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Ü pVÖ nLET A VlVoTÁ RsADA LoMNAKI
A bud.apest|. v-B: ízgalPae ktigdelneÍ kiizepette vetton át a naryar ylv -pporÜ- uezetését. Aa nkkor1 els bbrendti Íeladatok neg6áto1taF abban'hory ktjzelebbi kapcsolatba kertiljek a vÍv sBort ezéÍ gebb rétese1vál.A lesziirt tap1s1talatok k1értékeÍése s a Éts elntikség1 iil e t u.i;án
most sportbarát1 gzeretettel koggtiiitijn a Ycrgetyz ket " áeeteroket.
tárp}datP_i aktívákat g a v1v gpoÍt gzámtal ,n léIkeE blvét, ak1k rytittés ágyenk1nfr a?, eryetemeg ma$rar rrrv spol nagryátéteIén nrlnráucoá.ii,t.
A. ki5nelau1t a9Er és n nes.v9!{1ke{épe nínd.anny1unk su6me el tt zaJlottIe" IIe . Iry . &n -989sz Eafira.r vív táreadalonnak, veLet hik és eportoJ. {eake$yaránt alka] qn nyílott tapasztalatokat gii.1ten1. híená].raBrtuat:luk.e$yaránt, alkalma nyílott_ tapqsztalatokat 

. 1fortiJtent. h[e6á'J.1ap1that$uk
h! ályoeságaÍnkat 

' 
a4elyeken davltan{ hÍ.vántlrrJ& ás erednányeintet. -aga4elqeF"o í"trtq+t FÍváninli ás erednányo t, g"rlt

v1szont negtartan1 ég fokozn1 ha'Jtunk.

Jelenleg qtndanqriunk elCitt az a legfontosabb felad.at. hosy a r nal'
iti$3i"t'd*Í:}íHfo: eok síkert elért maryar pen86 neiytáI-resat kellÍt-

ÉIverseqrz lrrkot haesa át a hazaszeretet ttigo, és gzoc1alígta eBortunlrszeretete veuérelJe eportol 1nkat a vá*a-várt gÍkerak &o8gzerr6sébga.
na.6yobp tudása el tt. A'mogterek, o}rtatrtr atyai ne[értrássol ÍornálJáka kegtikro bizott lf,Juaágot olyan'sportenberekká. aÉtt ért kelík azt anaff áldoaatot, nelyben- ket Ezoc1ál1sta haaánk'réguegitt" Á 

_verátor-

P +1s- folhasználva e ap9rt+gban grerzett ár*Laed.ea, ártlkeg tapasata-].ataírat.vezasséh b'erry a ut n a me$rar vrvÓáporiotl
Gondo].Janak olE6eorban aB e16ttiink á11 nasr feladatoha, ás B&y pt].-
lanatra B m feledkezzenek B B a távo].abbi'-1gen folrtog c t*tttiEésáx
me6val. sítágár r 8 Ílo

H1ndanqy1nn r . sporto} F {" vozet k ue5ért eryet rtÓebon d.ot6oaarrnxkedvelt aportunk fe1vírá6oatatásában..

' d'r. Csaeád.t GvtÍrw
a língyar VÍ'v sativetgéí s]-noxo



effif,ffimffi6:iff m:ffiwdffissg e$ ÍÍaeŰel,
o BVSZ. lfi s 9i Bizofts go rendezésében

Azok a vtv vozot k s slakenberék !sk{k Je16n voltak a BrrtlaBestl VÍv al|jvet-
s s lfJu6á8l B1'ottaá6a áItal a T Eér uto8.1 sonvéd.8porbkorbinát_ _ol atl ter-
néEea iendáaett gsaeJiivot lon' 3 nte11 rsgel gedésÁe1 tapasztal}atták'
bosr uJBEBr ' kÍt .e' nevel nunlia fo1JÉk a v1v f,1ata]aá6ga1 val fo61alkozáB
ter{n.
Ell 6! Ero uélt ' iroey a vezet aég - na$ron be\yosen - aen clégszÍE Eog a
ráb1zott J f,JuÉéa rÉv k1tápzé g ve]' heaero cEea f,cIiil grr1Í h lyoz vorsoryg -
Ínek erkiilogí nasata$ágára ás á.llaJad an 11én6rz1 tg[ultn ''Jrl el nenetelti-
kot' l'1L6tve nunEalelyírk6n val vítolkeé Bilkot.

Pax'} Bor a].aD az IfJugfuí BiEottsÁg. lBi5ke..qa á:rtekealetet meg4y1t bcsz -
d,éE-6t1 tt'Basron foglaÍte ssge taire}.vése1tr |IIgy érzen osn sziike goa kif,liln
bájtEgulYozno! - non<lotta _ n6Dl1y1r foDtog k rd s az lfjueág és ezen beltiJ.
a E ort t t erEiilasi s po].itikir1 neve].éEe. Ezael a kér{ esel táreadalrunk
sz ies r{te6eín6k ko].]' f glalko'al g, Így a ní b1zottaá.grrabrak ls.Í
lgou pro6ran keretébe tartouott e nÁsf, l rég élvozetes el atlás, ne\ret
É zab 

_ 
En n a Eonvéde1n1 r n{ sztér1uuba beQgztott százados tartott a- flatal_

Eácpál ít n1 aenzed lc[ín}n clnea. Á niatdry 8o f ny1 ba11gat sá6 féglillt fl_
5Éteme1 lísérte a td'i;iin en felépÍt tt 

'' 
neBry z e]. adást.

Elt ktivet n az é:ytokaslet naBíron i pontJal ksrtiltok tárgyalásra ' E6].JrEek
folvanán a kerotedz k beszáno]' Ja és az év utolg E 83red re es Y rBeDy-
pro-*an 1anertet Ee. továbbá a vars 1 1o'r8Jre].-Daryar Ífjueági v1v találkoz -ia Üi'rtént válogatáá kÍblrdetége ker lt az $regre.
Ut bb1va1 kapogolatban e$r érdetsea g Íldvais 1atézketl gr l ba].1b8th'nk. Az
utléYé1 lr rs-L4e}abez ggíl}eégeE otsráqrokoa ' f,ényképeken k1víil ' csatolnt kell
aE 

'"akole 
1gazgat sá6 lgalotását e L relrie l 1ap1ir náayJ. 

- 
6t ee!ete]. r6l 

' 
Íi-

lotvB a au}raail V lenényét a klk ].d Eal rÉv nak a lrudtáhoE val vi6zo!yá-
r I. Emr1k tebets gos f1atal t riiz nE' le8o8.gyobb bá,natára ]'e ls naredt a
&íkii1détésr6l, uerb tanuJ.uÁnyi ol nonete].e IreE volt Eio1 6ít .
szab Pál a Bvflz..eb ka Ez lott ezután a flatalsfubor. Ean8su1yozta ' bory a
sg vougé8 tev konys g boa Bu1Jrponti kért1 8 az tf,juEágl tllÍYáa inden t ren
val felEaroláaa, - rríazoazásképpen elvárJa1 bory a tsérot kbgn szorga].las ed-
r at folsrtagaanalÍ' Yerson5retkén alooíalj.e a sporEenberbeu nált ylselke ést
6"oog163inet . tanri].rnályaÍLban és nuakabelyÍi.ts í kiitelosséggroriÍ EuJ'kával er-
re árlclenogneÉ ulzonyurianatr Az eInu].t Yi ífjuségÍ v1láabajlokgfuon val
rcvenp bb slor p1 g irtan - Bolalotta - a BVBZ. Íl].ei'Yo ar ÍtJueásl Bizottság'
& eáaraa r ÍÉ narcvobb nondot fog forriÉtaní a ker tealzéB n1n sést f,otsoEá-
géra. ainal rdcké6án, h gy az 1960 éY 91 Jén uagrenilol sre keriiÍ' If,jusásÍ
YB._ vcrseDyr 1nL nagrobb orednények elérésére 1s al}alnassá vá]ljalak"
Ebbez kénL d B:lzottsá8 Ycz t ílxok'- a ker'gtédz ko k és a vorsenyz h bathat s
hiiglgniihiid'ását.

lzutáa ker'iD.t 60! a BudaBsstx E1lnstudL nyárt vÍv vilfubaJnolságon kéazillt
f,tlnJélets lgvetÍt Eále éÉ eg s&ia s raJzos tliiHrfíLn benutatásála.

Áz rbékeslst" nelyon a uvgz. k pv1selet ben Tábor Iatván f, tttkÁr' Bziics
ilános aa Edz 'ff tottsáa elntitse r tzab lÁsrl ' Beke Zoltán' Dr.roaolly R bert
és Lukovtts Istvu r edg6k 1É urgJel ntstsr tÁrgasvacgo'rával á:rb végett ' 

nelJroe
J laasulatban rorra.t e5riitt a k s est1 rá.k1g a naFrazánu régztvov .

G, J.
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KÜLFÜtDl LAPsZEMLE
A t'Egcríne Fr8D9atse Ix_x. b.avl 8zánÁbr!! P.Ferrl, a {'IE. -9}19ko Lr Yezérl-
c:.ti<ei-á_uuaáBi'ir W.;6í; ííia"o" ao k sz$aetet'uoaa' a MYSZ.-aek a tij1 -
Íát"Á r""áJoé"sért. a réeztvov k és látogat k szé;a egyaráBt fohér l vol-
taÉ á ÁitJáoÉ' A sportbe1t eredm lyek áok esetben hoztak neglepetésekot'
aneryekTgr a k ,vetk z aíkkek hÍvat tta.k boszá o]-n1.

Á' Ú,aEa részér l a vorselyek uj lebonyolÍtási rendjér l kiván sz lni, amc-
Íyet t els ízbe! alcabaztak á párizÉ1 kon8régszuE batározata aIapján éB
ileivetre nár edd1g ís sok tlotat pazaroltá& ée roég ezután is sokat fog-
nat irar. A D.T. tágja1 é1t k az uJ szabátyok aalta }ehet ségekkol 'és a oga-
páwersenyek d ,nt lT-a' k zvet]'eD kiegésea bendszerben boDJolítottáJc 1 .

Eogszu id ta eI sz r t rtént m 8' hory a d nt ket a progFanban 1ef,6kte_
Táti_iaBp atokban' poatosan kozdtéÉ 

- 
neÉ-.és azok 1g1f,arná az észszerils s_ lg-

táraia u_ottit noag tt. Á szépszáBu néz Etiz nség a jel_zott 19qq"9- azt a kiiz_
de]-net é]-vezbetté. anelvet iátni }civá!t. az ujságir bak rn ttjukban á1}ott
tse1l 1d bea. pon os tu-d sitásokat Iead iok 14pj&ik szá.nÁra ury' hory nia_
den eur pa1 Íai reseet nár részletes 'beszánol t aalhatott az el z egtí
esenényekr J'.

Enngk a reoatszerlek a fenntartása blztositaná a Dirld1tlrrabb atboltíkug Bport-
ta t..iíoag vivás gzáoára. hog néz k z lséget. - f ként a ftatal.eáBot -
' 
"'Zal-"J"uááiu_spo'itá íaíi&. i:r'r'ez a d ít É el re uegszabott és-ész-

szé:rii 'rdoiontban ia} lebon}olítása szilkséges. Ezer. az l6ny k d 'nt bbek
ÍaÁ;'.[; ínt azok a hátrán}ok, amolyek a Eilvetkez cilrJc tsbon napv:i1ágot
látnák.
Az uj szabályok a].ka]- azása a k vetkez o].ltrplal Játékok sorá:r kt fo8ja
y6.',í 6 Nenz tk z1 olÍepíai B1zottságnak a vivágsa]. Bze be! nyíJ.vánitott
nroÉáJai'ax néregfo6át_ - a vív vers ayok tutságoa .lbuz dáBa ég a dijnt6k
id poatjainalr be !.em tartása teki_E'tetében.

A nás1k uialonsáR a rendezés teréEt az eryén1 baJnotgágobla.k a csapa verse-
nvok eI ti val _me*rond.e 

zé se vo.It. hneE ezános b1rá1 Ja ée eryezersnind
s t neíyásr l; 1s ;kadt. - Etndtsét lrá1xyba nyou s érveÉet sorailoltatván' Íal.
mn'r - ááontui bizonvos.'hop a vívág elÉ Eorban egyén1 sport és k1aár 1a5
áz -egréoi verser1y ekben ' alapoltáJc ncg vÍláEhiriiket'- e eportág lagy baJEoLE1.
Á csábatversonyek, amolyekét jogosanr kiiliin ''ái: 

ja&ással ís Juta].naznak ' 
_

rnogfeleJ. belyet Lapnak a verseqyek befgJ z fáz1sáb8n.

Áanak eld ntéaére, bogf, az uJ ezabá$?at _ti'!b eJ. nqyel vary hálrá.nry,'_ al fog-
Já,ÍB1' 1d t ke]J áa5rn1 és a 

- r rola1. ollnp1a1 Ját kok fosru& orre választ
adnl. 

o

Á fár:fÍ t rrrÍvásr l !.PoDJ'1noD,t számol bo. Ör ,ronoI áuapitJa ne5' bory a

'iáfrtáEErTa'zTffiitrpest._aBobren 
a Mboru oly gok 3obet eJt tt, lanét aa-

cy t hatadt-a fojl aés és sz b'iités utJán, v rkerLu5áse uj or6vo1 Íntlult ne8.
F várost szép zieryhez basonlítja 1 kineÉ arcát k nr1yek szántottá}r de is-
! t Eosolyog az élot f,eIé.

A verg [Yek EziDbelye. a sportctamok a Yáros k zpontJát l észazeril, eJ'ér-
het táv lEágban vaí. -tle azon belti]. a 1Éstok elbe\rezéae 7 kiil lb z teren_
l.'1. e epuret kii1 nb z szint.'ioin volt; mbe ! a te i]'et1 széteaéaheo $ánrlt
á-v rÁeniox eqész tartama alait rrralkod nyonasat h6aég, lr''r fáradságossá
tette az k sz repát. akL}oek níad1s s nilrdonbol Jelen Lel1oÜÜ lo!n1 k. Es
az egvetIen bÍrálat. aeí a ktil 'nbei nindett tekintetben els6roldiien EgtsT !-
áézeft vÉ.-t irretuot1. A lobonyo]-ttás kífogástalan voltán aen l'a cgodál_
tozit. nert dr. BozRoLYi vezetéÉével az ag6áz klváI laryar rendeg 8árda
ki'zT lí.iik 'd tt. A kiiIf id1 vezet k ezámára-feleJtbetot1on narad' a balatonl
k1rándu].ás és a t 'bbí Ez1vélyes vendég].átás Ís.
Ba egl' uondatbaa axarná B6z f,os1al ní -a.bualapeBti. ébényeket' u6r agt ke1-
lene- ond.arrí az az l959-as vB. félfordulás a viv v11á8b8n.

3



Á rÉsr és edtllg biztoanak ísneÍt erőket egy batabas nográzkodtatással kl-gzodtották a flatalok' ckiko€ts lem vo].t n1t veszteníök éd len Is oindig e
].€8tetsz6tó6eb} v1vássál értók out €l. !l t€bet nondan1, hory Bud'apegt -
bel}otta a b8'Jlokok bal.lellJát ' és nom Íg o6ak a csapatverséiryekoa. v baj-
aot1 clnet_védQl Y9sr rég1 !qJ49b köEtlt.6 nö' } férfi tőtz:óző-r, páxbaJtőiöző
ós 5 katÜrlvó 1nöult. E_5rediil Kfu"átt vódte Iir95 clnét, a nők Éözü]" e5lík sen
voJ.t a d.öntóben óB a többiok Ia őazI falevélkónt hutlóttek el.
A lasr ryóztesek a'! oroszokt csapatban 1 ara4r ' 2 ezüst, 1 bronz, e8yéniben:
a nőlben a báron e]'só _}jg].y ' 

férfi tőrben q , r4;5 16 helyék' epéebón ^;z LrJr6r8
heJ.yezések' varyis 11 döntős. Bravo l üonsieui Popov.
EÁtórve beszá.uo}óJa valódL tárryála, a f,ó!f,i tőrre, J.eszöBezÍr hogy a ver_
seqys!ánok sorTond.Jének uo6véltoztatá'sát nem tartja szorencséónek-és nézete
sz€rjJtt ozt a felfogáBt va]'].Ja Dlnaerrkl.
!2 versenyzó ]'9 euróBaÍ rrogz€tot kópvíEo].t. Á 8 csoportban }ébonyolított se-
l€Jte!öb€n 9*E+Pa+ ' 

&rÍttot' Eo-s$ros ' 
Paul' cv.Íkovlzs' Pqpp 

' curletto 
' !Ían-gÍarott1 buuotta]í el. A násoil1k foralu].óban tiiat e1 Bairab1nó. Baud.orrx.

Fiilöp ' GJrul1ozg' ' lÍ1la!.oa1 ós naj<l aa összes f1atal nénet. Á kózépdöntőóen
Earuti ' caq)s:realra és Spallino vérzett el. A {öntóbe a 4 gzovlét vívón folül
.lay ' 

l{etter' Bergao1ni és Breobt - |utott b€. Es !!lt houott a áöntő? E$r ré-
sgti.bél 5rorsaságot, a EÁB1kDá1 észvívást, de nlnden fázisáb€'E nagasízí:evo_
aalu v1vást. A f1ata].ok ryorsaságuJrat basitrálták kli gtní!.ek Jay-n-kivül. el_
13nfg]'e1k nen tud'tak €11öná11a1.-Elökászltég Eélki.il'flosselnek-' anl nélá ta-láI, 5rakrabban he Jm,egr". 4 6Ánp6ág a fénpáston, vagr né lyén réJeződlk be. a
v1vók tulszaladaak egrnáson' a neoetnok vóge szakad. ós kezdőd1k e1ő1rő1.
liár olőre Jolzl' hory a lap következó szá!ában ery kiilön oikk f,og e kérdéE-
96l fo8lalko?4í. rÉhélqék kü].önbögők a vélenényeE afelől' bory roíbeu rejlorlek
a baJok óE Bík a kipróbá1áara alkafuoas grógnóilok. lehet _ vltátkozn1 a kéIe-
Ü1 és ngrugat1 f,ízíka'1' áItalános és técbnikai etlzésmódszerek külőnbségein 1s.
de szoríate ntEatenk1 égyetért abban' hory 'ln'lt Budap€€ten 1áttaJ<, - áItalá.
ban _ ezegényes vívás vo}t.
Á d'öotóben haaaroBan k1vált lvett6r' Jay éa Mí(uer. Jay k1kapott Nettertő]. óe
várattanul Brechffiól ía._ iüLér' bónfltárgai legrőzésé utáa_vesztett Jqy és
IÍottor oll€!. Iv€tter cEak Brgclrttől kapott. kí' és nár cgak a 4 veresó6eegg€cbJtÍkowal volt bátra nórkőzéae. $rőzelue úlb' bíztogn'k látszott. ánrikor
lzo-és vezetós után é].vesztette a [árLőzóet és hortverselybe keTü].t'Jav ésttídlérrel. Jay, hÍdejrér{nek ós öarrra].náaak telJes rci hasáátáeávat xrőLatt.
logr1érezve hazájánaÍ' első tönrlIágbajnokságot. _Eryéa11e6 

szép és roígérde_ 
-

DoJ.t bet€tózése alloak a aorozatnaki anely 1956_ban- a 4. és l95?-bea á r. ue-
ry9z99t trootr". ggÁ{'t4ra!_ Tqüg 6) óv_alatt- csak , j" ubo! csuszott ki a gyóze1ern
8 latín tremzetek kezelbőlr lto4_bea Fonst /&rba/ t L955 és !/_ben GJruricza,
1l].etvc fiilöp róvén.
A osapatvor3onJrré 8 os/iittes novBzott és try oslszorü lebetősés lyilott vol-
:ra a hö]írlvásra. De a D.T. gz egröntetiiség kedvóórt a tsözv€t16n ki.esáseg
3éndcz6r n611ett döntött'. lleryt az előírárrgrzott_ ld'ók rövidsége E1att.a többl
f9sryclbgn auu6r Eg! ].€betott vorna körrrr1vásról szó. Áz elsó forduJ.ó BeBleBe-I€&y Etrl'rrq'J.r ruIrLrffií rtElIIr l Ite vf} 9Ü v9llla JloI'v]-YaElroJ 9Zo e &7' eJBo I orctlllo megjep
tése -a fÍatal német csapat ry ze7me volt a% olaszok felett. A k zépdont6bei
$zovÍetun1 -&1&ff8.ToTszá.g, 916- és Németország-Franciaorszán 9rts e].s r mr *$zovJetu!!'l -&1a.rys.Toqsz{g 9z6- és Nénetorszás-Franciaország 9t7 elsii}r sr -uelem sztiIetelt e 'D 

lor1ola 
' 

Netter 
' 

Grr1ttet és Baud.o'ux ell,en. A , . Lelyért
fi a;";ffi " iál aí Íii;t"i ,i;;í. ffi ;ffi Í;"ilffi s"á ";íi#.'i;;f;í;""_

a r4maÍ
nÍiJd fi}'

DJrok lg!'alktviiJ. kíe$reasoJ-yozottak voltaJÍ! Facs rxr és Bairabbo ]-}. Kanuti.
ltiliip 

' .D'olÍo1a' Iretter !-2' Papp 
' 

fu aaban_ 1_1 ry zelnet értek el. _A 
ua6r <í 'n_t ben várbat volt a 4 dijat sb l á11 szovJ t 6riittes ry zelne.

A 1atílot t 1J6g hátt rbegzorulÁsáaak okát tiibben a kles ses ! nd'azorben ko-
regték és a,nel].et ttirtek- Iáad.zeát 

' 
hory c9ak végsziikség ese ébei folyanottja-

!a]r ehhez . a lebonJrolltásl n dhoz.'Á tái&rí}a8os-ue5áJ.1Áp1tás szer1nt- azonÉa!
o1aazor6'ág n 5_a k nnérk zés gorá! esstt k1 uryanu$r 

' 
-int fuaDciaorszád

1955-bet1. tbanc1aorB'eg ped18'.vívott a 2. belyezétt néloet' éa a ). he$ezett
Da5rar csapattal 

' 
oeupán a &/ zte6 szovjettel ne[ kerÍ:It tiesze.

o

&-nÖÜrrg9! dr.. Bozgonyi Gycirry számol be.
@.a}eor.yo1ilágad.ját111et1eg,m:[nteryp:.Óbavo1tol1nplá'ra. A,z, gddiel nesslo$ott sorrend.d.el szemben el bb &z e6y n1'
osapatv raenyok keriilfiek lebonyolÍtáera.



Nézete sz€rínt €a a BorreD'tl o6& Bzer€tlcsés. Egy orgzá8 erőviszonyait sob.a'toll
Bry kivá]-ó vlvó, haaen oaapatÁ"rFk erealnényei fritrözta-vtsaza. Ig} tehát a
c6apatve!s9!y'e foltogabb és azt tsoll az eg3réní elői;t leboqy6f|f,eni . .A,2 uj
rerrdezéssé]. tebÁt a D.T.-Dek sokkal nehezebb a helyzete, mort az e$r éwel
aao]"ótti Óredeélyekro kell tÁ'nászkodn1a.

A náÉik ujítás, hogőr a css'patversér\yeket 6:| őbb a körv1vásos, najd a köEvet16a
kieséses lg]rdszerb€n vívatjáJ( le' esrések szerint a vers€Í\y lefofuráaát órtlo-
kesebbé teszÍ. A ma6am részéről nog varyots ryőződve ' bory erról né6 sok vlta
fog f,oLJm1.

Áz egyéa1bea 14 nenzet 6o verseq7zóvel képv16e1tette uagát. Á döntölg az €1s6
háron szovjet v1vónőn kivül 2 nónet, L-J. ronán, o1aez és nagrar jutott e1. A
szovjet veroeqyzők ígen erős döntőben diada].naskodtak, ame\yre ráqronták vi-
vóEodo]:rrk Jellegét. Eryszérü csB].e}méayeket láttu]kr anely€kot ktváIó f1zlku-
rru és 1de8z!tíi versenyzők bajtottak vé8re. viszoD't nem láttu.n} nélyebb tak-tlkaÍ elgondolásokra alapltott ' klassz1kus felfoaásu. konbilatlv viváet. A
két nénet J.án;l tetszetős vivást nutatott be, egyszerÍi' tá ma tlás okat r vé<lés-
YísBzt''szurásoke't. Colonbett1 jól tudta hasznositaJc.i EagaB te:metéf, Jó begre
vaj} 

' 
de kíizd.óképessége osekély. A szovjet és nagyar viióaők sok köibátánaalÁBt

cs1náltak' ktizdöttek -és barcoltak' csak az ered_uéqrü tartváa gzon e}őtt ésnit sem nutattak a tőrrrívás szépségeibóJ..

4z eryéni utá'o sokan e1söprő szovjet győzolnet vár.bax, náaok e]].e!kező aézo_te! vo].taJs és ez utóbbí_ua* I€tt 1gazuk. A Earyarok a bo]-]anarok. rouÁtrok
és néDetek után a szovjet csapatof, ie legrózTék, mrnavgiie raestaxtva a Yozo-tást. Ebben a csapatalöntőben uaryar réezió]. már_ soltkal vá]-tozátosabb vivást
].áttunk r de nég obből ten Iehet arra következtetní. hop' a aői tőrvlvée es._
8aBabb szÍn!€tr mozogtra 

' DiDt az€lőtt. RenéIbetó].e8 eE5r év nulva f,eJ16dés:rőlgzáno].hatu!.k uaJal bé. 
o "'

A oárba.itőr verseqyró]. carof,et táboruok a következőket Jeryz1 fo1r oIaszot}_
Bzá8 gok évotx át ál]'t a caapatverseny€kbéra az é1ea1 noat kénytelen a 4. b€]'Jr-lyel beórn1 és a páJ.nát a nagyarok vísz1k eI. Az eryóniben 4. szovlet ó8 1_1-Á4801' nasrar ' le!rye]. és olasz v1vja a d'öDtőt. PeJ.]'égr1oo és Pavéeí távol-
1óto- csa]í részben_ ns8üar.ázza az olaaq ba].aikerb. ilár áz e].ső fordulóban o\raa
aovek esDek }d' niDt líaJxg1arottÍ 

' 
Béxt1nettl' Eosbms 

' 
BáTá-ny 

' 
Berzscny1. l

nagyerok megezerzÍk a ceapatg3r6ze1net 
' nig az egyéníbéa csa} Sákovíts jut e1a döntőÍg. Á több1ek kleenék. Á gzovjetuníó csapatban a 2. be lyen végeá. neg-

ny6r1 az eryénlt Nhabarov révón és rrlég az 5.6'8. belyéket í5 ns8ezerz1.'sé--
grÍi.k közül ketto! xlár tavaly 1g döntősök voltak. A franc1álr caapatban nog_
tartották }. bá\rii.ket ' níg az oryón1ben az előnérkőzések aoráL ólvérezteE.
qay.a nggyedalöntőbő]. b'o]'tverBo.ny után Jutott tovább. ría b'1JJáa nÁaodik ara4r_
é]:nét Dyorte ó8 8 &labarowal vívott holtversonyében oBak 1 találattal szoru].te 2. h€lyro.
Á].talában, 6 tgghnJka s zslopont jábó 1 nézvo, a párbajtőr vsrsé.qY nen volt kii_
lönöBon ólaléke E éB 1nkÁbb visszaeeéa, laint b€'Iad'áB vo]'t érzékálhető. sok vl-
vó ' o1at eryedüJ.Í akc1ót ' a feltartó _ 

kij2!g!Á'ne(lá9t cró]totte . Ez Ylszoat .0.6ílai-oryodtili u!' a!61y- 8 -rag3' slőze].lekleoz vezot. 8aJlos cgak kovég szép tá-
, nadást láttunk az elü].só testréaz€kr€.
Eop osak d'fíutőról begzólJiiJrk' sá}ov1tE eutatta a legk1forrottabb Y1vá6t.
n!"rbalov jó techn1kát, Jay a br1t vó:lméreékletlek uogf,olető gz1vősságot DIr-tatot{i. DelfÍno nognaradt aoxa]í 

' 
a'Ú1. vo]"t ' ale e5r éweJ. id6sebb lctt-6 la.

c}og t TachernÍkov éE EoEtaTa kí voltak boÍulva.
Áz elnu]'t vB_ken az átJ.agoa koirbatár 

'5 
6Y ka'riil noagott, enj mogt lé4yegesorL

alacgoqrabb . volt. Öt64 vö}tax 25 é'v a1att, Eettet]' ,o*a].g,Ít és csak ocy löfölaitt. valóezínüleg ez a körti1néay is nagrarázat arra. bory aa ered'télivek-
be! az laté'' oly D''w eltolódás volt' eryéni és csapatbán egyaránt. Ea a tö_kóletea técbnl ka továbbla íe az alapJa ua.Tad. a aíketE6k' néEsen slég nhh62,
bo5r o\ran fizJ-ker 1ga Jobban felkószült vorselryzőkkel sáelnbóo aiaaaÍnagtoaj
|ó} ' ?tr 1 usra]xakkor töké].etes€B uralJák nozgásrltnusutat 

' 
ronatk1vül ryorsa-l:és ryőzala}arástól át vana'ak hgwe.

l.vePzé\res flágsok rdaobb számban ford.ulta]r eIő. V1szont BeE ke]-1 áJ.Iapíta-
rr!' 

' 
hory a verserryzőE b€.jlanos8t a BeJát biztoaságurat 8zolBá].ó 91ő1lá6.ot



bo 8,en tartágála. Többren<lbe]'í e]"1anó:l.zésre és klzáÍáasal Yaló f,eqyo8€tésro
volt sziikség' á.ory az elő1ráeos, alsó védőnellényeket víso1Jék. F" j<éidésben
a vezetőbíráJora.k dönt6bb szorep jutott.
Ezzel szeubea u$l tünt f,el' n1ntha a veuet6bírák nen f,ord1tottek vo]na kelló
fíry€lmet a vivó oslil'e} ély€kre ég 1okább a lárupák kígrulladását firyoItók.
nE!.ek követkeatébea sok o\ran órvénJrte1ea találatot 1té1tok voLua ./pástonkiviilt esetet, vaff annikor a vorsenyn 6a
truk a veraensrz6k becsiiletesen le nen mondguk a veraonJrz

y r4{kor a v6rs enyn aaJát nrígát találta eL/ me1, hn pg-
ecsiileteselr le n m.mondtak volna a találatr l. sájnos a-
1kiik .'iárt Így el. Es nég eglr meejegyzéaz intézkedések g%'áoaban nom nindegy1kiik járt Í6y eI. Ég né8 egy negJeryzéaz intéáte

ságeeek a rnérk zlsek o}nrélkiil1 rnegszakÍtáeánats negakad.ályozására.
sztik-

gakad.ályozására. Eryes V T-
seryz k G6cr l89tí} az o5yébként k1fogástalanul Bliki'd fb&rvereiketi anr nrn_senyz k os.r l8 tí-k az o5yébként k1fogástalanul Biiki'd f,egrvereikot ' 'Íí{ n1il
don egétbeE uJabb 8ulJrpr bát Jelettt és 1ttalots nélkiil hulza az Ítt t. E1ziik}eu_1a vív kat á ktizd.glem ritnrusáb l és Beg nem enged.ott píhen t bÍztosit.Tf. a vJ.YoJsar a .l[uzcr rJ.em rJ.uEurElapot eB Eeg llem errgeclelT pl.llenoT DlzTos].Eo
Megf1ryol gek eaer1at egy n rk z s alatt ' ugranaz a vj.v 5 izben Ísn telte
neg a fegrvercser t.
BefeJelásti]. L 'sz ,!6t9t eond a tiikélet g r.endezés rt s íte tglton azt guai8e-
!1 ].c 1c8t6bb tapa.sztal8'tJréat . ho$r a né1kiiJ-iizlretet].oD ogÍszolt tectrrd:.q a m
el ge goa a J ftzi!runr, lolkes s gy6aninttn- l,lelfelekJcol szenben.

o

A.lezzaDÁ a tsard"Bzánr l az a].ább1 ijsszefoBla]' t adjat
ffiséso ée csapatr:rrloráJr a 4. hélyro val visszaesése a
szalzáaí oroJéve]. bá'tottak' ury'a naryar kartlosapatnat a 1eagre.to}t l el_
EEénvoalott veroségo néa élénkebb vi ss zh8Jt8ot vá1tott k1. K1 5ondoJ-ta vo}ra,
ho85r a latírarok elv aztík a 15 éve e$ÉoJ"ytában b1rtoko1t és v1tatbá'tat].an'
e1s a síiket ' néghoazá Budapeatgn' saját táboruk e16tt' ano1y báIvár5rozza _
ket. 4z t959-es vB. 'valamelnJrl neglopet se ktiziil oz a ue8kap bb. Nen tulzás
nougetí $Ésrr l !gg2'{lnl és akik jelen voltak, egrediil azok érzéke].bették
aa esenéay te1Jes borderejét: oaa} a ryászlobog k b1ályoztgk. Üdviizlí a
longyeJ' osapatot ' au61y n 8ktBérletg és 61kereso!' fojezte be vállal}ozáeát.
Az }921t-og párlzsl orínpta ta' afi{ kor az o].aszok lyerték a kard'csapat ver_
aenJr ' llegszakl tás aé1kíil a Da'srarok ry zedelneskedték. sola1kban az els r s
I957-be4 tálaalt ' 'tnl ko! az egyénÍben ParJ.oraz\r'4 @Era. el l vLtte el a
pálnát. .0'nna} 1d'ején, Kovács és G lovícb szerényebb ezeroplésével k4pcsolat_
ban az volt a a zete' bo&r az egyéaek enborÍ éE a korrrkkal Jár ]'osíkue ba-
nyatléea elsruttal e csapat v1sszaesésén k okát te nagábaa boralta. Ta].án a
flatalok osiik]ren vo!'za]-Ea' au si f,esrver Lránt okozta ozt? Vagy az !)J6-oa
es Détiyok titaitte rések? Vag7 oz n aasr baJaokok bosBuu azereplése zár a le
az érv nyosiilés utját a fiatalok e1 1? Talán nlnd'ozga okoL ery ttvéve. an1_
hez hozzáJáruJ. az our paszerte ne5nyÍlvánul foJJ.6d'éa1 folyanat a vívás egéer
térii].otáE. uJ er k jéle!'tgk raeg, k zttik e].s E nt L95r-bry a lenryelek, najá
a ronánok s végtil a bo15árok. Az olaszoknál }í lbourne ta van b1zonyos re-
nényobo Jo5oalt fe j16d'és 

' de azért az irángrzat gondol_kodlásra késztétt azo_
kat a aomuetoket ' 

a]El.k aze].. tt logel J. voltakt az o]aEzollat és franc1ákat.

58 v1v kez<lte meg a kilzd.e].Eet és az e].s fordul neD hozott tullott neglepe_
táseket. Á násodik forttul bgr olya! n_ vek estok álalozatul' n1nt Rava5nan 

'Arabo ' P.!Íerduzzl ég l llsky' az e1 z6 évl baJnok. Ingea kézdve a kiizdele
el&egéred tt vá].t. AnlD't az várbat íE volt' az iisszeg szovJet éB frrncla
veraenyz k1esett. A d' nt6be 4 naryaT' 5 lengreI és 1 olasz.Jutott. EÁtTátí
abBzolut fiil uyet ás va]. balr 1gen sl p YíYáBsal' neg rdeneltec gy z ' Ü.

1o ceapat tndult a a válgJrozáa szerÍnt1 leg&reag bbek ggt6k kl.' Mr cse.k
szl"v s kíizaleleu utén. Á d.iint k lvgtlsn kíeséBés reD.d.Ezéabg!. kei.iilt lev1vás_
ra és bozzáf z1' bogy 4rtnFk boly ssége goDk1t son gr zijtt oeg áa eretlnéqye
negatlv. Rernéli ' bo&r YÍsszatérnek e r 8Í szabá].yhoz ' ame].y bár hosgzabb 1e_
bonyol1táEu' r].e sportgzeriibb ér d.tB Dy }rbez vez t.
A }-4 bé].yért vÍvott kiizd leEb ! az atb]otiklrBabb Bzovjet cs8'pat kajlDJren 516-zijtt, nig a drá-loa1 d ot ben len5relország aliadalnaakodott l[agrarorsaág fii_
liitt: A Jiiv f,ogJa Eeputetnl' bog| ez a d1cs eé3 nl}yen taÍt s lesE.



A lap képa;.lyaga ! A bevezető ré ezt a diszpáhd];r közönsé5ének képo Íl].uszt!át_
Ja a n€gpyit$ íinn6p5{g a].att. Előtérben P.Fcrrl, EeryÍ GJrula át Csaaádi Györ5r dr.
Á oeszárnoIó cikkek keretében szerepelnek Jqy és De1fino ' Netter-svecbn1kov
képei, a f párbaJtőr csapat a grőzelmi euelvényetr.

Bár a torlnóí F1,:B_rő1 még nera BzáEo]. be ez a szém, a f,edJ.apon a tőr eryéni
ryőztes, Kamutí Jerrő ko1ább1' llifiu]íorill képe tliszelog.

S.A.

BESZELO SZAMOK
D u R K l ETELE lsszEALLlTÁsA

/2. íLL. befejez K zlen ny /
Szerstnéo ez alkalorulal az eryes ll zetets é6 eryének téljes1teéoyeit ijssze_
hasonlitani.
KezdJtik el sziir a nenzetekkel-.
Teljesitnényrszámitáso8nak a1apJa e].s sorba! ez' bory erye6 nexozetek az áI_
ta].uk v1vott assz k bé:ngr száza1ékát qyerték rneg. ÜrJre z tud:runk kel].' hogy
hány assz t vivtak a réÉztvev nenzeték. Ine a sorrenclt

].. Legt bb assz t vív_bák a maryarok! pont 6o0-at. 2. szovjetuni 58o. ,.
olaszország 55o, 4. Lenryelorszál frr, 5. Fra.:rciaország 488, 6. Nénotország
4I2, ?. Á.astia 259, 8. Ronán1a 245, 9. Eollandla 146' 10. Ausztria 115' 11.
Finnország 62, f6. sTaJc 61' u. T I korszáB, t+4, 18. Áusztrália 12' 19_20.
Dánia és Monaco 11-]"1 levivott assz vaI.
A lev1vott assz k bány százalékát f,ejezték be ry ztesen?
]". Legered.Béqyesebben vlvbak a gzovjet v1v k ' nert assz ík 6r%-át Beglybrt k.
2. Magrarorszé'g @rI, }. Dánia 5415, 4. L aryelorszáE 5512, J. ltaacíaorezág
5l.?, 6. olaszország 5116'' ?. Nénetorszá$ 51'1' 8. RoroáaÍa 4519, 9. Angila
44r 10. Svédorszá5 4217| II. Belgiua ,916, ]'2. Csehszlovák1a 36t5t L1. Sváic
,2,a. L4. Hollajtdla ,2,2| 15. Bulgária 2712| 16. Áusztria 26,9, L7. PiÍJ!'or-
szág,'24rI, ]'8. Auszttálía l6r7t 19. T rtjkország l) 16, 20. Mooaco 9 r1fi-ka'L.
PersEe' ezekbea a azáJookbaa beD!'e szerepelnek az eryéai és osapat versenyek
is. Ea csqts esréqlben lézzijk a d'olgot, a bé].yzet az aIábbí: SzovjetunÍ 6J''2t'
MagyaroEffi@ffi-Dá rÉ-a 54,16, oIasáorszáA- 51 }x l Lengyelorszá$ 53% stb'.' ' '

Csak csapatba!.: 'Sz-orr 
j etun1 

'65 t?l -Maryarország Jj r4ft, $tédorszá6 Jffi, T'e,z-

Ebben csak az a féltiiJx 
' 

hory a svéd k n1lyea J l szerepeltek osapatban'
híszen a ].eviYott assz ik 55%-át negnyer'ték.

Megvizs8álbatjuk a kérirést fesrv ruexaenként 1s.
T iben Iegerednéqyesebben v1vtirk a szovjet viv k. triszel I51 aaszílukb l 1oo-
á@yoitek. ezalta} 65,y6-ot értek el. Másodiir belyea a f:raacíák állanak
5fr6-os ere ménnyel. najd a továbbí sorrend.t Magrarország JJ,J, olaszország 5o'
Nénetország 49' Len6reiország, 4J,2, Aígl1a 42'1' Ronáaía 40p.

N t t rl S zov.'i etun:i 68.3% /Ir9 assz b ]. 95- t menyertek/. BonálL a 5a.2 /LL5
Eiéfi6E6T 6? w zeIen/' líénetorszáe 5?,2 /I+5-b I a17, wag torszás 56,,2 /L@-
b l 90 gr zelem/.

Pá:bajt r: szovjet 597" ' /I?2 assz b l 1o2l' Franc1aország 5812 /Lr?-b l &/.
Mr{ryiLrország 5?,5 /l25-b J. |2/, QlaszorBzág 55,5 /L4]1-b61 8ol' Lensrolols!á6
54,I /rZU-b 1 67,/, AnSlia 5518 /95-b \ 5V.
trard: IÁstavezet MaryarorszáE 6gt-k^I /L97 assz, b61 1r6-ot uoelyeltiiDv.
EfrEán kiivetkeznek! Éiwrerorizaá 60..27lsi-b l 1l4lr -szov5etuít 5?.a'/LL6-
b I6?/, olaszország 52rL /I6L-b 1 84,/ ' 

Franclaoroz{3 4/'4' lsnetol9lá6 47tls.



sdd'Íg a ffirertes assg k grá,ra alapján batároatuk mes
s1tnárryát-. MÍ van akkorn ha azt-vizsgá1il','k' h_o_ry az
vott tí+p:tx ter n }tí m*xriaott a legeredm nyesebbea?

as eg5res nemzetek telJe-
eryes nemzetek áItal vi-

L',egt bb üuat a maryarok vívták /422j, amlb I -ne6nyerb-ek 22o.I'9y és elvesz-
tef,tek L922-t. iei- tet 'iesitnéqyi'ik 54.u6-oB. Ná1u]r Jobb te lj e s1t!réq)r csak a
Ázov"let ásaoa' éit oI. -nive]. 

a_ levivott 4148 tus k zÍi]. 2286_ot n68qyert E l '
iá ter.r esi_tnéLYíik 55:l*. A továbbí aorr nd! ). Déucte 52,& /6, találatb l
;íráÁa ti tus,/'. 4._Í}i'anciaország 50,% /r489'b ]- L???/,'5_6. olaszország és
ÍÁnááio:rszác -so.&_rot 

/n91o. 1l].eb.ie }6o7 levivott találatb J- I99? illetve
íe'íÁaoia tlill7,'?. l{énetoiszá5 5o'ry 1.?819)? ! )l!rz/,.q. Án9119_!8& 1t???.: - -.t8íei5 aaowr.'s' no&áuxia 4?.4 7t6z+-aaI ??7/, Lo. Svédország Aaft /?4r-b l 142/
ii. náirrun 4i: I /535-b L 2+5/,12. sváJc 45,& /+re-b :- 22a/.1r. csehszlo_ '

;Áfu"-4á.% lsii-aiaT2+? aaott'' us/, 14.-Eotlrinala 42,6"Á /9r5-b l ,98/, 15.
surnár1a '41 

. i3& 
' 7sq-ail 2+9/. L6. Ausztrla l+o,'7% /g]-tl-b ]- r12/. u. Eín!'or8zá8

ca-b t+ztJ6at t617.18. lusitrátj.a16,4 /9].-b,L r1/, 19. ldc_-'co 1I,& /77
tuáu'or' 24 adott/ és'végíil 2o. T r 'korsi:,áa 10 ;ffi ,/2B ] tusb l jni,idii6sze a? tu-
lálatot 1téltek a lavéta/ .

Es' ! !0 na'Bron unallas a dolog, -nézzrik neg_ feg;rvernernenJréo!_is 
' - . .r nft t r*eeYéní I. szov.i etltíí 5ry, /?]+- Levíiott tusb l 

'85 
aaiott ta].áLat/,

tÍ:íf ffilfÍa- s' trlanciaore zá'E 52,&, IV. o]-aezors zá-E 54,, v. lenryel-
orÁzás 49' w, Magyarorezág 48 rT. /435 tusb 1 212,/.

B rÉ1 t r cgqpqlb .o I. szoYJet 5Br5%) II. Francí_orszá 8 2, 
'L7, ^IIL,_ÍV. &Iaryar-

airaeE_a;_r6 as 52.-&-ka!. Á náe3rar c8epat 46' tusb l 242-t qyert no8.

Tz6g-3rrl7íí-
N61 t r epryén1 I. Szovjetuní ffi, II. Roná-uia 55r?Á| III. Nérietorszérs 51 ,&,
rv__l 'rszá, 51% /5?2 tusb l }0}-t negnyertek lányei!t,/.

s í t r css,Dat I. Maryarorszá8 596 /r2o vívott tusb l 189 adott/' II. Nénet-
sziÉtE37w7199-b Í- Lo6 /, IÍI. Szov je tunj- JJft .

$ í t t sszesen I . szovjetun'i 58 rL%' IT } MasyarorszáB 55 ,W ' II1" kománia

Párbajt r eeyéoi I. olaalorsaág 5r1b, /67I tusb 1 556 az 'vék voJ.t/' II. Szov-
í,'Effi-5T,E'-TII. Maglarors zág Ja,ffi .

Pár]raj-t' gr-_agepgt I. Magyarorgzág 55n /456 tusb l Ztl$-et nnegbyerttink/' II.
' II1l- Franciaország 53 r5%.

I. }íagyarorszás 51 ,% /966 tusb } 9r9:! aclott'/' IIn saovjet-
3tfra.ícaorr,aá,B Szrwr, IVo o}aszország 5?rffi.

traJrd BFéoí I. Ea8]rarors z6s 5?,6% y'11tl6 tusb l 66t-et Úe8lyertiink/ ' II._III.

Ea.:ral csaoat T. szovletuni 5?,& lz?ub I 160/, II. 'Len$rolország 56 rv fII.
ffi-áe 54,r% nil--b l L75 atlott talá1atl.
&ar'al iiÉBzea I. asrE'rors zé-e 5?,lÍ6 /L45?-b L 836 a ott ti:s/, T1. Szovjetuní

!Ílutáa BgE6f,o81a].tuk &zt' hory egyea rlelnz tok n13'yen - 
eredn nnyel ole:repeJ.te}

a vllá taJnoksá5on, veegiiík ery-t6t p11la''táat aa ' sryéaekre 1s;

VírstÁ].lu& Déc l az t. bogr kl háaJr assa t vivott? Rz lasz a so:rendll
r. .riJ 6l aeaá val, 2. 'Thslri''lkauf f 44. ,. trhabalov l+4_' 4._Tsonrit91 t+'-5.pertrio 4a. 6. PavÍovgzky 4:.' stb. Ebbeu e f,e1sorolásba! xárpátÍ !o. be lyen .
vsn ' lj'vgl-níEaliiEazé , aBsz t vivott.
Dc }e aár azt négztik. bory a v1vott assz h bá4' cÍ'_a'b lyorÍe rrr'g a versenyz ,
EíndJárb nás kép a].ariut Li el ttiirrk. rlsEaYezet ragssen Kárl)cbl' akí assz 1_

Párbait r cjssaqg



rlAk Bffi-át !regr\)'erté /r4-bőI Jo-atr,/. !9vá!br sorrend: 2. Pawlovski üt: 2':.oiiÁ'za.v +l í,t:.ater ?5.6l" 5. BáÍáw ?yo 6. Vico1 ?4r4o ?. Gcrolrbova ?1 ,6%,
á._xúü"iov ?2.'7Á 9- risótter ?2,?Á Lo. Reitő ?2,4 l1' Sissi'klne |2rI% 72'
Éii'óva ?z.yjó i1. í'lönler ?L.57, L4. scbnídt L|.7I,4% 15. Horváth |orÜ/, stb.
A nagvarók'közül t6. enielérryi.... 19. Kovács... 26. Kamut1 ??. KavBz...
íal-Fíiió"... 1B. Gererách... 40. Ju.bász... 44. Kovácsné... 4?. Dőnöl_$...
4á: iá;"ary..-. 57. tlelnetv... ?L. Gábol /52 r4o-os teljes1tnérrnyel'/

Ila ÍIem az asszókat, }ranen.a levivott tusokat tartjut szeÍn e1őtt' u&I az eTod-
ménvesség sorrend.io az alábbí:
í.-"n"jtBi a:ci g: Éus közül 62-t mognyert, 74a7 6|,I['ot-. z1_!r!á1 62ryÍ-?.
uiaíei aá.EÁ +.-vieol 62,6/.5. Káriiátí 6i,77" 6. Páw}ovs\r 6l% ?-B.'Gor'okhcva
ésT;tr;"Éő 59.q6 g. Kovács 5g;v" 1o. Efiúova 59/" II. Rudov )B'!fr 12. D'griola
58,& Lr. Ho3váth 58.y, L4. BéJqr 5_ry". 'Á ríágvóor kózul Ii?. bonorry... 2Ó.-Kovácsné... ?[. KáJruti... 29. Kausz.,. 1L.
uenaírenvr. .. 74. ivy,ász...- ,6. Gerevích. .. 42. D€].neky... 46. riilöp... 50.
óáb;l;:l'i. S-ákovits... 62.- Berzsenyi... 65. Pacséri... 86. Széke1yné...
92. Szerencsés... /5q,-ka'7. /
A fetrti összeálIitáshoz azt 13 kel1 tudni, hory Jay 4f2, Khabarov ,4t' Tser.n1kov
640. Tbeuerk auÍf 119. Delfino 1r2, Kisstn:el ,2o' Pawlovs]a' 

'10' 
svechÍli kov ,06'

ír"."atr' aoz. ca1aiéÁó 
'o1. 

Tseinoúsevj-ts )o!, Zabloczb 298 tust vj"vott összeggn.
A nieink- köáü]. SákovitÉ 2á4, Mendelényi 2|o, Kári'ráti 255' Gerevich 254' DelEery
22?, Kamutí 211, Jrüász 2ot tust v1vott ' a többi 2oo alatt.

IuéE rr5l k1s türelnet kéIek.
ili"E*"fliii3i*";il6# i-vii-p""""u, erre n_indenki azt fele1i, hogy két hét1g. Ér
azonban a tí;zta vivóidőt szeretnéro kiszáreitani.
Kís bogarászással neg ís 1ehet á11apitani. -.rrz ossáes f errr.erneurékben összeszrí'nó}ta'n a középd.öntők s a döntők tÍszta /ieg-
zőkönyvben ríazített/ vivóidőit. Áz a1ábbit taláItam:

3 perc 19 ntp.
1 ?f L, rt

j r 76 r'

2 n t# tt

z :: ?,,::
1 rr 2L n

1 il 20 il

Összeseni 97L64 mp. 4B2 assz ban, átlaga 1 perc 2L tnP.

F rfi t r egl ni 11L45'ilP.
Nitr egyenj- 11OO5 rt

F rfj- t r csapat 11912 't
Nitrcsapat B24B t'

Párbajt r ery ni L5Lo7 tl

Kard. egyéni L426a ll

Párbajt r csapat 1}BE] lt

Kard. csapat 11604 rr

60 assz barr, átlaga
57''rt
55nil
50 tr tt

61 nrr
gonrt
59*rt
58 tr rr

Ea tekiatotbe vessz'iik azt, hory sszesen 221o assz volt a VB. folyanáo ' 
eJr-

kor az átlagos 1 penc 21 mp-el beszo1"ozva' L6. 44'tr'o0o np-et kapurtk ' ami
ne6fe1e1 keieken 124 ráaak. .}
Hát naffjáb l ennyí ideig tartott a vB.

-OE:--

ft a ,g ,rryron hul d A VASUTAS VIVOSPORT
Jolent s viv esemény sz1nhelye vo1t a Benczur utcai Vasutas Szakszervezet ta-
nácsterme. a}ro1 a f városi éb 16 vidéki vasutag v1v sza]<osztály intéz i' od-
z í valanint a vidéki meryeí viv sz<ivetségek vezet i gri.iltek egybe országos
éTtekezletre

Meajelentek az értekez]etea Tábor I stvá:r a l vsz. f ti'tkára 
' 

Szab Pá]. a Bvgz.
eln ke, továbbá a sajt képviseI i.
Dr.Nedeczbr IAszLí a Vasutas szakszeyvezet sportosztályának szakfeltirye1 je
nyította nég az értekezletet ' 

iidvo zij].ve a uegjele.oteket ' eajd 1smértette az
ssze jtjvete1 tárrysorozatát :

1. Dr.Bay Béta sEa]rfeliirye1 beszámo]. ja a budapestí \IB.-r 1.
2. Dr. t{ dec zky LászL z A vidéki vasutas szakosztáLyok nua]<ájának értékel Ee.
). Csoportos viv oktatás tapasztaIataí.



4. lerday l€,Josr A eagyar kardvlváeról és annslr néhámy oktatási e1vó:r61.

Dr. ffedecz}qr boJe].oat1r bory D!.B47 Béla eryídeJü násirányu elfoglaltságára
való h1vatkórásáal saJnáIaiat f,oJézte kÍ' hóry nen jöbetett eI az ártekez-
letre. lefkérte azonbán Tábor Is'úvánt, 1ónertésse liásba foglalt e16ad.ását
a hcl lnatósátral. BaY Béta értókelógéf olcbóberl száEulkban nÁr isnertettiil
olvasóIrrt]ral*ózárt e-zt uegísnóto].aí n€m Elván juk.

Á Yasutaa eza}oaztáLvok Eul!.kÁiának értékelését isnerb€tte ozt követően Nealecz-
tsr lászló' ne \mek sórán éldeÉes tsztnÍoltokat tsnertíiak ueg a vídékí vívóélet-
o$1. nnnali naoog éa árnyoJ.da}airó 1.g !'o E b a t_b'e 1 y idvósportJát, bosszu évek óta a vagutas szakosztá\r
kóDv1aelí etredül. néchozzÁ -Lsea- oródnéDyeeeu. E xek juta}uazásául uJ rag}'ogó
teinet tapott. ieú na&obb száuu 1ftruság- vivóoktatásáia vivótskolát is beÍn-
d'1thatottl Á óza[ósztá-].y vezető.aesteréiól Tótb Iajosról a ].e8Baryobb tlícsé-
reü baogJán enlókezett aeg az elóatló.
D e b r*ö o € lrr A Dyso. íívói GJrulay Gábor vezető-moBto! szakavatott keze1
alatr ég Bií].ö,pp Glrula aesédoktató tsöáreniikődóséve]' az €rykor Da6Ür nultüal
r6ltde1kező deBrecánt y1vók nyontlokala nevelÍk a reájuk b1zott fiatalságot.
E! a azakogztá\r í8 aélea ryernek-ta:rfo]'yamot ntikötltet.
8 z e E e d e f EökéadJr Eáioly vÍvón€stór na$r hozzáértéssel vozgti az ed-
aósekeü l a v€rsonJrvivó íevelós- terén azonbaa áilós laTaa azza].' am1t néltá:r
elvárbatrrnk tóle.g z o1nok a l'legeredmónyeÉebb vídéH. szakosztá\r'' kítiintető ci.nét 4yer-
te e].. brgdménydue eiu!ófe5rver gárd.áJávaj.. Karatvivó verse47zől nég :röv1d
rcultrá t€k1Etbótnok vÍsszai nprt-ezt á fo$rvenronst eddíg éi'bhetet].on nód.on
lrhanJragoltáts. Sajnálatos._hory a női tőw1vás neu tutl győkeret verni ebben
a szaLoöztálvban. -Bízva Józsa-János E'akotztá\rvezetó közísnert kítii:oő szer-
vezőképosgágében, o téreu 1s javulást rernélbotiink. G.K1BS GÜrula és Platé4yt
üiJrá]y- v1vónest€itk ' na8!r ée eretlnénye}ben 8azalaB mrlr]cát vé5eznek. A DÁ&r-
létspá.Enr v1vóovoda és túfolyan goutlóekoclíb-a teEetsé6es víiógáda utáapót-

*nito*'a " " vasutas vlvó eza.k'os ztálya neu allcgékedh€t kfunagasJ_ó or.rou""a-
nónyökke].. Szabó lÁszló óg Srabó Jálros vézetése alatt azonban ujabban reuéayt
nyuJtó Jó nunka ószlolbető ' ne\mek v€rse47síkerékboa kÍf,eJozett eÍ€dnéqye
Eon nÁradbat e].
E g s z tbo 1yró l nesenlékezve Szapó János nester érderneÍt ene1t6 ki
ar előadó. Szabó- nggÍszerii ózortrezóképesaágóvel ' n1bden a$/agí táBogatás né1-
kii1 rövid 2 év a1att_ vÍrÉgzó v1vóéletet varázsolt a rcoÉtoh'a keretek között
be1néitott szakosztály faÍa1 kö'é .
} ó c g. A Pécgl YsK.- résí vasutaE slakosztá\rna.k szárnit. Az elnult eszten-
dlóben odzőválsá8 voszélyeltotte a Jó nunkát. Szerencsére var8a Iihály Je1e6
ó}rüató alcr6{ltetósével ió noBoldásra talált ez a probléna 1s. Remény va! a!-
ra. bory a r€nds1k€séBr6 é11ó jó alyagbó'} nthanarább ered.uéqyes vivógárcla
nrvelőclík.
E d.rge g v a sárhe 1y. Beloval Péterkívál kard.oz -oktat kezetí o o lB e g o Y a" s a r n e a J. etova]- 5eUeT }í].valo l{aro.ozo-oJf,UaTo iíeae
al 1 sorjában ker'rilne-k ki & Jobbnál-jobb karÖversenyz k, a?J Ísmeretlenség
bonáLváb l. sainálatos. hoff a II. oszt. kard.csapat bajnokságra a' sza&.osr'bonályáb l. Bajnálatos' how a II. oszt. kard.csapat bajnokságra a' szakosr-
táLy bsalr tartálékoe cáapattal á].1t k1' holott kell en felkésztilve míndenEaIy TsaK T&TTaJ-elíoE cBapalTar atJ-Ü lil. 

' 
ILoJ.o!

eeél.ye neg volt az I. osztályba val jutásra.
K a o o g v á r vívÓgportlát osváth Ferenc }K a b o s v á r vívÓaportJát osváth Ferenc kivál vív oktat í és szerrrez i.
képeiaé6ge1' _ nonilbat 1 a' 

- 
6 6Íí'r''l b l - ísnerbté tette. Egészsége heIyreálltá-

val az uj vív Ídényben m g ered.loényesebb s'e!6p1é6 várhat a fiata} szak-
osztályt J..p á p á n a i4o életrv t tapos iiriik1ÍJu Eováca LaJos a régí Elaasz1s v1v -
mestoIgk o&/íko r t rsad,a]"ui alapon' uladen ellenszolgáltatás aerkíi]. ' 

sok tu-
dássaJ. és áze!6tetbg1 oHatJa az ifJuságot. Tenérdek M].a és e].1snerÉs 111o-
tí sz nestertiaket.
tr o n á r o B vaButra vtv szakosztálya edz h1ányábarr nebéz bolyzetbea yan.
f,ijsl net llríloa Jánoe epÖrttársnat ' 1.l rt ebben a válságos belyzetbeu 6srns-
sa ].Átja el a grakosatá\r iissles firnkcí 1t.
E l e n t.o a 9 n a vli obbatáEí f lattatot réeí vasutas VÍv Dn.M nue sáa-
dof lÁtJa 01. társaala1 1 uunkÁban, e5éaz k1vál aJr. verEo4yz t r v1al Íd alatt
szép fetl6tláár 1 tesznets tanubizooyságot.
s i- f-o k a kcldgtí leudiilet után ár6sen v1eez8s.att. Be[ lbét ' hory az
r.lJ gla.kosrtá\r vezet ség 1rárqr1táaával és Bát\r Kálnlárn vlv Íoester szakgzerii
k 

'rcu{ik 
al E vel lsnét iiesgat r a pezsg viv élot ebben a szakosztá\rban is.

B a 1a s B a 8y a rro a t a legflatalabb E'a.kosztály a Dary vagutag csa-
]"ádban. Eardbord il1kl e el1sner sr !!é1t _ saeretettel és 8zakértolelmsI

lo



].átJa 61 a kézdetí nehézEég€k e1].6nére 8 Eevelés nunkáJát. RenéJJretó, bogy
leLkeBedése re€bozza' a kívá_at s1kert.
Dr.Netlecz$ lászló a rriaték1 szakosztályok rnun]rájánat értékelését befejozve
rároutatott arra' b'o6r az értéke]-ósbőt látbatóan' spoftáguJokban n1J.yeu su1y_
pontí szerep hárul a sza-koktatóra. Jó fi'nkája' ielkesetlése, ezakértelne q}o-
nán fejlőd'és és erednényesség orutatkoa1b.
l nlabár vrvósport eninéns 'ófoeke azért - uoodotta - bory q rendelkozésiinbe
álló-ryér szánü ed.zőí kart 'feliraroljuk ég níaden se6itb6-5ef negatljulk nuaká-juk er€dméDyoB folytatásáboz. BeJelent€ttB végül' hory;a sportosztály' nág
ez év fo\lanáa - valógziDüleg a kaJácsoDyi slii:ret alatt _ ery Bualapesten ta!_
tan4ó 5 napos továbbképző tanfolya'not tervoz 

' 
a víd.éken niiköttő vaeütaa vívó-

megter€k számára.
trA csoportos v1vóoHatás tapasztalataí" a követkoző tárrysorozatÍ pout téná-
Jával és énnek 

- 
9' nagrszéunu bozzászóIásban ueglyílvánuló visszhangJával lapr'ntr

következő ezá.mában kiilön c1klrben fo g1a1ko zunk.
Masz18y LaJos Ea8y ér{eklő<léssel é6 osztat].an tetszéssel foBadott elöadását'
teljes terjedeleében lapu:]k nás he\rén bozzuk.
Á legtöbb vidékt kikti].dött felszó1a1ásából egr Eásik feIette alcüuá11s kéralég
oeendü1t ki' eelyet illlol Eporto}jon a díák'' c1nen kii1ön cíkkbett isnertetli']t.
A Dagy fisreleüne]. ktsórt oap1rendí pontok letárryalása' rrtáo " hozzászólásoL
hosszu sora következett. SzLavonalas voltulr arra érd.emegítené valaneD$r1t.
ho6!r sorra ].éközö]'Jtik azo&at ' sajnos heJ.yhiáoy n1att €r'e Iebetőségiírrk- níá_
cs€n.
tlo]"lós E!'dre. M1skolc f,e1szó]"a}ásában parrasz tárryává teszir hory a vialék1
Ei'6s-zE6's'EáTyEEtö'-obJe Eennyit szénved. a naí vivóteren'á1]-íBotok niatt.
Az általuk ieénybe vett toxBg'teren bér].etét az iako].algazgató feJ.nondta. Á
tovább1akban feletbc károsoalr nioós1tette ' hory a Ieetöbb testneveló tanár
yivÓszakos' el képzettség néIkiÍl vív tanfolyanot sa,aTYaz. o

Óze basonl kép panaszt emel iskolaj_gazgat Juk ellen,
okra va1 htvátkozássaI vette el a vÍv szakosztály-

Kardhord' Mikl ar Balassg&re!tsat Y1azont tl1cs rí 1strolaigazgat JrrJ< segÍt -
.Etszsé8ét ' lllo llyol mu.kodéau.Eet taaogatJa.
osváth FereD'c. Kaposvár ne*állapLtja. bocy e1lyetx keves t f,oAlalkoznak a vi-
@ozásaivál. -l -Ieg obb silortá5ban az ujabb tudooán;roa
kutatások alapJÁu eanek a kérdésnok' k1terJedt 1roda1n8' van.
Jávorka1 István. Szegeal ]_nondja' bogy náluk a vlv tanf,o\ranon rss ztvev ís-

Efffi'enetele kínrrtatbat arr 1aq/oq}g*.L emelked.ett'' ég ezé &
tani'ígyi bat ságok j su.enmel nézÍk mtik d.éetiJret.
báboí Iswán a-uvsZ. f t1tkára. t bb k felsg laláeára adott válaszában a dí-
@ésében a legf bb hibát abban látJa, bogy a

]. dééével. Igéietet tett' hory az elhangzott panaBzok alapJán í [vsz; clalik_
ségo elé t rJoazti ezt a kérdést és az illetékes sporb s taniiry1 lat efuob-

jar hory a
k zépÍokola! sport niik déBo tren taTbott lépést az á]-talános 

' 
naryai spoÍt teJ-

oJaBor( l;an

sége eIé terjeszti ezt a kérdést és az il}etékes sport és t
nál interrreniáln1 fognak a panaszok megsziintetése érdekébennál interrreníálnÍ fognak a panaszok megsziintetése érde
Szab Fc]. a BVSZ. eln ke a TároEi Tanácsok á]-taJ. ]'étesített 8port1gkoták k6j
ffisztá1yokszervezéa!1ehetsége1tiErneitetíafváro-
sÍ sportisiio].ákban szerzett tápa'sztalati algpJán.

A nagysik rti értekez].etet társasvacsora kiivotte r 91ygn nég sokáíg, élénken
vltati{oz ctoportok tárryaIták a felvét tt problétoákat. 

Gábor J zsef

Meff'gztig1k-* szfivetséq{ {qFdÍ.1figetásÁ kgtel,epqttsée 199p. .évt{} ,he?í.d. d'íen'
A MTsl[. eln kségí határoáata értelnében 1960 Január I-t61 a EBortk rilket
mentegit1k q sz vetstsr tagd.i j' nevezési' át1gaaolá'st , pan*.s,z, fe11e1-',boa si
és e&réb dí.jak fízetáae a} 1.

ooooo
Vtv házasság
Mel{gJ.ényí Tarnás e Ágoston JudÍt b.ázasságot kotd,ttok. A k t tehetsé6eg,
rok iÍszenveg verselrJnrlv nak ezuton feJezziik kí j k1vánságrrnlrat.

oootroo



A I<ARDVIVASROL
Maulay La,jot eI ad,l 'tÍl. VaeuŰas oío srako*zÚ ,lyok

EI ]-jár barr suabad"jon me6jeryeu]]'em, ho$y a?. általam el adand", k.- 9w n1- vé-
leményem, tehát rrem torv6nyek az oktatásnál és píIlanatÍg sem álliton' hory
ezek az eryediili célravezet k

Szeretaén h1}angsulyozni azt, hory Vélonér1yen szerint belyteien uton.- Jár az
az edz . .kl tanitványaí kijzijtt ]riiI n kanlviv , t rviv vary párbajt rviv
tehetséáeket vé]. f,eltsu ln_i. Á vívást kealvelc sportJánat választ euberben,
Í1ubaa_Iályban, 'férfiben va$r a ben rÉszben veleszÍiletett, ré sabeu Íejleszt-
het adottsá8ok va!'D.a'Ic ' 9&e ]Jrek test1 fe]épitettsé8ben ' 

gyorsaÁ'a8ban' 3u8a-
qyos sá gban, sti].ueérzékben éa t np érzékben ny1 ]-válulnak e 8.

Eo!ry 6!$r kezd vlv !e]Jík feg3rverb n 1esz a legjobb, azt klzár J.ag az d n-
tÍ-éI'-hoey ne\r1k fesrvorr l ryakoroJ- a le8t bbet ' 

hogy nely1k f,66rver Üech-
níkáját t8jlul ja neg t 'kéletes bben és idegzí be a legjobban.
Bobsiu taru eá ]"áb eroberre szeretík ráolvasni l 'lEz ésajr 'rÉrba jt ri'z nek al-
lralmas|'. A belyes értékolée azr hos/ a na8asabb teruet éíbosszabb vé6tagok
n1ndbálon f,etJryernembeo el nyt' je]-éntenek 

' d.e azok értéke sero d.iint , ba nen
párosul xobb ékony izonzattál. -srorsasággal., sziv ssággal' kíváI idegzet-
tel és akaráesa].. Es loÍ]ldezen ádottságoF e nullává zsu6orodnak, ha a tgnit-
vá4y nero szorgalnas és akalater s e$réniség. Ezt el rebocsáj va a naryar vl-
vás- ].egfontosább fesrvernonér ]' a kardvivásr l kel1 beszélniilk' alre lyben ví-
láeels ségij_nk ery kieeé negingott.
A áaryar íiv spírt vezet iáeki de els sorban a na6r&r vív edz hek kijteIeg-
sésiiÉ négkeresái az 1ngad'ozás-okát és ne6ta1á1n1 a n dját és eszkozijket a oa_
6rar kardv1vás w11ágbe6eu niá jánd< u jb ]-l negszilárditásár'a.'
}llÍben látorn én eru}ek a m dját?
Az tl bb elmond.ottakb 1 már érzékelbet
how aa egésu orszás teriiletén a% sszes
an krrtatnunk és keresntixk kell a ki

k vete]-ménye á gyobs, határolt nozgás' nqrpeQ"ig erre a mé8 fejletlen vá11'KoveteJnenye a gyora r naTarolT mozsaa r B+rpe9a6 er.r(, a
kciny h, csilkl s uJ1zi,iletek és iznaiE né8 képtelenek.
Az i.lyén grernek 

_ 

qkenatlejxul a k&r. tldal csaPkod. ' nert ere jé't t!+ar.aqJg g'ki'Tg-Az llYen trerne.k a-Ealall&lluJ. a llar(lo'al- cgapEoo' mePÜ eTeJoE TutllalaoJa a Jrove_
terrnáiry. -áskép á11 a helyzet a lábtechnikára vonatkoz 4n', am1t ne6fe1e1 oé1-tebány. II EEéB aJ-l a .h'e.l.yze! a Jablocnn]-.Ea.ra voD.a'Ello zoan 

' 
aln1! Ine8IeJ-eJ.o oe

8j.nDaBitíkai srekorlatokkál o$lbekiitve nár 6-7 éves korban lgen e] nyils neg-

ryok betrne 
' 

hogy mé8 sok Magayk éÉ
ésak meg kell talální ket.
Ég j.tt kaBcsol dík be az 6d.z k a2er6Be a tebetsé8kutatás terÍi].etén: Ea vala-
bol az általsn el bb onl1tett ktvál viv adottságu eryénre találnak' i!áqyit-
sák t a kard.viváe fo1é' szerottegsék azt neg ve].e' Eutassanak rá a kardvivás
gzépséaeÍr , dícs nultJára éB Je1oB1 8i holyzetére.
sg i'ni [6r, aá ttyon tehetsÓges fiata].onber kb l negfeJ"e]_ számu csopor ot tu-
dulrk oe8szerveáí, at kor J a a nágik aasr folaalat: ozékxek a fiulo'ak oHatá-
8a é6 t;.{tása. b lyes n d'azerrel' Dájd végtelen szorga1orunal ennek a techai-
kánet álland rlstszolása és beídoázése.
lí1e]. tt a kardvÍvás oktatáEánalr ery-két elvi voDátkozásu kérdésébea vélenéryt
uondanék. gzeretném ísner etni eryéni vélenényenet arTa vonatkoz an 

' 3q!@
é].etkort l tartom beIyesaék a kartivív techn1ka oktatásá:oalr ne6ke ztl e6

Teszen azért. n rt bb n a tsérd sboo eltér ek a vélenéqyek. Me5ry z désen,
hogy a fiu gieroek karízDa1 és iziai.etei 12-1, éves kora el tt a n alkalmasak
a}Eora er ifeJtésére, anl a karatdal val határolt v- ágáshoz szíikeégea.
Biszon tuatJu]r ' boeiy a szabatos peugevezetés a vá$á5 és véalésí uozdulatok alap-

és onnok néhony
oktOtasi elvérol

orsa goc értekerle n

1 adottsápru tehetségeket. Biztos va-
e7, @zárrkban,

kezd.eni.

Ugyarrcsak náe a 'b.elyzet a
s nek keyesebb su erep iut,
gzuÍéLs moz ulata kevesebb

t rvivás káztechnÍká jánál' ahol a fegrver lendité-
a fegnrer suJ;ra 1s k nnyebb és a h.egnrezetés a

lzomer t ígényel, ri]int a vá5ás moad.ul&tg..



En teháü azt aJáB].on' kezdjék ll.e1 6-7 éves ryernekoklre]- a ]-áb 1znainak és ílü-
1et6inets a felkéEzitését' á jóI fejlett 9_lo éves ryermekke]. a kóztochnika
okbatását az eryenes szuiás és'le€feljebb egyszerü csélÍg és az ogrszerü vé_
déseket és átnoneteket. 11-12 éves korban pedíg foko'nl a kéztechn{ ka a.uJ'a-
stát. na.id 1'-14 éves kórbarr a komoly tőrtechnika oktatását. Aztán 14 éves
ÍorioÍ öegkázdhető a kaldvívás okta-tása ís. Ilyen előkészítés után az 1zom-
uat toeg fó5 tudni fe161dl a kardvívás izou'erő követelnényeinek attól elte-
k1awe ' hogy a tőrvívás klsebb ' finonabb mozalulataj]aak bizoqyos foku belaleB-
'zése ígen nary előnyt jolent.
Több edző e1lenérve1ése az volt' hogr lsnrortek solr o1yal rna6Jaar k].asszLs vl-
vót' akik sohaseo tőröztek' raégis Liválóa]r lettek kardvivásbsn. Példáu]. boz-
zák-fel ttibbek között Petsó}rauert, Kabost, Kováceot, Kárpátit ' Mendeláqyit.
Ez peigze Í6az, de ozek a }<j_vá].óságok nem 8 éves koru]rban keztttek vivni ' ba'-
nen Jóva1 tésőtu. viszont Jekelfalússy' Terstyá:rs a\r, Gerevich, B6Tcze1\r stb.
stb. elisnert pengemüvészek voltak' akiket €ryszerstlind klváló tőnrtvó}ogk le
€1isnertiink.
EEzel a kLB bajnok1 visazaemIékezóssel és kardvivás keziletére ajánloüb korha-
tárral ér1ntettern is az edzők legfootosabb feIatlatát a kardvlvás beJ;res tech_
a1kájának oktatását ' a beid.egzésÍg.

A viváe M-te tecbnikaí sport. A he ].yes tochn!-kával' a lebető Ieggyorsabb
mozdu1atta1. robbanékor\yarr, a legalkalmasabb pil}anatbaa végrehajtott Bozdu_
J.8t r vá8ás r vary szrrrás ered:nényezi az érvényee taj.álatot. Eaért e].sőszáIu
éE ieef6bb_fe].átiata az oktatónak1 bory tan{ tván;rát szabatos ' 

he].yes vivómoz-
ttulatokra tanÍtsa neg.
.Arnlg a v1vó tecbnikáilag niocs fe1kész1tv6 ' ar.az a szrrrási, vágásí és védégl
nozáu].atok végrehajtása nég nem íd'e6zőalött be aan5rira, hory azokat Íondolkod.ág
aélktl]. he\.es€n i8 tualja vé6reba jta_oí 

' atld.1g a vivóuak taktíkáról bés'é].ní
l[i6é-zerütlán.
A! i].yon felkószü1et]-en vivó asszózás közben csapkod' esetléBeg taktiks1 el-
gondolásaít találatra értékesitení nem tudja' rend'szerínt ideges lesz' az
ered.inéqrüelonség elkedvet}eniti és sokszor a vivást végle5 abba Ls ha$rja.
Leryen je]_szavurrk az olrbatásnái nrÍnd1g az, hory llaz iskolavlvás alapJa a
szabatos vé5rehajtás'' Ami t E-Lndenkor nirxalen tanitváqyuxHóJ. követelJtink neg.

A kardv1vás oktatásáná]. álta].áaos irány'1"tr6oa az alább1 elveket Javaslom
szen előtt tartaaÍ t
csoportos vivóokbatásnálbBf,e'l-Jebb 16-18 főt oktassunk eryszerre' nort ennél
még, az egész csoportot áttekinthet jiik' a- eryesetsnél eIőforduló híbákat nóg
ésáleIní tudjuk és kÍ íe tuclju]r javitarri. Ponijyola végrehajtás eltiirése és
bibás nozdu]-atok azooxal1 k1jav1tásána1r €lmulasztása igea káros és voszé\res
követteznényeklrel jár.
csoportos oktatásnál csab az eryos vágásokat he \rben és kitörégsel, eset1e6
aagr távoJ-ságról a védésÍ mozdulatokat, valanint átmeneteket J.ehet gyakorolni.
A kiilönböző lenditési vágÁsok grakorlását a kaTizületek és iznok feJlesztése
szeropontJábóJ. 1gen e1ónyösnek tarton. Az eryenea Yá6áFokat ef,őszöI n1adig
kís távoJ.ságró]. ta!-itsu'k neg he1J/esen véBrohaátanl , }a ez nár jól megy' tér-
jilnk át az eryelres vágások és szuIás végrehajtására' középtávo1sá6ró1 kiüörés-
sel .
KözéptávolságróI végrehajtott o&r€D.e s vá6áe legfontosabb köv€telnénye az 1e-
ffien. hory a ta].álat a kítörő láb earkának a fölttre-érkeuéB€ előtt Dár ü1-jón áz érvényes találatí felüJ.eton, az inaitáÉEffiE_Elí-ffi}@vo1 tör-
ténjen. Fokozott sulyt kell hebrezn1 arra ' b.o6y n1ndea vásáel nozdulat ha_
táro1t 1e6Jren. A b€lyos végrebajtás beryakor]"ása után térJiia} rÁ a gyors vée-
rehajtásra' l]'letve a 6i orsvóBrebajtás fokozásáxa.
A oseltárnadások' ílletve cselvágások o}rtatására csa.k ak]<or térJtiak rá' ba a
tan1tváJcy az eryszerü esrones vágásokat n'ár Jól tud.la.
A karald.al va].ó védés technikáJának jellemzője a ryois, batárott ós tuolsó
pÍuaxatban végrehajtott mozduIat legyen. T6an fontos ' bo&/ a védé5€k vót€-
lénél a penge herye és a ]rosár eryszerre mozo8jÉnAk a védés irá:cyában. 7ta€zt nem &öveteJ.jiik Ilé8' us/ a Benge a rrarkolattól száníüva' a hogryol leslg-
ző nozgást vé6ez./
No csak a quart-terc védésre ' 

hanem a su eko!'d. ' 
prin 6s quínt védéero 1s ta-

nitsuk meg tani tvól5ra1nkat. Ez "po"Y fokozatosaa tö".ténjen.



Kettös' f,é]-kőr és esetleg körvétléseket osak akLor oHassrrnk 
' 

ba az eryszerü
védéseiiet a tanítváagr nár' Jól tuatda.
Igen nagy sulyt ke11 b€]ye'!i alra ' }togy védéB után nindi 6 visezavágást bajt-
sön végró a tilaÍtvály é8- hory a viészavágág a z o rrtra 1 a védég utéro' a
logrövídobb uton ée srorg mozalulattal törtónJea.
Ireá szabad. eltiirni. [óry a tan1tvány vísezavágáÉ ts ö 9b e I vaggI azza!
osrldejülea bátratépjea' merb a vÍsszavágása roind növíd lesz. Ilatralépaí 

't&olságot-nyitní cÉá]c Éö'zvet].enüI a visÉzavágáo vé6rebaJtáea ut á n sza-
bad.
Á közép ée aagrbávolságról végr.ehajtott e&r-enes táoadás Qs 9ryes cseltáma-
dás, válaroiat az eryeE védés mo6tanu1ása után tanitvá:cyainkka} ígen sokat
falaztassuidr.
Pl. Á. vívó a falhoz á].1, tercne8bLvásban

B. vlvó aary távolsáéból ].épés e]őre vagy ugrás elóre kitöréssel e&renes
fejváeáÁt bajt véfire, ezt A. vívó utolsó píllanatban igyokszik védeni
éE vlsszavá&i. Ea tsorán véd u8cr B. vlvó ery nJritott résbea fejezi be
a tánadást. -T.,eskiválóbb v1vóirlr ezzel a ryakorlási nódszerrel kiváló-
an Bo8taüul.ta} véden1.

Ezen srakorlásná]. usr a tálatiónak ' ldnt a védőnek töké1etes ' szabatos mozdu-
latokat ke]-l véRrBbajta!1.
Végül szeretnéE-kíhF;gsulyozni a 'lábnunka r€Etikivül1 fontosságát. Ezt a kér-
tlé st ha4yagoltuk e]. nálunL legJobban. A ba}ugrálástól kezdve a gólyajárásig
nindenféte. nozgást 1átni a veisenyeken, b.oJ.ott, éppea ez a része a vivásnak'
an'lt llfu, 6-7 óves korban ne5ke zdhetiia} tani-tani a ryernekvivóval.
Leggyakor1bb lríbák: a kítö:ris aen a sarokla. hanem a taIpra történik.
lÍÍffi€ uTffi-EEHgó ba]- 1ábfeJ nem n'arad á ta)pán, hanén a bokára fordul
éa i"gy csuszÍk ].9-20 cro-t utána i ebbő]- a helyzetből &'orsan vivóál].ásba fe1-
á11n1 nero lehet.
k1törÉe utián az'egész test csípőből utálra 1eng'
!'€!0 a ba1 láb téril ízíil€tévol és ianaÍva} hozzálr hátra vivóállásba a testet'
halxero a Jobb J.ábbal visszalökik na6ukat ' 

najd jobb ta1pu3at a földön huzzák
hátra vivóál1ásÍg'
a test su1Jrpoatját tu1sá6osan a gerínooszJ'opra helyez1k'
kitörésnél á test egyensuly'át könnJren é].vesztik' a ba1 lábbal va]ó utánülés_
sel és ne& felálIással i€yekeznek eryensuJ-yba n'aradní 

'a nag1üávo1sá6ró1 végr'ehajtott támadásoloráI a noz6ás n6tr foIyamatos I azaz
szaEgatott. art lóÍttőbenÍ kö zbotánad.á sokra ad alkalnat.
.o' g}öage ráunrro:cá következtében a vivók aagyrésze 1érohaaó /fLess/ tánadáso-
kat hajt végre.

.Tavas]om, hory fiatal vívó}orál csak a b.armad.ík_ueryedik évbeE tanitsuk a
f,less táuadást ' egyébként követe l JiinJr szabatos lábnurrkát.
Arra kell töreiiedniinJ< ' boeÍ ta_a1Üványaínk niud:lg két lábon álljanak' ert
dndazok a p111anatok' arn'| kor csak ery láb ériat1 a fö]_det' ryen5esé6í' se-
bezhető Biuanatai a versenyzőaek. Ea ezt elérjük, ats]ror el fo6jttl< azt ís
ónx1' aní a konplett techníkával rendelkező v1vók jellenzője, azaz a kéz és
].ábtécha1ka töké].etés összhangba alolgozn1 tudását ' ale azt is' hory a kóz -
frlggetlenü1 a lábtól is _ kifogástalarr akcíókat tud végrettajtan'.
Naryon sajnáJ-ai;os, hory ury a fővároEi sportkörök vÍvószakoaztályalban'
val€'lllnt a víaiék1 vivó központjain}ban is a kardv1vás oktatását nen karoljáJr
f,el oktató1nlr ée edzőlnk azzal a lelkesedéssel aeint azt a rBaryar szempont-
bóJ. 1e5fonto sabb fcgrvernen me gkivárrná.

MTST. PRoPÁGANDA ffIltADÓ_t 1nditott utna.k a Sajtó és Propaganda csoport.
@ nyonárr ninclen sportsáervezet áj.tá]. nega].aÍ<ttandó
propa6anda bizottságo}ord< írá:qlitást és tánogatást nyuJtson. Iemerteti to-
vábbá a MTST. Propaganala B1zottEáeána_k határozatait ' közli a következő ídő-
sza} propagalrda szenpoatjából je1entős esenéqyeít és az ezzel kapcsolatos
feLadatokat.
Ám€nÍ{ríb€n vidékí a}szövetsógeink propagalaia bizottsága a Propa5anda H1ra<ló
e1ső száEát né5 nen kapta voha nei!' közö].je ezt a I,{VSZ. Sajtó és Propasanda
B1zottságával, a Lap tt1Jtalan beínd.1tása éxdekébe!.

ooooo
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HOL SPORTOLJOI\ A DTAK?
A vasutag sportkijr k vÍv Bzakosztályaína'k !!ínap Be8tartott oltze8oB értekez-
letén keserii tsifalradások harrgzottak e]- e kérdés tárgrába:l a konfereocián
ré sztvev' vÍv vezet k és edz k részér l. Az elkeserétlés okoz Ja a DÍák fulortK zpont an^a' reod'e]-kezése, ne1y szerint! |lA ktizépÍskoJ.ás verseqyeb ]. k1zár-
Juk a sportk rijkJrij z leígazolt tanu1 kat. Ezek csak az i.sko].áJx boliil' B! oaz-
táIyok k z ttí verseqyeken ind'ulhatnak.li M1ért volt s zti.ksé8 erre a reade].ke-
zésre? A vá].asz érle az' hogy eryik_eásik tanul t bb sportágba! 16 vergely-
zett. Igy péIdául' }ra e6y diák nint viv ' vala 'e ].y j-k sporte&ylet sz1neíben
versenyzett r ko8árlabdát viszont itkoIája csapatában játszott. Up''anoz vonat-
koz1k a t bbl sportágxat atblétikára, uszásra, íornára. 4m1g azonba.u a tolÍra
tiz eére a ne8te1e1 sportszerek az 1akola rendelkez séle ál].nak és a i'egt 'bbtestnevel ta_rÉr tornaszakos kiképzésben részesiilt ' ebben a sportágban !'1n-
csenek akadályoz kij riiJ.nények. Nen iry a-,vivát teréol Az ísko].a lem tud.ja
bÍztosítpnr a k 1tsé8e6 viv felszerel st' a sz8]rképzett edz t és assz part_
nereket. vigzolt ' ba a tanuI ezeket az é1 q7 o edzési lebet ségekot & sport-
kiirben negtalálja' rt'bet ' ba a sportk rl tagság nellef,t d nt. Mert erre a
feanál] rondelEezések éIte1Bében joga vao' az 1Eko1ája igazgat Jánat enge-
<téJ.ye alapJán. Ertesiilésiink sze3Ínt Benczétlí J zset a l{tivel tléEii6rÍ Mín1az-
tériun kijzépfotrfu i skolélr fe].etteg hat ságána} vezet Je JeJ.ea tanév kezttote-
kor fethlvtá az ijsszes f városí és v1déki ígkolák 1gaz5at 1t' no zárkozzanak
el a BpoItk ri kikéréeek enged lyezését l. Igen án' de ba a fent1 DsK. r a_
d.e].kezés folytáa nolr játe-.hqt iskolája kiizépiakoIa1 baJnoki nérk zésén a ko-
sár].abtla vagi futball csapatában, nagára haragítJa testnevel tanárát ' ígaz-
eat lát éa ez sennikép sern el ay s tenulnányi el no:rotelére. M 8 1ehet érbe-
nt aa ískolák áJ.1áepontját ÍB| nert j r a.karnak szérep ].[i versoqyeikon. Az
a negáIlapitás ' ho6y a sport áIapk1képaéeét az ískolában kapJa rneg a' tanul ,
najd. tanulnáqrrái elvégzése után a sportk r atlja neg a magasabb sz1Dter1 Ya1
továbbképzégt-, eryes éportágakban norn beJ-ytálÍ . Sén vívásban, sem pl. evez s-
ben vary ttuéába_rr; érre az ískolánalc teohnr kai f,e].szerelése és szakoHat ja
D.incs.

A DSK. és oISB._ben be ke1I' ho&r lássák, nen ]-ehet ezt a kérd'ést általáJlos
érvényi.i rend6lkezés8e1 negoldAni. Áz 1Bko1ai vivásoHatás, - nikéat isnere_
tes - sok klvánni vaf t bagy nagautáa. Az iskolai testoevel taaárok naer ré-
sze, tísztel t a kivételnek' nén reldelkez1! olyan 

' 
viv szakos k'iképzéasel'

neJ.iyel ery 1eend verserurviv al"apk1képzését neg tudná adni. A vívás az a
spoet, ahol ery huzamogan hibásan beídegzett állást vary Bozdulatot mé8 a
lo8rátermettebb edz sem tudja J.e6t bbsz r kíkiiszijbcilní. A sportk 'ri odzés-
bon réezesti16 viv 2-, évi alapos isko].ázás utrin nár verseqyzskkel asBz z_
hat. aaire az ískolai vlv taafoIyanon rítkán van lehet sége. Es vé gÍil 1tt
van-a feIszerelés kér<lése, mely rlég a konolyabb k ltBéBvetéssel doJ-goz sport-
kiir b1ek is sok 8ond'ot okoz, ezld szer1nt negolírhatatlan probléna az Lskolai
vivásotratás koretében.

lsszegezve a fentebb kifejtetteket ' isko].a1 vona].on sportszerii k1képz s oeak
akicor val slthat neg
ad' !/ Ica a vivást oktatnÍ klván testnevgl tanárokat a nyárí 5ziin1d6bo!

e6r a].apfoku viv etlz taEfo].yan e1végzésére k toIeznék'
ad' 2/ bÁ- azokát az Ískolákat ' ahol_ viv tanfblyanokat taÍts_!ák s tanJ.tvá_

4yaikat verselyeztet1k' a ez'Íiksé g s fefirveIokkelr rubázattal' talá_
latjeIz séppel Ezer ln k fe]..

lÍáskii]"ijnbén az-iÉLolaí vivás nem g p o r t s z e rii ' csak egészeégilgÉ
JeJ.Legii.

V lenénytink szerint ebben a aaryon aggaazt kérdésben a MVSZ. eJ.n kségének.
az MTSB. Nevelés1 osztá\rával kar ltve ' a v1v aport utánp tlás biztogítása'
érdek ben az ifjuságí sportbat ságobríl siirg sen e1 kel]'ene jé::ní 

' ffiggeaz_
szék fel Bátl rendelkezésiikot a vÍvást versenyszertien iizn1 klvá! tllákok-

sÜcoo

t5

kal szembsn.
G. J.



,ffit ^pÁ fl*iu*

AB ,rtiregelsee-r !
A Yív H1rad oktÓbéri száma ttNem lebet napirenclre tér*
o1tr kívál szerkeszt eéeí cilc]cében Gerevicá, KováÓs és
rar"l'au. ol1npía1 és világlajno$9Fr }r nínt a ''Háron oreg''
név n ísmert_ lí1tíin ségekr t enlékezik me6.

Áz ul né vadláe 61}en _ ll}6 tlsztol ttél _ vássa'L él6k' Két okb ]. ís!
Eí"6 t"t ézá'árveJ otboí-- a korább1 névad "??uT? | jo6riieak' védelne oÍnén.
.l'-" 

"ia.a"_,rgániB 
po.to.a.a ery éwe1 ezgl" tt t 'rtén_t ' . qlkor i5 feEtneYezett

6"]i tot-'uEíéqv_ sienétyen áÍtat ni.nt a '|Bíg Three'' /Á Eáron fraryoV- 9B-ogztro-
iáíT"tt"t -: és iedis neí uÁshol, xotn_t elE ol1npíai viv baJloku]cJr nlékJr 'vé-
i!i-iéi6iruoé""'É"p "a'il 

Tebát áé1t he\ren, néit n doa éá Eélt alka1oÚíoal!
l,-neváae-s-á1iáa áei Áz érdeke].tek, sen a_ v1v k6zvéIenény " váotr'nam eno1t -
í5y az Joger ssé vá1t.

Á Eástk ok nár Bokkal szouonrbb. Áz " reg'l sz uryan1a a v- 1v sportbgn - grés
í"*"-6_"áí rrva_tJ: nán Joleot nár kÍe!é]. negtíilzteltet{gt: Á TiT9ep-ol_t-
t"ff ge'l _-'áshot genl Áz i reg'l u.ran1s e].vesztetto rÉg1 fénJelzését 

' 
. 
btilca

taTtal!át. E1vegzt6tt ziittiig szlltét' ].evenduIa iI}atát' Ö-bor zama-tat r,'- ','-Eapsugaras szét, bubos keÚe!.c nelegét. E1ve8zt6tt teklnté ].yét _ ''bocEu1 !6!_

Az ntieeg{ - iire8 lett I

És nemcgak a vív sportba$, - Öe an élet 'sok]ía1-naryobb_ feIiilete1n Ís. Ea
páaig_'a' rey van - ryg'Tt sajnos iey -van,--naT*-dio+ 9P+,az nevijk *_''Eíg
finr*6"- "s'iil nín' a "Eároá fr'aryonil! Megérdenl1ki A tcjrténelem jogán Ís l

VALAMITVI\ZAVÍZ-..
-In monorlal-

''Á nárbLrok és a t bb1 b Ei halotts"k en]'ék t né8 nl"ndtg aen r k1tí ttrgg sen
E'oa. som eroor1a] - s t a '?ost Mortgn'| gporbeelékéÍ ltr a &r osak aa a sue-
Jí'' te"to;;oru. anelyet a vív sporb egr anouut ja Ealottak ngpján bocsát
r;-á n'!á_'"lÍanoíra _ val di ée Léptetís sirjulrra'r valalrory íry 1r a a vív
El.rad egr wel ezeL tt.
Ég 1958 Ealottak aaplérr a ''Eárom l{asrt' átvette az en].ékezéa stafétabotját,
oÁ 'eÍto k pvise1 Ja-Be*kogzoruzta í uunát -. -J!t Bzi[b llkus_ sirjukat.
N;^;;ii tiaíerlsÁs t -szelEartás voltt csak a tijr' éaelen volt jeIen!
i[ a'ví;. lá 

"rl-átoÍ.rvc ' r:-uga va v1tt a koszorut, a aeiozetÍ keryo]"et éÉ
euf. kezée sz1nbolrroát - a bA].hatatlanség fe].é.

' F--'

' HÍREK
BeAal8}u1t a cg Dell seortLgE9]^a vit gzakoBztáLva

A rfT' kér. Eenics á]'tal f,euntartott gporti8koJ'a k 'etéb 
n ne8a1e.kr:3.t a viv _

"'"t6Á 
o[Á ri. -r.,eíe ÍcrE! Íeazenszbr tstván szalrbsztályvezet , XlT. Gontlolás

utca 9. A lrrv k edz je Tibold.í Tíbor.
ooooo

P4daÍr 
'.us 

vtv tanfolvan
Az olszágoa Péda8 grrs Szaksze:rrezet SportosztáVg EI: Má3tÓnba8yi 

' 
rrt 

'4.sz 
.

áíawi táÉora toioáte:m ten v1v tanfol-yanot' inditott és amak vézet sével
Tíbolalí T1bor v1v bd?' t bizta'uai 

o o o o
I



Uli4fizeŰ si fel,hír: s !
3o1y év lli!. 6_án tsé].t 1evel béa & !ffs7 fo1}1vással forcult a f városl és v1-
ilékl|. tageryestiletek v1Y szakoaztáJga1bc: 

' 
Iaprrrtba vaI rend.szeres e]. figetés

tárgrábao.

Felette sajnáJ.atos, hory csaJr trag rott ryér oredrnénye volt eD].ek a fe].gz lalás-
4ak' z me]. a na6r]_étszánu sza]roaztálJrok vonalál1.
Erthotetten gv gni$! is lnkább r nert li1ta]ánoe és loértékad v lenény sE6r1ntÍs a Viv E1rad azinvoDala álÍand an enslked t nalencíát eutat.
A rtlvsz 3 a Iív BÍiati ne8jeJ'entotéaévoJ' legk1váI bb szakenbereÍnk tolláb l
szá....... B'z cik].e1vel verse$rv1v itrk szalrÚaL ég ta}tikai tud'ásá!'áJr enelégébez
k1ván bozzáJáru1n1._
A u dszertan{ é9 szatrna1 ténrával foglalkoz cik]rék ealz ink éE gporwozot lDt-
Eek konoly segítséget 4yuJtarrak.ffiertetl a 1Áp az MTSE. és azi5vetsé61 roadelkezéseket ' a kiivetkez bavi ver_
seqmaptárt, nirtdazo!. tud.niva]. kat nelyek sportáguakka'i kaposolatbaa gJcbua].1-
tással b1rnak.
Nen Elndénk1nek á1I n' tljábaa kiij.f j.at1 szpL].apokat olvasn.1' A V1v E1rg<[ hiven
beszámol szerÜe a v11ágban negtortott v1v versoqyok s eeernéoyek }efo\rásár l.
Sz votségii:rJ< a6rt ls tsiiJ. nijg su\rt belyez a V1v Elratt negjélenés re, roer
a f, vároei ée f J.eg a vídétsi sporbkfiriiklíel va1 kapcsoIattartás fontos eszkii_
zét Látla a lapban.
A szakoéztáIyoE 1\reo&or terJeszt1k be eportk 'rii}rb z Jiiv esztond' re. betenre-
zett kijltségvetésiikot. KérJiik ne f e1ed.kéz Éene k ngg a szats_
lapra vaJ. e]- flzotés i5sszegét 1a eJ. 1zányoa&1. Elre roogt anná]. 1nkább van
1eEot ségtik' norb a sziivets gl taBdlJ fízotése al t 1960. I. 1_t ]. roenteeiilnob.
A t bb pé l(Ényra val el f1z tés kiiJ.tsé5e részben negtériil' Egrü a lap tdg-j&ik k z tt és a versengrekea érus1tb'at ' 

násrészt b'áziversérry g, zteaé cltjazá_
sául 

' 
vary 6zor8a1mí jutalonkélt ig f,e]'asználbgt .

Rési vásnrn} ' 
hogy lapuntat képes nelláklettol, nég ér{'ebesobbé, tetszet sebbé

teryiit. Ez..azonban cEa]r ak].or val gitbat ne8'-ha áz e]-6f,ízet ts- szÁ-a lényo-
8esoD, Ille8!.ov rte(llle.
Íérésiink-tehát vlv vezet 'i nkhez., edz 1nkfez, versenybírá1nktroz, nin<ten v1v -hoz. tánogaseák ebbeli ttirekvé giirr]<et .
Eéro1niin} erednényos felkaroIágáérb o1eve ís k 'szijnetet nontlunk !

fiL fizetéísi d'1J: 5 10 péld'áq :a

L/2 rme
L/L évre

16,80 B4o-
13 160 168.-

168.-
136.-

rr
Ft

A
A

V1v Hírad. korábban negjelent szánaí v1sszamen leg ís megrond.elhet k.
Mvszc ffSzánla gzámas 25L.523-Y.

NEMZETKÖZ| VÍVÓ HÍREK Rovofveznt : S rosy Antol
TeErglnez az o1asz Vlv gziivetsée. Az okt b6! végí bu}areetl Nenzetk ,ri vlv -ver:Ée4Jrr enevezett Év k k ziÍI cipDía!'1 g l{axdulzÍ roegtagadtá-k a verEo-
nyen v,a} .é9rv{t9l}. Á 8z 'v6tgé8 fegye] 'tti blzott8á8a ezért nindke&{i Jitk YolL
seDyzéaí Jogát folf,íi88 8ztétt6.

ooooo
ltYschler Dáv1al a szovJotuE! k1vá1 karclvÍv Ja, fí$relenren ]'t értekezéstlrt a "feorÍJá 1 Pra.Hrkq Fi-ziceeszkaj Eultu!1 a Sportrr c1mil szovjet eport-foly ílatban'' az J.iElszer[i kaldvívás ed.zési q alszereir l.
A na$rar etlz k ée kBÍ{vLv k Í<ir ben 1g érdekl d'ésr Ezámottarb cÍklret na_
ryarra f,o*ut uk és ki5z}ését legk zo1ebb1 száuu:r&barr ne5keztlJ L.

ooooo

á:$flii'::ir.
Zub' o-cb;rra 

' 
és troJclcL.t kardv1v }at. tt.Glos párbaJt rv1v negr a'Jr bclrrgr isé i.t brilnz ron Juial_uazásbaD ÍÉstesiilt.

o0000
I'I



1 tervek viv s rt
966&

o A bud.apestí Y.B-n a Irenmrel
ffittság kÍLÍildi'tt negfiryeÍ -

szt
j* Ís résztvett. A negf15ye1 Íbrzy Ropan beterJesztette jelentését. A

-G'l' ---
.Praog1ad. sporaon6r q sáJ.etásen ].ek aIt a Jelentégt..Lényegében a,kovgtkqa!-
ket arta}nanzar- L/ a versenyz anya'g' árd.enes áId.ozní a továbbképzés re
n hán:r kardvÍv t v1d' kr I a f vároeba kgll kciltciztetní . 2/ Qy nge a felsze-
j(et tsfftalná'nza, Ll d,o a versenJrzo anya'g| eroBBeg &td.ozil. a TovaDDlrepzesere
n hány kardvlv t.v1d kr l a f vároeba ks}} kciltciztetní. ?/- -ff nge a felsze-
re]_és-. Áz ollnpiára á f,alguoretésl l kgu goniloskodn1. ,,/ NinoEelsk J J_ea_re]_és. Áz ollngiára 

' 
f,oltszorelésa l koll goniloskodn1. ,,/ NinoEelsk J J_ a-

ryel Yersoryrb1!ák a vÍváEba!. 4,/ A koad.1o1 a ví1á5baJnokságon nen vo1t ne6_
fá1e1 . 5'l oé Is zeriiE ek 1átsz1k fx1ss1t6!.i az oktat kat.fbrer . 5/ CéIszer'unek látsz1k fr1ss1teni aB oktat kat.

aaa96\aJ\r-tg&.L .L\ráaalv.Á'l * urrr v&Et/ _-st * vV sw(r$v 
' 

.l _v,*wY&vv vv*v-v Yvv ! -_ - 
'azonban rn_1nd.ent lgnontott &a elb'e}yezés, Budapesten nincsen olyan létesit-auonbarr urinden't {u63o]xtoEt &a IneJyeBé$o troape8ten n]-ncsen oryan lét Slt-

ntány, abol 1lyea v1Iá5néretti versengr negfele]. en leb'etne lebonyolitaní. An'éDy. anol 1J.]aen v1ra8n6I6vu Yolgoq]ro uegÍ6lgJ.oe]x Jetre!lr J'eoonyo11!a&L. A
gpoÍécearrtok naryternében csupáa ery péstot lebet elhe1yezLi. A- t bbi nárk -iJBoi[l cg6-m'olí naryEe3IBeDeI} cgupan ery pasuoT le.neE eJJ}eJ.yeZT).Lo A !oDo]- IEer
z&s ktil nb u kisebb-tertekben zajlottak le. furrek antéa az lett a kcivet-
koamánye, bory a versÖnyz k, néz kr ujságir k 1de-od.a roharrgáltak és a mér-
k zések véEén a szÍi-k be.1áratok el tt torl d.ások keletkeztek.

ooooo
A namrar mrárteánsru to feIszerelések dícsér'ete. Uryane&l lapban o]--

Írt eIígn'er sorokat r A
resked.ol n1 kaPcsolatot a

VBRSENYRÖL - VERIENIRE...

Á !|1B. k vetkeztébe! negqrult nyár1 azttaet után szepi;enber 2o-áa ln ult neg
az 6az! vereeqyé vatl. A ryárÍ pibear st n 5 boaazabbá tette' bo$r az 1alén a
v1v tárgada].on 1e8na87obb bá!.atá!a a ha8n'o!áqTog Balaton baJnoksáa elnaradt.
T1letékesobok spidoáLoa''r ok Lgllélp ari t ' nogr ez nÁskor ne f,ordulbasBon
e16 nég alrJcor sén, ba a VB. neg:read'ezéee k t1 J.e nladen toeJiiket. Bxozon e'
a wrséuy aonr nenáetkiilÍ er6p_r ba 

'- 
h|Í1ap_.b'".8'i vív társatlafmu.nk aprajánat' ,aagrJáaa'ts oE aE vctl át v&t tinncp1 találkozása.

18

o eTszeEE[6gek és vív szerekr lcíklr1r otirgetí ' hogy a lengyelek vegyék fel a ke-
magr-ar cé5ge1.

ooooo
Áa 0].8.Ez Viv sz vetséEben atu1 belviszálvoh l. EmmÁst k votík az ellen rÍz-
Eo e'alen Etrek 8' 6les' vIv [ridk a budápe stf ]ÍB.-n val ryenge szerepl se
nyonán' &z olasz fefs bb sportbat aág által olrendelt intézkedásek ktivetk'ez-
tiáben ál állott be].yzetr l.
!éltor Btiik ez rt drlBozaolyí cyiilEr' t az o].aBz sc vetséB1 vlgzolyokat J ].
íenor{ vlv vezet nJ<et, táJékoztaeea a na&rar viv tá.rsaalalnat az olaszorézá-
Si vaL bolyzetr J..

^2 
ol8'az vÍv & _ mondotta alr.Rozgo$É - az etltLig leuaJlott ollnpiákon ' lirrr _

pa és vllágbaJnokaágon az sszog n mzetot ue6e16zve a 1eet6bb $r zelnét és
belyez at ért k el. A uoetan1 budapeati vll'ágbaJaotsa'fura Ía a legnaryobb
1 trránr oB&pattal Jelontek lregr bog blrtos1taák J szoreBl sii]cet. iilnnek
o11eráLren D8sron 5reryÉa sz r peltrk' v1lá8baJuokgfuot nem 4Toltek ée nl'nd_
aigs'e e6r ba:cnadík g báron negredlk b ly Yolt az iisszer.odméi5riiJ<. Ternéaze_
to6' hogy a eoIÍI az olagz o}.1np1a1 Blzoffigát' grybon a 1e6f,e1e bb olasz eport_
bat sás nstn a zte 6zt J BzeÍonel ég a b1bát a f,elk szÍil s n dlában kereate.
fiobo6l ez au olínptán neg1snétJ. auék alra a stirg s lé1Éare száata el na8át,
ho6r az o}agz TÍY sziivetsé8 e]-u' &séBét élon Berboala eln kJcel olnogal1totta
a helyér l s az gyvozetéseel ery bálon f, ny1 blzottságot b1zott uégr m \rtIbré. R.soatinÍ s Eolíaagiarotti-b l á]-l. Ezek alá1rd.séval nÁr levolet íg '
kapo t a l[V8Z. ne\rbea béJoleut1k' bo5r átnenatLleg áwették az iÍp k Laté-
z eét éa abory a v1szouyalk koaszo].tdá1 .ln8k' az uJ választásokat-lg llo6ej-tlk.
Eryid6bon kiil_ s bolfai].a1 lapokb l arr l érte siiltÍink ' bosl a válogato vl_
v k liik a a conoÍ tigyvéaÍalol spallíE va]. ' tutakolta& a @!Íl. ezgn ogelokg-
ilete eLLen a sztrd.JHral feryeget znek.
L @l{I. v16zont azzal feqreget6dz1l' hosr +oE Í!d'1t olaaz vlv t az 6].lnDiánoilz olagz k pvíse16bázban 1s volt 1nte4lel1áo1 z iig0rb6a. A batc foly1k.



Áz e}só v€ls€4yekétr természetosen a J.ogif,Jabb aenzed'ék taláakozott és ezok-
bez a bemelegitő verseny€khez csatlakoztak a Budapost ifjusági ogróü1 baJ-
notsságokat ée az orszá5os II. osztályu csapatbaj!.okságokat e].d.öntó nérk{lzé-
sek. óok szó esott az é]nult báron hónap folyo:nán a vB. tanuJ.Eá'ga1róJ. ós a
tenn1vaJ.ókról. E].roonritált véleményiiket az illetékegek és a vívás Ezero].üogo1
egraránt. Mindebből kót tény álláp1tbató rneg kétsé5E]siviiJ ' 

uóg grótelJeseb_
ben ke]-l f,1gyej_uiinket 8 fiata].ok felé fordítan1 és atbJ.ltÍku6 ' va18!Í!t
1degf,elrészülésÍik éralekóben nost ulárr :roncsak papLron1 ate a valósásba:r Ls be
ke}Í vezetni a LiegészLtő sBortokat. Izért kel1 az ifjusá81 és IIT. oszt6-
lJru verséDyeket és azoE résztvevőit ilyon távlatí f,ofleHoxfélybe áJ.lítrÍti.
Végre rn{ndontrnok, a}1 a nary&r vivás iiryét intézi félre ke].l tonn1€ azt 8
szánléletot ' a_ne1y csak a J.e6közo1ebbi ténÉeladatot látja' hanen az €rye-
tenes, Jövő naryar vivás üryét kell sz€m előtt tart8lxla.

A széptelcberÍ fóvárosí verseqrok sorá! előEzör az if,JusfuÍ kar{ozók ta1á1-'
kozta} az osc. verse4yén. Az ld'éqrkeztlei; neo uentség arra 

' 
hosr csak lr-an

1éptek Dástra. Ez szetencsétl€n tzén. szér€Eogétleniil Levós a naErar kard-
viirás távoli Jővőiére aózvo. VéEpÍodnónyáben e1gó lctü ya1g1 J$2g6f ,/ÁaI/
? g. L násodi_k éÉ ha:croaalik belyért holtvérselJrt ke].lett vÍvni ' n3rb a ta-
]áÍ:ata?áEy is _teldesen azoaog vó]_t. U jravívás ütrin II. Nenere 2o1tán /Csolg-
rád.,/ III.- Errr<iti Ínre /osc/ Iv. Ferenói Eerenc /oSC/ T. cyölcváry €ándor
/XJJT-.lg.at . / vl . cÉákay Zoltáa lY .Meteot/ IIII . Urányi MíbálJ /ASI/ TÍII . Soóe
Í{adocsa Atr,Itr.sz/ IX. Eupka I stván /xl\.keÍ./. Főbiiák: Szabó Pál és Durkó
Etole. .

Á IT1. oBztályu nő1 törverso4Yen a PaBa!ót€n u5ra"rrosalr aráaJr gg kevés _ lLind-
'óssze 25 versényző 1ndu]'t. A döntő rós ztvevőÍlgk f,ele u&/an a Bvs0. tagJai
sorából korült ict. de a helyezések kórdósébe aen tudtak bo].egzóla1. Á 54őz-
teg _ u.'iravivás után - a Petőf1 tebetségea versenyzője B611er zsuzga lett'
akl emlótl€n találattal utasitotta naga nö8é az ugrarcsak Jó]' vívó Dér Rókát
/osc/_ifi.. Kóoke1 Kfára ,/Szolaok/. Önreocletes. ho6r a v1alékisk a főYáTo8bg.n
ig i1ven .'ió1 roesáll.iáa a helYüket. IV. Szábó GIaI /W$C/ Y. Tótísz.EVa lPat6 -
fr/ \1. röuis rÍdltó /Bvsa/ Vtt. niaasi Ágrees ,/Bvsc,/ VIII. BartbA Éva./Bvllc,/
Főbirák: B€rby Tnre éa oson;rí fu1l.
A láosrok násodik találkozóJa a ry). MElosz 1fJuságl vgraoDyo volt. 26 tldu-''
ró közül efső lett Gábor Klárí lvasas/. A d.öntő Ezoros LiizÖc]molre Jellenző'
bosr a ryőztesnek is volt két vore.sége, nig a? u1iolEó-1s hár'oq gqózeJ_ust
aratott. II. Csobaí fueso /Csepe]-/ Ifi'. Patak1 Erna .rTasas/ IY.'Ogiacgura
bva /osc/ V. Mohács1 Eta /Betoáut/ vI. Kolt&i Bea ltasa / vll. Jákó zEulsa!-
na /Spart. / TIII. sínsay Ilalikó rlE.Dosz/ II. cgizÚarek A5nea ' akÍ az ery€t-
1en vólt- a nagrszámu P€tőfÍ veraeryző közül' .tcl alölrtőbe trrd'ott ker{lln1.
3őbiráJr: B€rw Inre ós Pátl Á:r<lrás.

Á f,érfiak TTt. osztáJ;ru törvorseqyén a Petófíben roár naryobb s zánu verselrgr.-
ző állott rajtboz /r?/..kőznlbk azonbaE csak B voIt III. osztá\rba !ínős1-
tott. sok vióékí is e1jött. Pécs, !ata, Salgótarján és Diós5rőr /DIIPV vo].t
kápv1eelve. A döutő neáőnyéből kinagasiofr Szenerédy Wörry /Csepel./ _ ás Eaiatu
Iswán /Yasas/. nkrk osrnásközött uJravivásgal d.ijltötték €]. az elsősóg kér-
atéeét. Ennek sórán a Csépel vivóJa éry tal-áIattal J obbnak blzoDJrult. rrr.
leqyves1 Csaba ,/BVSC/ Iv; Bátkai-zsoIt,/spart.,/. Áá ő nevéwl Dtair ryakrab-
ban- talá]"kozulk a döntők résztvevő1 sorában ée [iad. előbbm' u1ada}'ory f1-
atal eÍryosülete 1s nínal több óB Jobb eretlnónrrt nutat f,el. v. Réf1 Györry
/sr,aÍl:/ VI. KIuEe Gyu].a /BVSC/ ÍII. Kopasz Ínre ,/Vasas,/ VIII. Göbe1 Róbert'/Pécs/ Íx. talacá Ánta]. Áasasl. 3őbiráÉ: Sárosy Láez!ő 6s Keuenes E!Dő.

Bud€.Dest 1f.lusáci ba'lnokséraj. - a fárfÍ tőr ktvételével - nÁr oKóber e].e-
ffit1Eőnék a Dárba.ltórözök lóptek páatra. 3zerr a
iéren vasÍrrnjr a Ieggzegónyebb€k ez íf juE66í_ffiElrp-6fTás teré[. Á 29 főnyi me-
zóqy nagrié s 26 nínósÍtetIenekből állott ós 1geo 6ok nv€ndégszorrsp}6n aEad.t.
tíaeá a. syóztes l Sárosy IÁszIó - s€n k1moaalottst Dárbajtőrrrtvó. Ezt a vou-
aóásze$'p].ést csak helyeseIni tudjuk u'ert a vlvób szlgonr gzakositáBa Ílellett
ieén na&r gziikgé8e van- utánpótláalru]ouJc az í8az'7 na8y oredmér\yokbez gziiksé-
sés áltáláíos v1vókultura megszetzéséte. sákovLts €rednétxJ'e1 ngm vélétlenek
ás azokba.a nasr szerepet játszott a többi. f.smorneEbeg saerzott tapaszt&]"a-
ta is. ÖrönneI láttr:]r azt i-a. ho8Jr a vö]rös uéteor' &Inely eddí8 obbeD' a fe$r-
verqemben csaL b&Jlobokat mrüJtijtt zászlaja a1á nór a fiatalok nevelégével
xs fo8lalkozik. EÉre en5ed }öúetkeztgtnÍ á aöntóuen jó belyeaéat €1é16 tsót

r9



f1atal Motool vivó areI€pléBe. A párbaJtőr 4"iBdí8' a 4eg_IepetéFgl' {9srv9l9vo1t. Ttr történt ezuttal is. Az €sélyeaek lréd.a és tralxl( _ a .|<é! ]"íJuEagJ.
váloqatóttuD]Í j k1€aett. Nen Jutott a- alöntóbe a vendéBszereplők legtöbb re-
néqyie iososító índulóia' Ksmúti lész1ó sen. Á közép1öntőb6n kiesett a szol-
nokjl 3eüe-ig. A clöntőbön'Íg€n szor'os kiizdelen aIakult kl' anelybén csalc Nyorrár-
kai !'aradt ].e. A többit alIg ery-két találat választotta el e53rnáató1' emi3
].eA'lobban az ezedléltet. bog/ á Ix.v. helyért uJra kel]-ett v1vni ' nert a
taÍátatarany 1s teljeseá egflezett. Az olsóséget Jó tectnr káJáva]. és általá_
nos ]xlvóéraókéve]. Sárosy IÁázLó /osc/ Baerezte roo8 6 ryőzelennel. Ütána ery_
lrlóAt 5-5 ryőzeloromel két uj onnal fe].ttitlt fíatal tehetség következettt
Schn1tt PáÍ- 

^.Metoor/ 
ée Szabó Péter ./!{EDOSZ/. L be]':Íaaési sorrend ery6t1eu

ta].átattat dőlt el elóbbi Javára. RernéJ.Jiik eze}cóI ' az ézel: a verseoyea 
- 
fe1-

tiiat fiatalokról _ nég sokit fogudr ballani és további feJlódéeiik hozzé'iá-
!u1 nalat a _párbajtórutáupót].ás éeotő kérdésének Bego1d.ásáb.oz. Iv. Ku]csáE
G!'ő'ó 

^'ríBkólo/ 
ü. Ef,uge- QyuJ'a /Bvsc/ VJ. Móna rswán /Eoavéd-/ 1IÍI. Antlor

Áigoa tMeteor/ IETT. Eutagí- Jeaő /Tatabánya,/ Ix. Nyonárkai Ödön ,/csepel/.
3őb1rákr Papp Bortalan és RÁbe Gusztáv.

Á Bualapestí ifíugóg! Ested!4;ipqtsEéE íf,ju kardvivóink nagJr töne6ét moz8atta
. Már a sotejtezők sóifu keúély kiiáde]"net

v1ftai<'a továbbjutásérü. Yoltalr caopofbok' ahol háxnas 
' 

tőt ötös ho].tver-
sgrlY 81aku1t kí. l'z e1őoérk6zésekbőj. áltdiában az esélyosek jutottaJ< tovább.
Á kioeeffiek kö!ötiü volt Maryarr Eenenés ' Szabó ],ászló és Kovács Tanás a
va6as sok reoónyre jogositó f,iátal vivói. A középd.öatőben isnét sok holt-
v€rEelrJrt erettnéiyekózett a kíegren]it€tt kttzd.616n. lrleglepetés vo1t Biró Péter
/Bvffi/ srengébb vivása, akit Tóidqy /osc/ éa Bororxkay .Bouréd/ vertek ki.
Sáro enr jó áItót<épeEsóaét és viváaát bizopyltJa' hory az előző napi nebéz
verseúyÁyerég utan 1s-ujravíváe során né8 be túdta verekodní nagát a döntő-
be Cs1ázérr€I /LsÍ / Ezoúb€n. A dijntőbe áI'talábaa az esélyesek jutottak. Á
nezónYböl bÁtns.n eme]-kedtek k1: [egzéna. Moravcg1k és Kalnár. ok leryőzték
va1anóna;r1 többi el}enÍeliiket és egrnásÉözött d.öntiítré\ el a helyezések kér-
d'ósót. A balnok1 cíEot negértlqneltéí, fölényee bÍztonsá88al, veretleoül
qYeIte lileszéna Miklós /Taáss/. Ebben a nezőnyboa Een Ís volt igazi el].ede-
1é. o'n'l'b az ís Eutat. hogy qyo]-c nérkőzése goréuB míadösszo ].1 találatot ka-
pott. uásod1k. k].ub!árBa üoravcsík Eldre ]'ett ' akí ezze! bebizonyitotta'
hory nea vé]'eileaül került be az ery1k IIB. váJ"ogatóverseDy döntőJébe. I1I.
Eafuár űáloa /ASÍ/. Errő1 a tebetséges vé!be].í vívóról nég sokat fogunJ< bál-
].a.a1. Iv. Sárosy IÁszIó /osc/ előkeló bo\rezóse 24 óÍdva]. nás fesrvernemben
arBtott ryőze1uó után önnagáért begzél. Még ke1t állnu!]< Torday Kell,Án /osc/
npvé!ÁI í-s. Pár hónap al.att s zi'lto a naga erejébőJ.' ösztöaös vivóérzéke ré-
véo 1énye8es€n Jobb éredmélyéket ért e1' ulrrt ÁmJré technikat felkésziiltsé-
ee JosoÉ1üaná. Ezt nekÍ és m€steréDok sürgősen Póto]n{ ke].l' bogy, tovább
fe.ij'ódbesson. VÍ. Boroo}ay Gábor,zTonvétl/ ]Er. Terék Sáotior lBoavéd,/ ÍlII.
sírnó ?.o].táa. /oEc/. Tecbnikás vivásáva]. €1őbb kellett volna végezzen. IX.
Döne Gábor./AsT,/. Főb1rá}: Papp Berta}an éB FÍilöp Báltnt.
Á nők tórversenyéu 

'?_en 
1ndu]"tako A Yerseny EzÍrYolxa].a 18en na8as volt. Sok

EEFp_la-í6-ffií'ffi-e]E:Fe}órt versenyző vétz,ebt o1 már az e1-aő fordulóban. líír az
€J.Bó E€].eJt6Lő osoBortban kettós táblázatot kellett fe]"á].litan1 Naw /Bvsc/
sérÍi].és niattt visÉzatópóse kövotkeztéb€n. b:rek eredné4yeképpen Mo].nár /ASI,/
esett k1. MegJ.epetés vo].t az e].gő forduIóbalx Ü8rrn /Bvsc/, Róaay petőfí,/'
0gászár /l{ff.úsz/ kdesése. Á közé1Éöntöben reál1s eredményék a1aku1taJ< k1 és
errnek erednényeképpen egyet].ea eÉó\yee sear biáa;rzott a döntóből . Ezt a szá-
root 1s föIényosco veretlenü]. nystték. gzelontai Katalin ,/oSC/ nind.össze 11
ta]'álato! 'rqpott az egész tlöatő fo\raüán. ryőzeln€ eryetiea pil1errat1g sen
Yo1t vitlE. ilö6ötte íÉen nasr kiizttgteu volt a helyezésekért. Eáron vÍvónó_
nok íB e$rardnt 6_6 ryő ze].né volt. -Eözíiliik a le8Jobb tal.áJ-atarán4ral c'lr].á_
cey líár1a frogvéd-/ kérüIt a ná8oalÍk h€IJrle ' n1g ba:madik Eorvátb Eva ,/Bvsc./
].ett. IV. lónagr Zsuzsa' fÍasa's/ V. Móró Íbo\ys /Bvffi/. l[oglepetés a vaEutaf
vÍvónók arárvlag grengóbb belyezáse. vt. D€ér Réka /osc/ WI. Kógl Al€xa
lCaepoL/ VJIÍ. Pol'lnei Áran}a /Epaz*a}:lsz/ Ix. Xobdrxr Zsvzsa /Vasas./. }őbí-
r{.kt Papp Berba].a3 ég Pa1óo z srörsl.

Íg..n3gtreldőatek. olcbóbor nágodík
EeF66en' ' ejiitet. Eat f,ővárosl és háron
vid'ékÍ osapat aevezffiFffi a szánra, de az útóbblak kö aü]. a ba].atoDfilrotlt_
ek ncn jeJ__entek m68 a véraér\y sz1nhelyén. A oyo1c csapetot először tsölvet].en
klesésÍ re!.alaze! BEer1Et sorsolták ögsze. A[ikor a esapatokat a pástra ezó-



lÍtották. kltü.ut ' hory az EléHronost e8ö/etlen vivó képviseli és az i[B 18
csaJr blíxóro főve1'á].lótt kl. Ez Ezotloru''ale je116nző képet ad e8yr:éezt a fő-
vároE1 középegyegtíloteíDlook a kardvÍváshoz va].ó bozzáállá*áról és nÁa!észt '
az Elektronös* .vógzaEosztályÁbarr az utóbbi ittőben tapaeztalt vj.sozaósásról.
Iry az első f,ordulót a csep61 ctapata kíizd'elen néJ_biJ. ayerte éa az amrr5r ls
Jó] vívó hódmezővásárbe].y1e}oek sem vo]-t eryel}3ar].gu e]"]-eEfele az MTK. Az AST
fiatal €ryiittes6 már obben a fordu].óban ne8rutatta oroszlánkórneít 

' 
nert pto

arányban_mrőzte le a Csato].rrázási MÍivek csápatát. Küzcjelné'i; oryeilül a DLóg-
8yőr _ IlÍ.ker. TVE nérkózés hozottr aioit kizárólag Kelemen ée Q7ön6yöet
Íeea ló vivása folalított 9:5 ará.nyban a vidékí csapat javáIa. Az ál}va ua-
rátlt nóry c5apat körnárkőzést vivott. fu'nek go IÉ'n az ÁST ,/Iónárt ' 

Mlttor-
nayer. Eá1nár ' Döne/ csalEta niJld'e! ej.].e!felét biztos fó].énnyel le5lözte.
IéiIfut ieen jó naBot fo8ótt ki és az ogéoz verseny folyamráLrr eryotJ.cn vere-
sóBet szénvedett csupán. Nero narad't ef tőle ![ii'temqyer Eem' ákí btllönösen
a Ósepel é11én1 alöD,tó nérkőzés során vivott jól ós Eínden nórkőzóeét nep
lsrerba. Önokl' ninclöeglg két versségo volt a nap folya.urlur. Jó1 kÍlzdött EiL-
nár ts. kiilönösea a cgepe]. €Ilen1 nérkőzósoa. Áz AsÍ csaBatáDak beJutása
az I. ósztályba oé1tó eiednénye a sza.kosztályban végzett jó nunkanak. Á
báron násik cgapat kö'rbeverte e$mást. Csepel ugranío váratlanul 8t 8_ra
véezett a hótlnezóváeáTbe].yiek]<61 és ta].áIataróoJros vereséBct azelvoalctü. A
hódnez6végárbetJr1 csapat víszo!'t DiósryörtőJ' kapott kí. A be\tezések so!-
rondJét az eryéíi 8y6z6tnek Ezána ttöntiitte o1 B ezen az alaBoD' uÁeodÍL
lott-CseBel rzs g./. A csapatában ]"e8jobbs.n Mészároa sánóor vivott. Ü5r
látEz1k ceopeJ.en*rnég &eE htajáJí a ró8i tapagztalatokai uJ erőkJre1 beJ;yct-
tositeci. Ea]rnadik tódnezővásárnely /2L ry.rz. Köaü1iik zgold.os áe Köveg vLv-
tsJi a legJobban. Diósgrőr osapatálak ' anely neryetllk lott usraacsa} a Ye-
teráa - Cs1szár - volt aa erőseége. FőbÍ!ákt Szabó Pál és lator ryörry dr..

Á II. o. nől tőr CSB_n n1ndössze néey csapat ínctult. A kiizd.elen azonban
EffiaTeffis-E6ffi6'1t. Örveodeteí' no# a nez6ny teljes egégzéb€n f,íg-
talokbó]- álJ.ott. A kö::nérkőréa első forduJ ójában s velse4y esá}y€s osal'a-
ta. a Petóf1 rnérkózött a Budapesti MEmBz 68yütt€séve1. A Petőf,í 5rózött
9:7-re. CsapatÁban Gesztegí éa Tót1ez' vaj.s'xdlt a MEDOSZ csapatában 0garta
és Ceászár égraránt 1-1 g3.őzej-n.et araiott. Közbea a satgótarján1alc k1e6gren-
gulyozott és le]"kesen v1vó c€apata ugyancsak 9t7 a!ányba! gÍőzte]r. az !ts
fortásan, d'e kevósbé üusserósen v1vó eryiittese ellen. Ezea a nérk6zósen P1-'
rog IMIE/vívott legJobban és níndea csörtéJót ne8lyerte. A náso&1ts fordu-
]-óban a Petőfi k1tiinóen vÍvó esrüttese fölóqYes6n ryőzótt 1214.aráDyban az
liruK_va] szenben g lry biztoa báJaobaak látazótt. Közben a ffiDoS3 tőff1vó
női eleÍute foj-fej iÁellottl kiiztleleu után 9t7_re le5rőzték a sa18ótarJá!t1_
akat. Á gőzteá csápatban Cserta 4' Coá'szár }' Sarudy 2 győzelnet aratott.
Á salgótarján1ak kö'ül Fiirecler vivótt a legjobban. Az utolsó fortlulóban
azonban teijesen ee$Iáltozott a bglyz6t. Á Potőf,1 addi8 kttiinőetr v1vó eryiit-
tese rneg1'ogótt ós a le1ke6€n kiizdő salgótarjániak 4:4 után bat Byő ze ln€t
aratta}-egpnásuirán. Ezt f6ként Fii:ce<ler és Eovács Jó vivásának köBzönbették.
Á Pétőfibő]. legjobba:r Bgller vívott ' ak1nek teljesltxlé4ye lLinden csapat
ellerx eslenletet voIt. A Petéf,í várat}a! verosége foj-ytá:r t61Jesen DyíIttá
vált a bajnokság sorsa, arnít az d.öntött el' ho$r a [EDosz csapata'li \IeD
srő z€ Lnet ér e1 a 1elkÍ1eg ösBzéroppant }ÍlB' eryiittese olfea. Az utóbblból
ekkor már csak Józsa v1vott jó].' níg a többiek 12 csörte foIyarnÁn csak 7
ta].álatot aaitak. A MEDosz LJ:5 ará.lyu győ zelroe b1ztoEitotta a többaégóben
ifJusási korosztályboz tartozó tagokból á11ó csapat bajnoksá5át. Ta8J81 kö-
züj. Csérta Mária' á]ci €ry€tl€rr csiirtéjét vesztette csupán ol egyetlen talá-
lattal, tecbatkában és ta}ítikában f,öIötte áI]-ott az egész no zöqneets. Jó a
f,elkésáültsége, kÍilönösen a pará<t-r1BosztJa Császár 11dikóa8]í is. Néba
azonba! né8 élúeszti a f,ejét. Tebeteéges, 

_ 

rámenőg vivó SaruQr is. A5 ifJugá-
g1 ginsay Ilalíkóna& ez volt első konolY versoqyo g. dlcoéletérs válÍk' hosr
a döntó nérkőzágetl ő is jól negá1lta a bei.yét. f. líEDosz 2 ceepat sy. 29
egrén1 gr. II. Potőf,1 2 og.gy. ?| e"gr. TII. SalgótarJán 2 ce.gr. 26 e.ry.
Iv. !í[E. ÍóbÍrákl Paoaór7 Kázoér és Keszás Gábor.

YAsAs tánc.átólE
Á vBsag 8.0. 8porüolól PaEarótÍ utL c]"ublráEu}ba[ n. 28-á.rx ós ],{Ji. - 5*6q e*te
7 óral kezdlcttel tánacstákot r€DdoEaeb. BeléBődi j azené\'eaként 5,* itr &
tárasryestiiletek tagJal negb1vó 1géaytiket n1).1y ,rünor szalosatá\ri t3tó{ö&öl
Jel€lltBók bo.



1959 december hovi yersenynopt r

xrI.6o Y&eáru.ap I n osat. féÍfi t rÍI. osnt. n Í t r

R end'ezÍ:.
Bp. Yasas
&[TK
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Ep. Y rtis Metecr
Debreceni E.á,C.
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Pécs1 E.A.C.
Konáron:Í MÁv.
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ÍIatabáqral Bányász
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Cnepel
Bp. Yasas
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1fjuság5, kard. Ánryalf ld.Í s.I.Lfj. leány t rcst' &). Krrpa BY$EIo oszt. kard Gtyka1s éml.v. $zoInolrl nnnvrI. osat. kard' szbelyí VasutasIff . oezt " kard. Szeged.i Vasutaa
orezágos n í t r Cs.b" MvgzNIf.l2r suonbat

NTI.1' r v&Bá.fiIap orszá5os párbajt l o$rbr
If . aszt. kard.
f,f . oszt, karrl

I:[I . oszt. kard.
III . oszt. kard.III. oszt. párbajt r
IIr.oszt.uít r

xII. 19' gzopbat országos férf1 t r osrb"
nI.2or Y&sáxnep Orsaágos. ka.Td Cs"brJI. gszt. féffÍ t6r

I. oszt. párbaJt rfI. osztr kard
f If . oszt. ka:d.

frI.Z? r Y&sárnap I. oszt. féITfí t r
f I. oszt. ks..fd.
II. agnt. párbaJt r

Or.l*-O

*, "*:Íl;:t!Hf:l 3"I*ínlá*f íL!3il""ÍdeJáben rtegitJiik' fe]'sz 1a].ássa1 élnek a lap elrnaradása niatt. A cin-
gaa}agga rÚnal eaáEnal 

_ JeliilJiik a leJáratt b napot és kérJiik eDnek f1sre_
leabev tel volt a,z e16f,ízet sek 1d.ej ben val uenrlltáEá't-a lap zavar{á-lan ue5kiildése'énlek ben. {1vánságTá az 

- 
e 1!4 '"aalt-g iánokat rlssiarsn legp toi'Jut' ba 6zt a bof,1zet lap bÁtán el írják.

f,ía.d' b1vata].Í rÜeslt gt El fÍget6Írrk kére].oáre vál].a{rrk lapunba}. megaalan-ffigLilld' eét. E]. ftae gi ára ez'eJett6' Vá- "il_--por val eenrittt 2L.- lt.

Yá1o vív kerettlnE 4 KÍna1 $porthÍvata]. nogb.Ívágára 1egJobb Vi-
á.ba utaztá]i és XI.26-án-térnek vÍgszao

Utban harafol 2 aapoü Moszkl,'ában tciltenek..
A ogaBBt-tgs{rll tl$ !{"Pg"- D niilhr- IJ1aiig' Ju'báBz Kq!g],to' KovÁcsnáltÍyár1 !íeg-A r.E.l^,rau v.la5.r.u.. rt(Jl !'9.'9l'll .rr(,!r(,!t\)r !lq.la. r, u_oE'Eiz ÁB!aJ'f_Il. ÁovacBa Á:raIJ. &aEd4l Eít-6 {l*1F ' f,ér{Í t r,ben_Czv1lcoveiil$' }ereac, RÍi}iip. rtr1", Pacsérp KázId4' B!Jt-6 {1+1F ' f,ér{Í t r'ben Czvi\ikoveiilry }ereac, RÍi}iip rtr1", Pacsérxl Kázn r. PárbaJt :rbent Bá.rá.ngr .tlr1Éd. ' Gábor To'4g. Eauéz TetÍán. sáLrívrtE .l isef,.
f,ar{barrr D61n6}cr Gábor. Eárpáti'Brrd'otf . lotz _Károlv. Szereáceás J zcef - Ed-Eardbanl Dalnelry Gábor' Eárp
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