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Bécs v ros nemzetkozi

Á v rsonyek u"""'oD"'' *:11;''r"r'.'-il*l'1.r. a'k, t6t, párbajtor. n61t6r ég
karal Bo}!éBatbotl. sztlhelyÍlk ! B bécsl gtaalthetle Yolt.

A voTBgLrrt [BÉol z6lra atétután 6 rakoT téchntka1 negbeazéléa voLt' Bne}yén
s 

'yor3abb 
l6boDyo1ítás 3raetéucn elf eadtuk az ogzt!. k sz Yetg g JaYa61atát' Delygzerllt 8

neiictLtizl 8z8báiyt 1 e1tér6on az egye cgoportokb l val továbbjutást nen holtvergoly' ha-
lon az 61ért tetálatok szeTint ál].apitjuk Deg.

l veraeqy n a telJes oaztrák é18árdáu kivÍil 14 olaaz, L6 n;rugatnénet 
' -l2 NDx'

2 1e!8y31' 3 Jrrgo8zláv' 
-3 to" k, i sveJzt, 1 lui6nbouT8i és 4 rnagyar versenyZ6 1{att ?éazt.

rok1tltstte]- e versetlvz k nagy létszáBára és arra. ho8y fegJrverneBenkéDt csak
1 nap ál.!.t rende]'kezésre az oaztr|ák -szovetgéÁ a ktilf ]'atí lndul k' léta'ánát 56-ra 9gé6zltgtts
kt 6;!Ját versenyz61vg1. és nyolo 7-es ceopor{ban lnatltotta neg a nérk6zéseket.

Indulágunk e16tt kÍi16degeg e1 kéEzÍtlet DeB ti'rtént' versenyz ipt azt az ed-
uéBnuntát tég,ezték, roelyet erre az Ld.ísáakna 61 trtun}' nevezetegei az ollnpta'kés l tetÍ1-
uuiára val íetintáttet íoveurber }.-t l kezdték neg az ágyeeiilet1 edzéEeket'- nlg a váloga-
tott keretedzégek csak decellbeT l.-évsl kezd dtek. E]tnek dacára Íeraonyz íDt k1oLégít6 o3ed-
nényoket értek el' s6t ha Pappal Delr tijTtén1k egy azerencsétlen sértllés, ezek az oredrnérryek
!Índan blzonA}raI Jobbak ' 

Iettek volna.
Pap a negérkezéa lrapján a vLllanos lépcs Jén egbot].ott ée egy ozorencsétlen

lozdulat kt'vgtkoztébe! oly gulyoaen nínal1totta ueg tlerekát. hogy JárÍl. ls a118 tudott. llíat
tz 1tthonl v1zg8dlBt }ídeiltette. 1ilaggyulaalágs van. sz1v s ekaratereJét ilícsérí' bosy 9nnok
itaqára véslglctlza tte B verselyt. a at nt be verekeilte magát és bárt itt B{í!. ugysz lván csa't
Áu h61yben tudott atolgozn1 uégia a k rÍll_nényekhez képeat eIég J I Bzerepelt.

PálbaJt rbe! !Ékovlts 6s Kausz az elímérk zéseket kihlyoilétt abszolváltát' a
al nt ben azonbaa Sátovlts tglJese! elalualt. Id6nként br1liáas Bkc1 kat cst&íIt ugyan' ato
utáDJtE r gt n EíDtha Delt L az a.9 Eber vivott volna a lÉgton. trausz vigzont a t61e negszo-
Lott kiizd6tnoitorban' ázd.Y gan bBTcolta Yéglg a vorsenJÉr arnelyet De8érdans!'teB neg 1a nyert;

Eorváth a kardEérk zégek 6o!án ktinnyed' b1ztos YÍvá6aa} jutott B d ntdbe,
ehol ez e1a6 báron nérk zéeébet! nég oddl'g nen látott nirugodt. f 1éDye8 ég klasezlgael e e-
z ly t'Jé eue].ked viyáet prcd'ukáli' a. T az ta tizon5átl holy ebbai a hrírorn mérk zégében
Eé8 c6ak találatot Een kapott és az elért ta1á1etai oly&n tlszták és noggy z6ek voIti*. hog'
né8 g1fo8u1t b1ráaLoitág osetén gcn 1ehetett vo1na náskép 1téld. 

^ 
nesyádit nérk zégéu n

azorb.n nár nen volt l1yén negablzto a. m7B az ittild1k néik6zéséa az ogáirák Üartotaoh.kkel
o1yan Ldeges ! vivott' ho8y o1 1s vesztette. Btt 1 íogva 6okke1 mEgzabbuL és Íde8oaebb6nvtvott' ugyho8y az uto1g mélkízéaét lÍgrduzz1 g].len e1é8 pBrázg k rtllméDyek ka'zi'tt 4yertcneg. tstt 1 ftigggtlelt[ feltétl !ÍlI reál1san gyíz tt C

t férfi t !|lergeny 8y ztoge a rlyrr&atnénot Geutor. akL abgzolut klag8zlkuE 8t1_
Iusban vÍvtB végJE-a_ffi'o]ÍT-ane1!ét rnegéraerrrérTen nyert. Ige!'kítlat képeB 3 ver:senyz .e8yotlen hÍbáJa. hoay ]ílcclt no}ev. 

^z 
oll9z Ia Raggione tehctsé3ee f,tatá wrsenyz6.- akÍ

azonbBn ué8 páLyáJa kezdetén van. A ti'bb1 f1atgl olasz nen tuilta lraaát béverekeabi a'd nt6be.

^z 
osztTákok lntább szÍv 6 kilzd noalorukkel. n1!rt tschnit{álutkal érték el be-

lyezége1ket. IJe8jobban vivott k zu].ijk Kerb' de a neglepetéát Berínhs'dt ok zta, akl rrgysz lván
edzé8 nétki.iI lndu1t et és Jutott a máeoillk- he1yre. llutát s Yivást produtált ai Nx-téir
Selfert.

vívoboinoksosol

. PáTbait lben az oLagz f1atBl gáTde ÍIa8y 1ét8záBng1 képvigoltetto nagát. s ta paTlBl Mona} verseny 8y ztego az r.Lás tentretll ar1n1 Íg elJijtt a verBenJrre. Ktjzépd ntdíg



blztoBan 16 vlYott. l'tt azolban n6n blrta fÍ Eikum8l ée 68y 8y6ze!'€E!og1 klegott. Nét tcbet-
sége6 YivóJuts Y1sE{iDt ctprlanl é6 az o].inpiai atö!'tóa &oda a döntőbe kertllt éa ott €1óg JóI
kÍlzdöt t.

üá.oatlklat hotJrézott !yu8at!léD6t ocutgT' kílzdóképeEgé8ét blzottJÉtJa' ho8y
az al8z6 napl t6reraeqy utá! itt 18 oáat haJszá]. Yá1a6ztolta 91 attól' bogy-az eLe6 holyélt
bo1tvsrs6nJÉ vavlon Kauászél. at1 heala etlgnl utolBó nérk6zégébon 5l4-eg g,őzel!'éT6l szsrer-
ts n6g a 6, g6zá1lét. Ár Ím_b61í xalgoT 1tt Ís totszgtós techn1kág v'.vá6t nutatott.

l j!6i t6!i.ver!9!ybon coloub€ttÍ 5rőzeJ.ne tell6a6n nE*érilernelt Yolt' lrLszon
konoly o1leDÍele-füÍö]ffieaa 6'É-á} az o8 zt rák-Gröt zor Íoli' nert á nyugatnénet ocg .z6n
.r v€rggny€n fo]ÍÍláJe alett vlvott. colonbettí t61e sEokatlan erélyes vlváet procukált' kÍllö_
!ös€n teEpó-akotó voltak erednényoeek ée nagyszorllea kt tuilta hasznátnl. hosgzuságát. U8yBn-
csat Jói Y1vott Bz oazt]tát {atIen' aki cgyodtlt vsr}e aeg colonbottLt. Ebb€n a alöBt6boa 1g
cllEeeTéBr€ uéItó fornríban vtvot t a ke].et!éngt Titnzer.

l kelatnéu€tek a azu'ófg8]rveTekben elíEnarésrenéltó feJ16désr61 tgttek ta-
nuságot. '

trardba'Ir u8yancsak nagy lét e aírrrnal vettek #gzt az olasz f1atalok. 8k1k kö_
zótt a vá1o8atotT_'!íEfiÍü5zÍ- Játs zot ta á prleet. RaJta kiviil &lnl éa (AIa'a a döntáb€ Jutott.
NaTduzzl a tő19 Bog6zokott YlYást prod'ukálta ée a szövetségí ellentét€k n1att1 sgyéTes kl-
ba8yÁg8 utáro 1smét felfelé íve16 forruít Dutat. ce].zÍa tehgtséga8 ftetal velge4yző, do ldá-
gokkgl u9' birJa a ve!.soDyt ée nen nínd1g va8e].ked1k u8y a páston, ahogy az az ÍlÍen flatal
YcrBény'6tö1 elvárliató voh.a. Áz ogzürákok kardbBn 1g€n korroly fel16dést tamrg1tottat kt[ö-
trösoB ljlrlch' tyanotBcbak és Bllez féJlődtek 8okat.

Á. tijrt5k MÍsirl1 ternperaurenturnog harcos, de techn1ka1J-ag még sok tanulnÍva-
J-Javilo

lzen a veTEgYvén 1s kÍaloEboTodott' bo8y az egyes nJnrgatÍ az vgtségsk 18en
nagy EulJrt he1y-eznek Yiv spoItJuk feJleBzt sére'aÍdt ktlI nijgén az oLaaz és 4nrgatnénet vor-
9oly?6k n98y !éiazána íg bizonÍr:t. E'e'lktvul eláqndták á.z olaazok. logy nttyán-tutézkeiléee-
il;t" {*Tt*x% 

'.j'; ;p""t*íE jí*i;t; é;,il'T b;; ;; éffi.iiár*í" í;íí;;:i. Eá,' 'r*íáil"iteret tket tettek a vivrssport feJ1esztéso érd'ekébon &,s élvcrne]. fogJ"al"koztatása, v1v meete]rek kép-
zése ,/a legeJ"1snte$tebb ed'a6k sz vet*égi javadalmanás e]_1enében k telesek 4-4 ftata]. ed,z \
neve]-nt és ezekkeJ. fogIa].kozn1 az edzések a].att/. A fiatalság nevolésé::e ped1g na'{.yobb vár
zése ,/a le8e1íEnÖ]rtébb od'z6k 6zt'veteég1 Javaalalnazág e]-1enéb6n k teleggÍ( 4-4 flatet ealz6i
nevo]-nL és ezskkél fo81a].kozn!. az ed'zések aLatt/. A fiatalsríg nevglésé]:e p6d1a nagyobb váro-'rrl'vt,'l'Jl eB t'zcÁjlel l98]alllazÉL az eazes6'l &IaTIl. A lralaJ.gag nevolege]:g p6cr8 na8Jrobb varo-
sokban centrumokat álfltottak be' aho1 mtnteay 2_3oo-as Létt áEdI,á'L a nap iegk 1onb' z6bb 1ite-
Jébea 4-4 edz foglalkozik osoportonkélt a fíatalokkal. aktket felszeTeiésg t te e].látaak.Jében 4-4 edz fo61-a1kor,ík csopor'tonk6rrt a tíátatokkal, akÍket felszergi ss t ts e]"lc'tnak.

A'z osztták guijvet5és nagyon kéTter hogy a J v éví verseltvÍiktin 1E kéDv18e1-tesstlk Ea8iuhkal 
' 

továbbá ké .' ho8yha erie lohet iég ván eáy é1vonaLbe1Í- 6dr t 1 héire kiilir_
J iink k1' ak! az ogztTák rnegterekkol glaknal tettégzétit negÚ széiáséket fo].Jr atna.

KÜ {,'/Í # FÁLs
HeÍ1'ezxitru,Ft, rb 7yobb sulyt CI', n d,szeres ssz z ,sra

n ea ta gok vite tá'!6/át háp.zl'k a ve!6.ayz k jobb felké8zit génot E do'.tal.
Xovácg iÉl ollíDptai bajnokunk téIlaktjr.bg tar.toz ér.aloke6 oíkkét ezze]. s{lut
át a nyílvánossa&ak' hogy ildvi's volna. ha edz ink dt vels.ayz ink hozzáár )ÍLá-
Dak a f6!kié'lil 6 éne fÓntos fé gzp}obléÍíál ához . /A azer:k. /

.|' rriv teIlrokbe 1eJárva és az edzágekgt véxLrnézve. szskszerrde]' azt lehet ta-
PasEtelít'' bogy vIv j'rk naay t bbáége nen fektet eutyt a ÉeÍt6 rneirrrÉ eégíi és m dszefeg sza-
baalvLvá8 f o lJrtatá8éra.

!íatel' Lfju8fuí ver6enyz61nkaé1 1s ryakran látn1. boÁy a viv ter nben Íllv .tilrelnegen váTnak' an1g edzdJíik ezr511tjá 6ket 1gkolBvlváshoz. RiivídobÚ--hoeezgbb lgkolázáa '
után 9gy Ye!'eÍJet aggz znak 

' 
aÜrak ls egyet1encélJa' a}'árhoay, csak eltafá]-rí az ellEnfelet.g utá!a-' nlntogÍ kÍe1é8ti1Tá' hogy napÍ sport BultáJukat eJ.végezték - elégoaletton távozrak.

- . Ecyre inkább kézd vlv in& ki'Tébe! tért b iut8n1 az a tévesfue. hory J e':ed_
nénJrek - lér'égéhg_z ggyediil .Íídv zít6 ut az edz va! ti'rtén6 !t[Dé]' t bb 1ekolav1vás. Qeí sokan
a,z ed'z t I válnal osodát éB h ' len tesznek n1nd-lárt nbalnokokn. vaEv keitvtlkét vegallk. vaev
azon fáraaloruek, hogy nás megter kezel' a1á keriiÍ}essen" é. "ri oiÍi"""ii" á.' qonioiiot_'"
arra, hogy taláu !16!r Ls a neater 6 hlbág' banen éppen ot' aqr.E_ sá3at g1ke*ik éráckébe! vaJníkevogét tették.

véts]".
Fent1 negállap1tások a1 ].' BaJnos e}s6osztá1yu vorsenyz l"nk nagJrrésze sen ki-

- I8otr' -az 18lo1svlvá8 rendklYii1 fontoa' ale !Éncg az B DaRy tehetgé8r 8k1 ceak1gkolázáBgal na&y orealné'nyt tualna eléTnl. És éppen ezért g goraÍnmal ez;ietnén rliiat vrvrí-táTgaLEat ne88y zul alÍl l' ho8y az ereiL!ényég fe'll dés és a glker a vlv Enortban. a szaksze-!{i' preclz 1akolavLvág nol]ett' cgek a n1né1 ttibÚ n dszereg asgz zágon kei.eg ztil1 ' érhet 6 el.
N zzilk el6szaj! azt e kérdést, rrág' eazéseLlken az iskolavivághoz viszonJÉt-vat roenY\rit aesz zzunk.



Az isko].avtvás csak akkor nondhat egy versenyz viv ezempontjáb ]. ered-
ményesnek, tta azt kijvet1 az Ískolában tanu].taknak a 6yakorJ.atban val<í hel_yes átiil"tetése'
vaavis raínd'azt" aml't az edz t l tanu].*unk. e1lenféllél gzembenn agsz k zben Íg a he]"yesvagyis mind'aztI aml't az edz t 1tanu].*rrnk' ellenféllsl szernben, agsz k zben Íg,a hel"yes
mo7áulatok:ra iÉ're].ve. ]-eca]-ább uEyan 'nrryL ázor rryakorol"luk. m1n{ a?, isko]-ában. És az nem
vagyr-s m].nd.aztf &rrl.lT &z eQ,zoTo.L Tanu
rnoldulatok:ra iigye).ve' lg*qelálbb'].ey*g isko]'ában. Íia az áem ie
\esz ktÍnnyii fe]-adat ' }ta-TElyesen ntjsen akkor, ha fÍgye].embe vesz-
szi.ík a k ietkgz ne!állapÍtÍeokat z r./ IEkoiavlvás alatt az ed'z az akcL k gyakor!.ásái e16-
segítÍ, megk nnÉti'. 2./^ Assz z 's kcizben az eJ-j_enfél az akel k gyakorlását meg4ehezÍti*
3.7 noby aá isk ]-ában tanu]_t akci t assz k zben végre tudjuk hajtarrt, ahhoa e]"6késaít3.7 no$y aá tst ]-ában tanu]_t akci t assz k zben végre tudjuk
gásokat, akc1 kat kell végezn1 ,/megk zelítég, áltámadás, táv

anu]_t akci t assz k zben végre tudjuk hajtanl, ahhoz e]"6késaít uloz-
végez!L_,/megk zelítég, áltámadás, távoLság belopásn stb"/; .4./ 9?}-ázor az'ell.enfé} elgooitoJ.ás*1ntat tel-Jesen k6regzttl1 l7uzza. E négy pontban foglelt !t 8á11a-

p1tások tel!égzetossé teszÍk azt. holy az akcÍ knsk 6asz k zbení gyakorlása lényegeBelt
t bb Íd t fog íaénybg ?ennl' Í!ÍDt az ed.z6tel vat gyakorláa.

Tapasztalat szerlnt Lskolábar félperceoként átlagoean 5 gkoi t EyakoTolha-
tun_k. n1g konoly assz bart félper:cenként átlagoean ]. akc1 t Bz{inlthatunk. Ebb6} világos8n
kitiinik. hoay ha a vt" az iakolán gyakoroit a6zeg akcl t usya! 8nnJr16u o3 rneg, akarJa pr -
bálnL ouenféllol szeltrben 

'.6 
liefYeEon véEreha_ltvB. nár 1s tgz r Bnn-yl Íd' t ke1l az aagz -záB!aford1tgDí.PeaiEazÍiriszgE.senk1-seniéreíkeriheraffi

EÍ6EurE'8-r ya......'-Éomluák 1 azt aaszí k zben, edz6!. se1ltgéE néri<Ír, á-z elle fél ártaI éÍénL'
gtjrilitstt akailá1yokka].' tebát Bokkal nehézébb kiirÍi].eények k zijtt' nen kéveg bbszgr' hanen
!!ég 8okkBl tiJbb8z r kollene gJrakorolnulk.

!ont' lás gzáEret sennél csak a tecbnlka1 fe].ké5!1t égito]cre fordltott Íd' t
vétten fl'8yglenbe. Iía tektntetb vesgztik lrég a takt1k81 elBondot solca ée azok k1Yltele_
zésére foTdÍtanal íd'6t. toÍábbá azt' hogy na8JDn gok olJran akc1 ven. enl't o vlv gz ed'z6-
JéTel nen aJraLorclhat ég o tgklntetben c ak azlnto nagára utglva' az assz k z;en kell 8!ra_korolnl 

'/r 
1nt kl.ilt'nféle tárnadások kill nbiJz ilteBrkbgn va1 véBrehaltása. védéeek pl. flásg-

tánedáeok el1en' trínadások J telp ban rral lnditása etb./. válanlut azi is' bo8JL az ollon-
fél sokgzor keTe9zlezl e].8ondolágalnkat ' akkor rueaállBpj.thatJuk. hog!' az Btilzi'lLg td6 val _
pan ogaE a n:LEtM.!!.6.

Az az isko]"a' ane]'yet néÍ! k vet 4e6fe1e16 uennÉgégti helyes és n alszerca
aagz tlutrka ' verser1yered'rnényesség sienpontJáb 1 6ziáte kárbavoeáettíet rnoirdirat,í, cBupán kon_
dÍc1o&í1 hatáBa ]-ohet' azonb&n erro éppen nen az 1gkolsvíYás' llan n el 

'i5gorbai 
a e}abad-

Yivág kgllene' hogy szolgáIJon. Ezen Í]re8ál1apitá som alátálrasztá oára pé}caként ne8 kell en-
11teneÍ! azt' hogy Ígen sok elg ogatályu viv nk Yan,.akÍ erlz l ve!' gzlnte t kélete6 1eko].át
tud bemutatn1' u ysnakkof a kiizd téren a logclcmibb techn1kai hiánJro6ságokat lutatja. !1noklebet e? BásÍrak a ktivexke zméÍ\ye ' rllint allrták. hogy az i1let az iÉkolaviYásí nen ílltette
helyeagn át a gyakorlatba a .Jzebadvlváson keT;sztÚ1l nyilván nen tg fordított eléE ld t é6
auJ.Jrt a n tlszeres sgaz zásr'e. ''.ll i'^ a ne,jállapL:á8ra -utáI az a lény te' tro8y els oáztáIyu vl-v lnk nagyrészo egyolda].u ée nen e' -ig ,ráItozitoa akc1 kban.

''z 
1ekolavlvás nennJrlséqét és er6seégét terroészeteeen az ed'z nek kel1 neg-állapitaní ogyénok adottoá8a1hoz mérten, ale rnÍnden e;etben fisyelern:el kplt lcnd. Prra.

hogy a t anitvány oly mdrtékben k1 no fáradlon. hoEV rijrid 8ziin;t után n tudion tellee'ért&
E agsz vivást. vé5ezai, -és ne trrd jon elogei t ruri_ánnák a f ontoc ktivet elrn rryáek,To*Ez-rB:tolagyakorIatokat ].eg31ább ugyanar:4y:' szor assz k zben ig gyakorol}iassa.

- _ ssaegezve az edaésL 1d6re vonatkoz an fent elnondottokat neaáltap'.that JLrk'!,ogy k1nek-k1nek acottságeÍlrE'k nesfe]'el en keLL az sazedzéB1 Íd6t aegálÍapttánl. aáoD'bellll azonban nínden veIsenyz nek 4b!ieál!e4!r tszt'r an41ri id6t kel1 nod:áeree_ aa3,z zásraford1tani' Ínint 1skolázásra. A1apo7áfr-T?Í65fu a1gtt teráészetesen az igkolavÍváeon leÁ.venB na8yobb suly' 'épp ugy a kezd6 vi v knd]" í9 nlnd BdilÍ8' nig a vereenyz i 3zlntet é1 neá_ érlkAz 1ekolavivás és a gzgbad.vlváe arány na.k fent1 száneááril ÉÍfejezéséíe1 érzékeLtatni lclván_
}"{o gut'.hogy e!rny1r9 táItoztat'Nl k611 a jetenleg fenruíll ed'ég ndd8zerén' anelJmél azlskola- és asgz vlvás -aránya tapaaztalat s"erLnt nelr ttibb. n1nt t.z-h z. ég'sokkal tijbbet éBnodszeTegen ke1l assz zní versenyz Lnkn k ' rnert oz ez egyétlen ut az eréfurényee foj16désenkeresztiil a siker e 1éréeéhe z.

' 'Ezek után pedig gzeretnék az á].talao eddía 18 gokat g&lellotett n d zerogegsz3badviVás m1kén!1_ lefolytatásával kapcsolatosen vlvr5tárcainaak néhány j tanáccgal szo1-gáln_1' me1ynek alkal'razíisa blzonyoBan n1nden Ylv nak csak haoznos Lehatn-
Áz e6s9 vÍvágra szánt id t cétezeril' két réezre bontanl. Ezt lehet aÍnalon e].-1enfélIe1 .8 zemben_ neg tenn1 ' v1_'y e11e'nfe1ek szer1nt acegoezian!'.' noáí 

'e '"vi iecyea ra ben_-az egylk és a mágÍk ré33 az 6-gyéne\t61 fliag on lehet nÁs-és'!tág' o!!q arrá uev;ijun}' t 8v anásoau.k rész ne legyen keveseb6, nlnt az';ász zásra rordri;tt_Úá";idB a;Lfrááá.
Lz essz zás-elg részében ne az legyen a Í6 cél; bogy az elleafelot indon-

í::l_'}i*í1l*' l1lT'_19y:\e zaiin} e1s6go]:ba!r t g áZ'rabtEvrváeiár Tinu].t 
'ekcroiat 

a gyator-
]?ib:_1!Ti"!::!-,|91yf u"T v grehajtanl, yo8ylik '!a unk8t l'1ygrlkor ontonillorr áÍÁl e n" v"ra_!I! l !oE8zul cs'.laLturrk' 16ye:'ez;iink azt korrigáln1.

Il'enkor' n1nd{g nagun!Í.a er szekolva o1yan.akcl kkal pr bálkozzunt' aeelyo-16T rendgzerlnt veTsenyokon golege'' vagy caak D88yon rltká!' avagy rioozul alkaluázrrnt.- Bzek-Dck g folytonog gyakorlísával érnetjut.éÍ azt, iroéí 'r"ér-io iuiéíE" t"'ááolvEío' kt'zbetáJnadttb. akcl vá]'Jon benn_ nk helyeggn iert exszerítvé. "Ézzel vtv reperto4runkat na*v an novel3tlk'vá1agztékoeeá tesszitk v1vJsunkat. amível 
"agyon 

r es:láh;zlij k -!9já-;ir J,ii"r"Tfií'"t ."t,-f,o íkÍ1_snerhesgenek b nniinket. Ézen lyakor1atot " .'""EuÍ[áuo"íe aíi"J tíi Úi}éíá_íii:o"kc1 k sz1n_ig kÍnorithétetlen tárlráza. Pl. éáyfajtg tánadágt 1s 
"áá'i.ia"ierár.'ápp"]i-iJi'"i_n"rve"un ve!-



rehajtani. Lehet közép éo na5y tívo1srígró1' 1aggu 1nditáseat és gyors befcjczó6scl'' vagy
folyanatos syorst vag}- lassu mozdulattal, az el']enféI 1ábrjo zdulat áró1 vett l,empora' voay ga-
;át_tenpóra,'a 1íb rnóid'ulatok ku1önfó1e Lilemezéeévea gtb.' 6tb. Ezekel a I'lódozatokat 1g
úáttoztássú mindl8 agszózásunk sorá!' ho8y ezen a téren'se naladJrrnk egJ'oldaluak.

Á 1e8}r.c3yo bb gorddal gyakorotJuk az ggycnes tánradéeokat, neTt g villángyors
egyenes tánadással éizékennyé tett ellonféflel szembeD kön:yü az öe8zetett ckciókat slker-
rót alkatnazní. Egyenes tlirnádágt csak jó tenpóban ind1tva lehet biztog sÍkelrel YégrehaJ-
tan1. Iia .'ló tenpód- fogunkr akkor iB szi&olni kel1 az el1enfé1 hJtrahuzódíc:iYal' ezért a jó
tenpót 1s lehetőleg akkoT használJuk k1. míkoT az ellenfé1 középtívo1gá6ra zárJ'a a távolsá-
got. De BaJát előré mozgással Ís k1kény6zer1thet J iik a középtávolsá8on adórtó jó tempót. A
tenpót álta].ában az ollenfél lábnozgágáTó]' ke11 érzékel!üI]k

E].őremo zgá suntkatr állandóan ne szorltsulr ollenfeliinkét' inkebb Játgzun} a
iávolság8al' hol zérnl' hol ny1tn1, nert ha 11yen módon m1 trányttjuk o vivó távolgáB á1-
landó változágát' annak előnyelt n1nd1g nl fogjuk tudnl k1ha8ználd a magun} Javá']?a. Ez
egetben ugyan1E a Jó tenpót !':ern Bz e11enfé19 hanern mJ" fo8Ju} íd6bcn hamabább érzékeln1. Az
el] cnfélnek a folytonos szoT1tása vezet a roa oly soks?pr láth.ctó tenpó colmune-rar vaüJ' a
véag6Í\yb1Tók_ részére'a_ Iegnagyobb 8ondot okozó' k1s különbséggel ví1rclr.a.;tott' e8yüttesnek
1E nonilható kéteg ialá}a'Ta

Módszeresea' e16re elhatérozottan gyakorolju]< a védégeket ríég akkoT le' he
azok kozalotben non giker'Jlnek ós í8y e1leÚfelünktő1 tijbb találatot kapnánk. Mindtg iiaye]-Jün}
arrra, hogy a cEelekTe ne reagáljunk' osak a szurást, vagy vá;ást 5áriteuk az utofgó pllIa-
natban. ÍlyenkoT temészetesen 18en foltos a Jó távolságtartág' különösen fIesstámcdással
szelobeE'. Ilyenkor apró, de 8yore lépésekke1, vogy usrásokkal nenJilnk hátrg arra ta;rekedve'
hogy nlnél kevegébb Li1eí8 legyen láDunk a 1eve8óben' a tBlaJtóI elszakadva' neIt a]lkoT ani-
kor nen állunk a ta1aJon rnindkét 1ábbal; védőképte1enek vagJrunk. Ellenünk írán.1.u1ó flesstá-
rlgdás esetén középtávolsrígnál köze1ebb ne en€edJük 8z el].enfelet. o]-yan e]"_'l.eníelekke]. szen-
ben' aklk bogdzu cs€ltáBadással és Jó]- €1őre adott pelaével tíílladnak r célgze}íi gyakorolnl
hátran€net közben ig' d'e belépve íg' a pengét elfogni és riposztozní. KaIdvivóknál flesg_
táBadás e1le! a prLrnsz6); ond-quint védőrendszert gyakorollulí. nert 9z sokl:el |at.ísosabb aBéslkrál. rtt íg cgek néhány gyakorJ.ás1 gzefipontot vázoltam és ezeretném :rínde[ Ylvónak
Enlékezetébe vé6Í[' ho8y e védéseket nern lehet eléggzer gJrakoroln1' fontocaáqát tekíntve pe-
dí8 De€Je8y9!h6t Jük ' 

hogy -csak az rner ée tud kijzelnenÍLí az ellenfélhez túladís végrehaJtá;acéuából' akl' bizik a véilésében.
Á'z assz zásnak az elg résaét a% je!).emezze, hog.y az egyestosan, e1 reme61fonto]_ten gyakorolJuk, tigyeIve a helyes techn1kaí" i<ivit iretozetosságára' ezekkel )rapcso]-atosan mÍndíg célokat tuzve magunk elé.

' EzzeL B nben az assz zá.g nísodik részében legyen a az az ír:azt kuzdé].ené.
l{l'g ez 'eLs6 réazbon techn'kánkat csí zoltuk éo rep ert á runtat*írijve t t it . áddíi nost a talá-latrB nén kiJzdoloDben a vereenyzéohez ezijkséges iizikat és 1elkí tényáz k náxtrnáuo t<ife;-
l_eeztéeére, YalsJltnt 

'ahÍka1 
'készségilnk n íelésére ke]"]. ttjr'ekodniinÍ. Ítt nost roár nem -

nu8gultkat 
_ 
fLgy6_ui'tk 8u1lya1r b,anern gz1nte ktzár lag az ellenfé].re éE ann&k rnegmo zdulásalra8szPontoBítJut .fÍayelníinket: xo8t már arra tijrekeáJtfuk, hogy az e118nfé1nek illner ioul iá-lálBtot. BdJunk éE ui _annáI kevegebbet kapJunk. tte t ct<áitae ínk és ne pr b."i1gassun]r. Jtt aEár Bzt n sBé é6 ref]'gxgzeríiyé Yált akcl k fogngk 1n}ább el térbe kerilln1. Éoha ne eey ak-cÍ ra gondolJunk' hanelt egyszerre t bbrá es ugJánatkor I'egyutk minaénle-i"i:re 

""iir"J.'EÉ.i-pontoaltBunk' f1gyelve az e]'lenfél nozgását, a J terrp ériéketésére, alhely ijaszt nijsen'réflexgzeTuen kel1' hogy k1váLtsa a negfelei tárnaaág_ g'zorrnal1 végreÉajtáoÍt. ÍIa az é1lá1Íé1
ne!- aal.tenp t' akkor azt. Bragunknak kell .k1kényszeritenl. el készitÍ mozáulatok' á1t._nadások'
]. p]'ez -Ílozgá 9k vBgy a távols.íggal val Játék révén tt'rtén távoleág belopás'által. Ha cz'ellenfél táBadásulkhoz nen ad negfeJ.e1 ternp t, e16kégzttés nélktí1 1; táraájunt<.

T Tekedlilr* aT!:a 
' 

hogy n1nalén l zrnunkgt és t5i-itetiinkct lazán tartva. nj'nalisk !4yed' J4!s!sel do ha k611 v11rángyors' szabatos mozgásokb l tev dleneL. i;;sze ak 1 tnk."goha.ne Br. lk dJllnk' her:t aa un. 'trrrkkoláEga1lt' ttgiirc Í és set i' rsaui"" éráa".;nve set ooha senleazi!:rk.
ActJunk helyt takt1ka1 e18ondo1á9a1nkrrak is éa Ílyen iránJru 1:,1s z géce Írrke t á1-

*3lÍ::3*í:í.;::T*:í.HÍí.:":í"ffiíuí*;:i*"",:í* í:í:Ií:i.'"',u""pJui.Éii"i irenti5 re, .er"

lÍa8yon fontos'-irogy nralr totl, .á" és ,Íxí;-strrusu e-'tenf llet alJsz zzunk.v_1JJuD} ná1unL er6sebb cllenfélekké!.' de épp uly gyengé!t"tr..r is. l .Ji"ir,l-iy""eai." - 

"ii_J"-l:}u{_lp,gn 1]]<9rnee1t 9119?. hoqy f6rég a n8ászáieé" asEz záe i. .i""iil""-i":riiíiJÉ"i 3yár.oror-Julí veJul( azemb n. A naaod1k részben enlltett tBlálatra !!en ag!z 3iiet DedL: akként í'íreiiái'Jii&.veltik ereilményesen' ho y.ha nnáguD}at jobban 
'egs"ori t;u*-|i: -;;;"í; -ffis' 'i"ii"t ái3 

_ío "
tatálat adása k zLén' kett né] t bber ne ioij''n[.

l'z aaaz záanáL- tii_zziink nagunk dlé rninrltg célokat. De a céI ne az Ie8yen'hogy

!3:!]i!iii !íí+;;:firyÍÍá*i:jiiÍ,}:ái1oTi";.ÍJ,a:tlxrul''Hlf:.ilF*i:*:l**iJ;ji::*;;'e verseqyzegnel glÓnyog Dgzlchikaí c nJílvánulások ébrentgrtását, ' 111. tei].egátésít és 3át.'1 k lriifunények lekÍzáéeét szolgálJák."É! h" ;i;d;;;"-;é;;i;";;i;i ii3iei""iíiíi;eoui;"iii""ér:dekében a vlv snr'i {rání:i s;er;tei s" iltí;í8-áil.i _i" 

"á"" 
i.JJ '' tj?i, -i-ráiáitilE;;_il; "ki:

mélve ' nlndent Íléi]te s uttnk ' a]<tor á 
_JylzJren-i atJi"iie liinkbe hul1an1

akci kat tuda-
s az akcL k vá1-



A párisi MARTlNl ToRVERSENY besz tno!, ja
A T,ígue d'e T,'Acad'emie d'e París rend'ezés ben kerijli lebonyolításra a Mart1nL

rE"íí-ío#J""u"i;_í960.-áece'uer ]-0._]-1.-én Párisban a Couborten stad'Íonbann

Á rénd'ez k megh1vására Kamutí Jen és Gyur1cza J zsef"- utaztak k1 Párisba
és Tlíbori István kiséretében.

cég negh1vásos

Kádag István,
A

1ést nem végaett"
pihentek. Novembcr
versenyz JénéL lsJen éppen kezdett
f omában volt.

I,íartín1 versenyen r<ígztvev két vtv erre a versenyre spec1ál1s-felkészij-
idíi'árrirtt;;-;a;ztvettok az oltmpíán, és bazaérkgzéstik után november 1.-1g'-í;:;;-téáaték-;áá- áá--ráias"t át , 

^a 
ed'zések jeiIege,_ nrínt a keret t bb1

"eá 
i"=*áua-r'ozo."a versenyu. k nerr voltaE a-forrnáJuk te]-jáben. KamutÍ

kj-j n111 a *i;;;áy-'éve-t;;T",'_huríamoiávuar'' Gyur1 za vÍsáonyIag elég J

A vergenyt gzonbaton 10.-én kezdték kdrrnérk zéees rerrdszerben. Itt a &a!oÍe
vl'rl k vettek ""uíi 

ioi "{l"'iiá_-á-triííoíái '"giii"otiÁt_ 
osak 1]..-én vaeá1nap 9eeqol 9 :ra*or

táo."oi at.t be a kiizd'eÍenlB. Í.s'.'-p-jz yív t soroltak a alírektkíeséséa kij'zde].onba. A be-
fiíá;-il;'""-"e"á"ai-""' v rt á re5i<onnyebb, de kiil ni's hátrá]tyt neE Je].entett.

KaÍlutí az o11npÍaí II' helyezett slssxkln után a raáeodík, Glnrrlcza !9dí - 9
Mldler éa Jav után az v. helrrri: korii1t. Igi, G]ruricza a fels ágon verseu}zett Bhol s1sElkín
H;:" .fi;;á.: 'llJtiá"'B-_iáiiur"o_"o ii"i_á'-" 

""BÁáut 
vérsenyZ k, Karnutí pedÍg az als

risiti vr" ttr l;idlcr, SzvesnJrlkov' agnarnal egyiitt.
Girulicza e1s6 el].enfela a' franc1e s1Tett1 volt. A nérk zést a francía {ÍgroÍ

vezette. Ezt az -&adá.iyt v.r"e"yzon* biztosBn ktinnyen vette'_végig vezetott és egy perctg_
;;-;;i; kéi"és"; iiaZél^ne.- iá á"""o " iti'.átt"z6kéipen a1aku1t:-cwríc?a _cy9r9 táEadágat éa
l-ii á'áa-"io !zii"a'' rév 

" ' 3: ii]."_"éu"íeÁ"e ieii gzái.t, nald 3t1, 4:11 ?l|r'914 áuás után
if,i"íáio_ti._"áiá""íár_ éá"i,t-.1iÉ uí"ioÁ- -"ywoát 

vr.'.asgár 1 r4 aránylaí gr á tt ' 18y B 16 k zé
keriilt.

A ktjvet]<ez forrduI ban ellelfele Rovenu Yolt' akl' Nette? 1e8y zése révén
lllz9l |utott " ís-_io"él- cv""ícziÁar* ez á eyazsLnJ nár nen v lt olyan f léqyaB._ 

^z 
assz t

íoii'a"t4i ; arí.nao""- eey-},ét találattat-ie zetv negnyErie 
' -q.e.e-zért 1gon or 6 ki-izd61net

k;iieii';t;íá 1'r'níá.' ÉriEi'réle ígen J 1 Tivott ég naÉ' 61]'eirárláát tanuÁitott. Fé'nJ 1z1.
i;aa;ái. lr',iÉi " tuaáieJti v.n. ruíÉoar b6].yezcttJe Neiieron aTBtott gy zelme !évéD Jutott a
í6- iáie| oyiitczlinak'ez a gyíze:rae 1gen ériékes iott. 8 gy ze !.néveL b1zto6ította B qyolc
k zé Jutágát.

Kanuti Jen6 nen kezdett olyan s1nán, nínt Gy'ur1cza. 
^z 

6 -eLg e11enf 1e a
fiatal bordeauEi t rtJz Bert inl valamlve1 er Bebb yoit, nlnt GJrurtcza 61s e1lenfele' ilg lde-
s;6en ráááJii' s ehhez j.<1'ult' hogy t re nen vo].t t té]'eteg' 'pengetttésre foh ret Jelzett''
E6i'a nágtot ís kéts zcr_ cseréítut*á cbo"t" kiizbe!. !ííldez eié}gé-kízokkentotte. t a gzoká-

""á "iía"áu r'-s:.gy tBriéni, hogy vé81g feJ-feJ be11ett ha1aáva ktlzd ttek. 1:1, 6:6' 7:7-re
alaku}t a cgijí.te, iáJa xemut í téi- gyors tánádáE8 után 9r7-r e]'huzott ég kíesé me8k6n_nyebil1-
iunt. -rráeri.iri aáonuán' hogy koraí-iolt a rnegn3nrgvásunk' ne1t_ oagk ezután vált még lzga1-
áJi" uíJ -tuáá.re.n. pgÍ tbÍítat tettett vorná iéE' .ho'gy- g.y zglnet aTaEBot!' _ezt k16sé sletve
gzergtte vo1na rnár beÁaní - hl.Bz a cs rte,a fgglrÍer és pást cserék Yég tt lgen hogszuTE'
nvu]'t - ée ez lett iz:olnalnk okoz Ja. A síqtéá- negboes'ulta lagát é8 9!8' rnaJd 9r9-re ala-
L1ríi az ereanény. Ez ázt Je]entette| trogy u;ra két-t81á1at k{rli'nbgéget ke!'l o1é!.J q 8y zelen
blztogi tágáho z." Élckor azoiben - an1[or loi lag1nkább szurko1tuuk - tramrrtl n]rugodtabbá l eB-
io"toitaoua váit éo két t le rnesBzokott pattiánd g tánadá8áva]- f jezte be az asszít éa vé8-
areilnéuyben 11!9-re gy6u tt. E áehéz gy lelne után a 16 k zijtt nár sokka'l biztosabb 6 talá
" "'" r-e"n"""o u roréírnver v1vott agg;3"tát vivta E.Rodacalgchl ell n. Ebben az aeszr5Jában

'yq ;;f, "aii-i l'-uÁztoáa' taeees, éi t r vereenyzdnek. Blztoa. ki'nnyed' e11e&í].1hBtát lan
t_{fi adása1va]. ezinte elnosia elÍenietét, akl nem tudott ml! kezdenl 'Kanutl fer86t geB tána-
dáBalva1. l]a ki'zbe szurt. tálladág k zben elfo8ta a kijzbeszur pengét' vegy o yolea t szult'
ba védott az elleltfél akkor a véités ne8keliuéBével feJezte be tánadágBtt' végfi1 J vivással
lot1 arányban 

''Íllll'*"u*, versenyz6nt beJutott a legJobb nyol'c k zé, s B ilé19l tti vsr-
senyzéat befeJezték. MaJal k nnJrtt ebécl és e 8zá1Iodába! élt 1t tí p1h6n6 ki'Tgtk6zett.

xl ]"ut{íu '3 rakor folJrtat attak a kitzatelnek az 'átrondé!9tt ég gzépen dekorált
tErenbon. A dijnt.jt a nydlc ki'zé Jutoit versenyz k benutatágával kgzitték. }tr1attkét vereeny-
z6nket. il6 f61ea xanutít lelkeeen k z6nt tt6 a Dlntegy két és félezer nér r

ELs párnak s1sslk1n és Barab1n á1].t fol. Igen 1zgafnEg feJ-f J leugttt
ktlzalel mben vésiil íg gíssíkín gy6z6tt 123lt-re /tat ]ejártávál./ Ezutáa k Yetkez6tt a GJnr-
rÍcza-Jay aegz . Réezilrkr l tlssé 1i1e8eg yárako záB cl zte E98 az gszecsapágt. U8y8!íE a
<lé1e16tti foralu1 utáq sz bakertitt, bogy sz1YegeB 611enfe].ot c69ré]'nén9k vors nyz6i*' g8Jr_
nás gl1enfeI6ive1 jobban tudnak vivn1. Egygz l érozték. hogy a délut áni veroer\yen nehe-
zebb dolau} leBz. Az aoaz G;rrrrlcza tánadáaával kezildiliJttr .l táradás neg 1s ii1t, ile érvényte_
len h61yen. Á n,igodÍk tánedáEt an1 nelo a legJobb teEp ban volt 1udttva Jay k1véalte és a ]I.1-
posztJa pontogaB illt. o11. Ezután e8y GJur1cza téladás után kiJzelharc alakul't és versenyz nk
gyén1tt6tt 1t1' naJd Je'y vetté át á tálnadást. cJrullcza védett és a Yonal1g hátrrált. A vo!a1-



ná1 Jav er61tettc a t€ínadíiet G]rurlc za védég-vi gszagzurásgal neqszere zle a' Tczetést 2:l. Jay
további tánadások:ial k15ér1et6áett és Gyuricza biztoaan parrído2ott ég rlpogztozott. 331.
oyur'icza él@zte, :nogy Jay-aak rogszak a trímadáeat és hagyta t&nailní. A két paTád-ripogzt
uÍán egy ezép féItaitó eirrrássa]. 43t-re alakult az eredrné4y.

Kezd'.lt az ídegességiilk felenggiln1 és örLiltünk G]rur1cza jó vivásának. Az
örön ísírét korelnak bizotlyult. Jay a méteríg szoritotta vereenyzőnket és ítt stkerü}t a
iááaaóa. 422. Ezulán eev-ló iaőuón váerehajtott fleeá tánadáséal 4:3-ra a1aku1t az asszó
rí11ása. Á két talí]'at eÍ-ée-gyore egymáéutánjött, az e4yéb'rént sok g16készité8sel tarkitott
hoBszadalnas aeezóban. o;'üríó za Ís-lneqlep6aótt ée rrtniha ídegessebbé vá1t volna. Tá:n.rdni
líezd'ett. Eleó kupé támadása .lehjren tt1t,_a nűsodik 3zonbBn Jó helyen 5t3 isnét két ta]álBt
e1őnye vott. Kijvét:ie26 trí.rnadását azonban Jay klvédte kvalt -parád-r1pogzt.la bíztosan tilt 5!4.
Ezután egyikiik gen határozta e1 magát tánadásra. ltosszu tapogatózáB fof.yt Tégí!1 Jaynak sike*
rült es'yénliten1 5r5. mald' utrira tárnadúsával ismét a vonal1g szoTltotta ver3enyzőnket ' 1tt
e;.y í3on szép talá1ottalt méteren kontr3-riposzttal cJnrric'a ignét v9zetésre iett sgert 6;5.
l-íezétés azónban ngrn soÉáíg tartott, nert- Jay e8yenlltett 6:6, malc egy flesetánadása révén
i6Í'lét ő vezetett 6r7. berrrondták az 1 percet. 

",lár 
nen igen vo1t remény. Jay kihasználta

o.yuricza 1dőzavarát és k1l,zta az ..dőt :nátTáIt, zav€.r-t, ó1telt 20-25 náeodperro egyet]'én tá-
mádág néIkül. G)ruTicze érezte, |'ogy te1ik az 1d6 és tcrnpót nern várry'a t.íTacott. Jay védte ég
6:8_ra alakult az e'red'n,!ny, két találat előn./t le:letetlen behoznl. GJruricza tánradott' tá-
nadott. de redm inJtelenül, g6t eaytk trínadás után még egy találatot kapott 5:9 g, ez?cl
ért véáet a 'rjrkózés. Le|őrl az Ídő. Végeredn_jny 1o:7 JBy j&vára.

owricza a kezdetl biztog' könnyod vlvás után k1ggé 1degesgé vá1t. Határo-
zottan balszeTencsés volt, véE1g vezeletl. Jay gz sÉyperc benondásakor e3yczer vette át a
vezetéetr' amí elég is Yolt gy6ze t!': éhez, merl ezután niir ő tudott irányttani. cyu'.icza ezzel
s továbbí vereenyb6]' k1esett.

A követtező nérkőzéere l,'Iídler és lv1agnan á11 fe]-. vé8ia ízgahag fej-fej ne1-
tett1 küzdeler'loen vég'iil 1e 15:14-re Magnan nyert. l'1td1er több8zör is vezetett 23) telá7at-
tal' dé Magnannak B1kerü1t egyenlíten1 asozóálfását'432, 6z3, 7.7 i/benond't.lk az L percet/
BlB-náL lejárt au Ídó. 14!]"4-re egészÍtették kl az éred:nérryt ' ezutált i{idler tálradása pasz-
gaéra rlrent éB }Íagnan közbeszurása íl].t.

. .Á négy közé j'utágért Kamutl Jenő-szvesnyíkov wlvott utoljárg. Az agszó.eLéE
rövl_d tdeig tertott Ka'nutL tánadásaÍ rend].e nen stkeriiltek' vagy rijvidek vo].tak' vegy ér-
vényte1en feliileten ii1tck. A he8wezetége bizoÍ\ytalan Yolt. Bár szvesnylj.ov 3yózelne 10:37
l8en nagy fö1ényr61 tanuskod1k' a rnórkőzésben ez nem domborodott kí. Kanut1 kezdenényezáen,
tánadó 8zellemben vívott' nint níndig. l"logt azonban előfordr.llt' hogy öt8zör eg;rrnáe után
Íi]. t a táÍnadása érvénytelen felületen. szvean}_ikov 4ro yezetéBekor 1s nég nen Iáttuk elve-
Ezettnek a nrérkdzést. s nint ezt később ő maga l's mondta ő te tgy érczte 4zo után ötg"ör
azurt fehéret. Eol a vál1at ho1 a háromszti8 Í'le11ett 2-3 clx-el tá]ált. ]ro1 e eisak ezakál-
1át 8zuTta rneg és csak a hat'odtk tárnadága iüt jó helyen. 4zlt 6z3-ta á1ckult az á11á6r
né8 Dtnd1g volt r6nényünk. szvegnyikoY a zonban a nagJ előny h:]tágára n1nr1odtan íaen Jól v1-
vott. /szerínton a nap ].egjobb vlvóla ő s nen- s1glk1n a verscny győztese volt,/. Úé8iÍl_ íe az
ggyre 

"enéaytelenebb 
helyzetben v1vó Kanutí vísgzaesett és 10:3 áiánaban vereséget - s zernre-

dett.
versenyzó1n} e?eilnényeive1 ne8 1ehettink elóliedYe. G]ruri c za oz alkalorxi1al

szerepelt e versenyen a legJobban. Xamuti e versenyen e1jrt erednéT\yel'hez képest gyengébben
szerepe1t' de nesáltap1ibató' hogy a s1g1ktn' Eiaraüinó, G5ruricza, Jáy, t,tid1li'' i'taöiran] szves-
nyÍkov_éa Kamuti B-as e€y vB. Ya6y olinpiai ilöntőnek ig bet11ik. Íel.át az v.-vIII. he1yezés,
Jó erednény' különtjsen ha ftgyelembe Yegszük' hogy a vergenyt direkt kj.egés€B rendszerüen '
v1vták. H1ezen egy€t1en vereség e1ég vo1t a ÉíeséÁhez.

A döntó többi 1é8ztvsvő1 közü1 kÍenelketltek a szov_'iet tőT'özők. I'íi lldh j:lllan
Jó küzd66zé 11qIben__veroenyézték é9 techn1kailag lg gokat fej1ődteki ők se;: voitak . 1g.5obb
foTmáJu}ban. Közülük szvesqdkov vivott vég18 b1ztosan.

' A,z an8olok is'nét Jay-t éB Hogkynst inditottákr vivásukat 15nerjuk. Jay sze-
Tenc8ével JBtott a 4 közé..{. lé8jobban szerepelt a két f'anc1á \rlvó l'la8nan ée Éarab1ná i8en
nagy er6t képvtsel oen sok hljjá; hosy né8 J-obb eredrnónyt nern értek el: Bargbtnó csak egvtalálattal naredt alul s1slktrl:le]. Ezernben. trlagnan fiatalos, kenény ökö].tartásu ballrezegóését
JóI kÍbaBzb{íló tehetséGos viYókélt versenyzetd ez alkalorunál le. i/eIe ro".áryá" ;lő;óáik-;"francla csapat. Kár:' 

_ 
ho8y D'oriola és cloiget nen lndult. Az oIaszokat cgak_ caTpaneala képYi_

se].tg' vivága neü Yo].t meggyőzóre nyo1c kijzé r0ár nen tudott bekerülnL.
A TrI. IÍemzetk zi Mart1ní férf1 t rverseny után a kupáért

ben Kamut1 Jen maradt az élen.
fol.y pontversen.y-

'r'Libor Lstv.,in

Kárpáti Rudotf a ve zpTém neÍyei viv k Datroná1 _1a. A Ktjz Ddurllíntu1l i;aÓl t'áil
olvesawr: no8y oaftnp1aa olJnoKullK a ve6zp]"en neByel. v1vÓszovetseg fe-Lkérescre eLvaI1alta a
voszpré rnegyei vÍv k pctronál{sát. ÜdYijs volna' la .ez a szép gésztus k vetri're ta1jlna b3jnok-
Y1Y ínk k réb n és váll:lnák e8y-egy vidékl sz.jvet6é8 patronálást.



azoRAY sC H E N l< E R Zo LTÁ lr,l ,

TE H ETS ECI
szo R q AL o M kett ttltitor" hos:.v ,,tt{rg.Y" rír(l lehessen ut'lla,ki'biíl

Es ml tijrtént? - K1i'choffer
egyetlerr tusst beadn1 - i{eraIíct ]"
megakadír7 yo zta Kircho ffer f 1é-

És

_ Tehetgé8 gzoTgalom n(i1kii1 és fordltva' gzorsalorn tehetség né1k 1 nen 8zi11tsaz1 ''naJyll_ Y'i'v t. Drre e3y példrít szcretnék elrnondáni, aiely tgen régr te1ctu, ae E"aet-lÓoesre tarthat gz:Jnot.

Neralic ]'1ihályrr!1. a bécsujhelyi mesterképz.j 1ntézet erykor{. taná]Pár 1-
egyben a világ egyik -1c 

_kívál bb viv nesteiér6l van sz . 'R ]a, ak1t sááméIyesen re J í rs-rnerten' bizony sok pétdaadrí dolgot lehet e].roondani.

- !]erJlic'Horvrít ország e8ylk Y8'dre8ényes tájJn sziiletett. ahol a nedvék ncEnentek rítkas.íT 9zánba. A yerek '!H1ca'':nak 1egjoÚb Larátjá, játsz táreá e8y kedveg k1ameclvebocg vo]'t. aT.:khoa63ct cl Játszottak eg'','n:issa1. 11Jenkor 8 boc6 - ItI1ca-áo zdulataÍ e1 t.anelyek, nek1 ne:1 volta;: 
-i 
r7!r"e - rnancsávaI-egyezeriien iiltért. Tette ezt orv"" giy;rs. tig éá

9:1i9x:'t1:" no zalulat ot'ial' l9sy I'lica mindÍ8 a leveg be fo jott.- A bocs nemc-sok Éíterí, aelegToobgzor at as ment t.nac sba. :':icánBk tetEzett a bocs lijvészete és iigztiinijsen ís_t!aJ-
\r.+:" ^??t. 

A n.lJno 1í 9 
' 
negtanltot ta I'1Lcát a bocg nÍiYéazetére. rák hosgzai avaalet rgy. Ígynott.fel e.B''-_:lás r0e11ett a két j .aJtás' amíkor !, skát besorozták katonának. ée roÍiáaet"'ezután' rnlnt alt1szt et_ beve zényelték e b{'csuJlrel)rt torna és vív ne6ter tan f lJremra 

' 
ahovanagaval v1tt6 a bocst l felBzinre hozott teheteégét. Ánde ez inkább kéz. mint-a 1á á8te3t1 iigyessé8rc azorÍtkozott' 1xvín j{1rága nehé;keÁ és f lszeg.

_ A i,anfolyanon. ahol ktjzel esy fél évia neml3cn gyakoroltak r)ágt' td'nt láb-techn1kát' Neralic f,é]'zc"sé;;e anny1ra ttuTLozott, Éo'gy er"ataiíát távol1trii_áz intézet-
.99+_.:.."!"k ho gzas ]:'cl]J,'Ürso sere. ailt3k nekt nég 3 h nap prr5ba1d t a lenar:dá5 bghozíaá].a.r\ulonosen 3 ktto-ré3 o]:o:ott noki átllÍdBlhatatlan akadályt. tÉnden napk z1 n9abaal percéian:lak 4yakor1jsírl sz:1::te. Án1kor ez az 1d ts kevésnek_ bizo:\yult ' ojj"iuil-ij-innek szen-te}te. Ennek -::jve1 a 'lijzijs há1 teremben végezte - szobatársál ti:_táÉozága vétitt_rEiái.de anrak ts' hoE),' c,,ut/n fe j i'il{ fijlijtt a pad1áeon veszáii aíibij"ge"*"i iái."lá-iil;d;:"''
. -:.' '_ . _._vé';re a píncébe Denekiilt' ahol addlg gyBkorolta a klttjrést' hogy rnínilgnH.ntultett kí t ijtt lábnullk'iJ ával.

ÁJr lro? .edlg gor kerÍj1t a kéztechn1kÁrB' abban kÍrobbg,nrj er5ve] nJrtlvánu].trneg, ''!ár a bJc6a1 val<i ":yak rláenír re'rezinre k;;illf_i; 
" ag; |."á""i""rcáJááiko zá eára.De t'ehetséne ne11ctt. tovi: )]ra is hatírta1an gzorgalmava1 keitett fettijnéet. 'Ha':nem 

ta].áttmafiához hesonl l(ilart .artnert' - nert ezet eraIu-ut lt liaoíiér.-'"jiliJ-: ;1"u'g 
' 

-_-_
necoldá6t f!. eiyedi.il 3yc.ilollísral ,q, p."s"ijié;-á"".i"i 

' perJ;ii_'i]i "___g}"r,""lJiia' 
hogy bal-kezébe.fo|o-tt .e5;/ t rt' - l:ncly.az ei''eitat pengéjéi j"íieputi"_:"" :.lB] iiiá_ iáé"ítar]" anáíysajit.j:lt jcl\<ipc?,te. ové'!tcl.]:3d Tia gyakorolia áz_utéit a a1kezében"ta"íott páiéé"",'es--_"a gzur.ást .rz el'i ozclt cl.lenÍelre,-íily a falra rajzort [or !.-

- __ A hír'it sban azzal tajk lete.ítette nagát' hogy a falhoz á1ltr kezébe vettegy_ csonka Jo-4o cn. hosszu pengéJi.i. kardot' errenieíe'',rlnden elképzelhet tíírDacásaal !obB_mozhatta' s3j'1:n1;l:nak pcdi;' fcÍaáatáur tuátu r<i' á- iai:.J: 
"iir'"i 

":"J"á J"i'Ji 3i"t.'tottte6ttartásban - ai utoti:<j .Írr"n"iu.r s"iJo""""''r'áti.ortan hárítani. Eive volt' hogJr na.átgzlnte nrc:oldhr'lrt]3n f.''líd1tok e1é é1irt;a; ké;";ei;i egyre fekozza. rzzo1 
' 
árrrr;iLra vrtte,hogy év végére jiiiszva ve'te' nancsat iántáiy;";';;;ii 

' 
-Eá;'_ íl"j.áit-íJ._ 

*'-'"

1lerc1'icot- íi:1t :'].'r hi:'neves meotert' 19o4-ben Bécgben' pályáJa 
'eanehezebb

fc1ad3t3 elé :]r't'"otta . Íi"cr.orie" l_"li,""i" ;ií; hii"" froncj'a v1v meateTTcl val találko-zága. El]e'rfc'lc b3f:'ez1s or nyét.sánio!á;i;;',á8;_B;ik;"es gy.r,;rr,' iá"i"""i-t"iá'""tt nagának.Nen talí1ván ke-11 t"rd'ínl:t' nén. Jiltt .á"á"tá-E"'u-[i".tt""6í.épp"', 
"":dt"l?i.jii. I,{Bgy tilkrijtakasz:ott a fe1r!. e]itt6 á re$t"iri'nlÜi ; ;g;;o[.;';;g";;t '"';;,'k :-.""l.T*B""á tíjttjrk pbentanulmílyo?ta a bá1keles 

"t"o"it'_.--jáutt"""BiEí'Jiti"3-á"'i;t"u.ac;il.
ak'nek eur oa' 

uí:'l"tjnl 
Í'i:"r1"5l5;;",i5:í:;}-T3iluíÍÍíÍi;.

11!!1, ":sz,j 
jában an s3 ta:,iiáiol;-;ií ra,gyr:g1$ }t[jzdelenbenn"ycnei( ér'rcnyre iutás,it.

fe1al,lagya!*"'"H**t#".ffit"'íiiui3fíi"he1yénva1ké::déstteszi
''l:i rt rljncs veT9e'Ty.a? e1s6 rnagyar ol1tlp1al viv b3jnok Dr.Fuchg Jen emléke_zetéTe? Ezt a hiánv sil-'r sen p toliri keil. sáo'íolt_"rror, hogy az 1de1 Neozetk zi Ba]otonbaJnok ágokat tr'rrclrs Jen -eíll été ze táre 

""iáá'ir.'-'á . 
"l""or-í"--iEisy.riii, iiJáí"pi"i 

" Jen sl-fok1 klg vt11ájít ez a1kalornb i ""ietiáiiiá"ái 
jJÍá1ii. 

'us. A tez'veket mes lrellele va1 8itan1.',
A nasunk réezér 1 csek helyesé]-n' tuallu& ezgn k zlemén)mék mlnden sor.{t.



B. V. SZ. KOZI.,EMENYEK
TEvékeayen kezdte meg nilk aléEét az ul esztond ben a Budc''Do3tí v1v szij-

vrtgéE eln kséEe. A .'l aniiár 3.-án taTtott etg eln kséel ii1ésén Szab Pá1 etn k iEnertette
e Bt5í. elnt'kgégéhez- benJruJ to tt Jelentáaét a az vetség elnult évl nun]<{í J aT l.

Á Joléntég h1ven t Ílkr zt vLasza a saiJvetgé8ben foly n dBzeres raunka ég
B ra1!d n vonBlon táresztalhat kLváL azatyazé8 orednéÍ\yeként lelontkez sikereg tevékelty-
géEet. l B]'sz. eln kEéEe valanint bt zottBáÍat a nunkBteivbo kttiiztjtt feladotokat gorban
neEi'Áioirí iiát. rláászírarar ioiiát a jo [aiosolatokat az Országos gzijYetgég de a szakogz-
tályok vo z3t E seível.

,.s aÍs&nélyea nunka azonban nen caupáa a sz vet8ég Blrtlvá1lrak J o3yiittni;-
LÜrt ráact folya álya' ha! annak a nag5rvonalu erk loEl a a4yagl tinogatásrrak' nslyben a
8gÜvgtség fg1i6bb iporthat sága: a BTsi. J voltáb l réEaéslll.

Á Sa vetaéa 8yog bizott8á8alnak évkijzb9n1 nttk dégét nér1e6e1ve' rnegálla-
pltJa a b66uá o1 ' 

hosr a b1zottBá8ok DultáJ a t6!5'auerti é8 erednénygs volt.
l, széIT6't6 BÍzottaág z kken6ngntéB n bonyolította 1o a versonynaptárban

szercp16 T6rBr4yeket' Eudapost Kupa nérk6zéseket' Budapest BgJnokEá8okat' éa e Bvsz. rsn-
alaségéb6! lgbonyoutott rr6mz9tktj!Í vérsenyt.

L &L:: B!zottság a verEenyokngk Yergenyb1rákkal va1 e].]'átásár l nagy k -
rllltcklntéssel Bonalogkodott. EligneréE íuetl 8 blzottBácot az éy 1Íégérr ngcrendgzett alap-

fo8 lalko lurik .
l u1n6s1t6 Bl'zottEág évok ta bevrílt kivál vez t61ve1. laradéktalanul

látta el ns'gy k r{l1tgk{ntéEt és t n6rdek nunkát latentd felad8tát.
Az lflusá8Í BlzottgéE. rne1y c saku8y rr1nt az e].6bb ml1tett !í1n 8Ít B1zott-

8áB az ors!á8og gz6vét8ég azonog bl gottsá8áÍne'k fáladatalt ÍB llétJa' széIesk rti oélkttíl-
zég {t Dlnalen dlogéretot negértlenl n tlon val sltJa n6B. IfJugá8{ kerételbon foly szaknaÍ
s neveléaÍ nuaka péIdaautad .

Á oazdasful Bil'zottság helygg 8azatálkodás1 szelopontok f18Jr lenbgvét ]-éYél a
8oaalo6 8azilB k }il1tekinté6éve1 látJa sl lebéz gzrfepk rét.

_ 4z -i6itác1rís ég PropaBanala Blzottgá8 a szijveteég 16f1fJabb blzottE{íga' h1-
s'gn.n1nal sgze néháÍ\y 'h napJa álutották fe].. Á Jrlt nárte raegállaplthátunk' bogy a-airat-
Ja ktttin 6 sÍkeriilt és nern fog lena:radnl td6gcbb tárga1 n g tt. -

. 4 b'zottság na8a o1é tu'Ütt fé!.adats'' ellsmeréEre nélt Bk és t6lJeB1tés t
os tén B g' v tséE1 nuntE ersd'nénve aaégét Ls n velDL folrla. A btzottgá.c neavedévi :lelen-
té8éb61 fontoggrígában kínagasltk a.f6varoB1 vlvrj szakogzTá]"yotarít tatt ÍatoÉátasok áitarna-val folytatott soll!áqlnr ad8tay JtéE BlapJán ktalaltult hel'zetkáp.

_ __ 
^ 

Jolét!'tés lsnértétéE utáa az elnÜkgég a _febrrrár havában vgrs ban lebonyo-Iltágrg kertlld vars -BuatBpost 1fJuBági versenyének forlat k nyvét vltatta ne8.
!1J91q1_t8 az e1nÜksé6 a Bvsz. 196]'. évl v1v & ekezletének 1d pontJát éEtÁlBygorolatát. -ÁE értokgzlct ld poltJét I. 14.-ben áuapÍtotték rnea. szÍnhslye_ a 'BTST.

8t kbáaánaL taÍ ácEtalTe lv. váar utae 62./.
lÍagy negclágedéEsgl fo8dalta az tatikEé8 Pa1 cz Gy6rrgy beJe].ontégét. hoEyclkéBzÍ[t é. íanurí! k zepán átadJák r'e'ail ltet ésénék a Brsr. szét<irázában á arsl. vjtí sz :-

v.tg 8 lfjuBég1 &olete éE az ttuge su Ygtsé8 k z s használetárg ].étegített YÍv tel."net. Áz
!J- spqrt1é!961tnény a legkorszortlbb fe1Bz9rgÍégs61 kéEztllt e BTs!. Elnt'k8énénát aráozai---
kqgtgé89 J voltáb l. Á két félaá3ttel' Iét találatl elz géppgl. akkunu].átor*t 1i bere:rd'e-

'é.go1 
ág 8 kartlvtT k níazé-re lgel1t lz6nyegge1 foÍgzeráli- tEinet kíttin f éqyce6v11ásítáÁ-

'al léttát 61. !á8ag ÜltÜB6 h.1'1Eég és filrií6gzoua B8é8z1tik tr az itJuság1 lii"ot -e._oi[u-

'áz 
t uJ otthonát]

*

f,lként e IsD hgBábJaÍn nár lgnételten Bz vrí tett k' 6portáaunt rvenaét96

í:t'í!#:li-":*:bÍff:"íí3:l.*lÍ"ií:"f"íE.. negnvekJá it i;,6"'";;;;DvB[; ;i ;áá-;'

v.r6or\y k.rlll 
'"i":í"É;Í:*Y'Í3'iil:í#5t:i":í;k'"i:!,;:g":fi:íti33";$:'Í:J:'íÍJ-!"eIgoDDÍoEuv9r9eny9kDlyzánuycra3qybl't{tveszngk18énybá

_ El8yelglnnol a:l!g' ho-8y. vcrBonyb{ráÍnk nagy része, na8a la Bktlv versenyz6- 1ly nat' ba Yg!3enJ4Ik van - ron J tat!6k gz-ríultágba.
Á v.rselyok f6bí"á1 JreuatgEg! -a -lognagyobb nohézségekkel ktizalenok. aalkor.ro-l, c6oportoB volEetv b8lnal1táaábbz aLLE nébány f nraÍ versenyb1ir5val rgnd'glkez ek.
luon a taTthEt.tlal_ b.i:y!oto! Llváat k nny1trnt . Bvsqr Bír Etgottgá8a'&dko:! daaaDD.:tban .lapÍotu vorornybÍ:r típl6 tanio Úrrnot iz ortvo tati. -



Örrrendetes, hog.y a tarrfolyanra nerncsak. szolciitlanul
lentkezett, l'':'l)e:: tcvábbmen'Sen az Is, hogy e.z i}yenkor szokásos
dások fo1yam'ín r.3'ig vo]-t.

VizsgaL te]'re 80 f ir;'i ha}Igat ság irakozott fe1,

nag.yszr.i.rnr hallgat Je-
Ienorzso]" dá s a% e]- a-

ebh l 74. nyerte el a
verscn:r'bír i kéoesí t égt.

-Á tanfolyln szervezését és levezetését Df.Bqrogs Dr:l a vcrce3.yb'r Bízott-
sáa elniike vezetéeavel Detre Igtván és Durk Ete1e klvál an 1átták el.

Áz ei4.r.'i:isokat Pal cz Endre' liaszlay jJaJos' Dr.Torday Lajos' Pql cz Gy6]:gy'
Detre 15tv4n és Dur]l Eta1e ta'rtották.

Áz.1ábbÍa](ban felsoroIjuk a tanfolyamon sikeregen LevIzsg'ázott ég fu.g gitett
ver6en;bírák3t 

'- 
abb 1 a c ]b 1, ho6y a'szakosztályi!k a birtokukban 1év ríu1t érben k'adottbir i r ávj eayz líikct e]::'ek me;fe]e1 en kiegéez1teékr

rTT. oszt. vív -vc;"$e nv lj.r:rji n1níísitÉsL n.verteE:

Szlí}leli' Jáno s
^1orltay LászI
Teri:k }Iándor
Beta Tmre
Zso:irbor Kár'o1y
Ferryvess.y Csaba
Gy 1rbi r lászt
Sc}rnu.r János
Gyárfás i\ttíla
dr.tsak rstván
]'Iemere Zo1t,:ín
j.l'11.'/Af i',::t I
iYÍg:rer Agnes
Kci:rn czy Cse"ba
I(eíry I'arniís

T/. L{et eor
iionved
i10]lved
Pet iííi
Pet ÍfÍ
tsTSC
E-r-ektromos
átís. alatt

ll r I

e5y1. kÍvÍitr
Vasas
Yasas
Vasas
Csepe 1
,'ionved.

!Y""t3iii'
Szab(: Tibor
Poros:;1a,'r. L:iszI
Sárriy Anna
iiartn:;iln Tibor
R ti Péter
Bres ztyánsr,ky Ju].Ía r/. jleteor

lak1k: VI" Í'iajalrovszkij u 102.
'' rI. Páfrány u 'l.
'r XTV. Telepes u 1-3.
'r VTI. D zsa Gy rgy ut 14.t' Szentendre, Ady E" u.70.
'' iX" Ríldey u. 49.-
'r XTIT. Tiszta Lro 11.ll xrIr. Tahí Ur 70.
'l TI:l'. Szerrtendreí ut 193.
'' Xrr. 'Járosmajor u 11.
" Xf. Bart k B. ut 68.tr If . Fori nt 'ul o 10 .ll XII. }íaros o ?3.It fX. Pr{day u. 40.l' vIÍ. Rák cz1 ut 40.

V.iÍeteor
Y" ]íet eor
1,r"i'let eor
V"l.1et eo:'
Tr il íA 'l. Á rl._ r
v a.,.rv u u r-j I

1aklk: VIII. Dank u. 32.tt Vf iI. Pusi;i-n u. ,1,') ot' V, l.'iuzeum krt " 27 
"'' }{ gr:1dver ce, i;íaroS n 26,-

" Vi. l'i pk ztiirsasii,3 i-rt 24'-il' Tf . Gii,"l- Baba u. 28.l' VrT. Péterffi S. l1r )6,ll xTr. l1ártonhegyi ut 5o/c.it XV. Arany ..J" ir. ZB,it' TI. lIártírok r.r. 48.t' xYr1r. F ldvár rr. 3.l? vTr. Tanács krt. ]'3-I5,
'f XI. Bart k B. ut 30.t' IT. Zuhlriag sor 15.o' ff. Y'ci1.1y u. LZ/b.
" VIfI. Br dy S. .2.;] fu-l33?51i'i;aÍ;, Iifária u. .T3.
tl lrr. i,iikl s 1,ét 2.tr VfT. Bethlen G. llr 33.l' V.3a1assí Bá1int u 21.-'23.tt VIfT, tsr d.y S. uo 36.lt. tl r. Átti]_a u. 67.

Tr. I.I:írtirÓk u. 6T.
" XI . Kari_ nt ]:y F, Lrt 26 .
'r XI, Karipthy f'. ut 26.
" XI. ];, neeÍ ut 39.
'' xv. Be zerédi Ll r 6 .ll TX. Dandár u, 5-7.
'' XX. Rák czL ut 32.tr XI lf " pozsonyi ut 44., '' xIÍ. -llaros u. 34.rr V. A1,:otrnány u. ].o.
" Xf. Bart k B. ut 1l_13,t? XV. Oroszliín u. 50.
', T/f [, Damjanich u. 35.lÍ v. Viici Ur )3.rr XfV. Vorosilov ut Zl.,t Vf . ilorn llde u, 15.It VL. R zsa f'. u. 46.

Turb k Réla
lianiie.ng Serenc
Strunk l,lári-a
l{ont1. Csaba
Zala ii1k]. s
Szeg Károl.y
E1 d }iristtíf
Kádár Elek
l.'TaIiás z ctt
Rarlvány iász_}.rj
Vadas Jzinos
Zednllr !'ri,3yes
Sinon Tldik.í
Kunfalvy Pc' r
Ker k 01ga
tsadovszky Cyula
Tolnay liorn ^i

Zalotay fstv,"n
Fancsali i,Va
FancsalÍ rván
Piller Gabriella
Derneter Jo1án
itiítra.y Hajnalka
i{orváth Píroska
Erdé1y1 Péter
Boros P<!t'er
Bana István
\'idovszky Sára
Fri1gár Andriís
FLi:.edi Gábor
Horv:íth Sz. Tibor
P terhegyl Ttinde
Hendl Ktíroly
Buday Attíla

1'.liet eor
Y.l:eteor
V,i.leteor
V" liet eor
V..'let cor
V"iieteor
rlO.|.)Ve C[

L:OliV 9d
i'Ionrr d
Honvéd'
11c)n'/cd
.rlollvecl
Spartacus
Spartacus
Spartacus
Pet fí
Pet,íf i
Pet fi
El ektror-los
El. el< trono s
E] ektronos
Elektronos
Elektr.omos
El.ektromos
Elektro:'.ros
Csepel
Cseoel

. Csepel
Csepel
Csepel
Csenel
J zsefvárosi
Jrí zsefváro s1
J<3zsefvárogi-



G.vakorl versert-l'bili m1n sÍtést nyertekl

Átrs. a1att
iltt

'ltt,, tn

nil

f. P u.28 .
II1. PerényÍ ut L4/c.
Trr. Zápor u. B/a,
vrII. Ü11 1 ut 46.-
rT. Lukács u. 2.
xTr. Városmajor u. 11.
xTr. Gá]. J zsef ut 8.
VITI. Leonardo da VÍncí rr. 17.
T. AttiLa u. l-03-105.
Xff. Hajn czy J. u.6.
r. Batt[yányí llo 67.
TX. Bokr ta u. ).
xr ' Kászon.y .5.
XIII. I{egetlits Gy.u. 68.
fTI. Hegeszt u"9.
XVf . R zsa u. 58/a,
Nv. ThiÍk ly ut 45.
V. Veress Pá1né u. 16.
v. Beloíannís u. 15.

seíffert lldik
Nemec hnna
Írand'herr Sándor
Jávor István
végh Sándor
Tfj. Bak István
Horváth Dezs
Schumann M1háJ"y
SzLevenszky laJoo
|lakács Anta].
Kopecsk }vÍagda
Híller Péter
Nagy Béla
Heréb István
Ballon István
Jakubov1ch TÍbor
Kováce Ká].mán
Vincze Tarnás
Gáepár Zsolt

]"akÍk:
It

tt

r
r

Vasas rr

Vasas tr

Vasas rr

Vasqs il'

Vasas rr

Yasag rr

Vasag rr

Csepel ?t

CsepeJ- -rr
Csepel tr

Csepel tr

Csepel rr

csatornázás rt

Csatornázás 'l

"& 1egsaorgalrnasabb és a 1egt bb tud;íst tanusit haI1gat kat, névszerj.nt:
dr.Bak rstvánt; Beta Imrgt, Gyárfás Attilát' iIorkay Lászl t, Terék i'{ándort, Schnur Jánost,
Sz'jkely Jánost és i;/agner Agnest a BVSz" k n.),'vJuÍa1omban részesítette. 

G.J.

VIVO BEMELECITO CIMi\ASZTIIGI GYAKORLATOI(
I'ukooieh Istoán tcstnetel taw r el anl sa

Á sportounka - a vlszonylag n}4rga1lli á].lapotot jelent nindannap1 tevékeny-
sé8h z képeBt__ fokozottabb kt'vetelÚényt tána zt a gze'r.Íe zet egészéve1 gzemben. t ne8kiize1Í-t leg nar1rdá1j_8 t e}J esítnényhez ' a na8yobb er k1feJtést klván sportnozgáshoz Yal éretL!é-
nye6 alka].n8zkodást a 6zel'Ye zet ara.báLyo z tovékenysége b1 ztosít Já.

g szabállz tevékenye:lg két csopoTtra oszlhat :

1../ az id'egi, 2.,/ a huriorá1i6' Ílletve vegyi szabdlyozáe csoportJára.
A BDorto1 a rBl_t p1].lanatában t91jes1t6 képeseégét az eredrlényee sportte-

vékenysé8 negkÍválta mi(rtékban ée forrnában rnég nero tualja azonnal t kéletesen kihaszruílnl.
Ennek oka' hoEy az ídegi ée hunorél1e ezabéIyozáe li*alakulása egy'b1zonyog íd t vegz 18ény-be' tehát -a vérkeringée, a légzéa, az izomanyágcaere, stb. csak Bg6bb éitret1 eI ÍnadnáÍ1s_kapacttását' 

. .Abb 1.a célb I' hogy a versenyz náT lehet leg a raJ pÍ].lanatában képe' Ie-gyén naga6 sz1ntÍi telJesltEé{yt nJruJten1' szlikségee elvégezni a benáIealtégt.
A béEeléFl'tés koretében ugyanLs olyBn gyakorlatokRt végez a oportol , ane-

1y6k meglnd1tJák a eztiksEges azaiZtyzé tJiÉiinység"ilnEáj;; 
' 
iá;;i-é"'hÍi;ráriá-ionatÉo zastaa

Bgyaránt .
Élettaaj' szelrpoBtb l 'kétféle beBelegltégt 1gnerÍ1n}t az á1ta-1ánog ée a sport_uu':'':'" **;';il:lrx"l]::Íff;;r 

9 lqsyobb lur;e"rt.ény e1 f6}tétele1t ,r;;";;;"-Ezzal| lj'oEy- e Eze]f,euat 4éazénak nÍ1k d'é8be11-íehet6sé!e1t ígyekszlk rnaaas i"r''ire omeril.
A faJlagos beEG1o8ité6_ oéIJa pealÍ8 a9 lale - lzon.koora1nácí - néprtesel a11 ter'nész te.enBzlntén a noEgágEze]Íokéa ke]loaztttl J n' létre.

_A céllzoril boggl9cÍtéB ngn állhat csupán általános bemelegitéob l' hanen gn-
Dak n1!dí8 gpao1áltsna! l8 ks].t lénnÍe.

l vlv nak tehát rten elegEnd caupán az áltBlánog beneleAitég k vetelruénve1-
Dok elog t t nn1e' hBngts erne].lett fe1téi19nÍt1 sziiksége tran taJ1ág;s ;viV.i 

="ár; 
- io.tEiá-iá:lrorogrleg!:6.1B. 'Ez azeTt klvánato ' ngrt a Ba.látoB vlvr5rnozgások hatásáre indul csek neg af,oltétélég é6 feltét1 n szabá\yoz ' leflertevéiionység, amr E nagal tJi;ásiTiiéní iorturo'ue-tetLeB feltétéLe. /,

. . 3eneleg1té6né1 a mo zgás foTmáJánBk és 1d tartanának 1s alkal.iazkodnlB kel1
1"'igoll gportá8loz. Gyor'sagggl- gyakorlatokhoz áLta].ában r vl'd'obb' áu képcsiégl ryakorla_tokrloz .hog6zabb,1de18. tart ég 1agEubb ÍtteÍnit bemeldgÍtés oztlkségeÁ. .a' gyoioasált ítt k peesd-
9:t,,.i9j9}q-:r:ágboz ki'zopeE. id tar'tam és Ínkább élBnkebb utenu"uánere!í i7];" iá" sziiks3g.
*-L!:T::9:".9-1onatko z ,negállapitáe azonban cgak általánog' tek1ntett;l ar"a, hogy az eeyeggyakortratok iitenezése ;r".e ée náe. Az iitenezéB ugyanlB meg kéll felel;en a r'rozÉ.áe í;]"iés;;té:nek..'A sztikd lés.'gyorsiitenLi 

' a. kark rzég, téraruliizas-a g; kde'ésh;;- éfeát'váíiirver rasuuuu! n'l' mé8 ].agBubbak' k zepe8 i.ltemtlek a tiirzonozgáaok.
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r! belretegtt gyakorlatokat indÍg kl'nnyedén és lendiiletesen kel]' véETehBJ-
tanl. Keriilni ke1l a gorcit;s ei_feozitést, csakíB_anÍyl er t ket1 fel1aBználrri__az egyea
no "iZs"lrioi, arnenay1 izokhoz valríban sztikáéges. Az eg;ies Byakorlatok vÉ8zése k zbe! ttjrekeal-

"i ["ii " iL"ié"ié|á' ntqtr!'i mozgásra, ez a;onbat eoiáe jelentsen fe1i't1étes' hanyag végre-
hajtáct. Keriiljiik a Ítoi'.:íszosn i;ég}eirajtá8t' de ne feleiljiik' hogy az egyes gyakorlBtok
- vonatko21k ez kii]-ijniisen a viv cétgitniag ztí kai gygkorlaiokie - ceakís a ne8k1vánt :nérték-
oen e8 Iolnaoan TorTeno vegrehajtás ;e11ett blzonyulnak célravezet6nek, atni fokozottabb f1-
gyelnet ég lagsubb iltenezélt te-}<íván végrehajtásakor a vereenyz t l.

A j benoleaítéssel biztoBlthat<í a fent elnondottgkon kiviil az i zrAok átne-
legedése, ezzeL e3yítt a nroz!ások me8fe1e1 koord1náci ja' ntáltal elkerii]het a biányos
ue etegtiés kovetiíéztében teÍtép6 szátaaás, rárdu1ás,ami kiilon sen a hirtelen gyorsaságot'
robbanékon'yságot 1gény1 viváenál lépbet fel gyakran.

A bemelegités id tartama és er te1jessége
az é1etkbri .sajátosságoltt151, az e1 kéozettség fokát 1 , az
ídíítar'tamát 1 s 2.7, egyes kan'yarok szánát T, stb.

fws uég az e8yén1 teherbirást l'
edzettség nértél''ét 1 a verseny

,Je1en ci ltkben nem szándékozom ki-térni az egyes kanyarok
tés lrérdésére, rgi:rcosgze csupán annyit kivánok megJegyezni, hog.y az egyes
me1e3ítés tobbek ji,'iz tt nagyban hoz'zájírul az eT z r'rérk zések folyamlin a
1ép fáradtságí te:'r:iijke]c ayors e1távo1itásához is.

kcjzcitti be;neleg1- )
korcjk ktjz ttÍ be-}
s:crvezetben fel-i

-i
a\

1Ó

.t|z általánoB benelegÍtés célJalnak ne5vol sitrisíra ]egalkalnBsabb a Járás'
Járás feladatok}ial' futío' íutá6 fe1adatokka1 ég a glmnasztikai gyakorlatok, nelyeket 1ehet
szerre] és szer" ní1kii] , e1yént és társa6 formában végeztetni' valamint a bo]"dá!'far' pad- vBgy
fabda8yakorlatok cís ua! kijte1ezéa.

Fígyelenbe véve viv temeln} tu1zsufo1tsii3át ' viszonyla8-liics1ny afapterÍ.i-
letét, a azerek /bordásfal, pad' va.,-y labda/ hi.i:lyát és azt a kajriiln nyt, hogy kevés vÍv -temiink fekgzik_atlét1ka1' vagy ftivéÉ páJ7áva1 rence]kez sportie19pen' a fent fe1soroIt
gyakorlat csoportok kijzii]. az e8yéni1eg végzett ginnasztíkaí 8yakorlatok és az ugr k te1ezég
segltsé8 ve1 ke11 megoldarli a viv k berne1cci tésínek k rdée{t. De a 8ímnagztíkai gyakorlatok
ktjrét ie 1e ke11 szi!íitonÍ az éI]ágban v.13zett qyakor1atok cso:ortjára' tekintett61 arra'
ho8y vi.v ruhában - nelesit hlányában - az iilésben és fekvésben véEez|:!et6 g.'iako?]-etok elkal-
nazágát l is e]" kel1 egyenl re tekínteniink.

Á syakorlatanyag fenti Índokok alaojjn tijrtén sziikltése cl1enére bcnelg-
81tq gyakorlatok sg;e:111iiásáia'njrhctetlen riagy gyákorlatanyag á11 re n e]"ke zé siink re ne1yb6].
rnÍnden edz6 gaJát fanti2j-ája szerir:t v:ilogathat:

A gzabad gyakorlatok irítiin en alka]'nasak az eg,éaz test' 1aDelrryi Ízom-
caoport és ninden izíilei goko].dalu és ha!.rnoníkus fog1a1ko ztatásáIa. Ha lendsz resen Yé8zÍk agyakollatokat' azok nen f,álaezt ak' j.lletve fokozatosan n6 az á1l képeseég.

Foi1tos 6:abály a bene1eJi t Gy.rkor1atok ijsszeál1itásáná1' hogy a mtik dégbenlev ízoÍrcsoporloj:Lt' i1]etve testrégzekct át]ind an vdltogasauk. Ügyelni 
- ke]Í- arra' hogy a

beraelegít6 mo23áEok kls e1]'cné11ásu' k n'yij' az Izrf,ok 4yuJaá9át e1 Áegit6 Jyakor1atok lé8ye-
nek. Á nagy er !:ifeJié3sel jár 

' nehé? gyakoi"latok nem alkalnasak beme1egítés cé1JárB.
i Eya!:oTlatok sszeáli.L t á sáná1 ér'yényre kell .Juttatnl az á1talánoB d'1a]-ekti_kal a1apelveket. Neveze'.jcscn a]kalÍíazkodnl ke11^B v1v k sDortbeli el kéDzettséEéhez. élet-

koráhou. :l1ndig az egys:eriibbr 1 az i'stuetett g}akor1at, áz 1snertb 1. az ieueiet1eá feté
ke11 ha1adni. 3J-gye1enrre1 ke]'l lennJ- a fokozatosság e1vérersib.

A benclecit gyakorlatot laggan' vatosan puhán kell kezdení s csak néhánynozdulat u!án s"ibal a SJ'a:{orlat lendíIletét ée arirplltud ját'fokozn1. Ez azt jelent1' ho8y
még az egyes gya|{orlatokat 1s tulaJdon}épen bemel'egitéesél kelI kezdeni.

- A n].u j t hatásu gyakoTlatok után néhány er sit hatásu gyakorlatot Ís céI-gzeri-t vége ztet ni.
Áz edzéseken a benele8it gyakorlatoket - nehogy uraltnagsá váljanak - 1d6n-ltént a jánilatoe változta-tni.
Tek1nteit e1-arra ' hoaiy a vivás ál1and 'ijtenví1toztatáeb 1 á11, he1ye9 ha azegyes gyqkor]eLoket ktilÜnb z litemezésben 18 végrehajtjuk vagy végrehLjtáslr]t k zben- tijbbezijr

iit elre t vát to ztatunk.
Áz -q']r k telezégt ninq6n eaetben a bemc]ed1t 8ironagzt1kaÍ fiyakollatok utánvé8 zteseiik. Az '.gr l':i ie1cz sse1 u8.'/arlis n.ncsak a bernetegités Éérdése vonlti z sá ben tehe_.ttink e1egét'de ne':o1dhat Yele.bi20'ryoa k7eg szlt torna' titem' ritougérz L feJ1esztés, éa

nem uto1s sorban a gyorsací8i á11 képesséa [1alakitásánali 1s e!y1k egikijze t;lét.
I[en Bablonnak' nÍndijgsze példának azámon az a1Bnt kij! ].t benelegit gyakor_1atok ijogzeáI1itii.:itl ,aí.ely T'íi blzon)os mért kben 3pecíá1Ís' viv célgimnr.o zi i kai eteneket1a tartalmaz az áltolános he:]c1ee1t g és a cé1gimnasztika kt'z tt1 átnenet negterent l: s -<re.

_A 
_viv'j bene1e81tésében_ ktiliinijs su]yt kell belyezni a kar' a v.it]ak.az uJjak'coukl ,/vÍ]"ranyt[?/ a 1:',b izmainak bemelegítésérc' á ";i' .i;i11;tén"[ [o"á"-e"_i"re3zti ráiiyu'kllazitrieára, az ijterrezések feJlesztésére, ée az égyeneuiy'4rzot rnegraréiá-i,irieÉu kialakitá-

Iem á1liion' hosy lelenlegi élvlvlitlk 1d6eebbjet r llliel vé3eznék ezeket .a



gyakorlatokat, d biatos-vagyok bennet
íában sem fog-1degenked'ní t 'le.

ha a fÍatalabb nemzed k ezen n fel, nreglett viv ko-

Példa a vív bemeJ-e to ímnasztika1 kor1atok sszeá1]-itásárq

L./ KIj,ndul állás: alapálláo
szuLdelés váltogatott térdene-
1ésselr 1tentétes csi.p ford1-
táosal, k zben kar, vál] 'csuk-1 e ujJak J'azí-tása,

2./ Kjj.ldul á1lásr alapálIáe
1-3_iitem: szijkde1 s páros 1á_
bon 4 ijtern ugrás terpeszá]-lás_
ba"

,i 4,bg
{

L+

3,/ KIl,ndul állásl szcigállás, oldals k zéptartás
1 iitem: bal láb Iendj_tés el re
2 '| : bal láb lendj_t és hátra
3 tl : mint 1. íitem
4 '| : kÍíndul állás
!-grr : mtnt 1-4 iiten elienke z J-eg

4./ K1indul állást terposzáLIás, rézsutos magas-
tartás.
Páros kark rzés, a test e1 tt'
befelé kezdve. /A kr1tikug ho1t'
ponton a lend'tilet v1gye á't a
l<art. /

{bF
5./ KíIndul

l" iitem:
)tt
C-.

?rt)
All.t

5-8" :

6./ Krindul

g./

á1lás: alapállág
sz kdelés páros lábon
sz kdel e ba]- t rd emelésével a vállon
kiviil
titen mj_rrt 1 íitent
sz kde]_és ba1 térd, emeIésse]- a nrellkas
el-e
mint 1-4 iiter ellenke z Leg.

á1lásl terpeszáILás, torzsd ntésben

+ab+,

.Tn.s^\oq,
me1]'s kdzéptartás.
T rzsforditással ellentétes
karnyujtogatás a talaj felé.

7. / KIIndul á1lást terpeszállás, tcirzshaj11tás
hátra térdrug zással.

K11ndul á].1ás; terpeszáLIás bal oldals ko-
zéptartás.

L-4 iitemz vIzsz,intes kaazá1ás
5-B Í.item; frig6 1eses kaszáIás.

K11ndu1 helyaet: grr8go1 támasz
].-3 iitenr: rug zás

4 '' E t rdn;rujtással bal láb lerrdités hát-
ra

5-B 't : mlnt 1-4 iitern ellenkez Ieg,

12

tl +

g./



1o./ Klindul állásl terpeszáILás, bal kar ma8as-
tartás.

1-4 iitem: malornk rz 's eL1re, t rzshajL1tás
eléíre.

5-S 'r : mint 1-4 titem ellenkez Leg.

l.'L./ K1indul ál1ásl ter-oeszáIlás, magastartáe
I-2 iitem: páros kark rzés a test e1 tt
3-4 '| l t rzshajlítgatás balra
5-g t' 3 mint 1-4 iitem ellenkez 1eg.

L2./ Klindul állásr alapállás.
1-3 ültem: baI láb kílépéasel oldal t rzshaJ-

]-itás el re a k1lépett láb eIé ru-

4-6 rr

7*I2 rt lr-6
L)./ K1indui á11ásl alapál1ás

J.-2 iitern: sz kdelés bal harántterpeszállásban.
3-4 iitem: mint 1-2 iitem ellenkez leg;.

14./ KíÍndu1 állás: te:'peszállás, t rzsd ntés
eliire, csip re.

1-4 iitem: t rzsk rz s balra LlezCve
5-8 " : rnint 1-4 iitem ellenkez Leg.

L5. / KiÍndul á1lírst terpeszá11ás
1 í.item: bal térd }raj1ítás guggolásig, Jclbb

térd nyujtva, ta1p a talaJon.
2 '| : jobb térd lrajl1tással, bal térd

nyujtással, testsul.yátheLyezéa a,
jobb lábra.

a '' : Jobb térd nyujtás
4-6,, : mint 1-3 iiten. ellenkez :.eg.

l-6./ Klindul á1lás: alanál1ás
L-2 iitem: szijkdel.js bal -lábon, jobb láb és

a kerok lazitásáva]-.
3-4 f' ! mint L-2 iitem ellenke z J-eg,-

+-
URr kijte1ezég3 Kijl nbijz ÍoI'lnábans pl. eI re, háira kezdve' egy- pároalábon' dup1ázva' 1 b-

lenditésse1' helyben vagy továbbhaladágsal' stb.

A SpaTtakusz viv szakosztályánok ul |ntéz le Rátkay zsolt. Ievé]'cinel Bp.vI. szondyutca Bffi -

.0-o-o-o-o
1, szakgzerv.ezetl FBlér !Í98yq1 !3n4cgt sportblzottsá8a fe]kéÍ1 a fdvárosi éE

vidékl viv gzako"7táÍfriáf, nogy vergenJK]lresca](c!' ftfiEF'ilaIE-fi-tb. k rcjék ru66 Iend-
azeresen székesfehír'vár' En4e1s utcB f. cÍnlikre.

. 0-0-0-0-0

l,Íagyar Ferenc Er18ár!ában ntik d6 viv nester 9poTttársun]( Budapesten to1tot-
te szabsdsa{at '

g aással.
: t rzsnyujtással rug zás jobb cs1p -

tologatással 1efelé.
; rr-int 1-6 íitem elIenkez 1eg.

12.

íl'fu3

t

"j[tr+
.$L

1-4



trfuIL lxnzÉs vÁNyr n :tÁnl
csak páreoeor ujsá6cikk adott hlrt-a gyáezrovatban err ]''-hogy vj:r'yi

Béla a volt BsE. rijkijE i.aráuáj"ota] eík lto"i;tt az é1 k a ráb l . Bz az enbet'! sors. 'de.e""i'i" 
'oiáíi áií'ruzoéi'""-eiéil "Áv'e.o" 

akBratu sportraJong ' a kard szérelnese fe"c':tl be

iáiál' "Eii'áriEí"a'. 
-N;' Íeti uéráÍá ukivál sportolii,' csaÉ t. sztáI.}'u kard. éa t rviT .

"oii. át íikor e1hátároztB nagát. bogy a viv Éportban hosszu évtlzedek a1att gyiijtijdt ver-

"ái.ii.iá"iliíátát-E" rri"aiuaeEai'au ii;u nemzeiéknek fogja átadnl' e2t o1yan 1e1ke5edásse1
e" iáíiii""."átJsen lette, hogy az edzésekr l egyszer séÁ naradt e1. caak a vivágna} jll'
'""á"áí "é' iároái;tt. s raitor-á xyilkos k r elhálslnaskodott 'rajte már k<96 vo1t' fiatalon
íe'é"e" i_á"au." viraírá"ur rttn.lyt. azt az i,Bkolá|ában :ej1ád6 fiatalsá;ot, aki va1 ban
pverrnekc1o6be lárva. kezdte á1taÍá ne':isnerrí a naryll sport 1eggzebb' 1ogeredÍnénye ceb b
Biat. a vivágt-.vánvi- el'lsz: l az áItalános i9ko1a tánul ivo1 195l-ben kezdott fog1a}kozn1'
ulvaá atrtor mÍ;t sé{édoktat ' a D'ízoábon 1s a -ciata1okat oktatia. A vITT.ker. Tanác6 gegit_
sBiéve1 nyenoek vív tanfo1yaáot azctvezet'E, majd kis5bb álvettc a VTIr'ker' Pet fi viv -
ÁzárosztEiv vezetéeét' ahoíá a gyerrnektanf lyar-'rr t á'vitte az á1ta1a már Ic1képzett 1íj-uságí
vrvot<át. Éiet áu rtiu a:í viv t<''áz országos !et6f1 s.E. bBJnoksáEán nár^ tégzt vettek és
sz p felkészÍiltségre l tettek tanuságot.

A v1ÍT.ker. Pet fi Tiv 5zako6ztály rnegszilnége wlád az javaslatára a
vÍII. te!. lanács Kovács Géza Tsf eln k ée Vacas J zsef testneve1 tanár' kcTii1eti szakfe]--
tkye16 trínogatásávsl é1etrehivta a VTTi.ker. sr'ortisko1ijt, aho1 ninden idej'ét a vivás okta-
tE-snak szeníelte. ]leve1_c a fieta] vivrínenrzed ket, akLk 3 kedves egyéniségéért neqs2erették
E boldogok vo1tak' ha '.a ''B 1a bácst" negsitrtoga tva ' 

rne3di c s ért e s zor,qalnrukat 
' 

vagy j<5 nunkáju-
k"!'

A vÍÍI.ker. J zsefváros1 spo.tiskola v1v gzakog ztátyának ta3ja1 há]'ájuk
leléii1 ''ványi Bé1a vlv i]ester em1ékéTel' if;jusági t r egyéni versenJrt rendezott e1s6 ízben
i96o. ÍÍ. lj.-án. Á verseny 60 ífjus i]i viv t aa litott a plistra, - ak1k n'a8yr szben ványi
Béla tan1tváÍva1 yoltak. - szép véretet lrégzi|étt a Pénzverde Vlín'yi arcélével, me1jret az
ijzveEye oBztott k1 a d nt ré5ztvev61 k :5tt.

' Tor.erczer Lá]z!

t!zéves a v5rijs Meteol. A v.lÍeteor sport Egyesiilet fenná1lá6ának tízeilik
évfordul ját i'inr:e!Ee--iT Í-EIE[6iiáÍ-eg; érdekcs 'lJubÍleuni iiirad " fi.ize: 'Jelent rneg.
Ehelyiitt áz egyesilitet íÍv s;eko sztill y áT I-l]z l be:zár:rol b l isnertetilnk né}rány fiEye]-enre-

'!é1t telJeE1tménJrr 1 kiiz 1t ailatot.
Egyén1 n61t6r bajnoksií;'_o L Dij.l lky L1dia J izben nyert. Párbajt r 8yénl" baj-

nokságot BsrzseDJrÍ BarrLa 4 1zben, aárány '''rpád és cábor Ta1ás 1_1 ízben nyert. Kardban Gere-
vích Áladár 2 B].ka1ot!''na1 nyert egyén1 baJnoksá5ot.

T6r caapat baJnoksásot a GeTevich' Berczelly' Pa]íczrDunay ceapat l954-ben
nYert. Párbajt rbe! a sákovltsa c1boi, Bárjny, Berzgcnyi caap&t á'e']:'aást 1i vet évb6n nyert
bálnoksá8ot. Kard'ban a Bprczelly' Gerevich' Pa1 cz' Dunay gszejl]'itásu cselat 1954-ben a
Berozerly, cerevich' Tlorváth Z.' Pall1c: cs3pírt l9'7-ben nyert nai.y3r b.ij'1o1ic'1']ot. A ],'Ieteor
vtv k kij;iil vílogat tt volt! Ge]"evic. 

^1adár 
1o9-6ze., Srikovits J '9c: i)-szc!'' Berczelly

Tlbor 4]-szor' Bérzsonyl BaTnabis 3]-szcr' Paf cz Endre 3o-s,'or, l{orv:tlr '1oltán 23-gzo'.,
D E lky Lidia és Gábor Tamáe l8_szor, B..rliny ::rcjd l.1-szcr.

' Ezek az eredrnén'yok btzon;'itják' hogy e t1eteor: vlvtjk szánottev szerepgt t l-
tenek be a magyaT sportéletben.

o-o-o-o-o

Teth1vés a vld ki versenJ'-'Ée]L r'e:rde2 egYesiiletekhez. A :'Ívsz' 3{r Bizott-
BáAa felkér1 a w1 ren6elési ig nytiket
íáEjei"i":^ 'i"i;aii;" '_r,:ti;i 

. v"rs ''y iá poltJa"e1 tt - il:i6ban bejelen:en1 szlvelked-
J enek.

o-c-o-o-o

v6TsenTbi1,ák nYÍlV.intartá gba v(ltele. A _iYsz. 3i]' RÍ zottsí'ja n;41v,'niartís-
.hel.luán'íeo.,,,Éffiríka''aklkvidékivc.1J.nyekrevei
r'xiiiáát3"t vát r'r',r haj1:lnl k. A j.']e:1t':ez k k z tjék iPásban ebbe] i 'aégz:' '':':l<e tr a ::''l3z,.

síiái_áí 
"" 

it áádán"t c.iro ""e, ponto! 1ekcírniik és te1cfonszálruk me ]je1 1ésé''cl.

' HÍnrr



' szakos'tály! intéz'k fiÁ'yeInébe. Felh':vjuk a szakoszt.;l)rt intézők figye]-
mótaz:ÍTsH.Köz1@B/r96o.sz.E5észoégü514j'.irLigzterá1ta1
kíadott rendeletre' nely szerínt ífjusÍqi verse:1i'ző fe1sőbb korosztályuak voYgenyén csak '
akkor Índulhat' ha az erre vonatko2ó or'Vosi ent:edély b é lye; z őlenyomat taI lrl.nc'slt6 kön}vében
Í8azo1v3 van. Ez az eneealó]'y ] havonként meEujÍtandó.

0-0-0-0-0

A lríVSZ. Techniltai Bizottsáeának fir.yelmeztetése. A
rendelke zése rte Fs]l=ffi[ a
us1 ezámában ismertetett uj t_i_pusu szur }reggyel látand k el.

A versen'-/ek f biráj" ut:sÍtást kapterk, hogy ezen rendelkez,'jsnek maradékta-
].anu1 szerezzene1z érv'jn;.lt. Régí szur he3y|i fegyverre]_ versenyeznL ti1os.,

}Temzetl.;ijzi Viv szovetség
Viv }i1z'aci m. évi Jun:l -

pÁt-DT/NAY nlüsszatér HAZA-I ABA
Most vettiil( k zbez a' Német sziivetsc':1 il ziársas.l8 viv szijvet 9é génék hivata1o6
mzrony t a 'Techt s po rto t "' BJr'elyrck B' v 

'Locenberl 
számribán

orrnay }ál edzoi munkássáeanak szentel eligrlcr sorokat'
Az érdekes cikket teljéE Lerje'lolnében ki'zij1Jiik'

Ebb n a 6zámban, anefy jub1lerrtnl kíadvány a ''Fecht6port" tizéve6 ne8jele-
n ee alkallraáb l' i"íá]a""teíp"''--á"á[ oh'é"o.tee dolgokr6l- lenne 9zab3d :rni' mlvel ez egy
ii""ápeií"" 

"ir.ilíorrr, 
a cl7 'íáil;íi;"k;i; tiiitonosLélpe" azonban ''sa jt r''-l'''j!'et' lvernor

íJiii!:"í -ul!" á""éluí tciti_"i' 
_ii;l;' 

4-';l';1'iupo.ttr io év. ta 3e1enÍk rneg-rls hogy 120 kiad-
r';.u lé.lpnt rnpr'_ nrre1yck irlven'vi ei-zati1lrt'i'zík l háboru után1 vív életet.--Do_ oz_nen hagzná1
IÉiH'i i'!'"" e.,l"$:eff';í;;";'k;il'i'"."ri'x 

-p'*Í iarioi-i". ekl a nénet vivcjn 'rorél és vív knál
o1v sok barátot azeTzett. DJil; i;í J fuáeé i"éytep en Írangzrí ''á11amt edz 'l_c1net vLselte.
i.'íril^"i]'"iáJjg;;;;; ;; íí"Ziai"" vo1t azzall'troly egy Hérbergerhez 

"iasor"]' -gz Y:ís1-
"ais""u"'rán"i "BEe 

s. :''l ie tuotut, nogy szános'helyén vannak kítun éE gzo':Üa1na6 vÍYo'es-
iiíát ''ljli t". " iJ éi- +i 'l "otii 3" ér"ii8"at"t k1képézík és ak1k szintén abban a helyzetben

'iá""áÍ, r'.gy a ncmzeti "';ros"tJítá[;t 
-i"íte""ii1e';ij},ben az uto1s 61nÍtágoket 4egadl.ák. De

"_ii;'" 
io"á'áácton tevékenykej vivrjmesterek Blind 

'zoTos 
kaDcoolatban állnak az egyesii.lete1k-

["i. o"-"é. Brrr,.t 'irrai! .."a"ilá"e'"é. Ée ni nen akarJui< az élviv 1nk. k vote1é3eit azzB1 a
hátfájrnval rneqváBárolnl. r'"g;_i=;';o"-o-h"ii"Lu'', ahoJ' oÍyan ezcrencaéaek, ho8y mostaná1g
esv kiií o k1Íépz6 á11 iendeikezjsre, vákuwn keletkezzék.

Ezen o}okb 1 klfoly laa két és fél évvel ezel t! egy ol)ran rnegter után
rr zt nk, ak1 álla;d an ":Éá. ""^áJi'.á"?"i.é 

aii és akí szeré1y1sége,'tapaeztalatai és
li]j". ie"é" a bcn a he17-zeí' .n "á"' hoJJ élvi Y ínknak tanácsokat tutt adnl éc o1yan techal-
kai iínongácokkal tudi3 tudágukat tíu: ijáit"''r, a&e1yekke1 a ncmzetkÜzi wnalon az edd1g1ek-
;;i ;;;'ilbB;''"".-i"áíoi-aiiní ri:ryuiíet. v:!tc zt{su;k 1958-ban Dunqy -Pá1r&. egett.' 

_ 
akínek

iiá"'áf si"ii'i"i"Zt.;"i ' líijsztjnetet- érdei]. engedélre alapján 1ehot eéae nÍilt a klutazásra
é e-iunté j ánat f elvéte1ére.

A várakozások. grnelyeket DunaJ' Pál nunkáJához filztilnk' betelje8edtek. T' st-
fá1iában ár1and iakr'heiyet b1;tos1t ttun}c rekí, ahol 6 néhány egyesilletet' anelyek a kiilt-
!eg"r - jérá"ienJn'y részít-visették' a':koT tanttoit' am1kor t a szijvelségl i'l;yek ne!! vették
1génybe. !Íirdeniitt' ahol do]gozott' bc'r:]tok4t sze'Ezett és ogzlnte Tagasz(ooasÍ.

Ihrnav !á1 nem vlv nester. á1ta1ános értelenben. ezenfelil e8y évtlzed'es
versenvtevéken""eií"i" táo""'iál i-"iía. át<í a vilásbaJnok1 hirnévÍc vitte És ekí lu1nden viv -
;i-i;";i;á;; íi;Bná;"i;';k' á peneéJére keriilt' " íég tgen sok olyant tudoit nutatnl és
tanitani, an1 a legrnlgaáabb szintii v1vásban hagznog lehet.

rsy Duley igen nagysziÍnu tanfolyamot vezelett élvtv 1nk y' ezé'!e. Jelelt volt
ucvsz lván rninclen íszí:oé v rsenyén. gyakran nelnzetk zi verser:yeken is. l.:)deniitt ott volt
bBics tanícgarval, anel}eket lek ieléz _ 

keilvesgégce1 tudott i'éndelkezéere bocsátanl.
un}á l ának nyllván befejezéee és bízonyos megkoronázáea volt az a feIadat'

aírelyben t a DF3 a vt+ k el k szitésjvel ée fetfuyeletével bízta neg az olÍi'pia1 játékok
aIkairnával. Itt. rrellén a nénet Jelvényekkel, rn1nt a ceapat t bbi tagja' egyiitt dolgozott
veltlll' egylitt Ezonorkodott és e8yiitt ijriilt velÍink.

No9. feladata B befe.'jezéghez ért. Tart zkodása' nelyet eleinte egy évre
tervezttink. két é8 fél év-re huz dott et. l'tunxá J ánok bofeJezéeeként a beTlÍId Lande6verband-
ot tanltptte. ahol ulb 1 sok ellgnerégt aratott és uJ barátolrat Bze""elt. Nen szive6en válun}
lneE t le, ile'ruegértj k' hogy lne uJb 1 hsza akar menii otthonába' feleségéhez és két gyernre-
k hez éo'hogy táIán náá' eset1 8 érdekesebb feladatokat szeTetne átYenu1.

A nénet v1v aport kijsaijnete.t klván Íoondanl Dunay Pálnak Íut]kájáért' o8yén1-
eégének kedvese ég,éétt, szív{nek bec8iitetegségéér't ée gondoIkodásn d j áért. Barátsá8unkat mín-

'lig 
ne* T1zzi'I( száo.áta' 

':igb 
BuT1sch

l5



,

Egy monstre l<épesíti: verseny MARQOJ,ARA
A Bp. vijT6 Íieteor le3ut bb utt t és 8erdlit6 fiuk és 1á4';ok szanára 'képe-B1t vergenyt rendez tt. l úrirág szerint azonban olyan 1T. és 1II. o6ztá1yt: versenyz'5k ie

éir"aurrráttát, akik még orezágoe vlv vcrscrryen neÍd vettck részt.
5z ut bbi engedEény szonban fe1tét1en hefyt?1en volt. ludvolev en a képe-

6lt veraenyek cjíja, trogy az kat a-kezd Yiv kat rostrílJa lrc;, aklk-még n.rilvánoB verse-

''v"n 
nom_roáurtát Bs'""'E' tlj "1 

1t szakért6 bizotts{i8 e1 tt 'i!t Írlrk z sen i3azo1Ják technÍ-
ka1 fe 1k é8 ziilt 5 é gÍ1]r e t .

.{ 3 te:.:u r'ontoa b1zottság elniike orsziigoe, '11,,.i1 Í.o. mindgiL sii verBenybi-
r . Jt nérk zét fo1yamrin lálottak alapjdn pontozngk a bizott6á3 tagJat' csak azokat a ver-
senyz6ket képegíti*' ok1k ].eEa1ább 24 vagy et]nél magasabb pontszánot érnek e].

ile vo].t értelrrre teh:it m1n g1tett viv kat eaen YersenyeJr lncu1ásra jo8ogi-
taní. i{iba vo].t továbbá egy 11-Yen nefiyszánu régztvev t nozJ sít verEcnyt l: tk znapra klirnl,
anikor nera Iehet ke]'l szááu vérsenyÚí'rét a nérk z1sek lebonJolitásához kircndelni. Tetézte
álá"á"oEÁr nenézséÁ;iet' hogy a t Lb nlnt 3oo f ru_i résztvev t 9z Engelo t .rl' viv teremben
zsufolták itesze. ah l eeÍ 6o-i nyi nez ny g ve]:senyt ig cgak nehezen 1ehet ncgrendezn1. tse-
iáttÁ ezetat a áxtát"t á_ rendez " V6r s iJáteor szak sztály vezet eége 1s' Íe:r't a k vetkez
nyílatkozat k zlégére kér:t fel bennilnket !

A Eldapesti v r a Lleteor viv szakosztály vozcbis:!':g a deccnber 2B.-án mel-
rende2ett orezáEog meghívásoe utttJr és gerdiil6 vers'nyével kapc6o1atban az c1iibbíak k 21é-
erít kéri.

L./ t yeaet ség látta a felneTiilt hlbákat' Ínelyeket igyeke3ík a j v ben ki-
kijgztjbi'1n1. I,Íentségijkt'e szo]-gáljon' holy a szeraezégge1 és lebolyo1i-
tással ne8bizott gporttárs a velseny elítt k rházba kerijlt.

2./ Helyesnek ta1á1tuk a k1értélrelésnéI azt a pa\aezt' ho3;:.' 1T.-ÍÍI. o6ztá-
15nr- verserlyz k is 1ndultak" sajnos' ezek kizirása a -l:.r:Í.cij6b 1 kinaradt'
ita a.J v ben egységes kiváneágra nen z;lrk zunk e] n í_': l:l ifi. dJ1t EiJk
kÍzárágát l sem. Égyen ez á verscny kizár l.a1 az .o]i+"- 't k é' ge:"dii-
16k éyÍ seregs zeLIél e 

"
3./ 

^ 
lehet séghez, }répest a versen:rt a

4"/ l*',:,ji fo:ldul s nin sítés helyett csait esy fordul sat r:s:itlá]_rtánk a 1e6kí-
v:il bb .lza]{e]nbeTek bevonásáva,].. viszo:it aZ edcigi 10 :i,]i tusra viv+íg''
hel.yett L9 f nek 1enne a]_kallra tusr'a vÍvlri, klizépdont,j]l fcrnrrijában /6-os
csoportok' 2 mesy a d i'nt be + a rninísÍt snél e1s hcl.,icaett/ 7veS d nt -vel.

Kérji:}< a rosztvett' vaÍiy a j
s sorban a v1d'é1rÍeket -. akik bebizon:tii:o'tták'
egy sziÍIten mozosna].(Í hosy észrevéteIeÍ]cet és
a k vetkez cj-mret Berczell.y Ttbor, Bp. XTI,

}í1nrjen javaelatot sziveson vesziink és i3érjiik1 ho69y a
vánságáho z alkal:na zkodunk.

Bp.1Í ]rl;s liete03
viv szs]ior'l:í1y';Iez,}i3'!éje

*

szak eí szempontb ]. fe]'kértilk a veTseÍrJien je1en volt Gere'Iich ,'i11.1,lrt' nyi_
Latkoazék 8 látottak a1cp j án iapaeztaltakr l.

' 'llínt zgii'i e1nijk régztvetterlr a viir s ileteor versenyén. I"íttan sok tehetsé-ges fiata1t' ak1k nár -egészen j 1' - elé 8é kiforro t gtilusban viYták. Á tiibbgég :raonban
nen ij't tte meg a Íl rtéket. t'lég tu1 gyengé[' fiatalok voltak' alig btrták ei o t lt, vergy kar-dot, saze_vissza csapkodtak' ne.! t'rdt.ik rendesen v grehaj ta:rí a leqegya"eriibb akci kJa'sen.
Ezenfeliil tgchni](ci].3s sen éreitek mé3 arra, hoay nín sÍtétt viv k Íeiíenc]:.

volt k5ztiik néhány, akík kívtíltak kijzijlLik. eklkrg lVézei vo1t n zni. hoEyanál1nak fe1' hogyan vezetÍk a pengét, és niJ.yen gzabatoean''s2épcn h3jtják vé;re tínar'ísatÍát.
Fornára és tuser re k1enolkedétt ki''iilill az'utt 16 kardverseny_ gy3ztésé Na,.i.'r' zscli, :rk1t pá:l
v nulva már az l.osztilyban láthatuÍL{' ha tovribbra :"s bzor3:riná_s rnarad. L]'t:an azonban oiyanv1v kat l'9'_aklk c6ak roiÉntak és vágták, nen érdeke1t3 ke{' ho8yan á]"lnak' vagy .rozo5nak-.

olyan-ts vo1t' ak1- Tqsyon Tendes testtartással áLIt, vett eg.!' téi-narádot, áe cáé:rfcliií nennozqult, nen c51ntlt se.r.lit.
A zsiirÍ ta3Jai az alacsoly nlv 1áttán a leqt bb vers'nlzjt na1asabban pon-tozták' nlnt.aYn1t megJrle:lelt' E igy a ver'seny r sztvev l k ii'Íl Ílaldneí! 'ríri 

n_,lcni í ''6 ';"1i-11'lett. Ez a rnrjdszer tern'iszeteáen ném tedi a nin6sit verser1vek a1ai.1ondo1at 'i 'ís 3 iijv ben neEkél1 taláIní azt a nérc t, anrelyhez rnjrnl kell, kit 1éhet nin síte;í ée t1t nem. Ila"c' t<ezá _
viv k techn1káiát i3ví t_::ri a nin sr't5 verscllyek n1v Ját é9 eredn'{nyeeségét e':clni a]ií_-jutí'akkor javaslonr hoeyr



l.,/ a korhatárt 12 évbén k.flcnc ncgszabn1'
2./ a r'éazl':lcvők gzárnára megszabnánk' hogy nlt kcu tudntok ah.boz. ho8y

clindulhassanak mlndslt6 vargcnyen.
Az alapfeltétel a2 lenne' nár a ktlráE szerint Ís. hoÍqy a vergenyen ] té-

pée e]óre, vasy ugráe --e16rer egy cseles támadást keu végrchal tailok'_ée tráronezór tó].tfalnál védekczll'ijk Í].yen tánadág el}en. 
^ 

paitozók 8z 1tt látotaak alapján pontoznárrak. A
viváenak két ].er:fontoáEbb akc1ója a tánadáá és védés.

- l, }dírágok l]yen lggválto ztatágáva1 rászoritJuk a kezdő vlvókBt. bogy neg-
t-anulják hel]/osen vé8TehaJtani a fend leirt két akclót. Fontós volna ideJében túdó8íianl-az
érdBkelteket_s' roegváltozott követe1nényekr61' ho6y Bz é1kövgtk6zendó versányekre nár tgy ké-szüljenek f,el a fiatelok.

. -Bíztoa TaByok b€nne' hogy ha a roin6s1tő vsrBenyek kíj'rását 1gy ne8aztBorit-
Juk' aIrkor a Jsvőben g rnin6s1tő verseny€k nl'vóJa ugrásszertien fóg ene].kední. t' '

. ligztelt gzerkesztóség l
Kgtonal azol*álaton n1att caak no't kaptan ké'hez a vi,n' Híraa.ó 1960. de-

:fill3il:":"*u'' ezért engeitJé[ 'ee' ióEy űsJ3'-rtöJiJ ázóísáríJi'"3r'iqi-áá.íÉiiji J_iii iét
Á 6. otdalon cábor Józ8ef t|A ve!.géEkéb.n.1q9n he1y""á"-i"í3iy hangon.korho}Ja ." ""r"",rílili3í:"Jíiláil:Pé:"í::ÍÍ*" 

c'nü cik-

ffi í* íi*Hgii:irltll+trÍlg;n*itr :*iiiiji+$ib#tr*Í;** *igl it"*xi'
Ebbon segltgé8oDJ:3 van D!..Toldav LaJos .boszlímolóJ a a Ga3daságl Bd.zottsáBBegá1]'ap1tásaíró!' a lao q] oíaEian. i-atióii"ái1tí'[u"ort 

"i""!uí.ti JiJa-iBiiiál nagyon ér-
$3ff:l*'l;uT}g;:i:r;*ifi{"'ítrl"í*el;'ÍijitE:ii{; '''' ""'-iiü;;ío;-iJ"-áüio . É""ov.

ffi ffi ffi ffi 
-i#iitrt'i'frTlniru'*t*$t*ilitrgigfi 

trÍ*g*ff [i+6t,-
_ A boozánoló közöl e8y öggzeállÍtá8t eg.y-':I.o! v1vó évi felszcrelésÍ sztlk-

Í::};:ÍTil8íE::P:Í.iÍ'yji*''.::i**É"íÍÍ!üJii'3J"";;te[á á:óóóö l-i; N;öil;" ezakosziály-
ö"s".""'";1[Jiá-iioit;áé"3tEdt-il;iJ"Ji,jigiiá]-j"íö:íá ;il$:iT:íÍ lf+8'"fl"ill;l;:r'tli*i'"-d18 az elnult háron év6en öaazeaen nern kapoit ekkora öaszeget. }Endkét gDortkö!lentek nlnden fontoaabb ha
eg rást6bü"ib;}_ff;á#";"áÍ#:Ti;!;i:T3:i5Íj.;!üi"ffigi':ji:i3#íik";j"'liilöí;"iá":i"':giil.

iili:íiilí3i!]{'i.trr-ijffidÍt'ni:'iiiuir}fijl$Ér''iru';#lffi;Í;*iis[B:ii|]i*-
i:í3H"1':*T3"}Éíí5'i.T{:!i;:'íáÍ!*;1ftáiii'iil"ai3-i-.Z;.;;#."ilffi;illiit"r oá""átl-

iiiiiÍl:iiili6;fi5ö:*:::{',j:f,.1ilii,ifl{i$iif!!i;"'*iilHftiíffi:íí$#f,'$i"*
;gr#il;;f tírfiÍi'1*lí;3l*:':'xÍ$"9fili{!:,'l:;=T'#ffi{*#F#l;l*t-

Á fBntíek fénválpn naÁ{a r^

íte*#.ii;;i*i5$nil;Í':iff i;ö'i$áffi 
'#n$r$ji*r*i 

jÍi:fi 
fo ff xÉ!*3i*=

Dr. tÁé}rgs Károly



DR. KLÉH LÁjZLÓ. I\EMZETKOZI VIVO HTREK
}':éE eÉygzer az olinpiJr l. .

A l,'Eacrine lbanceÍse okt be].-novenberl azána a r mai o1lmpl'a TégzleteB
vlY eredtnényeínek k zlése Ílellett érdekes kiértékelést ai hasábja1n egy-egr nemzetkijzl'leg
is el1anert v1v sz&kenber to]-1áb 1.

A bei/ez6t ben P1ene FerT1 a l{enzetktjzl" viv szijvetség.:rogt ]_elép ellli'ke
méltatJa ezen olimpía Je1ent 8é8ét a viv eport tijrténetében. Az ijt vli;í5rés: 43 Áeazete yett
régzt a Játékok verse4yein' g ez a nagyszerii rekord a vÍvás szíirlet né1l:ii'11 f jl dését bi-
zon)dtJa az e; sz vílágon. Á vÍváe e<ldíg valanenny1 oli'ipÍa nugorán szeTepelt' 9 ezen tra-
díc1 folytán na t8 ogy1k alapJa az o1impia1 veTsenyeknek.

A_!lREI'!r8 víváa vergenyelr t l,'ligue]' Á. de capriles' az UsA viv sz vetsé-
génok e].nlik 

' 
a }l6ffiET[&rTz vetBé8 u5oniren nregváÍaeztott elntiiíe ad ' eszárrol t.

sze?ínte a szovJétunl gy zelne a vivríversenyen /háron els ' két násodik'
két hanuadtk hely/ gyakorlatilag nár a' fé;fl t r egyéni ég a l rciapat bejnoÉság 'Ie!4yere-6éve1 b1ztog1tva volt. Á naBBgtennetil z8danovlts. akl ,?ár B budapest1 vi-n is neJyedik volt'glz' el nélrk zéseket 1s k nnyen vetté a dtintdben'ts h t gy zelnei Bzerzcit. .l,láeoiliík is ezovl
Jat i'orsenyz t sz1szildn lett. Á gzovjetvLv k a cgapatveréeny során sem adtak okot iz8a1ola-
Tar

A 81 résztvev ktizill nem vltásan zsdanov1ts nutatta a le'ajobb vivjst' s nlnd-
azok akík látták t vivnÍ megállgp1that ták 

' 
ho8y 8z oliÍoíai b3jnok6ág í: ia kezekbe Éerij1t's annak realnénye val e és LggzsáEos. l(tváÍ uTérnérzéke na6yszeiii kiize su e 11e!:eel párosult.'

!z e8yqní alt'nt ben azetzett gy ze]_nein kiviil a cgapatdtjnt5n'is négy gy =elnet azeráet'L. AzE.Mang1arottl ollenl assz Ját B nagyszámu szBkért a tijr't'ersenye ' lege zebb aosz jának mÍn -si tet t e.
. Nelr neg1ep a szovJetuni t rcsapatának gy zeIne seEl' ]liaz az eGiléni d'ijnt -be Íni ndháron 'szovJet viv bgkeri,ilt. Meg ke1l azontan enlité!í. hogy a'l;Út .'"c:r riiátte:

o}aazország ég _FÍ'ancíaorezág cEapata ném volt teljes. A -fTanciát áéttijri;:tét.,c1osget-t, aki-nek B téldo k1ficanodott' s ezétt az egyénl d nt6 feladáeára kénYBzerlíI'l. az o7aaz VJ v3szij-vetséq be1s6 1É8zá1ya1 pedtg Ber8an1ní-é6 spal1íno hlányát okozták. 
^z 

oílsz cgapat ennekel16néTe neggzerezte a másodlk helyetr E ez LRen szé! te1Jes1tn nv. kiilíj:'. sén akj:or. ha fi-
8ye1enbe vegszilk' 'hog,y az egyén1ben Pe!'legrino, carpa;reda ég curleÍío a ne;:yeddijnt bán eseit
\\l .Fár -q két ut bbÍ caBk holtverseny egián. Á franciák egész saerepl se ámolyau szonoru-Játék-féle volt. Ezt e1s ao].ban az utolB 12 év v1tethataílan ba.1noirálrai;. Chrístián D'orio1á-
18F slelae .EzerepLéa okozta' s'k1 nind a negyed, m1nd a kijzépdijnÍ t6t csát n.r tver.eny- e"án_Jutott tovább' s a dijntdbsn is csak Clossetii sí zte re. xésijtu a csápái;J"lán' során-. ani_kor lbenc1&orezág-}Iénetor8zág csapatával teljeÁán egyenI en vé4zett, b'oriotát'jeloltÉk' hogya továbbJutágt GerTeaheinnel eldijntse. Áz erédnény áálnte te13ésen thetetlenl r,ré.neto:'siag,-'Bzaz Gerr66hsL! 5 !O-!a gy z tt!

A llszono!.uJáték'| ná6odÍk 'Tésze clo s6t sértl1ése volt a d nt negyedik asgz -Ja q'tán. A D'OrÍolát l e]-6zánvedett veresé5e után kéi k ;;ak;;á-a8;; ját-'"á''y""ié, u .t,.o"kerult azonb9 zsalanolrlt s-al_. 4. szovj-gt viv 2to_ra vezetett, "'it"" cíoi"i'i'itiáe trricano-
Í:'l'l :.'::::::t1: T!'"dgt bekijt zték ugyan éa rorytatiá az'aee; í, áé-i;i-";-r<ixapott.'llánla voJ'T Ketseseg az aggz után' hogy a bátor francla viv a további versenyt nen f lytathat5a.

Ekkor a kornplÍkált kett6s táblát keuett elka1nazni ' xriTel egy rrÍv viesza-lépett. vég6ledményP9! a két_ szovJet viv után á'rrárnr"ait helyet az á"""itár 
_Íi"1"od 

szerez-to neE. ak1 nár a Dh11ailélDh1a1 vB-n 18 5. he1'yen yéEzett r' 1gázolva ezerr eredr4ényéver is'ki-
líi!-!Ép:::íg-:it, á! 8t1}ir9a ttsie eajaíÁag;á".-E" ;z áráá á"'ái-igrz.-í.;_;;8;*"' EsyesultAltgno& t t'y1vásban ér'!oet ezerzett. Ut01Já]Pa IJos An8e1csben Joseph Leví9 Íett-í'igoar[.
. Bi1l Hoskyng /N9gy-r!itannia,/ bár ceak 6. lett, !té8ge:jr okozoit olyan csaI -dást, n1nt honfítársa' ". igig',-'é#' ía.iil*ífu"oi iii." J"v, aÉ:. mEr á ,'"ayuj á or't auar tre-oett.

. - 
}.Í99lep v_o1t.a nagyarok fokozatoE eltttnése a mez nyb61. El''sz,'t K.lIxuti Lász-1 a ncBlk fordul b ]_ nA'|d bátyJa_Jend a negyeild.'nt tai' s vEit i-ilÍiopiír'aíí-" iiri"'eiáo'iá:b6l e6tek k1.
liraov6záPl',telJeeitrnény e néneteké' b1zonÉlva' hogy 195]. éví \ri-n coapatbang].ért násodÍk. het3riiE_ nem -vé1etíen. l p zitlv -oiáái 

"-i.rr rnegenlékezni az egy érLI verscn'ek6orán nutatott te]'logltménv a1apJán -J sue -G::uber-r61 /venezuéLa/ o" 
-riit 

""v Eí 
"ir"naní zu-r 1/Japéa/, aklk selejtoz c8i,p;li; 

' 
í-;i"oie"i-j "iJi tát továuu.'

Á $ 1 r R vets nyekkeI a néBet K].auB D1eter Giise fogla1liozÍk.
Á n l v1vá6 mijsora R nában B caaDatvera_elyekkel b Tiilt. Ttt az e1s aran;rér_net a szovJetu]d nYgrte el' meeLsncítelve 1956. éá 195á. é+í- áye";il;i;;'';; iJr"at"ttEt á-rug-ut bbl budapo6tL \r6-n e1szeáveaJtt v""eeagu[át. Á" ááí"* vergenyek soriin a szov;;etunl szerezte



De8 a II. é6 Iv. helyet' E ez utdn bátran álltthatJuk' hogJ' ebbeq a vivóBzánban t956' óta 8
1eaer66ebb éa a leggsrelletosebb telJ egltnényekre képeB.

^ 
szovJetualó után több azonos erőt képv18o1ó nenzet következikr nélyek

Váltakozó aÍkerrel ezerópelnek. Véleroénye ezerlnt aa ösizea fegyverngn kijzül 'a rrőí t'jrvi-
vás fellódött a leatöbbel' g J€lenleg a gy6zte8t 1Ben nehéz begJó5o1n1 & vílágvergonyeken 

'e az eietlnényeket Íeg1nká'6b a- p1lt anátnyi''fo tml' éa- sz dijnt1 el. bo8y n€lytk v1vónő ín1lyen
nepot fogott kltr.

Á k1egJrenlltettgégét ríutatJa az 1g' ho8Jr a cBapatvergenyék seleJtezól' 8o-
rán a szov.'ío tuníónak Bt8-as döutetlennel kellett ue3e1égednle Franc1aor6zá8 o11et' s a Dér-
kőzést ceak 2 találat d5ntÜtte ol a azovjet caapat javáia, továbbá Bz is' hog]r noruá'l1a c6a-
pata atrnak e1t6néro' hoay taaJat ki'zőtt Éét eayéll áőntós é8 egy középdöntós vívón6 

'.a 
sze-

iepelt 9:4-re kikapott Wénetóiezágtó1' g véaül, hogy 0taszorezág csapatB' rEe1y 19'9-bgn Ru-
dapesten az e1s6 fórdu1óban k1eaeat, rnoe6 bionzér'ret szelzell,. Jóuehet csapatábar eqyctlen
ecyénl döntó! V€faenyz6 nen v1vott.

cüse ázt áltitja' hosy a caapatveraenybon azoreplő 12 neEzet - Véngzuelát
klvéve - mind képea leez a lövőben akár az e1s6 helyre lg páIyáznL. Tlyent a több1 fegyver-
nen €Bétében !€n is lehet féltétcleznl. A nő1 tórvii'ág helyzete nBaJron kí61égÍtő' bár nen
két6é8es' ho8!r 8 stÍluson ég technik.írt van JaY1ta4L va}ó, e ez Een elhBnyagolh.ató kérdée.

Á c1kk1]:ó sze!1nt helytelen a cg&patYelsenyt az egyéll ut{ín reBal€zDl' f6-
leg akko! - Dínt abogyaD ez nól!ába!' ls volt - nindtiBszo fél nap van a kettő közijtt. A dirokt
klágés rendazere a nÁgas lI1dulólétszán miatt nélkti}özhetetlen' bár ez a renilszer erőE fele-
16sséget ró a DT-T9' € egJBe 1nkább q válBtlan erealnényeket proalukálJa.

A versenyekkel fo81alkozva rneaállapltJa, hogy B1nden forduló hozott megle_
peBéít az e8yénÍ versenyek €orán. A di'ntó elótt nehéz lett volna Jósoln1 a NőzteB azemélyét
llletően' hísz lgsn eróg tapaszta1t versenyzók kl'esték' g na nÁr ireD léteznók a ré81 iat6k
favoritja1' nlnt H€lén llayer' E1ek Ílona' Mu11er-Pr6ia v8gy Iréhe canber. szab8'd vo]_ t tehát
az ut uJ bajnok avatására, s a nénetek n6n kls le8elepe t és r!r'e ós 'ór'ómére az aranyérne t Eeldl
schmid' B tíatal 22 éveg zeneszakos tanárJe1ölt nyerte e1.

l'B1dÍ scblnld neve azo4ban nen 1gme.etlen. 1957-ben a párlE1 vB-!i Zabellna
nÜsött ás catrrbeJ: előtt II. vo1t. Itt RóÍnríban a döntőbe! kevegen tudták oegszorltanl. rdzőJe
édgsapJa és Madsae Heim' akinek segÍtségévet na8yozerü titenérzékét termésietgs adottafual"-val e8yeB 1tl.

Csak Schmid
nyerte.

és az o1asz

Rastvorova. az o11mp1at baJnokhoz hasonl st11rrsban nyerte e] az ezilst érmet.
és orbán g zte 1e. /i bronzéremárt levivott hármas holtversenyt a roméín Vj.c,rl

KlemelX a nagy meleg ellentlre szinvonalas d nt to s a magyar Pal cz Endre
TostJ- k1vá1 biráskodását.

A caapatversenyek efs6 fordul JB után éEy1k csapat serD mutabott ktiI ntisebbf lényt a ttjbbtveJ szeÍnbe!. A ne8yedd5ntitea e8Jrediil a Eagyar-holland rn4rk zcís volt slna 1o-
fo1yásu. Á 'szov Jet!'rn1 nak kornoly-nehézséget jeÍántett a filrnc1a csapat k1veré3e' a o].B5z-
orszá8nak éa NéÍle torszá8nak 1s nagyot ke11ett vivnL ahhoz' ho8y el1eufe1eit Lengyelorszá8ot 

'111. Romániát Lepir! izék.
' A ktJzépd nt ben ott volt az 1959, évi dtJnt háron tagjal l'agyálorgzá8r szov-

Jetunio és NéÍnetor6zág. Á ne8yed1k tag Planciaország hely'it o1aBzorgzáE Yáltotta fel.
_ vég l 7a a'z I. helyet nagyszerii vivássaI B szovjetDl{í szerezte !!eg ua8y{iT_

ore?:1egal g z eDben.

- A pÁng/..]r R veraenyekr l Dr.R1caralo Levene a Dé1-AEer1kal Ylv sziJvet8é8 e1_
nol(e szalro.L be.

M9sá1lapi-tJa' ho8J. sohagcn Y01t néB eulyi lndulj oIimplaÍ párbaj t rver8cn]ren.számszer1nt 85 egyéní 1ndul<5 ]5 orszáab l l
. 'K{i sclcjtcz volt 8zi]k8ég6s ahhoz' h98y a- nefiyedd nt re 24 viv DBrBdJo!allva. lcÍe néB I'1ndeD igmert nevti veraenyz beJutott' de nír ez a fo]"dlr1 . li1vel 1lrnen a

ue^rsenyzík .5o ./rdrtak kt kellgtt esn1, ndi kornoiy ktizáelrret hozott. Ér.dekej. aogy a negrc<t-dijnt'jk kezdet n hat nenzet ég nindháron versenyz 5ével képvlselve volt: N8oet iszág, 
*rrancra_

orazág' Magyarország, O}aezorezág' Lengyelorszá! és a Szovjetuni .
A'dijnt .lgen naj]/g?énY k z ngég e16tt fo:.yt ]'e' s bál 5 rát vettek Í8ény!c'a kozongeg yég18 kttartott. 

^z 
aaBz k leat bbJe az id határ18 tartott.

A dilnt<i v 1;e felé sákovltsnak 4 gy6zelme vclt' a ha utols ollenfelét afrancia lheyfust !é8y zLe volna' u8y tg vtvhatoit' vo]na jrr'r]tíersenvi au érÁa hetvért. 'ntvel
a2onban..nen sikerti1t neki' i6y az éis helyet az J gyízelrea Dglflno"ég j"v á !"ii;iiél 'ár_'"ii:
ná6.k zijtt_. DeIfino mind j;'lrt 2-!o-ra vezeteit, s a v -zetést vé5lg tartvÁ i, á-"e--nroutitt. 

-si]"
kovits cBEk a III. be]'yért vivhatott a szov3et HabaroYval ' "r.it3r ai z-"e-;."""Jgí"t azenvédett.

A2 uJ olímpía1 bajnok Delfino b1zonJit kát-adta e8Jén1 stílus:ín-Lk. octybena táÍnadás irdit'ís ís a avorggg{g a-f ele'. r> u,;l viv' peng,.je ntn ég ao-uíiJnieruí ré"'yesetahe1yzetben van' É' Ér teaiáz pri Íanai" i-ii.,ia"iá ' i ai'áá á"á"'í'áJ"t.i:_i3"lÉl"i'jiilnt 
"rrenrere-



Innár nágod'tk slkalonl h9sv e 1zerencse,n m .. noeolygo.t! 11-*1:1'{:{:"'
.r**,ffiÍit*[!iáffi1 ;-il;bg1Toí"ÍáIu"l1okoág, amikor tg_ Éabarowal kellett

,a . ^l--r- _^--:--^_A^!-^'' .'.laaca+a1Ááhntntt_Í:í'ili3#; iiíiili"ii"ái'áiáiut"!_iEi'iialu.Ji t li n'áv9Tí:éx:l-:1g:"::*:*T'?:j:':"'
i:il"ffi;til;oi,:';íÍ;"ffií;t ;á'-kou*íttr-'ásrlnoer *1''át p 

"baugt 
tltiigetve kerest a távol-

s[got. P ntos- hegye van és tgen J k a f}esstámadas41.áB 6tl-í3;{o;"í'"8';-van és 1áérn J k e flesstáínadásqí.
A vllágbaJnok l{ebarov, lqel J l védel'9'*kl_|ar!$t^l!^1t"1!:"jY:3*-:*:u:i'

'k";J;'a";F 
iieiTáiiá:'f+li'':-::gl-::i:":,"íígá}-:*3*1 H?T*í:'?*:::í."}l"5 i3il)giíáí";J:fi"d'";í|;;;í;a-; ;i ;íeí 3oBi'xarj1 e1tii ls*t;..*l:P-'}:":?li"1"l'YÍ*t*ÍEHÍi ?fiÍ;-5Í$:3:*""ílíá:i'"á'tll:tÍ:'-'fii:t";'í-;tffiT #ffiJ:i'"i;;t{"-';;-iitíe:

itiuo raozgáa, e n gfe1e16 koud1cl Je1lenzi'
Á caapatveTgeny is cBuceot hozott' D1vol azon t v11á8rész 2]' csBpat8 Í!-

dul t.
Áz el $<í'k zésok 6Örán & kétségtelcni'i]. sygngqbb_ or6t- képvlael . 7 c8apgt

eBétt k1. ttt ezonian 1r rri-'ásl.réká"''r rru"ooi t 1J esÍInén'ér61. E6ly éI8 1zb6n vctt
;;;;;;ii.;ifu_e"'ái'io-_s'aj.l-;ilá-;-ié1"i'9';;;16t'képy18.Í6 az v;et cgepat el1eB 8!8
aiili; á ;t;ii;nt ért o}, s-cásk tusaerámyal nared t alul'

83 utált a nyolcaitd ttt t nár dír6kt 'k1csésgcl Yivtát' a íuno! De8lgpctégrrc
1"!]ncíaorszáé "u"tt 

[i, _waj ioi áiezanvadctt vcreségc folytár. Luxc'bou!*-lgasr.lor.zá*ot
verto kí.

A ne5}"ed'd nt be Magyanorsrág, olaezország/ -N99ry;Br1!?li1?'és a szovJotun1
rtt 61tatános*il;;;;i;p;lEs'u B xnagyer csepat az an[iltot<Í l vereséget szenvedett.

. A d nt ben glaszország f lényesen védte meg o}1mptal baJnokságát a SzovJet-
azembeu, mel"yet He].gj.$'kÍ e]'. tt-];ie1bor-rrneben 1o megezerzett.

e"*44n! versenyokr l droBay né]_a 1rn
csgk a }rarrnadlk fordul tlan hozott meglepetést. Innen

Jtltobt.

unldv'al

A, 75 vlv kiizdqlme
l"ofgv'rgp Zub3 Ágíatín1 és rartler

Beny alatti
osss 4:4*os

esett kl.
Á k zépdt'nt b l csett kÍl Gerevlch' Roufot' Per:trBrÍ é9 ' lotsá! Rohonyi '
Á dijnt J'aen kÍegven8ulyozott ktÍzdclnct hozott' a igcn gok asgz vé8'6d tt

5tlt s'ránvb&n. s& Ká'";aii i:1ÍenteÍ rvel Ézonben Jelent 8 ft'lényben volt' 3 baJnokság aoraa
á irí 

"-j" 
it.'i "3 

*ii"oja á'' ágy.iren találaton a6tt ct. IrB Kárpáti .zt B!.6tyEt1en tus t .
;;E;;";" -i;;i;""ok' 1t.o'nÁ "s"i ár. akko! 8u 01lnpís1 Játékok ti'rténetéboa pálatlaD cBet
;iÍí-;i;j;í ; n lá"-r'oiwé"""ny "z 1g6 helyé1't xáltpátÍ' Holvátb' cala1.ea6' lr.bo' z8b-
1oczky éa P.Ylov8sky k z tt l

Ítt ÍB' mint Bz olíDpÍa1 v6r6.!yek ti'bbt feqyv9mcnéb9n n9eííl-}apithet _volt'
hocv ez cratlrnénve[ci sz'rate;ik. ez i[i:at és az 

_sazpontos1táÁ 
dtJnt tt k c1. XrírpátÍ gy eel_

iliiár-i"-iiliáiilili ri. "ii_rcíuo"""ctc" 
szelzatl ciirét ncg tudt. vé.l.'nl. agygzeril tgkttká-

vo-"r""tti jei Eroztc''.z tttcnct B át t81ában vlváa. . n6lbournc1 félyében ragyo.ott.
l uá'soat1t bolycrétt tlolváth zoltán gyengébb kczalé8 után szokta ne8 8z o1lB-

Dl. léEkijr t. rz ázuJisrE t criargse. Ar.bo éa z.blo aky-cllcn vlvott holtYersetrybcn gzereztc
tcg. xdlr J ldogotnck' 1il6nként .lv.szrttlck V lt 88sz k8t lycrt nc8.

oal41.aga az olaaz tcnpcrancltun tipÍkus képv1sc16Jc. H8 t8rtJa nagyazcril 61 _

ttcÍltck t.obllká'Jéi, r ncazetk zí vcrsaáyok .8yík féiclnotaa ]:észtvcv Jc lcBz.
Arabo temperamcntunog vlvása nen igen tér el Ca1arese-t_o-l , 91'f l-eg.a Y9r_gslv seága nagy értéke. Ea & gz rencso iámooolygott vo}na r Kárpáttvr]. vlvott

állásrínál' 6-nyorte volna el &% eranyér'nctn
Zabloczky sz el"s

vl"yott' 1d nként nagyozerií do1gtrkat
assa ben elszenvodett vorrsége után váltakoa formában
csÍnált "

P.vlovszky zgcEí tis viv . .{'z ctdnérkdzégcken fénycecn Ylvott' dc r d lt bctt
ta!.JoBltÚélrye olhalványult. Látazott raJts' ho8!r hosgz.bb 1at61g bct.8 vo1t' 6 lroB t'Jdott
E 8fc1c1 edzéseket folytatll.

llsohlor s Ruszk'.J szépcu v1vtak' alÜ . b8lgzcrcnosc ittd 'to 6kct' s lay
bclyeré8 k tudd8ukat ncE tát}Ftiz1 D68f 9l.1 cB.

l cBrpgtv.rgenycD 18 cB.pat tndult. A E.1cJt6z utá! n.8nalaalt 12 cgapatb l
l Drl. néayctt r aagyr:l, azovJct; 1cng3re1 ás olsBz caapatot kLancltc' EaJil a'agzegorsolta &

EáBlL ttyolc négy &r ztosévcl.
t !o8y.dal Ét6bcn lcn8yclorszá8 az Bs|.c6ttlt Á}l.'Dok ollcn' uasrglordzág:olaaz-

oreaá6 c1lca ry zaJtt.
A al nt6bcB cl6sz r r lc!8ycl ca3pat vczctctt tt0-r3' naJal s la4$lBrok cgren-

1Ítottck. Ei!61 k.zalYc f,r5ylrorazág ceepati l vczctéBt nco eagcdto tl kezébdl s kenény kila-
do1gn árPán 8y ! tt.

';zza! 
az o].lnpÍáYal bef6Jeztr vcrscnyz Í pályafutáeát néhály na8y viv cgyé-

n'8éR. .kÍk boaBzrr évrk 8orán b18toBitottáI r uagyer k.rrd .ls69é8ét. Pavlov6zky k1vétclévcl
ncn Éápcg o}yan vlváerr 

'gEk1 
u1nt Kovácsr Gcrcví h éa Kárpát1. llcg vagyok Bzonban sr ziJdvG'

boay a'llnt r ti'bbl fcgyYcFnanbcn la' u8y . karalvlvágba! 1s sok f13t.l tchct8é8 bonto8rtJ.
g !áratyalt.



tren lehet nég ílogt negjósoln1' ho8y nely1k 
^e!nze+' 

.kczza s sok közttl 6 
'ö-v5b€! s le8na8yobb ne8lep6tégt. 1 na3yarok ne8tan1tottuk a kardvivás tech].lkáját B világ-

nak' 6 ha non vigJrázuak ' ki'!:lyén előfordulhat' bo8y babérJailkat e16sen me8tépázzák.
A kardvivás elsőaorban & nagyar negt€rek révén fgJlődlk az egéaz v11á8on.

EurópáJt klvii1 ?6le+ az EgJresül t Á1]amok v'vó kt'zött 1{íttunl fíatal Í.ehetsé5ekét, akíknék
62avuk leaz a Jövőben' a az etkövetkezend6 versepyeken Je1ent6s ezerepet Játszhatnak.

EaBon1éképpen Bzép Jővót Jósotok a f1atal szovjet Aglqtln1-nek' akl ez Bl-
kaloníral rnég a azükséges r'utlnnal neD rendelkezett.

Kü1őn k1ene}end6 a verseny zökkeDésneateg lebonyolltágára' Yalanlnt a kl'vá_
].ó bir,isi<r,u:iu: nelyhez hasonlót évek óta net! 1áttunk.

o-o-0-o-o

A Franc1aországban megrendezett René Mona1 vrínrjordijas egyénl párbaJt r-
veraeny eredrrrényei- a ne,qyeddc'nt t ,1 keádve: 

-

Gulttet /franc\a/ -. Dagallter /francla,/ 522, 524Steinlnger /svájei/ - Moitz /nénet/ 5z3l 5:2
Brodln /francia/ - tnutller /trancia/ 425, 5:2, 625
Marín1 /olasz/ - Netter /francLa/ 5:1, 5:3

K zépdcjgF
Guittet - Steininger 4z5t 5t), 5z)
I\1ariní - Brodin 5t4, 2z5l 615

Dont
Marin1 GultteÜ 5z4, 6T
Ezt a versenyt 1957-ben Dagatlier, 1958-ban Hoskyne, 1959-ben r()rioLa

nyerte.

o-0-o-o-o
01aszors:ir1g-Franci-aor'szág párbajt r csaprrtm rk zés a lío1Íé Kupáiirt 17:Barányu o]-asz g.yuízel$et troactt. De].f1no 4r'"Breda 4, Marini 4) Saccaro 4, Á1barreir t gy. 

-i:i
Schraag 2, Dorde 2, Dagallier. J.n Feith 1 By.

i VERSEITYRŐI VERsENI. RE...
Roaatuezet : Dr. Cziffra Ándrá"s

'Tanuár h. napban 1]gi1};e'ri:lí,l;itt az év tá jékoz1i]tc, verfJenye:-ne}; e1sri $or-r:z;ttnis. Már az e}s verseliy számos meqelepetésse1 szo1gá1tl M1nthogy azcnnán a gor|zn.t ]ll|i:r.ikzártáig nern ér't véget, arrÓr egységes n e k vetkez számrrnkbá'," 
"á'oj-unk b+:.

December hrj rnásodi"k felében " Tx-I.kor.- Sportisko}a ger.auto- ri.tr tor ver$erryt
I9:g:1:'t1| _T9ly"l.-1..?9' {ndul .k zijtt ^a_ 

f6város1akon te:'iii netrectn m-paat-ffi 
""a.iáiIÍg1::i::'Y:lt!-{9?Y19! az el6bb1ek. feltiinden j 1 J"""eláriJt.-llai Á" Jiáigir,o"Í""|t-í3-i!á"hevesek voltak és k t cs<_rportban is hármas holt ere"ny 

"iakul t- a 3-3 3.1:;.,oin'uuár, k zott.
99{:1::::l1 :1_::":,. rozepa9nta 

'oasoáii "ioJ""iJ,1;;,;h;i-Á;.;n1"r'fnvsc7'iíyZn hárnras hott-vereeny után esett k1. e dcnt rrez nye iÁ i Í.áÍeni ril]i i-lj"..liii"t-'] í"áí,iiií. _i'r''ir'"z 
nv kijr_beverte egJmést és lgen sok volt az izÁ qY6zeÍán. ve ""..á'.ií"7t'"" 

-e-Á-".;7;h;^:i-;:;x^:::';beverte eEvmést és lpcn R.'k v.olt az 5z.Á gy zeÍán. végere<lméáyében a:a_á';;a;.";r-r3"gíoi irJána' /Dvtc./ és Heírn-Bátint trg;t.ié...i "&;;i;r_;"-;Í;.o _'n"rvÉ". 
_iioiuiuE"." -_áio'uir. 

b1zonyuttaz ujlaviVéa 6orán Jobbnak.. lIr.. Surj.nyi Ferenc /DVSC,/ rv. Í.a r 
_ieivan 

7nvsc7- .i.iá.iiiii' "
J zge? /Pécs/ vr. Kováce !'ábot lPécs/ tII. putav'ovorbi ,tnvscz vrir. u,i"3t [iíoii /nysc/ -Íx. o1a8z PáI /Dvsc/. F6b1rákl dr.Kléh ],ágzl eé váreii bj;a'áÍ. -__-

Ugyanákkor a csepel sc. lf.juságl fiu t rversenyt rendez9tt' aoelyen 56-anindultak, kiiztttk Szentendr(
f i a t al j c j j B. A versen y 

", 
ju "l!iíl*:ii *#,-4mffi#í::l gff i*#r;. i:!::"il",,-6zePben vlvt'ák. Ezt ennél az. ifju8á8i korosztálynál a'nagy_réts?,'tD es'Éi;ui_i;";,. oj(oztar-szi;tséAea rogs? neqoldásnak. kelÍ. taitarr1. l 'i."i,uni"n eríiauriai i.á]o't]u'iil,iJZ 1 pdrbaj-t rijz ink ís ée tt'bb kéwcsebb siterrei-Jierei"iiái".-ii"erup.tég volt' ho6y Préda-16tv ár, /Bor.v./

' l::' l: l" tl-::-^"..:{:}.: 
-l:s+"bb ktizé. A 52g91gir rer eÍrí_si|laort<jr sienviiáe ii -áiz_".,i"jui" _'"':'

'res{j8e!. veSeredn/'nyében Í..Szlovenszky La.ios /vasal/ Ir. Belrce]1i sanaor /Ázenioer Ti i.i"áá"i'4kog /v.l[eteo./ rv- T rt'ik Tibor ,/Bvsc,/- V. lrurti"ii"!'János /uri/ vrl-'éiái"i'Je";;j:.a /v.,t!et./;!i_. líar th }'éter ,/Bvsc/ vrrr. liaay'b"r'.ü'á' -7^v'"]3z.
l.cbL:'ál(! Mosonyl Eltlil és í}:]''lI)il]- ;v:P':'_l.



Á csatoÍ{tázá8i üuvek IIÍ.o. k8rdv.rgenyén 46 vívó tépgtt pástra. Itt ez
c}6nérkőzések aor.á.l lgen got bárl a uolffiöETjFEEFüÍreor. l középali'ntóbln ílyon c6y he-
]'yért vÍYott hc-rnag holtv€rBenJr után b1utosltotta o6upáa döntób6].1 bólyót csákBy'akl azutátl
a baayot!álJrohlak !Bafe1e1ő6n ott oár 18cn Jót szglPep€lt' cBBk Horváth IE c /csat.Á./ 6!őzta
raes. -ikÍ tnpoaríló fÚ1énnycl nlnilon ellcnfclét lc6vortc. II. caátaJr zoltÁD' /v Jneteol/ II'I.
suáÍó Tlbor- /v.uct./ Iv.- HorÍÁtb Dczső /vaaae / v. Holvátb T1bor /Qegpel/ vÍ. Néneth Lásaló
/Bvsc/ fÍÍ. }ao'ó IstYá! /vages / yÍÍÍ. Bozóky Fcrcnc /Bv$cl B. gzéke1y JánoE ft.wet./
!6bírétr Bgrty llre áB Ba!á'th cs.ba.

Á v.x.teor alqcénb€r 28.-á! e/üJtt'tt6 e8ybo az or8zá8 uttór6 ég s€ratüló
korogztálYu Yivóit. 

^ 
üoteonrk cz gz lldvóa röiaánénvczéiá orszálezerIeTmÍEEaÍlcra-

IEÍTITÍit?Eről 1g ÁokEn löttok 11' hlgz€u eurok a kéi koroeztályiat lórorná oeak g'!íóteor
!€*1gnét1ód6 YgIs€LI'gln van atkalna tudÁBát összenétTtÍ. Eu6nfc1ü1 Bn's 18 kin.ílkozott alta-
lon, hogy képeeítést is szgTezalnek. A részlotes erednények a kijvetkezíkz A.z indul k ezána
sezescn 3L7. A.résztvev gzakosztályok száea 2].. Ütt r korosztályi teány t r In Szríray
áxtt fi.Í.ct.l II. nus &BBÍ ,/s& nte6l III. 01áb-T-gTe;IE-7EEi-r'--E1u t r I. Dg'n1ca For.:nc

II. Fáy Tarnás /Csonstád/ JrI. Jakab IriszL /neet/, Serdti16 koroeztály: Leááy t r I. Sár
Anrra/v.Met./II.Nénethfua/ÍapoLea/rIT..DásgeT'fffirutrI.Berce1
II. Fáy Tarnás /Csongtád/ rrI. Jakab IriszL /E3et/, geldul }'o-rogzt1ílgi Leany t r I. Sárdy
ánrra/v.Met./II.Nénethfua/ÍapoLea/rIT..DásgeT'fffirutrI.Berce1}1
sándor /Szentae/* Ir. Németh /KesztL7ely/ rtrI. Szab /TapoLca/, Kard I. Magoe M1hrí].y /Y,M,e
Ánna

Magoo M1b'ríJ.y /Y ,Met,lIr. Kováca T;,áezló /Eser/ III. Hammang Ferenc /Y,Met./
. 

^z 
ijaazpontverselybgD ! Í. viir s l[ctqor' II' E8rí sport18kola' rII. szolEo-

k1 uÁv' Ív.-v. TapoloBl Av é8 Bp. Yasas' vI. J zEéfváro8l gportl8kola.
Bzze} a Yelaénn'yel egyébként lapunk raás heJ.yén uég fo8]'a1kozu:!k.
lz uJ eezten<l6 els6 verser5mapján a Vagas éa Betouut éE]rlittesen 1rl.o.

kardvcTgortyt ]Paldezett''gnl 6rben aa e1a6 poutsáerz veraely is vo1t a Sztjvetsési_]Eía-kc-retai6!'TEE u kgpoBt -s'rá!Jrl'a8 nen 1s volt sok 1ndul . íilal aEle 45 vlY tépett pástrá. l
vcrEetry szinvoDala arrínJr1ag nÁgae volt és a kÍizalo] B hoves. T bb c6oportban- c8ak- hárE8t bo1t-
verseny után at61t'ct 8 továbbJutás kérdésc. A J 1 viv g8rrtek a kijzéid ntdben véTeztek el.
|''.vgTg"ny 8oT!a. a! utols tElálain{íl d lt e!' Horváth Tlbor /csepeL/ ég vajns zo7t&I /YiEDosz/k 8aJtt az e]. bbl '1avríra Áz utáaut L vetk6z6 maz nv te1.1esen k rLeverte eei.nác+ uívhoEvo gt -e t8lál.tB!áiJt d Dti'ttd 61 a aor:rendct. rrt. iroryáitr Dcza |Íaaaa/ rÍ'. paozt tripga-
1t2t!|!/ -\2 Ítqbék. B51q /T.lret./- vI'. Eiller Pétor rla al/ vIÍ. oyorvarr s{índor /císc/ i/IIi.'
Ruat! t1 Pétor lÉaktr. / II. EÉ él'J. Péter /Elaktl./.
F6b1r!ít t Bc!.ty IlJr és Pel cz 0y6igy.

'IlsraBakkor ugyanotd 1f,J. fÍu tdrvgroenyt ls rgudeztek. Ez n nelryyenen 1n-dultBk. 
^ 

YeTselyt uÚ!av1vá6 után SaloffiaTZIflJvÉÉ-aflÍffitg BudBrr lJ zgefl./ e16-tt. III.
P!.pp /v.!et./ rv. IBrkovlts /Pet.)tL/ v. Scburnann /ÍaBs,s/,vT'. Lícoi /vasaE/ vrr. BBltaz{í!
/vaaad/ vIÍ!. !{tredJ. /Csape1,/ rr. igy /osc,r. rauirati,káuJi nii eb uéáá|g"ir;'jaiáéi.- -

- 
^, 

lléktroloa III.o. férfÍ t6rYcrs9Lvén 7] Ylv 1!dult. l kiizdelnek 15eDtlélczottck voltat. goL volt .z rJiETiíEé';T'-faffi'iffir,i" 
"eg"g [;'il;;";"tr'." ls keriiÍtaor. 

^ 
t6r te!íilatére ttrrínd'|r p acr /rvSc/ a k zépdiJntdben 

'i%ii 
;i ii;r;; 

_ 

során cgak'
5|4-a!ányban naradt a1u1 Kunfalvival /'spari'. t s""'bá". l aonta .""a"vé-i s-ii!;venri.tet vo1t.
goztek. '^z uJ,ravlvág gorán FeDo6a11 bj'zon)ruIt Jobbnak. Írr. Takács Arrta]. /vaaaJ/ I'l' :zlovenszkv
*9l9s {YP91"1" v. .Kunfa1'-y-PéteÍ lspal.t./ vI. ott lJárton /Bvsc/ vII. K1gfaiusl GáboT /.jlektr.,/ "
vtJ''. !'elrer Ef gmér ,/osc,/ Ix. per'anczy AttuB ,/cgepel/. F6bÍr : Berty Íe]f,e.

' Wd'ék1 verBe4y6k.

l,z alf, 1al1 nez vámsokbalr 8 Duna-Tlgza ktizén ilrvend'etogen netélénkiilt aYlÍ- 61.t. Átlenetl pa.rgéa után uJra szorgaínás;;;d;;;8"; _;1;il;il"fii-;;;Í;;ffi 
; -ÁocBÍG]net!:e' arlo-]" e viJrriJa -ldotéor náTÍs lílzde1éDbe Índ1totta fíatBl_víY it. Pé].d'seutatd kozile-

l91{:ui:_T9}'"- ! 14y99í városok v1v életérré Ís kedv6z6eB hat. Elgdnek ott uár toáepJa xt'stB_l go! tartott bonutat_ t' naJal otthoDában ház1verse4y koretébe! tjsztáata az eT v1g;oavÓkat..Üllntf soren a nrl toJrben HaJ alu Á8nis 8y6zi'tt T}ryj.l Éva e].6tt' -e kaTd6zánot_ pe{rg nozsfurd i -zsef lyoTto Sárk zi István:rát szénueni_ rée ul -n vénter folyaáán " ic"ii it"6i k'k z tt rondo-
Í!]]-]lT!P1l aEel.yen szab Att11a lett els Ekín6 c6aba oi tt. Decenber fol3rauán n6r ég terrrt rcsapatut nérte aszeseJét e nagy-k r si kke].. Mhilkét ezánbán a t J"gÉ".éií"t b6;i"i; Uilfi_.}*o! ce.rlédon is é].énk vo1i a v1vB- é1et. l' t'uiÍueji-iiÁtárot-"__sl.i''Jii-il.qiliii Éaei 

_";";;i;:
:91Y:1JÍ*Í!^9Í?'?" :Tlt+9Ü !.eány éÁ iiu Ioi:t.i.-l" ;i ;bi-;"á ;-;'t il3ái íi$,'"íotlii-á-
'Eolloklel( nyertéL. E81'é!í1og'a cegIédi Mggyar sarolta ér e -g]. a resiou ál;dnéÚt. Iti kell
i:E:3it'3:YiotiÍÍuíÍ'3lisíÍ'-f*#íff"::;:i:íHl'.i:;:Íg:g: 16::!':ii;*,i;iíáí:*_;"
raég aok.szor fos''n!. hellanl. Úgyáncsak "ra""oi_i."iiu"t hiTt a 8Jrons'i MEDosz vÍv 1r 1, ak1k aDegyel -baJnokgiíaok Borán két bájnoLsáaot rs sueráziá[, 'eseáaíÉ'tÉ[a6á'Í"_t.i}n-ia"ué" eg rr"-gye sl J zsef kerdban.

t f vár:ogb.an é8 vidéken egyaránt egJrre nagyobb azáuban glBzaDorod sportts-HsE l1::l e1 szij]: taTtottak orezágos versáiryt nger6án. I-EÉ;; ;;;;"iy!í_fiiiJ y=ff.ffi
fi{i[]fi:{5;_i''J:Ii'Íí.'Ei?ai'}!i:i.}l1."$l;.i:':iE:i.:::*:i";*:-oLfg:*hít"xj"lEirtí:J,-!!Lt /Bp./ vr. Mddve /t]lpest/.'rilrir i8:l í.-iáip_tpl '.)-íi:'H;l''i;i i jp3áti"iiÍ]nd''l /fu./



Iv. Itrező /uipeét/ v. BabloiÚcai /EEe vI. Benedek /Béké8csata/. Kard I. Kovách tá'szló' /F4e1/
II. IéJos /fuel/ Ífi. Kutnyák /Egér/ Iv. Jakab /W6r/ v. ltl8rogvérÍ /Péca/ va. bócz /w,el/ .
Az össiet€tt -pontverscnyt fuer nyerte. II. Ujpe8t' ÍIT. Bp. Józséfváros.

A széged'i sportiLkolágok 1fjuság1 férfi tdrversenyén e1s6 Lett LásrLó /sza-
aed/ LÍ, lÍagyBr /cson€'ád'/ ÍIr. páy, /csoí,$lád'/.

olítóbe} folyanán veszp].énbeR rendezték a IT.o. férft tór és karalvÍvók ré-
ozére e hagyonányog Bakony (upát' anelynek nindkét szrínát MaJoT Ferenc /veszprén/ nyerta.
Tőrben TÍ. Kocs16 /veszp!én/ IIr. Koyácg /rfegzp'".,/ Iv. 'Iajda /veszpr./ y.Íj.9zt;taTt ó /veszpr./
Kardban rI. !Ípóth ,/veszpr./ TTI. Palásyi /veszpt./ Iv. Gliirre?t /Btnred./ V. Tlszttartó
/veazpr./

Á vasutaó va!óBzakoazt'é^Iy ok ifJuságt csapataLnak 6010zatos taláLkozáse az
Ifjusági vBgutas Nupa küzde].neÍnek sorá4 na6y vídékj- glkerekel hozott. 19 eEÉÜi[et közüt
1nnár haltnadlzben a Hód'ne z6vásárhe1.y1 l':Áv-]''TE nyerte a kupát. II. Tapolca IJ_I. Bvsc. - Az
e8yén1 szárnokban ie Jól Bzerepeltek a'Yidéki vasutas vivók. Í5y férft tórben K&_!uti Jenó
mö8ött DellocE ée B.Naay a két tehetséges szolnoki fiatal a IT. ill . rTr. helyct fogla1ták el
jóva1 negelőzve a vrIT. hotycn végző Kanuti Lószlót. A kard 6z{mban Dávrd /Bv1c/ Eyőz:ótt
Detre lBvsc/ e16tt. III. Biró /BVSC/.

Á d1ósgyőri Í1.o. férfi t61versenyt ujravivás után KagsaL /Üv'!K/ nye!+a
klubtárea Szakács előtt. IT1. Fenwegl. /B:nsc/ IY. DancsiházÍ /Bvsc/ 1Í. Nexnes ,/Dvlry' vI. IÍinE
lDvlK/ vII. soffel /DVTK/ vTIr. Hobpál /s.irogpatgk1 xrEDosz/ Ix. Ko'rpáB /DVIK/.

A Székegfehárvári vasas ifjusági íéríi tőrversenyén ritka rlagyezánu /68/
nezőny gyü1t ijssze. Elgő lett holtverseüry után szlovengzky /Bp.vasaB/ Radványi,/Bvsc/ e1ótt.
IIr. IIó:Ieth /Kegzthe.Ly/ rv. schurrann /vp. vasae/ v. Berce11édi /szfv./ vÍ. IíBTton ,/Kegzthe1y,/vIT. surányí /Debr./ vaII.,,\rday /Bp.va6ag/ Ix. Lícov /W.!asaa/.

A PE4c novenber 20.-án rIr.o. párba.1 t ő!'ver8enJrt rendezett. anclyen nind-
öscze 1o vivó lépett páetra. A verseny a z6iiEEi.EiftT-ÉIEEFisn szinvonaÍsÍj voit é8 a rI.o.-
Ta n1n6aitett. Á döntő résztvev61 körbeverték e6Jrnágt. Igy a gy6ztest ég a vI. helyezettet
egyet1en győzelen vá1a6ztotte e1 egymástól. Végeredrnényében 1:- syenge AndTág /PEAo,/ JI. j,la-
dará€z Áttila /veszprém/- fII. .Baláze Tgtvrín /szEAc/ Tv. szepes L. /PEL1/ v. ci.í szlir Lajos
/lB^c/ vÍ. Rácz Ferenc /szvsu/ vIÍ. cgányi Ern6 /szvsB/ vÍÍ1'. Ká1]'a1 zolt.ín /s!o1a.spart./.
Ezen & versenyen. de nás vidék1 vergenYeken ls iRen érezhető volt a benevezett fővárósi vas-
utas vivók távolllaradása. Á LiÍv Januá? l-től korlátozta a sportkedve zményeket s így a vidéki
vergcnyek :rrég nagyobbrnérvü 9lnépte leledégével ke11 sa;nos sáánotn1. - Eeí héttcl Íéeóbb aII.o. férfi tőrözó* találkoztak Pécsett. Á 17 vivó az eleó fordulót kőrrnérkij z.'ee g. nalal azEIffi-ffiaffTTIiid kőzvetlen ldegégeg rendszerbcn vlvtalÍ. A küzd€lnek rcen ezoróáak ióriát.
végerednényében e.lBő 19tt Haraszly IÁezIő lÍatabánya/ II. Kovác8 

^\ta]- 
/ÍE^c/ rrr. rerruany

Igtván ,/Bp.Honv./ Iv. Jakab A,ttí.la /DEA:/ v. Bavaaz Nándor /KaposválI KjYúzsj-/ VI. RéfÍ Géze
/Bp.Spart./ vII. várnagy c88ba /PvsK,/ VITI. Ba].anyai LászLó /fp.'Ionv./. A főbíról teendőket
varga l'thály ég 9a6ce Bertalan látta e1 nagy negelégedésre.

December ll.-ón Veszprélrben fé'fí&k és nők ezá!ára IIÍ.o. tórversenyt Ten_
deztek. tí1ldkét verseny uezőnyében alig akadt ninógi tett viYó s igy aii?T-ffi[EEalffien
ütötte mEg a raínősttés1 kövctclnényeket. Á nők Yersenyét 22 1ndu}ó'kőzül Balo8hí éva ,/lp.ttonv../nyerte Ir. szentai Á€lreB /W.Honv./ II1. iiorváth Judít /Bp.Honv./ Iv. szekór Észter /;traázr'.. /-'v. Golublcs 

^rLLkő' 
/Bvsc/ -VT. sándor E?zgébet lBp.tIonv./ vÍI. szóke Judit /Keg'ti}elyr';;,ivl'!Tii.

I{orváth Katalln /vegzpt./ Ix. Barlahid1 HaJnal ,/sopr.tÍATc/. - A férfiak v9rse[yón i?-en in<lul-ték. 'Hárf,as -holtverceny ut_án Tóth IíI1kló8 /Vegzpr./ Lett az első Terék Nándor /í}p.Ho:lv./ i11.
P,olgár' j,ndrás /cBepel/.előtt. sz .a háron veroeiryző klmagaglott a mezőnybő]-. rv.' súeg}i' irlínáór
/sopr.!.t.Fcl v. Polákovlcs Gyu1a /tsvsc/ vl. czáflt Á*oa /Ítonv,/ v]T. Dijmé Péter /Bfiireá/ VITI.
s1grlobd ÁDdrás /!eazpr"./ rx. Jánogka PéteT /yeszpt./ Főb1rák; zat&altk LáazLó éá ar.siirgá -F."enc

A SZEÁC decenber 18.-1 ÍIÍ.o. párbajtőr vereenyén m1ndö6gze öt€n indultak.
1.Rácz Feronc /szvsE/ II.liiaJJ .aarrra ,/osc/TrÍ.-6anTijffB /szysE7 .FőbLró.jir'ó"iái r'tiin. -'-

- Jdnuár B.-án szolnoton 1II.o. férfítő! és i!i. kardversenyt !€ndeztek. Á 11t6nr1vó közül e 16ő 1ett ver€tlenÍIt Berce11TTaTdó?.FentuetTÍt rTT?6Íi-ffie-ib-"óa"ói,i il'lviIII.Ult,cgn1k sándor ,/szolnok/ -Ív..JergzL GáboÍ /E'ge]"/ v.:.:unkác61 ÍstváÁ /szo]!rt./'vI.Balajt1csaba,/szolnok/ v1l.soó8 ig',ván,/ETe'r/ vI]'I. BablolJíay Korné! /F{Er/. - A klrdvLrsenyen u8yan-c'sk-ll vivú lépett pá6tra. Ezt a ézámot qgyancsak v;retlenül xEvióÁ rsivá"- ls'ór"o[,t "véi't".Ir._B ócz gándoT lwer/ IIÍ.Jakab IÁBZIó /E,éY/ rv.Kutnyák Gyu1a ,/Egcr,/ v. rhóroa csabi /b;er7-'1,I.Noske(y sándoT /szolnok/ ull.s'zép Istvdn /szo1nok/ vÍrr. Íx{rooirfreienó zszornói/:'.:--'!őbi!áks Tlhanyi Lajo8 és Csányi Baina.
_ A Pécs1 V.tlutas sK ifjucáa1 kardversÉllrét 12 índuló közill xe:'ocztea Tanás

,/PVSK/ biztogan nyerta k1ubtórea s.jt'í]fiTlá[i-ö'r,!TT-Trt-. K;;rá_cia;Ei- 7;isiÜ- iv. riives peter
/sp.Isk./ v. sze]enczí tlÍir:ily ,/Sp.Islr.,/ vÍ. :,;árosvári .lózs.i 7sp. iát.7" vii. -iib".l"" cauo"/sp]e\./ vrTI.várnagy t,evcnie /bvsx/.'- Az u;:yana]':tor renaezeii'ttt.b. i3rri :dryersenren 14vlvo .Lepett pastla. .\ vgrscny a lT.o.-ra :lcr': rninősi tett. Eleő letT:ffiT1Ei[']iffi7Téf,ÍámáÁ
/PVSK/ klubtárea Gibdl nóbert e1ótt.I'r. szilv,í8i lózsci 7iis;<7- iú. ri.i""i. loj.J_ 7iVéK7 .ü;"--
lbsza .Győrgy lPvs(/ :ri. :'iaTosv iri Józcef /sD. Jsk. / r ..se'nxe zElolt /?vs\l/ vrlr.vai.náe'' ilientelwsK/.Ix. Tunyo8l l':iklós /?vsK/. 

^ 
3Ysc viiróiá3k'tlívolrnirrri:is3' fo 1íl,;;_;i nek;i verseny teI-

Jesen házt je1Ie,,ü volt. Dóbiró3 cEete trgtván.

i
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796I. m ,reius haoü l)ersenynupt ,r

5, orggr ÍfJ. férfl és n 1t r egyéní és csapat-
baJnokeágok

5, Ir.oszt. párbajt r
IIr.ogzt.nÍt r
If JuefuÍ kard
II. oszti férf1 t r
II. oszt. kard,
Ifjuságl férfÍ t r
Ifjusásí n6'1 t r
Ífjuság1 n 1 t r

L2, 0rsz,ágos 1fj. pánbaJt r és kard egyérul és ceapat-
baJnokságok
Io oszt. n 1 t r /3. válogat / Bp. Bajnokság
/32 v. KuPa/
rlro oezt. férf1 t r
IIrl ogZt. kard és 1fJ. t r
III. oszt. kard.
Iff.oszt.nitr

. III. oszt. }card' és tfj. fÍu t6r
Ifjus{íg1 f j'u t r
Ifjuságí leány t r

].9. I. oszt. férf1 t r /3. váLoaat; /
Budapest BaJn. /W.Sz v.Kupa/
II.oszt.nitr
IfJuság1 párbaJt r
.I. oszt. kard /Gerev1ch em1ék verseny/
T. oszt. párbaJt r
IIooE'zt. férfÍ t r
rI.oszt. férf1 t r
ff.oszt. kard.
rfI. oszt. n Í t6r és IrI. oszt. kard
IIr. oszto n i t r és tfJusági kard"
IIf , oszt. karcl

26. I. osztálJru párbaJt T /3. válogat /
Brrdapest BaJnoksá8 /W,Sa v.Kupa/

26. I.os;Zt. kard. /3. váJ.ogat / Brrdapest BaJnoksríg
/Bp.Sziiv.Kupa/Ir. osztn férfÍ t r
IfJuság1 kard
rr. oszt. n Ít r
rÍ. oszt" n Ít r
IrT. oszt. férfit r
IIr. ogzt. férfit r s 1fJ. Ieányt r
Ífjusági J.eányt6r
Ifjuság1 kard'

IIT. 4-

IIT. l_1 -

ÍII.

rrr. 25

RendezÍ l

M.V.Sz.
0. S. S.
Honvéd'
Csepel
|tatabánya
Elektromos
H d^rnez vásár}rely
Szornbathe1y1 Haladáe
Nagykanizsa

M. V. Sz.

M. V. Sz.
Csopel SC.
Szolnok
Dt sgy6r
Komárom
Pápaí ttÁv.
Fgrl Sportiskola
0rosháza

BVSz.

Bp. MEDOSZ

Borsod m. Sztiv.
Debrocenl EAC.
Sa1g tarJárÉ l(ohász.
Szeged.L EAC.
Sztá].Írrváros
Pécs1 vsK.
Veszprén1 t'Ha1adág'Í
Soproni MAFC.

BVSz.

BVSz.
HonVéd'
Bp. Vasas
Debreconi VSC.
Saékesfehéirriír1 Vasas
S zombatheltri l"ialadás
Szolnoki LIAV;
Kecskexnét
Balassagyarnat

A versen.yek megrendez se csak akkor vehet bj.ztosra, ha azokr ]- k11ráe ís érkezík.

Ára példán;ronként 3.- Ft
Szerkeezt gégl v. Hold' rJ.oIf'en" 2?I. Tolefonr L2l,-117.

Szerkeezt1l a Szerkeszt Blzottság
Szerkegzt t Gábor J zsgf
Megjelenik mlnden h ]-5.-én.

Kégztllt a StatÍsztika1 l(1ad VáIla]"at nyorndáJában 3?o/L96L.
Fe1el s vezet : Garád1 Lászl


