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Budopest - Wroclow v rosok kozelfti ifi s gi *sapotrn nk ev s

Dícsé!'etranélt kezdonényezég vo]-t gl Budapestt Vírr Sriivetség részér l onirgk a ta].álkordnak
létrehozásar NégpedÍg f képen azérl1 nert a]-}a]-nat ;rrlott f1ata1_JaÍ nat< nonuetk6gÍ 3-égkijrben rrald ver*
senyaésro. A rnérk zésre }íá].1d csapatok tagjai k z-j1 á legtiSbben még neoaetkijzÍ rror*eryon nem szerepoL_
tek és ez negnuta'ukozcrtt vÍ.vásfukon íso sajnos a Yerst',ny szÍnvonaI* nem itt<jtte mog azt a mértéket ane*
1yet rernélni ]_ehetett. Ennek a szakért k kdrdben mutatkoz megri1}ap1'tási:ak eIlentmondaní látszÍk a n ít r{z k ég kardoz Ínk á]-ta1 klvÍvot* 12a4 arárynr frjlényes 8y zglomo taJrít rnegrirrkat áI"tatnárrk aaorrb*rru
ha osak az erednényt regísztrá}rrrink 6s nern má-J"ege3-nénk azt9 a}rogyan ri;, ]'átre; tt. ÁI;lapítnrk neg eI, J-*
Jár ban1 logy a? Ítt j{írt ]"engyel fÍatal_ok, * habfu azon sak a. Lerrgye1 al éveá alu-].{ ífjusá6t váíogatot*tr] - a párbajt r esa1ntot kivéveo nern tettek bÍzonyságot nagas színvon&lra viv tudáry r' *croirtt'an
csÍllogtattak ugyan néhár5' vlv erénytr igy pdldriu]" gycrsasá6u}et1 rne1LyeL nem eg}r6zer sllrsrij].t meg1epnt
na8yar ellenrfeleÍket' víszont keveset ]-áttunk t ]-iik átgondo!_t máeodík az rd6ku tdntrdásoket és talr t}p.Í"
képzettségot bÍzoqyÍt alccí kat. l

Á nagyar fÍa' alok - mond}tatnárrk kívéte]- né]"kíjJ. - fo:rrrrírr alull ta!.Jositrnéryt ryuJtotteko EiiliJ-
n san fg].ttin vo]-t ez kardoz Ínk és t rvÍv Írrk vona3-á.n, akJ.kL l. b*ua1- versenyekan nár sokka]-ta ggtnvo_
rral.ass'bb vivást láthattunk, ezért norn'irha't.jr.rk csak a nemzg*k zi rutÍnhíárrv szám1á$árer grtlttal1 8yen8
ozereplésíÍketc Anns'l Ís Írrkábt'' nrert az É sem voltak kiiTijnbek táreaÍkná'l, aklk már tsbb ktílfij]-dt nem*
zetk.zí versenyen vettek részt. Kíj]-ijn lapra tar ozlL ifjuságÍ párbaJt r * ínk nyugtliLanit 9 gyangg 8E6_
replése" ttrom várturrk párba3t6rben csapat-6-v ag]-uet, aa e}rn:lt évt ví3-ágbaJno3rságotton ebben a-feg1romben
o].aaenvedett soroaatos vereségek nem jogo$Ítcrttak criiIátásr&o I grodrséwesebb he1"ytd.]-]-ásra ígen. Ezen.a v.ong'lon na6y a lemaradrís, dlrg s ég so ' rr teltnÍrra} $a aa Í1].eté*,lsoknekn Valahogy ez a fegyvernen
uin Íg mogtohatestvér volt a ttjbbÍ k z tt" },{ost, hogy váJ"ogatott pd.rbaJt l' r:sápa'tunk a nemzátk zí d].vo*
nalban az el kel másodÍk he}yet b*.rtokolJf' t' bh mogértést és támogatást érdene]_nénok ennek a feg3vor*'
nek tiz ln Áz utáng5tlás neve}ésének k rddse Ítt anná']" siirget bbn nert naEry c:jfrp:itunlr 2_J or ss ge-ko*
ruknál fogva rtjvLdesen vlssáavonulásra f,cgnak kényszeríÍ1Írir i{a nem 6ondos]codurr* ha'bhr.ltdsatuan utánpcrt*
1rísr L; egéaz párbaJt :rrtvásurik oJ.y -rok reméqyekre J ogoo{.t feJ1 dését koc}dztatjr'lko Á hÍáryokat gbbs.n
látJuk els sorbanu hogy prírbaJt rvív ínknak lcevegcbb versenl',zés1 ]-ehet s get bi?ttrsl't'lj,'ncr}c. rnj.nt bármely
más fegyvorem verserryra Ínek. Vonatkozlk az élvoriaJ_belÍebe és a1s bb osztálytrakx.a1 haaaL ág nertrzetk *
zÍ vora]-on eryarárrt.

Ha a I'íVSZ. 1959. évi versenyreptárát vÍ'zsgá3-ju\ f városÍ ozakpoztáJ'yaÍ"ltk aa 6v e1s6 neg7adé*
ben hdrm ÍI" oszt. és három IrI. oszt. párbaJt r 'versenyb íendeznek, eaután év véed{g tijbb semrni. Kér -
.Jtík hol 

-Úzelez%enek vgrsen itirrt epée.z6 fiatal_jaÍnko ha még 1tthon g1nes versonyz{s1 ].ehet6négifu. To_
vábbnen en kevés ebben g. :,J8]rvernernben a szakosított edz6rrkn ,ta a ]*4 párbaJt re&z akiltke]- yendelkg*
aíjr t az é]-vorralbo]"í és tjttusd'z k edzésére is édeg-kevés9 .ennél fogrm nen Jut ideJa azr utánp t]"ás neve-
]"ésére. Ezen Ís némÍ anyagí áldozatta]- va].toztatnÍ ]-ehetne. Ha nár anrryí' kíváL magtmt exportá}unk
ktÍ]-f ].dre' gorrdolJunk eryszer Ímpontra ísu Saerz6dtessiink - ba osak o5l évadra Ísp * BsjI neveu o3.aga
\Ía.g]y franoJ.a epée mestert' akí dél-utánonként versenyz jnk, dé].g]l'tti'rrkén* edz Ín}c tová'bbképz eével9
hagznos szolgá1atára Iorure ennek a fag3verngmrrek"

VÍsszatérve eu mg3ar-Ierrgyel ÍfjrrsatgÍ mérk zés né].tatá'séra' lnsg koll Á].].epítanurJk9 bogy a
YorgáT|-t a 3udapestí V$'v sxovetseig irip bált rerxlea gárdája elÍsrnerésro méJ"t n1 Jdl borq/olitotta 1o"
Áttatrínoe vélerneny szerÍpt hely'esebb ]'ett voIna az e]'b .rapt itot t rrrersery hexye{t - me3-y kÍsaé ory-
harrguvá tette ert a vera nÍmapob _ at nglJ.lt t rgzámot a pdrbajt rrel- megosbré}$t. Kevest:-ti;k tovríbbd,
a blrvorést' meJ-y a vmsoffi negeL zte" Ha heto}ckel" korább*n propagrí).ta vo]-rp a g'aijvetsdg set a ta]-rfi*
koz t1 sokka]' t bben Jolentek vo]-na n g rr $portcsarnok x',e]-á*dírr"

A sportÍrrluJ- hangJáj"ra fa}vonul esapatokat fle$y trl.j'rÜs.rt foga.ata a n6s kijzi'inség. Papp 3et*ba*
]"an az vetségt kapltány vezetto a maglrar versenyz kot, a }err6ye.l_ osepat odz JÍik veaetése rrr:].]-ott sora*
kozott fo]-' Ezt kijvet6on $zab Pál a Bu.dapest1 V1v sz vets g o]-rnke iidvtla lte J-errg1lel veldégeÍrr}<et,
hen loutat'ra a }ragyonányos }en6yet-masrar lrar.áteágot' nely a sportban ts mognytrvárnrr, nint mínden mág
vonatkogdsbm.; Bené1ry'ének adEtt kÍfe.iez gtr hoprr az'r'*ju!fui csapr.tok nrét+ir zéséto soÁioo, vív ta}d-lko*



z fogja k vetnÍ' meJ-ynek eredmérryekráp nnÍndkét nemzet verser5rz Í. barátsrígos és lovagÍas kij'*delornben fog-
Ják ttldásukat gyarap1tani"

Szab Príl nregnyit beszédéro hzesdzíecki- Zbí5uér a 1err6ye1 kij].di'ttgég vezet Je válasaol-trmeg-
k sz nvo art a bens6 barátí fogadtatást; nelyben negérkezésiik ta e]-ha],rnozták nÍrulanrryÍokat" Megg6z6d'é_
se saerÍntr ez a talí]koz a k t sctivetség k zt'ttí barátí lapcsolatok torrrábbÍ JarnrJ-ásához fog hozzáJriru]__
ÍrÍo

Ezután keriilt Bor a csapatok mérk6z6sél6e .d mérk6zéseket falvá]-tva !.erg3'e} és magyer elnijk ve-
zetten

E1s6nek leárryaínk léptek páatra. E]-].enfe1eik a ví]-ágbaJnok huga - Pawlorrska - kÍvételével Ígen
ryengének bizonyr1-tak' amÍben része vo].t anrglc a sajrrríJ-atos halesetnek, amí a lengyeJ. csapat két tagját
az eI z mpÍ. edzében a Bonv6cl teremben érte, aho1 k ís á1do5atu1 estek a csnrsz g 1nd'} nak. A mleírrk
vivásríra sgn lehettiirrk bijszkélc. Pengevezetés' }rarybíztonság tekintetében sok kívánnl" va1 t észle]-tílnk"
Sok volt a csapkodás. rvendetes volt wtszont a utaslar leárryok 1elkes Hizd6képességee F kdnt onnok k -
szijnhették sy zelmiiket. rfjusá6Í bajnokrT rrk P1azzerLano néha csi]'logtatta trrdását 6s robbanékony a]lcÍét-
'tral. szerezta a ta]_á]-atokat" Fe1tét]-eníi1 J eredrnénynek szárnit, hogy Pawlo'lskát kernény ki.izdelernben ]-e*
ry rte. CsapstuÍk másodík legJobbJárrak Szab Éva bÍzorqlJ1t. l'íegtt bbgnt Jeler{ség vo]_t azonban' hog1r rrto]--
s mérk zését Pawlorvskáva]. szortben ]ro-r l vesztette el. Sza]-ontay és Horwáth Éva elfog dottan, de jdl
kÍizdl ttek. A J.err5irel- leálrydr kijziil egyediiJ_ Fawlowska nevéveI fogurrk rrraJd még gyaklan ta.]álkoznj_ a nqnzot_
Hjzt vergor5reken" A t bbÍ még 1gsn kszdetJ-eges fokon á11. Végeredmény6ben a mie{rrk }2:4 arrírryban gy6rtek.
Ao egyes gTr ze]-mek a kcjvetkez képpen oszlottak meg: Elazzoríano 4, Szab É. 6s Szalontay 3-3, HarvítÉ É.
2' LLIet J.eg Pawlo^lska 1, 'doJczrrk 1 Cymermarr s Slcrobot 0. Á nérkáz soket Przos,ÍzLock1 és Torday vezetr-
ték.

Férfi t riiz Írrlmek a J-eng_vo]. fiuk Ígen kornoIy ell-enfeleknek bÍzonyuJ-ta-}r" A heves kiizde].rno"t fll,tl
gy zelolaaráru:yal, négy tal{í]attal a ndeirrls nyerték. Ebbon a számban a kiizde3.om sokka]_ szirrvonalasabb
voIt' nÍnt a n kné].. Caapaturrk Legjobb eÍnbero NyomárkaÍ volt. Karnut1 1"tsz1r5.eauttal nom mrtatta Ígazí *u*
dásáto PmmáJa ingadozott. Szab s. J I vivott. & sa rcm voIt ldoLégÍt . Javára kgL]- azonban írní, hogy a
dl nt pítlanatban vegztésre á]-1 mérk zés sorsÉt neg tudta fordttanÍ" Gy zelniirrket osa& annsk k :iarinhot-
tiik1 hory a 1engreJ.ek negyedÍ-k embere tel_Jesen cs6al 't nondott. A mea6ny J_egJobb embere WoJila voJ.t' a].í
nÍnden el]-errfe]-ét bíztosan verte' násodik enbertik Kunza Ís j 1 viv" csak Nyor'árlm1t } szenvedett vero-
ségat. A t bbi kett non szÉíÍBltott" Á sÉze]-mak me6oaz1ása a kijvetkoz l Ny<nárkat }9 Kamutí 1.,. és $zab
B.2-?r, R sa L' tlletdleg UoJda 49 Kunze 51 FanrlozkV 1r Bozyokí 0. A mérk zéseke'b hzesdzlackÍ és sá&o-
v{ts veaett k.

A násoÖ1k napon a párbaJt r{z6k'mérték ssze eroJ{lket.Ez a mérk6zés nemosfilí a sulyos veres g'
hanm a ].átottak nlatt Íg o].gzomorÍt volt" Á mteÍnH61 artg látturrk.egy két egészsfuee akcÍ t' A Len5yol
osapat k6t ]"egJobbJa WoJcíeohcusJqr és Hronskt kérrriik-kedvtik szerint Játszottal< a nrÍeírikkel. A másik katts
í.s Jobb volt' nint a ní' csapatunk át3-aga. EzzeL a trrdással fiata} pdrtlaJt riiz Írrk nég nem JeJ_enhetnok meg;
nolrzetk zÍ viadalCIr. BgyediiJ" Kesorii vÍvása nen ke].tett osel dá.st" Végerotln6ny L2t4 a Wroc1av jainíra" tíoJ*
oteohors}y és Wronglcí m]-nmerrrryi nérk zését megnyerte, ZlelínskÍ és Sanetra ?-2 ry zelmet ara'tott. Keserii
29 Pr da ég M na 1-} rnérk zést rryertr nj MuJzm mínden mérk zését elvesztatteo Á mérk6zéseket fe1vá]"tva
dr. Boros és Pal cz Gy" vezettdk.

KardvÍv íJik kárpdtoItak usyan a párbaJt rtjz6k sulyos voresdgddrt9 de BakonyÍ k1véteIéve]- vetiik
s n lehgttilnk te1Jesen nogel-égedvo. Ez els scrban a vÍse]-kedésttlre vonatJcozík. Kornoly nemgetl{5zi síkerokryb
fÍata1JaÍnlct l ncm várhaturrk addigr aníg 1l-ven fé1vá1].r ]. veszÍk a ki.izÖolrnet és a b1ztos gy zel-em t5q!el't*
ség vel ál]_anák k1. Á komoJ-y verser*tfelÉésztilésnek egyÍk ].egf, bb elans az e]"lenf I mogbocuulé""' ty*''
szalrEdt' pigkos sÍsakban nom ]-ehet nemzetkozí versenyen 1Éstra Lépni1 nínt agt ery1k Ífju ba1nolnrdkryTet*
te. Á taldlatokért podfu az ellenfé]-]"e]- ke3"1- megkilzden1, nenpedÍg a versonybÍ"rr5sd6t 1 szinészÍ pdzokkal
és gígak lelclpktxtrások1rel kler szakolrrlo Az o]-aszoH l egysrnást tanuLhaturrk, de aa nem a szinészÍ, fegye3"*
rnezat].en nagatartás. A l"erg3le]. csapatnak ogyet]-en komolyan szánottev tagJa l{o;da volt, aH_t esak Bakorr}ri
tudott J.eg"y zni' a tijbbíek - G]-owackl kívéte].ével - egyetlen gy zelmet sen mattak és nÍrrdon m rk résii}<in,
kom rty ktizdeIem után alulnarailtak a mtefurk nagyobb nrtínJával- szemben. BakonyÍ k nrryen nyer e mÍndegyik
mérk záEét. Kovács AttÍla ég 'Meszéna 3-1 gy6ze1not arato t, dle gy,j2gln'elk nen voltak meggy fr e1ro Mayer 2
gy aelméveJ. megfeLo]_t a várakozá'srg'k. Á mérk zésekgt fe].váltva KárpátÍ és Ftrzoaalzí.ookÍ vgaették"

MlndelTt egybevetve e% a vsrserry i5en tarnrJ-ságos volt szárrunlra ég azt lrtatta, hogy fÍata]- ví-
v nemzedékÍinknek nagy szíiksége rran &ITa' hory lJ.yen nerazetk zí vi.adslo}c légktírében mogodz dJék.

*iihcrr J nsaf, - Dr'0zíffra Andrríg
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. BARCZA FERENC EMLEKVERSENY

\

M ltán szo]-gálta az 0SC. ÍíJ-tsl gondosan negrendozett kard vorserÍy a l-eg;trt bb ropiil cseronos{t-
1ono@ b6vetkgz'bében' f1atalon trag1lnrs ha].dtt Ylalt szakogtálnrezet6Jénok ern]- k6t.

lz OsC. vÍv szakosztá3.ya váÍÉorydtjat a]-apított, rnely sorrend nélkitlí háromszQrÍ B#zelemhga kii-
t$tte a várrdcdÍJ vdg]"egeo e1rryer6séto Á ki1rás lehet vé tesaín nÍnden 21 éven alulí. nln{sítatt 'Í6rgÜny*
a6nbk a'!' rseÍ$rgn va]' régzvételt. F6Lsko]-ások n d1pJ-orra negszerzése után n6g ? ven át Jogosul_tak az Ín-
dulésrar A versenyre benevezett kardoa Ífjuságnak szire-Jav&' csupárr }ímváth Zoltán, Kardoe Íerone, Ba-



I

konvÍ Péte és Írotrz Ká.rol;' iávo]-maracásrlt kel!.L saJnálattal regístráLntrrrk. Áz es lyes !Íende].éryÍ Tanrá'st az
els6 eeieJtez mérk6zése iolyarnán eg;; flesstáÍnadás allralmáva]- a I'Ionvéd teren sikos padl ratán saJnálatos
baloset étte, ennek fo]-lltárr nem vehetatt részt a továbbí ktizdeleinben.

Verseny bsintlltásioy 15 vív sorakozott fcl' akÍk el l;"; a verseny ]-étrehoz ja és érdemes f ren-
clez je Sárosy Árrtal eml&<besz ddel jeIIemezte Barcza Ferene her'vadhatatlan &demeit.

A vsrsetry els részét kijrvlvÁs r"endszerben bor5yolitották J_e. Az áJ.lva Íleradt 16 vív a délután1
aunwt !c!eséses, rendszerben vívta le1 ozirrvonal"as, izga}nas ktizde]-embe[r A rragyszárnr.r néz k z nség ooraÍ-
ban helyet foglal-t Barcza Ferenc cizvegye és sz ke fiirt f1acskája' rokonsága' val"amint a Klnlri Nagykivet-
sdg négrta.gu kiiJ.d3'htsége. Á vereerry pélclanutat rendezésér ]- n:ár nogemlékeat;jnk; elísmerés il]-etÍ a
Dr.Torday ÍeJos és szab PáJ. f6b1rá.k í:'ányÍtásárral kijzrerni'iktjd veseirybÍrákat a m rk6zésekva]- s lsve..
zetésé rt, nernkiil']nberr a versenvz ket az egész v'erseny foJ-yarnán tanusított spÖrtszerii ás lovagÍas maga-
tartásukér]o.

Áz OsC. versetryz i ]_áthat an nagy akardssa']-.és sszporrtosítással kitzd ttek; szeretett Barena
Fer1. barátJuk ernlékére alapított várdordijért foly vetéIkedésben és iJr nuitk hatá.rialan vo]"t am1ltclr az eL-
a6 két he)-yan Dr"l)zerencs e J zsef és Demeter Edro1y végeztek. \

Á szontati_an-l]_- 6azdagon dotált verseny eziisb serJ.eg vd.rrdordÍJát, plakettJeÍ.t és ttszteletdijaÍt
Baroza serenc zvegye osztotta kí a gy zteseknek. fu.Szerencsés J zgef, Cserg6 János Koh és GépÍparí
l'ltnÍszter eztist serleg tíszte]-et díját'a rl.Ílc hel"yezott Demeter Károly a Kinaí Népktjztársaság Nagykiivet-
ságe álta1 foJ.ajárrlo*t porcelán ]-ányalbkot, a ITI.ík Pézsa Tibor a Ks.Í. szakszervozetÍ 3ízpttság Herendl1
poaroelán vív szobrá't1 a IV.1k Kovács AttjJa a Korea1 Kjztársasáe Nagy} vetsége eailst irrtaraÍ-ás Ípl'.rmíivé- ,
gzetL díszdobozát rryerte. Á nyo].cas d nt6 mÍnden r sz_bvev je OSC. nlakett dtlazásban ís részesii].t..& továb-
bí helyezések: V. Mesz na /vasas/ VI. Erryedy /v.Meteor/ vTÍ. nostás /v.u"tu r/ vttt. Mayer /vasas/.

Meg ke}1 emliteni"irrk' hogy l'ÍenceléIryin ktviil még Stanzel Ís eIezuszott s }Ionvéd terem c$tsa s
padL Ján és ugyancsak kisgbb Lzcnrr}n:z dást saenvedett. Annyl befektetés ut:in lelretne onrek a tereÍTnek a
viv k testi épségét nera veszélyeztot trndl zata.
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KÖSZoNJÜK...
Á |tBarcza e lékverso4'r dtjÍtt J6bea ü'i-tént.
Két 6tvcltg1be1i fiatal vív{in& nérk6zijtt az c1s6 t9lyéft. N y vo1t é tét' hia! n tEBcsák azt

dtirt tt6 el a g nyelt ta.].álatra nen6 kll'il 1e 
' 

hogy ld' nyor1 t!q8 zt a' l. o6'tá1Ju ! 8dvors nyt' haltoÍ!
4 gy stg bAtallas ozilstbrP díJezá ban rélzegiilt és ná8 oz.D felill szobbnél-s'ebb tísztelétd{ák td'-

'iitt váIoaathatott. T6hát érilenes volt ÍtdfrerElíÍ-. és á fiatalok baf,apta}Í Í6.
}log 6bbcn a dii!Ít6 Essz le oÉoclá'atog dologlak t h tt k a né'6L ga6!tatr'í. e két Yore6nyz6

rnÍnden 6t árt talál-atot b moÍtdta. A sportszsliig snek. a vív - becsíu tnek olyaa !éldéJát Bzo1gá1tatták
ozzel' anírg még az 

'_d 
sebb vé! s rÍy?' k !B eddk kéztéBy1ntéBoot f61a1tgkt 'la Ár .1kéi''6uFtet1on.

K'6zijnJi& nebe&' szélI ncség J slo 6 De gt r trErc.i' hogy tobizoAvitottátokr t6e!! l-B' a Daí
f,lgtal vlv rrenzedák bglkeiben sen lehét tlon az' ho8y a verserir tulÍilt tt 1é ! rdben tB viv becgill tt l
b Úordják a lapott ta]áLato]et. trgedc e1képzcuet6 az' hogy El,'xtan gy zelsBíé1 t6bb6t ér a s!@tgzg!il-
É 8' 61}épz 1h6t az' hogy f1ata1JaLht e télen ís nÚciidot@Íbs krv E!.k 1épnÍ lBgyniMt 616doikíok.

E néuuk' a fatti pé1da raépd s tesz s e Jijv bon ÚÍnd slaloabban 16hét 1tk tanrí dijnt teIfl;
toL 1 eííol a Bziv t-161k t *'"**''":'-.T-".'_".":;i';:ls nála'!l| 

. E3y néz

Mogyor llomi edz Nyugot-Németorsz gbon

Dunay PÁ! p.íJbajt r Eurlipa bPlíob.rnk' ou'* -r*, e '26kérrt azBlzbd:oetett a lvugain !let vívcsci-
v6'tgéA, kétheii soaiaa"áiá.t csa]'ád; a kijr ben t l_t ite. lo1lrerestiik Duttay Páli és ne8kértiik g!íoo]'J on bo kln.
ÍÍ iEvéke[ységér l. Elboszélégéb l 'd!s!Í!el érte sii1'riirt} E!tt }| Ínefuvlre Dogb o'i'u} a nét! t & a rlEgyár
az&ksb r t evé Iroíty séí;ét.

Dunay ér.deti sz rz6dlése 19'9 vIT.'l.-lg sz tt' de a ném t s' Y6t6á8 árí5 ne8hogEzabbitotto
llatályát Ú6o-t a ! saL olÍlDpía j.d,ipon-iJ á is. n náan az }DK. és llszK. k8zi'. csapatot íÍtdj.t' ue1yro Du-
nay J'va61eté gj.apJlirr már e ki'zeuijv bén.ijss?eál11tj& aE olinpLai válo8átott koletet. Mlrd a Ré6y w'l-
sé;nÁe,nbea fu ítÍ.á;]. csatxr-tot és áz o].írrpÍa o16tt mogtgídeEé!É ogyetton td'lo8etdvorserven az e1g6 hai
hé\Yen vé82 tt v{v fo6ja képvís lnt a 

'! 
net gzinoM olasadlsááabaa.

lqnAy P 1 elnondotta' hoÚy Burk9lht.é hata1na5 tefillétr. torj.d kt.'&zpo!Ítilatt{ stfehlban
do18ozl! é9 soo6b' Dortmund s lgorlohlt várogokbaa felváltva taÍt edzé éb.t. Áabrll odz í b1n66é86boR
14 ts'tomá!ry vÍv Í ée édz í fe layelgtét lÁ'tJa t. Á Milngtor-í o8yeto 6n !edl{ 5'abá1y'E8ye#z és
v8e6wbir képz,J ta!troty66ot ta'rt.



}íikérrÍ a fentíekb l l_áthat Nyugatn metországban, német 2i:'''1iosstí.g6a1 és tcr'Vgzorr]is gge)' foJ_yík
a viv kdpz s n:lnderr vona]-on.

Dunay a továbbÍakban hÁ].ával ernl kezott meg az IITSH. elrrcikségo hathat s t mogatásár l és a né_
net rr1vtjsztjvetoég vezet {nek segÍi; k6saségér 1' roelyet vele szornben tanusÍtanak. Míután a nagjy távo]_sá-
6c!ot Jel'ento rrtazgatások 1áŐtrabl és fáraszt vo]_tát enyhÍtenÍ kivárrták, - hlszen havonta tcjbb mÍnt
5000 b. utat ke1]. rnegtermie - g pkocsít vás{iro]-tak számára.

A &rdapesten lebonyo]-itásra ]renijl vÍlágbajnglrsfura n nénnet vLv }at hosszabb táboroaáson fog_
Ják fe1kászÍten1. A férf1t r z6ket I'oeser't osztrák viv ba"'jnok, a kardoz irat, a már évtlzedok ta N6rretor-
szágban eilz stijd6 Cg1znad1a viv neste::1 a párbajt riiz het és n it r z ket maga Drrrray Pá1 fqgja el kész1-
tent.

Er--c-{ G.in

Tou. * Ton

A kardcsopatlsctlnoksog morgojoro

- x,evé]. a Sz<irkeszt h;3z -

Egy olrras Ítk lrJar
- tttÍnlég Ízldssel' míndtíg novo1 célzattal és níndég magtrran:l '' lgy o]-rrastuk exs mogJelgnéee-

kor a l!lo1]. és T r|| hárurag hítvallá'sd.t.
Ez ugy novenberben vollt.
Ég már decemberben, a kar ogapatbaJnoksdg d6rrt6Jén; n dJában volt vlzsgÉznl a tézí.sehneko

IÍa&ar&b mirrb vártuk - és g7engébben rnírrt saerettiik vo]-na.

Á V.Meteor-Honvéd márk6zégén t rtént.
Ile1yr a Vasas PasarétÍ utí tcnnatertne' Íd l du. 5 ra,
Jel.en vannakt a vtld l ollmBÍai, magyer v1vr bajnokok, d nt be Jutott osapatok és más viv k9

k{.ijltjnb z6 kortr és nernii néz k, részben roJnt gzrrrko].dk. és a v1v sport e8yéb szenvedélyes baráta1. Ery
nagyhatalom díplomáJát l kezdvs - E3- reJ.épés-Szurás-PlstÍkátg - mtn néz ki lgent Bészben a kÍrendelt
zsíirÍtagok is.

lBészben'l, mert az J taL kezdetkor k1r'ende]-t versenyblrák nem Jelentek meg ke1l sz{ímnal ds
mm vo1t a zsttrínek megfeJ-el e1r ke sgn.

. fiz a ktjvetkez6 kényszernegrílJ.apoc shoz veaetett:
I{a X nom viv esapatában /v.Mutuc / ogs felváltva vezetnek 2-2 gtétk aéet Y-nar /tionvéa/ n

amugy sem írrdu]-to Xo &2 els nérk6zés utrín lesá:r u]-t és mi.nt csapattag vtaozalépettr Y az e1s két
nn&k zés utárr átailJa az elrriiklést X-rrek.

Nem helyesl hagy egr baJnokság d rrt jébon lil.ubtárs vezesse a m&k rést1 nem beszé]-ve r1rr,j1-9
}ra a klubtárs edz6 í-s ogn'szenélyben1 né6 ha ez Íllet r as/aÍ vÍv sport YÍ].ágh1rti bíiozkesége Ís -
Iévén a h6s k ts enberek és o}rasturr]c nár valanrít aa u.rt. fftudatalatti'ságr ltt Ís.

Ilm'ár |tPost festatt rragytrnk. Áz adott heLyzet karurs"ermegoldásárr.k erednérqye volt és a MV$Z"
a Jtiv ben talán e]- re]-át bb ].esz. De nen tekinthet kérrysaermegoLdásnak aml ezrrtán l6vetkezÍk. Non
ludJuk nely ellenál1hatat -an kénysrer; tal-án ritug }ratása a].att vette 6l az elnijkl'ést fent jelzott Xo
baJnok' a b rák fohér t 6áJa heLyett egr mudeálÍs koru és jellegit rnondJu} fitrd }íj! qyegben és ní ta
tart vajorl pártatlan Justítia nérleg be}yett cí-garettát az eryÍk kezében, tsart a nástk kozdban
egy duplafeketét tartolt -'pohárban. '

rgy kivánt 1gaxságot szolgáJ.tatní a baJvlv k lc z tt' ho]-ott grimos saavahihet6 {anrval tu*
dm b1zonyttani9 hogy a nagy goÍ' g szobrása tTustlcíát az fuazsá6 J-e5f bb rnito3. g1aÍ sJ"a}Ját e6trlÍk k*-
z6ben mérJ.egel' másÍJ< kezében-pall ssa]- ábráao]-ta. Peplonban és ne f{ird }íippertybent .ánÍnt az tijbb
nÍn %y ezreclév ta láthat . tb így esak gtÍlszerti voJ-t' hogy a negJeJ.ent kb. 5o0 f rryÍ vÍv barát
csa.k cseké].y részben Jutott tÍl he]-yhezr ntg egr Jelerrt s rész á1118 fe].huzott tdrddel - lrrrkgo].t _
a]"aosor\y padokon' bdr áJ.l"Ít ].ag wnrrak éle]-més yd}]a};ltok, ameJ-yek székek } ].o*inzéséwl ís segit1k
a sportot. A fiist lÓzepes vo1t; normálLs élességtl karddal k nrry'en lohetott vágnÍ. senti térryá1lds után
a kijvetkez k rdésekre szeretnék vi].aszt kapnít

Igez e az amit viv klubbokbn' viv 1sko]_ckban t bb nínt f.élgg,ázada tan1t 1ak' hory a nÍn-
,derrkori viv bajnoksá5ok a magyar viv sport legnaryobb nnepeÍr ugy kiils6 megJelenésében, mlrb sporb-
be1i s?,1m/ona].ában. És }rory ezt tudní Í].]"Ík' El6relépés-Szurás-Plstjlrát l ]rezdve'ollrnpí.at HerosÍ"g
bezfu ]-ag m1nden' vÍv nak; haaorfl képpen azt Ís' hog-v íinnepoJ.és tenrplonban' iiwrepil habí.tusában Jal'e-
ník arcg az ember, és tro65r á11-tt 1a6 mrir' felép|ilt e5r bÍzorryos Sportcsarnok Ís a nonda szorl_rrt saá_
mos íl]-6he3"1ye1 ée modern |DoháqyoznÍ tllos|t táb].d&lÍa-trt éo ha a baJnokok nen rmrtritrnk utat és ! Jve*
torrd péJ-dát vaJh ki.t kijvgssen a serdil*Let]-en és aerdii]"t ÍÍJuság? E"rre fe]-oJ-J Speotatorl

A válagz adva van, mert p kárdégekben berrfo6ls1tatí.k. $apíerrtt satt
Speotatm"



Vív bemutot o periféri n
jlj_nc,n 'l;:il'''1"r;ncn, slÍnes nyotnássi:i]_ késziilt me3hiv t liésbesitett a posta oÍmenre' meJ'yben a Brrda-

fcrkj" Tes'tr:cve ]-,j*i tltniics ils XXÍr' ]ler' Pet fi srirrdor SIi. viv szakosztá.1ya ÍnvÍtált meg Dudafokon rende-
zend vivibornutatiirl. lic:1 foajr-il< ezt telrtani né]-iniIem.is - gondoJ_tam -& ad aeta akartam tennÍ a meghÍv t1
amikor 0zcray /s"1'','fi:i'irf Zoltrín novét ]_átom feltilntetve f rendez lrrént. Dz a patinás név arra késztetatt'
hogy a híciegnszált|_rjta, }<jci.js deeemberÍ estén utnalc Ínclrr1-jalr a teívo}Í Budafo}ra. saint n negval_lva -
mtlrséke]_t várakozáss:]-'

]lrrrtán nár a rne'3Iepetések sorozata }rtjvette egymíst. Az íinnepség szinhel re a brrclafokÍ Istvárr té-
ri á]-tajt1.nos j.s}lola díszbeSltiiz tt trynatermen a zsufoltságnál is jobban eláraszt\a néz k5z nséggel. A
kés'3n érirez k inifo csrk a trcrnaszerelcon, bord'ás fa1on fiigirye tudtak eJ-hel3rez}cednÍ' az Lzgalomt l ragyog
szernti g..,'ermeksereg petlíg a pást lcjÍ";il a fd]-din ii}ve szurkolta vé3Íg a ba'nutat6t. iLz agl1Ís Szív s Zolté.n
testneve]- tanár propa3arndája ''vár'alroaáson felij]-i|| sikerr'el járt. Érdr l1 }IagytJtényb ]_' Erd]_igetr J. Ís
eljijttek, ezen & vidéken nrég al_Íg isaert spo.etá.gga]- e vÍvássa.}- megÍsnerke&nín Val-akj_ tr fásan rnog ls Je-
g'yce-be, hoq.:; OaorÉLy Zoltiín leg}<izelebb már, ha bemutat,5'b trrrt, a Sportcsa'rnokot ].esz kérlyte]-en lcibEre!-ní1
a n4ryszJ:nrr érdek]-5d eLhe1yezésére. A miisor els részét ozoray Zoltán viv szekosztál1'{mk tagJa1va]- tar-
tott benurta't t:jltijtte 1ci. Áz Ítt l-átottak' nsncsak a néz k;jz nség tetszését, de a joLenvo1t viv szakér-
t k'teIj,js eil:i-sin rését j_s ki rderne]_te. iaen a benrutat n végígvonrlL az avatott mester szakszeríj kezenun-
litijérr líezc fr:kon 'l tlnÍtvár$Iok kif ástala'n 1áb és karnrr:nkáJa, szép testta:'tása, az islro]_aviv k kitiinc5

')er\]evezet $t;, mincl-minrl arr L tarruskoclík1 }:o,3y goncos9 eg.r'éni munkjlval fo1yík g. nijvend6kek kÍképzíse.
'innok rill'l;jjn nern relnéz megJ ventl 3_nÍ3 hoa,l rdvídesen naigy versen1rg1a porondján Ís erednényesen fognak
saerr:pel!_ni a 3r.ldafokÍ SK. fiatal vivrji.

I'{egérrlemlik nindannylan, ho,3y j munká;rrkért névszer'int megemlÍtsiik ketl
GyejTnek isk9]-av{_v{s_Qgng E]-bert Í6zsef, Mérey Péter, Bál-int Lajos t r9 Zsámbéki An]rás kardvÍ-

vásban Jeleskedtek. '}

T.lánlrok t6r:is!g.]_-a tqrelgtÉj:íq: Radn czy Gy rgyi, K1rá13' Zs,tzsa, Xa1Íeza Sylvia, }Iyéki Tldda, Ye-
1"oní Eva' VÍnrae Jrldi_t"

}lelJ_Ínger János' Gy rvári Sáncor' Kordor Dénes.

Kg{Lqsgport-'b6r-ngt3t n: Kondor Dénes, G}' rvárÍ Sfndor1,Juhász Káro1y, I!-eÍninger Jr5zsef, I{ar-
eányi Eníl' Verebélyl Árrdrjs mi.lk dtek k zre. Á k1esésgs t6rwerseny HeJ-l_irrger János e1s sógévcl végz rl<itt"

,l miisor r'rí.sodik részében o1-LrnpJ-aÍ és víiágbajnokok, neves váIogrrtott keretbe]"i ]-versenyz k
ogyrrrriskcizti rnérk zéseket' a niivészi vÍrÉs nagas Í-skoLájá.t nutatták be.

Á ma;,,ay vivásnak sok tiind k]- s1kert aratott reprezentánsaÍ;
}I .Í t ::}-en; székeJ-y Tíborné; S.Dtim J-ky lidÍa' Sz.iíorvay Zsuzsa
Eérfi.:b{rrepr SákovÍts J zsaf, Ba]-thazár IaJos; Sz ts Ber-talan
Effiffireni Sákovíts J zsefi Ba].thazár Ia3os, Burzso''yí Barnabás, Gábor tanrás
'{'Id_b'*n:- Kowícs Pál' Detre István isnertették meg a vivás minden szépségét az 6ket leJ_keson iin-

nep16 tr.r oa?ffiffiS n s6..3ge1- .
E1ismerés jJletÍ mindnyáJukat, hogy a viv sport uj teríi]-eten val' n psze;ijsít se gol:áIatában,

lz sz mester hÍvására készsé,13e1 rende1kezésre filtak" Jutaimrrk az a t.ergeteges stkern mely vívísrrkat
kisér'te és a ra;ongás me1y a fiatalság véget-hosszat nem ér autogram kérésében rTrj-lvánrlt meg. Á verxldg-
lát k á1tal az élvcrseqyz k és a testiiletek képv1sel i tiszte]-etére adott társa.svaosorán a hÍrneves h;da-
fokf borok'fogyresziá.ser k z'"nh hár,L zenekar pattog zenéJ6re táncra perdlilt nrindenki s ezen a t ren ig
a 79 éves rijkfiatal ozoray meÉter jdrt o161_ j p ]"dával"

CílrJcern o1ejént|nrérsékelt vfuakozást|l emlegettem, ezt rnost azzal ke1J- helyreLgazítanon, hogy ut _
lagoaan ígaz iirciniimrn szolgál"t, hog3l JeJ-en lehettem. A látottaJc isnéte]-ten rneggy ztqk arr l, anínek an-
nak ídoJén az Arrgyalfrjlcli Sportískola bgrnutatkozása alka]-máb ]- is hangot a.dtanr. J szakvezetés és ke].l
hirvcrás mel_lett, rnég a perÍfer1ákon ls gyíkeret ver sportágrrnk és ez a vívás tiimegesttésének hclyes utJa.

Gábor J zsef.



A SVÉDEK PÁRBA]TŐRRENDSZHRE
3. kÜzlernéry

Cse1es fe}tartrj szurás kontrat'enp<j ellen.

Ses!,eg,.1
Á tets lcarra tárnad

lJno-doux feLiiL-alul
tánad k zre

MegJegyzésokl

Á mesternek va].rjban"támadnÍ kelll $zenéltet bb eg.,, ta].ri]'at a tanÍtvárry kezén' mint hosszag
szdbelt nagyarázat. ÜgyelJiink' hogy a tanltvány va]- ban rryrJtsa kÍ a' karJát a feltart ná]-" A feltar-
t szurást el sz r lrelyb l7 naJd hátralépéssel gyrrJcorol_tcitJrrk.

Nagyon forrtogl
.l mestgr sokszor védí a feltart szurírst s vissaaSZitrl Ezt a tanitványrrak slxt; kontra'gixt

vary o}ctárnral véilenie ke1l és rj.posztozní. TzzeL c]_Ien5rizziik a penget/ezetést.

Hi.bákl

A tanÍtvár{ynak nem szabad a fé]-tartoszrrrást kés n kezdenÍ, alrkor ke]-]- ezt azonnal v grehaJ-
an1; anikor a mester a támadást kezilLl'Ugy a feltart szurásnáJ-, rnÍnt a vá1t fe]-tart szurásnáJ- a pen_"

gehegy kezil{ a rnozgást.

1]. L S c-k e

T ánattá"s f e 1t art o s aurée' Stxt
Strt rlposztpok-
táv rÍposzt tel l-,
vagr H.zár saurás
az oLdalrao

0lrtáv rÍposzt

Sxxt rÍposzt

Mec{egvzés l*
B#t a 63zakorJ.atot el re1épés-k1tor6sse]- és feltárt<jszurás-hátralépéssel_ Í-s g1'glk6'o1tatJuko

!3ntilgrryf kzjnrrys-:
Kvart opponéJ.ásea1 Klrert fe3.tart
feltar' t ail.
01ctáv feItart szu- Olrtáv fe1'tartii
rás't végez

Védekozést Infuhe1:''?ej:

Kontraslr -
riposzt' o}ctáv.
Sj.rt-o}ctávl msy
}nrart-septÍm ríposzt

Sixt

Álacsony kézzel és
tregryol ad pengét

sllentádadá$ haJt
végre a T.kezére
llagas kézáLlásbart

8].1ent&nadást haJt
végre alu].

l,Í.fe]'fet[L kezét azzal s
hogy trnrartba nery
Ellentrfinadágt heJt vég-
ro a |lrkezére biliil.

Korrtnaslxttel véd ég
r1polatoa'a t.karJára

EYa-ct-s Í:r te!. vécl eke-
sik és rípocatoz.

Eontraslrt-lcvar tal véd
ás ríposutoz.

Egyenos szurást ad a
kégre fs}tÍtr61 ríe
ylsszatei á]"].ásba.
I.Íeltart gzurást ad
alu]..

Egyenes szurást ad
kgzérg alu].

x'e].tart t ad Íeltíl

Egyenes,szuréor ail
kiits kézre
Feltart szurást acl kl-
vtib 1 a M.kezére

Eryeneeszurás feliil1
á]-]- ás -fe ]_tart s zurás
a]"u]- a kézre

Egyenes szurás alul

Foltartr5szurás folii1 B
kézre.

J*.:--e-e-*--\ s
E E n t r a r Í p o s z t 8 Y a k o r 1 a t o u

Vá]-t szurássÍil tánacl

T.állásba ne6r vissza
bÍ)í6ts1 vétl s riposz_
toz a !{.a].k&rJáÍa.

T.Une-Öeuxve]- tánad.
{. á]-]. sba tér vÍesza
ée M.karjá,ra rÍposztoz
T.doubléve]- tánad"
T.visszatér állásba és
sJ.rbrÍposztob. atl a l'{"

karJára.
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12.. Il e- c' l; e

l:es;Leqi talrtv'g:- 
K ij t o " -u]j*',* 

Vjjiekezé-gr Ínrl.tre1:{.ug!'

VrJ-t:isstrL csel-ez Kvo.rt pen5el itdssel cgye*
nes-b szrrr A, M,lccz re

' Valtá-ss.lal cselez llontra.si:* kijt sse]- eii"7orresx \
szur a l.i. aLl:;e.rjs{.ra

V'{'ltással alu1 cse1ez C-llrt,É-v kdtcisse1 epi/cncst blí-
macl a testre.

Vá1tássa]_ a].u]- cse]-ez Szeritirn kijtés;sel e.;;rane st
szrr á tegtre.

l'ísgi esyzjis:-- - - Eat e]_ rel pds*kitijréssel is gyaltoroltltjr.lk. }leig1r 61trE1 ha a he,L.r t|]g1|r.r'rt'rl||. A rrewét al_
k a i b ]- vezetjlik. Á penge}dítés rníndÍg e1 :'e1rr.]"aci mcrzriul"ntr s & penge lcijzeilévgJ- va6t er6o ve1 tiir-
'véník.

r"ffio
Vá]tással csclez Kvartl;p'l kzlt s átvÍte]-lel

olctávkbtéssel testÍO S7'1tI, o

Egyenes cse]-et nnrtat Kvartba rneff/ és ezze]' r st

3'i* uo*ust vccz nreJ_;r:t át_
vÍsz sep1:inbe s c'r^''enest sz,ur

VáItr1ssal szu:: oHáv k tés-b vesz s átviszí
lnrartba

urJ-*5usa1 aJ-uJ- cselez Sze1riin kcj't st vesz s átrniszí
sixtbe

17. I'ec e

Váltássa]. c'ge]_ez Kvarttal kljt és átviszÍ oktáv Oil;rozÍcÍ s oktáv rÍ.-
k tés- egyenas szurásba poszt, v.fe].tart

Vátással oselez Kvartta1 k'ijt '_l ritviszí o]rtávba

01rtáwa1 opponál vá].t szurást v gez ir karra a]_ul oppoziei s olr áv-
, ' vaGy fe1iiJ- sz'eptím _ riposzt
ví-{.-bással cse].ez l{varttal k t s átviszi olcbávba 

:i::íi:':ilfÍI:
pou"t v. feLtrrrt

O]ctáwnl opponál Váltássa]- cselez
. Kitér és alacson',' va.T,/ magagjzept1nret véd vonartan tijr k1.

VáJ-tással bselez Kvarttal kijt és átvÍsgi olcbávba Oppozlc1<íe oktáv,
kontra olitáv' szep-0ktáwai opporrr{.l váltassal eselez

Eontraoktárrvat véd Kitér s alacsolTr vagy nagas vona]-_ tím rÍposzi vagy
ban szur. fe]-tart saurás.

ile6.;!eagzégek:
-- A fentÍ. gyakorletlot szir kvart; szeptÍrn s oktáv kiin*J]-ásb l ís gyakoroltatní ke}l. D-
z yrtivtn e1 re1épés-tcitt;résse3- ís.

t J-egtiibbszy atanttrráW avá].tást k é s n kezd1. Ezt'abbrtn az titenbgnkeJ-l kezdení.'
arnikora}'í. a k'jtést kg zd Í . Eaeketag;7a).lor1ato]<atvá1"tással, une-deuxégdoublé\ral fejezikbe.
Az át'vLtel haJl_itott }ca'rral tlirt nik,s a n;rujttíst a vá]-trísoa]_ stb. kezdJiilt.

IT a g 3' h Í b a' ha az áWíte]- k zben az ijkliiriket ejtjtik. 
.

/toty atJuk/

sZÖVETstGl H ÍRE K
Gerevich szovetsegi kopit ny tervezete a vologatott

Versenyzcik ronglistoba s;orolosorol és prémium pontozosarol

A vrílogatás mogejtésén ]- a rrrultban, de kí-ilrjn sen ez elnult vivcíévadban tapaszt'aIt bÍzon3ta-
llrnságok és visszássá6ok megsaíintet sero Gerevích Aladírr terveaete*. n]uJtott be'a l"lag;yar Vív Saiivots@
elrrikségének' i:,mely ezt e]- is fogadtao

Az L959. janrrár 1-e]- kezd dl6 vÍvcjévadban tehát é]etbe ]-épett a pl'én1um pontozásrcjl sz lrj ren-

t



$e)Jcezés1 raeJ-y lén"rea;ileg a ktjvetlceu el.qondol,ások al"a"&iÁn éplit*- _fel. Áz ti3-ver.setly'zi5k forg'áJuk ígazoldsáu]-

rninden fe3yver.nenben J v -}cgat verseÍ{yen' va].amint az egy ni bajnoirságorr kjte]-esek e}trdu]-nÍ..Ezeken a

verse:rye)rán a dont be Jutott.v:iv k pontozásb& r6szes{ilnetca 8,z" I. helye';ett 91 a IÍ. B, a 1II. 7 pontot

6" isy" tovdbb r e]_' A-második s hármaciik vá}ogBt v rsenJ/en az eLr , hat 1-]- porrtot kap' negyedíken pe_

díg - mely a marj]Íar baJnoksá6árt fo]-y ki1ulde]-en - az eLs }rárcrn he!_ye zatt 22, a k vctkez t-É'"tqn podig
1-1 pr&tíurn pontot s,ZQr,aZl

Az ese.tben, ha két vergerrya! azonos pontsuÍimrnaJ- végezu akkor aa'ót verserryon el_értl sszpon-
lozé'st vesz1k számÍtá gba.

Az eLn ksé5 tov bbá rq3l, ha.tározott, }:r;g1r an érrad fo1yanrd.n az egyesii]-etelc által k1íst r. osjt"
vereonyek kijztil fegry rnemerkén'b-"egyot2 válogat Je)-Legijvd fqg trÍJelci1nl1 és ha & verservz iJ-;1en for-
rnán az tij<lÍlr váJ.qgat n Ís e]_Írrdur, wv az J váLogat versenyen eldrt legJo}b négy verserry erodm ny t
vegzík számí.tásba.-t"á"t" rusz teuái minoen-vtílogátottoáqra prilyía<5 vorserryz6nek }ohet leg rnind az t
vcrsonygn olíndlu}ni, mort )_oggyengébb eredn rryét szánitáBon kÍviil hagyJák"

lla valaJctt betegsé61 vagy mÉs lconoJ.y ok hátr ]'tet egy vagy trjbb válogat vorsenyen v;:]-rj !tr*

du1ásbarr, Í11et lq: po*sáeráastenl ugy a válogatrísnál a } tagu válogat bÍzottság d nt. lJgvani-s9 hrr a

vÍv ra' a csapat ry6áermonek biztojltáse' szoinpontJáb l sztiksé3 van, ez esetben " válo8rrt 'bizor;tság be

vá.roga{hatJa az riiebot' de ez a dijntés csrik egy-ory a1i<dlonra érvéÍ{v sr

Hir szerírr! az e}rende1t rangsorol-ás álta:.á.nog negnyl'ryást ke}tatt é1versen1z j-nk }l rébenu

mert a nr4ltban a btzonytalansríg Ídegességet okozott éppen a 3.egfontosabb fe1készÍi'lési j-c szakhr'rn.

Beurélhet l hqgy fentí váLogat rendgzer é}versenyz írrket ar'ra fc1;ir ijsztorr)znÍ' hrrgy a ke'
retedz seket szorga1ma"*n'tátogassák és J eredméqlei]< bÍztosÍts{ík hel.ylikot a vá]-oxatottban"

A BudopeÖti Vív Szoyetség olopfokq versenyb.ír k épz tonfolynrn

fu.Borogs lrn tanfol_1ianvezet beszá:rro1 ja

A B;v.sz. 1958. november és december h, folyanírn 35 bal3sat rsszvételével negtarto'';t vívc1

vorserybir képz tertrolyana az elméletí 6a gyakorllatÍ vizsgált befejczéséveJ_ véget érto

A szinvonalas el adá.solat Maszlay laJos, lCLe11 Ká1mán, Fa]- cz Endrg és G1rdr5y9 Dro tordny IÉ-
Jogr székely Tíbor s }r"3oross Ern6 tartották.

Sportk<irÍ hovátartozás rrzgrÍnt a lgnagyobb létszáJ".mal az Angynlfrildi $port Isko1a 1-01 a Bp.

Vasas f tag1á végezte el eredn n]/esen a tanfoL3arnot és Bp.SpartaCUS9 1TI.k"1VÍ"9 T}po}{onvéd' Rvsc.7 }ÍTK.7

Csepe]-í Vasaa' V riis l"ietem vtv k is vennak a végzet'tek kl{zijtt"

it" vLzsg.átztatást Maszlay Í,aJos, Dr"Borogs Ern ée }al cz Gy rgy fo1;lta'bták le e]m61et1 és gyrr*

korlatt sikon, ' áo't uteaÍ Általános Iskola tornaterriaében. A helyÍségeknek e cé]ra val- átenged6s6ért
a BV$Z. elrriíksége eauton 1s há]-ás kiíszÍinetét fejezi kÍr

A vÍzsgán - uagaeabb vlv Í képzettségiik a}apJán - nreghivott vízsgáz ként 1'1endeléqy1 Tarnás s

a KarnutÍ flvérek ts grgdnén1resen LevLzry'áztalc és II.oszt. versenybir 1 n1n sitésben részosilltgk. A'tan-
fcllya.rrot végzett és g 'ednér$/os n J.evtzsgázott 32 }rallgat ngyalcorJ- verseq5lbÍr l| nínr5sitést kapott.

Szorgalrnas } pemt'ikijdési.ikért és át].agon f,elíi3-Í J elméleti feIkésziiltségrikért Ka]-urár János'
Szcléryt István' Bertalayl oábor, t1árkus Tíbor as ajro Zsunsa kijr1yvjuta}onban részestiltekn Dicséret i]-1eti
D;1.k Ete1ét a tanfoLyan títkárát, a tanfoJ-yam gondos 1-ebonyo]_Ításáért

A fentiek alapJán a II.oszt. verserrybÍrák névjegyaélrébe folveend :

lGmutÍ Jgn Bvsc. D[.Báday utca 49"
Kamutí lpsr1 'l ll ll

Mendelényi Tarnás BvSc. Ix. ihl Í ut 1?z}.

A gyakorl bÍrák névJegzékébol

Bertal_an 0ábor
Bír Zsuzsa
Borda R bert
Cgiszér $erene
D ne Gdbor
Ihrosay Érra
Fakote Jánob
sanaaugh Péter
Hajdu Istvá.n
Kalrnár János
Katallnj.Öh Bn1]-
Kotrnsa Itro
Í*jÍ}ír{ ilá,szlrí

Vasas VIII.K ztrirsaség tér }4.
Spartaeus VIl[. Baross utca Jl.
AgI" " x1lT"vtsegrádl utca z6/u,
AgI" NIII"tr thÍ ut 4!.
AgI. XÍIln3u1csu lrtea 23/a"
rIÍ.t'lÍno rÍÍo Den'j utea 4.
V.Meteq** XÍÍ* Á].kotás utca 5I/b"
vasas I1o. Ba]-oeh Áaán utea l8r/b.
Vagas ViIe NépszLnhda utoa 2}"
AS1. IX" Eerenc k$rut !"
IIl..!5tE. 11Í* $ényes Ado]-f utoa J-4.
Vasag xIT" Ráth Gy rgy utca t4.
ÁsI. xÍIl"Ror{rva utca 2"



Boeskai trt 4.6.
,: l;otiís utca 44.
$riv utca 4J.
Saross utea Bl.
G}'íz6 lt'bcir 5.
16ll,: '.rt J-OS.
io]"dÍ Ferenc utea 29.
)i;..''bi:r.ric utj a (il,.,

ll:lrinih.; i"Jrj-'T,'.''s ut 11 .
li.:z'u{ 

';.;"1;'1,.',n n'L L:1 .")\!)rrst3. 
'3y5r8;.l r:t 6i,l 

"
i3:l11air T:rre utcrr 2rí.
.?. bert llár'rily k ;rut J4"
?elepes r:ter J.
Kresz Géza ltteet 26"
Bolcon utea 6.
J zsef k nrt 67.
Iíelemen Lászli tttca 9.
l'iárvány utcl1 28.

0-C)-o-o*0-Ö-0-CI-0*o

Ij ijzŐi( i1{:VÁTÁ

E $,t{j lr nu r&a. f e]- t é t eAc-í.ilq k é s 
-,n,'r 

nh:L@l' 
"

A:: Edz tsizottsri -i.'e]hÍvje a $po:ttárll:J< fi3;'o]_mét az MTsÍ. 4 sz. K'zl n}É Í1p,k 7h95| sz. "uta-
;:ÍtrÍsár'l' arnely r:g eda k munk:ife]-ti:teLeine1x ds :.'.ln]rilbér nek szabáIyoztisár l sz l. As edzi.i nrunkasuerz d'ésieguj abb nrÍntáJrr iirlailJaít F. spl:rtpropagandár'Íi.]. 7'ip.liáicderi ut 57 7 13net-'oo..'a"a"o1oi.

: cl z. : t i-: aa c,.]. vm:rgiL,".-r@

A f,5városban rniikÜd ec]z k Í.gazo3.vár4,iii., níndon cs{'ttirti-iktÍn d.e. 10-].2 ráíg éw nyesitethet6kai1j]'i:j/ar,VÍvsztjvetségben/v.ltotautca]-.TT.22I,/-,

e*q LJsx:i;lggg {3.gggsl*-sq,rujlté_i*-
llz ad'z k rrunkaszera céseíket ]_959 étro mLr.r*raad tk]g:1 ne;-1rrjÍtani tartozrpk. Áz uJ nrrrrbszerz -dés a MVsí" ]iriz bizottsá6Í.rurk J váha1nrf,g véget.b 1rr,::ri.lta_i;andc]"

]ra$=\ "p"$F.w-''' postán aszkriziilhet 
' 

fentlh1rÍinkben krj l,'i'1 1, c j-ncno

o-o-0-o-Lr_0_0_0_c_r

I

.. r nl?e!'senyrol * versenyre. ,.

sovatvezet : Czíffr* Álrdriis dr"

M{ - 'lov_onbor i.fJtlslg,í vÍváÍnk nagy prcíbr:t,átblének h napJa vcr1t, r*r3c1s docemberb en a2 mszágosfr.Ar5 r

aaapatbajnrrksd6ok }e$JobbJaínklL, :;r3t l;,j_rrdenktt a soronp ba ríllitoitak. Á'csapatbajnoksrígok rnÍrr í.g tr1veb-bon tti}cr"iíatk vtvdsport'un3r }relyaerté'b, onírrt aa ogyénÍ baJnokságolt s dpi:en ezér.t még nagyoub *rryer'l6t 6rdg-me].nek"

&ls'5riek * Lt gy'iJ "inE 3'éptek pástra. Á baJnoia:d"gon hat f vá,:.osÍ. csapet wtt részt. A íídékÍek
ezu*'[rr]- nrrn kaptalr he].yet a baJnoksa nez q7 ben. Á két harmas crlo;:crtbil e.gy-ogy osalnt esett tl. -A'_;-
61yí"k cstlportbar'r s$mij]-kr kitiin vÍrrása. nern vo].t e1egenJ ahhor, hc1r41 * Y"lÍeteor áua,patánpr. a oort6be JutÉ-grít ]r"harcol";Je' m*rt *g CIs " fj.atal g k1egyensul.yozot't egxittoso'bl7 ar"ríPciba";ibdÍt**;-"_*6ae1net
Jr'rhd::n 3t ?3-arz*rÍ"fii:Ür $nal-ontay és fie]_emen ?-2, ij-]"et j.;á ftím;juqr 4, 'lrÍJrtornd 2, p4,oxytté 1fuzebetzur'al*tt* Á Bv&fr" ),rljnrryen 9:5 arárryban gy xl5tJl a l.letcoi: e].].Jn" In::ek gcn"gn Kovácsná *g,';;"-D&' ]lrJrt. A
5yt5r*'l1"m*.!: a ktjve*,ktla kd1rpan oezJ.ottak ncg; $zdkcly:rd és jio,rfr,csnB 5-3o $aabd 6. 2, r*ít""ii" i' trleio-
3'*g i}iÍn 3'kry íi, bd*ryn 3- g4y* Á nágÍk cno;iortban igerr heves t<iiaitgtfln ár"mri ki ;'d 

"t;-*gv"oii niíijt'



a Cse1tel és Elektronos og;yilttese ulztitt. A gy zeLmet az Elek n vérekke]- ilegero{síte-i';t cseireli ci;a;nt ]r cli.--
totta el egyetlen találatta}' alnL az ]!lek rrovdrelrne]c, e1s6sorban l4ar'gitngk vo1t lÓszijnhet 

' 
aki nnjntlerl

e11crfe]-ét'k zottiik ileJt ltdik t is Io5y zte. A mér'k zés során Elek i'í. 4r 3.1-e.k llonrr i1, 1}iinv:i1;y:í- 'is
Ea1o6n 1-J-, íl"J-et leg ReJt lld1k 11 MarwalÍts s }1_ugoJ_insit<y ',:-2, Kik ny 1g:,6zelrnt:t arato't,t" * r\ iTon_
véd egyiittese mrí:'l nr5ren g-r' z tt 914 arét5rban az Ele}ctronos f_íjicjtt /ttar'osi és l]sabkl .'-'j,t r''oi'vr'']y'1?, Csá*
szát L, illet leg }lejt 2r;Kokén;; s },íarvaiits }--J./'

A cl nt ben a csepel vÍv í tovribbfo]-ybattá}c a megJ'epetéssorozatot és a c lel- tt ]_cvivott e]_s
fordulcj'b"n 9rJ-re J.eryi!zték a }Ionvdd csLprtát. 3z e]-s sorban E1ek llonán:rk és az r.rt<jbbi vei'serT\- clten fc1-
tiind K,g]-nek volt k sz nhet .l1indkettan hárm h$zelmet arattak, Berrrv lrtfl ?' illok }'{. 1r Íl]-et leg llcr-
vay Jl Zsabka 2' l'lnr'osi és Cságaár 1-]_; A Csc.ocl e61;riittese ezzea kinerÍi]-t és ClJ]_uttln rndr nem turlot'" syiz-
ni. Az egyetemistáJ< ifjusá3i baJnokn nlr PlaZzerÍano te1jes á-ndiszponál_tsága e].len re 3.g'$ ar.rí.n.rb:rn i}j15z".
tek. Juhász nin<len nérk6zését me5nyer er'Kelernen és Sza1orrtay 3-3' illet J'e3 }llek l]-ona és Balcrgh 2-í_'
BénvcjJ-gyi s 3]-ek l'{. 1-1 gydzelmet aratott. .1z OSC. viszorrt ;l ijonv d nagdratalá]_i egyllttes t ]. szen'Vc'rctt
9l7 arárT'u vereséget az e'lésznap Ígen J 1 viv l'Íorva]'és d ]_utrírrr:a r gi fornrá;át visszanver Cs -szi..r'j-)
gy6ze1me révén. Zsab]ca 2' }{'rrosi J.9 i}let leg Jr'rhász9 Kelentm és Szalonta1r l-2, Wazzerl;lno } c:' zelrnet
sr&tot"b. Á dijnt e:nlitett hárorrr r sztverr Je kiízijtt a hcl]lez sj sorrenáet eg:,'enl potttszám neIlett az
egyéni gy zelmek szá'na d;jnt tte e]-. ]lu bajnokságot biztosan, vel-et1enii]. a il/S0. egyiltiese h d1totia e]..
V1vásuk egyenletes és megbiztra'b volt. A csapat ger'ince iíovácsné és Sztllrelyrré vo1t. llellettiik ay,onbR'n a'

fta'ta3.ok ís egyforrnán kivettélr résziiket a g1szelrnek me3sze"-zésébcn. ri1os1nn s fr5]cént Szahí Éva negtet-
ték a ma8ukét' s t ut bbi j val t,;lllret, mj-nt e,rirí ebben irz er s nez n1l}6,p'"tí1e vár'lti'co vo]-t. Részloies
erednények a k vet'.<ez k 3vsc.-osc. 9t7 /-t'ovácsn , 3l $z,,jkc1:rn , Agortcn s Szabrí 2;_2, illet le; Juh:isn i,
flazzatIano 2, Pászt y és Szrrlonta:,' I-f./.,31/3c._ sei:eJ. Ilzt, fl<ovi':esn i]s Szí1li_-1,^d 4-4r Áloston és $zab
É. 2-2' i]rJ.ei J_eg Ránvil-sy'i 2r Elek Tl-t:na és t.largLt' I_Ii" B1ÍSc"_T]onvdd 9zf /r'ovícsrrj és szétce1yrré ]-]e
Szab 2''Ágoaton 1, i11et'51e3 t'iarosÍ1 Csl5száx és !'lorvay 2*2, Zsab};a 1 'g:,.. Végeredrné{,'ében I. nvsc' 6 1;on"|.
I1" Osc.2 porÉt 24 #.. rrT. i{onvéd 2 pont 23'gI. rV' Cscpel 2 p" 19" 3y. F bírák; t1ag71g' és to:.'rlay.

d sérfi tr5r csapatbajnokság ryio].e résztve'r csÍ.ll-a&ta ké'i; esoportban l'íi:rcijtt a d,jnt be jutás rt.
'Az els csoptrtban a csepel csa1nta rten isnétclte ne1.; a n i vtvrjk rrre,31epetés'5zerí'!' 5;szeIméto Kiesése
piue1at1g sem volt v!tás. Az oSC" vivL]í víszont ísen me3szoritották a '3VSC' és V-Meteor eg:lliittesétn
Bvso._osc. 9t| /xoros és Kanuti Jeni] 1--.l9 }r,nuti #.sz1 á, Ha].lisz 1, iL1-etd1-e3 l,tarosÍ 3l Szerencsás 2r
kun ée R<jsa 1_1 gy. V.l{eteor-Csepe1 1]_:5 /llerzsenyi, Sákovits és Gnbor 3-3 Z6kí'ry,2, 'L1_iet 1e3 Tc::cbes,l;y
Áuos 3 B zsa 2 8s. BVSC.-Csopel !0:6 l(amutí J. 4' Karrnrtí !9 Boros és i{aIász 2-2, Í]_leb ]eJ l{5rá11"';l1i ds
B zsa 2-2, Dar 

',vr 
eu Íerebessy Ákos 1-1 gy. V'l"íeteor-osc" 9z6 /r,r,xor 49 SákovÍ{s ], ZékáÁy 2, i11.et 1e3

szerancsés és B sa 2-2' Plagárry'i s ',{'|i'c;:i 1-3- g1l"

/t másodÍJc csopmtban e]|ég gzoros ki.lzde]_rneJr ad cltak. Á szolnokÍe.k ezÍtién n'6m Ísmét:Ittik meg tr-:-
va]yt botorésilket1 bírr a Vasas csapatát í6en megszoritottá]t' Á ve'sas ég D1ektro,''nos mdrk"{zés sorsá.i; Kaszfrs
rag7o6 vivása d ntijtte e]_. l{índ a néry mérk z sé-t megnyer_be és 3'iil jxjt is le;;l,$z.te" Vé6eredm n1'' 9;J n
Vasas Javára /Kaszás 41 Felkay és Szabcj 2-2, Dr.rronell_y 1-, Í1_3-et 1eg'l'ii1 p ]n Pa.cséry 2, Dadányi és GadJ-
J"-1 gy. 1lornréd-Szo]-nok I4z2" 0szo1_;r nernesak míncl a né,iy rn rlr z s6t, megrryerte }endvailroz hasorJ an, ha_"
nen m1rdijssza 3 ta]"á]-atot kiipott' Tová'bb azclnbi.ln m'ír nern filto'bta erej b l" és a torábbi r'rérk z se]ren nem
szetzett gyŰze)-rnet. A szolnokink kijzl:1 csak Dmecs tudcrtt gy zni, de legy zlitt eI'lenfelei Gyurieaa és
Sz ts voltak.- Vasas*Sao]-rrok 9t7 /szav 5.' Bartos és Kászio,s 3-3t iríettjleg 3"IJagy, Dernecs és Fel;e
2-2' Harik 1By. Honved-Dlelí1,rÖltos 9zJ ftrendvr,í, SzcltsrGyrrÍcza 3-3t i]_let leg raes ry 2, GaáJ., Veczán
és DadányÍ 1_1 gy.

A d6]-e1ijtt folyamán }evÍvták I. osz,tá]-:,lb l lriesés szernpontjáb.Ú]- sarímítrísba J v gr rk zéseksto
snnek során az 0SC" 9l5-re gy{z tt a Csei;e1_ cIlen y'tlarosí és Kun:)-)9 ll sa 2 Sírosi L, i.ilelt ]_e8 l;iyo-
mrárkal 1r i| asa 2 gy. ij]_e1ctronros-Szo]-nok 9z3. Az Ef'ektrornos $Lil_cip ni{]_li,il Dadárgr1, \deez{'n, G::á1 és Facsé_r'.:r
seze.állít&ban á]-1t fel. A lciesésért tehát a Csepol és Szclnolr eryiittes nek }lcll-lett lncgn rit zníe. A C,:e*

pal /n asa, !{yomár1'l:ri, Ter"ebessy Ákos és Darárryí[ e::lpr,1a 9z1-ta g{ztjtt, s k]],, a Szolnok esyiittesé esett
ki az I. oszt.iJ-]/b 1.

.t d nt ben .r 3VSC" férfiat mindcn to]rintetben negÍsrn teIték a n i 6g,]pattrk eJ.lz rrapt &r5 ze]mÍ
sorozatát s Ígen nn.3y frj1 nnye1 h ditották el a tqjnolrságot. Csapltutrmaj< áI]encld gerincét Ítt is-két
ldp bált t r z a Karrrrti fiv re}c alkottálc. Papp Csaba betegsége niatt t vé,1íg, Czv1ko.rs:kyt pedÍg a
mérk zések t bbsdgébcn n IkiilijznÍ k kellett' 1Jz még ér-bé].:esebb beszí gxl zelntilret, amr itt is annak vo1t
kÍjsz nhot ; hogy fiata1JaÍk 3oros, Halász s Náray teLjts m rt kben ir'?ga]_1td'k heLiikst ds nagy narekét
foktettek két vríllra. iné]-kii]- a nenzetkijzÍ tijbbsz rÍ tíizkeresztségen'átesett ''oreielc|laiÍ3}ra n:'lerhették
volna rne a baJnoksdgot.

Mlisodík a }Ionvéd eg-l'i.ittese lett. Ennek a csapltnak Gyt-1rlgza és Szi]ts vo]-t az- íll.rrvj gerirce,
ameJ'yet mélt képpon egészitett ki, s t néh.l' trrl Ís szárni,'al-t Lendva1'. A cÍ;apatna"k azonban }rián;lzott neg-
fele16 ne$ledÍk tagja. Harmarlik a V"i4eteor ]civíi^!d párbajt r z ib<j]- lil,lkrrlt csapat Lett, amely na8y Íl1-
t1nJának }rdsz rrlrette ezt a heLyezést. }íegyecij.k a Vasas eg1'iittese lett, ameJ_yben csak Kaszás volt_inéj-t
ollenfele a tijbbl csapat tagJaÍnak. Részle.tos erednér1yelcl Flonrr d-ileteor 1Ol6 /tenavay és' GyurLcza 4-4,
Szr5te 2' Í-1Let 1eg Sákovitg és Berzsenyí Z-2, Gl''}*'cr és !tíklí'n;r 1-1 gy. Bvsc.-Vasa.s ]-3l3 /czvikovszky és
&amutj. Jen6 4-4' KamutÍ 1r. 1l }Iáray 2o ÍlJ_e't J.eg Kaszás, lzab,j és Felkay 1-J_ gy' RVso._Meteor ]:0:6'/Ka-
nuti.'J. 4rKamutí L. 3t I'Táray 2 Boros 1, i11et 1e3 Gábor ás BerzsenyL 2-2, s"eíér\i'1 ds Zékány 1-1 gy'
I{onvéd-Vc.sas 9r7 /szats és G;7uricza 3-31 T,enclrlay 2, 3arátir J-, illet ]-e1 Kaszás 3l $z,ab<j 2, Rartos és
le1ka, 1-]. ry. Metoor-Vas.s 9z') /zélr,íny és S Jcwlts J-], sábor 2, Re::zscny.i 17 i1l-et 1eg Kasz.ás 2' pe].*
WyL/. Bvgc.-Honvéd 9:2/Karnuti J. ]' KaÍ[ltÍ I,. Czvikorrszky és uátász L!-2'/" rát'tat ?aL ez E. és x*pát:-.

A k t t6rszárn k zijs taruJ-ságaként egy rvendetes s egy s3omoJan tanllságot llelJ- rnr;gállapitanur
Az tírvendgbes a t nrÍv utánp t]-ás flataljaiva]- ol1ran ]_eIkÍigneretesen fogla1koz Va.sutas 

"po"t} r rnurr]rá-

Íí)



Jáüé.k Jó e.ednénye és úírdkét noúboJ-í flataus1naL 11}€!r olsórerrdü gzéropl&é. Át'ííl szonorubban kotl mes_
Á:.1apÍtartutlk' ho8y a tgf,.á]gtJolzó gé"p bÍatónsá3os Ídlikij dés ó!t k €1óf91iót61ét alkotó €s-éni fo1g2eT€1ó'9' €i-
sdscban 16t!éIüasztron tokintété}6n hélyzetiink glmlnEs. ,{EÍ}or a nÉ1vánva]ó téves jelzósek ozúBB' r!:ír f61-
tünóeí sok Yoli és rnüszald:La8 Begmért6k B plásztfonolst' kiderÜ1t' hogy azok zijne oli !Íértókben hlbás 68
&akadt' ho&' hasa ilatuk a k{izdolúek log].ttágát veszé1y6ztetÍ. Ezon a'orúat! a!4'a8hiáityában a na€!' €gyosü_
1BtéL 6en tudnak válioatatíí. Ha 6 tgLintg"tben nmr iijrtónlk süÍgós tÍltézLodó8 É.naroá le kelr nonde'!'nkarrdl' hogy vtl]"any taJ'ÁlEtJ eJ. ú aé9 eL61Í vivJu.k. Ez pedÍg n€h6!6l ki}'aloolt rrBnzotlőzí rtkeleLnke-t iB
vogzay6ztetlté. t teclÍtl!Él híá4ro8o49nak e8y továbbí Lá'os ldjvétkezménye e nérk6zésgk végnélkiilÍ elhuzódá-
t!a. Ezt E:íf tav8Ly is szóvá .tettilk' EéB16 az idén is Jóval éJfél utÁn é.tok véggt B réag;1 8 órakor !og-
LBEdódi' tt kilzdelnGk.

A .gi!!gl'!s .csapatbeJ nok€á8rq hat fóvárosi csip1t nellett két vidéki csapat /Péca és szolnok/ Í6!lgl/o'ott. A! 9l&é'LózóséL gorán - }d.vév€ azt' ho8y A gzollroklak Eoggzdrított& a wsc.'csapatát - tcrnóy
kü&il9l6ú not! vo].t. íonyéd-vases- 9ll' v.Moté@-81ektronos 9!2' tlonvéd{1€Ltrdl1os 9r4' v.}íet6of-veEe€ 9.1._Á
ná8odÍk csoloftban 08C._IBá6. 1412' wsc._szolnok 9t6' osc.-szolnok 9!3' d8 nvsc.-PÁÁc. 9t2. Dtben a f,9gy_
YornoBboí ngtí ltgllett a kígsés kérdésát e1döatení.

^ 
bBJ nokEá.got táqy f,d lénnysl a v.}'tete.E eg'ítttese rLvefte. 

^z 
ogc. a vá!.t!dj'. Eold<al gyélt8óbboí

s99r€É1t s 
'8y 

noí! isétlódött rneg a tavatyL Ízg;r1o!o s 9 bajnok csapatng:k neÍ! volt Dégfe]-olő euértr€lc. Aqgapat vs1aú6n!!'l tasJa' t8on Jó]. v1volt. Á sÍíkovlt 9' oá"bor, ierzser{'í éE !árdlry ögezeáíiÍtásu csapet pé1tó_
an képYlge1hotné o!.azásu'}at ne'rzet}ÍJz'. viadalon ia. A Dásodík h€lyre né8lepotáBaaot'{ig a Bvsc. csapat4 ké-lrt. váry és lalthazár úgllett l.Íégáj ly' d9 sá'ghJ jó vlvásának löszönhetik a va&ria€ok ezt a gzóp tr61ye-

'étt. llrytadil a llonvéal é6ésuen fi'atalokból :á11ó cg.ip.rta 1ott. Ebból az e$tlti€gból !dj]_önij sén 
'Jéndva]rü'tt'tt'kBt \éB oozo\'b k€ll ].íen_e1nllt!k. Á! g8y€t€lttisták' akik 3 leautóbbÍ Íd6úg n1ndí6 az ó1eí vq1tgk ezuttal

í€en É8}zacgú8ztak. E? q1B6sorban Eelsz Íllétóloaj sziits i8err gyenge vlvÁsátrak tr.riliató be. nésa1e*6s ered-
'nérv€Lt 

Bvsc.-osc. 9!7 i|észöly éa !éry 1-3| 3altbazá; 2' Falkas 1' t11et6Log }Í&fogt ós Eausz ,_3' Babár
1 8y. Meteof-llqrtvéd 11l' sókovÍtg 4' dóbof ,' Be'zBerryí ée Bárárry 2-2' íllotőleg T,sritiná'tEy 2' giklós1'
o8zoily 69 t"ay9v -rar qy: sls-Honvéd 9:? sá€hy ós vgry 1-1, Balthazér 2, Íarkae 1' i11et6it8 oszowf'
!€nilray é9 lerdíná'tdv 2-2 By. M€teor-osc 15:, sákovits 4' !e!zseny1' cátáe és tsáráfo r-l, i:'iotarei Íá-
véq-osc. 9j' tilajk és úendvay J-3, oB'ro:"y 2' leÍdlnáldy 1' tu'etdiea t{agy 2; * Meiogt 18y: r6'birókg'ékéty 1ibor ég gzabó ?á]..

^ 
Farqcaa mt balnokságor r$o}c fóYéÍo6í csapat ny6fi réE'vjte1l locot. L. o136 csopoE -tb'}n HorL

rvádlfiDogz 9!0. A gyózélrÁekot Í,ot'' Péz8a' 3akolvt és Delne!Í erstták vasás]petőf' u:' (;áo; ?ór é!rr*9!qnÁ'jl 4_4' l{ayef 2' &ovácg 
^tt'la 

1 4^y. vasa9-ugDos2i 9!' {ardog é6 Kg!éltyMirt ,-r; \rieBzíaa 2, |t^ret
J.' íl].etóI€g szll1ssy 2' cztf&a 1 8.y. :lonvéd-Pet6fÍ 9:] .BakoÍryí 1, Lotz, Éw;rcza es'óernety z-zi ui'].ot61eg 

'., 
A1]ú 2, i'{á!deth D. 16y. Á más orlik cgoPortban'á .'aetáor lováhjutliéa é9 a csep€ll égr''jties tt-

9géso elevo biztogna.k látszott. Á dönt6 negyedÍk részit/€v6Jének az oso._i]vsc. nrérkdzései ke1].ett 61dó].nto.
Éppen ezórt a \'ssutasok a ndlréBíb€n r*nrurEst szonvealett uJncér,:rvrt 15 kítzdol@bo órlttott{ik. E]-só né!-
kőzéBe után -azolrban otvosi véIonóny alapJán kérryte1en ''olt helyét v€rsé!$''nék {ítá{nta. l !vsc. e8ylitt6€'€
ennék é1Iénére 9:5 ard'íyban 8y6?iitt' &í!t fókéttt onnak tudható be' hoőy szgl€ncg(tB' aliÍ utóbbl 1dóbon Ígea
aobrt dolgozi}' i€6q firadtoi1 és uo!6ven vtvott. A eyőzebek negoez]'ása e }tjv6tké;6 qataé 

'' 
Dáv1d' sútÍcz-lry éE v6!séÍ{'í 2-2' tuotőlog Dqletér 2' szer4ncBés' Hanusich és tJával 1_1 g.y. lz osfsteBrgiák ezut{íí

nog}dgérelték a tavalyÍ teJnok úe8verését' Dz Ííajdn€ú s1lÉÍil1t. Csak Szgrencó3saek };ito.tt volaa 5obtanv1vnLa..!t€'téoE.-osc. 9!6 -íoÍváth u. 
'r 

o€t.ovLch' Enyedy ás Pa"1óc2 !. 2-2' luet61e6 aoneter 5, 8zeleocsés'Xoc61s ó8 Í,6va'. 1-I 8y. j!:eteor-oe€!€t 9l0 és tsvsc. -as€ p€1 9!]..

^ lE _v-l/Iq. h61y éa e8yben.a !í6sé8 k&désén€k eld?intóso célJából az osc. a csepél o6rüttosévo1vryoit É9 slózt'tt 9t4.Anítryban 3'€xencgda 4' Donetof és Kocsl'g 2-2' úa@3lob 11 111etó1á6 orávd'ts 2' re-relosoy oéza ós Ía6I c€éba l-1 6y. - A MgDosz c6apatE 9'r5 gtányban e;]6 üórl á petófl oevitttá6'e11ea ázt-
+-Py_ 5'-Toratey' Í6rökérÍ és J6^9y 

'. 
2-2, i1btó1éé D.jga és Nénettt D. 2-2' tJ'.durÉ 1ai. Petófl-c6epo1 9!5

/N&€th D. 4' !óEq és Kác,eot 2-2l l'Aüé 1' i1]á tóle8 Na8y csaba f' oravát; ég uászárii I_}.sl. Áz etgó
o6atÁlybó1 tohát a cgopel csslJata osott kL. Hglyébc a B€totlrt q8yÜttogo kori4.

_ A ü'nt6 rég n€B 1átott t4'lelBag klt'atclEeket hoaott. Á tajnoksÍis éB a helyezéeek aofgr az utolgjtalá:.atÍt lvilt &érdés E'.adt. A ú€Blep€tés Bár az elsó fordulóboÍ! iezaoaáti1 arnr*ó á rrónvla- 1gwtte"e,Bák.ísll tolJl3 H.bqsyás8 611c{téro két ta!Álatt&l noBverto a tavalyl baJnok !ígte@.t. A Honvéd cá!a.tána&
P+!.ry 99 lJotz voltak !ítadYés1a -a ]:€JobbJat. A tófvÍvó G]Dr1qza az tádn io tgen oreanényesen q]ész1tottékJ a }.lkessn hiizdó c.apatot. Kárpátt lábEffnésé Ité8 n€íÍ gyós'ult !íeg iel; esán e Í8y at' nalkffJ"őzrtí€ ke1_1ett a 

'l{onv€dn9&. Á neEyodík tag'_ félvól'tva Bako'yi éE !ézsB - nérn vtiott ögyeatetei íomÁt. Á lteteor
o5apatábaí Belczo11y ts lÉgt'a Lépott' az. o15ó 

'nélkózésé 
rnegnyélése után azoaíaa lábgéríÍlés€ !:iatt EvosÍYdl€séry a1apJÁn át kellétt adma holyét Bostásnak. Á }.'otea.'ve!eségdt elsóEorbon oirevr*l gvángat sza-

Íopl'agénrk ldjgzÍJíhott.. A é3.őz€lnok a bvotlrez6képpon o9z1o't8k aegi 1atz é9 D9r-D€&y t-:t úrrrize 2, rr-1ot6!.a_ H.váth z- r, Ps)-ócz éB nostár 2_2' Gol€v1ch 1gy. Á F'ísodik f@itulóten u vá"Áe-á"*'ÁL 
"r"ottka!éay .kozil6]'t.t a l.í€teor é6:rÜttcaévo1. Ezl'rttBt GerevÍch- vdtt a nez6ny l€Jobt entá"á,-'ti í"ial""'arr

t!é!k6?éoét !őnrtrlen ny€rte é3 (ovács Pél_t 1t 
':2-ro 

verte. Uto1só ta:'Ábti: e6y vrrrái6yolls 
"io"a.gÁ 

_
!68é!d6üé1to voll' 

' 
ho3y a ftatalok 

_ 
suéBá,a oldi1ásu! !úogófiikLtsék. c.r€vlclt iáey"ga oiiá* aro't*n ng'€l'lons''lyozta Pa1ócz és fio.náih z. l€en 5l'€rBd_vivásÁt. I vasas vrvot a r<éi govái;: ;!" ;; iiÉ - Jóvi"ásávdr biztoeitdtták nacukfa}.a 6]'óze1rÍet 9r7 a!á4'ban Kovács Pó'l és Áttíla :-r, xenervwárr 2' !1618é-

1a !' Í11ot61és O€lev1ch 4' Bostás 2' Iíorváth z. l gy' 
^z 

1zga1d! a tÜtdfokÍa i'fuoií a'rio| a her$adÍk

'orilulóba' 
a va6as és I'onvéd csapgtlr Á1lott ísl o6"rntással rlzánben. A tlonvéa ogytlitese o6yJgesebb do lot-&égebi vívás6a1 lragínou ra8adta a v€zó,tégt. D'Er€k 5EÉn lotz hl'ggadt' lndqt i€loEleglg]no;ura'tot teru-'1ó' dszaaeríl vivdgával tro9áca !átt is t!€8adá$.a kééztotte. Á vasas'vlvi51nak aEonbaí g1kéfitlt 6r6-ná.1- 

-
boíotnl.o& elle!Éélilbt. Ettó]' k€'dve f,€lvÉliva Dverték ez o8yo9 cEiirlékot' ae né! ornni! a tJonvéd. vezetett.

il



Az utolso m rk zésen Delneky már 2t]"-re vezetett l(ovács l'á11a1 szenben és a llonv l] szu::lco}ol: rr:'l: i]r'ij',-lu*':ii-
,nor'ban iinnepeJ-ték a ,3:y6zelmet, arrj-kor' Kovács megszokott nyr5aInáv].1 rn 3fo:di*r'otta :r .lri',;,l1c_!'{ln sor:.;,il tís
ne:ilcsak a mérk zést nyertg meg1 de egyet1en te1álatta]- biztositottli " bajnol;sá;_iot iu g;;':.r1tj'nll<n Vc:;";-

ered'mény Vasas-}{onvéd 8:B, 6+16l Kovács P,3t Kovács A. s Kardos 2-2r líen ::''vír'Í 11 iIlet51ci Loi;z,,
Delnelry1 G5nrricza és 3alton;yL 2-2 JY. A 3vsÜ. egytittese l1entiel_éniri n l]cijI nen tudo"l,t be1esz.11-'li ;1 tr:,j-
nokság sorsába és Detre .va}:rnin'u lávid j vÍvása ellenére }r n:'ielcn volt rne;el gerini a ne.:yeclÍlc irclli'-
lyel. Yasas-BVSC. }o16 llováes P. és i"lesz na 3-3l Kemén,várÍ s Kaldos 2-,::, Í11et ]_e.: DávÍd Jl Ska-
licz}ry ?, Detre ! 5y. 1lonvtid_]3V30. ]-4r2 és V.l'íeteor-BVSC,9:J Ílorvá'Lh j. ds i:ostás j-]l lrri''edy 2'
}al cz L, íi1et 1eg Detre 2; SkrrlÍczlq'' 1:.i:i. F birák: Di'.Rozgcnyi s Papp B.

A kard- és prárba;t rba3noksá4nllk ls lcvoniratjuk a ]:.jzcs i:lnuLs .'5lit. iaekben a fegrvL:rnemelr*
ben sajnog nem tapasztdhatd a t rhdz }i']:;onJ-d te1jes és d.}eres rnegfÍatalodt'is. :lnl:e;k o r'é,3"ta várt r-
vendetes Jelenségnek e]_s kedvez jeleí e1yecl;;} a i-Íonvéd mindkét fe5yver'ner'rbeli csapatdbrn sz1e11rot,5k.
Itt 1s els sorban llotz ál]"aed és biztos feJ1 ti sc ad rer,rérx't ;r:-..'a, iil,]y lesa ';i':i aZ;]le,:e]: nyorndo}caÍ.brl

lépJon. /rarta;t rbelr lendvay/ 5 azor,l'an sá3nos egyedíil á11. Ilo:"-vlitjl !:1. r. d n-i;,5 1lil1:Lnatbi-rn lciha5.';'ot'br
Batconyí irrgadozott, 5zerencsés fáradto l{em szabacl, bogr a bajnoltesap.rt l; t f1atelJurratri kiillin'ljsen l(ovÍres
A'ití.ldnak er'ednényes szereplése tévedésbe eJtsen. ltreki s }.íesz nínak még sokr'rt kel]- tanrtlnia' feJL dnie'
lrogy nenzetkijzí viszonyJ-atban képviso1hesse színeinket. Aliei k nég nag5'on e.'ryoldnluak és csl'k e_'1_}cnfc_l_.e-

Lk }rjb:i'jan hor;y ezt nem tu,lták iciha.sznéJni. Delneky j vivása nem uJkelob{i jelenség; de na+'nem trrr-
{rrrzj_k a fiata]-ok k zé. A l_e5me3bízkurtr5bban s rnegnrn-retat bban Kovács Pá1 vivott..ilg sz rap esak '3ere-
riicnt t és 1,otzt 1 szenvedett _vereséget. serevich hol r Jí f ni'korára ern]_dlceztet vivást rnutatott' ho]-

/ritkábban ugyan/ kiha3yott. iík azonb.]n nenl }cár'p<5to1hatrr:ik az utánptÍtlásban tátongó ii:rértn 
'

Még egy szonoru jelenséget kel1ctt tapasztalnunk. A ui-vtík fe,'3yeIrreze-bl_ens: ,3ít' Ílve::sanyz Ltlk
sokstor ragaittatták e]- magukat lrindkét fc;yver'nemben s rogsz pdldájr,rk n&g.!]'on kírogan é:'eztette haiását
flatn}Ja{nkon is. Dzt hamar e1tarnr]_ták'' F" baj pedig az, ho6y a ngrrel g'e hÍvatott rnesterck és sior'tk rl;
rragy sáatosztáLyi vezei, k ahoJ_yett, hogy nyug:tatnlfu és neve1n k versen1rztjiket, nrég tí.lzcLik ket.

!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Vidéki versenyek

Novernber uto]-s vasárnapján rendeztc a DVTK az 1958. éví rne;;.1ci kardbajnoksá5ot" li '3i zelnet
és a Legttibb helyozést, a DVTK viv i h dito'bták el' akik ezt a J saere i:l_éstiket els sorban nesterí-i}inclc
I th J ásefrrek kász rrhetík. Végeredr,r n'y: i.Péter /yrrr./ 6 gy. it. lrut"*en 1bvrr'/ ITT. SzeJr sSlf fr"':ne/
w. Áwa5' /lvrr/ V. dr.}ad'ttz /nvt{ VI' Eertatan ft.KínLzsí/. y11. ]liiry /wn'e/ VIIIg Bó:'ees ,''ll.KínizsÍ/

l"Igyanekkor a Szombathel_yi lla1r:"áás ren<lezett IIT.o. lrardversen1/tn rl.26 indu]_rjnak ninte6..'fe1.e
vo]-t min sÍtett s j y a vorselnÍ szinvonalas lcornoly lilzdelmeket lrozott. Az clr: két he]_yen a rendcz egye-
siilet két igen J teehni}á'ju viv ja végzatt" L. !énfut János II. Radimeczlq !'.ITI" \rajne C.saba /Yeszpr"
HaL./ nI. BuJtáé. r,,ir /r,vse/ v. lipoth Íe..".'c 1\eszt.I7aJ-./ vL ra.lacv} J zseÍ /vesz',rr.íta7-./ vtI. $ztzá-
nyJ- Sndre /3VSC/ VITI. Wel-ther Kroly /Szomb.Ha1.a' IX. I'bkay liikl-rjs /BySC/.

Szo]_nolion 15 ífjusági }carrlvív ríJ.lt raJtlpz. Kcjz lÍ'ik Kjv.es MÍ}rrí].y /udanv./ J-ett az c.1s ve-
rotleniil. II. Ro,szt ezy.tsivrin /H amv./ IT]..,' Gejdán Ístvqín /uearw,/ rV. szporny t"iikl s /rraanv,/ v" ;{ -
száros trrdo].t /1zolnok/o

Á Gy ri ETo II. o. 1rfubajt r verseny re nem gyiiJ"t ijssze ei.egencl versor5rz ahhoz, , hogry n1_
n sitsen' pe(i]{ a esepeJ-i és butl:lpestí vasutas viv k Ís odautaz*,tzk. Els6 voret]-eni1]. Balez Ándrás
/csepet/' ]_ett."rr. t itr Lászrc; /ovsrr ETCI/, ITÍ. 8 1dL IÁ.szI /csepet/ W" },I meth Zoltán /wsc/,
V. I{araszthy !ászJ- /tetebárrya/.

December e]"s vasdrnapján a }EAC 1. o' pílrbaJt rversenye is hssonlo r gzvétlenség nrellet'b
zaJJ-ott le. Á ]_2 inr}u]- k zti]_ a r nder e,g;resí.ilet vivriJá I'léhes nyerte a vorseqrt ]althazár raj os /rvsc/
o1 tt, al;Ít Vríry Attila /svse/ k vetett. rV. szi'ies tibor /osa/ 1eit.

A Gy ri ETO
Moravcoí.k Endre 1lvasas/
gyar Péte,t /vasa's/.

rI. osztá].W kardvorssn]/e sem gyiijt tt ssze tiáné]. t t'b versenyz,St. K zilliik
Iett az els verot]-enijí. 1I. Fehér Tibor kro/ III' Be]-iezay S. thrg/ IV" Ma-

NEMZETKÖZI VÍVÓH|REK
. ;iovnt.rer:et l Sárosy Ánta]-

\

A !'Essling Í'::a.ncaige a BrrgF Jlvd*$gtjvetség {avas1ataÍb ]-c
TechnÍkaí Bizotts ga az aláb-

Javaslatolat tette: /

t2



s rbenl ::enc1ez:enek e.31nrt1rosbe1i, vagy szomszédos városbelÍ tcrmek k zt J-as esapatversenyelletn

"a .technÍlB fejIesatése érdetrtében hívjáil ísmét' életre a 1egjobb tecturikáJu viv c1 íjazáeáí. A dlJ
odaÍtéléstir,5l a ÍTj. és a. birrir dtíntsenek.

.Ppéel a testre ve]. tárnaclások nnellett szorgalrÉzzák az elíi]_s részekre t rtén tám'iásolet 6s edz6mér-
k zéseken ez ut bbi ta]-á]-rrtolant szímitsák clrtplán.
Tartassák be a clurva tánraclások e]-leni szabáLyo}nt.

Kardt nines j.r.iraslat.

}6Í,t,5rl Teryene)c er fesz1t se]tet a 21 éverr a]u]_i viv n k technÍkaÍ fejlesztésáee, niután kovés értékes
a-rya5ga3_ rende]_keznek. Lle3a.1ábbí.s ebben a korcsoportban teg:rék i< te1ez6vé a piszto1yf9'6" u'-

. cserélését francla marko]-atra és ez al l csak orvosí javas]_atra ]-ehessen kivdtelt tennÍ.

A Fi..zlka3 er rrlét emelése érd.ekében fel }ce]-l kérni a nestereket és vezet lctr hosy ennek'szíike gessés -
r 1 $y zzék meg a versenyz ket.

n6n.irurrÁkq! jobb anyagb l és a tárnád o]-daIon és a mellen kett z tt klvÍtelben kégÍtsék; tekíntettel a
vÍ]-lanyb r hasanálatára.

A versggxgLeyo {B tbb ]- qb onl/j}]--Ít q8a érd e]c ben

L. Csapatverserqyeknél Ís alkalmazzák a direlrt kiesési rendszert és a csa1atok áJ-J.5anart 3 f lb6l.

?. hz eryéni verser6rebaéL az els ltét fordul t vÍvJák 6-os csoportokban és azt kijvet Iq a }áesésÍ r nd*
szerben.

IJ ro4qruí"ss javasolJáJrl hogy a Ne-mzet\ozí Szabályok 20f, 3961 398 $-at von&ssanak ijssze 6s terJedJenelc kl
_ níndhárm feryverre. l

Á vBq-& a C':nÍt'&Lup !qn1{re}- évenie felvrí]-tra rendeztessék meg, rnj.rrcl ut bb1 á]_]-and an eme}rredett Jelen_
ésoro]-ríst érdenre]_ne tné$o

c -0-0-0-0-0-0-0-0-0

A Crltp.ríru MolrqÍ1al alkalrnával a Rornán VÍv sz vetség panaszt tett a F.I.E.-IéL /nenzct}t zÍ Viv sz vet-
ffiavÍvkvise1kedésee11en.7vivotlLt,éLte1<3-3,iILetve1havÍe].tl.1tásra-e1é8
enytaén o teJiintettel arral hogy valalenIryien els esetben vétettek. Á parrasa szállodabe]_t tu1han6os vi-
se].keclésttkne és egy rség e]_lenÍ he1yte1_en rnagatartásu}ra vonatJrozott.

I eenoqpt-nÉÉareF plír}Í]'É r ssarratverssn.vt vivtak a wéd' a wáJci és o]_;rsz vÍv k.

SváJc-Svédország 9 . fsteínÍnger 41 Pollectry; Ribordy 2-2, l'leister 1, !]_letve Ing<lahl 11 Rehb1nder 2,
Alratpnson-Genes Jo I-)- W . /

1ol6. /rasstnarÍ-Trío11 J-jl Sacc'aro-Pao1ucci 2-2, iJ-leive Rehbinder-Ling-Vantnls2-2,
*brahamson-Engdalfl I-I. /

0la'sz-SváJe 9t7. /rassinElrl-s{rccaro 3131 Pe3)'egata 2, Tríoli }, i]-letve Steininger-Wo1fer-Bass1'er
i-1, tottedrL o g./

Légeqedmén:r: I. Öleszorsaág 4 pont' II. Svájc 2 pont' III. Svédország 0 pont.

0-o-0-o-o-0-0-o-o-0

Lz ugyanallkor megrendezott e3yéni párbaJt6rversen:y eredÍnénye:

01asz-Svéd

T" SqpdwaJ-l-Svéd TÍ. Steíninger /sva1c/l IrT. É,ehbÍnder /wéa/, w. ILiru-Varurrrufsvea/l
V. bbrizi f oLasz/, vt. Po]_].edri /svá1e/, vtt. CÍprÍaní loLasn/t VIII. Tassinart/otasz/,

l'to].Íé K.llJqi sonovábarr, náJus ]1-én vÍyták 1e a hatoo párba;t r csa1ntversen5rt 0laszorszw 6s tranoÍaor-
szág váJ.ogatottjai. Az eredtnérry 22-L4 arárryban a frarrcíák javára d It el' L25-L55 ta]-álaterársr ne]-]-ett.
l,íqry'gl' }Iuet, Queíroux' GuÍttet, Trefranc 441 Taerolx 2, Íl]etve Bertinettí 4, sacearor MarÍnÍ 3-3l Pa-
vesÍ- 21 Del_fíno' Del1antonío J--1 ,gy"

044-O-O-0-0-0-o-o

b'di+i;{g;g'- Az 01asz-l'r:lncÍa hatos t rcsapat versen3rb !a SpczÍában viták]Le. A frarrÍa
@;7ffi'L44ta3'áJ9tarány/gyzi5tt.D'or1o1a,Baudoux5.5g.1.C1oaset,}letter1.19
hon 2*2, tiIctve Spal]_ino 4' l4engÍarottí; Borga'nÍnl 3-Jl Carpaneda' Üurlotto' IlucarellL
gzerzgtt esapatárako

effittes 2.C-L6
Guíttet' BanoÍ]'-

2-2 g1r$7616s1
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OJ'r sz ncnrf .',;í b J :ilro}sáso-k.

t r esaplt: J. Cassa iiÍsparrnio-l1ilano- ,/.1oschettorGallirPrrvesÍ1 BerganÍ.ni/ '
Ir. societil aer ctae-aino 7fuangÍarotti *r]. és. Carpanáaá o., sac'ctletto /III.-1v. ex aequo Circolo Sche rr'a Pessina, Círcolo Sclrerrna.Ficles

'I r eir'.*ri' I. /S,1:a11ino, IÍ.f Ctrletto, TIT./ !u.eare]-li., TÍ./ Carpanr,:áa, Y./ Petranca' vl./ tettagrino,
\ÍTI./ Favlar vÍTI./ ,langiarc+utÍ, x./ Galli.

1Í i t r csapatt I. Club TorÍno /'3eltrame, í'1aseiotta, Ba1bo, 3ortoIetti/
II. GÍar<lÍno /Predai'o1i9 f;olangolo9 CoJ_onbetti, GavazzenI/

IrI. átletica-Gencnra
W. I'anaroj.íodena

}í Í eg'{ni3 I. Co1cnbetti, II. Cesari, lII. Ilagno, IV. l4asciotta, V. slÍa, VI. },1antovani' VII. BaJ-bo,
, VIII. Bigí' Ix. Cantone.

Á lTémet Sz v* séri &ztá::sasríg- ba.inoks áqaÍ:

IérÍí t{r: }. Theuerkauff, 1I. }.{ehl, I1I. I{roth, IV. Steffen,

1'T i t It I. lloeh]_e' rI. Belrndt' Írr. Vrybrieh' IJ. Schubert,

Párbait6rl I. lkistnor, IÍ. Fanger, 1II. Grr,aier, rV. llecke, V.
VIII. Markart.

Kar$: I. iloh1e::' 1I. Íheuor'}*auff , JrÍ. Iobr' IV. 3tiller, V.
VIII. lleuber.

V. Brechtr VIn ldyJ-fr VIf. i'ir:skopf

V. A,1ams, VI. i,íees1 vII. l,tíjJ.Ier' VrrI.l1eyer.

Casrnír, VI. DÍetrich, VII. Zinmermnrur,

f,tlstner, VI. Gehlen, VIf. von Kroeko*'

0-0-o-0-o-0-o-0-o-o

/
A 21 éven -4!LLa3 L959. évÍ vilagbeJnoksagát huwétkor, március 2f -5o Lr'llzt rendezÍk meg Párisban"

0-0-c-0-0-0.-0-0-0-0

iYaneÍaorszáq 1958. évÍ ba'i noksáqr.i:

Párba.jt rl A dijnt t 2o*s kijrmérk zés formáJában vivbá}c Ie.!U(J u cv-a (Jl lir(.'4 lLUáco J-UJ.rrtíaJaIJ(*tl vJ-V lra''l!' J_l'o

I. $reyroux, IÍ. GuÍ1;'bet, III. T.,efrlinc, rV'. }1ou;1a1' v. Dordé1 VI" Pétrier, VTI. Da,1a1J-Íer1
VIII. Jeanneaut IX. 3o;rgua:'cl , X. S,ehraag.

't6rl I. Coicarrd' rI. GuÍttet' rII. Rau.clcnrx, rV. Cl. Rllncil_i"roi'l' V. rcasse, VI. l]ettel., VIr. Vl"l1errti.n1
vIÍI. Darne]-.

lI i_!.ecl I. GariJhe', II. l'{aillard' III. ."ortaÍ1-, I . i'.jehe,'tx1 V. R:uyére, VT. Veronnet, V11.3aequé;
vIIÍ. tlbmas.

.r:ar:fu-Jeanotrll.Ilefévre" IrI. Igroyelr]re' r;r. Barlot, V. Fraisse, VT. BarrcÍer, vII. Arabo.

t

0-0-0-o-0-o-o-0-c-c)

' A Ny'rgatnémetofszé.gi }1eid'en}ie.i*sn t60 vtv résztvétcléve]- rerdeztek versen"yt osz_trák1
francla, luxenbortrgir wácJt s néme'b indu1-tdra]-. A n i t rt a frÍbor.rrgi W9íss qyerte az crsztrák
tieyer o]-6tt. A párbajt r lnipát J.P.l,luller rryerte, niután Stosko1:f-ot ]-0;6 srá'rvban verte meg 9" jrrtÓ-

ben. -

Bnrxellesben a kiá}litás a]-ka']rnab 3- belgn és lengyel vív k lt ztjtt fol:rt 1e barátsáEos
Trr]_íto' gy zi5tt'
A párbajt r c*-

mérk,Sz s. N6í. t rben a longye)_ek az e]-s6 4 hel}ret fo31a1_ták eI és holtver'seny után
Pawlag el].en. A lrard számban Van der Áuwe::a 8z6-ra gl' z.jtt a len jlol Boiuc]ri eIIen.
patversorryben tse1g1Ün ].os6-ra vete a J.errgyeJ- csaptot.

Gg nf -rrerbz-e t }Íj.z Í- Jr e rse n&

Párba jt r csapatveroanybenr 0]_asz orsz€,g 7bertÍpettl, tassl-rrr:'"í, Cípríani, Saccato/, gy z .
fuarrcíaorg,ae /eusset, Dor'<l l LefranerQreyroux/ és svájc csapatai e1 tt. E,3y niben.Gutttot /r/ rct5-íe
6ry6z gváqucz /s/ el:fuen. N Í t6rben a ho]-land lil-e5n*reg B:!_re trr z a dijn'u ben ltrahaut /n'r,n1 e].J"eno

O-q=.O-S-OJl*0-p-O-O

l.l



A Eraqslq vtq--9zi;:ctj?é . J.Ilou]-ot kardvÍv versenyzési Jo5át 1 érrre felfí-i,Sgesztettel mivel'
akardbajnc,r...ffi.rIiffiáffirre1szembentanusitotthe1yte1enmagatartásátap)rj.Iade1"phí.aiVlB.-
én a Jur}ver éá sz vetség nek eln kével szemben torrábbi megerrgedhetetlen visellcedésse]- te-b z'ie. Az j-'té-

letet pr baid re feltrii3gesztették.

l'qrÍ-o]-a távo].mrradá5:;. az e.3y niben na5y hullámolrat vert. Ezzel- }apcsoIaiban sz'ivetsége a
kijvetkoz ptvTáont st hozta:' nemactk zi versen]/cn efiy váJ-ogatott vív mínd a csapet' nírd az o'$réní
szá'noktan tar-tozLk elindu]_ni, továbbá a esi:pl't,]trpitány icivllnsásu:'a, sziikség esetén más fagyvorben 1s
tartozi} rende].kerÁte á1].nt és vÍvrrl.

O-O-O-O-O-O*rj't\' r''

NEMZETKÖZ| VERSENYN,{pTÁR

Jarnrár 24-25 Páris; Drvail lnrpa-férf i t6r
n 

'l 
)

Debruár ]' J 
rrira"ol Spreaftco larpa-prírbajt r

n B }lans francia-o]-asz párbaJt r
}5 PárÍsr Baetre]-artt }nrPa-n i t r

!É,roÍug 1 Besancon, prirba3t r esyénL
|' 15 Cannes; kard eryénÍ
tt rr Huy1 Vierset lor1n-párbaJt r
ll 22 1ua Spez|a' 0sztrálc-Nánet_o]_ag n i t r-

" z7-ro Páris' 21 éven alrrlÍalr VB.

ÍprflÍs 4 Parr, GaudÍn1 brpa-t'ranc1a-o1asz t rcsapt
L2 Sochzux; épée

'' zÍiriob, ''^rar'y Épée'' lqrpp,.
_ 19 GBrrclr nlrrl a négy fogyverbon

24 Prírís; 0]agz-tY'ancta n Í t r esapat

25-26 Norara, 01a sz -}íagyar-francÍa-le ng'lel lrard csa pat

MáJus 25-24 Vars r Nenzetek kardversern1e

,O-7l- Cmo, Bepería'l n i t r egréní brpa

JurÉus 6-7 Bologna; olorránnín1 hrPal férfi t r ery n1

27-28 Ostenile1 rremaetk zí r i.' párbaJt r és brd
Jul1us 12-25 Brrdapest; 1959. évt V1v vÍláebaJnoks{ís \

19 Bnrxelles; I]omzet} zI tt6\ párba3t r; }rard

Au$sztrs 28-IX-5. tmÍno' Í idro].ai V3.

0-0-0-o4-o-o-o-0-o

Olasz .qlvjiElrekt
Dt'.Bocoh1no lemondott a t r csatrat}apitányi tisatségr l.
E.MarrgÍarottl átve'tle az ífJuggi t r z k e1 k szítést.

' DaÍdone nostgr negbizást }capott a k z pisko]-ás vivrís lcessz ervezésére"
Irene Corno-Carnbernek fla sziiLetett.
KÍJeIÜltdr az olimpíeÍ loret va.1 szir:ti 'ba,3Ja1tl

,n61 t{r: 10 {qr Bortoletti' Ca,nber1 Cesari, Co1ornbett!., Gino, }1antovarrÍ, l'lasclotta, Paslnl'l heclarolíl
Bagno. '\

Íérfi t r: 9f . BerganÍnÍ' Cartrnneáa, CurJ.etto' I'avlal lucarel1Í' E-}'Íangiarottí, Ml'}anosÍl Pe1legrÍqo,
BpaLLino.

?árbaJ}6rt 9 f.$r.BortÍrpttÍ'DeifínorDel]-antonío1l&estri1E.till.ngÍa:rottÍrFavesi1Pe]'1egr1norSaocaro1'IassÍ-narÍ"

Ear r-}0 f6: qalanehÍnirCal-arese'ChicclmrCminirForrarÍ;Ii. és P.NarduazÍ;Ravagnanr'IrÍvellirVoechÍonen

-
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1959. február hovi versenyn'ÖptÓÍ 
n'u,,d""i,

II.1. rnsárnap IroSZtr kard I. vflo8ato
IIorBZtr n ít r
IfL"oszt. frirfit r'
f ]J1 oszt. trcard.

IIIroszt. p xbaj-lr,ir
III.osr . kard
IfJ. J_eáqlt r

11.8. rrasárn:rp 1I.osz't. lcerd
IIrgsat. pár'bajt r
II.osat. kard
llooSZt. ÍCr'Í1li'r
ÍIIl oszt. l".]::Í"
lIIrOSZIo lulAUT
III. os zt . prír'bn j"t r5r

II.15. rrasárnap II.osrt. férfit r
III.oszt. kard
!|!1.)3 Í'l noITor
ffI.oszt. n it r
IIIroszt. férfit r
ITIoosat. férfit r
1II.o{yzt. férfít r
Ifj. leányt r
rfJ. 1 án1rd$3

TI.22. vasárrurp IroSáto pfubajt6r rT.válogatd
II"oszt. lcti'd
IfJ. fÍut r
IfJ. 1eárryt r
Irosztr klrd
IIooszto párbajt r
II.osz_t. f ér-fit r
IrÍ.oszt. férfit r
Ifj. fÍut r
IfJ. J-od.nY-u r

'l rrersor1yek tnogrondezése cgak a]:lror'vehct tiÍztclsla' ha azab l.' }:ilrás is :']iezikn

0-0-0-0-O-O-,J-O-0-0

?al cz lrdrer xllen rizd szabd]-yÍsnnereteLdet.és Ge11 r A]-fréd: M rl.szertanL szak'|anJc'sok &'

,vivrís o!*atásához cirntl foJ-yto'tásos k z1anényeÍnk Je}on számunkbóI' aryastorl dás nia'bt sajnos kií]í]raci,tek'
februári saánunkban azonban lrczci lji"ik a foJ-ytetásoketr

o-o-o-0-0-o-0-o-o-0

l_| ínrx
O.erovich A]-aftlr o]_asz-o::qzLi:,:i m,e5ir-i]rása.. .Mfu a phÍlarle1_phiaÍ Viv ví1"í,41bajno1;sí'"5on &!rtént9

hogy az OJ-ar:z Vív szjvetség clni;ke Giotrnrrní Bertolgiia fe}kérte Gerevicl'r;''']-adri:.' szJvt'.';s 1t kapitá'ny:rr1rat'
nem volna-o hajIeind a sz veis;; mcg}rÍvás.1ra 1959 év e1ejdn egy h5napot 0]_aszor'szii4ban ti]ltsni. Áz ol;lsz
lrarcviv krrak a f mai olímpÍrÍra va] fclk g;il si pro$'anjíiba Íktaiták be ezi a rne;fiívást' Ger'e''rtch mÍnt
Bua&anácsad és asez partner ]-0_10 napot ]ií1an ban' lorÍndban és il '.nában fo3J-a3-koz:na a válo'Tlll,l'I!'.'b' lceret
kariloa tva}. GerevÍch a MV$Z. és l4TsI. elni:ikségénekhozz .Járuleisát<j1 tett.e fíigg vé n me;;tiszt,..i,-1 mor3hí-
vels elfogadás ;t. Id kdzben megétkazeit az 01asz VÍv sztívetség hivr.+"a].os r:e'1hivá:;ar.rre J;7nek nIrlpJr1r a szu-
vetség elniiksége és a fe]-s6bb sporthat srí3 is engeclélyezte annak elfogaciását' 5z vetsé6i kapt"báni1r-rrrk I"1!.
t 1 IÍ.15-Íg fog at olaaz sz vetség vend gekclrrt a kaidkeret tagJaiva1- :fog1alkczni és ezen ill a].att az
olasz t r és epéo_vÍváa-b Ís talnttlmeirry'ozni kivánja

c-0-0-0-o-o-04-o_o
l'lofq+tfzott a s31s gj{iánÍ.3Íí$liásillc. vtvií.gíai(ost+vána}_..&g]r-e]-e3! 

-s'.-sjlmej
.A7 s.D.t.C. kér1 az, uj cÍmgt a szakosztáb'g1a n vJegyrékében el. Je'_qlz sbe venni: BnT.Ü. larag János vÍ_
v nrestor' 5a1g tarján. Pot f,l tér '2. fiiske'.vá11.

Ára peraányonkénb 3.- F .
Szerkesat s g; V.l{oL,J u.l .
Itr. Ít'22L. TeLefont 12L-1u

7/L959. - Készlilt a $t.Lbígatlk"ri i(ild vá.] !:;'j,,, h nvomdáJában.

i'l.V' Sz.
! V JU.

IJI).. ionvc
Szr>gecli- }ostá's
}ócsÍ }.'l6;y .A.C o

Ve:z pr rnj- Ilrllntlás
illl

'81:. 1/asa.s

Ll el<tromos
.i',r rí ETO.
Dí sgi's3i'ulK.
ICl:'mendí Kizsó51 S}l"
}|'Í.re3yházÍ Ict fi
Sze'";edi Eg'" Á.Co

Tlp. V:sas*3e t onut
osc.
Debreeeni l,fiC.
Tatabánl.'aÍ 3án;dsz
l);,'i:'e-'ffizÍ Pei fi
PcícsÍ VSK"

!l ll

IJeve:rre3,rc]Í V.S2.

Bp.Vdr;i s Xeteor
inar'lJ-:lill-dr 51;. Is-..
Bp.Vasqs-Spartacus

ilil

!i se,' ri VTK.
0y ri 3?0.
SzegtdÍ 5gyet.ÁoC.
Szék esfeh rvíu'i Vasas
Szolnoki t'iÁV.

ll 
'Í

Szerkeszti: a Szerkeszt BÍ.zottság
Szerkesz'b g Gríbm Jr5zsef
Me11'l].gnik nÍnden h 15- n.

t6


