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i95ö' november 28"án a párbajiőr csapatver$eny vette kezdetét.

A:'ajtnát rr,eg;eIent i'1 csapaiot három csoportba isztották.

Áz elsi csoportbÓl az olaszok és angolok juioltak to',iább, kiesgit az o|aszokiÓi csak rcsszabb tusarannyai
Ü:B-ra, de az angoioktoi $:7-re kikapott L|SA és Au$ztrá!!a. A másodlk csopcriban a nagyarak üolombót 14:Z-re,
a svód*kgt 9:5-re verték és igy cscportelsóként kerültek iorrább" A magyarokorl kivül a szovjei csapat kvalifikália
tn2gál, ameiy a ir,ásik kettöt megÜerte. A harmadik csoportból l-uxembourg esett ki, miután a belgáktÓl 11:5, á Íran_
liákiÓi 9:5 arány.ban szenvedeti veresóget.

A m*9rnai'ait Ö csapai a középdöntiben 2 hármas csoportban Íoiytatta xüzcielmét. Az a!sóben a magyarck
11:S-re, az oiaszok 8:8-ra' de jobb tusaránnyal verték a beigákat ós igy az utÓbbiak kiestek. A második c$oport-
ban a íranciák 9:'Í, az angolok 10:6_ra veriék a szovjetrl, aniely igy kiesett.

A dijntiben a magyarok nagyszerü v|vással, az angnloltai 10:6, a Íranciáka{ $:?_re verték és csak az elsi
heiyéi't vaió küzdeíerriben az olaszok ellen maradtak alul"

Soha olimpián a magyar pár'bajtör-rsapat az elökeii másudik heiyezést nem nyerte el. 11a csak [i ivre ts.
kintünk v!ssza ós maguiik eló vetiijiik a londoni olimpián részt vetl magyar csapat szánaimas szerepiósit és selej.-

tgriibani kieséséi, akkor iátjuk csak vi!ágosan a7-1 a nagy utat, ameiyet szorgalm4s és rendszeres rnunkával a hosz-
szu ideig nehéz eiienÍólnek mutatkczÓ belgák, iuxembourgiak, svájriak, si;éddk és franciák maga miigöii hagyásávai
sikerü!i ennek a sportágnak megienni. A csapatmérkizések folyamán a magyai' csapat legjobb emberg Rerrich Béla
vo|i, aki szokásától eitéi'len nyugodian vivott. üe kivette részét a nagy eredmény rnegszerzésében Sákovitssal az
éleri a maqyar csapat minden egyes enbere, akik eEyÍormán érdemlik meg aZ egész magyai" vivósport iegteijesebb
elism arósét.

A párbajtőr egyéni számában 40*n indultak" Mi magyarok, rr'ini a esapa't.ciöntÓ többi résztvevője is, rr,entesitésl
nyertiink az elsÓ ío,"dujÓtgl, ahonnan 4 csopontbóí összesert 16 vivo kerü!t a'|2 nentesitett*l a kóvetkezi Íordulii:a.

lti négy 7.e* *soportban kuzdötiek a vivok. Rerrich az eistj csoportbó! kieseti, ah0nnan pediq olyan kisebb
kva|i!ásr.i upőezilt' mini Pev;, Forsell, Greteh jiitottak tcvább, akikkgl szamben í a csapaimárkózásek során gyÓzetei-
meskecett. { másodík csoportbói Baithazái" qyenge negyedikkéni, a neqyedik csoportbÓl Sákovits masorlikként kerüit
a középdöntÖbc.

A |itjzépdöntőt 2 nyoi*as ';soportban vivták. Az elsőbÖl Ealthazár tiag.y najráual kerüit a döntibe, mig a második_
ból Sárovits kiesett' Csuklija sérüli meg első csörtéjénál, s annyira be kgllett bandazsiroznj, hogy csak nerev karral
iiLtlott vivni,

Á drjntijben Baithazárnak sikerüit elizij évi római jÓ lreiyezését alárnie és ujbÓi iitridik Iett" I'viinden e!ismerést
megérdamel, hogy gyenge ÍizikLin;ávai a cSapat ás egyáni versenyi is sikerüit vógig vivnia"
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Máskülönben ez a döntl, ugyanugy mint az elózö években {iiá$r gyözeiem jagyében Íolyt le. A három olasr
hoitversenyben került az elsi hároiri helyre. A holiversanyt kétszor keilett megismételni, amí9 vétül a következö

sorrand aiakult: i' Pavesi 5 gy., ll" OeiÍinó 5 gy., lli:E"Manqiprsüi 5 gy", lv' Pew 1, gy., V. Baithazár 4 qy',

Vl. sleyroux 3 gy., Vl|. caríson 2 gy.' Vli.l. Wiek 0 gy.

A női tőrverseny 24 indulÓját a DT 3 nyolcas csopoi'lba 0sZtolta. Üömölky Licia az glsőból harmadikként ilt"
rült tovább, mig Kovácsné Nyári Magda a harmadikból i gyÚzaierr, 6 vereségg*l kiesett A továbbmenö 12 vivónŐ

2 hatos középdöntőbe kerülr * második csopontbll az eiő:í] évi viiágbajnok 0önrö!ky kieseti, bár a 6 viviból 4

ment tovább.

A döntrben az elsó helyé;'t Íclytatott holtverse1y után'a s0:'reí'irj a következóképpen alakult:

l. Sheall {an-o") 6 gy.,.|l.0rbár': tr,rm.) 6 gy.' iii. üariihe {ru}; 5 gy., iV. Rornat'v {ar'er.) 4 gy., V" Ealbari"q

iír.} 3 gy., V_l. Lachnan ( dán ) 2 gy., Vll. üoíombeiti íoi.) 1 gy,' Viil. Müiiar Preiss iosz-ir") i sy.

A döntóoen iáiott vivás neni volt magas szinvonaiu. Fejiödésl a nŐkné| n*n lapasztaiiunk. A gyiizlts Sheen"

aki elöször éleiében kerüli na9y v€rseny döntöjéba" szimpatikus, sza|lályos, elég jó tachnikájri vivÓ, visiont semmi

különleges kópessóge vagy ereje nincsen, mint amilyenjE nev eiődeinek, tieknek Mayernek vagy Preisnek vo!t-

A verseny tulajdorrképpeni gyÓzlese a román szinekben vor'senyző 0rbán 0lga volt, aki ellen az elsö helyróri Íotyo

csörléjében_egy nagyan goromba hibát vételi Debeur, a beiga elnök.

0rbánnak kitünö állása van. hegyét mindig vonalba'l ta:'tja, kvart-iités-szurás iárracása, máscdiküiemÜ közbe-

szutása ás sixtparádfilÓ-riposztja nagyon jó. Ha sz*1'énységét nem Íogja primadonnaszet'i}séE felváliani, u9Y -Rokáiq

a nöi vivók mezinyének élén lesz. A kél Í:'ancia lány közüi üarilhe voll az eredményesebb' aki nagy akarássa!

kiÍzdtitt. Az amerikai Romari jól megérdemelie a negyedik helyet. Alapcsárr iskoÍázott vivónö.

A kárdcsapat mérkóÉéseken 9 rsapat induli el az eisoségért" A 9 csapatot 3 csoportba csziolták. Az e!sr-

bol a ma!}ilöF?3 az USA mérkózés nélkül ment tovább, mert a harmadik csapai, a colomboiaké nem tudot ki-

állni. A második dsoportbÓi az angoiokat 1?-:4-re verö lengyelek ás az angoiokat 8.B-ra, dE jobb ltisaránnya! v+l'i

olaszok jutottak a középdöntöbe. A harmadik csoportbói az angolokat 13 :3-ra verő szovjet és 9:1're gyŐzies Írair
ciák kerültek tovább.

A közopoönto 2 hármas csopcrtból állotl Az eisöbÓl az ÜSA{ 9:l-re lelépő rragyarok és 11:S-re ve:"ő lan-
gyelek kerültek a döntöbe. A második"csoporlban mind a szovjai, mind a Í.rancia csapat 9 : ?-re verie az oiaszokal,

igy az olaszok kiesteL Erre még az oiimpiák Íennállása óia nem volt példa.

A döntoben tehát { ssapat. a íÍ,agyaT, iengyei' szovjet és Írancia kvalifikálta niagát. arr,elyek az lil leir'i sor-

rendben végezlak Eredmények: a magyanok a frcnciák ellen 12:4. a szovjet ellen g:?, a lengyelek elian pedig

9:+_re gyózlek' A iengyelek a szovjet ellen 9:7, a Íranciák ellen 1ű:6-ra gyöztek. A szovjet csapat 8:;Lre'gyt-
z5ttafl'anciákellan.

Végre az olimpiák történetében elsó izben mondhaijuk ei, hogy a nagyar karrl Íölónye ke!lÖképpen tük:'tiz&

dötl ki olvfcrmálnn is, hogy a csapatversenyt könnyen és minden izgaiom és botránynentesen nyeite meq.

('i952_bsn llelsinkiben már jóÍormán behozhatatlan elónnyel vezettek az olaszok. 194&ban Londonban hasoniÓ llolt

az eset.1936_ban Berlinben csak a jobb találatarány döntött azi követöen, nogy a magyar'okból és az olaszokból

álló versenybiróság suiyos iévedésakel követeit ei, amely a jelenlévi kb. 7000 néző éktelen tünietését váitrltta ki.

1932-ben l_os Angelesben zsÜri botrány, vissza!épés füszerezte a gyózelmei" 1928-ban Amstel.damban csali az utiri-

sÓ Petschauer Attila - Anse!mi Renato mérklzés hozia meg a 9'?_es gyizelmet az olaszok ellen. 192/+-ben Párizs-

ban voltak nagy botrányok, a hirhedt Pulitii esettel, melynek következióben g! is vesztettük a ba;noksagoL 191Z^ban

Stockholmban és 1908_ban l-ondonban, amiko;'az egyéni dönttjkben B közül 7, illetve 5 voli maqyar, méq akkor !n

csak naqy nehezen szüleiett meg a csapatgyőzelem.i lvtos1 Meibourneben a magyar csapat minden küiönös izgaion

nélkül elejét(il végig, mint ktínnyü gyözti szerezte meg a bajnokságot. A gyizelembiil minden vivó egyÍormán kireit*

részél. Legjobban Kárpáti Rudolf és a naqyszerü napot kiÍogi Kereszigs Átiila vivotl Főlleg ez utÓbbirÓl kell a leg'

nagyobb eiismerés hangján megemlékezni. Soha azBlőtt hason|ó kiváió vivási nem muiatoil.

{z egyéni kardvivás 36 nevezettje közül csak 2E állott Stanhoz. A seiejtezó 4 hatos csoportjábói tovább-

julot 16 vivÚt a kiemeit 12 csapatciöntis vivóval 4 hetes,:soportba osztotiáic r\4ind*n cscpcr"tból 4 kerÜlt a i<özóp_

döniőbe' melyet 2 nyolcas csoporii:an vivtak.
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A d"xntöbbn B vivÓ mérkó zőlt az olim piai aranyérer,",ért, meiy küzrlelem végeredmányeként :

l" líár$áií, (ma.}, l|" Pawiowsky {lenqy.), lll.lfuenye*oti íszovj.), lV. LeÍsvre (Ír.), V. 6erevich (ma.),

Vl. Z"blcczky (tengy.), Vll. l(ovács {ma"), Vlll" l'larduzzi (oi")'

Kárpáti nagyszerü vivást mutaiÜtt be ós a kardvivás minden szépséqét megcsiilogtatta" Iiejétöt vé9iq

mint biztos győztes szerepelt' Méltó utidja a régi naqy e|ödöknek. Kevésbá lehetünk azonban megelégedve

a két r:''ásik versenyzönk gyengébb helyezésével. Ha ennek okát kutatjuk, meg keli emiitenünk a következöt.

liószcr a három magyar vivta le egymás közii csörtéit. llyen esetben az olaszok évek óta ekörbeve!'iko

egymást, vagyis minde4 olasz 1 gyizelem és 1 vereségEal indui a küiíöidiek elleni mérkÓzásre. Mi, iileiG
leg Bay Béla csapatkapitány ugy taláita egyedül heiy*snek 6s sportszerünek' hogy a nieink kornoiyan vivja-

nak" Következménye ennok az volt, hogy már a verseny elsi harnadában rrind Gerevichnek, iriind Kavácsnak

több veroségo Y0it, s ez jifonmán iehetetlennÓ tetie.9yÓze!r"'i esólyiiket. lv] inilketten már vollak olinpiai egyé-

nl gylzlesek, ennek m egisrr,étIése sarkaita volna íiket, de csah 'eEy 
.jobb nei;lp76' kiiátása kevés voll ahhoz'

hogy legjobb !udásukat ás küzdrképességükel kiváiisa" l\1áskljlönben n'" eE keIl állapitani, hoqy a kardverseny
döntije magas szinvonalu voit és fÓ|eg a kÜifiilrliek naqy 615'rlru'adasról tettek tanubizonyságol.||agiovrsky

klasszis vivÓ, l{uznyecov bár carabos, de jÓi iskolázott ás nagy küzdóképességü. Lefbvre is akiivabb volt

mint rendesen, Zablocky már nemcsak Ílesseini, de védgni is megtanult. lliarduzzi volt az egyetlen, aki iLidá-

sánál gyengébb vivást produkált.

Véger'edményb en a ? elsó, 1 násodik, 1 harmadik é$ 2 ötődii{ holyezéssel negelégedettek leheiüni(. lla-

gyobb ba.] az, ami a versenyek beÍejezése után történt, air'i|:or sokan akik a naEyar viilósport jövibent remé-

nyei vollak, eihaqytak hazájukat.

llége
-u-u-rJ-

A TŐRVíVÁS ARANYI{ÜRÁBOt- . " . .

iria : llajdu János

Prévrrst camilia a mult század végének egyik legkiváióbb francía m estore volt. Akkoriban a mesterek egy-

uttal rffiánltrÓs vsrsenyZók js voltak Prévost amelleti a toliat is ügyesen forgatta és emlékeit is megirta.

Ennek a könyvnek egyik.Íejezete rendkivül érdekesen rajzo|ja meg egy 1895-ben, Párizsban lezajlott márküzés

eseményeit. A Íranciák nó9y kivá!ó o|asz vivÓt hiVtak meq 3gy versenyre: Barhasettit * aki Budapesten is jái't ..

Pinit, '[aElíapielrat - akit szlntén jól ismertek a magyarok - ás Sartorit. Velük szen''ben négy Íranlia r.'ester állt

ki: Rue, Rouleau, Bergls és Prévost' Nógy estén át Íolyt a küzceler' a négyes csapatok köztitt. Párizsban ez ak'
koriban olyan esemény volt, mint egy nagy karrr,esier, Vaqy énekes fellápta" Tcduli a köziinsóg, hogir láthassa a

m üvés:i küzdelrrei.

l{agyon érdekesek voliak a bi.áskodási szabályok" A rr,érkózések 2Ü_20 perrig tartottak, az iriói mérték'

A zsü ri 3 Írancia és 3 oiasz bírÓbÓ! állt" Ilniik akkoriban méE nen voit" i'4inden zsür"itag egy papirlapra jegyez-

te a taiálatokat anélkül, hogy egy szót szólt volna, vagy egymássai tanácskoztak volna. Az assZÓ ütán a zsürl

visszavonuit egy tanácskozÓ ierembe és ott tltokban vitatkoztak. A fentemlirett mérkőzések uián a vita soká tar-

tott, megegyezni nem tudtak és végÜl haiár0Zat0t sem hirdetiek.

Ez a bir]áskodási mÓd a legÍulcsább eredn,inyeket nouta" PéIoául az egyik olasz biló honÍitársa 1a'vara

egymásután négy ttist jegyzett Íei eqyetien támadás kapc;sán - amely nem js taiált !

[lsŐ este a birák igy áiitak fel: ez eqyik oldalon egy tra'nuia két olasz között, a másik oidalon két francia

vett kijrül egy olaszt. Az egyik olasz birÓ igazságos drjniésekst hozott, miéptis a következÓ alkalomu,al rr'ár kót

táirsa közé heiyezték, hogy azok vigyázzanak Í'á".. A jÓhatás nem is maradt el, merl a tanácskozás során olyan

elképzeihetetien mennyiségü találat0t irt vaIamelyik honfitársa javára,.hogy maguk az o!aszok is nevetásbBiöilek

ki"

A Íl'anciák a mérkizések eredrnényót maguknak könyvelték e|, bár elisn'erték, hogy az oiaszok egyenrártékü

ellenfeiek vrjltak. Az olaszok a gyizelmi arányt * a magukét * máskóppen !átták: egyik olasz birÓ késibb egv

könyvet adott ki, amelyben azt \rl'a, hogy az oiaszok 540 taláiaiot adlak ás neqyvenet kaptak i Ez nyilván egy kis
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lulzás" PréVost a második est{án PiniVéi került szembe. Az olasz mester üz asszó, to!yamán vadu! kiabalt, szil-
ketlt jobbra-balra, vaióságos tornamUtatványckat 'u,ágzet!. A közönség hanqosan tünteteti eiiene" & mérkÓzés utén
a vivik közös öitözóbe vonu|tak. Pini nyomban levetette ruháját és anyaszülte mezteienüi még ÍeihevüIiebben

íolytalta a szlikczódást" Fel és alá szaiadgált, a íavegiba iir!ózött, rugdaita a buiorokai" Majd észr'evette Prévosi-{,
eléje Íépett És szivére teit kézzei mély bókot csináii előtie. Biztcsitötta elienfelói, hoqy a legnagyobb lisztelet
töiti el iranta. _ Kifelé nenei sZemrehányást tettek Pininek tulságosan szenvedéiyas magatariásáéri. Ő csak any-

nyit mondott: ePrévost tul hideg ás korreki Keileii valamii esinálni, hcry a köztinség szó rakat.zék t -
lgy Íestett hát egy régi_.régi rr,érkrszés. Persze, ez csak a küiszine a dolgoknak. Tudjiik, hogy az asszók

rnüvészi órtéke nagyon magas volt, hiszen akkoriban tetőziiir az olasz ós a frantia tŐrvi?ás eg!,aránt. Lega!ább

iucatnyi legkiválóbb mesterrel rende|kezeti mindkéi o(szág' iloi vannak nár azck az iiiÓk . . " .

- 00-00_00_0Ü*

MiT' LÁntjl{i( A MAfiYAR BAjNo|(SÁüÜN?

A magyar bajnokság a vivósport iegforiosabb, !eqnagyobb jeientőségü hazai versanye szokott lenni. Ezzgl
az ünnepéiyes versenvs0i'ozattai bulsuztak mindig a vivók a tavaszi idénytöl. l\ ÍelkésZülóSt ugy irányilották az
edzik' hogy versenyzőik erre az idlponira jÓ Íor'mába kerüljenek"

Az idén nem igy iöflént. Versenyzöink !egnag17obb része gyenge formát mutatoti és voit fegyvernem - mini
például a nli tör, - ahoi bármelyik elóbbi válogativerseny magasabb szinvonalon m0zgoti. É. bajnokság kerete
sern voit a szokoil ünnepélyes, hiszen a pál'bajtörbajnokságot a Vasas Íöldszinti vivÓtermében Iartották, anieiy
semmiképpen nem méitó a bajnoksághoz. A közönség érdeklidése kisebb volt és az -"qyébként rr,indig nagy érdek_

lödésre számitó kardbajnokságon is viszonvlag kevesen jelentek meg.

lgaz a felkészülés körülményei is mások - nehezebbek vollak az idén, mini más óvekben" A vorsenysze-
z0n csak késlekedve, Íebruár ktii'üi induit meg. Ve:'s-enyzöink egy részét egyesülei-változtatási gondok Íogiaikoz-
taiták és ezze| együtt jártak nerr, egy helyen az edzőváliazás gondjai is" Más lehetiségek a munkahelyen, i:iás
leheiöségek a közös feIkészÜtésben. A korábbi állandó köziis edzések helyett a sportköri rr'unka került elötérba,
a kőzös asszÓdólutánokon pedig nem m]ndenki veil részt azzal a szorgalommai, amlt a feikészülés negkivánt.

cscda* ezek után, hogy a bajnokság szinvona|a alaita rnaradt a várakozásnak? Naoy nemzetközi Íeladai.rk

aliü állnak versenyzőink a közeijövóben. A hatralév5 idit naEyon ki kell használniok, hcqy az adoil körülrr'ények_

hez képest is a legjobban szerepeljenek. [lsósorban gdziinkrs uár a.ieladal, ho9y a bajnokság során iapasztal_
takat hasznosiiva lássanak hazzá a Íelkészüléshez.

Hogyan is iáitáli edzlink a bajnoságot? A tovabbiakban két kiváló edzink - Hatz JÓzsef és Szücs Já'nos -
rövid értékelésél közöljük a iÓr_ és a kardbainokságokról. Sajnos a párbajtíjr bajnokságr"ól szÓló beszámolutt

Vas lmre, a párbajtörkeret ielkes edzöje nem készitette el idire, igy azt - amennyiben pÓtlólag elkészÜi * k+-

vetkezi szárr:unkban kiizöljük"

"00-0Ü-ÜÜ- 00-

/.l K,1RDBAJN0KSÁG0KR0L

junius 3&án aÍrikai höséqben kezdŐdtek meg az idei kard egyéni bajncksáE küzcelmei. Hét csopofiban.
41 indirló részvételóvel vivták az elÓmérkizósaket. Az indulÓ !étszámmal tehát meg lehetiink elégedve, mivel igy
az alsóbb osztályu versenyzik is képviselve voitak csak Kárpati iávollétét hiányolhattur a nezöny'bÓi"

Középdöntöbe a vári versenyzlk i<erüitek' A háron hetes csoportbói álió középdtinróbői 3-3 vivó juiott a

döntőbe. ltt már szol'osabb küzdelem álakult ki, hiszpn { gyizeii*mrriel ki iehetett esnl" Áz elsi csoportbÓ| !iovái:s

6 gyÜzolemmei, kiegyensuIyczott vivással ment iovább, a iová'bbi két helyár_t négyes holtvei.seny alakui| ki lilémeth
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[)ezsü, Szerencsé$ 0ávid és Palócz közötl, amelybÖ| Palócznak és Szerencsésnek sikerÍilt t0vábbjulnia.

|1|émeth második szándéku lámadásait társai már nagy0n isrrerték" üávltÓi látunk néha eEy*gy agéi;zs6gas

egygngs váEást| do arra az egy vágásra legtöbbször mindent félteii és a lgqritkább *setben ki$érelte rr'eg

utána a háritást Palócz jól vivoü, mig Szerencsés csak tbetornáZta} magáÍ a döntöbe.

A rr,ásodik csoportból Gergvich nyugodt akciódus vivással jutoü tovább. Kardos inkább lbeverekedter

rragát a döntöbe. A harmadik hely a 4.4 gyózelmes Keményvári - Erhar"dt esszó Eyóatesa iett. tblren az asot-

ben ez Keményvárinak siterüIt. Erhardt jól vivolt a középdöntÖben, da'ennái az asszónál ekihagyotti. l'1egl$,

petás volt Mendelényi gy€nge vivása, elókészités nélkül támadoit és igy azok nem is sikarülhettek, pedig az

ő erlssó9s az elég nagy távolságról inditotl sgyenes vagy osel*s Íless_támadás.

A harmatJik csoportból 0elneki, fAuné és liorváth Z. jutott tlvább.

^döntiben 
áltaiában a délelrtti Íormék ówényesültek" 0erevich és Kovács r"eilett PalÓcz gyüjiiigetls

t?orgalmasan a gyözelmekot és csak az utolsó L'Auné elieni vereségével ésgtt ki a ba1noki cimért Íolyó küz-

diile;bol A uünto utolsl asszójára Gerevich és l{ovács álll Íei 2*? varoséqge|' Gerevich 5:4-re gyrzilt ás

moqvédte bajnoki cimót. Enné| a rr,órkölésnól a zsürisinök és a zsül'itag0k határ0zatlansága miatt olyan han-

gos jelenetek adódtak etö, amelyek nem voltak méltÓak a kandbajnoksághoz"

Név 1 2 uJ Ir 5 I
co I

1' Kgményvári Géza 5 E 5 5 d a
4 2 vlll.

2. Kardos Ferenc ? 5
t:J 5 4 5 ) 2 +/11 t/l"

3. Palócz Endre 2 3 Ü 5 5 1t 5 2 5i1Z llj.

4. 0elneky Gabor 2 1 5 r t E 5 2
,. !\ tt
't,t I ?.

5. Kovács Pál 2 1 J 4 5 1 5 E 6A1 lll.

6. serevich Aladár 1 5 1 E 4 ? 4L 1 6 I

?' Horváth Zoltán 0 'l E 3 E q ? 2 5/9 l!.

8. L'Auné Zoltán E 5 4 ? 1 E 5 J +114 \/ll.

9. Szerencsés JózseÍ E E 5 .t EJ 5 E 1 It

Egyénileg: ügrevich és Kovács támadásban és védekezésben egyaráni jo volt, bár Kovács a diintöban

kevesebbett tán',adott, nint a középdöntr iorán. Biztató Íorniában vannak és az edzÓtáborban lesz ideiük ae

ulolsó simitások elvógzésére. fiorváth eradménye örvendeias és igazolta egész évi *redrr,ényeit. l(ár, hogy az

edzésben vé9rehajtott jó támadásait a Verseny közben ngm alka|rr,azza.

0elneki a szokott rámenös slilusával jÓl vivott Technikája sokat csiszolódott. Pallcz jó teljes!tményt

nyujlott, nagyoíl akart és jÓl is küzdötl Kardos és L'Auné ugyanesak jól vivtak. Kardos technikája javult" Ke'

ményvári ki{iinöen küzdött Szerencsés mélyen a formája alatt vivott, icsakl annyi telt beiŐle, lrogy !(ovácsot

m egverje.

A köztinsógröl elmondhatjuk, hogy az elŐrnérklzések':n déieló|t és a dálutáni döntin is * a nagy meieg

ellenlre - nagy érdeklrdést mutatoü E.z a számszerü megjelenésben is meqnutatkozott, merl a többi bajnoksá_

gon együtlvéve Íélannyi nézi sem volt, mint a karcibajnokságon.

A biraskoaással kapcsolatban: célszerü volna, ha a Szöveiség ianácsa a váioEaiÓ versenyek és a bajnok_

ságok biráskodását értékelné és haiározalokat hozna a jó biráskodás érdekében, arnelyet aztán be is tartana.

00-oo-oo- 00
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Á juiius 2B-a és augusztus 11* között letonyoiiiásr'a ksrülŐ VlT versonyei1 n''afi az azl kövttűe:'i szep
ier,bgr 15+ ás ZB-a kózött Párizsban tartandÓ vivi viiágbajnokságok eiöü a n:agyar bajnokságok voiiak ezidén

az utolsó versanyek, meiyeken viviinknak szár,ol kelleü adniok edcligi felké.szüitséqijkről.

A versenyek áitalános klpet nyujiottak a vczetÓ$é9nek at'iÓ|, hogy kik kápviseljék szineinkgt'e l.'ll nagy

nem zstkiizi versenyen.

Vivlspnfiunkat ért vesetsségek a legkevésbé é:"intetirik a tőrvivást, különösan a ÍérÍi 1irvivást'

*, férÍi t{jibaií'rukságon _ [zvikovszky Feienc kt,;élelevel * nindenki eiindLlii, aki szániottevö s:e: epei

játszhatoti a bajnokság döntijében.

M.eglepatésként keil venni l(afiuthy Jenö kiesését az e!idiiniobö! ós a fiatai Vecián (aki esak l|" osztályu

vivó } bgjutásái a dÖntőbe. l(anuthy jenő, aki a ranglista harmadik helyezettje, egyetenii tanulnanyal miatt:;am

tudoit ligy Íeikésziilni a baj,'iokságra, ahoqyan i srerstatt voina" llcrzzájárultak a kiesós}ez bizonyos [e|ki qáp

lás ok is;

{z eló" és középdönli eredményeire nem kiúanok kitérni, his;en ezák mindenki ellü ismai'etesek ssak

annyit, hogy a közápdönt5 másorjik csoportjában világbajnckunk m ajdnerr, niegIepeiési ÚkflzÜtt Kissé könnyelmiian

vette a versonyl és ez kis hija, hogy nen', basszuita rr' eg magái.

A dljntűre meglehetősen gyér rírdekiiriés mellelt kerÜlt sor. A fi.ilieat, párás meleg bizcny nem riagyon

vá!1 elónyére a versenyzlknek Külön dicséretet érdemel a Íechnikai bizoitság niunkája,:{j{n Székaiy Tibortal, *

aki' a verseny elókésziiésében kiváló munkái vég:reit

A bajnokságot hármas holtverseny után megérdemellen Fülöp Mihály rrygr'ie.

Füiiip Mrhály az eqász verseny alati a logkiagyensulyozoitabban vivoil, bár nincs nég iegjobb iorir,ában,

mind lámadásban, mind védekezásben javul, Tiili [yldre ellen! asszójában azunban kissé könny*lmi}sködött Tilli

már 4:1_re Vézeteit, íültip csak akk'rr eszméit Íei, naqy kíizdeniakarássai xiry'nn'''ntt, de az assuól r,agnyorni

nár nem tudta"

Fülöp a hármas holtvarsenyben teijes eröbedobással küzdöit é9 nagy küzdsle!',i uián, mind Gyuricra,

mind Marosi falett 5:4 arányban diadalmaskocilti" Ezzel imrriál" másodszor ftyerle e| a tl:lagya]r Bajnokt br:!sz-

k* cimét. Küli.in dicséret illeti spcrtszerü niaEaiartásáért" [gósz évi kr.imoly ás lelkiisnieretes munkájának qyii
rr, ölcsét a ratta le a bajnokság mognyerésével. ,

üyuricza JózseÍ messze eInal'adt igazi Íotmájátrl" Támadásáinak kivitelezésében akadozo, védekezéséban

psdig bizonytalan volt. Folskolai vizsgái miati az erlerisben kissé elmaradt" Sokat kgll do1Eozriia a két nenz*t-

közÍ versenyig, hogY igazi Íormáját visszanyerje.

Kellerr,eg nieglepetés volt Ma'rosi JÓzseÍ és Pacsó'ri Kázr,ér kitünl vivása. Marosin és Facsérin az qiső

versanyek scrán mó9 iátszott, nogy edzésük elejón vannak. tr4ind!reitö ía!Íeió ivelö'Í0rínát muiatotl.

Papp üsaba a háron válogató Varsenygn és most a bájnokságon is igen egyenlelss Íormáról teti tanusá_

got lgan jó küzdószetlemü vivÓ, de technikai fogyatékosságait mé9 mindig nem tutjta kijavitani. $okat kel! mág

dolgozrtia, hogy techilikai hiányosságaii piiolia" Kaszás inká'ulb nagy küzdlképességán*k köszönheti jÓ szereplé-

sót, azonban technikailag alui naradt a többiekket szenben Tilli EntJrén láiszott a komoly er'önléti Ös edzési

hiány. Áz elsi asszókra még jutott az atejébil, ds késöbb mindegyre ianyhult az areje" l{omcly munkára van

szÚkség*, hogy rógi Íormájái visszanyerie" Iiomodi Lajns bágyadtan'és i<edvelienül vlvoü. Egyetlen egy mérkőzé-

sen voit igazán *együil t, anikr'lr Par.sérit iegyizta á meq-igpatést a li" rsztá!yu Veuzán gzereztü' aki a közép-

diintiben Gyuriczát rnagve'Íte és r:kos vivással beverekedte rr'agái a díntŐbe' 0tt azcnban mini ujrrnc csak má-

*odr.p;ndü szerepet jáisz0tt. i|a szorgalmas Iese és iechnikai, vaianint takiikai tudá$ái *oveii, ha!lani togunk még

t'óia"

Áitalanos benyoniáson' az eqész veyi*n!,rŐl az voii, hogy vorsenyzöink még nem kószüilel( Íai teljeson.

i(onlaly mufika, vár móg rájuk, hoqy r,ind Moszkvában' nind Párizsban a váraknzásnak. ir:egfalelöen képviseljék

a maqyaí' tóívivást' Ennyit, a férÍibajnokságlól.
-Üü-00_
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Egy hé'ttel késöbb lépett pástra a nri iörvivó gárdánk. Morva! Zsuzsa i<ivotelével mindenki elindu!t, aki

.számottevöen szerepelheteti volna a bajnokságon. Megiepetések biven akadtak" Már az elrdöntijben elvérzett
Bánvölgyi és Ágoston" A meglepeiések a középdöntöben ÍolytatÓdtak. A harmadik válogatÓ verseny gyŐztese,

Mar'osi Pau|a igen rossz napot fogoti ki és kiesett Császárrai, Juhásszal ós Székelynévei szemben" Ugyanebben

a Íor"dulÓban esett ki Zsabka Magda is.

A legnagyobb meglepeiést azonban a döntti tartogaita" A Íiatal Juhász Katalin 7 gylzelemriel és ] vere-
séggel, melyel akkor szenvedett el, amikon rr,ár az az eredmányt nem beÍolyásoita, a nli törvivás 1957. évi

bajnoka lett.

{ dőntrban látnttak eEyáltalán nem el6gitették ki a szakemberek várakozását. Szinvonalas küzdelmet, szép

akciÓkat aiig lattunk. NÓi tőrvivó gárdánk messze elmaradt attÓl a szlnvonalló!, arrit joqgal elvár"irattunk volna

iöle. lgen sokat keil doigoznia a keretnek, hogy megállja a helyét az eljövendö versenyekeri'

Juhász lfutalin, az uj bajnok, aki saját bevallása szerint csak arra tö:'ekedett, hogy a cöntöben helyét

bizlositsa, igen jó napot Íoqott ki. Egymásután verte nugynevúi elienÍeleit. Bár technikailag sokszor alulmaradt,

nagy akarattai és küzdeni akarással pótolni tudia hiányosságait. Csak az utoisó asszoban, amikor már bajnok-

ságát biztositoita, maradt alul volt k|ubtánsával, Szabi Évával szemben"

Székely Tiborné a nála rr,ár megszokott kemény vivással szerezte neg a második helyet. Kovácsné Nyá-

ri Magda eZen a Versenyen sem mutatta azl, arr,iI tud. M]ntha Székelynével szemben elvesztgtt csörtéje után

elkedvetlenedeit volna, Kétségtelen, technikailag egyik iegképzeitebb vivónÓnk, de czutra]l sem tudta ludásának
javát adni. lgan örvendetes Szabó Éva 

'szereptése, 
aki igen tehetséges, technikailag képzett és különösen szép

VivásáVa{ tünt ki. Nagy n$ményekre joqositó vivónŐ. Rejti lldikó a nála nár rr,egszokott passzivitással dolqozott.

Fgltétlenül javitania kell vivómodorán" Teljes,passzivitással ngrr' lehet komoly aredmón,reket elórni. Amikor rr'a-

gára talált, minden asszÓját kapott találat nélkül nyerte. Császárnak a bajnokságon szerzett hatodik helye igen

szép. Elok Margit mintha méIyponion volna,'ugy támadásban, mint védelemben nen volt eléq aktiv. Kelemen

Vera Íileg qua11parád-riposzttal és feltaÍtÓ szurásaival szerezte találataii. Kiss i(atalin teijesen formán kivül

volt; am!lyen jó volt az elödöntŐben, olyan,rossz volt a dijntiben. Támadásai nem átütlerejüek, vádekezében
pedig laza.

Nii tórvivÓink sikeres szereplése nagymértékben attól Íügg' mennyire használják ki az elkövetkező ed-

zötábor lehetőségeit és pótolják mindazt, amiben egyelire gyengélc

Hatz józ$eÍ

- 00 *00-0Ü-

A COMOI NEMZTTKIIZI IIOI{ORVERSENY

Beszámolómat azzal ke|l kezdenem, hog'v nem kiinnyü dolog versenyezni akkqr, ha mindazok a gondos,

lelkiismeretes ellkészÜletek meghiusulnak, amelyek a nyugodt, zavarmentes Versenyzést vannak hivatva szoi-
gá|ni ós biztositani. Hosszabb idÓ óta versenyzöink majd minden utjukon nélkülözik a nyugodt léqktir elrjÍeltételét

és már az elindulás pillanatátÓl - de azI megelőzoleg is --egyik izgalomból a másikba jutnak és a Verseny
izinheiyére érve ide'!ileg--fizikailag Íár'adtak ós m egviseltek.

Ez töriént a comoi Versenyre kiutazÓ két nÖi lŐrversenyzinkkel is Péntek reggel * utolsó pillanatban -.

indultunk ei a szombalon kezdidó versenyrg és birtuk az 0lasz Vivo Szövetseq igéretét arra vcnatkozóan, hcgy

az elŐre látott késésünkel Íigyelembe veszik és versenyzŐink induiása elé nem görditenek akadályokat. A ver.
seny rendezii a szinhelyen tudni sem akartak versenyziink indulásárÓl és csakh']ssl:;is vilatkozás és meg-

gyŐzö rérvekl Íols.'rrakoztat{sára osztották be vivÓinkat a még ÍennmaradÓ két titolsó selejtezö csopofiba'
Tekintettel arra, hogy e kél csopofiba nár megÍeleil {erőkdtl osztotlak be, Elek Margitnak és Kovácsnénak nem

volt kiinnyü dolga kiverekedni a továbbjutást, fárasztÓ és me9eröltetÓ utazásunk után.

A következi fordulÓban _ 4 hetes eiódönir-esoportból - l{oyácsné sirnán jutott tovább, rnig Elek i\4argit

holtversenyben az angoi Glen Haigtil és a Írancia NeglertŐl vereséget szenvedett és kiesett a további kijzdeiemből.

#
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FáradtsáEa, amely éjjel Íél egykot'kiütközött rajta, nerr, volt döntÓ kiesésében és az olasz Ragno biráskodása
döntötts ei sorsát, ÍŐkéni a Glen Haig-el vivott mél'kő2ésben. Vasárnap reqgei ker'ült so'r a kéi Bas középdontő
küzdelmeire, ahol az igen eris m.ezŐnyból rriindrjssze négy oIasz és 14 külÍöidi versen,yzÖ áilt pástra. Áz el-
ső osoportban sima verseny alakult ki és Camber 5 gy., Kovácsnó, Sheen, Bortoletti Ji gy" 1 v"+l jutottak dön-

tóbe" /i második középdöntiben már igen erós küzdelem alakult ki és a némgt Suhmidt továbbjutása uián
Colombetti, üarilhe, [)elbarre és Zanelli vivoit holtversenyt és Delbarre esett k!.

A hosszan elhilzÓdott középdöntó után mintegy másÍél órávai, c.u.3 órakor kerüli sor a dijntÓ küzde!-
n ekre.

A tJöniőbe négy c!2!7', 1-i magyar, ang0l' nem et és Írancia versenyzi verekedie be magái. A drjntó mor'_

közÉseii mindvégig hgves küzdelem jellemezte és a. Verseny mindvéEig rryilt voit- Kiemelketti teljesitményt egyik
versenyzŐ sem'nyujtoit ós az előmérkózések Íáradalna.sok versenyzÓn kiütközött" l(üiön ki keIl emeIni Kovács_

né ieljesitményét' aki az uta7ás táradalnai ellenére jó ieljesiiményt nyujtott és idóközönkénl csak egy-egy mér-
kizésr"e esett vissza" Kedvezöbb csopoflbeosztás esetén jnqqai számithattunk volna [lek döniőbe jutására is.

A dönto végeredrr,énye a következő voli:

. i. Camber
ll. Schm idi
lll. üarilhe
lV. Kovácsné
V. üolom betti

Vl. Zanelii
Vl!" Sheen

Vlll. Bortoietti

olasz 6 Sy"
német 5 l
francla {r skt
maEyar 4r Bkt.
olasz 3t 3kt.
I 3 $ 8k"

angol ? b

slasz 1t

üamber a versenyt szépo eqyenletes vivással ós a tile korábban látott eno'rgikus, szabályos stilussal
nyerte T6q:Ta!án kicsit {assubb, Óvatosabb lett, de taktikája sokat Íejiódijtt. Hegybiztonsága kitünÓ, tamadáiban-
védésben egyaránt jÓ. volt" üyÓze!me megérdomelt"

$::É vivása - habár az adott helyzetben teljesitrr,énye várakozáson ÍelüIi vitlt - nem mutatta aZokat

az eréhyekeilámelyekat iőleg megszokunk. ltlem volt együti, gy0rs' egyenes szurásai és parád-riposzt1ai elma-
radtak. l(iemeikedői nyujtott azr:nban küzdÓképesség tekintetében és ha vo|tak is pillánatnyi megtorpanásai, nem

ism ert elvesztett m érkózést"

, A döntő meglepetése a ném d Sehmidt és az oiasz Bortoletti döntÓbe jutása-

Schmidi lgen na-qy jiÍvi elÓtt ál|Ó, 1B éves, ba!kezes vivó, aki a fáradaimakEt is kitünien állja. Technikai

Íelkésiüii!6!'íaiiE hagy kivánni valót hátra, takikailag azonban n'ég ÍejlÓdnie kelL Tas:'?j'{qg tartása egy kissé
tulzott és energia paual"lás:'a készteti. Hátraugrásban végrehajtoti, villámqyors parád.rip0$Ztjait soks1or tapsolia
neg a hazzáértÓ kiizönség. Fizikai és szellemi adottságaí kitüntiek és a iegközeiebbi VB. egyik komoly esélyese
a döntöre.

Az ugyancsak Íiatal BoÍtoletti kitünÓ harci kedvvei verekedte be maEát a döniÓbe, ahol azonban ereje vé-
gére éit" Sikere sem teerrnTkITifr]sem iaktikailag nem megalapozott, de pár óv mulva eiérheti a nemzetközi
szinvonalat. A melbourne-i győztes angol Sheen teijesitménye alatta maract a Várakozásnak. Az olimpia óta két

nemzetközi Versenyen vett résZt ([)e Bea[ilont Kupa, Skandináv bajnokságok), arr'elyei< azonban, annak eilenére,
hoqy megnyerte azokat, neir, késztetiék komoly erikifejtisre. Most is a tÜle megsZokott szivós és energikus
vivással küzdötte magát be a döntibe, azonban Íejiidrjst nem mutatott. A párizsi ViJ. min,denesetre sokkal nagyobb

Íe|készülést kiVán tóÍé; méE egy közepes eredmény eléréséhez is. -
Garilhe az átla-oos teijesitményénél többet nyujtotl, gyorsaságban és küzdőképességben sokai fejiódött.

Sportsz?ÍÍ-iilagatartása azonban méE mindig sok kivánn! valót hagy w,aqa után"'

tolombetti az olaszok nŐi Gaudinija tavaly Óta nem Íejlódött és ezen a Versenyen sem böviteite egyones
tamadfrd[ffil Eí ismétlŐ szurásokbÓl álló Íegyverrtárát.

Zanelii er'edménva dicsérendó és néni Íejlódés is tapas7talhati vivásán. Náiánál erösebbekkel szemben.vivta

ki dönt66íjutását"
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l(i keli emelni a három román versenyzőt, ak!k döntöbe ugyan nerr' julottak, de rrégis szép vivást ós

alapos Íelkészülést mutatlak ezen a versonyen is. Az ujonc Tárangoiu is jÓl beváit, elsÓ nemzetközi versenyéti
elÍogÓdottan vivott. Vicol-Taitís sokat Íejlődött és versenyzési"6ffi3'iöttsagát lassan leküzdi. Samsgdeanu a tŐle

megszokottnál g11eá@b5*te"ij6itményt nyujtott. A k& Íiatal osztrák versenyző, Groetzer és Gnauer, típikusan
bécsi iskolát v;vott.Iechnikai Íel*észültségük alatta marad küzdiképesságükne[6:[á[tikai'TbJtetTs_ogijlnek.

Végül meg kell enliteni a beiqa Appart-o|, aki csak balszerenösés küzdelem után esett lí adöntÓ küzdel.
inakból. Technikailag kitünien ÍelkészÜlt viiiilffio es szép jövő áll elotte'

Mindent Eybevetve a com oi verseny évrll-évre szinvonalasabbá válik és ma már a VB. mellett egyik
legÍontosabb ós legnagyobb errpróbát niegkivánó versennyé vált. A résztvevi vivónemzetek ezen a versenysn
állit;ák pr'óbára Íiatal versenyzőiket (pl" románok, tranciák, oszlrákok), iájékozÓcnak a nerrzetkijzi eröviszo-
n,'okrÓl és azok alakulásáril, a gépvivás technikájának és taktikájának Íokozatos'fejlÖdésér:ól szereznek tapasz_

talatokat, amelyeket azuián igyekeznek a VB. felkészitésnél, kiküldeiésné! ós csapatösszeállitásnál hasznositani.

Feltét|en szükséqes tehát, hogy azt a lehetóséget, amelyet az évenként megrendezetl comoi verseny ró-
szünkre nyujt - éppen a gyengébb londoni és mellourne-i szereplésünk után - használjuk.ki és jövi évi ver_

senyen nagyobb iétszámmal, ttibb ÍiataI Versenyzivel vegyÜnk részt.

Biztosra Veszem azt, hogy a comoi verseny' mint a kontinens legjobb nÓi vivÓinak a seregszemléje _

szervesen beilleszthetö kedvelt sportágunk Íejlódésébe és az ott szerzetl tapasztalatokat mind a VLn, mind az

olimpián mindenkor hasznosithatjuk.

PalÓbz Endra

-00-00-

HIREl(

Santelli ltalo síramléke
A La Speziában legutóbb megrendezett Santelli_kupa emlékversenyen a gyÓztes magyar kard-csapat tagjai

a nagy Maestro özvegyének kezeibil vehették át a vándordijat és az érmeket. Kedves figyelem volt lz a rende_

ző olasz vivÓ szövetség részéröl. llekünk hallgatnunk és pirulnunk kellett, mert munkánk közben megÍeledkeztünk

egy nagy adÓsságunkról. . ._

Vajjon gondoltál+ rá kedves vivóspofi rajongó, aki oly lelkesedéssel tapsoltál és örültél a Sportcsarnokban
a Santelli-kupában fényeseh győzr Íiatal nagyar kardozóknak, hogy nem is oly messze a páStiól a l(eIepesi+ti
temetŐben elhagyatva,-besüppedve, gondozatlanul áll a magyar vivósporiban hervadhatatlan érdemeket sZsrzeit
MaestrÓ sirja.

Ha megkésve is' de elkészüli a siremlék s oti áll a terméskőből yésett - egyelÓre
várva a Íelavatást.

szerény - emlékje|'

Az emlékbizottság ugy tervezi, hogy a Santelli*kupa soronkövetkezÓ Ószi n,érkÓzésekor a Budapesten

iartlzkodó olasz vivók részvételével rendezi neg az avaiást és koszot"uzást" A megcmlékezést a MaestrÓ még

életben lévi legidŐsebb tanitványa a kétszeres olimpiai bajnokcsapat tagja és tizszeres íÍ,agyar bajnok dr. Tóth

Póter fogja tartani.

l(elemen Vera kitüntetése
Bensőséges ünnepség keretéL'en adta át május 3&án a Budapesti 0rvostudományi Egyetem Tanácsának

rendkivüli tanácsülésén dr. Gegesi Kiss Pál rektor Kelemen Vcra lV. éves orvoslanhallgatónak, az 1955 évi

iÍjusági nii tórvivó_világbajnokság gyozlesének az tEgészséges edzett test a|apja a magasÍoku szellemi kulturá-

nakr elnevezésü örökös vándordijat. Méltán érdemelte ki l(elemen Vera ezen értékes vándordijat. Szorgalmával

és eredményeivel szép példájái nyujtotta annak, hogy a jó tanulást össze lehet egyeztetni a kiválÓ sporteredmé-

nyekkel. Személyében - mi is ugy órezzük - méltÓ kezekbe került a vándordij. A szerény, szimpatikus, szorgai-
mas iÍjusági világbajnoknrnknek szivbŐl gratulálunk és további szép sikereket kivánunk.
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Vivó vándordijak alapitása

Ugyancsak a yendkivüli tanácsülésen alakult meg hivatalossn a Budapesti 0rvosegyetemi Spor.t Club is.
Áz orvosegyetemi sport Íejlódésének és népszerüsitésének elŐmozditására az elhalt kiválÓ sportoló orvosok
emlékére vándordijakat alapitottak. lqy többek között dr. Posta sándor örökös vándordijat a legjobb orvos-
egyetemi kardvivó és dr. Földes Dezső örökös vándordijat a legjobb orvosegyetemi n0i tirvivó részéra"
E két vándo't'd'1ialapitói a MeÍesz-l(isz" illetve dr. Román JózseÍ volt egészséqügyi miniszter voltak. A vándor-
dijakra az ünnepi ülésen jelenlévó olimpiai és világbajnokunk dr. Gombos Sandor virágot, s Kelen;en Vera p*
dig babérkoszorut helyezett

00 -00

Még egy tanulrnányi kiiüntetés
Vitlanyi András a tehetséges fiaial tittuSázó, aki gyakori indulója párbajtŐrversenyeinknek is, a Müszaki

Egyetem hallgatójaként cJó tanuló _ jó sportolÓ r kitünletésben részesüit. 0t is szeretetiel köszöntjük !

-00-00-

A MVs z'érem pál yázalának legfiatalabb résztvevóje
Szabó Aranka a körmendi Kölcsey gimnáz!um tanulÓja és az agilis Körmendi Községi VivÓ club tagja

ügyes elgondolásu érem rajzzal pályázik a lapunkban meghirdetett szövetségi veret pályázaton.

00-00

VivÓmestert keresnek a sVejciek
A svejci Bienne-i vivóegyesület vivóedzit keres" Ajanlkozni lehat: M.J. Ritter, Faubourg,{trtJura 36,

BIENl.lE 3, Suisse cimre.

00-00

Az uJ VlLÁcRANcLiSIA

Nyilvánosságra hozták a D.0agallier áJtal összeá!litott 1957 évi világrangIistát.

Férfi törben: l. D'0riola (Ír.), l|' Bergamini (ol.), !ll. Spallino {ol.), lV. Gyuricza (ma.), V. Ed.Mangiarotti
(oL), W-ffiii6i*iTf), Vtt. Baudoux (fr.), Vlll. Fülöp {ma.), lX. Lataste (Ír.), X. Jay (ang.).

Nii törben: l. Sheen (ang.), ll. 0rban (rorr'.), lll. Garilhe (Ír.), lV. Lachmann ídán), V. Delbarre (fr'),

Vl. MülG?-FTei$=(osztr.), Vll. Dömölki íma.), Vlli. Colombetti (ol.), lX. Kovácsné (ma.) X. Romary {arner") és
Jefimova (szovj.).

PárbajtŐr: l. Pavesi (ol.), ll. Ed. Mangiarotli {ol.), lll_ Sákovits (ma.), lV. BelÍino (ol"), V" Pellegrino {ol"),
VL 0ueFöuX G7]l, Vtl" Bertinetti (ol.},. Vlll. Balthazár íma")o lX. Carlsson (svéd), X. Delaunois (belga).

Kard: l. l(árpáti (ma.), ll. Gerevich íma.), ili. Pavr lows,fu ílengy'), lV" Lefövre (Ír"), V' Zablocky {lengy.),
Vl. Kov?F(ma.), Vll. Ferrari (ol.), Vll]. l(uznyecov (szovj.), lX" Kereszies (ma"), X. Nardouzzi íol.).

A fenti világrangsorhoz legközelebbi szárr'unkban fogunk megjegyzéseket Íüzni (A szerkJ.

Nói tii'_csapatverSeny valósz!nüleg olim piai s zárr, lesz
Pierre Ferri a Nemzetközl Vivószövetség eincjke értesitette' a lv1agyar Vivoszövetséget, hogy elözetes tár-

gyalásainak alapján sikerült el'intéznie, hogy szeptemberben 5zÓÍiában ÜIésezŐ Nemzeiközi Olimpiai Bizottságnak
javasolni Íogják - ós remélheti' hogy eredménnyel - a nii tiir*csapaivivás versenyszámnak az olimpiai prog-

ramba való Íelvételét. Viszont korlátozni kivánják, hogy a 4 Íegyvernemben országonként 2l vivÓnál több ne ir&l_
hasson.

00-00
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Vaiogatoti kereteink iábornzása

0r= Bay Béla szakvezetŐ irányiiása mellett Vll. 1_én a tatai edzőtáboltan megkezdldött a válogatott ker*'
t0k Í8!késZÜléso az elkövetkezendi nemzetközi vensenyekre.

térfi iŐ'rben: Íiilöp Mihály, Gyuricza JózseÍ, l{amuti Jenó, Papp Üsaba, Tiili Endre, Pacséri l(ázmér, Fe!-
kai András, Szócs Berralan a keret tagjai.

Nii törban: Eleir iviargit, Rejti lidikÓ, Székely Tibcrné, Dr.|(ovácsné lrlyáni Magda, McÍvay Zsuzsa, 11ei*men
Vera, Bánvöigyi Vara, Juhász l{atalin és MaRosi Pauia.

Parbajtőr"ben: 0ábor Tamás, dr' Kausz lstván, dr' Baithazár Lajos, Vári Atti|a, d!"" Berzsenyi Barnabás,
Rabán Pái, Bárány Árpád és üzriikovszky Ferenc.

Kardban: ijerevich Aladár, Kárpáti RudolÍ, Mendelényi Tamás, Szerencsés JÓzsef, Delneki Gábor, Horváth
Zollán, Demeter l(ároly, Kardos Ferenc, fnyedy SeigÍrid, Pézsa György és Manusiüh Györqy.

A Vli. 19-iq tarto edzÓiáborozáSon Somos Bélao Szües Jánoso Haiz Józseí, SzabÓ l_ászló, Vass'lmre és
Iarny lsiván edzők kezei alatt készülnek íei viviink.

'00 _ í]c -

t$Z0 BlZ0TTsÁG

. ', ..''..A.Magyar 
Vivt Szövetség Edző Bizotlsága junius 15_én iaggyülést tal"iott, melyen 30 mester vett részt,

közülük hárrr'an vidéklöl'

A tagqyiilés lárgya a maEyaY vivómesterek és a magyar vivás helyzetének negvitatása voit' A minieqy
három Órái tartÓ tagEyÜiésen szarrlalan hozzászúlás hanqzott el, s a sok javaslat az alábbi határozati pontok-
ban kristáIyos0d0tt ki.

1. A ma'gyar vivás üEyénak elÓbbre vitele, a szinvona] emelése, a tömegesités, az utánpótlás Íelkutatása
és helyes nevalése éndekében az Őszi évadtól kezdve az MVSz vazesse be ós tegye kötelezivé a régen oiy
jól bevált minosiiŐ versenyeket ifjusági, középiskolai és ill. osztályu versenyek elsÓ íordulóiban.

A vivÓmesterek minden minŐsiti bizottságban képviselve legyenek.

2. A mestereket * átnenetileg, amig az Ml/Sz a versenybiró hiányt rregoldja - vonják be a biráskodásba.
Minden edzőt - az EB javaslatának Íigyelembevételávei - az MVSz Birák tsiznttsága az illetik blrÓi alkalmassá-
ga szerint minösitsen.

3" Biztositsa az MVSz a

4. ilivja össze az MVSz
hogy az értekezlet vilassa meg

m ódozatait.

5. Az ankét összehivásáig is tegyen az MVSz lépéseket a KISZ bevonásával a Müvelódési Minisztérium-
ban a középiskolai vivásoktatásnak nár az lszi i.rj iskolai évadban való beindiiása érdekében, eszközölje ki a
képesitéssai r'errde!kezŐ- testnevelÓ tanárok részére, hogy azok saját iskoláikban, külön dijazásért vivást oktat-
hassanak

6. Iegyen sürgis lépéseket az MVSz a kerületi tanácsoknál, hogy minden keíüietben szÚrVeZzék meg e

sporiiskolák vivószakosztályait h!vatásos vivóedzŐk vezetésével. A ha!lgatikai azokból az iskolákbÓ! sze;.vezzék,
amelyeknek nincs vivásttktatásra képesitett tastnevelÓ lanára.

i" Mind'en Versenyre hivatalos megfigyelőként egy*eqy mestei"!s kikÜldendŐ, aki köteles észrevéie!airől
jelentést lenni az EB-nak.

me$terek szabad belépéséi a vivóversenyekre.

a leqsürgisebben a vivósport országos ériekezletét azzal a céllal és Íeladattal,
a magyar vivÓsport jelenlogi helyzeiét ás viia után halározza meg a segitséq
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B. Amiq az állandÓ és intózményes vivómesterképzö iskola nem valÓsul meg az MVSz hozzon létre és

szervezzen meg egy heti 2 x 2 őrás esti vivledzó továbbképzr tanÍolya,moi a Testnevelési Fóiskolán" A szak-

tárgyak elŐadóil az EB, a kiegészitö tárgyakat pedig a TF. igazgatoja jelölje ki.

' 
9. .A melbourne*i olimpia igért értékelését az'MVSz ta'rtsa meg" Ha megkésve is, de hasznos lenne a ta-

pasztalatok közlése, m eqvitatása és hasznositása.

10.()ktÓbsrtól kezdve havonla 1-2 alkalommal tarlson az EB rendszeres szakmai továbbképzóst szombat

délután, vagy Vasárnap délelÖtti idlpontokban. Ezeknek a íoglalkozásoknak minta-oklatás, megadott térr,ák kidol-

gozása' tapasztalatcserék,'módszertani és elméleti viták stb" lennének a lárgyai.

Ezekre a Íoglalkozásokra a vidéki rr,estereket is meg keIl hivni.

'11' 
Tegyen az MVSz lépésekel a felsibb sporthatóságoknál a tömeges vivÓszakosztály-beszüntelések elten.

- 00.- 00 -

A MA'0YAR vlV0sZÜvETsÉc 1957. ÉVl VÁL0GAT0 VERsENYEl
alapján kialakult ranglista

F é r Í.i t l r

il. 24; ilt. 31, V. 5.

Fülöp Mihály

6yuricza JÓzsef

(amuti Jeni

Szöcs Bertalan

Papp Csaba

Czvikovszky Ferenc

Felkai András

Somodi Lajos

Tiliy End re

Gábor'Iamás

Pacséry Keznér

l(aszás üábor

M ur"ai Antat

0ábor Tamás

Fültlp Mihály

Dr.Balthazar Lajos

Marosi JÓzsef

Pirbajtrr
lll. 10, tv.7, v.26

1il. 24, lv. 28, V. 19

Elek Ma'rgit

Rejti lldikÓ

Székely Tibot'né

[)r. Kovács l-ajosné

Maiosi Paula

Banvöígyi Vera

[)r' Erhardt Tivadarné

Áqoston Judith

Juhász l(atalin

Kelemen Vera

Kiss Katalin

,psászár Margit

Bárány Árpád

Vary AttiÍa

0"Molnár Lajos

Szatmáry Dezsi

25 pont

'?4 
r

20 1

10 r

$r
It
7t
6r
6r
5q
5r
2t
2t

20 pont

18 |

18 r

16 |

11 |

10 |

9r
4r
{r
4r
2t
1r

20 ponl

14r
11 r

?t

Dr Kausz lstván

Rabar Pal

Czvikovszky Ferenc

SiklÓsi RÓbert

Farkas LászlÓ

16 pont

13 I

10 I

4 .r

1r

1 5 pont

13 I

9r
3r

N ó-i t l r



H0rváth Zoltán

$elneky Gábor

Szere'ncsés Józsel

Mendelényi Tamás

Qemeter l{ároiy

Dr" *_! Auné Zoltán

Palocz tndre

t2

l(ard

lll. {, \/" 12",v!.2

Í2 pont 6e ircvich Aladár 8

i7 q Kardos Ferenc 7

'i7 a Dr. Erhardt Tivadar 6

x3 $ Fézsa üyiirgy 5

12 q' Koményváry Géza dr' 2

11 t Skaliczky János 2

li a Fült'p Bálint 1

Mamusich üyiirEy 1 pont

-0Ü_00

pont

s

N

I

t

Fenti táblazat érdekes megállapiiásokra ad iBlretó'Séget Bizonyára mindenkinek fel fog tünni, hogy Kovács

Pái ás l(árpáti RucloiÍ olimpiai bajnokaink egyetlen pontÖt sem szeneztek a háror., kardváiogatÓn" Nem nintha ki_

esiek volna dönirbe jutás elŐtí, hanem azéfi, mer'l a vá|oqaióversenyekén el ser' induitak" Íliányoljuk a párbait$Í

esoportban Dr. Berzsenyi Barnabás nevét is.

Viózont szóp,teljesltménynek minősithgiÖ Fülöp Miháiy, Gábor Tanás és Czvikovszky Ferenc szerepiése

mindkét szurÓ Íegyvernemben' Két élvonalbeli tirö4t'nk PalÓcz Endre és iilaros! JÓzsef nincsenek a pontszerzö

iÜ!.özök közöit, igaz hogy eiŐhbi a kard, utóbbi a párbajtirlistán pontszerzi.

A pontokért vivott harcban a törözÓknél voii iegnagyobb a küzdeism, ahol Fülöpöt csak 1 poni válasz-

totta el 0yuricátó|, nii tÓrben Székeiynét és RejtŐt 2-2 pont a 'rangelsi tiek_ Margittóí.

Nagy ponleiőnyt szerzett kardban Horváih Zo|tán, aki 5 pontial elizte rneg Üeinekit ás Szerencsést" Párbai'

tiíben &áboi. Tamás áll az élen 4 pont elÓnnyel az őt követl Kausz elitt.

A legeredményesebb pontszerzl Fülöp Mitrály volt, aki tórben 25, epéeben 1{, összesen 39 poniial áii az

éler'

-a
BEMtJTÁTTÁ( A V|LLAllY I(ARDTALÁLATJELZ0 KÉSZÜLÉKET

{SPORT l[-LÜSTRAT0l olasz szaklapban megjelent cikk forditása

Valósággá vált a taláiatjelzÓ a kardvivásnái" Az egész vivás villamosit\,a ! 24 évvel eze|öit az [urópa*bajnolt-

sagok alkalmával lát1uk Budapesten (abban az idiben igy nevezték a világbajnokságokat) müködni - oly sck bizcny-

talankodás után a villarr, os pálbajtőrt.

i1ót évvel késÓbb történt guchyban (a budapesti ós varsÓi kisé1'ietek után, ahol meglepetésszerÜen Dunay győ-

zölt), hogy a villany-párbajirr elnyerte hivatalos SzentesitéSái" igy elültek a viharok a párba;tórözlk k$réiien' de

megoldandó maradt a tór kárdése, ameiy n,ég esalódasokai és knserüsógeket okozoit A háb0ru utáni idtben egy

szenvadélyes vivó, Sergio [aii-mina mérnök akaratereje ós szorgalma nyiioita meg aZ elsö !ehetÓségeket az uj ta-

lálrr'ánynak tőrre valÓ alkalmazására. - Nehóz feladat volt, mert mutatnia kellett voina az érvényes és érványtelen

Íelületre eselt találatokal, de a legnagyobb nehézség a szurÓhegy rr,egoldásánái r'uutatkcZ0tt, melyet a fegyverak:'e

alkalmazni kelleit.

195&ben a montecarloi világbajnokságon szemléitetÜ kisérlet boniako.zik ki, amely arral győzi reg a jelen_

lávőket, hogy a helyes uton járnak" SzüksÓgassé váitak bizcnyos mÓciositástk a tőrra vonaikozÓlag ía Íegyvei'
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könnyebbé tétele), a szuróhegyeknek a jelzésre valÓ érzékenyebbó lételá, a rugócskák játékának megröViditése,
vagy a megiartandó suly csökkenése áital. (A szuróhegyeknek meEhatározoü próbákat kell kiállaniok.)A feltaláló
által végzett munka nyomán egyre jobb eredmények születtek. - A F.l"E.1954. évi nemzetközi kongresszusán
nary szótöbbséggel határoziák el, hogy az 1955. évi rÓrriai VB-on és az'1956. évi melbourne_i olimpiai játékokon

a törvivást viiiannyal bonyolitsák le annak elienére, hogy Franciaország és az eiala képviselt tiibbi ország ellene
szavazcit. A mult héten Párizsban lezajioit értekezlet pedig elhatározta a villanytör végleges használatát. -

Magtudtuk továbbá, hogy Carmina mérnök Íolytatta tanulmányait a kardvivás villamoéilására is, de egyuttal
azt is, ltogy rendkivül nehéz a probléma megoItlása" ár pénqén végigÍutó vezatókek feltételezésóböi indultunk ki,

{igy van a párbajtirön és iőrön} és nem számoltunk azzal, hogy a íeltaláló más megoldási is találhat' Nos hát

errÓl gyÓződhettünk meg, arr'ikol'a mu!t hét egyik estéjón, Siivio Verratti mester vendégeként résztvettünk azon
a betutalÓn, melyet a villanv-kardvivás ker"eszte!rijónek nevpzhetnénk.

Sok sporttárs, sok vivómester ép oiy kiváncsiak, mini mi, hogy miiködésben iassák az uj találmányt, to_

vábbá jelen voltak Mangiarotti és Carpad*na oiirr,pikonok is.

A kiszülék kü|sŐ megjelenésében aZonos a iÓrgéppei. Majd negtudjuk, hogy beisöleg lónyeges eltérések
Vannak, de nem köztJlhetjíik' hogy meiyek az alkalnazott ujdonságok' mert tudományos pontossággal neni tudnánk
azokat meghaIározni, nem lévén szakéitÓk e tárgyban ás talán nem is mindenkit érdekelnének. = A párbajtornél
és tÓrnél használaios Íelcsavaró dobokkal azonosakai használlak. Ami kezdetben meglepett, az a kard voit,
amelyet jetenleq is használunk. 'Van rajta egy egysarku villanycsatIakozó, amely egy keveset nehezit-rajta, de
a sr.tlykÜiönbözet aiig észielhetÓ. A vivi iamézubbonyi iilt' ugy3nabból az anyagbt!|, mint a tlrnél, de attól eltérÖ-

leg ujasat, mivel a karra történi vágások is érvényesek A nadrág szintén lamóbÓl készül és igy az érvónyte_

len Íelü|etre esett ialálatok.ielzésére alkalmas. {l\/ás áramkörbe kötve. Ford. megj.) Talán el iehetne jutni a

lamé nadrágok elliirléséhez, de ez rneghagyná az egyedüIi vezetöbirónak azt a lehetiséget, lrogy egy találatoi
megserrrnisitsen, aszerint, hogy e!őüe észlelt* egy rrásik érvénytelent" Nem hissziik, hogy ezt meg Íogják tenni,
mert a iőrnól sem láteznek hasoniÓ lehetöségek. {E két utclsó mondal a nagyon szakszenütlen szövegezés miatt

inkább szabadon és értelemszerüleg van Íordiiva' - Ford' megj.) A Íejvéd teljesen Íémes és elektromosan a

zubbonyhoz van kapcsolva. Hogyan müködik a 9ép? A pengének a zubbonyhoz vagy Íejvédhez valÓ érintkezése
által szines !ámpa jelez (érvényes találat); megfeleiian az cltalált vivónál. Egy hasonló érintkezós a nadrágon,
Íehér jelzést ad íérvénytelen találat).

Hasoniian a tit'höz, - egy érvényes találat ijtán egy érvényteien már nem kerÜI jelzésre. Az tegyüttest

ialálat ideje elsődlegesen 0'5 mp-ben nyert megállapitást, amely ériék igen közel áll a töréhez. Jelen elsŐ be_

mutaióról a legkedvezÓbb banyomásokat nyertük' Nerr, ez volt a helyzet a párbajtÓr elsÓ bemutatójánál és nég
kevésbé a tirénél. -

Carmina mémök - ériékelve megelÓzi munkáit és iapasztaiatail, _ o!y készülékel adott nekünk, mely va-
lóban kielégit. - A sorozatosan bevitt támadások a legnagyobb szabáiyossággal nyerlek jelzést, ami a zubbonyra
esett találatokat illeti. - Van iehdiség arra, hogy elkerÜltessék mindkét lámpa kigyulladása egy érvényes és egy

egyidejüieg esetl érvénytelen találat á|tal, ami abba a helyzetbe hazná a birÓt' hogy m egssm misitse a találatot.

Könnyü tesz elórelátni \ Hazzá kell tennünk, hogy amennyire láttuk a gépet, nem szükségesek további tanuImányok

és vizsgálatok ahhoz, hogy cüzembel kerüljön, mint ahogy a multban a két testvérÍegyvernél volt, mivel hogy

feinittnek szü!etett, megbizhatónak és beEyakorIcrünak ! 0szintén szÓIva nem hittük volna, hogy ily szerencsésen
fog megolcódni a kard-találatjelzo kérdése.

00-0c

Fenti eikkel együtt 2 fényképei is közöl a lap" Az egyiken falipolcon eIhelyezett jelzrgép látható' a ' másikon

állitólaq lvilágosan' láthaiÓ egy vivópáron az elektrcmos egyéni Íelszerelés. A kép nem nyujt uj látnivalót' sót a

véletlenül jÓl lálható kesztyün sem lehei iamé bevonaiot felfedezni" Erröl különben a szövegben sincsen emlltés és

igy nem világos, hogv miképpen kerüinek jelzésre a különben érvényes ftézvágások. Szükségesnek látszana a

tnanzsetiát} ktirbe és a kézÍejet az ujjak tövéi! laniéval bevonni és csipesszel Íámes érintkezést léiesiieni a zub_

bonnyal. Arra sinesen tiibbek között uialás, hogy a iaméruhál egy szabványos vivÓruhára huzzák'e, mint a tör-

mellényt, vagy egy önálló tj|ttizéket képvisel_e" ÜtÓbbi esetben miképpen van védve az álizzadás ellen ? 
'stb. 

stb.

00-00
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lJqy érezzüir, hoq l tartlzunk az iqazságnak, aniitlin megernl]tjrjk' hcgy Gyarmati l'1 
jhály - iíbb] villanyqé-

pünk szüliacja' -kéi negc!ciási m Ódon is n', egszerkeszteile m ár: a kard9épet, am elyek közüi az egyik e!viieg azH

nos az tiiasszai Fe|tehetö, hoqy az ilietákeseknek az olir,piai eiikÓszüieiekkei vaiÓ .el'icgla|tsága miatt nem ke-

rÜlt náiunk lLii a kezdlti ái!apoton és taián hiánycztak is a bevezetésére ]ncliiÓ okok. [lemzetközi aredmények el-

éréséir:: sem vait er-re srükségünk és a bevc;etésével járó sir1,.'os anyagi terhek vállaialása sem sporthatÓsá-

gainknál, sem e-Q,esiileteinknel nem volt itlőszerü' Ázonban a kÜlftjlr! kezr.ieményezÓ lépése Íeiveti a kérdést' hogy

a készená!ló gép protolipusát a tatai edzések alkalrr,ával aiap;osan kipr'ótáijuk. Bjzonváya iesznlk kezc]et] iiibák,

ameiyr.1k kiküszÖbóióse ]ij[,i iog iqényelni és aclott es*tben vivÓinkai lem Íagja készÜlcti*li]i találÍji e qép r*lidsz'

resiiése. FeileheiÓ, hoqy a küliólt} igyekszlli ra;d a qe;:esirés Íaiyamatgt Ólieisl1, szeriis,] l']iii:tnI és az e'
,taii kozderr'én.vezést is a karcilregemánia visszas;r:rZésénei.' szolgá!aiába álliianj" - l'cr'n,jsreie:on p'

gvártásunknak is itjijre van sziiksege, hogy ke|l'1|eE Íeikés:ülhessen' -

sy Ántal

l\4 t|ji!tYILTÜl{

ujsáttcikkek jeiennek m eg a szaksajtÓban' élsportunk szinvonalának a régi szintr'e

Tagachaiailan, az utóbb] hÓnap':kban élver'senyzÓink szerepiéséi nemzetközi ta!álkozÓn a legtöbb spoi'iágban

váratian baisik*t, k]sérte" Innek okái - az objekiiu iényezÖkön iulmenóen - kutaiják lL0st a SZöVetségek szakemberei

és Íelsribb snorts zervejn

Az oktÓber] esei"r'ények Ós szános világhirü élversenyzÓnk távozása képezik az lobjektivt okokal, azonban

eZen tUlr, enóen sZáfli os hátráliatÓ ktiriiim ény ak'ar).áiyozza éiversenyziink jÓ srereplásél' m elyeknek ÍelkLrtalását és

kikÜsziibijiáséi !ese hivaiott magolciani az az uj 57gry" d[,elyet a rr'agyar' tesinevelés és sportmoZgalom átSZerVe_

zésévei meqb]zctt kor.n,ánybizotlság e!gcniloiása a!apján Íognak !étrehozn] a Magyai'Tesinevelés ás Snorthivatal ke-

retéban' |.1] r szerini bevonják ai]be az akciÓba a Testnevelósi és iudományos Tanácsci, VaIarr'jnt egy ezután létesi-

tendő sportkuta|Ó intÓzeiei ]s.

Rer"éihei'óleq ezen intézkedések iliztosjtani íogják élsportolÓink tervszerü és tudctl,ányos alapokon nyugvó Íei-

készüiését és ennek révén ei'er rr,ényesebb szerepléséi. Hiábavaió lesz azonban a legcéir'avezstÓbb, ieglelkiismcreie-

sebb Íelkészülés, ha ner' iaiáiják ni99 a r' óciját miként leheine rr,e9szünteIni a zgkal at idegöiíl izgalmakat; melyek

külÍiilrj re inriulÓ sportolóinkat ideha;a és aZ utaZásLjk alait k]készitik"

ismern] kel! azt a bon17-ccalm as eljárás s0!'0Zat0i' arr' eiy'ei végig kell járni mieiÓtt V0naira íjlhet a srrortolÓ"

Hasonlithatnánk ezt oqy akadályverseny ierepéhe:, ahoi szárrios iegnehezebb akaciályt keli hibátianul venni' amig

célba érünk' Veqyíjk a leitsima!b esetet, amikor a nerlzetkijzi verseny, amelyen incitani akarjuk sportolÓinkat. sze-

repel a slcr.táq1 által az ir4TSH{oz irJejében beier'jeszteit versenynaptárban, azl jÓváha9yiák és a szóvetsig kóItség_

vetésébe beiervezték. |vieqér!iezik a verseriyt ien,]ezö nerr,Zel versenykiirása bizonyos számu versenyzÖ is kisét'ő

meghivása" l,1eginciulnak az eljárások az il1TS|l-hoz beterjesztencló a váiogatás alapján klszemelt versenyzik ág ki-

séróik nÓvscra, az utikiaclások kiiitségvetése, hogy ujbÓ| Íeliilbiráltassék engedélyezik* a kiutazást"

Hozzájárulás esetéri a Miiriszfei.tariáes e{vi engerlélyét leall ezuián megszerezni,3 héltel indulás eiÓtt be ke|i

nyujtani az utletg1ekeL fo1eq kell saerezn! a treuiazási v'!zfurnkai, ez minimáiisa! 1 
h:lui vesz. igényb* és ;"nÍután

' 
rend*sett igr,f,'le vett *t,;taiasi,idŐporrt eiitt 2*3 riappal rr,áq semmi hir az *{iniizósríl, távi ratok, inter'r.irbán teie-

fonok utian izqalnas hajsza k*zdidik ar uto|sÓ pereekben'

I'lapokl,: t'e,es:lir: 'si]tlitlÍ' 0'nc'J hirek kelgerik Pqyr,ást a yizi';rr' eiqedállyet kapcsoiatban, niegadják _ neír' arj-

ják meg, ha igen itt !csz** irle:áben a 6 naponként érkezi ftitárpÜsiávai" Ha meEérkezik az engedély, beütik-* a

követsógen aZ utlevgl*kbe a vizur'ot" $zr:nibat ds'iutári, Únnep és va5árnap nincsell h!vaialos Óra" Szóval ter'érdek

lótás-{uiás, izgaInm an,lq elmondhaiÓ, hogy a farmaiiiások eiintézése után e!érkezitjrrk a vasuti vagy repÜlijegyek

beszerzésánei' lJjai:b izgaiom, van-'e hely a repüiőqépen' vagy van*e ni*gfel*{ö esatiakszása a vonatnak"

,,,u . ll[1]-,::fi:l.ff 
u" "'

I
Mindez ieEltibbsziit"

vai, s am iko r glm t:ndiiaiió'

az utolsó Ói''ákban intéződik qi ás foi}itai-ídik a spofrszerek és uiiholmi iisszekapkodásá_

hnqy'inclulásy'a ltészck, a versenyzik kimeriiltek iriegileg is'
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Ha januárig vjsszamenÓleg visszatekrntrink az'okra a nemzeikiiz! versenyekre, air'clyeken vivó1nk'részt vet'

tek vaqy résztvenniók kellett vo!na, nem mondhatÓ ei, hogy egyetlen egyre is simán jutoltak ei.

JanLiárban a milánÓi'Spreaíico ku-pa egycni epéeversenyre, habár a r'endezÓség 3 versenyzÓ és 2 kiséri

kjuiazás] és ott iartÓzkot]ási köllségéi vállalta, nem utazhattak el párbajtirÓziink, mert a beutazási vizum, - habár

kellő icjÓben megadták az oiasz hatÓságok, - nem jutoii el idejében a MVSZ-hez" l{ájusban, a Bolognái.an megren'

deze1t a Gjovanni kupára kapott meghivást 3 férÍi tőrversenyzónk, nem utazhattak el, mert a sZombat déiután kez_

dicJi versenyre szcrrbat délben Íutott be a vizun engedélyezésÓrói szóló értesités"

ivlájtrsban l(a r.iovi Va ryban r'enílezett 3 napos nBrr' zetközi Versenyre akkor érkeztek ki versenyziink, ami_

kor az elso napi tirverseny már vége ielá járL üyuricza ngm jndulhatoti iörben, kardban áilt rajthoz"

A comói nemzetköei nii iÓrverscnyre 1 perces csatlakozásj késer]elem mjatt a cj.u.3 Órakor kezdócló ver-

senyre 4 órára Íuioti be a-vonat a rrlaqyar versenyzókkel. A kiséretüket eliátÓ Paiócz Endrének cliplorr,aiikus és

orÓlyes Íel!épésánek i<öszönhe|ő Csupán, hogy versenyzöinkei egy késobb sorra kerülÖ csoportba osztották be, káp_

zelheIő' hoqy milyen hadnicapoel álltak ki versenyzoink az uiazás alatt és Verseny eiótti izgalmak ktjveikeztében.

junius ktizepén a nyugatnéni etországi Soestben kelleti volna inr]ulnia 2 párbajtii rizinknek' Az jnc]ulás eliiti

napig Óránként változoit a helyzet, nehelnek-e, neryl-e. aniikor c]éiuián 2 Óra uiáil h]vatalukban taptak teleÍon értesi-

tési, hogy.5 Órakor inclul gépük, leqyenek a repülótéren. l'4ondani sem kell, nem ieheltek ott"

Nem tuc]juk s]kerü!l_e ke!lien óízékeltetni ezzel a néhány monclattal, miiyen idegölÓ izgalom oliz meg minden

kiutazást és m]ként ÍolytatÓclik sZ a verseny szinheIyére vaiÓ utazás közben" A vivás irleflport, még a legklválÓbb 
"

Ólvivónak is csak piheni, nyuqodt ldegekkel lehet erec]ir,ényesen VerSenyeznie. Nem Íeiadatunk, nen is áli n'Óclunk_

i:an kivizsgálnj, irol tör1én]k mulas'ztás' annyi L'izonyos, hogy valam]t tenn] keil, mer't ha korrr,ányzatunk most keve-

sebbet is á!cloz sportcéiokra, ennek a pénznek helyteien módon való Íelhasználása, mindenképpen naEy hiba.

lnd]tsák ei az utlevéi és v]zurr, igényiésel<et ke!li iclÓben, ul.azzanak el versenyzóink 24 Órával koráb'ban' ak-

kor neír, tragikus, ha egy csatlakozást !e is,késnek' lJ9yanakkci'pihenien, kiegyensulyozotian, eqyenló íeitéielekkei

állhatnak szem be eilenfeleikkel.

Izeket a szerr' pontokat azok'íigyelmébe ajánljük, akik h]vaiva lesznek Ólsportqnlinak regi szinvonaira vaiÓ

he!yezésére az elóieitÓteleket megierenteni"
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