5 II.
Zi'rcOOxLIV.VasasB2xfTI.
osc 4 s 5 x II. .Lz orosháza csapata rrom jo1ent

KÁRD

Á_csoport

I_lp. Hozrwéd

S.MÁFc

Eger

BVSC

x55
ox4
o5x
255

5\ Í.
3 rv.
2 TIT.

x IT.
me8

A -döntő l]-dön.tő

U.Dőzsa x 3 5 I1. osc x 5 5 I.

Bp.Honvéct5x5Í.BvSo3x5TÍ.

BsE3IxIIT.GEÁc32xITI.

Vé5eredmény: J-. Bp. Honvéd /laai Péter, Töröcsík Árrdrás, Gárdos üábor, Noszeda Tíbor, ed-

zőkzBercza]-]-édi Tamás, Horváth Sz,,Iibor. /
2. IJ. Dőzsa' 3" BSE, 4. osc, 5. BVSC' 6. Gtjdől]_őí EAc' f. SzoJ-nokr B. Vasasl

9. Eeor.
A teíüJ.etí csápatbajnoksá5okon sajnos - a másodilc körzet férfí tőr csapatvers€-

nyét kivéwe _ kev'és voLt az índu]-ó csapatok !étszána, íry nem a J-egjobbaJc kerüJ.tek feJ-

vidé_krő]- az országos bajnokságra. A tervezett reformot az ij verserryr].aptár tartalmazza

majd, a}rol a vidékbajnolcság e]-ső hat csapata índu]lrat az.orszígos bajnoksáBon. A mÍ.rgérde_

me]_t ryózteseken kívü]. szép teJ-jesitményével hívta feJ- magára a figyeJ-met férfí tőrben

a Hal-adás VSE, a CsepeJ" és a Szentes; nőí tőrben az E6er' a Szolreok; kardba.rr a GijdijLJ-ő és

a SzoJ-nok. Többet wártrrrrk ví.szont a KSI, az oSC és a Vasas csapataító!..

Rabe Gusztáv
szakfe1ü6'ye1ő
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JUNIOR KARDVERSENY
. 

Dourd.an L977. november 5-6.

Csapatlr.dr a dourdani vivók1ub kardversenyére a következő ijsszeá]_]-itásbanr utazott

el: l'ilJ_y Járros /c.sapatwezotő/ ,Szerencsés Rudo]_f /wersenybirő/, Raba Fererrc, varga József ,

Bujdosó Imre, Bal.atoni Imre, Berú< Gábor /wer senyzők/.

.Lz ef.ső nap a csapatversenyekre keriiIt sor, atro1 a frarrcia A-csapattól e1szenve_

dett veresé8 utárr a TT. he].yen végeztiid<. Á csapa'; körvivásí tábLázata ig'y al_akrr].t:

Frarrcj-aországA. x 9 9 9 g 4gy. I.

Frarrci.aországB 2 x 9 3 9 2sy. rTT'

N4gy-Britarlnía 5 5 x 2 9 ]-8'y. ' Iv.

. Magyarotszág 7 9 9 x 9 3gy: II.

BeJ-gium O 1 O 1 x Ogyl V.

A részletes ererlmények

Ma81rarország - Francíaország Á 719

De1rÍ.err, Bertlrj-er J-J, Gaudet 2, Petít Nadorr 1 v' riJ-J-.

r.ga 3' Balatonj_ 2' Riba' Bujdosó 1-]- v.

Magyarország - Nagy_Brítarrria 
''' 

"ro., 
ltrrjdosó, var.a 3-39 Ba'atoní o v.' i,-,. . S]-ade'

G. Li ]_-1' K. Lí, Ca3hen o_o v.

Mag1rarország - Be1gium 9:L

. Berú< J' Bujdosó' Rj-ba' Varga 2-2 v.' í]-1. Tlraler 1,

I{ojc1ékowskí' JaÍIssens' van de Vo]_de o-o v.

Mag1.arország - Frarrciaország B 9z3

tsa1atoní 31 Benk' tsujdosó' Riba 2-2 v. 
' 

iJ-l. Scazzol.a

. 2' Fícat 1, MazJ.orrníarr, uugrres o_o sy.

Á másodiJ< napon a kard e6xréni wersenyt rendezték meg J2 verserryző részwételé-

we]_. Versenyző3:rrk a köwetkező erodményekke1 jutottalc a ]-6-os tábJ.áraz

II. fordu]-ó

5sy, ov,
4 e:y. l- w.

5€r. ov.
4e;l. Lw.
5By. ov.

Ba]-atoni

Benk

Bujdosó

Ríba

Varga

t2

I. fordrrló

5gy. ov.
4 sy. l- v.

5gy. ov.
4 ey. l- v.

5sy. ov.

TTT. fordu]-ó

5€y. ov.

3sv. 2!.

5gy. ov.

3ay. 2v.
4ey. 1v.



VÍVÓ HÍRADo

A döntőbe Balatoní, Riba, Bujdosó eryoneság:on, Varga vi5aszá6on kertilt /ép-
pen Benk e1Lenében/

A döntő végeredménye

Balatoni ,/magyat:/ x 5 5 5 5 3 1v. vT.

varsa /magyar/ 4 x 4 5 4 5 3v. TrT.

Raba/magyar/ 3 5 x 2 2 4 4v. T.

Bujdosí/magyat/ L 4 5 x 5 5 2v. Y.

Berthier,/francLa/ 2 5 5 4 x5 2\Í. Iv.

Gaudet /trancia/ 5 I+ 5 2 4 x Jv. Tf,

Vorsenyzői_rrk a frarrcia A-csapat e1]_ení mérkőzés. kivéteJ-ével a várakozásnak me6-

fe1e]-ően szerepelték.
Ti]-]_y Járro s

csapatvezotői j eJ.e]d,ésébő1

Tvarusek kard egyéni és csapatverseny
Brno L9??. X. L5-L6.

A haryomárryos cselrsz]-ovákiaí kardversenyre a következő csapat utazott e1 : csa-

patvezető: MaszJ.ay Lajos; wersenybiró: Hídasí József; versenyzők: Gu]_ácsi Ferenc, Gel1ért

MíJc1ós, Tábor Sárrdor, Fiitő Györ6y, Varga József .

A wíada]-on 35 wersenyzőbő1' áLLő közepes orósségü mezőrty indu1t. A hazaia^kon

kívü1 ]- NSZK-be]-i és 5 magyan. wersenyző két körvivásos fordrr]-ó után vigaszágas og'yones ki-

eséses rendszerben viwott a tratos körwiwásos dőntőbe jutásért. MíIdén versenyzőrrk meg-

feJ-e]-ően szerepe1t.

A döntő végoredménye

V.Var6aJózsef /magyar/ x j 5 5 5 2 1e15r.

T.GulácsíFerenc/magyar/ 2 x 4 4 4 2 5gy.

Iv'!'iitőGyör6"y/magyar/ L 5 x 5 5 2 2gy.

II.Ge]_]_értMik1ós/^ugyar/ 2 5 4 x o 2 I+ey.

TII.Boch /nr/ z 5 4 5 x 4 3st.
vT.schnala /tcm/ 5 5 5 5 5 x oalr.

' Másnap a csapatvorsenyt bonyo1_itották Le, rnelyet föJ-ényes biztonságga1 nyert

meg csapatunk.

Á csapatversenyben

Maryarország - CsehszJ.ovák jrrrr.ior vá1ogatott !:1

/ceJ']-ért 32 Tábor, GuJ-ácsi, var8a 2-2 gy./

Mag1yarország _ Brrro Zbrojowka 9z2

/Fiitő. Gu]-ácsi 3_3 l Ge]_]-ért 2, Varga L ey . /
13
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Mag1,arorszá6: - CsehszLo.rrák vá1-o9atott 9 i 2

/GwLácsi,Ge1]-ért 3-3, T ánor 2' Fiitő t ey./

MaszLaY Lajos
csapatvezotői jeJ-entésébő1

Haladás VSE Steyer -válogatott viadala
Graz 1977. X. 29.

A Haladás VSE vj.vói- határmenti talá1f<oző keretében né5"5r fegyve].nemes csapatmér_

kőzésen taLál1<oztak a steyer váloelatotta]..

Eredmények. Férfi tőr: Steyer wálogatott - Ha1adás VSE B|B /63-55/

Fata1jn Károly, Szakács Péter 3-3, Takáts fstwful 2, Fe-

kote Zoltárr o gy.

Női tőr: Steyer válogatott - Ha1adás VSE B:8 /6t-6z/

Pát bwa 4, Nagy Márta 2, Ki-táLy EriJ<a, Yar6a Edit 1_]_ 8y.

" 
Párbajtőr: Steyer válogatott - Haladás VSE 9:]-

Az eg"y.etlen győzeLmet Fatal.i:r xároJ-y szerezte.

Kard: Hatadás VSE - Steyer lálogatott 9:2

chikáJr Sá_rrdor, dr. Győrll'árí Sándor 3-3' Da]-]_os GyöÍgy 2'

Ántoni Atti1a J_ 6y.

Á wáI'ogatott wersenyzőjét és katonaí szoJ-gáIatot teljesitő vívóít né1kíi]-öző Ha_

]_adás eredményei a tőr és kardvj.w6kka]_ feLáLLő pár'bajtőrcsapat kiwéte1éve1 jónak mondhatók.

Gasztonyi János
csapatvezetői je1entésébő]_

FELSZABADULASI EMLEKVERSENY
Bo15rád L977, X, 22-23.

A hagyományos női tőr' és párbajtír. egxréní versenyen szjrreírr]<et az oSC. csapata

képviseJ-te; L nőj- tőr egyéni vérsenyben 30 verserryző jlt.liu]-t. A végíg kijr'víwássa1 l-ebonyol-i-

tott versenyt Seregí oJ-ga nyorte, aki negbizható wersenyzésseJ- jutott a döntőbe, aho]- ho]-t_

verseny után nyert a ]-en6'ye]- Va]-ewska e1J-en.

Párbajtőrben 28 wersertyző irrdrrl.t. Szamody ZsoL-t forduJ.órrként ]--1 wereségge1

sjmán jutott a döntőbe, ahoL 2 győzeLerttmoL /rosszabb ta]-á]-atarán:1áwal/ az ötödi& heLyen

végzett.

A jrrgoszJ-áw, l-en5:yeJ-, görög, tr:rríszí és maryar wersenyzőkkel- J-ebonyo]-ított eayé_

ni csapatwersenyt a J.engyeJ- csapat nyerte TI_III. heJ-yezóséwel, az Í-V. heJ_yet eJ.ért

14
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oSC e1őtt. F,át: ez év'ben nem sjJ<erüLt száz száza1-ékos€lJl szeropelniink'' mint az előző év-

. berr az ÍJ. Dőzsának, nem va11ottuÍú< szégyent,.

dr. Kalrsz Tstván
csapatvezetőí jelentésébő1

PÉcSl vívÓr LVoVBAN

Testwérvárosí kapcsol-ata rév'én Lwovban szeropeJ.t az Uni.versj'tas PEÁC vivói és

a városi felsőoktatási- 3ntézmények versenyzőí e11en J-éptek pástra. Lvov'barr egyébként a

12 fe1sőoktatási. imtézménynek 6 v'iwószakosztáLya yaÍI, ezoÍ: ígazo1't versenyzővel. A ma-

g:.ar versenyzők férfi tőr egyénj- és csapatban, wa1amirrt párbajt1r egyóniben és csapatu'a:r

J-éptek pástra.

. Eredrrlények. Férfí' tőr.. F,€Yénj- /24 i-ndalLő/: 2. t{ető Feronc' 4. Sápi Zoltán, J.

Törcik AttiJ-a, 6. Néneth AttiJ-a, 8' Szakács József .

Férfí tőr csapat: Lvov - Pécs 9:? /GyőzeJ:mefutket Némoth, Yető, Török 2-2'

Darrka Ferenc L szerezték. /

Párbajtőr e6yéni /z4 inaula/: L. sápi. ZoLLán, 5. Cserna Péter, 6. Szentirmai Fe-

rgnc.

Párbaltőr csapat: Pécs - Lwow )z6 /Győzelneistköt Remsey Ernő 4, sápi Zol-tán

-4, cserna Pétor J-, Maletics LászIő o szerez-

ték. /
dr. SzőLLősi Bá]'int

csapatveze tői j el enté Sébő1

1977 . évi utánprítlásnevelií pontversgny végeredmenye

L976 évi- L977. éwi pontszámok
r:ont he]-rr .irrrríor if .iúsági serdü]-ő összesen

1. Bp. Honvéd 532 2. 627.5 I34 86 847.5

2. ÍJ.Dőzsa 75r ]-. 4tz.5 223 69 704.5

3. MTK-1'14 36C 4. 202.5 r-o8 99 4o9 . 5

4. Bvsc 224,5 6. 245 L?B 30 4o3

5. osc 395 3. 185 L2o 26 33L

6. vasas 385 4. 160 9L 11 262

7. BSE L46 g. L22.5 28 2L L7L.5
8. Ksr tg6 B. 75 Bl_ 2 t5A
!. CsepeJ- 1O8 10. 10 ?L 1g 99
J-O. Eser 57 L6. 55 3L L2 98
l1.U.PEAC go L3. 50 30 80
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l_2. OKSE

13. DVTK

14.Haladás vSE

l-5. SKSE

16. Szentes

17. Szo1nok

18.A1ba Regia

19. BVTC

20.sz. Vo]_án

21. TBSC

22. Pápaj- M'\Y

23.GE.A.C

9L

)",

9L

o/

1_3

L25

33

21,

64

3

11.

L9.
19

L4.

24.

7.

L7.

20.

5)

3o

) ('l

34

C)

L5

) ('l

2B

3

24

I

L2

L7

9

78

4?

44

4z

34

32

)o

2B

20

L5

10

9

20

I7

9

L5.

)11

L5

20

10

. A pontverseny e1ső hat heJ-yét a tava1yi évhez hason]-óarr a lrat A_kategoriás

szakosztáLY- fogJ_alja e]_. Ttt jeJ_entős erőeJ-tolódás történt, eJ_őreJ-épett a_Bp, Honvéd és

az MTK-VM, visszaesett a vasas. A BvSc is a várakozáson -fe1ü]-i eredményessé5et mutathat

feL. Ta1-án ismét gondot forditanak az utánpőtJ-ásnovelésre? A 1o6jobb vidékí e5yesűJ_et

ci-mért az F,ger. és a PEAC folytatott nag'y trarcot. Szo]_nok wisszaesésébert az átj.6azoJ_ások

a ,r1ud'asak". Elrőretört a S%entes és a TBSC. Az Eger, az tJ. PEAC eredményeiben a sport-

ísko1ák eredményo is berrrre fog1a1tatik.
Rabe Gusztáv
szakfe1ü6'ye1ő

VERSENYROL -VERSENYRE
A Bakorry Veg:5rész Tc L977. x. ]_6-án országos ÍÍ. osztaLya női- tíyverserryt fen_

d'ezett 48 inau]-óval'. A'z j_rrdrr1ók kózött 23 wersenyzőnő rende]kezett ÍT. o. minősitésseJ-.

Vég:eredmény: 1. Na5'y MárLa /nvlYK/, 2. Bezsertyi Judít /BvsC/, J. Budawárí Judít /ap. uonwéa/,

4. Záhonyi CsíI1a /u.o6zsa/, 5. sípos Kata]-i-rr /Bv'IC/' 6. Ferenczi E)nese /ap.nonwéa/, ?.
Márkus Zsuzsa /nvrl</, 8. Nary Márta /na:raa,ás vsD/, 9. Regős Íwa /l].:aa Regj.:a/.

.Lz őzdi Kohász október 3o-i I. o. kardverserryén 2f werserryzí illld:ul-t, közöt-

tíik ]-2 I. o. wiwó. Végeredmény: 1. Meszéna Gábor /vasas/r 2. Fekete Györ6y /w"*/r 3. Kas

G6m' fta1,as/r 4. Igaly János /vasas/r 5. Nagy Istwán /nger/,6. Mándy Tamás /DvaK/, ?. Hor-

váth Gábor /oKsD/r 8. LíJIdák Tstwán /ol<sa/, p. SchlÚarcz Gyön5y /ol<st/.

Az MTK-VM L977. x.3o-án II. o. párta3tőrwersenyt rendezett, m€1yen 52 vl.vó

índrrlt, közöttiik 30 II. o. versenyző. IéEg$3!4a.1 L. Pajor Gábor /CsepeL/, 2. ÍIaLmí Géza

/*rcr-vu/, 3. Pásztor István /DlraK/, 4. Erős Róbert /TBsc/, J. Szatmárí I'á'szL6 /CsepeL/,

6. Sz6cs Forenc /nvsc/r 7. Ha1mos Árrdrás /nvsc/r 8. Horváth Gábor /MaK-vM/' p. vil.l"ányi
Zso]-t /rnsc/.

A MEDoSz II. o. ka.rdversenyén 56 versenyző kőz:ótt, 39 ÍT. o. vivó 1épett pást.

ra. y3g 1g!1gi L. Szalmárí Tanrás /vadas/r 2. Csarrádí Ácrdnás /svsc/, J' Bartók János Ám-
16
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DosZ/' 4. Varju Tamás /,{asas/r 5. Ki-ss Árrdrás /MEDosZ/, 6. dl-. Gáspár Zsolt /Csatornázás/,

?. Batizj- Tamás /Yasas/, B. Kalocsai. Mik1ós /svsc/, p. Dob<ls tmre /svsc/.

A Hód.rnezővásárhelyi vs]] TI. o. nőí tőrvorsenyén résztvey'í 28 wersettyző kőzött

]_3 IT. o. indu1ó vott. !érc94fu.i 1' Benczédí Zsrrzsa /sznor AK/, 2. Tóth Erzsébeb/szli;oL

AK/, 3. Bezerédi Kata1j.rr /sp. Honvéd/, 4. Doák Súra /szE'o'- M/, 5. Dobronovszky Györgyi

/szaor lx/r 6. Szentj_stvárryi Kirrga /sp. Honvéd/, 7. Vo]_ter Zsuzsa /szol:tok/r 8. Huszka

Erzsébet /Sz. Postás-/, 9. Szalai Edat /Szentes/.

A Vasas sC L9?7. Xl. 7-6n T. o. férfi- tőr versenyt rendezett, meJ-yon 47 ver_

sertyző i:lduJ_t, közöttiik 3]_ T.o. víwó. Véaeredményj L. Rőzsavári Nándor /u.nőzsa/, Z.Sza-

bó Imre /np. nonwéd/, 3. Mo]-nár Ból'a /CsepeL/, 4. Kreíss Gábor /vasas/, j. BaLLa ZoLtan'

AlTK-\ft|/, 6. Pataki G]nr]-a /vasas/, |. BaLLa &rdre /vnx-vt't/' B. Léwai Péter /vasas/, 9.

Arrdrásí Gátlor /vasas/.

A Szo]_rrok mog'yei- Vivószövotsóg L977. xT. 13-Í. Tf ' o. fórfí tőrworsenyén 4Cl

versenyző írrduJ-t, közöttiik 24 rende1kezatt If . o. mi:l'ősité,sse1. Yégerodmény: L. }Jalnzi

Györg:y /MIK-VM./, 2. Sze1-ej- fstvárr /SzoLnok/, 3. Baao]-y Imre /LLba Regira/, l+. szí].vásí Lász-

]-ó ,/MTK_VI!í/, 5, Íiorváth Lász1'ő /lt].ta Regi-a/, 6. .larrdás LászLő ,/l]-t>a Regi-a/, 7. Röss]-or

István /l]-aa Regi"a/, B. Abonyi Sándor /l.]-ta Ftegia/, 9. Pakai János /szol-nok/.

Mi n d en kcd ues Ol uasó n kn a k
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