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VSNNISX SS CI1V 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KRT 13. 

Telefon: 105- 85. 

Felelős szerkesztő 

k e h r l i n g b é l a 
Helyettes szerkesztő 

VÁSÁRHELY I L. J ENŐ 

M E G J E L E N I K H A V O N T A K É T S Z E R 
minden 2»dik és 4-dik szombaton. 

Egé^z évre _ , 
Fél évre 

Előfizetési di j 
20 pengő 
10 pengő 

A M A G Y A R L A W N T E N N I S Z S Z Ö V E T S É G H I V A T A L O S L A P J A 

SUagymsQssxúg Í93Í* éwí ff^deiipálym hajnohsúgmte 

A t é i megoldásának a kérdése 

egyre sürgetőbb s újra meg újra előtérbe lép, va 
lahányszor a jelenlegi fedettpályán szerzett be-

nyomásainkra vissza-
gondolunk.Talán nincs 
még egy olyan fontos 
feladata a magyar 
tenniszsportnak, mely-
nek tekintetében oly 
egyértelmű volna a 
közóhaj, mint éppen a 
fedett sportcsarnok 
kérdésében. A játéko-
sok, az egyesületek és 
maga a Tennisz Szö-
vetség is tisztában van 
azzal, hogy a jövő 
fejlődésének legbizto-
sabb záloga az állandó 
tréninglehetőség biz-
tosítása. Mert az őszi 
tenniszidény végéig 
sok verseny, tréning, 
időbeli és és anyagi 
áldozatok árán elért 
jó forma kiaknázatlan, 
valóban csak „tarta-
lom nélküli" forma 
marad, ha a kényszer-
pihenő megszakítja a 
céltudatos munka foly-
tonosságát. Pedig, ha 
egyes kivételektől el-
tekintünk, akik sze-
rencsésebb helyzetük-
nél fogva külföldi ver-
senyekkel vagy lega-
alább téli sportágak 
művelésével őrzik 
meg kell állapítani, 
niszsport egésze 

dés megoldatansága következtében sziszifuszi 
munka végzésére van utalva. A fejlődés emelkedő 
vonalát a kelleténél jobban szorítják le a tétlen-

ség hullámvölgyei. 

Jelentős lépés a ja-
vulás felé az UTE ki-
tűnő világítással bíró 
új fedettpályálya, mely 
ha úem is képes a 
tenniszezők tömegei-
nek tréningszükségle-
tét kielégíteni — ez 
nem is feladata — de 
már puszta létezésé-
vel hatalmas lendüle-
tet adott és követendő 
példát statuált e kér-
dés megoldására irá-
nyuló törekvések szá-
mára. Azzal pedig, 
hogy a szövetség ál-
tal kijelölt játékosok 
számára is megnyi-
totta vendégszerető 
kapuit, örökre beírta 
nevét a tenniszsport 
annaleseinek történe-
tébe. 

Ha igaz, hogy a jó-
nak a jobb ellensége, 
mennyivel erősebb 
igazság, hogy ellensé-
ge a rossznak is. Ez jut 
eszünkbe, ha végig-
nézzük az 1931. évben 
a fedettdálya bajnok-
ságra befutott nevezé-
sek listáját és össze-

— hasonlítjuk azzal a névsorral, amely áz új-
ten- pesti tréningen résztvevő játékosokat fog-
kér- lalja magában. Mert hiába, aki egyszer bele-

Dr/efomszky (Mac) a fedetipályabajnok és Bánó (Mac) a második. 
Acaay I . felv. 

meg kondíciójukat 
hogy a magyar 

évtizedekre visszamenően e 
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kóstolt az egyenletes világítású, fűtött, kényel-
mes öltözőkkel bíró pálya áldásaiba, az nem szí-
vesen megy vissza a kultúrát nélkülöző, sport-
szempontból is erős kritika tárgyává tehető, an-
tihigiénikus külvárosi sporttelep rideg falai köze. 
És ez a megfontolás valósággal kirobbantja a fe-
dettpálya kérdés krízisét, különösen ha kiegészít-
jük még egy másik körülménnyel, amely a város-
ligeti sportcsarnok életét tetemesen megbénította. 
Az törtónt ugyanis, hogy a rendelkezésre bocsá-
tott három pálya közül az egyiken december ele-
jétől március elejéig — tehát a téli tréning idő-
tartamának háromnegyed része alatt — tetőjaví-
tás miatt játék egyáltalán nem volt folytatható. 

legfiatalabb fedettpályabajnok eddig csak egj 
versenyen vett részt: az őszi ifjúságin, ahol a dön-
tőben Ferenczy Emiltől kikapott. Ez alkalomból 
részletesen foglalkoztunk játékával; jelenlegi 
eredményes szereplése azonban szükségessé teszi 
a kiegészítést. A fiatal játékosnak elsősorban 
nagy küzdőképességét kell kiemelni. Ugyanis 
dr. Kiss Pál, Straub János és végül Bánó György 
elleni mérkőzéseit az első vesztett szet után, a 
tempót egyre fokozva, hatalmas finisheléssel tud-
ta megnyerni, ami nemcsak állóképességének, de 
akaraterejének is elvitathatatlan bizonyítéka. 
Technikai készültsége fejlődött és kibővült: mind-
azonáltal számos módosítást és áttanulást kell fi-

Hiába volt a Szövetség átirata, hiába egyesek 
közbenjárása, a munka nem haladt előre; geren-
dák, tégla- és kőpor, szerszámok takarták el a 
pálya határvonalait. Ez a megmagyarázhatatlan, 
de rendkívül sajnálatos tény kategorikus impe-
rativus gyanánt viszi az aktualitás homlokterébe 
a Szövetség szuverén rendelkezésére bocsátandó 
fedett sportcsarnok létesítésének gondolatát, ame-
lyet minden adandó alkalommal propagálni és 
— ha csak egy milliméterrel is — a megvalósí-
tás stádiumához közelebb vinni minden igaz ma-
gyar sportembernek kötelessége. 

Ha már mostan a fedettpálya verseny mező-
nyét közelebbről vizsgáljuk, az előző évekhez ké-
pest a legnagyobb változást a férfi egyesben ta-
láljuk. A ranglista éljátékosai: Takács, Krepuska, 
Bánó Lehel, Gabrovitz nem vettek részt a verse 
nyen; az elődöntőkbe a két Straub, Bánó György 
és Drjetomszky György, a döntőbe pedig a két 
utóbb nevezett került. Drjetomszky György, a 

gyeimébe ajánlanunk. Ne törődjék a közbenső 
versenyeredményekkel, hanem a távolabbi nagy 
cél érdekében, áldozza fel a hiúsági szemponto-
kat s szentelje ezt az évet a tanulásnak. Konkre-
tizálva hibáit, elsősorban szerviszére hívjuk fel 
figyelmét. Ez a kitűnő, ellenfelet kiszorító tá-
madó labda mitsem ér, ha foot fault árán születik 
meg. Erről sürgősen le kell szoknia Drjetomszkynak 
saját érdekében. Játékának másik alappillére erő-
sen pörgetett forhand drive ütése, amely nagy-
kiugrása miatt a fedettpálya betontalaján jobban 
érvényesült, mint szabad pályán és amely sok el-
lenfélnek okoz gondot — már szokatlanságánál 
fogva. Hátránya azonban ezen ütésnek, hogy 
lassú s nagy lendületvétele következtében fárasz 
tó; továbbá az is, hogy hogy biztonsága csak 
hosszú labdánál van meg, ellenben a pálya köze-
péből ütve könnyen célt téveszt. Ezért szükséges 
volna, hogy Drjetomsyky jelen alapütésének 
egyelőre megtartása mellett a tiszta egyenes ütést 

Rónai—Richierné cs Schréderné—Silhersdorf a vegyes^páros hajnakpár 
Acsay 1. felv. 
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és a chop-ot is megtanulja. Játéka így támadás-
és védekezés alkalmával is nyerni fog, sokolda-
lúbb, gazdagabb lesz. Ugyancsak fontos volna 
egy egészséges, támadó élű backhandnek kite-
nyészt ése a jelenlegi húzott mellé, amely sem 
nem elég hosszú, sem pedig nincs pontosan he-
lyezve. Mindez szorgalom és elhatározás kénlése 
csak Drjetomszkynál, mert a fejlődés alapjai: a 
tehetség és lendület meg vannak nála. 

Bánó György, a második helyezett, sokat fej-
lődött tavaly ota. Ne'u 
oly hajlékony és gyors, 
mint győztes ellenfele, 
stílusa azonban szebb, 
kiforottabb, techniká-
ja kiegyenlítettebb s 
a modern ütéseket 
kultiválja. Nála főleg 
taktikai okokon múlik 
az eredményesség, 
mert szívósság, álló-
képesség nem hiá-
nyoznak belőle. Ütései 
közül csak szeivisze 
ellen teszünk megjegy-
zést. A labdát uéha 
túlalacsonyra dobja, 
úgyszólván a füle mel-
lett kalapálja s így 
te.rmészetcsen roppant 
k icsi az a szög, amely 
a'att az még right-ra 
iijhet le. Az ütésnek 
n'ncs támasza a test-
ben. levegőben lóg s 
ez okozza, hogy oly 
kis százalékban — 
csak fokozott koncen-
tráció esetén futnak 
be első szerviszei. A 
labdának pontosabb 
feldobása s egy kis 
deréklendület itt nagy 
javulásra vezetne. Páros bajnokok 

Straub János és Straub 
Elek a két harmadik helyezett. Mindket-
ten nagy rutinnal rendelkező, szép üté-
sekkel operáló játékosok. Tenniszkultúrájuk ma-
gas fokával azonban higgadtságuk nem tud lé-
pést tartani. Nem hosszú labdamenetekre, hanem 
gyors, véglegesen döntő akciókra vannak beide-
gezve és ezért a párosban, ahol jól össze vannak 
szokva, méltán foglalták el az első helyet. Az első 
klasszisból Bálás Iván, Silbersdorf László, Vá-
sárhelyi L. Jenő. dr. Kiss Pál, Rónai János, dr. 
Hegyessy László szóltak még bele a küzdelmek-
be. A kevés tréning és rossz pályaviszonyok mel-
lett azonban nem fejthették ki képességeiket és 
így el kell tekinteni játékuk részletesebb bírá-
latától. Meglepetésszámba ment Hegyessy vere-

Silbersdorf veresége Bánótól, 

de ez a fenti körülményekben leli magyarázatát. 
Feltűnést keltett Vásárhelyi L. Jenő jó formája 
Bánó ellen, aki a harmadik szetben 4:0-ra vezetett 
s csak a tréninghiány ütötte el a győzelemtől. 

A hölgymezőnyben dr. Schréder Lászlóné szet-
veszteség nélkül, biztosan győzött. Klasszis, tu-
dás és a játék okos beosztása tekintetében a töb-
biek meg sem tudták közelíteni. Egyedül Deniko 
Eszter, a BSE nagy energiájú éljátékosnője tu 
dott a döntő első szetjében jobb score-t kicsi-

karni tőle, a második-
ban azonban vissza-
esett. Demkó Eszter 
szereplése szerezte a 
legnagyobb meglepe-
tést: legyőzte a kitűnő 
taktikájú Branden-
burgnét. Forhaudje 
sokat fejlődőit, bár 
még mindig lehetne 
támadóbb élű, hálójá-
téka elég biztos és 
szemre is tetszetős; 
adogatása ellenben 
rossz. A hibákat nála 
a lendületvétel és ütés 
sorrendjének rossz 
egymásutánja okozza: 
először vállát hozza 
előre s azután karját, 
így gyakran már csak 
csuklóból ejti az ütőt 
a labdára, ahelyett, 
hogy a derék, kar 
lendiiletvétele meg-
előzné, a jobbváll rá-
fordítása pedig kísérné 
a inegütés pillanatát. 
Brandenburgné főleg 
a párosban, hosszúra 
menő ritörnjeivel mu-
tatott eredményés já-
tékot. A másik har-
madik helyezett, dr. 

Acsay i. felv. oberschall Magda, 
után került helyre, 

biztonságra fel-

a Straub fivérek. 

Sárkány Lili legyőzése 
Egyenletes, hosszú ütések 
épített játékmodor és a védekezés vagy táma-
dás időszerű voltának gyors felismerése bizto-
sítják számára az eredményt, mindaddig, míg nem 
áll gyorsabb ellenfelével szemben. Sárkány Lili 
nem játszotta ki teljes formáját: forhandjét más-
kor pontosabban szokta helyezni, bakhandjéhez 
gondosabban szokott odaállni. Az elsietésen mú-
lott, hogy a nagyobb küzdelem ezúttal elmaradt. 
Schummer Aranka, aki csak rövid ideje verse-
nyez, igen fejlődésképes játékos. Amit tud, magá-
tól tanulta s most már a tréner feladata lesz üté-
seit csiszolni, mozgását könnyedebbé, startját ko-
raibbá tenni. Forhandje azonban már most is 
erős — a Dérynéére emlékeztető, veszélves ütés 
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— ha bejön Bakhandjének is van iránya, hálózni 
is tud. Szervisze azonban átformálásra szorul. 
Gyakran üti hozzáállás nélkül, puszta alkarból. 
Fontos azonban, hogy nagy akaraterő és komoly-
ság irányítják a küzdelemben, ahol kitűnő fizi-
kum és állóképesség állnak rendelkezésére. Kellő 
vezetés mellett a legelsők közé kíizdheti magát 
fel. A MAC legifjabb reménysége, Jankovich Ma-
riette az első fordulóban a rutinos versenyzőnő-
től, Markovicziné Baseli Gizitől kikapott ugyan, 
három szetben, <le a vereségét csak rutinhiány-
nak tudjuk be, mert ütései és különösen szervi-
sze a legnagyszerűbb tehetség kibontakozását sej-
tetik. Prochnow Lenke szorgalmas tréningjéért 
és jó stílusáért érdemel dicséretet. Neki még az 
első versenyzés lámpalázát kellett leküzdeni. Dé-
nes Magda, Hegedűs Jozefin kevés tréninggel in-
dultak küzdelembe. Általában azonban a hölgyek 
szorgalmasabbak voltak a férfiaknál. 

A kizárásos férfiegyesben az UTE két játékosa: 
Weisz László és Gyémánt találkoztak a 

döntőben. Weisz régi játékos, kitűnő helyezke-
dési érzékével és biztonságával vívta ki a győ-
zelmet. Gyémánt meglepetésszerűen került a má-
sodik helyre, végig jó formát játszott ki. Klein 
és Faragó a harmadik helyezettek. Klein szerep-
lése is meglepetés. Jó mozgású, fejlődésképes já-
tékos. Faragó László harmadik helye azonban 
sokévi szorgalmas tréning jutalma. Faragó már 
a bajnoki egyesben Drjetomszky elleni játékával 
fe.tünést keltett szívósságával és bátor támadó 
játékával. A kizárásos mezőny legfejlődésképe-
sebb tagja Szigeti György. Egészséges alapütései, 
térérzéke a mérleg egyik serpenyőjében, míg kissé 
elhamarkodott adogatása, csiszolásra szoruló há-
lójátéka vannak egyelőre a másikban. Vadász 
László kevés tréningje miatt formán alul játszott, 
úgyszintén Weisz Károly (URAK) is. Záborszky 
Viktor intenzivebb tréninggel még klasszisokat 
fejlődhetnék. Mozgása rendkívül rugalmas. Nyisz-
tor Sándor szeszélyes formát mutatott. Voltak 
nagy játékosokra emlékeztető pillanatai, hogy 
azután egyszerű helyzeteket rontson el a követ-
kező labdamenetben. Csoknyay János játéka ki-
egyensúlyozásra szorul: szép forhandjét hasonló 
erejű backhanddel és szervisszel kellene támo-
gatni. Kleiszner és Hesp kiesése meglepetés. 

A férfi páros mérkőzést a Straub fivérek nyei-
ték meg megérdemelten. Gyors és határozott já-
ték modoruk nagyszerűen érvényesült a fedett pá-
lya betonján. A döntőben különösen jól játszot-
tak s így elég nagy fölényben voltak a világítást 
nem igen bíró Balázs—-Vásárhelyi párral szem-
ben. A score (5:3, 6:2, 6:3 volt. Straubéknak a 
döntőig nem is volt komoly mérkőzésük. Az elo 
döntőben Ritscher és Rónait két szetben verték. 
Rónai közvetlenül a verseny előtt jött meg a Ri-
viéráról s így természetesen a fedetten nem tudta 
teljes tudását kifejteni. Balázs—Vásárhelyi az 
elődöntőben Bánó—Drjetomszkyt verték meg há-
rom szetben 6:2, 4:6, 7:5-re. A szingliben győztes 

fiatalok itt még nem mutatták azt a játékot, amit 
elvárhatnánk tőlük. Bánónak rossz napja volt ^ 
így nem győzhettek Balázsék ellen. Balázs leg-
elsőrangúan játszott igaz, hogy nem volt mester-
séges világítás. Vásárhelyi rándult lábával handi-
capelve is kellően támogatta különösen okosan 
alkalmazott löbbjeivel. 

Bánó—Drjetomszky előzőleg a második helyen 
kivett Hegyessy—Silbersdorf párt verték köny-
nyen két szetben. 

Dr. Schréderné—Silbersdorf lépésben nyerték 
a vegyes párost, különösen Schréderné elsőrangú 
játéka révén. Silbersdorf játéka a fedett pályán 
kissé puha. Ö nagyszerű és váratlan half-wolle\ 
labdáival tűnt ki. Balázs itt is második lett Sár-
kány Lili oldalán. A döntőben már fáradtan ját-
szott és Sárkány se volt a legjobb formájában, 
úgy hogy Schréderéknek könnyű dolguk volt. 
Balázs mindenesetre kevés tréningjét tekintve, 
meg lehet elégedve eredményeivel. Feljegyzésre 
méltó, hogy eddig még a fedetten a döntőbe sem 
jutott, annyira nem konvéniál neki a világítás. 
Harmadik Rónai—Ritscherné és Hegyessy— 
Brandenburgné lettek. 

A versenyt Jankó József mintaszerűen rendez-
te meg s hogy a két pályán négy nap alatt le is 
bonyolította a versenyt, az szinte hihetetlen ren-
dezői bravúr. Köszönet érte. Dr. Vrírndy Miklós. 

TUNG 
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Beaulieu, Monaco, Mont-Carlo, Mentone. 

Tenniszezőink az idén is nagy előszeretettel 
keresték fel a Cote d'Azur partjait, hogy ott ta-
vaszi előtréninget vegyenek. Kehrling, Gabrovitz, 
Rónay, Adler, a szombathelyi László, Hardy Dre-
her Béla, Baumgarten, Bokorné, Wienerné, Tiha-
nyiné képviselték a magyar versenyzőgárdát, 
akiket kiegészítettek még a lelkes „drukkerek" 
Hardy Derherné, Zombory Rónay Gyula, báró 
Dániel Tibor, Bokor 
Béla stb., stb. 

A beaulieui Hotel 
Bristol gyönyörű park-
jának pályáin játszott 
a magyar csapat első 
része először. Itt a 
nagy ágyúk még nem 
indultak s így csak 
handicap-számokban 

értek el sikert színe-
ink képviselői. így a 
mátyásföldi Adler har-
madik lett a férfi egyes 
handicapben. Bokorné 
(MAC) második a női 
egyesben. Rónai és Ad-
ler a férfi párosban, 
míg Rónai—Bokorné 
a vegyes párosban let-
tek harmadikak. 

A nyílt számok meg-
említésére méltó ered-
ményei a következők: 
elsősorban is a már 
nem fiatal Satterth-
waite játéka volt meg-
lepetés, aki biztonsági 
iátékával Baumgarten 
Magdát 6:0, 6:l-re 
tudta megverni. A 
zagrebi Scheffer, a 
magyar versenyek 
gyakori vendége itt 
a nizzai Lotantól 

kapott ki 1:6, 6:2, 6:2-re. A női számok egy ma 
sik meglepetése volt, hogy a francia erőlista ki-
lencedikje, Rosambert 6:1, 6:2-re verte Miss 
Hillearyit, aki az amerikai erőlista negyedikje. 

A férfi páros volt ennek a versenynek a leg-
nagyobb meglepetése. A zagrebi Scheffer—Kukul-
jevits nyerték meg a versenyt megverve Kinsley-
Hamsworth párt 2:6, 6:3, 7:5-re, majd a nagy-
szerű olasz párt Blake et Damino (álnevek) 8:6, 
6:8, 8:6-ra. Worm és Hilliardot az elődöntőben 
7:5, 6:l-re, majd a döntőben a nagyszerű 
Rogers—Oliff párt verik 6:1. 1:6, 7:5, 3:6. 6:l-re. 

A férfi egyest itt újra Rogers nyeri, aki az elő-

M'ss Ryan és Contoslavos Beaulieuben. 

döntőben Olifot veri 6:1, 6:2-re. majd a döntő-
ben du Plaixet 6:1, 10:8, 3:6, 5:7, 6:3-ra. 

A női egyest a nagyszerű formában játszó 
Satterthwaite nyeri, az angol ranglista ötödikje 
Heeley ellen 6:2, 6:l-re. 

A vegyest párost Heeley—Hilliard nyerik 
Nuthail—Oliff ellen 2:6. 6:4, 6:4-re. Ebben a 
számban nagy meglepetés volt a fiatal francia 

Claude—Anet győzel-
me Miss Ryan—Les-
seur ellen, partneré-
vel. Kingsleyvel. A 
női párost tudta csak 
megnyerni Miss Ryan 
—Miss Andrussal Miss 
Thomas és Saterth-
waite ellen. 

Az elsőizben rende-
zett monacoi bajnok-
ságon már az egész 
magyar gárda elindult 
de még nem sok si-
kerrel. Az első nap a 
monacoi bajnok, régi 
ismerősünk, Landau 
Wladimir 6:2, 6:4-re 
veri Hardy Drehert, 
majd a következő for-
dulóban a fiatal ame-
rikai Lawot6:4,6:3-ra. 
Kehrling Granelt veri 
6:2, 8:6-ra, majd Ben-
netet 6:1, 6:2-re. Gab-
rovitz az osztrák Sal-
mot kapcsolja ki a 
mezőnyből 6:4, 7:5-re 
győzve. A női egyes-
ben Bokorné szépen 
tartotta magát Aus-
sem ellen s csak 

6:2, 6:4-re kapott ki a világranglista másodikjá-
tól. Hecht—Rohrer pár László—Rónait verik 6:3, 
6:1-re. A női párosban Baumgarten és Tihanyiné 
győznek Wright—Ridwell ellen 6:3, 8:10, 7:5-re. 

A második nap érdekesebb eredményei: Les-
seur—László 6:1, 6:2. Meier (spanyol)—Matejka 
6:4, 6:1, Lesseur—Gabrovitz 6:2, 6:1, Kehrling— 
de Minerbi 6:2, 6:3. Valério—Tihanyiné 6:1, 6:1, 
Aussem—Valério 8:6, 6:4, Rosambert—Barbier 
6:4, 6:2. Ilecht-Rohrer—de Martino-de Minerbi 
10:8, 6:4, majd Artens-Matejka ellen 9:7, 2:0 w. o. 
Kehrling-Gabrovitz—Wallis-Mavers-Meier 6:2. 
1:6, 6:3. 
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A harmadik nap eredményei: az elődöntőben 
Kehrling hosszú s szerencsétlen küzdelem után 
kikap Artenstől 6:3, 6:8, 9:7-re. A másik elődön-
tőt Maier könnyen nyeri Lesseur ellen 6:0, 6:3-ra. 
A női elődöntőkben a francia rangelső Mathieu 
győz az orosz-francia Adamoff ellen 64, 6:2-re, s 
Aussem Rosambert ellen 6:2, 6:4-re. A férfi pá-
rosban Lesseur—Boussus megverik Kehrling— 
Gabrovitzot 6:2, 1:6, 6:3-ra. A női páros elődön-
tőkben Aussem—-Valério megverik Adamoff— 
Rosambertet, míg a jobbik francia pár, Mathieu— 
Barbier csak nagy küzdelem után tud győzni Ti-
hanyiné—Baumgarten 
ellen 3:6, 6:1, 6:4-re. 

A negyedik nap a 
döntök napja. Maier 
nyeri fölényesen a 
a férfi egyest Artens 
ellen 6:2, 5:7, 6:1, 
6:3 arányban. A fran-
cia és német bajnoknő 
találkozása volt a nap 
legnagyobb eseménye, 
amelyből nagy küzde-
lem után Mathieu ke-
rült ki győztesen 7:5, 
3:6, 6:3-ra. A férfi 
párost Boussus—Les-
seur nyerik Gaslini — 
Del Bomo ellen 6:3, 
3:6, 4:6, 6:2 és 6:4 
arányban. A női pá-
rosban vigasztalódott 
Aussem, Valerióval 
győzve Mathieu—Bar-
bier ellen 6:4, 7:5-re 

* 

A rivierai szezon-
nak, mint mindig, az 
idén is a Country Club 
versenye volt a fő-
attrakciója. Cochet 
megjelenése maga is 
kiemeli a többi rivi-* 
érai versenyek közül. 
A Butler-Trophy és a 
Beaumont Trophy is 

ide vonzották a nemzetközi tenniszélet kiváló-
ságait. A Butlerben 18 nemzet képviselői, össze-
sen huszonhárom pár, csaptak össze, míg a 
Beaumont Cupben 16 pár. 

A verseny magyar szempontból nagyszerűen 
sikerült, mert, ott képviselőink több igen szép 
győzelmet arattak. Nézzük most a verseny lefo-
lyását napok szerint. 

Az első nap László veri a nagy egyesben 
Strausst. 7:5, 7:5-re. Gabrovitz—Cuinet 6:2, 6:2, 
Rothermere lord fia, Hon. E. Harmsworth Hardy 
Dreherrel kerül össze s győzött izgalmas szép 
küzdelem után 7:5, 6:3-ra. Mindketten igen szép 

Beíthy ISuíhall és a 

játékkal lepték meg híveiket. A Beaumont Cup 
első mérkőzésén az amerikai Helleary és Berthet 
Wienerné—Tihanyinét verik 6:2, 7:5-re. 

A második nap László Maiertől kap ki 6:1, 
6:l-re. A női egyes hozta meg aztán a magyar női 
tennisz eddigi legnagyobb eredményét, Baumgai 
ten Magda nagyszerű küzdelemben megverte az 
angol ranglista ötödikjét, Heeleyt 6:2, 8:6-ra. Ta-
valy előtt még az első tíz között sem szereplő 
C'olyer és Mac Illquham nehézség nélkül győztek 
legjobbjaink ellen itt. Budapesten is és így Baum-
garten idegenben elért győzelme annál értékesebb 

A Butler-Trophy-ban 
Kehrling és Gabrovitz 
Aeschliman — Elmer 
svájci párt verik há-
rom szettben, majd de 
Minerbi, de Martinot 
8:10,6:2, 7:5, 6:l-re. 

A vegyes párosban 
ismerőseink, Deutsch-
né és Hecht győznek 
Andrus—du Paix el-
len 6:2-6: l-re. 

A következő nap lé-
pett Cochet először a 
pályára, de nem va-
lami meggyőző for-
mát mutatott az angol 
Oliff ellen, három szet-
ben tudta csak le-
győzni. Kehrling Gas-
linit veri 6:4, 6:2-re. 
A vegyesben Tiha-
nyiné— Kukuljevic ki-
kapnak Berthet-Sind-
eu ellen 6:2, 6:4-re. 

Baumgarten Magda 
a fiatal franciával, 
Claude Anet-val ke-
rült össze s nagy küz-
delemben kikapott, a 
nagyszerű s modern 
ütéssel játszó leány-
tól 6:2, 5:7, 6:4-re. 

svéd király Beaulienhen. A Butlerben Kehrling 

és Gabrovitz nehezen 
kap lábra és így két szetet veszítenek Kingsley és 
a fiatal Hillyard ellen 3:6, 3:6-ra, de aztán ma 
gukhoz térnek és biztosan verik a nagyszerű an-
gol párt 6:2, 6:2, 6:l-re. Gabrovitz hálójátéka 
most érvényesült először igazán a Riviérán. Maier-
Sindreu három szetben kivégzik Artens-Matejkát, 
míg a jugoszláv pár, a beaulieui győztesek, Schef-
fer—Kukuljevics majdnem megverik Cochet— 
Boussut, a franciák győzelme nagyon nehéz volt. 
A score 6:8, 8:6, 8:10, 8:6, 6:4, Rogers-Oliff—du 
Plaix-Lesseurt verik négy szetben. 

A következő nap hozta a legszebb eredményi; 
részünkre. A Butler Trophy elődöntőjében állt fel 
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Kehrling—Gabrovitz Cochet—Boussus ellen. A 
favorit természetesen a francia reprezentatív pár 
volt. Kehrlingék nagyszerű játéka azonban csak-
hamar a mi oldalunkra terelte a szimpátiát, úgy 
hogy a nagyszerű küzdelemben kivívott győzel-
met az egész közönség osztatlan szimpátiával fo-
gadta. Cochet a mérkőzés folyamán feltűnően bi-
zonytalan volt s csak néha tudta elérni cocheti 
formáját s ez magyarázza a szetek egyenlőtlensé-
gét. A score ugyanis 6:4, 2:6, 7:5, 1:6, 6:2 volt. 
Kehrling és Gabrovitz egyaránt nagyszerűen ját-
szottak és abszolúte megérdemelten kerültek így 
elsőízben a Butler Trophy döntőjébe, hol azonban 
a kitűnő spanyol Maier—Sindreu pártól ki-
kaptak 6:4, 6:4, 6:2 arányban. 

A férfi egyes elődöntőiben Rogers veri Boussut 
6:4, 4:6, 6:3-ra, míg Cochet Artenset 6:3, 6:2-re, 

A női egyes elődöntőben Satterthwaite foly-
tatta beaulieui diadalsorozatát megverve Aus-
semet 6:2, 6:4-re. Mathieu honfitársa ellen. Me-
taxa ellen győz nehezen 4:6, 6:4, 6:l-re. 

A férfi párosban Worm—Hilliard győznek Ma-
ier—Gabrovitz ellen 8:6. 8:6-ra. A két fiatal te-
hetség nem alkotott elég meggondolt párt és igy 
szenvedtek meglepetésszerű vereséget. 

A női páros elődöntőjében is diadalmaskodott 
Satterthwaite—Thomassal 6:0, 6:2-re verve a 
francia Mathieu—Adamoff párt. 

A férfi egyes döntőjében Cochet már újra for-
mában volt és így biztosan győzött a riviérai 
versenyek hőse, Rogers ellen 7:5, 6:2, 6:4-re. 
A női egyes döntőben végre Mathieunek sikerült 
Satterthwaite győzelmi sorozatát megállítani s 
győzni 4:6, 6:4, 7:5-re. A férfi párosban Kehr-
ling—Artens pár az elődöntőben verik Oliff— 
Lesseurt 6:3. 6:2-re, majd a döntőben Worm 
Hillvardt 6:4. 7:5, 6:2-re. 

A Beaumont Cupben Nuthail és Benett győz-
tek Heeley—Thomas ellen 6:2, 6:3-ra. 

A vegyes párost Cochet—Benett pár nyerte 
Nuthail—Oliff ellen 6:8, 6:0, 6:3-ra. A verseny 
után a Hotel Parisban nagyszabású estélvt adott 
Butler, hol a svéd király is megjelent. 

A handicap-számok is örvendetes magyar si-
kereket hoztak. Adler megnyerte a férfi egyes 
handicapet. Baumgarten a nőiben második lett. 
László partnerével, egy angol úrral első a férfi 
párosban. Rónay—Baumgarten a svéd kirély és 
Cilii Aussem ellen kerültek a vegyes handicapben 
s ott plusz fiftin előnyt adva 6:3, 6:3-ra kikaptak. 
Vigasztalásul a svéd király dedikált fényképét 
kapták. 

* 

A mentoni verseny már teljes magyar sikert 
hozott. Kehrling, akárcsak két éve, megnyerte 
mind a három számot. 

Az első nap Gabrovitz veri Weecktet 6:2, 6:0-
ra. A második nap Baumgarten veri Chadwicket 
6:0, 6:0-ra. Hilleary—Deutschné 4:6, 6:2, 7:5. 

A nemzetek Cup-jében Magyarországot Kehr-
ling—Tihanyiné és Gabrovitz—Baumgarten párok 

képviselték. Gabrovitz—Baumgarten azonban az 
első fordulóban kikaptak Magaloff—Adamoff 
orosz pártól 8:6, 2:6, 6:4-re. 

A következő nap Kehrling veri Magaloffot 6:2, 
6:3-ra, Gabrovitz a dán Velsochvot 6:4, 6:4-re. 
Miss Heeley itt revansot vesz Baumgarten felett 
4:6, 6:4, 6:0-ra győzve. A nemzetek Kupája mérkő-
zésből Kehrling és Tihanyiné is kiestek, kikapva 
Lesseur—Mathieu pártól 6:4, 9:7-re. 

A következő nap Matejka veri három szetben 
Landaut, Kehrling két szetben Kukuljevicet, mig 
Gabrovitz kikap Gardától 6:3, 6:3-ra. Rogers az 
amerikai Lawot veri 2:6, 6:4, 7:5-re. 

A női egyesben Valério győzelme Aussem fe-
lett a meglepetés. 

Az elődöntőben Kehrling veri Matejkát és a 
döntőben Garciát három szetben 6:3, 6:3, 6:l-re. 
A férfi párost Rogerssal nveri a beaulieui győzte-
sek. Scheffer—Kukuljevits ellen 6:2, 6:2, 9:7-re. 

A vegyes páros elődöntőben Kehrling Aussem-
mel veri Magaloff—Mathien párt 6:3, 6:2-re, majd 
a döntőben az Aeschlimann—Nuthail párt 6:4, 
6:4-re. 

Kehrling ezen a versenyén elérte tavaly előtti 
nagyszerű riviérai formáját. Most, akárcsak ak-
kor, mind a három számot megnyerte Mentone-
ban. Formája a közelgő Olaszország elleni Davis 
Cupre bíztató. 

Ö és a magyarok egyrésze még átment Bordi-
gerába, az olasz Riviérára, s ott játszik, hogy az-
tán hazajöjjön s itthon vezesse a Davis Cup csa-
pat tréningjét. 

JÁTÉK KÖZBEN EGY DARAB 

KESERNYÉS 
DESSERT CSOKOLÁDÉ A 

LEGJOBB ÉHSÉGCSILLAPITÓ 
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EGYESÜLETEINK • 

Ferenczy Emil, a i 1930. évi ifjúsági bajnok, a kiforrt 
játékával oly kellemes meglepetést szerző játékos a 
listavezetője a Műegyetemi Athletikai és Football Club 
tenniszgárdájának. Az egyesület 1897-ben alakult. A Szö-
vetség kötelékébe 1910. évben lépett. A tizennégy vörös 
pályával rendelkező egyesületben mindössze hetven em-
ber tenniszezik. örvendetes azonban, hogy több mint a 
fele versenyszerüleg játszik. Míg társegyesülete rendel-
kezik trénerrel, addig az egyesület nem. Csaknem mos-
toha gyermeke ő a főiskolai sportnak. 

Július havában rendezi II. osztályú versenyét, mely 
igen nívós, hiszen több elsőrangú másod klasszist! játé-
kosa van. Ezidén ők rendezik a Főiskolai bajnokságot 
ugyancsak júliusban. 

A vezetőség élén dr. Szabó Gusztáv müegy. ny. r. ta-
nár, elnök áll. Ifjúsági elnök Macskássy Árpád oki. gé-
pészmérnök; ii. v. alelnök: Szegheő Imre szig. gépész-
mérnök; alelnök: dr. Brückner Zoltán müegy. tanárse-
géd; igazg.-főtitkár: Párezer Ferenc oki. gazda. Tennisz 
szakosztályi elnök: Zempléni Antal építész. 

A kezdetben említett ifjúsági bajnok Ferenczy Emilen 
kívül különösen az urak ranglistáján jól ismert nevek 
szerepelnek. Második Nikolich Fedor. 3. Friedrich Tibor. 
4. Kirchner Sándor. 5. Brückner József ismert filmlistái 
a második osztálvú versenveknek. 6. Gyarmathy István. 
7. Fábrv István. '8. Pálinkás Béla. 9. Zempléni Antal. 
10. Biró Béla. 

Hölgyek: 1. Kirchner Erzsébet. 2. Simonfay Ida. 3. Te-
legdv—Roth Károlyné. 4. Láng Sári. 5. Frenreisz Zsófi. 
6. Kirchmajer Kálmánná. 

* 

1866. évben alapították a Nagykanizsai Torna Egyle-
tet. Kilenc agyagos salaknálvával rendelkezik. Tennisze-
zők száma 120. akik közül 20 versenyszerüleg űzi a ten-
n'szt. Versenyzési bázisuk főleg klubközi mérkőzések. 
Folyó évben a Zrinvi Torna Tornaegylettel karöltve ren-
dezik meg a Dunántúli bajnokságot és a Zalamegyei 
bajnoki versenyt. Trénerük nincs. 

Játékosaik közül a hölgyek listájának első kettőie 
közismertek szén és eredménves játékukkal: Récsei Ró-
zsi és Récsei Manci. Günser Lili a harmadik. 4. Hirschler 
Manci. 5. Dr. Eichner Árnádné. 6. Rácz Tiborné. Az 
urak ranglistáiát Gonda Miklós vezeti. 2. Dr. Lichten-
stein Sándor. 3. Klüsrer Imre. 4. Hoffmann Kálmán. 5. 
Lustgarten Miklós. 6. Ádám József. 7. Pol l ik Ede. 8. 

Az egyesület vezetősége:elnök: dr. Kráthv István pol-
gármester. Alelnök: Kelemen Ferenc taknt. igazgató. 
Titkár: dr. Pottvondv József, városi aliegyző. Tennisz-
szakosztálvvezető: Hirschler Andor főtisztviselő. 

* 

A gyöngyösi kék-sárga egvesület 1930-ban alakult. 
A írvöngyösí közgazdasági előkelőségek vezetésével. A 
Gvöngvösi Vívó és Tennisz Club egyike a legfiatalabb 
egyesületeinknek. Grüsner Zita kisasszony személyé-
ben egy igen jó képességű versenyzője van már is az 
egyletnek. 

Háros vörössalak pályán negyvenhatan tenniszeznek. 
akik közül húszan versenyeznek. Agilitására ennek a 
fiatal egyesületnek mi sem jellemzőbb, hogy idén trénert 
szándékoznak szerződtetni. Egyelőre csak házi és csa-
patversenyeket rendeznek. 

Grüsner Dezső vezérigazgató a club elnöke: igazgató: 
Rusz Arthur, aligazgató; titkár: Fleischmann Pál szőlő-
birt.; ügyésze: dr. Grosz Antal, ügyvéd. 

Clubközi csapatversenyek esetén igen kedvezményes 
elszállásolásban részesülnek a vendégek. Ranglistájuk a 
következő: 

Hölgyek: 1. Grüsner Zita. 2. Grosz Lili. 3. Héber 
Endréné. 4. Sterk Mária. 5. Grosz Magda. 6. Jónav Kató. 
7. Braun Rózsi. 8. Dr. Vajda Árminné. 

Urak: 1. Jelinek László. 2. Fleischmann Pál. 3. Ker-
tész György. 4. Rusz Endre. 5. Drechsler R«zső. 6. Biich-
ler László. 7. Bárok István. 8. Dr. Fényes Miklós. 

Ezúttal is sok szerencsét és kitartást kívánunk ennek 
az ifjú egyesületünknek. 

* 

1926-ban lépett a Szövetség kötelékébe a Tisza Eve-
zős Egylet, Szolnok székhellyel, 1901. alapítási évvel. 
Kék-fehér, haránt metszésű zászló közepén vörös kör-
ben arany nyomtatott nagy T-betű a jelvénye. 

Három agyagpályán mintegy negyvenen tenniszeznek. 
Versenyszerüleg tizen játszanak. Július havában 3—5-éig 
és 18-^20-áig megyei és kerületi tenniszversenyt ren-
deznek. 

Ranglistájukban felsorolt játékosok mind előnyösen 
ismert vidéki versenyzők, akik nagyban elősegítették a 
vidéki versenyélet jó hírnevét. 

Hölgyek: 1. Koczka Pálné. 2. Alexander Imréné. 3. 
Kövér Jánosné. 4. Nemes Anna grófnő. Urak: 1. Romek 
Béla. 2. Nemes Vince gróf. 3. Nemes János gróf. 4. Mo-
csárv Dénes. 5. Ifj. Szaller Miklós. 6. Szalay Pál. 7. Ván-
cza Gábor. 

Megyei kiválóságok vállain nyugszik az egyesület ve-
zetése. 

Elnök: Alexander Imre alispán. Igazgató: dr. Benkó 
István vm. árv. elnök. Titkár: dr. Szalay Szabolcs vm. 
aljegyző. Művezető: Lengyel Sándor vm. árvsz. ülnök. 
Pénztáros: dr. Nagy Géza vm. árvsz. ülnök. 

* 

Miniatűr arany tenniszütő, melynek húrfelületén 
SzAK felírású a jelvénye a Szegedi Athletikai Club ten-
niszosztályána.k. 1925. évben alakult, míg az anyaegy-
siilet már 1899. évben. A Szövetségnek 1926. évben lett 
a tagja. Elnöke: Mindszenthy Lajos. Főtitkára: Kárpáti 
Imre banktisztviselő. Tenniszosztályvezetője: Faragó 
Vinee. A pályák száma négv. amelyek vörös salakkal 
vannak borítva, ötven játékosa közül tizenhat verse-
nyez is. Nagvobb szabású versenyt csa.k 1929. évben 
rendeztek a club 30 éves jubileuma alkalmával. Az idei 
versenvterminusai még nincsenek fixirozva. 

Egvesületi rangsor: Hölgyek: 1. Gál Magda. 2. Hau-
ser Klári. 3. Faragó Viincéné. Urak: 1. Kárpáti Imre. 
2. Faragó Vince. 3. Horváth László. 4. Civin Vilmos. 
5. Horváth Dániel. 6. Tari Imre. 

* 

Budapesttől nem messze húzódik meg szerényen az 
Alagi Tennisz Egylet három vörössalak pályája. Amely-
ben a pestvidéki kerület egyiik erőssége a ranglistave-
zető: Kleiszner László. A jó játékerőt képviselő játékos 
egyben igazgatója is az egyesületnek, melynek elnöke 
gróf Anponyi Antal, az ismert sportmecénás. Az egye-
sület pénztárosa Barna Jenő. 

A nvntegy 30 játékosból akiket főleg a nyaralók 
tesznek ki tíz versenyez. Főleg csapatversenyeken vesz-
nek részt. Rangsor: Hölgyek: 1. Párducz Gézáné. 2. 
Scheibal Józsefné. 3. Kiss Izabella. 4. Barna Jenőné. 
5. Hoíger Mimi. Urak: 1. Kleiszner László. 2. Hesp Ed-
vin. 3. Párducz Géza. 4. Barna Jenő. 5. örményi István. 
6. Kotschy Jenő. 

I / G U L Y Á S P A L , C I P É S Z 
" W KÉSZÍT: DÍSZMAGYAR. . LOVAGLÓ . ÉS GAZ . 

I I DÁSZCSIZMÁKAT, UTCAI.. ESTÉLYI. ÉS 
I SPORTCIPŐKET. 

|| b u d a p e s t , v., p á r i s l u . 4. f é l e m . 2. 
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(Beszélgetés Ű&mjjmm mtast&rmole 

Fedettpályabajnokság szerény néző táborának 
volt egy tagja, aki a szokottnál is jobban érdek-
lődött a verseny kimenetele iránt. A magyar pro-
fesszionista gárda egyik elite tagja, aki tíz éve 
szerez elismerést a magyar névnek az oktatás te-
rén, külföldön, volt az. Név szerint Bajusz Béla, 
aki Pozsonyból indult neki a világnak és auszt-
riai, cseh- és németországi tartózkodás után a 
nagy tenniszmetropólisban, Párisban állapodott 
meg, hol rövidesen nagy elismerést szerzett a 
még oly soviniszta nemzet fiai között, mint a 

franciák. Halljuk azonban őt magát. 
Megkérem Kiss és Burger mestereket, tegyék 

nekem lehetővé a vele való beszélgetést. Üdvözlés, 
bemutatkozás és máris a tárgyra térünk. 

Beszédén nem venni észre a hosszú távollétet. 
— Mi járatban van mester az óhazában? — 

kezdem meg a beszélgetést, miután a sablonos, 
hogy van, jól néz kit már letárgyaltuk. 

— Rokoni látogatás! No, meg egy kis hon-
vágy is! Függő ügyeimet jöttem elintézni. Végle-
gesen Algírban szándékozom megtelepedni, ahol 
már hat éve vagyok — válaszol és hangsúlyozat-
lan beszédében a megkomolyodottság, no meg 
a világlátottság érzik ki. 

— Mondjon magáról valamit, kedves Bajusz 
úr, hogy azok, akik nem ismerik, megismerjék 
és akik ismerik, halljanak magáról valamit, lesz 
szíves? 

— Húsz évvel ezelőtt — kezdi a nagy mondó-
kát — több ember tanácsára kezdtem el a taní-

tást Pozsonyban. Onnan Kassára mentem 1911-
ben, úgy tíz év után már saját pályáim voltak 
Budapesten a Thököly úton. 1913-ban lettem H 
BBTE trénere, itt kezdtem budapesti oktatásai-
mat, 1915-ben már a Park Club-ban tanítottam és 
1918-ban a BLKE játékosai voltak a kezem alatt. 
Innen hajtott azután a tanulási vágy külföldre. 
1921 február 2-án hagytam el Magyarországot. 
Bízva képességeimben, ausztriai, cseh- és né-
metországi tartózkodásom után sikerült 1923-ban 
Párisban alkalmaztatnom magamat. Miután már 

Acsay 1. felv. 

hatodik éve, hogy nyaranta Franciaországba jár-
tam, Rancing Club de Paris-nak voltam két évig 
trénere. És két legkedvesebb tanítványom Les 
seur és Bernard kétszeres ifjúsági bajnoka Fran-
ciaországnak. 

— Időközben megnősültem — folytatja némi 
szünet után, s mindketten cigarettára gyujtunk 
— francia nő a feleségem és egy húsz hónapos 
kisfiam van. Nagyon meg vagyok elégedve algíri 
életemmel. A Raquette Club Algír trénertitkára, 
vagyok. Szép fizetéssel rendelkezem. A versenyek 
rendezése is reám hárul. 

— Kik Algir bajnokai? — zavargók közbe. 
— Potalio és Harang, de nem kell meglepődni 

a magyar hangzáson, nem magyar az illető — 
válaszol. 

— Menjünk ki, kedves Mester, a pályára, néz-
zük meg a Straub páros és Drjetomszky György 
férfi egyes elődöntő mérkőzését. Igen érdekes 
lesz. 

A trainerek csoportja, középen Bajusz. 
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A pálya szögletében állva folytatjuk az egyre 
kellemesebb beszélgetést. A match időközben 
megkezdődött. Cikkázó labdákat vált a két ifjú. 
Mintha a Dretáté, ahogy Drjetomszkyt, a tizenki-
lenc éves szemüveges fiút becézik, keményebben 
pattogna. 

— Mi a véleménye a 'mostani magyar tennisz-
ről, az itt látottak alapján? — töröm meg a fi-
gyelését. 

— Nagyon sokat fejlődött a magyar tennisz, 
amióta nem láttam — válaszol a Mester a sze-
mét le sem véve a labda menetéről. — Különösen 
két játékos ragadta meg a figyelmemet. Straub 
Elek és Drjetomszky. Feltétlenül nagy játéko-
sokká fejlődhetnek. Sajnos, Straub nehezebben, 
nagyon rosszak az idegei. Ilyen idegekkel nem 
szabad versenyezni, ez nem méltó a tenniszhez és 
különösen a magyar tenniszhez nem, amelynek 
olyan ragyogó kiilképviselője van Kehrling úr 
személyében. 

A nézést abbahagyja, felém fordul, a hangja 
emelkedett és látszik, hogy nem udvariasságot 
mond. amint az nem bók akar lenni újságom fő-
szerkesztőjének. 

— Uram, — folytatja — van önnek fogalma 
arról, hogy mennyire szeretik Kehrling urat kül-
földön. Ahogy ő játszik, amilyen fegyelmezett a 
pályán, ahogy ő győz vagy kikap, olyat keveset 
látni. Ür, minden tekintetben. Csodálattal hal-
lom, hogy mennyire nem becsülik itthon az ér-
demeit. 

— Kedves, jó, Bajusz úr, — vágok közbe — 
ne folytassa, mégis csak furcsa volna, ha az ö 
lapjában ilyesmi megjelenne, hiszen sok világot 
látott, ön tudhatja, hogy milyen rossz indulatúak 
az emberek. Nézzük inkább tovább az ifjúságot, 
nekik talán nem lesz olyan mostoha sorsuk. 

— Tehát nagyobb, sportszerűbb játékmodort 
sajátítsanak el a fiatalok — tér vissza a nyugodt 
tónusú beszédére — és ha szabadna a magyar 
tennisznek tanáccsal szolgálnom (Halljuk, hall-
juk, zakatol bennem.) sok külföldi kiküldetést, 
főleg franciaországit kellene megvalósítani. A 
legbiztosabb fejlődési lehetőség, és amellett Fran-
ciaországban nem drága az élet. Jó anyag van itt 
és jó trénerek kezében van, mint Schmiedt Ferenc 
és Ottó. 

— Mi életének legkiemelkedőbb eseménye? — 
kérdem, mialatt tapsolunk Drjetomskynak, aki 
győzött Straub ellen. 

— Az ezerkilencszázhuszontötödik évi profibaj-
nokságok során legyőztem a félelmetes hírű fran-
cia elite profit, Darsonval-t Deauville-ben — a 
válasz. 

Feladom a zárókérdést. 

— A Davis Cup matchek során az első fordu-
lót az olaszokkal játszuk, mi a véleménye az ola-
szokról, gvőzhetünk-e ellenük? 

— Ha — itt egy kicsit megáll és gondolkodik 
— Magyarországon játszák, akkor hiszem. Mor-
purgo most nem igen versenyzik és de Stefani 
le van törve. Hiszen tanítványom, Leseur most 
győzte le Monte-Carloban. Nehéz egy iyen letö-
rést kiheverni. Érdekes, nincs olasz utánpótlás. 
Az olasz tennisz stagnál. 

Majd visszatérünk melegedni az öltözőbe, hol 
gratulál Drjetának. 

— Ügy-e, mondtam, hogy ne csapkodjon — 
és megveregeti vállát. 

— Búcsúzom, kedves mester, további jó egész-
séget és boldogságot Algírban és az új honában 
sem felejtse el az óhazát. Isten vele. 

— Isten önnel, örültem, hogy megismerked-
hettünk. Kérem, küldje el címemre a Tennisz és 
Golfot. Mr. Béla Bajusz, Haquette Club, Algir. 

Kézfogás . . . Soraimat, ahogy most írom, fel-
ötlik szememben Afrika. Ebben a távoli világ-
ban oázis most nekünk, magyaroknak Algir. Itt 
él immár hatodik éve Magyarország egy újabb 
pillére. Bajusz Béla, akit miként annyi más ma-
gyart, tehetsége hozott el idáig. 

Jankó József. 
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M. férfi és női stílus. 

Bárki megfigyelhette, hogy egy versenyen — 
ahol a női és férfi játékok váltakozva követték 
egymást — a két stílus külsőségeiben, mozdulat-
ban, mozgásban, de lényegben is különbözik egy-
mástól. A nő részéről mutatott, legcsekélyebb 
erőt sejtető akció viharos tapsot vált ki, mint 
ahogy nincs is nagyobb dicséret egy nő játékára, 
ha azt férfiasnak nevezzük. 

A két stílus között szeretnék párhuzamot vonni, 
hasonlóságot és ellentéteket megállapítani, hogy 

megvilágíthassam azt a praktikus kérdést, med-
dig utánozhatja egy nő a férfi stílust. 

Többször fordult hozzám egy-egy nőtanítva 
nyom azzal a kérdéssel: „mondja, megverné-e He-
lén Wills Kehiiinget?" vagy: „ha úgy tudnék 
játszani, mint maga, meg tudnám-e verni Krah-
winkelt?" Ezek az egyáltalán nem fogas kérdé-
sek még fakadhatnak női kíváncsiságból, össze-
hasonlítási passzióból, de ha az egyik leányka 
azzal jön hozzám, hogy tanítsam meg amerikai 
servizre, de lehetőleg olyanra, amilyet Kehrling 
üt; egy másik Takáts bomba vorhandjét akarja 
csak, de úgy, hogy azt senki visszaütni ne tudja, 
egy harmadik wolleyt akar, de bevallja, hogy 
reszketve fél a hálónál, — akkor érdemes egy ki-
csit foglalkozni a felvetett kérdéssel. 

Az kétségtelen, hogy a férfistílus fejlettebb, vál-
tozatosabb, tartalmasabb, tehát utánzásra jogosult 
példakép. Teljes utánzásra azonban csak akkor 
volna alkalmas, ha a benne rejlő sok lendület, 
finomság mellett, igen-igen sok erőmutatvány ne 

volna. Ezek az erőmutatványok pedig legtöbbször 
egy fej fölötti magas ütésnél kulminálnak. Itt van 
például mindjárt az adogatás. Egy fiúgyermek 
már hátulgombolós korában már úgy hajítja a 
labdát, követ, hógolyót, mint egy öreg baseball 
profi, de egy leányka — ha még oly egészséges 
és virgonc — hosszúcopfos korában is csak alul-
ró-lfölfelé tud dobni. 

Ennek oka a testi konstitucióban, a fej fölötti 
mozgások erőteljes kivitelére szükséges izomzat 

örökölt gyengeségében rejlik, ami talán idővel, a 
női sport térhódítása folytán szűnni fog, de ma 
tagadhatatlan jelenség. A nők — még nem is oly 
régen — kivétel nélkül alulról adogattak és csak 
újabban kultiválják a felső férfistílust, ami a leg-
több nőnek természetellenes, szokatlan és igen ne-
hezen elsajátítható. Hisz láthatjuk, hogy a leg 
több női adogatás nem hajított elöreütés, hanem 
a labdának lehúzása, abba való tényleges beleka-
paszkodás. Az amerikai adogatás még egy erős 
férfinek sem való, annak kezdő és haladó korá-
ban. Jó pár évi adogatási gyakorlat, az itt szük-
séges speciális izomcsoportoknak alapos edzett-
sége után formálhatunk egy adogatást, erősen 
pergetetté azon veszély nélkül, hogy alkalmazója 
saját adogatásába az első szet végén bele ne hal-
jon. Nő részére elképzelhetetlen, mint ahogy csu-
pán egy robusztus bécsi hölgyet láttam világ-
életemben úgy adogatni, de akinél ez a művelet 
— dacára félelmetes derék- és hascsavarásainak 
és becsületes nyögésekkel és fújásokkal bizonyí-
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tott erőlködésnek — vajmi kevés eredményt ho-
zott. Itt maradjanak meg a nők egy tiszta, egye-
nes, lendületes előreütésnél, épúgy a smashnél. Itt 
se az erőt utánozzák, hanem a pontos, finom he-
lyezést. 

Antnál nagyobb terrénum mutatkozik az után-
zás terén az alapütéseknél. Itt kivitelben, hozzá-
adásban, befejezésben, ennek folytán hosszban, 
meneterősségben, biztonságban, a nő utánozhatja, 
elérheti, sőt meg is előzheti a férfit. A helyezés 
finomságában és a rengeteg érzést igénylő hosszú-
rövid taktikában a nők máris kiválóbbak. Hogy 
egy nő mégis egy férfi ellen eredményességben 
alul marad, azt a természetes kitartástöbblet, na-
gyobb mozgékonyság és főleg az erőtöbblet okoz-
za. Egy nő egyenértékű a férfival, ameddig oly 
természetű labdákat kap, amelyek megoldása len-
dülettel lehetséges. Magas labdákat oberhand-
ütéssel sorozatban venni, csupán férfi képes. Egy 
kiváló férfijátékost nem lehet magas labdákkal 
tempójából kizökkenteni, annál inkább a nőket, 
ha ezek az ellenszert hátrafelé keresik. Annyiszor 
ismétlődő jellegzetes látvány, a támadó, gyors 
ütésű játékos és toronymagas labdákkal védekező 
ellenfél. Amint a támadó kivárja magamagát 
hátraszorítja, tempóját megtörni hagyja és vég-
eredményben ellenfele stílusát átveszi — veszve 
van. Ilyen esetekben kell a nőnek wolleyzni és le-
ütni tudni. Paradoxonnak hangzik, de nagy igaz-
ság van abban, hogy amíg a férfi támadó célzat-
tal kerül a hálóhoz, a nő védekezésében. Egy férfi 
üt, támad, befut, leüt vagy volleyzik. Ehhez meg-
van az ereje, férfi kitartása, mozgékonysága. Egy 
nő — egyr másik nő ellen — támadó célzatú háló-
játékkal csak hátrányba kerülhet, mert ő hálónál 
csak nő marad, de ellenfele az alapvonalon egy 
férfivel egyenlő, aki nagyszerűen fut, élesen elüt, 
okosan löböl. De ha ellenfelünk magas labdákkal 
operál — akkor védekezésül a labda elé vagy alá 
— tehát előre, nem hátra — kell mozogni. Ügy 
szintén egy rövid labdát elérve és elhelyezve, ne 

hátra, de előre helyezkedjünk. De itt is a bele 
kényszerített védekező szempont nyilvánvaló. 

Férfi és női wolley között nincs lényegesebb 
különbség. A nő inkább kedveli az érzésre alapí-
tott, ravasz helyezéseket, finom átejtéseket, ami 
nőkkel szemben eredményesebb is — mint az erő-
teljes megöléseket. 

Van még egy lényeges stiluskülönbség nem no 
és férfi, de férfi és férfi között: az amatőr és profi 
stílus. Jellegzetessége az alapütéseknél kezdődik 
és már az ütőfogásnál indul el. Az amatőr játé-
kos mozdulatai hosszabbak, lendületesebbek, ütő-
tartása fektetett — sokszor lógatott — csuklója 
mozgékony. A profi stílus rövid mozgású, behú-
zott karú, állított lapátú, merev csuklójú. Az tény, 
hogy szebbet, erőteljesebbet, mozgásban gazdasá-
gosabbat, a jellegzetes profi stílusnál elképzelni 
se lehet. De ezzel is úgy vagyunk, hogy teljes 
egészében leutánozni egy amatőrnek nem aján-
lom. Az a profi naponta 10—12 órát játszik. Nem 
is játszik, hanem kézből adogat tanítványának. 
Ez a művelet naponta, havonta, évekig folytatva 
egy olyan kijegecesedett szemmértéket, acélcsuk-
lót produkál, és a kar, a váll izomzatát oly ed-
zetté fejleszti, a mozdulatot annyira leegyszerű-
síti, hogy a profi stílusnak nincs szüksége a test, 
de még a kar lendületére se, megelégszik az ütő 
súlyával. Gyönyörű látvány a labdának rövid, 
gyors, tiszta előrekalapálása, ami mellett az ama-
tőr stílus bizonyos széteső kalimpálásnak látszik. 
Megtanulhatja egy amatőr, de akkor mondjon le 
a biztonságról, mert ennél a stílusnál pár millimé-
ter tévedés a távolságbecslésnél, már biztos hibát 
jelent. 

A legkiválóbb amatőrök között csupán Cochet-
nek és Közeluhnak van ez a stílusa, de ők a ten-
niszt mint professzionisták kezdték el, stílusuk te-
hát természetes fejlődés eredménye, míg a német 
Frentz, a dán Worm — hogy csak a nálunk meg-
fordultakat említsem — akik mindig amatőrök 
voltak, gyönyörű profi stílusukkal nem sokra vit-
ték. Göncz Lajos. 

3f§lú$ági tennisi,hum%usc 

A Magyar Athletikai Club két éven keresztül 
ifjúsági kurzust rendezett július és augusztus hó-
napban a kiváló tenniszpedagógus, Göncz Lajos 
vezetése mellett. A nyári hónapokban azonban 
a pesti diákok legnagyobb része nyaralni megy 
s így a kurzus nem volt olyan népszerű, mint 
azt a magyar tenniszsport jövője megkívánta vol-
na. Ezért érlelődött meg a gondolat, hogy a km 
zust a szövetség rendezze meg májusban és jú-
niusban, amikor a diákok még itthon vannak s a 
kurzus három egyesületben legyen, hogy így 
könnyebben játékalkalomhoz jussanak a kurzus 
résztvevői. 

A szép és életrevaló terv az, hogy a kurzust 

a MAC BLKE, BBTE vagy BSE-ben rendezik 
meg. Mindegyik egyesület körülbelül húsz diák 
oktatását vállalja. Az oktatás vezetője Göncz La-
jos lesz, aki hetenként egy-egy délután oktat 
mindegyik kurzusban. Ezen az oktató órán kívül 
hetenként háromszor két-két pályát bocsájtanak 
rendelkezésre az egyesületek s a játékosok eze-
ken a napokon gyakorolják a tanultakat. A tan-
folyam résztvevői labdát a szövetségtől kapnak. 
A tanfolyam majdnem ingyenes lesz, mert a részt-
vevőknek a költségek egyrészének megtérítéséül 
csak havi tíz pengőt kell fizetniök. Más kiadásuk 
nem lesz, mert a labdaszedő gyerekeket az illető 
klubok fizetik. 
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A tanfolyam nyitva áll bárkinek, de tekintve, 
liogy egy-egy egyesületben húsznál több részt-
vevője nem lehet a tanfolyamnak, több jelentkező 
esetén a szövetség elbírálja azt, hogy kik a tehet-
ségesek s ezek kerülnek elsősorban a tanfolyam-
ba. Azt hisszük, hogy a tenniszsportot kedvelő 
diákok igen nagy számban fognak jelentkezni 
erre a kurzusra, amely végre alkalmat ad arra, 
hogy mindenki kezdő korában tanulja meg a he-
lyes ütéseket s ne már egy beidegzett rossz ütés-
ről igyekezzen később leszokni. 

A KISOK remélhetőleg nagy számban küldi el 
tehetséges játékosait, mert itt természetesen 

látás minimális összegbe, körülbelül napi 1 pen-
gőid kerülne, úgy hogy a kurzus végigjátszása 
senkinek sem okozna nagyobb anyagi megterhe-
lést. A testnevelési főiskolán azonkívül kellő fel-
ügyelet alatt lennének a tanfolyam hallgatói, úgy 
hogy a leggondosabb szülők is nyugodtan elen 
gedhetik a fiúkat, illetve leányaikat erre az egy 
hónapi pesti nyaralásra. Reméljük, hogy a vidéki 
egyesületek felkarolják ezt az eszmét s minél na-
gyobb számmal fogják felküldeni tehetséges ifjü 
játékosaikat. 

A szövetség a kurzust természetesen csak ak-
kor tarthatja meg, ha kellő számú jelentkező 

Szenthey. Brandenburgné. Dembó Eszter. Gallner. Acsay I. (elv. 

nem jelent semmiféle clubkötelezettséget az, hogy 
az illetők a MAC-nál vagy BLK.E-nál treníroznak. 

A tanfolyamra való jelentkezés idejét és annak 
részletes feltételeit remélhetőleg már a jövő sza-
munkban leközölhetjük. 

A szövetség azonban nemcsak a fővárosi után-
pótlás neveléséről kíván gondoskodni, hanem a 
vidéket is nevelni akarja s ezért Göncz Lajos 
tervét, a vidéki tehetségek szakszerű oktatását is 
meg akarja valósítani. 

Az ifjúsági bizottság azt tervezi, hogy július 
hóban a Margitszigeten Göncz Lajos vezetése 
mellett ifjúsági kurzust rendez vidéki tehetséges 
fiatal játékosok részére. A kurzus heti három 
délutános lesz, míg a többi napokon a MAC pá-
lyáin trenírozhatnának a vidéki tehetségek. A la-
kás és ellátás kérdését a szövetség a testnevelési 
főiskolával óhajtva elintézni olyan módon, hogy 
a tanfolyam résztvevői közül azok, akik nem lak-
hatnak Pesten rokonaiknál, a testnevelési főis-
kolán lennének elhelyezve, ahol a napi teljes el-

lesz, miért is felkérjük az egyesületeket, hogy 
szerkesztőségünkhöz intézett pár sorban írják 
meg, hogy a kurzust életrevalónak tartják-e s 
hogy előreláthatólag az illető városból hány fiú. 
illetve leány felküldéséről lehet szó. 

„Kapitány." 

CrémaitfRosé 
ransylvania sec 
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Jtégi g&nü&lmi űjj new^khew.e 

Cochet Boussut megverte Kehrling—Gabrovitz 

a Boutlet Trophy elődöntőjében. Ez a hír repült 

a mult hetek egyik napján a Cote d'Azur part-

járól szerte a világba. Az egyik név mindenki 

előtt ismert, aki tennisszel foglalkozik, de a má-

sik névre most figyel fel először a nemzetközi 

tennisz világ. A mult héten egy még a hazai 

közönség előtt is ismeretlen név kívánkozott ki 

a hétfői sporteredmények sokaságából. Dretom-

szky megnyerte a fedett pálya bajnokságot. Az 

egyik név viselője huszonegy éves, a másik csak 

tizenkilenc. Végre úgy látszik a tenniszben is 

megindult a folyamat, amely a magyar fehér 

sportot a többi sportág nívójára emeli. 

A sport már évek óta a magyarság legjobb 

propaganda eszköze s tekintve azt, hogy ami 

propagandánk messze elmaradt a többi országok 

ilyen irányban kifejtett tevékenységétől, nekünk 

fokozottan figyelni kell arra, hogy a tennisz-

sport ezirányu eredményeit semmi se rontsa meg. 

A külföldi háború utáni rágalomhadjárat már 

arról is beszélt, hogy magyarság alig létezik s 

hogy a lakosság legnagyobb része, még aki 

magyar anyanyelvű is, nem magyar s ezt ne-

vekkel bizonyították. Nem szabad ezért, hogy 

ilyen sporttehetségek, mint a most feltűntek, 

magyartalan nevükkel szolgálatába lépjenek ön-

kéntelenül is az ellenséges propagandának. Ma-

gyar dicsőséget, magyar hírnevet hirdető sport-

embereknek kell, hogy magyar nevük legyen s 

így reméljük, hogy a Gabrovitz és Dretomszky 

nevek eltűnnek lapunk hasábjairól, hogy a Gabróy 

vagy Dretomay névnek adjanak helyet s az ú j 

nevek még nagyobb győzelmekkel és eredmé-

nyekkel lepjék meg a világot. 

„Kapitány". 

• H I V A T A L O S R O V A T • 

i . 

Budapesti kerületi első csoportbeli csapatbajnokság 

(férfi). 

1. Indulási kötelezettség. Az I . cs. csapatbajnokságban 
köteles csapatot indítani a MOLSz minden olyan tag-
egyesülete. melynek a szövetségi erölista 1. csoportjá-
ban játékosa van. Kivétel az olyan egyesület, melynek 
a szövetségi erőlistán csak egy ilyen játékosa van. Az 
ilyen egyesület az indulásra nem kötelezhető. 

2. Létszám. Matchek száma. A csapatok három já-
tékosból állanak és csapatmérkőzésenkint 4 matchet ját-
szanak, három egyest és egy párost. 

3. Csapatok kiegészítése. Olyan egyesület, amelynek 
nincs legalább három játékosa a szövetségi erölista első 
csoportjába besorozva, csapatát a következő (második 
vagy harmadik) csoport játékosgárdájából egészíti ki. 
Egy játékos ugyanbban a szezonban csak egy csapatban 
és egv csapatbajnokságért játszhat. 

4. Tartalék. Minden egyesület egy tartalékot is állít-
hat. A tartalékjátékos abban az esetben, ha egyszer is 
szerepelt, elveszti tartalék jellegét s más osztályú csa-
patbajnoki mérkőzésen nem vehet részt ugyanabban az 
évben. Ugyanazon tartalék több csapat tartaléka lehet 
ugyanazon osztályú csapatbajnokságban. 

5. Több csapat. Olyan egyesület, melynek a szövetségi 
erőlista első csoportjában négynél több játékosa van. 
két csapatot, olyan egyesület, melynek az erőlista első 
csoportjában hétnél több pátékosa van. három csapatot; 
olyan egyesület, melynek az erőlista első csoportjában 
tíznél több játékosa van. négy csapatot stb. köteles in-
dítani. A játékosok beosztása az egves csapatokba te1-
szés szerint, a kiegészítés a 3. pont szerint történik. 

6. Játékosok sorrendje. Az egyes csapatokon belül a 
játékosok az erőlista által megszabott sorrendben követ-
keznek egymásután. Olyan játékosok esetén, akik között 
az erőlista nem tesz megkülönböztetést, a sorrendet az 
érdekelt egyesület tetszés szerint állapítja meg. de az 

elsőízben megadott sorrend többé nem változtatható. A 
játékosok csapatonbelüli sorrendje a nevezéssel együtt 
megadandó. 

7. Csapatok meccse egymás ellen. Az egyes csapatok-
ban az első számú játékosok, a kettes számú játékosok 
és a hármas számú játékosok meccseinek egymás ellen. 
A párost a csapat három tagjából kell kiválasztani. 

8. A lebonylítás rendszere. A nevező csapatok egymás 
ellen egy csoportban körmérkőzést játszanak. (A kör-
ménkőzések sorrendjét és a pályaválasztói jogot az 50 
százalékos arány szemelőtttartásával azonnal a nevezési 
zárlat után az intézőbizottság ál lapít ja meg.) A körmér-
kőzés során előbb azok a csapatok mérkőznek egymás 
ellen, melyek ugyanabból az egyesületből valók. A kör-
mérkőzés pontokra, set- és game-aránvra megv. Gvőze-
lem (pl. 4:0. 3:1) 2 pontot, döntetlen (pl. 2:2) 1 pontot, 
vereség (pl. 1:3, 0:4) 0 pontot számít. Egyenlő pontszám 
esetén a szetaránv egyenlőség esetén a game-aránv 
dönt. A sorrend az elsőtől az utolsó helyig megállapí-
tandó. A körmérkőzést egymást .követő napokon kell le-
bonyolítani. 

9. A körmérkőzés egyfordulós. Győztese a „Budapesti 
kerület folyó évi 1. o. férfi tennisz csapatbajnoka" címet 
nyer. 

I I 

Budapesti kerületi másodosztályú csapatbajnokság 

(férfi). 

1. Indulási jogosultság. A II . o. csapatbajnokságban 
jogosult indítani a MOLSz budapesti és pestvidéki kerü-
letének minden olyan tagegyesülete, melynek a szövet-
ségi erőlista második csoportjában játékosa van. de kö-
teles csapatot indítani, ha az I. o. csapatbajnokságban 
ban nem indult. 

2. Létszám. Matchek számn. A csapatok három játé-
kosból állanak és csapatmérkőzésenkint négy matchet 
játszanak: három egyest és egy párost. 

3. Csapatok kiegészítése. Olyan egyesületek, melyek-
nek nincs legalább három játékosuk a szövetségi erö-
l'sta 2-ik csoportjába besorozva, csapatukat a következő 
(harmadik, negyedik) csoportba tartozó játékosgárdá-
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jttkból egészíthetik ki. Egy játékos ugyanabban a sze-
zonban osak egy csapatban és egy csapatbajnokságért 
játszhat. 

4. Tartalék. Minden egyesület csapatonként egy tar-
talékot állíthat. A tartalékjátékos abban az esetben, ha 
egyszer is szeretjeit, elveszti tartalék jellegét és más 
osztályú csapatbajnoki mérkőzésen ugyanabban a sze-
zonban nem vehet részt. Ugyanazon tartalék ugyanazon 
csapatbajnokságban több csapat tartalékja lehet". 

5. Több csapat. Olyan egyesület, melynek háromnál 
több játékosa van. a szövetségi erőlista 2-ik csoportjá-
ban. több csapatot is indíthat. Négynél több megfelelő 
játékos esetén két, hétnél több játékos eseén három, 
tíznél több játékos esetén három csapat indulhat egye-
sületenként. A játékosok beosztása az egyes csapatok-
ban tetszés szerinti. 

6. Játékosok sorrendje. Az egyes csapatokon belül a 
játékosok az erőlista által megszabott sorrendben követ-
keznek egymás után. Olyan játékosok esetén, akik közt 
az erőlista nem tesz sorrendi kiilümbsóget, a sorrendet 
az érdekelt egyesület ál lapít ja meg. A játékosok sor-
rendje a nevezéssel egyidejűleg megadandó. 

7. Csapatok játéka egymás ellen. Az egyes csapatok-
ban az első rangszámu játékosok, a második számú és 
a harmadik számú játékosok mérkőznék egymás ellen. 
A párost a csapat három tagjából kell kiválasztani. 

8. A lebonyolítás rendszere. A nevező csapatok hét 
vagy hétnél kevesebb nevezés esetén egy csoportban, 
hétnél több nevezés esetén maximumban hatos csoport-
tokban mérkőznek egymás ellen. Hattal nem osztható 
nevezésszám esetén a csoportok létszáma úgy ál lapítandó 
meg, hogy az egyes csoportokba a lehetőség szerint azo-
nos számú csapat kerüljön. Ha egy egyesület több csa-
pattal indul, az ilyen csapatokat több csoport esetén kü-
jön-külön csoportokba kell beosztani. Ha a csoportok 
száma kevesebb, mint az egy egyesület által nevezett 
csapatok száma, akkor az egy egyesülethez tartozó csa-
patok külön-külön csoportba való besorozása után fen-
maradó ugyanabba az egyesületbe tartozó csapatot sor-
solással kell valamelyik csoportba besorsolni. A csopor-
tokon belül körmérkőzést játszanak a csapatok egymás 
ellen. Ha egy csoportba ugyanazon egyesületből való 
csapatok kerülnek, legelőször ezek mérkőznek egymás 
ellen. A csoportok élére két-két élcsapat kivevésseT állí-
tandó. A kivevést és a csoportba sorsolást az intézőbi-
zottság végzi. 

A körmérkőzés pontokra, game és setarányra megy. 
Győzelem 2 pontot, vereség 0 pontot, döntetlen 1 pontot 
jelent. Egyenlő pontszám esetén a setarány, ennek egyen-
lősége esetén a game-arány dönt. A sorrend az elsőtől 
az utolsóig megállapítandó. A csoportok győztesei kör-
mérkőzésen döntik el az első hely kérdését. A csopor-
tokon belüli körmérkőzést egymást követő napokon kell 
lebonyolítani. A döntőt az elhalasztott mérkőzések pót-
lását követőleg játéknap kihagyása nélkül. 

9. A döntő győztese (egy csoport esetén a csoport 
győztese) a „Budapesti kerület f. e. II. o. férfi tennis 
csapatbajnoka" cimet nyeri. 

I I I . 

Budapesti kerületi harmadosztályú csapatbajnokság (férti). 

1. Indulási jogosultság. A I I I . o. cs. b.-ban jogosult 
csapatot indítani a MOLSz budapesti és pestvidéki ke-
rületének minden olyan tagegyesülete, melynek a szö-
vetségi erőlista 3-ik vagy 4-ik csoportjában játékosa van, 
de köteles csapatot indítani, ha az I. vagy II. o. cs. b.-ban 
nem indult. 

2. Létszám. Meccsek száma. A csapatok négy játékos-
ból ál lnak és csapatmérkőzésenként négy egyes és két 
páros, azaz összesen hat meccset játszanak. 

3. Csapatok kiegészítése. A csapatok rangsorozatlan 
játékosokkal kiegészithetők. Egy játékos ugyanabban a 
szezonban csak egy csapatban és egy csapatbajnokságért 
játszhat. 

4. Tartalék. Minden egyesület két tartalékot áll ithat. 

5. Több csapat. Olyan egyesület, melynek négy játé-
kosnál több játékosa szerepel a szövetségi erőlista 
3 —4-ik csoportjában, több csapatot is indíthat. Hatnál 
több játékos esetén két, tiznél több játékos esetén há-
rom, tízennégynél több játékos esetén négy stb. csapat 
indulhat egyesületenként. A játékosok beosztása az egyes 
csapatokba tetszés szerinti. 

6 Játékosok sorrendje. Az egyes csapatokon belül a 
játékosok az erőlista által megszabott sorrendben követ-
keznek egymás után. Olyan játékosok esetén, akik közt 
az erőlista nem tesz sorrendi megkülönböztetést, a sor-
rendet az érdekelt egyesület á l lapít ja meg. A játékosok 
sorrendje a nevezéssel egyidejűleg megadandó. 

7. Csapatok játéka egymás ellen. Az egyes csapatok-
ban az 1., 2., és 3. rangszámu játékosok mérkőzhetnek 
egymás ellen s az első és második rangszámu párosok 
mérkőznek egymás ellen. Hattal nem osztható nevezés 
esetén a csoportok létszáma ugy ál lapítandó meg, hogy 
az egyes csoportokba a lehetőség szerint azonos szánni 
csapat kerüljön. Ha egy egyesület több csapattal indul, 
az ilyen csapatokat több csoport esetén külön csopor-
tokba kell beosztani. Ha a csoportok száma kevesebb, 
mint az egyesület által nevezett csapatok száma, akkor 
az egy egve-ülethez tartozó csapatok külön-külön cso-
portba való besorozása után fenmaradó, ugyanabba az 
egyesületbe tartozó csapatot sorsolással kell valamelyik 
csoportba besorolni. A csoportokon belül körmérkőzést 
játszanak a csapatok egymás ellen. Ha egy csoportba 
két ugyanazon egyesületből való csapat kerül, akkor 
legelőször ezek mérkőznek egymás ellen. A csoportok 
élére két élcsapat kivevéssel ál l í tandó. A kivevést és a 
csoportokba sorsolást az intéző bizottság végzi. A kör-
mérkőzés pontokra, set és gamearányra megy. Győzelem 
2 pontot, vereség 0 pontot, döntetlen 1 pontot jelent. 
Egyenlő pontszám esetén a setarány, ennek egyenlősége 
esetén a gamearány dönt. A sorrend az elsőtől az utolsó 
helyig megállapítandó. A csoportok győztesei körmérkő-
zésen döntik el az első hely kérdését. A csoportokon 
belüli körmérkőzést egymást követő napokon kell lebo-
nyolítani. A döntőt az elhalasztott mérkőzések pótlását 
kiivetőleg játéknap kihagyása nélkül. 

9. A döntő győztese (egy csoport esetén a csoport 
győztese) a „Budapesti kerület f. é. I I I . o. férfi tennisz 
csapatbajnoka" cimet nyeri. 

IV . 

Országos csapatbajnoki döntő (férti). 

1. Indulási jogosultság. Az országos csapatbajnoki 
döntőben indulásra jogosult : 

a j Az I. o csapatbajnokság első négy helyezettje, 

b) A II. o. csapatbajnokság első két helyezettje, 

c) A I I I . o. csapatbajnokság első helyezettje. 

d) Átmeneti intézkedésként az egyes vidékikerületek 
által kijelölt kerületi válogatott hármas férfi csapatok. 
A pestvidéki kerület válogatott csapatának tagja lehet 
az is, aki a I I . és I I I . o. cs. b. mérkőzéseken kiesett. 

Megjegyzés ad c): A I I I . o. cs. b. csapat együttes lét-
számát négy játékosról háromra kell redukálni. A ne-
gyedik rangszámu játékos tartalék lesz. 

2. Létszám. Meccsek száma. A csapatok három játé-
kosból ál lanak és csapatmérkőzésenként négy meccset 
játszanak: három egyest és egy párost. 

3. Tartalék. Az egyes csapatokban ugyanazoknak a 
játékosoknak kell szerepelniök, mint az I., II., illetve I I I . 
o. cs. b. során. Az országos csapatbajnoki döntő az I., 
II., illetve I I I . o. cs. b. folytatása, tehát itt is áll, hogy 
egy játékos ugyanabban a szezonban csak egy csapat-
ban játszhat. Kivételt képez a d) pont). 

4. Játékosok sorrendje. Az egyes csapatokon belül a 
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játékosok erölista által megszabott sorrendben következ-
nek egymás után. Ulyan játékosok esetén, akik között 
az erölista nem tesz megkülönböztetést, a sorrendet az 
érdekelt egyesület tetszés szerint á l lapít ja meg. de az 
elsőizben megadott sorrend többé nem változtatható. A 
játékosok csapaton belüli sorrendje a nevezéssel együtt 
megadandó. 

5. Csapatok meccse egymás ellen. Az egyes csapatok-
ban az 1. számú játékosok, a 2. számú játékosok és a 
3. számú játékosok meccseinek egymás ellen. A párost 
a csapat három tagjából kell kiválasztani. 

6. Lebonyolítás rendszere. A döntőbe került csapatok 
először egy kieséses fordulót játszanak, mégpedig akként 
hogy a megmaradó csapatok száma hat maradjon. A sor-
solást ugy kell megejteni, hogy a vidéki csapatokat a 
gyengébb fővárosi csapatok mellé kell besorsolni. 12-nél 
kevesebb finalista csapat esetén a bye-ek sorrendje a 
következő: 1. az I. o. cs. bajnok, 2. az I. o. cs. bajnok 
2-ik helyezettje, 3. az I. o. cs. b. 3-ik helyezeitje, 4. az 
I. o. cs. b. 4-ik helyezettje, ö. a I I . o. cs. bajnok, 6. a 
II. o. cs. b. 2-ik helyezettje. A kiesés forduló után meg-
maradt hat csapat körmérkőzést játszik, melynek sorrend-
jét az intézőbizottság ál lapít ja meg. 

7. Országos bajnok. Az országos csapatbajnoki döntő 
győztese „Magyarország f. é. országos férfi csapatbajnoka" 
cimet nyer. A második helyezett a következő más egye-
sület vagy vidéki kerület csapata és igy tovább. 

Hölgyek. 

A hölgyeknél az I.'csoportban teljesen azonos a férfiak 
rendszerével, a II. csoportban az indulási jogosultságot 
kivéve a rendszer ugyanaz, mint a férfi II . csoportban. 
A női I I . csoportban mindenki indulhat, aki az I-ben 
nem játszott, vagy mint tartalék nem szerepelt. Döntő 
nincs, I I I . csoport nincs. 

A Budapesti kerület 1931. évi I. I I . és I I I . cs. férfi csa-
patbajnokságainak együttes kiirása. 

1. A budapesti kerület 1931. évi férfi csapatbajnoksá-
gait a Magyar Országos Lawn Tenisz Szövetség a nevező 
egyesületek közbenjöttével rendezi. 

2. A budapesti kerület 1931. évi férfi csapatbajnoksá-
gai a MOLSZ verseny-, játék-, fegyelmi és csapatbajnoki 
rendszabályai szerint' a MOLSZ által megállapított „Csa-
patbajnoki Rendszer" a lapján rendeztetnek meg. 

3. A budapesti kerület 1931. évi férfi csapatbajnoksá-
gait a MOLSZ három csoportban rendezi meg. Az I. cs. 
férficsapatbajnokság terminusa 1931. évi április hó 11—20 
A. II. cs. férfi csapatbajnokságé 1931. évi május 11—20, 
a I I I . cs. férfi csapatbajnokságé 1931. május 20 junius 4. 

4. Az egyes csapatbajnokságra az indulási jogosultságot 
illetve az indulási kötelezettséget a „Csapatbajnoki Rend-
szer" I. 1. I I . 1. és I I I . 1. pontja szabja meg. A csapat-
bajnoki mérkőzéseken az egyes clubcsapatokon belül csak 
olyan amateur játékosok indulhatnak, akik a MOOSZ 
tagegyesületeinek a f. évre leigazolt játékosai. 

5. A csapatbajnoki mérkőzések a nevező egyesületek 
pályáin bonyolittatnak le. 

6. A csapatbajnoki versenyek lebonyolítására a MÚLSZ 
csapatbajnoki bizottságot küld ki. E bizottság a csapat-
bajnoki rendszabályokban megállapított módon és hatás-
körrel dönt elsőfokon minden felmerülő vitás esetben. 

7. A résztvevő csapatok játékos létszámát, a lejátszandó 
mérkőzések számát a csapatbajnoki rendszer vonatkozó 
pontjai á l lapí t ják meg. 

8. Nevezési dij csapatonként P 20.— mely a nevezéssel 
egyidejűleg befizetendő. A nevezési dijat a nevezéssel 
együtt a MOLSZ főtitkára címére (Kertész János Buda-
pest, Váci utca 9.) kell beküldeni. 

9. Nevezési zárlat: I. o. csapatbajnokság zárlata: 1931 
április hó 1., a II. o. cs. bajnokságé: 1931. ápri l is 30, a 
I I I . o. cs. bajnokságé 1931. május hó 10. A nevezési zár-
lat mindenkor az illető nap esti 6 órá jára vonatkozik. 

10. A csapatbajnoksági versenyeken Uunlop labdákat 
kell használni. A labdákat a csapatbajnoki rendszabályok-
ban megállapított módon a szövetség cserelabdaként, 
dí j talanul bocsátja az egyesületek rendelkezésére. 

11. A csapatbajnokságok keretén belül lejátszandó mér-
kőzések mindegyike két nyert setre (best of three) megy. 
Eiőnyjátszma kötelező. 

12. A csapatbajnokság körmérkőzések. A körmérkő-
zéses táblák beosztása és a pályaválasztói jog kisorsolása 
a nevezési zárlat után történik. 

13. Az I. cs. csapatbajnokság győztese a Budapesti 
kerület 1931. évi férfi csapatbajnoka cimet és a Kertész 
Tódor vámdordi j védelmét nyeri. A csapat három tagja 
plakettet kap. A II . cs. csapatbajnokság győztese a 
budapesti kerület 1931. évi 11. cs. csapatbajnoka cimet 
nyeri. A csapat három tagja plakettet kap. A I I I . cs. 
csapatbajnokság győztese a budapesti kerület 1931. évi 
111. csapatbajnoka cimet nyeri. A csapat négy tagja pla-
kettet kap. 

14. A csapatbajnokságok csapatmérkőzései egymást 
követő napokon kerülnek lebonyolitusra. Az esetlegesen 
elmaradt, vagy félbeszakított mérkőzéseket a teljes csa-
patbajnoki körmérkőzés befejezte után rendelkezésre álló 
„pótlási idő a lat t" kell pótolni. A csapatbajnoki mérkő-
zések lebonyolítására a Csapatbajnoki Rendszabályok 
vonatkozó pontja i irányadók. 

15. A csapatbajnoki mérkőzések a nevezések számára 
való tekintet nélkül megtartandók. 

16. Az I. cs. csapatbajnokság első 4 helyezettje, a II. 
cs. csapatbajnokság első 2 helyezettje és a I I I . cs. csa-
patbajnokság első helyezettje az Országos Csapatbajnoki 
Döntőbe jut . (Átmeneti intézkedésként az orsz. csapat-
bajnoki döntőn csapatot áll ithat minden vidéki kerület 
is). Az Országos Csapatbajnoki Döntőről külön kiirás 
intézkedik. 

Kelt Budapesten, 1931. február hó 23-án. 

M A G Y A R ORSZÁGOS LAWN-TENNISZ 

SZÖVETSÉG. 

V. 

A budapesti kerület 1931. évi /. és II. cs. női csapatbajnok-

ságainak együttes kiirása. 

A budapesti kerület 1931. évi női csapatbajnokságait 
a Magyar Országos Lawn-Tenisz Szövetség a nevező 
egyesületek közbenjöttével rendezi. 

2. A budapesti kerület 1931. évi női csapatbajnokságai 
a MOLSZ verseny-, játék-, fegyelmi és Csapatbajnoki 
Rendszabályai szerint a MOLSZ által megállapított „Csa-
patbajnoki Rendszer" alapján rendeztetnek meg. 

3. A budapesti kerület 1931. évi női csapatbajnoksá-
gait a MOLSZ két csoportban rendezi meg. Az I. csoport 
női csapatbajnokság időpontja 1931. évi április hó 19—30. 
A második csoport női csapatbajnokság időpont ja 1931. 
évi május 11—20. 

4. Az egyes csapatbajnoki csoportokra az indulási 
jogosultságot, illetve az indulási kötelezettséget a „Csa-
patbajnoki Rendszer" I. 1. és I I . 1. pontja szabja meg. 
A csapatbajnoki mérkőzéseken az egyes clubcsapatokon 
belül csak olyan amateur játékosok indulhatnak, akik a 
MOLSZ tagegyesületeinek a f. évre igazolt játékosai. 

5. A csapatbajnoki mérkőzések a nevező egyesület pá-
lyáin bonyolittatnak le. 
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6. A csapatbajnoki versenyek lebonyolítására a MOLSZ 
csapatbajnoki bizottságot küld ki. E bizottság a bajnoki 
rendszabályokban megállapított módon és hatáskörrel 
dönt elsőfokon minden felmerülő vitás esetben. 

7. A résztvevő csapatok játékos létszámát, a leját-
szandó mérkőzések számát a csapatbajnoki rendszer 
vonatkozó pontjai á l lapí t ják meg. 

8. Nevezési díj csapatonkint P 20.—, mely a nevezés-
sel egyidejűleg befizetendő. A nevezési dijat a nevezés-
sel együtt a MOLSz. főtitkára címére (Kertész János úr 
Budapest, Váci ucca 9.) kell beküldeni. 

9. Nevezési zárlat: az I. cs. csapatbajnokság zárlata : 
1931. április hó 7. A 11. cs. csapatbajnokságé: 1931. áp-
rilis hó 30. A nevezési zárlat mindenkor az illető nap 
esti 6 órájára vonatkozik. 

10. A csapatbajnoki versenyeken Uunlop labdákat 
kell használni. A lapdákat a Csapatbajnoki Rendszabá-
lyokban megállapított módon a szövetség cserelabdaként, 
dí j ta lanul bocsájtja az egyesületek rendelkezésére. 

11. A csapatbajnokságok keretén belül lejátszandó 
mérkőzések mindegyike két nyert setre (best of three) 
megy. Előnyjátszma kötelező. 

12. A csapatbajnokságok körmérkőzések. A körmér-
kőzéses táblák beosztása és a pályaválasztói jog kisor-
solása a zárlat után történik. 

13. Az I. csoport csapatbajnokságának győztese a 
Budapesti Kerület 1931. évi női csapatbajnoka címet és a 
dr. Légrády Ottó vándordí j védelmét nyeri. A csapat 
három tagja plakettet kap. A II . csoportbeli csapatbaj-
nokság győztese a Budapesti kerület 1931 évi / / . cs. csa-
patbajnoka cimet nyeri. A csapat három tagja plakettet 
kap. 

14. A csapatbajnokságok csapatmérközései egymást 
követő uapokon kerülnek lebonyolításra. Az esetlegesen 
elmaradt vagy félbeszakított mérkőzéseket a teljes csa-
patbajnoki körmérkőzés befejezte után rendelkezésre 
álló „pótlási idő" alatt kell pótolni. A csapatbajnoki 
mérkőzések lebonyolítására a Csapatbajnoki Rendsza-
bályok vonatkozó pontjai i rányadók. 

15. A csapatbajnoki mérkőzések a nevezések számára 
való tekintet nélkül megtartandók. 

Budapesten. 1931. évi február 23-án. 

Magyar Országos Lawn Tennisz 
Szövetség. 

Magyarország Országos Férfi Csapatbajnokságának 

kiirása. 

1. Magyarország Országos Férfi Csapatbajnokságait 
a MOLSz" rendezi. 

2. A versenyt a MOLSz. játék-, verseny-, fegyelmi és 
Csapatbajnoki Rendszabályai szerint, a Csapatbajnoki 
Rendszer a lapján rendezi a szövetség. 

3. A verseny egyetlen száma az Országos Csapatbaj-
noki döntő. 

4. Az Országos Csapatbajnoki Döntőben indulásra jo-
gosult (a Csapatbajnoki Rendszer IV. 1. pontja szerint) 
7 budapesti kerületi és 5 vidéki kerületi (válogatott) 
hármas férfi csapat. 

5. Az Országos Csapatbajnoki Döntő mérkőzései a 
döntőben szereplő fővárosi csapatok pályáin a Csapat-
bajnoki Rendszabályok vonatkozó rendelkezései szerint 
tartatnak meg. 

6. A verseny lebonyolítását a MOLSZ. által kiküldött 
Országos Csapatbajnoki Bizottság intézi, mely minden 
vitás kérdésben első fokon dönt. 

7. A csapatok játékoslétszániára vonatkozóan a Csa-
patbajnoki Rendszer IV. 2. pontja intézkedik. 

8. A lebonyolítás rendszerét és részleteit a Csapatbaj-
noki Rendszer IV. 6. pontja és az előző pontok állapít-
ják meg. 

9. Az orsz. csapatbajnoki döntőre külön nevezés és ne-
vezési dij nincs. 

10. A versenyen a szövetség által rendelkezésre bo-
csájtott Dunlop gyártmányú lapdákat kell használni. 

11. A csapatokon belül lejátszott egyéni mérkőzések 
mindegyike két nyert setre megy (best of three). Előny-
játszmák kötelezőek. 

12. Az Országos Csapatbajnoki Döntő mérkőzései 
1931. évi augusztus 19-től 31-ig tartatnak meg, egymást 
követő napokon. Az esetleg elmaradt, vagy félbeszakí-
tott mérkőzések a teljes Orsz. Csapatbajnoki Döntő be-
fejezte után rendelkezésre álló „pótlási idő" alatt ját-
szandók le, illetve fejezendők be. 

13. Az Országos Csapatbajnoki Döntő győztes csapata 
Magyarofszag 1931. évi férfi csapatbajnoka' címét nyeri. 
A győztes csapat három tagja ezüst emlékserleget és 
bajnoki kékszalagot nyer. A másodiknak helyezett csa-
pat három tagja ezüstözött plakettet, a harmadiknak 
helyezett csapat három tagja bronz plakettet nyer. 

Kelt Budapesten, 1931. évi február 23. 

Magyar Országos Lawn Tennisz 
Szövetség. 

M &@«d Moéhgmmg&g &v&k&s w>ámd®mdi1 Í93Í éwí kiizásst. 

A Magyar Országos Lawn Tennisz Szövetség a Lord 
Rothermere vándordíjat az alábbi feltételek mellett az 
1931. évre kiírja. 

Nevezési határidő: 1931. évi április hó 10. 
A nevezések a nevezési dí j ja l (20 [tengő) együtt a Szö-

vetség címére küldendők (Váci utca 9.). 

A vándordíj alapszabályai. 

1. A díj és annak keletkezése. A Lord Rothermere 
örökös tenniszvándordíj egy. Pál Lajos iparművész ta-
nár által tervezett, régi erdélyi serlegek mintájára ké-
szült, négy címertartó, medvealakú lábakon nyugvó, 70 
centiméter magas, fedeles, virágdíszes ezüstserleg, fede-
lén pajzsot tartó páncélos vitézzel, melyet Lord Rother-
mere. a magyar nemzet lawn-tennisz sportjának fejlesz-
tésére ajánlott fel. 

2. A díj rendeltetése. A díjért Magyarország városai-

nak tennisz csapatai küzdenek egymással. 
3. A díjért folyó küzdelmek résztvevői, a) A díjért 

Budapest kivételével minden olyan város vagy község 
tenniszcsapata mérkőzhet, amely városban vagy köz-
ségben legalább egy, 3 szabályszerű pályával rendel-
kező. törvényesen jóváhagyott alapszabályt!, a Magyar 
Országos Lawn Tennisz Szövetségben tagként működő 
sportegyesület van. 

b) A résztvevő város vagy község minden mérkőzése 
egy. legfeljebb 6 versenyzőből álló csapatot állít ki, 
amely csapatnak két különböző férfitagja egy-egy férli 
egyes, egy nőtagja egy női egyes, valamint együttesen 
egv férfi páros és egy vegyes páros mérkőzést tartoz-
nak játszani. 

c) Ainelv városban, illetve községben csak egy. a 3. 
pontnak megfelelő sportegyesület, van, ott ennek elnök-
sége áll ít ja össze a város csapatát. Ahol több ilyen 
sportegyesület van. ott az egyesületek egy-egy jelöltjé-
ből közös megegyezéssel, ennek hiányában sorshúzással 
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választanak csapatkapitányt 6 ez hivatott a csapat ösz-
szeállitását végezni. 

d) A csapatnak csakis magyar honos és a MOLSz ál-
tal az illető város vagy község egyesületei részére iga-
zolt versenyzők lehetnek tagjai. 

4. A díjért folyó küzdelmek módja. A díjért beneve-
zett csapaiok a MOLSz által előirt csoportosítás mellett 
kiesési rendszer mellett küzdenek. 

A városok csapatait minden év április hó lü-tg a já-
tékosok egyesületei elnöksége által aláírva kell nevezni. 
A nevezésnek tartalmaznia kell a nevezők nyilatkozatát, 
mely szerint a vándordí j alapszabályait ismerik és az 
azokban foglaltakat magukra nézve minden körülmények 
között kötelezőnek fogadják el. 

A nevezések 20 pengő nevezési dí j jal együtt a MOLSz-
nak küldendők. Ahol több sportegyesület; van. amely 
jogot formál arra, hogy tagjai a város csapatában részt-
vegvenek, ott a nevezést ezeknek az egyesületeknek 
elnökségei közösen írják alá és a nevezési díjat is ará-
nyosan felosztva tartoznak viselni. A későbben avagy 
nevezési díj nélkül érkezett nevezések nem vétetnek 
figyelembe. 

A nevezettek sorsolását minden év április hó 15-én 
a MOLSz elnöksége ejti meg. A sorsoláson a vidéki ke-
rületek képviselői is jelen lehetnek. 

A kisorsoltak mérkőzései megegyezés hí j ján a kisebb 
sorszámú város pályáin játszandók le. A férfi mérkő-
zések 5 a női és vegyes páros mérkőzések 3 setre men-
nek .A mérkőzéseken a MOLSz versenyszabályai köte-
lezők. 

A pályák sportszerű karbantartása a rendező egyesü-
let kötelessége. Ez tartozik a pályák öntözéséről, kifes-
téséről, sötét színű hátteréről, jó hálókról, bírói szé-
kekről, labdaszedőkről és labdákról gondoskodni. 

Az egyes mérkőzések bíráit a csapatkapitányok közö-
sen, vagy egy-egy jelöltből sorshúzás út ján a helyszínen 
választják. Ugyanígy választják az egész mérkőzésre a 
döntőbírót (referee), aki minden a „versenybizottság" 
hatáskörébe eső versenyszabálykérdésben a MOLSz ver-
senyszabályai szerint dönteni hivatott. 

A mérkőzések személyenként és napi legalább 1 pengő 
beléptidíj mellett tartandók meg. A jegyek a résztvevő 
csapatok megbízottjának ellenőrzése mellett, a helyszí-
nen adandók ki. A játékosokat szabadjegy illeti meg. 
A rendező egyletnek 15. a vendégcsapatnak 10 külön 
szabadjegyre van igénye. Több szabadjegy ki nem ad-
ható. 

Minden mérkőzés és pedig minden 3-ik szetben új 
labdával játszandó. 

A bevétel következőképpen használandó fel: A közter-
hek levonása után elsősorban a vendégcsapat játéko-
sainak gyorsvonat I I I . oszt. oda-vissza jegye, azután a 
labdák ára. majd — amennyiben a vendégcsapat nem 
magánházaknál szállásoltatott el, — a játékosoknak napi 
10 pengő szállodaköltség térítendő meg. A fennmaradó 
összeg a két város csapatainak egyesületei között fele-
felerészben felosztandó. 

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 

hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Jogszabályok, 

Versenyszabályok. 

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi rendel-
kezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, Útmu-
tatás pályabirák részére, Tenniszpályák épitése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó Utasítás, Egye-
sületi alapszabály. Egyesületi házirendszabályok 

ARA 
PENGŐ 

Megrendelhető KERTÉSZ TÓDOR ÉS WESZELY 

ISTVÁN RT. BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ 

Az elszámolásról a csapatok a helyszínen jegyzőköny-
vet vesznek fel. 

Az átjátszott labdák, — amennyiben áruk a bevétel-
ből fedeztetett, — fele-felerészben felosztandók. Ha pe-
d.g nem volna azokra fedezet, a rendező egyesület tu-
lajdonát képezik. 

Amennyiben a bevételek a költségeket nem fedeznék, 
úgy a költségtöbbletet a vendéglátó egyesület tartozik 
viselni. 

5. A mérkőzések időpontja. Az első forduló május hó 
első felében, minden további forduló a következő fél-
hónapokban játszandó le. A győztes csapatok a követ-
kező ellenfél egyesületével a további mérkőzés megtar-
tása miatt haladéktalanul tartoznak érintkezésbe lépni. 

6. Banatpénz és kártérítés. Amennyiben valamely vá-
ros benevezett csapata mérkőzéseit lemondja, arra nem 
áll ki, vagy az előírt mérkőzések teljes befejezte elölt 
visszalép, bánatpénzt esetleg kártérítést tartozik fizetni. 
A fizetendő bánatpénz minden esetben 50 pengő a 
MOLSz részére és 50 pengő az első és második, 100 
pengő a további fordulókban az ellenfél részére. A 
visszalépő csapat az ellenfelet visszalépéséről legalább 
három nappal előbb távirat i lag és ajánWkt levélben ér 
tesíteni tartozik. Amennyiben ezt nem tenné meg és a 
mérkőzésre bármi okból — vis majortól eltekintve — 
nem áll ki, tartozik az ellenfélnek igazolt kárát, maxi 
mum 200 pengőt megtéríteni. 

7. Az eredmények bejelentése. A lejátszott mérkőzé-
sek részletes eredményeit a rendec.ő város egyesülete 
három nap alatt írásban tartozik a Szövetségnek beje-
lenteni. 

8. Döntnök. Minden a Versenyszabályokon kívül álló 
vitás kérdésben a MOLSz által ezen mérkőzésre meg-
választandó döntnök, illetve annak távollétében helyet-
tese végérvényesen dönt. Ide vonatkozó megkeresések 
ajánlott levélben, avagy sürgősség esetén távirati lag a 
MOLSz-hez intézendők. 

9. A díj kiadása. A MOLSz a győztes város csapatá-
nak a megnyert vándordíjat a város első tisztviselőjé-
nek hivatalos átvételi elismervénye ellenében adja ki 
egy évi megőrzésre. 

A győztes egyesület emlékserleget. a győztes, vala-
mint a második csapat tagjai emlékplakettet kapnak. 

Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség. 

H Í R E K 
G. M. Lott nyerte Kanada bajnokságát, immár ne-

gyedszer, melyet Montrealban rendeztek. Ellenfele a dön-
tőben Berkelav Bell volt, akit 6:3, 6:3, 6:4 arányban 
győzött le. 

Van Ryn-nel győzött a férfi párosban Wright. Lafram-
boise ellen 6:2. 6:1, 6:2-re. 

* 

Bréma—Amsterdam 10:7. 
Kulenkampff—v. d. Heide 6:3, 6:4; Lane—Koopmani i 

9:7. 4:6. 6:8; Lane—Dreesman 6:2, 6:4; Kralemann—v. 
Gulick 6:2, 5:7, 2:6; Becker—Leembouggen 0:6, 2:6; női 
egyes Buss—Straub 6:0. 4:6, 6:0; Strauch—v. d. Heide 
6:0, 6:1; Busch—van Alfen 6:3, 4:6. 6:2. Férfi páros: 
Kulenkampff-Lane—v. d. Heide-v. Olst 1:6. 3:6; Krale-
mann, Becker—Leembruggen. Dreesman 7:9, 5:7. Női 
páros: Herbst. Busch—v. Alfen, v. d. Heide 6:4, 6:0; 
Buss. Strauch—'Straub. Jurrema 6:8, 6:4. 10:8. Vegyes 
páros: Strauch Kulenkampff—Straub. Eilers 6:4, 6:2: 
Herbst, Becker—v. Gulick, Koopmann 6:3, 6:4; Buss. 
Kulenkampff—v. d. Heide. v. d. Heide 2:6. 2:6: Busch. 
Kralemann—Jurrema, v. Olst 3:6. 0:6. 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS : 

K E H R L I N G B É L A . 
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• B R I G D E * 

Gyanús iíanak... 
Vigyázzunk a páros versenyeken / 
— Több megértési egymás iránt. 

Az utóbbi hetek pompásan 
sikerült páros bridgeversenyi-
nek egy kellemetlen mozzana-
tára hívjuk fel itt a bridge-
közönség figyelmét, amikor a 
gyanúsítások ellen szólalunk 
fel. Mert bizony gyanusüu 
nak ... Nem tudja minden 
versenyző elhinni, hogy a bal-
szerencse vagy a hibás játék 
akadályozta meg abban, hogy 
megnyerjen egy-egy versenyt 
és bűnbakot keres. Mi sem 
könnyebb persze, mint elhatá-
rozni, hogy az egyik vagy má-
sik pár titkos jelekkel össze-
játszott. 

Mik a bizonyítékok? Min-
dig egy-egy kérdés: Miért nem 
indult treffel Iksz? vagy miért 
indult körrel Ipszilon? So-
vány bizonyíték, de úgy lát-
szik, megnyugtatja azokat, 
akik a játék hevében saját 
idegességük folyományaként 
minden rossz szándék nélkül, 
de mégis helytelenül, meggya-
núsítják versenyző társaikat. 

Hölgyeim, uraim, ez így 
nem mehet tovább! Tiszteljük 
ellenfeleinket, miként a jury 
tagjait, akiktől félünk. Aki 
résztvesz egy bridgeversenyen 
és leül a játékasztalhoz, hatá-
rozza el, hogy őt cserben-
hagyhatja a szerencse, meg-
csalhatja. a saját szeme, csak 
az ellenfele nem. 

Kellemesebbek, szebbek és 
zavartalanabbak lesznek ezzel 
bridgeversenyeink. 

Ettől függetlenül azután 
nem árt, ha fokozottabb gon-
dot fordít minden versenyző 
arra, hogy sem a licitálásnál 
való hang hordozásával, sem a 
kihívás előtt való ideges moz-
dulatokkal ne ejthesse ellenfe-
leit abba a tévedésbe, hogy egy-
egy mozdulattal vagy hanggal 
valami rejtett célja volt. 

SZERKESZTI s Dr. H - U . 

J ő j f & n mám é h<£dw<£§ 

I E J ! és mondja el mi tör-
í ( p |l tént a bridge-fron-
' " ton mióta nem talál-

koztunk? 

— Egyik bridgeverseny 
kergette a másikat, Asszo-
nyom. Alig hogy elültek az 
igazi nagy esemény, a F é-
s z e k Klub hagyományos 
vegyespáros versenyének iz-
galmai, máris új küzdelmekre 
fenték rozsdás pengéiket a 
versenyző csapatok. A Fészek 
versenyének egyébként olyan 
sikere volt, hogy a MAC már-
cius 28-án és 29-én megtai-
tandó monstreversenye rende-
zésében — erre garancia a ki-
tűnő rendezők névsora 
S zat h m á r y Kálmánnal, 
L eitner Ferenccel és H a l-
t e r Bélával az élen — hűse-
ge s és kitűnő másolata lesz a 
Fészek Klubénak. Eltérés csu-
pán abban lesz, hogy nem a 
döntőt, hanem az elődöntőt 
rendezik a KI inger-féle 
lovasított lapokkal. 

— Mi az, talán valami új 
játék? Bridge lóhátról? A 
margitszigeti lovaspoló pályán 
rendezik a versenyt? 

— Nem, Asszonyom, Bridget 
azért, bármilyen előkelő szó-
rakozás is, még nem játszunk 
nyeregből. A verseny színtere 
pedig nem a pólópálya lesz, 
hanem a Hungária szállo-
da. Bizonyosan ktünően fogja 
magát érezni. Emlékezzék 
csak a Tennisz és Golf 
pompás versenyére. 

— Hát akkor, mik azok a 
lovasított lapok, kedves báró? 

— A lovasított lapok, haft-
lis lapok, kérem. Most mar 
méltóztatik érteni? 

— Most már abszolúte nem 
értem. 

— Ne haragudjék, de ez 
már a bridgelő általános mű-
veltségéhez tartozik. Különbö-
ző színű kapcsokkal jelölik 
meg a négy játékos lapjait ki-
osztás után és így vándorol 
az ötvenkét lap asztalról-asz-
talra. Mindenütt szétosztják 
őket a négy játékos között és 
ezáltal minden asztalnál 
ugyanazt a partit játszák le. 
Ilyenkor kiderül azután, hogy 
ki a legény a gáton? KI i n-
g e r Pál zseniális találmányú 
túljutott különben már az or-
szághatárokon. Éppen a héten 
olvastam róla a legelőkelőbb 
angol bridge-ujságban. Ügy 
dicsérik kitűnő Pali barátun-
kat, mintha legalább is a viz-
ái att járó repülőgépet találta 
volna fel, vagy a perpetuum 
mobilét. 

— Már megint malacságo-
kat beszél! Hányszor mond-
tam, báró, hogy nekem ne me-
séljen pikáns dolgokról. 

— De Asszonyom, bízzék 
bennem. A perpetuum mobile 
nem malacság. Annál is ke-
vésbbé, mert még nincs is 
meg, nem exisztál, nem ismeri 
senki. Ezt pedig a mai világ-
ban, Pesten, nehéz valami ma-
lacságról elképzelni. 

— Kendben van. Akkor 
visszatérhetünk a MAC verst 
nyére. 

— Szóval, a MAC verse-
nyén a döntőbe bejutott négy 
pár a jury két-két tagjával 
játsza le ugyanazt a partit. Ez 
lesz azután az érdekes vizsga! 
Ezen még a nagy tudósok is 
megbukhatnak! 

— Majd meglátjuk. De mi 
van a múlt hét versenyeivel? 
Kik győztek, kik maradtak 
le? Volt-e nagy favoritjárás? 
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— A Józsefvárosi 
K ö r versenyén a fiatalok tör-
tek előre. A verseny győztese 
a meggondoltan játszó ü é-
c s y—K ov á c s pár lett. 
Második a favorit llo sv a y 
Ró z s i—d r. Farkas G á-
bor pár. A művésznő széfjen 
játszott, nyugodtan és elegán-
san. Ha Fortuna, a sorsok 
irányítója férfi lenne, biztosan 
ő nyerte volna meg a ver-
senyt. Harmadik a Kelet i— 
Klór, negyedik pedig a K ő-
sz e g h y—R ó n a pár lett. 
A rendezés mintaszerű volt. 
Dr. Farkas Mihály volt a 
vezérkar főnöke; ő pedig va-
lóságos professzora a bridge-
nek és a versenyek rendezé-
sének. Az egész bridgetársa-
dalom öröme, hogy könyvet 
írt. Ebből a munkából vala-
mennyien tanulhatunk. Még a 
dr. Mmdentjobbantudók is! 

— A jobbak és nevesebbek 
közül kik estek ki a végső 
küzdelemből? 

— A dr. L i n k s n é— 
Oláh, dr. Hoselitzn é— 
dr. B ar ta, Mik ló s n é— 
dr. Sugár, G erle y n é— 
G erley Baba, V á g ón é-
V á g ó párok és még többen, 
akik mind megérdemelték 
volna, hogy bekerüljenek a 
döntőbe. 

— Más verseny nem volt? 

— Nagyon is volt. Vasár-
nap múlt egy hete, hogy a 
Pilseni étteremben tudo-
mányos versenyt rendezett dr. 
Hajdú Miklósné, C o-
hen Rafael és Vécsey 
László. Az érdekes bajnoki 
tornán harminckét pár indult. 
A Pilseni, ahol különben is 
össze szokták mérni erejüket 
és last but not least, lap járá-
sukat matadoraink, teljesen 
megtelt erre az alkalomra, hz 
egyszer nemcsak a döntőt, de 
az egész versenyt a Klinger-
féle haftlis szisztéma szerint 
bonyolították le két csoportra 
osztva, tehát mégsem a sze-
rencse teljes kiküszöbölésével. 
A szépen és ötletesen rende-
zett verseny győztese a P e-
t hőn é—dr. S zeben pár 
lett, második Kelet i— 

Klór, akiknek szólhat, asz-
szonyom, legközelebb, hogy 
lassacskán örök második és 
harmadikokként fogja őket is-
merni a bridge krónika. Har-
madik a M ikl ó s n é—S z e-
g ő, negyedik pedig a B u-
d a y - Goldbe rgem é— 
T ünzer pár lett. Szép, ötle-
tes és nem túlkombinált játé-
kukért — ne vegye észre, 
asszonyom, de ez a kis old át-
vágás a különben oly kitű-
nően játszó dr. H a j d u Mik-
lósné—K ling e r bridge-
egyetemi tanároknak szól —-
valamennyien Signurn laudist 
érdemelnek. 

— Legközelebb gratulá-
lok nekik. 

— Helyesen teszi, Asszo-
nyom. És gratulálhat a D i p-
lomás Club fiataljainak 
is, akik kedden este mérkőz-
tek egymással. Ha bridge-
diplomát nem is érdemelnek 
még valamennyien, sebaj, mi-
nek is az nekik. Majd megja-
vulnak a gazdasági viszonyok, 
ez ugyebár egy pillanatig sem 
kétséges, és mindannyiból 
gazdag bridgező lesz a jövő 
esztendei háziversenyre. Es 
én a magam részéről szíveseb-
ben lennék gazdag bridgező, 
mint jó bridgező. 

— Elénk helyeslés a jobb-
oldalon. 

— Mi az, asszonyom, szó-
val maga is! Ezek után bizo-
nyosan érdekli, hogy az Egye-
sült Lipótvárosi Polgári Kör 
március 21-én és 22-én rende-
zi versenyét. Most már csak 
az nuirad hátra, hogy megbe-
széljük a következő randevún-
kat a Tennisz és Golf 
legközelebbi számának ugyan 
erre a helyére. 

— Nagyon köszönöm, ked-
ves báró, hogy ilyen szépen 
értesített minden bridgeese-
ményről, de azért úgy érzem, 
üres kézzel távozom, ha nem 
súg hamar valami olyat, amire 
megesküszöm, tu>gy nem mon-
dom el senkinek és tovább 
súghatom valamennyi barát-
nőmnek. 

— Nem bánom. Tessék fi-
gyelni, mert csak egyszei 

mondom. A népszerű lipótvá-
rosi bankvezér pesti társasá-
gokban körülrajongott leá-
nya a bridge jegyében ismer-
kedett meg és jegyezte el ma-
gát az atlétatermetű fiatal ba-
ranyai földesúrral. Erről csiri-
pelnek a szabadságtéri vere-
bek. 

BR IDGE A, KÉRDÉS 

wmmmlmmm 
Mit licitált A és C, azaz mit 

játszik A, ha B hív ki és nem 
indul hat mással, csak kör-
rel? 

Kérjük a megfejtéseket a 
Tennisz és Golf szerkesztősé-
géhez legkésőbb március 21-ig 
beküldeni és a boritékra rá-
írni: „Bridge-rovat". A helyes 
megfejtők közül kisorsolunk 
hármat és mindhárman tiszte-
letjegyet kapnak a Tennisz és 
Golf Royal szállodabeli Re-
velation Golfpályáján való 
egyszeri játékhoz és oktatás-
hoz. 
'SSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSS. ///////. 7////////////////Z 

B A R O K A R O P O S T Á J A 
« B R I D G E A S Z T A L T Ó L P O R T Ö M E N 7 E S • 

Fogadó bankár, ön elvesz-
tette a tíz pengőt. Az illető 
pár teljesen fairül játszott. 

• 

Miki gróf. Ne felejtse el: 
könnyebb versenyt nyerni, 
mint jól bridgezni! Egyébként 
igaza van. 

» 
Tejüzem. Játszani ezüst, 

nem játszani arany. Azért bi-
zonyosan meg fog tanulni ön 
is egyszer. 

* 

Rózsadombi lakos. A házi-
gazdának és a többi vendég-
nek volt igaza. Ha Önt öt 
órára hívják bridgere, enyhén 
szólva, szokatlan negved-
nyolckor megjelenni. 
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Revelation 
G o l f 
A ROYAL 

SZÁLLÓBAN 
A LEGÚJABB AMERL 

KAI JÁTÉK, MELY M1N= 

DENKI ÁLTAL AZON= 

NAL ELSAJÁTÍTHATÓ. 

B E L É P Ő D Í J N I N C S ! 

E G Y J Á T S Z M A P V— 

É R D E K E S • E G É S Z S É G E S 

S Z Ó R A K O Z T A T Ó • S P O R T 
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TENNISZ 
HUROZÁS 

ATLÉTIKA 
SPORT= ÉS UCCAI CIPŐK 

KERTÉSZ ÉS WESZELy 
IV, VÁCIM. 9 

Serlegek és 

dijak dúsan felszerelt 

raktára. = Sportkörök= 

ben országosan elis= 

mert arany = és ezüst= 

művesnél. 

TOCH , 

! 
S P O R T P Á L Y Á K 
T E N N I S Z P Á L Y Á K É S U T A K 
- • ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK 

/ 

SZÁLLÍTUNK 

V Ö R Ö S SALAKOT, 

Í V I A I N U ) FEKETE SALAKOT 

inlUtekro. - A MAC., RSrfCPT, RSF, RFAC, Rí.fCF <íU 

B U D A P E S T , IV. , 

V Á R O S H Á Z = U . 16. 
H A Z A I Ú T É P Í T Ő ÉS S A L A K T E R M E L Ö 

V Á L L A L A T B U D A P E S T , N Á D O R = U. 6. 

T E L E F O N I A U T O M A T A 813-96. 

Saját műhely. Egyesületek ked 

vezményben részesülnek. 1 
Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. V., Tátra-utca 4. Telefon : 224—07. — Felelős Somogyi L. Pál. 




