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l r8g/rÚ víY tárBad&lo! novábon Eély nod1Lt6aléaecl éa .f{Jdalnas . szono-
r"rraríe8pl brogrirurrt !613al. !6rot bátJd'Lt

A !a&rá* pon8e divéo!.ía.t lbr. Ei.ldc 1(l bca tg.iLa volt l.j'rageg]. o816-
a1p lptbcao Dc es.l LÜ! tt !. rttla t tt. !yc. 8! a !ál'afirtáa, ad'f DrráJ Bcrtalan l 1_
veráreiloa gportdrt ir as Blétt bcaltott. !ál v6cá3ai1' t'tvP!.''t.nit6 argl 1at a Jclcr

t6. +ou'rltldny' nág hg a't agr l'r !6zta1 !c]'t''ta t ltJ l t'g glc Dc ÜtvÜD .9!tc!d6 .
at'o?t .o'oí !. a !é!E/ar lBttÉYáB b Lá. szolgálatánrt 1"-1a6 .o'albalt' a' .t{Yl3zoqroL
vílttrot bullálzásába- otyJr t Dd 'li16 tclJraitnéay' e,! lJr.t ca llg laa Bc*L a.! Erl't
lc1íLl r allolJra k 'É:rjét _ u5r qonitolor - D.B taláuul rcg rchol t dlá8pb.

. saágaduD} a1cJ6n tal Ito'ult .16gs 
'r 

lcr{Vcl a vlv eport lnnrlcacibcn.
ct 'bÚE ott a'grop.l Dovc a l'8Jobb8l LÜsÜtt aB 19l2_bca !á! ! '.ttlBl 

gzíttolt tattvtF
!.1 . r.!ooLbo1't!'' ol{npl*a. Esrr..E.1tcal6 r1t rctt.!tjr t.uábGE !'rlltgttr 

' 
lb. ar

cle vllátMlorrr' d. r ra azea fergctc8 clnltáYt'l 18 t 8 plstou tcl'ál'Jut t, a'ntnt e
loÜJobb.'lt 1gryio*ba! t 'd t1víl toh.tg tg.l'r broB lctcg gz''wal ! ! d16 t'.s!tr Í.!t-
v.ti.lta}. IrÍ8 ríl n}en .D1 L..tlnt' artLo! lo8utouár*, _ 116p í.r olyla r.égca - lcardásrr
t rtt.tt. a talit 1Ííu oltlDia1 BsJ'roLát. gucr{ay, hr]'Lszavu' oll'Dfclclt l8 D8bcosul6
cp aÍe gst llÍlJr.!!b.d' }tu'ámr! $a,DltortB b.' É!il.ttE' gzc'cttc a. ftlrrl' J ba!ítJ'tlrt
taÍtotteo

' vc!s.n'la*'a.rJ lct Lít betá.rrcE8an/ J. lr z tt ttr5r no!!.tL zl 91l.:icx.t
a!t' cl aa r.gB!cr.zt. . l.8!!Eobb L1t !t.tá.t' ar'.t !a ya,! Ylv clárb.t' e yl'1á8 lrgD.-
bat.bb var.s.lty{ucE rcglyrr{a{ t J.1c!tt6 rrrgr.J' L.rilbeJloll oLr.t. 8r rbhcz lÁg bozzá7.el'.
.' L. ho85t E.dáarJdb. .t 

''f,J8Db 
...s'rdal lÍ'vctte - tégpodt8 L1ví1 8rr L vott. - {t rtclra

.l6d utJít' ekko! .leDdbatjul' bolv Dur[y !.!tB18a r rr'6lfr v1váa nagaean 1obo8 ' 
t!!-

aÜtt6 ÍíE$J. vort.
x.atv.g Bcrol tátyá tt
Iort' arl,tor r.at !.t it1ca6 crlJE r.atc!.ld J! Írgyvcrtárralil' a L.s'á-

Lot' c.ll tol' |s'.IéníaLr 
^ÉtbJt 

L' D.!tlt' Fuobsol tí. orrts 1Ö6bríry É'rtt f l nla go1.
lolbat tBbblol boaíba' az srÜL nr1e!.t !ligb.' ÍáJ ab3. luívv.l vÜ.sll'rl brroaut l61cil'
ila 69a1Bt. rgtwcl t8J!Jl'L' bos/ példaaalríBoil 4yorán tlrtBt ut llaJil r Bvotcnil6 utat r_

'Üv6t 
áDít6 1fJu&í8r'sL.

blékgd t b1v'n Eog6r1zzt1tt E]"cll f,álnán.



Az els rlegy nemzetkijzi UerserÜr IYeus Yorkbun
A tranzott zl' v1v g' Y6ts6g qJ o1nlikén6k.' rtau'l dc. cetrrllc'_lal EunL.-protraDJ ban 8ulypontí kérdéskéDt alrrlDcl r Évág n.e'g tk gt rzt'nvoncánBl .nc1é3o, to-

víbbuca eu Do0I8 a YÍv 8portnak gaJát hsráJába8, az IIS.A_ban val aépsz;rusit ae.
&rngk a 8zol8á!.atában lcadczto Dgg a IÍ.' YolL ÁthLt{c cl'ub ícbttrá!

17. tíg l9._c k z tt naBlrzabásu acnzetk' z1 Y rgcnyét. EÍrg a voraonJrra !6ghtvá9t Laptake trcDt.tli zl' vív ,yLlág leg:}obb'ai, l 'tuk az o]'1Ep19'l s.6zt.s nagnr taritáv caapatttJ$: saJlo. a noBhívá' negké ew rtez.tt' ísr s !&s/ar vlv i_ nm t.h.ttok eleget anegllv rnaLo

Bu ttct olaszorazá8' hgncíaolazág' trtgl1a' calBala' lusztrá]'Lar cubB slBrí.oo ]'o8jobbJei, g toÍoéczotrs n !égztvctták ez aogr1kai é1voualbgu verlenfu.v k lao
' l Best aarrz6t} zL Yoracny színbo]'y. tr ' Iolk lgaol }al bb !B&/oal n.t szi-vébÓ!' i ccltral Pa ll^e n z lor tork ÁthIetic club nínat.a a].képaslhet luriiarl bcrcn*il.'att 2' cooLrtg3 palotá'a. Elz6t6r!9k' Ültiizdkt f rd k 6o}a éi a, gzer Ezon lyt b.fo-gsd nagrtaron a r{aztvev n.B! tok 'ászl lYal atoloráIva várt& a voTae4y r{eztvlv tt. lrenclcz a rtolcgak lgtL r.11tott6' hans! goaalosÍJárÉYal 3 6orauráteayJgái'"i- "ot 

terr'ntei.
ba! Ll' l 1s rnr1ta a 

'ta6r 
Úu! Paí v.raenJrekot. l nlroBtBtott disorfn:eibgn fot f'lvétel.Le ! r olpíal iB-T61' ui't k oeleYtcb ^llaiÉr irgÉt ttln o 

'Jres 
atct Ja. LJil h.álroÚ

'tra/ 
gr8t{t-paEzteI'1 Bvetkgz1k & I{!oaí baJnoko!Í r.' zgd8lovLc& l' oorirnorti éB rátpá-tt Budtt l.

l rcaaloz gé8 flryelle DíJratgtlrg k1terJcilt. va.aorát 
' 

f,ogadások, lát"á4yo8-
8á8ot !.8t tl'ittésérÜ voltat b1Yatalosa& a verse4yz L é8 LÍsaíl lk.'

A Déz wz ngéa n''nil a báro! lapon' d' ktt16n agn 'q, }a1dvrrgoalroD - '6ufo-IáBJ'8 loatÚ1t6tta a termcto Az aler1kÉl f6váro8 ieaot napilaptrel, ragazfuJáí s'oketla-
''9l P?siu g Eol.ghangu bohar'angoz }at tiJztjltok' na5a a iereeay Árati nlnáca Ycr.g'nygaáo-! 1 rdato8 é8 szakszoríi he].y zlnt tuit itá8okat tnrbltláltal.

Érdcter oacoénye volt a Y6r5o!tJ,B9&r B.ltor a' raépt6l_&'É8. tarátságl noz-
8aloe llletikc - az aJ! rikeí hadrcicg.gJÉk ezT6d.gc - bogzéilct tartott ás*a L6* aséi sora-
lbarr be1y6t Íoglel k{ilfdlatt aportclrberoket. tgr a Je1cal v szovjet ett táL.á't 19 b.nr-tltts.

tÜbb !áalí br1y'z1n1 LÜ'Y.tttést aalott.
váltoggto9 í9 T"g." aív Ju va:rseayben Yo]'t trégzí.tn&. tckíatettct arra,

lro sr Dl'!d.tt loglrv Í:r9! tsgrbtYáro8 vo]'tr-czért a iortot.tl !éaEtv.v6l D r!"ut " t"gtro t b"-uai YolBrr\yz6tt.ct a 1 trgánot z{-re t orgk1tottck t1. [égy 6_oe c6opoltb } rt tová nei6ve]'t6 vcrsoayz6 Lerttlt e t zé pil nt bé ' LnneD 6,' or6víszonyJl szetdat blosítYe allrglt kÍ-cgér.! ronilazolb9E fol!ÉattáI a kitzatgl.E t.
Iltaláaos v lcnrí4y azcrilt cg e lobolyolt t . rogsu rztlks g- ogolatág' é3cz volt ganÜL a ttaBron 93 I) cl6ké''{t'tt YBrsonlr'tsk ogyctlo ányoJ'ita!.a. reor turiénrrg_tott' hoanr 0laoler - az aner1kaL t lvlv-áB na8r rawínyaége _ nea v1vott trafia.unal, af1atal- fr'a'Bola llat k8agel' vagl Curletto és Hogictla. Áiabo s Dasaro' ogak a Éston'tlvtt!.íldr zi'lt l o&máat.

- ^u 
t8az{ liBgzoha8onll'tás' 6' }sálíg r6YLszonyok }Ür.nérk 'é'cl utJá! at nt_hot6t a1 _ nen pedi8 cty v6l6t1on t _pofcon'r vas/ esr r.o8g' Élodl'táson. Á t6r v TEoay2'l td'ztvgv Je k6'ltl a lsgjobb 8 k zé 4 a'ér'-t.i' z angot, 1oLe.g s t taí6Ta rcrutt.

Irclastcr 
^sV. 

DíutáD $.elroal l'$V allon 6r? arányb8rl gJr z tt.
IIloEos.lryna /-^na]'ig'/. 'k{ Bukentzot lvsj./ ar1 arányban gr zte ler v.oqv 7laerra/, dr.co'-Letto lo\agz/, VIIo tagnaa /trralciar/ vITÍ. coh6n nsv._-

- leglepetds, ho8y a két ernoríkaL kÍttin vLvással aege16zte az eEész
G]"asLer els oégével & nstrzetk zl' élvona}bu, kertiJ"t* Bful't a szak rt$t nrir x uábán rsállapítottaE rÚla.

Boz {ito
DC$-

_. Párbgl t rE! D.gt petést koltett D.u1Do ol1Eplal' bgJlotnet Dá{'8t !yu v._
reaá gc /8zlf az e1s6 h'lyegGtt &s,tala t{'fTsnct }. utotul' ÁlastB'i l'sV cliia 8:i,Xar otl! 

^SV 
ol.1ca 8:1 ardayban aratott gy zobct. D tftro wiszout i.gr.z /P,lallctai.11'B 8a'ír lcchenit naLf ClL.o 8t5 a3lír3yba]r Ey6zgabl'ne'sk3dett.
Jay ebben a szánban nera $.B'd'utr"tr"ffos$ms a ktizépdilnt ben e]'vlírzdtto



!6f?enc gJrózeb. te1J3g6[ fcálÍs Yo1t' E'8ásbé1t etó8encláJa' $BbBor{ ' d6 tüé8lt b1ztog
ieuporosE;&l, va1aroennyí e!'}enfelg faiié eDe1te. D.lfíaorót köztudopi]gu' ho.Jr nen viv
azép etirust. d3 gzuttal loE 'sra.1oBo1ti. üurdgD titkát' _trükkJót -1snerl ^eM€k 

e f,g6r-
v.rneguet. távolrá8tartáEai bÍh3t6t1e!r pontog éB gyore kégfojszu}áBai' Yáuba dobott
á"''cr tr"nc elieo csőalöt ÚoualtaL. út szép éa tzgalnaa vo1t' azt a frencl"a cst!áltao

Kardbs.aazo1&BzCalarcseéaCur1etto,Quartlerésccher|'BáDoryrPe].la8hy
&z 6.ngo1 gogt(ylfi$]rfranoia lrabo alkotta a nyolcaá d6!tót. A'ki'aépdönté Be8tepGtógét
x"e"y"i1" 

"l ""- 
gzol8Éltatta. l ati'!t6 legszebb gÉrkőzése a l{ánori_Árabo találLozó

Yo1t' Eolyet 8 fraDc18 Yivó lot9 a!áqybaD nyert De8.

Az r1s6$í8ot az oI&sa celaraso halco].ta kl B dlintőbon Á'abo feIott alr9-
tótt 9t? a.rányr ryózo)'uéial. ITt. Itoa$ms9 

^z 
.gré'rl YerBenyel befoJezése_után konblnáIt

c"*p"l".""uqyi" É'trtt aor.''lá?oDtagu c'Epetok kiizatöttok o.Jrnágéat 
' 

csr tó!' .gy É!bBJ-
tór és esr kgrdvlvó.

EbboD a BzáBbab i3üit flenoia gyózelen Ézülctgtt a üa8nal3' l.f?anc a Á'abo
i''szoáuítá8u ceapat l5r9 aniáyban 8y6zött a curl€tto' D.lfÍnr 

' 
c8laÍaso olaBu csápat

gllaD. Í1I. USÁ /Á:relroit' uarótrtsi_ oasa'o/' IY. t{a6rtrítaD'r1a /AlcÍandg}' alay' EoBlvtts./

Á Jury etnöko tí6zts6geket n.xorc1ér' IE!8larotti' D' Baurloat éa Joa6 
'lGcaprl"le 3 kö zEe ae].ó 8€até Erg 1átták B1.

**{3

A MAGYAR KARDOZOK NET"KTJI
alyan a oernelr.,t"g tninÚ egr nagy iintlepi oo,esorlr. - pezsg n lk 'l'

A FIE elrriikének nyilatkozata
a nemzetkiizi vívri életr l és az amerikai'magyar vív kapcsolatokr l

N6' YolL nasr DgDzotL z1 t:lv _ag.Í'ény6 után íelkért t t1gu91 alc capttl.rt'
a NeEzatkaizi Yiv sziivctség elní'két. hosy a látottarÍ 1 ág tGrvet!61 

'JÉIatkozuon. 
Eo-

}ékGgete6' ho$l rnég elll ki Bzékéao} 61io81r1á9a e16tt' felbí ré BtÍrrlaa ' 
c16szi'r raJtu

ke?Ég't{il sz it a-neuzotkiizl eport-táraaatalolttoz és L1énelte azokat 6 szanélyee rz -
seÍt' anelyeket vív spo'turk 1ráat rírcz.

n^2 aLs6 1'b9t! D6gr !at.z tt 'rel 
yorkt DeBz tk zí YlY volaeny tulzág Dál-

tr|ll. _ uiaden tokiltotbeu _ Y{í'akozásutkat fourltirtta. Á 8&Jt 
' 

a ráar1 l.. rírdakl déac._
ctkÉoi' helyazÍn1 t! zYgtítéso' n'olo DgD'et _v6rar4!r' lti l Bsga8 BzintÍl kiizalgtt el, 'a ná-
z6ki3zi íség loha geu tapasziali élit.kl atég. ég rlthony J.f,canc t6r-t'1tskíIt6 relrtlcz gc

konoly bíuto8lték a Ji'Y fs uézvg.
A YsTsoRyek szt'nvorra]-ár{l t 

'Yet]'on 
a i{rgaculet utálr elnonato tt ai v tc-

nényenet, s 
'.8y 

arra lroat neE ts1t1tDok Hté:rr1. lÉBz 8azaE rgoDbgE J81on18g 
''s 

azt' ho s/.
vatánenrr'h'en ná5ron fáJ}altuk &írpát{ nudolf ds tá'8a1 !]-l!ar3dáaát r !3rt lga' az é régl'
eorrdáa' ho$l a EegJraf kaÍ.aloz k nélLtll olyan e Ycfaeny' BÍnt e i/ E86r iinaopí YaosolB
- pezsg a,í1r!u1. Ugyanakkor oeg ke1l aáoDbalr ál].8p1tanoB' hory ca1a3oB3' l'Bbo ' 

llá&rÍ
r{s Hoskyns a kardriYáE nagab lekoláJát Batták. Á rendaldség nyolbaJr .lhatá:iozta' bogy B
k vetke; vbélt iÉ' ér azutáD folyanatoaan EíEalrn 93zte!d6bga lícl Yortban 6't a neBlat-
k zí velaciryt oeetinrrítlt. rgné].}rét le8 ekkor Eár a uag1rar, len&r l' szovJet éa s6otlgg
ropán vlv kat Í.s vend'égiil J.áthatJuk. Bakenmuotkuí
Ügo1etÜk bbá válása s ktápí abbá tétele
notffeq* _ rraraenun+ \eJ'r. Az rírdgk16ilés e az ÁDorÍkában a vivás t falLendiil"t.
,okoznL kLvánjuk.

Á Dutsblr8bg.a o1d !t ar6 le! 16 IÍJu6ág1 v1lá8bajlotsá8ra ee88n la átnc-
gyek Úur Ébao .oz lkívÍil háron n ! 69 kít Íét{í Ytv n}Bt lhrlrbu!8ba be'rov6stllk. tiiz -
itlt t''uyuootot' rzt a agyazed Íiatal balL'ze' b l8yvtv llat, 8&it 16gkít D bb uttllp t-
1águt1blak tartulL.

torj"n bán Be#:endczend6 guÍdgí Y1lágbaJnokoágon, n1nt g'.'ár tt'b'b ízborn
Iasa#6erten - aBer1kaí csapat résztveezo - vtÍl nég ugvartebb aa_e ateeffb8g
exvetlen kilI sauatot szeretn nk Ser Yorkban ve
Á1kaIr*&$f, vs3.t a
&r" e6ytíttosbon
viom & l"eg$obban

Á
AT,
1d

s1ker'ilJ.t, n1n en}c'nek Bg8 kelt k{lzd.onÍn ha vg3.iák gaenbrn áz d]-re a,k&r



LerÍltd'r mnnyo! 1eh6t' ho6r a caapat a IÉr18Í bravurt tlegíg!,5tllo ,.nl f1at8'1 tóröz6_
Lulotek ou B Dérkózés nasr3zer{l erf-próMJe lcang.

_ 1ovábbí nelr'ettÜzí tervelnk a kóYetk€zó évétro nJnrba}. _ A vívóYorse-
nyek áTadatában az utóbbi évekbea n1adössae két olya'rr atadt' a.uély Jo1eDt6Esé éa }ragJro_
EányoEEá vlíIt t Á nalrt1ní ós a s!'Teaf1co. - Az egr1ket a f,lanclá&' a t!ásj.Lat az olagzot
ronilczik. A londoD1 coTble_Yerge4y' c'anona' aa alanJrtőr éa an:ryl &á8 91tünt - }telyottük
felbrkkáat a be1ga cBnd r a tré6et soest' és Bok mlís tsogtaTtott ta].é]'kozáB. d,a az I€JazL
ÍénJa1E6 a üáJrt1!ll. ár a spleafíco. - Naratban és nő1 tőrben ílyen 6Ygnto o1dör2tésre ke-
rii].ő besrczabásu vsrsely n1nca. - Loo G.IÍu!es' a NoDzetktizL sgi'Yétaéa titká!-pónztáro-
Ba' 8rtiniékka]. E€8beszé].ést folytatott' nelJmok ereilnényebdp os/ taiil-kuÉt alaplta_
nak a az első kiiráaa! L962. - A' vorBeay eínd'nkorl sz1nh6].yc' tra' York. Főrendaz6J. az
a Ituaes 1932' ak'' LgL? és L932 ktizött tlzenhatgzor - 1e8ttibbazör _ Yolt Dlnal L báron fcgy-
ve}neobétt ba.inok s.z UsÁ-balrr áe a vÍvás rang.lsőJg. I8Jrhát s,z olnu1t f,€b'rráTban B a 8_
r6nalau aÍ! YcI9ony DéBzét kög{ é1Btt'Ák ttyttá!yá-
nat t6EiDthető

Tudatában vasrulk a,nnak, ho6r nets elég BegalapÍtan1' a (upát' ktÍÍÍri a
vergenyt' szétkii1a16nl a Begh1vókat' ha$eB 8 rcDdezóscn tul álitozatokat Ís ket]. hoz!1'
}top & !íartlni_tarilon a 16ak{vílóbb aurópaí Yersenyzők dnal ell'natulJ anek. A Bi. gonatunt'
bosr a renalezés gt'ratülékonysógén éa az e1őkeszités nagrvonaluságií! kivíÍ]. arra 18 üaJro1-
Jünkt bos| a népszerüaltés hélyeE lráaybBn t6rtónJék.

E téDa bef6jezáaéü1 e1 kell Eondanon' ho8y a karal falé áran1ás 1aaalül6t6
ÁlorlLában ogrr9 ttlkríbb ai'Yekszík.
' Eiluarilo üaDg:lgro t t1val Íttlétekor tlegbaszéléat fo].ytatta.u. Az olasz Szö-

vet9é8 órlntkezéebe 1ráp üaTtí-LÍvgl éE ninden évbe! n€Ezetúiiz' a6L tőlvelgenyt Íogra!'
L1LT!. _ RólE gzéLhallye].. I5r - teluát n1nal a négJr fegyvernennak líaúku}J- a, vllEEEaj_
nokgá8o k o16ttl na€Jtsz6rü fő!robíJ8' negg3t6ződésen, ho6y ez a vlvás h&a&nára l€Ez. _

- ül'ut t{clazetközÍ _ szt'vetséc1 elnök talán kissé tu].zottan ídőzteE anDát'
a kér&í eirrí 1' hogy lner1ka ho8ya! kapcgo1ódÍt a neEzetkózl vivás áÍa.EkÜré bo. _ ltíost ar_
ró1 teszek énlltégt' hory toklóig a v1lágbajlokgí8ok rendje hogran alakul. ?opov tábo!-
nokkal _ a gzovJet szdvBtség elnökévet 1eveleuéat folytattaB' usrt a szovjet 8port
}962-ben I.c ni n rrá al-ba'i. Y88Y uoazkvábsJt gzerett€ vol'na a v1].ágbajnoks{i8oLat
a€greüdozn1. EppeE abból az lndokbóI k1Ínalulva' hory a vivó11ag élB&raalt országokat ak-
t1viáuuk' PoPov táborrtok. de az olaEzok' franc1ák ég angolol 1s. uagukévá tették azt
a Javas1atónat' hogr 1962-ben ÁrgeltiD:iban, 1963_baB ped1g szo'jetua1óban 1ogyen a v11á8-
bq nokság.

Áz lfjusáíg1 vi]'ágbaj noksá8ok 1s esrre na8Jrobb Jet-entóségre tesznek szert.
..' ph1laals}pbÍaí világbaJnokgág alka1aáva1 9z égyiptoní vivóEpo"tot t'a€iku9 repülógÉp gz._
rencsétlenség Tenatttette Deg aJ.apjaÍben. IJegi(ivá].óbb Y1vótt é8 ILi'ly bLlre _ raag'ar ea_
zőJük _ ]'eltB ha}á]'át ée.ezt a osapást nghezan lehet kÍhevérrrl'. Az !ryiptoEl vivógaövetség .oost uJra Je16ütk€zett ő'8 töt'akvéseikbea óLet táEocetní kívánóx!. Ezért
azt Javas1atot 1s pártolon' B.ü,e!y az t962_es lfjusá8t vi!ágb&jnokság renilezésének Jo-gát ráJuk Íuházza.

1963_baa Logz ötve! évss & ReBz€tközi vtvó8zöYetsó8 az ünnep1 ü1ést ab-
ban a tot'enben akarJuk BeBtartaÍrl' abol szövets{5glínk négalekult. Áz lfJu6á8l Y1lágbaJ-
nÖks,íg pealíg usranBbbé! az ünnepi évbeD B6t8l"unban kg'rütBc elde'ntégro. -

lernészetesen elnökségen e1ső nas/ állonásar osló lesz. Ez.n a kongrcB2|-
6zugon gok uJ javaslatta1 kol]. fog1alkoznuuk' a.&ely a JaJYó éYokrg iráByt szabnak.:Ezek_
rő1 a nagyar gportközönsóget má5 alkaloEnal fogon l'nfor:rnálnLo -

Itt ke11 le&ieg/ezn€E' ho8y a 'n a gya r B p o r t at l p 1o u e t á k-aaL fontoE 3zerep9t s zánub.k. e torinó1 v!-én' és a arutsburii rf-
Jus.ígl vt1ágbaJnokeágon, Bho1 a'leafőbb renitezőségében fo81a].nak he1yet. s Sziivetsé6ünk'
bLzott8ága1ban is Bary szerepet töltenek b9. -

l!ár sokszor ].e'ögz1tetten' host a Bagyar egsterek és versenyzők kíi-
lönösén a kardbal egósz sereg ország érdeklódését keltették fBl óg gEgltók szÍDYonalu_
ket o

LBve1ozósen' tár&yalásaÍn aorá! 683rrc_ aé€la bukká,no} uesrar nev6Lro' akll
alglekag nulkái f,ejtonek Id. É 1é n k f íaye1én!g1 tLséren a !B_gyar v1vógEets1apben negJ.1eDt L!ágokat í s' an€lyoket
16gzeme lefoldÍtan&k.



És befejezésül haald etslék€zzee neg le8gze&élyeBebb enr}éke'lr6}, anei.,
nagya.r voaatkozága tBiatt szánoBra f6IeJ tbeiet]'an. üo s t t961. nyaráa l e 9 z hu-
azoB6t éva a!'tak' bogy Balsto! La?dbaJDoksá8át neg-
nycrt 

'!. 
Yoltal!" s.nellkel baJnok' tÉsztY9tt6n noEzotli'zí vorgany€ken' voltaü

oltlptto! tiibb9aör' - il o ct:e va8Jrok e legbiig?kebbt Jó 1enne ujra Yerselyeznl' a csoalá-
1ato9 naa'a:: tenger partJán _ d'o buszontit dv !ár 61nu].t. !'oEi azok a fiatalok lnüulua}
ntniten országbó1' akík 8portlrllk Je19liéi.é8 J6YőJét képvlEglití.

- A Nemzgtköz1 ]'.vógzóY€tség elnókének negkószi'Bjük szt az uJBbb nyLlat-
kozatát és reraélJük, ho8y az oE1ói neEzgtkiJz1 v'vó kongresgzua alőtt l'8Eé t ne89zó1e1tat-
hatJuk. - A Bagyar aport - társada]'oat órthetően g' vÍváB lcérdésel közé1!ől értnt1k, és
sztv€s€n hall8atJa lúiguoI al6 caprj-l€at' akit ma6lar barátnak és k1titnő szakértdnek' a
vj.vág uJ nagy 

- 

népszertisltdJénsk t1szte1nok. 
Paclflcug

!i :

r"

A rnilán i SPREAFICO PARBAJTOR emlékverseny
Á vt1á8 párbal t rviv lnak évenként vÍBszatér6 na6r er6pr báJa 8 nrlán t'

soc13ta al.1 oa}itlno club terneibon febnrár 25 és 26.-án zaJlott lee
. A YergerrJrro aagrar részr l sákovlts .T zsef, tlr.Íarrsz IBtvá!' cííbor !aÍ ía'

&íráay írpád, f,aroáí J zsef vílogatot! versonyz lnk Székely tíbor csepatvezot k1sérc_
tébou 23._án éJjel indultak utnak.

}Ia versonyz6ink Eé'sék lt ereatÍoényeit nér16aouiiB. nln Euabaal !Í8Jre1lron
kivltl bagJml' ho6l k1utazásut k6riilBénye1 n6n alaku]_tak a le8szeroncBá BobbeB.

' ^z 
olasz Eeghivás kéE l Tolta' az utlevél é9 Ytzu! utolg percakbo! 

'á'.l b3érkezése oár el6ve ta nag3r izgalEakat okozott' al. továbblott6én ne! totto nrír lehc_
t vé a hál kocsl jegyek biztos1tását.

Á csapat ]6 rínís' kít éJazaka1 utBzáa utáÉ a Yers t\y 
'rapJán 

:ro8Bel érka-
zgtt xi}ía ba' képzelhet en ncn a J'egjobb kond1c1 ban.

A 248 ré8ztv6v vo1 beínditott varaély é].96 folilul Jának befeJezésc utrín
versenyz Lnk a rnérk zés náBoilil foratu1 Jában' du. L/2 2 yakoÍ faz elo napon/ kapcso-
1 dtak b9 a kiizalgle be' aEikor l'B a násoalik fordu]. ba.n 23 c8oportb8Jt 6-7 v1v lápctt
Éstrgr Eelyek kt'zitl a J e1E k6'-il1t tovább a ttivotkéz fordul ba. Ebbén a fo'atu]. ban
az LisszoE nagyaÍ ver3epyz bIztoa v1vá93a1' cBotbrtg1s ként Jutott tovább. A haÍladlk
fordul ra a Bá6od1k napon !e88el kerí.ilt 8or' eE1kor B csoportban 8 é3 9 viv kílzde't t a .
32_BB a1iint6b9 va1 Jutásért. csÖportonként 4-4 vlrsenyz keruli tovább. ltt esétt ld
alT.Kausz lBtvlínr ak1 a &as csoportban vÍvot! ás 3 8y6ze1emnel 4 v6resé8 o l'lett }uá]:Ea'
ho]'tveraenyt v1vott e&r }telyért. A hoLtverseayb l Ta8slnárj. o1asu viv Jutott tovéLbb'
akl erndkét o11e1f61ét negYoTtoJ'Kauaz leDartYsdv6 B B rcsijaon vivott' Bllit az 1s bi_
!oEy1t' ho Jr a holtvgrseny gorán TassinárL 911ar 4t2_re Yezetgtt' aE1kor Lét parád ?t-
po8ztJa oent passzérao

A )2-ce k zvetlon klgséE.s foratul b l a 16 k zé cgak sákov1tB J zscf nent
tovább' annak ellenére' ho&/ gJtlt riv nat 8eB volt ltt kono]-y 6l1enfe}e. Gá'bor Tanáa
6&1 53 év s francie velgenyz t l sz nv dctt vereséget, - akinak viv EdoTa rcndk1vttl
kéllon tlen volt ég a ki'votkez fordul ban ellene vÍv honfÍtársa' B válo8atott Qu.yrou:
is csak Bagron rrebaze! tudta legJr zní _ a1nek reniles ktir t!ény6k ki'zijtt non Bzabadott
volna c16foritu1rr1o oábor passziv viv Eodonít az el}onfél az o]ején J l H'baBz ílta s
4 ro_ás vezet sle tett szelt' anÍt GáboT csat 9:9-rrr5L tudott ktégJradlteni. Á vég n azoa-
ban a fárad3ág k vetkezt ben 12rlo-ro klkapott. - BéTárry el}enfe!.o s!Í].nc lcvtl olasa
vj.v Yolt' at1 ngn gzáB't az élvonaIhoz á alci ollc! &irány k6nn$r 5!o- s EBJal Br4 vc-
zétésra tctt azaTl, t' vég t azonban 61k nrrye1Etiak dte és ke1l6 koncetttrdal h1á!ylíbe!
13r11-Íe szsnveitBtt veíesríget. _ taroeÍ J zsef e1lenfel6 a sv ,Jci caYtn volt' el{ l.ge!
tebotcé8oB fÍatal balkezea YLv . A nérk gés'cgak 5r5-tg volt szorog' 8tt l kezalYe a
srníJit k nnyen gJr zi' tt 1o.6-ra. Á két Yels6ayz6 kajzi'tt léByo8ea tuatásb61l tilli'nbség neE
volt ás a gy zolPet a jobb 1dé8 és fizlkaí áuBpot di'nt ttE el a sváJ ol' JaYárB. - sáko-
v:Ltg J cBof a 16 kt'zi'tt áz olasz Peteéattát kapta ettelfglétll' akl el}en _ niután e1 z _
Leg a 32 kt'zijtt a fTancLB oa1llalatot szoroB nérk z sea' dc végig vezetvg 11r9_re v rte ul68'.
Dár fáladtEJl árlt }L. Ernek ellonére J'gen szép v'vá36a1 véBíg veustgtt ag olasz llen.
Az o]'asz k6z nség' auely ebbe a t 9]rcub6 t au]-t' f,e:rgot gesen biztetta honfitársát' ak1



vé8Íi1 15l}3-ra tudott gy6znÍo j, unérk at{e ]'efolyása a k vetk*z vo].'t"sákÖyits 4rZ*re
raaJd 714-3 r s t még 13l12-re Ís vezotett, de 'F hosszlt assz megterhej'éeét már norn birs-
ta,, tÍála kiÍl n fígreJ.eube kel]. vennÍ e]. zetes iértirase laíattl L L/2 h napos kíhagyását,
ane3.y a f olcésaillésben ís v1sszavetette.

Kti]'fi'ldÍ versenyz6k kijziil at olasr fíata].ok rrivta} kínagasl an, ktl16n _
scn saccÚ , aH, e11erui11batat].a^rr vo].t' nasron J l vívott Brada és Pe1a6att" is. El-zeL
gzenben a 32 tr ztjtt klesett &E olimpíai baJnok Delfl'n és a vál"ogatott Taagínarí.

Heglepetríst keltettek a svtídek, akLk ktiztil hárman kertiltek be a nyo3'c kt'-
aé. Kiil niígBn a 19 dveg N/al"berg ke].tett fe}tiinést, akí a Breda o]-len szorog mérk zésben
csak lOtB-ra vesztetto l{agyon J vo].t a ez1ntén elég fíatan #*mesJ6 lg"

A frarrc1ák saerepIése aen volt nag3ron J , annek ej_lenéreo hogy sncrrour
a 4. kiia keriÍ].t, nert Drsyfuas, ak1 az oLÍnp1án Vo YoIt, már e 32 lc6ztjtt kLesett. Igaz,
ho8y nen hozták el orrydt, GuLtgtt-t és még egy_k t ar s Yorgenya Jtiko1'o

A vergenyen csak a szovJe't vÍv k távolnaradása Jelentett ge kkenéstn
Á lengyg]-oh lí t }oger oobb párbaJt r z6Jííkke3. 0onaÍorral de straag].kávalvottek lr.rísat" GongJ"or nen kertÍlt be a 32 kijzé, vísaont $trazalka verte kl az oJ.Ínp1aí

baJnok DolfÍn t. de a 1'6 k zijtt 6 Lg vereséeei saenvodett az o6rÍ"k av dt61.

z knok 
'lyen 

n.*"j;nff::á:"liÍ"-Í3l}'Íl;u;;"3ff ""*nÍ;t1::-íH":ni#h-TT#'ff;Til:
kead se el tt. A verseny lebonyolÍtágí n dja ugyarrÍe még a gzokásos váIogat verge-
nyekaríl {a nagyobb megterheIést Jelent ég á kijzvotlen kiegégné]. el 'írt tíz ta].álat he-lyett egotenként tÍaenijt ta!álatra men6 ktizd.e].en a szokásosná]. 1ényeges n nasrobb kon-
eentrácÍ t k veteJ. !il $r .

' Íovábbmen en, níután B nonuetkijz1 Yersenygket - kíiJ.tjnijson párbaJt6rben -k gvgtlon }teséses rendazerbon bor1yoJ.itJrík ler'aJád.atos votna ítthon ts iLyen rend'_
szertl v6Tsenyeket rendeaní" Gondo].om, ha a tráron válogat vgrseny eeytkét ktjzvet].en kÍ-
egéges rendszerben read'oznénk uegr versenya ínk néní gyokorLatra tennéngk szert ebben
e náIunk nem kultá'vált v rsenJmenben l"g.

nyeket, '"ív*t:iÍÍ;:l iflHffl}i; H"ílf;;};:}íJ-:"::: ff;::*.i-H:íÍ'H:Í"xiilff;*_sdrte' Buon reményiinknek adr:nk kífejezéat, hogy ÍorÍn ban á-v*}ágbaJnokságok k acle1"noÍ
soránr' klkÍiezijb ].ík azt a csorbát, mely ezuttat hLrnev{iket értoc ssáke]"y tíbor

ÁVffi r,''í E T ffi # ffi ;': : ##:,;';";:{,:;::r';

TAGGYULESE
' "Ar' llnnc1Élyeo dlszbo 61t zijtt I tgÓT cluDbe1ytgágbga a naJatneD totJoggzálbárr ' e8Jolent viv gzakoBztá1yt teggáa régzvételévet v"zit sE6vá]'"sztá razg5rittÉat tar.-tottaV6rBtrtror.

'|, Yi'r s rt or sport club .ln kseae képY18elot b n BegJ lent Ba!.agga János
r1aa'k_Lg' akt a wLY & k zt'tt álta].á!oa népsaoriiaé6nék Brvenal. rogp-ragi Sánitor szakoeztély-Yé'rt6 belyott a bsk lt a gok f,oRtos rís álitakes tét!át táraJral k zgr légo;.

_ zékáry ]tDt8+ at'. sz.o. lnté z6 Lan rtettc a otgor "iv t kfuagagl argit-
EénJr Ít' D8ly t( La'riJtt c 4qr nl és oaapatbaJuoksá gok ezép azáma1 azerepe1uek. jÜv szoo-pntJáb 1 élonban a 1ag rv.Dd.tcacbbaok tartJuL ait-a itícsé}otoc t8rewoát] rro6y aY.lcteor.vlv szakogztálya !ásr Lándttlattel bouzálátott éz utánp tlás nevoléséhezr-is.!9! a t }eD l"s nár tisztea orcd ényokgt árt 01 saját !cv6168íí flatal a'aila""r:

. Brrcz.l}lt ltPor ^rlcIk'ilett azután Bz lá8ra' JaYa8latokat tc1Jesztv n el6,l61Jrof at uJ oDna nogrd'laaztaail vozot6aég f61ad'atait kép zaék. á' azakosztáÍy BulypoDtí'pToblá áJa a tcron_kérdégo ltaJarílatoanak niit6gtt1, ho6r á tretaoloak' no1y or'száeol-vr_szoDylatba! aa cla M!o! vlY szcko sztáLJ' k vé gorolhet 
' 

ntnoe aaJát vri taruo] rís al-bé 6 tbea Ír} dtl 1 ghe t9 tle! Lsrlt!.!é nyBk t6'o pett o.

reffis

A továbbíakban a BudapestÍ sziivetség1 Kupa Yerssnyen va1 B1nÍíl
kÜ]:ti rdszvét'e3.re }rJ.wja f,e3 a tagsrigota A,z élvorserrya 13ttz fordu!. ezután azza]" a

szélegrbb-
kér saeJ.,



bogr a Ler.t.ilBóBctE't 
'a1ül 

Íal6t gínt a olubaalzéseren 1g l/e&/eneb t$s'tr ás az utáipót_
1ágsa1 való asszó!áa révé! JínrueaaL boz!á a fi.ata1sá6 trcbníkal f aJi'5d'j'séhazr

- lr8Jrott ttcly33 Jlvaaleta volt BoPc'gtLJmak' hory a Elub1B€oL ta6*l.cack
a168ot a vc$e'ryckó! btrÚldlt 9a1ó t''kit]'dató3ü.L. B! n.toBaL a olub ér{6ke' iianatu 16'_
át'ilak 

'''' 
D3!t ha ez az el8oadolár .1tÜ].Jcalito. c€s/b.tr Dag6'llatetna a ?o'aÜ!JrÜko! Jc}gltt_

kcg6 bl'óhtályt.
Ealaare .bÜl f.l.rd1eláBáball a b6B'áno1ó b1ányo58á8iLt t3E'{ lrtfogár

tárg'{rr{o tÍ'l eiTTÍ-Ei6ffiszárolóban éfiról. hogr a rÉg1 vozát6set prtpannJrtor qrt
valól1tott !sg' !1).Jr'n ncgoldat!.an problénák lgladtet fenn, áa El'l'cD célL1tüzó3ekgt Ja-Yegolaat e Jöv6bca.

Egré bLclrt el1gnrrérlc1 adóull a lzakos'tály e1ürlt dYl LoDoly c'citeóDy.l-
n.L. ilc rz.L no asqucnel .lbí'aLodott8á8ot 

' czok az crailnóaycl kötola'Eit. Mnrtat r'
v.I.toor t{t aa5r pEblá!áíára' a n6L t6roaapat !'g!tÚ.ttá8érc, dl r Élbal t6Í !o]-liÍ
3 tárfí tőrcsepatna} 16 c186 voDeJ.ba va1ó f€lbozáÉáTa. 

^ 
v.Ictco! clnÜtoógc Jól tudJa'

boty 
'nn.k 

a ppbléniaet ! 1o8Bs6robb ksfétÜtőJo a t cre!-Iórtiló a. A Jcl!!léa1 no8tob.
torcDyi8zonyok 'Ecn tlEz1k 1ehct6vé kcu6 szélu flatBl LtLópzósát. tr 1tt .t5r 6rvanalata'
beJa1cutóaacl azolgál't BalaBs8 ct'ök. A 

''al'zrrvrt6t 
e1Dók5d8! órl . gPortkur1 rtlnrr}8dt

lÜ!ütt .lvL uesállapoalág törtólt .gr vlvótaloa létogitéae érdctábca, óa rcnéthct$, tro5l
a .gJát tarcn nóg .bba! au éYb6n !o8YalóBu1. vé8ül !.lbtYJa a ttvóedAkodltáry tagaá8ít;
horry 

'.Jle'3sák 
kl tör'üLben a ba.ráti kapololatotat. crc a cálra rPcBdclko!ó Bükr. {1l r_Ltcor YáJro 8Í ás nárg1t3z1gotl' olubhe1JÉEóg..

' Ptlócz Eratr€ ' Dóc'' &alráné. sáLoYlc! Jó'g.f. r1!t3 a1t3 A''tal ó. a tlsF
talok hoz'ágzólá3a után 3o! tsr.lllt a Daplrortd' utol3ó pontJáre - az uJ Yeget6gd5 neeÍÁ_
tEEztá!ára.

B6r's9t1y1 Bartlábá3 a.!o't.tto a Jc1ö16 b1zott3á8 JeYaslatát az uJ vezotó_úN azeúLytL ö8Bzetótolóro vonatLozóla8. AB 6g/haü8u ezzvatÁs iüapJáJt a vezetó:{gbc
B6rcE.1lJr lj'bo!t' Fo8arBs1 8ílttort ' oábor le&í8t' o.raví9b l'le'dárt' 8ákovtcs Jó't.Íct.
Yass l!rót' 

'{!tgr!1tz 
Ántalt ás d'.zólráay A.ttta}t vá].3.ztottót nego

Paldcz batlo ' J avasla!ára az ifJuaígí oportolót kápYtsél.téb9n !c5rvcr-
nee.n&étrt rgy_ogy spolttálsat YáIaEztottq& !.€ Bücblcr Ersa6b.t' Pologzlay láezió,
scb {dt Pál é6 s2ék6lJÍ .'ánod gzoDá1yóbgE' a'k1k a velatőcg1 üléáckro talácgkozás1_ Jo8aaltapaat !6gb1váEt.

Á sok tgtTéLgnJr Javall.tot ál helyes t.rv.t 16tá!8Jra1ó köz8yltlé3t tórsa!
v.oao'a kövotts' taJd tánc'apcratlllt .' 

''f,Ju'ág' 
ós a ldÓ6 ratl óa{ld'g rbba g.n hasrta.

0ábor Józgcl

A fel nem Íeyyaerzett l<ÉZ Hr'.tiZNÁLATA
Ür3rrl nóÍ válogató vcrBoqrtllk dónt6Jébrn fordult cld' bogr oBl klváló ft_atal Yer.envbí** techllkaÍ taLátatot 1télt az eg5rit vlvórál, uci* cz előzeteg f18'o1-

noztotég utáD lgnételten karJát Eeué aLé taltotta.

^ 
találat e oaöltc arrcal!áByála béfo]'yá'86al nen vott. óváat gel vá]'-tott }11 al. utáDlB B YlvóazakrEbcr.k a t81álat ncgadálát ct6c.n Y:lietták.

Ea v1u'8á1at tártyává teÉszük' ho6r B1ly.D alBpo[ t6rtéut a ta]-álat Ecg-
adáea, ug3r. a ngnzetlli&l' ltnt a ra8J/aÍ Y6lsctrJr3labé]'JroLbaa 2 poatot t.1á1u!&' ncly 1itc-voaattozt.th8tó.

l szabályL nw 2?2, pontJa k votkea$kápan ea lt ÜÁaok aa test rvénytc].on faltlletéro esnek, érv nyosnck azárnltanak, ha a vtvsal rvényes felttlotét látgz lag lr nytelcn fg].tlletté vá].t ztattar)
ví1ágo8' ho8y áu B pont ne! i !rc8t 

'tá!t ca.t'. vonatkolll' !.!t e & Drtcttr J.].zctt' aDí caerl poBt a].taLuaEásÁnak cl6feltétc1co
_ 

^ 
Bu8'bály}ÜDJ:v 3o. poltJa a b8vetkoz6képca gz lr 'A fosrvcrt cBet az rrylkLdEEel azaba'd hagz!áIÉl'.... t ggE18ottbba! t1los a f,esrvort nen tart lezat akár tánadásk zbon' aLát váalc sE l bÁ!!!á1D1r.

llá! a iba'zDálnLi az elág tág !o8a]'o!' négta Je1en ea"tbon cBak ory ak_ttv lorilul.tllA értcl'!.zbc* o va6dB' ha a viv _ acg aan ángcáetten - fe8yÍ.rt neE taÍ_t klzát ury hegzlrá'Ua' bos' saj t Éosd'loar hc6ré i aa .lt 'rf l tcatércaciyea g.éti'

találatok' anelyck
rcadcl].ones á11ás-



vaBy hogy az e]']"enfér pen#Jét nesfo&jal vagy az e]'lenfé1 peng j t Írányáb l eltérltJ',
Yagy aa el].enfé]. karJát negf,ogJa, vagy a3 eIlenfál testét meg16kí. Do maga az a tény,
hosy a vÍv ne].].e eJ'é,helyez,t kezét, Yagy karját, még rrem t lt1 ki-a használni sz fo-
Éalnrí't éa ez,ért 1lyen passzÍv ceelgkedetn I a rrív t techn1kaÍ találatta]" eruítgÍr{ nen
lehetr Dr.RozgonyÍ Gy rgy

Áz 5.

WR s o - B t] D AP r,s T ifj tís gi uíu t l lkoZ
I'Ju8átí YÍv ln}oak Á 1en8ye16kks1 éYsnként rendazereBell uea1g&ít16at

találkoB j !& c' évbeB I' dzban ker{ilt'sor. Á 'Budapest váLogatottn n v.! 3ze"ep]_ viv kt
la.r$baa ralllir' D6l''. rylo!|a{' !o'day' TÖ'ék é8 NoYáos t.' Dálba.l t6rbcn Práda' sohtuítt,
Et Lsragr trenoro' HeJ tral' férfi t lban szab ' NísnBrtont, cyaruáTll- siETényl ái Nanere,'
p 1t lbcn cul c!y' Hor"áth É. Dér, ZscniloYlcs é8 EratélyÍ, - Slnon T1bor, Szab .Pál,
Bcrty llrÚ r c Eorol l' Jának }lséretében_ 196Lofebnrár 6._ánl bátf n éJJel lndultak ut-'rlll.

xcll Eas és kélyglnea utazáa utárt á}k ztÍlJlk ne8 !ásnap aé1után Ío'1u6ky
á11o!á3ra' alron:ran !'rn&rel barátatnt éut h'sszal Y1tt.k tovább B l azl "Notet Polon1ai-
ba b1u to8itÓ t azáuÁ'unlBa

A bas/o!ányoa tuJono eva'táai után ri'v1dcsBn az egéaz csapat nJnrgriv ra
tértr $zerrlán vár!sná'ésB61 ég gétálással telt 01 az iil o tídz, Vars uiáu tángrelorsz g
1g8nagyobb Yárosa' tg:rtll_lpaÍl t6'portt o rilír, hogy a k d s, nJdrkog. 6sz1eg ld kieségzilrkévé és ogJrhanguvá tetta a Yárost.

Á. leag!/e1g} városn zés kolbon aut buszon k1qi'tték a1ntct a város k zpont_
Játríl _píntogy 6-? k'!-t'e Pített g a l. i!z1 n9ta'tr sztiYétkozctí aport csres 1et tqlajatorÍát
képea6 3portkolbi]'Áthou 18' aho]- a Yorgenyeket szánald Lo rtá} negr ndezni. A gyi'nyi'rt
sportkonbinát kozPont1 épiiletáben volt a BaEJrgz ríicn vllágitott g a k zt5nsts száná?ag!ké1yé3 eltrelyezést nyuJt b'atalEás éfgtll' parkctt 9 torYratérem' E61].otte losd és 1_t u bolyisé8skkel' Lrodákkal, tanácatercnné]- é8 k1tíl[ en fe]-aze! lt raJát orvogl' ren-
dal vol.

Á sportkoEbl'nát Éc8tok1!tésér{] hazatérvc ott találtu} Eár az lil6kdzban
!áBáfkozott t btr1 1gag'61 Yezet t czaJkor8k1t és Pfz8eatzsJeÖ'ktt Ls' akíkke]. Ec8bcszél_
t{ll a veraenyek labonyolltásrínak techdk&i foltétele1t.

_ An1t r. a párbaJt6r ég a féTf1 t6T c8yéal'ben sszeson 15_15 f , a karit
&/ n1baE Pcd1g gszesen 16 f6 részvev létszánbs'n egygztttJtk E98' sp alia n1nd'cn'fcgJr-

vern6 b6u toueB ki'':nérk zéBcg f,ordul kkal.
Áz els vorg n)mapotr lebonyolitásra ker1i16 n i t ! eE]yént verBenyt culá_

osy lárla |Bp.ltonv6d,/ nyerte drig ínpo íl fi'lélayel. rgyeti; ;EffiFa verseny c lején
HoÍftíth EVát l szenvealte el. J íltenbe! índított táEa'dásat' védés' vl5szqs_zur:6aai cg1'-
áÍánt kLlogíBtalanok Yoltak. Á IÍ" cs IÍI. helyet Dér és Horvríth É. szergztér neg. xJ.nd-
&9tt6B J 1' nJnr8odtan Yivtak l'8az' bo8y 16n8yet ellenfe]'oÍk n_.E ts áuÍtottá* 6rát nehe-
zobb fclaalatok elé. Á továbbÍ go:lcndt lv.vozniak /I/, !.Nzandovrc9 /^/ rvÍ.PILcb /L/.
VTÍ rJorilea /l/, YIÍr'.lloJozttk Alt ltr.Ulatorska /L/' x.Jureu'-cz A/. a..itrdéLl! /a/'-

Á &írbg,i t ' á Ívénl .YerBelyt o&lrolletes J vtvással Préala /Bp.Honvdd/nyort . Á ttibbL Eagrar v1v lonBradága csat pl].lanstnyi forlainBailozásnak tud'hat .be'nelt tualá' tekLtltctéb lr folt t16nÍt1 fo1etts á1]'tak ]-eÚ&re]" 8lletlfelc1lmok. P.éd8;íná_
Yd8l'a nJnrgoiltan. koncBBtrá,lta.n v1vott' a t bbiak 62 alkalooee]. ínkább kÍjzdrltset f,oly-tattak. s obbcn a 1 a&relct b'zonyult;t glerence iebbnek. Á helyezégekt l.Préala /ni tl g.
Íl. ÍEol_r'.} /L/ L2 gst. Irl.ButkLc'tcr ft/ Lo ey. Iv.Rafa}or.kl' ft/ 9 s!. y.\ÍIofií|;; nl --

!ev;' rr'. gz!k6r3s /a/ a g.. YII. Í.Écrc 8 gJr.' VIII. sch.itt ? 'g., ir.na3net /a/'? g.,
I.Cloraoki /L/ 5 s.

Á BáanEPi .férf1 eoánt t rvcreeny vo1t talán a :'6g!.u 8alnasabb 'crt.nyszát.Bár e 1o!8Jr l viv k tuilá8ban ítt 18 alatia Earaalts'k a E'o1!rtnek' s ínkább ktt'al gzelteEtlk
az, a'ul dLce r}ret6' uég:is Beg ko1l á]'IapÍtanu-nk' ho8y ozt a v.rEcnlrt flaln& vé8e!oal-
nlínyben ralBdtáki. Áz t.h ].y kéralÉBo Yé 8ll1 is kátszáres holt?ersenyben d lt al a lángyc1
oottnef, Javár8. $zab t a kora d'é tutáÍlL ráLban versenyblrríl' tévedé; k vetkoztében ]'-
sza Y5ilatt 2 'váratlan varesé8 me8zayartar 9! }y ha neb J n k zbc' a Ya"3gnyt gÍEán n6E_
!1ye}1. s.Jnos| ho$r kés bb 8éE DJruJtotta l'gaz' tudri8át' s j"gy eltnek tudhat bg' rrogy át_s trg!}'atk zi vers''nJe'l Eiitat'tt kltiln 9ze':ep]-rísét6t issé ae8lepett l{enere s;n tualta a
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í
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rroitYerge4yben a szÍv san kiizd , de e8yébként szer1ntiint nsEís a Ieajobb 16nEye1 v1vgzerencsés g1 ze]. t negakadályoznt. Je11enz6 egyéb'rént a {íg!i1 j.s kÍa1akult sorrendre'
hog3r az els he1yért boltversenyt viv versenyz k kij zill a 1II. h 1yez6tt szab aak vo1t a
1egkeveeebb kapott találata. Á végered-oéByt l.Gottner /L/ 7a 8rr. Ii. Nenere /B/ Lo 8!.,IIÍ. szab /b/ Lo gy., rv.GyaTmatL /ny' 9 g.t v.oLo'ackl' /r/ B 6y., Vl.ÁncrrzeJ elak1-f./,
8 gy.' vll.8leda /L/ a g1r.' VTIÍ. Yzoaazk)' n/ ? g., Ix.x1sBr.rtoli 7 gy., xajoat a rér_k zések során egsé!Ítlt é9 v1sszalépett.

Á kard eevénl veTgenybea Índul naryar flatalok általában véve J l azero-p6ltek. Xalttl;'r eneTg1kusan vivott' nladé8'kezairnényezett s támadá8ei eredrrxlnyesaknek 1sbizonJrultak. Boronkay és Terék czokott itthoni forroájukat \vivták ti, ke}16l!99 tm8l9p6_tds volt Kováca f. nJrugodt. okog Ylváaa. A BB8!ra! káralrr1Y k tech!ík;Llag jríval feletteálltak ]-enslel társaÍkDak' a YlYásuk tsrta1n11a8 i3 akci dus| változaioá vo1t. !átturl}
92ép _v até s-vÍsszavágísokat, cs les YiaszaYágíaotai, s t még elÍen-vÍsszavágásokat La.násodÍk szánd'é ku tánadásokr<j]' nen is sz lva. Á soTrend' a kijvetkez lo]-t. Í.:KaLÚá, /ts,14 sy. Ít.Bof,onkay /n/ LL gy., IrÍ.Ka'eck1,/1/ 10 6r.' Iv. Te}ék /n/ +o *y., v.KovácB T.
/y/' 9 el., vÍ.Torday /d/ 2 'g., vII.Hahn /L/ a g.. vÍII.Bednargkl nt d ei., tx.Pekacki
/f/ A 9.. x.Zakrzewskl /L/ I W., Xl.Dijtoe /B/ A g.,

szombaton alu. vo1t az iinnepélyes legnyitás. A k lcstini's zász:l: csere és
tidYtJzL6 beszéalek után két'{llt 5or a n i t rcssDat nérl zésre. A EagJrar csapat blztoeaa'.
ÍégL9 vezetve '11t' aTányba't gys zo t fi-T1ffiÍ-k zij]' Gulác8y és lrárvá t}t i-4' zsend'owics2 ég Dér 1 8y zelnet.3 1cng3re16k k _zii]. !ÍoJozuk és Wozníak z-á, tt1ctr 1 gy6zeinet /Jordan8y ze1eu nélkul/ BzaTezlek. A na'gJraro k ktinnygn' na6ro bb arány arr ts gr iilottek volna.

. A Rár'bal'i j l. c saDatné rk zé sen a na83rar csap3t to:6 arányban szerezte toe8 agJr zelmet. A lragyaro k t<i; zul sz eTéies +l-E6aa ]r Ítajnal 2 és No'e"" 1 gyc]zeimct, a lei_gJrel c5ap8tb 1 Rafa1ov'skl" és Butkleg,l1cz 2_2, Wortnran és 'lyasz]_aYrek pedÍE-1-]' gyciáe1met
arattak. A schDitt sérl":l se folytén tartalékos nagyar csapat g5r zelmét-a len8J.e1ek esrpillanatra seE tudták kétségessé tennÍ. Á Eag)íar fiuk á1talábsn az e! z ''"piruít ;obt-vivással szerezték meg gy ze!.neÍket ebben a fegyverrrerobe'n' anely nero is olyan ri:gén a ten_
8!Íe1 ifJuság1ak szánára a9é1y6' versenyszán vo].t.

Yasárnap dé]_után kerillt negrénd'azé sre a férf1 t rcsapat nérk zd9' aee1yet
Egg].epe tésre 9:7 aránybarr a lengJre]' egaiittes nycrt ne g.-Íffillfli; zii1 Sarapata élBleda 3-31 o'.owacki 2 és _Gottner 1az eL6z napI gy ztca/ 1 gyielnet, a ma8yar csapatb ]-I(ÍM6tton1 3' szab és Nenere 2-2 6yízeLnet szere}tek /.Gyi:'lrr.atj rntiaen 'i]rl' zéséi et-

' reaztette/. A plltanatnyi ered'nÉny ellenére a' naBlar céapat tudásbeli fajsulya na8yobb- Yol't gllenfo1énél. a n1eLnk azonban érthe,t6tlonti' bágradian vivtak s 
'"'-i"átat nágrobbtecha1ka1 felké szi.l lt sé ilke t kell ktizal. gz l]'ero hiányában é rvén3rre juttatn1r e 1gl aroílalcn tatá1atért sziv<5san H..izd l nryelsk szeBezléy meg a gr zelnet-.

Á találkoz befejez versenyszárna a karilcsapat pérk zés volt. Á EagyarYiv k Di]:alvé818' 'a vezetést bíztoaaa tézucn t artva_|ÍisffiTá!ÉEEvá ssa1 nyeri3k
D6g a csapatné'rk zéat 11:5 arányban. A Earyarok ki'z l Íal&ír- éJ toraqy 4-4. Dcronkay 2és_terék 1 gy zelret, á lengye]. csapatbríl-ii aaarskÍ 2' Hahn' cs j:n1czÍ1 ría xawectt peatg1-1 gSr zelnet aratttak.

tisszegezve 1_1 :"po" vers lJr tapasztalataÍt - a t rvlv k plllangtnyí Ee8-to?pa&í&it t elteklntve - á]. ta1áno BsÉ8tan ne gái]'ap1thatJuk. hogJr az - nÍiéut az eL ztalálkoz k is - teljea mértékben Eegfel ltek az ri5uwíj vivoilir . n.eJrobb neÍozetkiiz1kllzilélE' }Fe valr5 el készitését cé1z tijr kvé6ekn k. Halznos voll ez a láiarto"o a duÍg-burgi yiIágbaj nokságo kra val fetkészt-iléa szempontJáb l Ís. Ezglmck a 
"eiob]"x a ti.lkrébentartalnílag' min ségile8 é6 a feJ1eazté8 k?JvetelBéDyel szenpoatjÉb l vtzsgítva éa ér_téke]-ve a t elj e 91tÍ,é nyeket_ Be8áuap1'that , hogJr az ífjuságÍ"viui" or.t.ía'íJB fejlgsztéso}reIyes ir{nyben halad. tcctrnÍtae fe]-té szijít sé at továÚbr iotozása ."r1"li ruio"oscg k{iga168ze1J-eEiik éo áll képeseégÍtk-az' Bnn1 még tov{bbí Javltág'B szonrl. Itt i" 

-tutiuo'ryo'ooo 
tt,hogl a' naEJrobb technlka1 tu&ísnak a blrtoklása éá a t u al at a osr'agjban uís-ngn eti]genal l 'Ábhoz' 'ttogJr .z a fijlény ered.ményekben rs fe1té t1;!'1 

""gl'vir'aiiiJ,;n aiutség vanj á11 képe6séa?e' és na8yobb ktizd nl akarásral Ea ez az utr5ttr 6i tonyezá-ererte voraaa tec}rnikai tudás szlnvonalát, akkor err l a v-iv tat'á].koz ! l még Jobb ;;;il;i;i ;;;-hettiink volna haza..
Á v rscnyok befejczéBét rne1eg bará !Í ban.ulatu zár vacaora kirYétte, nslymélt b fejez Je volt a n1nd1g 3z1vé1yes lélrarben lefoiyt 1eng5rel-oagrar vrv tarálkoz k-

!1k' 'qrkor e helyen 19 kaiszijn ttet enlékezÍtnk' neg ]-en5ye)' vrvtítaratánt 
""r''éryes '"rr-dr! g1á tá*ír 'l, nen oulagzthatJuk el az alkalnat'hog} egy1déJÍi1e8 k szdBrttinket tolDácBol-Jut eBrrészt a BTst.-trek azért a n1nalenkor tapaszlitt?raoá"tÉszsé géli. -aiJirver 

ezek_n?L a vÍY találkoz knak az a!y.i8í e1 fe1téte1;lt ezuttal ís uegtar"itgtiék. Já-srészt pca1g
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v6'!ItÍ a' 1929. Jan.1.-t6r 19'2.
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FcLhÍvJuk g' fj"gy*lnet aÍ?a, ho y a nyrr6*Í.Jtti:rvéuy a fentÍ fsbb rend.elke-zések nel!.ett ég azokkal kaposo3.atbg í"g gáoí&táían egydt' iÉo**e*bg3.xeadgt tartalnandg és Í8y a fentÍ isnertotés ceak í6on na&rvo&e}u *áJékrratatágt ad}rat n hg g&res adottosetoket e5renk1nt kel} negvÍzogá3"nÍ.'$s ].egh*}'yeeebbn ha n's r*gke}tak Íiyen}rob}émák-kaI au szÍx ÁLk zponthoE fcrnsu}nak* /Bp"YTÍs" Hog nire ut L9/a.l
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ffirÜmTI ÍlllllffrH ffi]tffi
RO VAT DIl," rlÉH LÁrszL

rBANclrolo4[gEg' a urr Duv.l xupa /f !Ít t6t/ utoLs vcrgenJnít al l950r
ívi' te'D9!.é tafi5trffi-ffiTc' d''a Yárratot ilrj tgl"g"" bl'rtoko3a az érr!'tÉl !ctb.!.lgtt. 

^ 
il1J at u8yaa18 5 éventént 1rját br ds al czen lal Ezat tit vér86ny6n légsobb crcat_néí't 9!.ét:6 rrtv ny6!1 ezt c1 vcglÓP^ gea'. ll aL6t nág eazienc6 

-ny"'i1".ll-iltt" 
l A9r?/lotb3!.._ ftT)a/, Closael .n959/,- D'c .o].e /L96o/. - lz sgzesít s 

"ia-a 'ieáir"prta"tDJrort 
' 

}togr az otliÍg gldrt cr.ilDáttyclr alapJán n1na ragBa[, llnat F'thers íl-*otot.zer'gtt' a a. tg ksletkgzett troltv.Íg.nyt az auszttál vív ayartc ro l z'"laiit":".
' lílndazt E g616z6c! a'o'tba! a ltrBouyatt. nolyon tullvor ráEzt 

'labola 
t6_r626k. lndu].t"k' 18ea á'd.L s gr.dE ayck sztt16tt k. t' ers - rorá"i ii.u-;;i;p;; "-;;i;BJnl8at!é.et algg á8 a BváJo1 stgl'n1lrg6r k1caéae, a}1te t a ffaJrota ncvan gi G.rrtbl.!vé}tc L1. - 

^ 
kéE bbtlk Botá! I1esctt a n net Geuter ée a nap r"á"g,otÚ nger;;; ;;"az aago1 Allan JaJr 1r' 9,Lít a fÍata]' frarroía oulllai vcrt kí.
EredréDycLt

_ . . glgfcfd:dPplq r. Closso t-,/franct r/ - Coador /freaeLa/ 10r?. Eoa\ma /!E.ríí.'.l-iT d.T fircht /!ranc1a/ 1ot6; BBTrab1ao /ttallcla- Rav9nu /fraEcÍ al Lo:3. p.noiooaiacrrr '

/tcancLa/ - Fetltcrg /ev9ztTáL/ losl' t{6ttor /tlancLa/ _ rí'rttet'7rraacia./ 1016.courtLllrt /fta!'c1a/ _.ueht /F.gz.t(. ayrgatnénet/ 1or5r rirsBslr /í::ancía/ _ Btrlu8ro
/fu.\aIa/ lorg' Gautbj.er llreÁcr8,/ _ Ioulrnat 1tranata/ í $.-

_ _ '&Íf,edd 4tí'!. cloaso t-Eo6kylg 1or4'B Írib1no_PrBottooarr.acbl' lot7' courtll_Iat_[.ttor 10:5' lía8Ell- 6Butbl9r 9t5.
xoáéraunt6 l lagnaa-Court{[Iat 8t 7 /Ld vcl/ Barrabílo-Clo g86t 9 t 5.
&ggf lagnaD- Barrabl no LO 14.

lrwcyrroaszÁc Beráu1 Yiv béJnoLsáad'tat grsd!árv.l t
Il 1t rr l.orzccho'sta' rl.Pa'1aao'a. Iu.Ka.ttaror'L' rY.JulLto' v.tÍ8aa'YI.cJt! tlsar rríEjffito'", VIII.Sz;áanrre.

--- ní!ít t rr .r.Boayclt1, II oBoychaan, IÍI.t{1olcbar rY.?arulsLl' v.sbnratltk'Ylof,uat., Vll.trranLo. V-Iu.yoyals.

.. __ !áIb"l-!6"!, I.I('yn8kt' IÍ.Dotlre' IÍI.3t!zyzer.t'.. Iv.8tudz1ngkl' v.ro'_
o1ecboÜs|r, r Yi.oal.'kl'' YIr.clofaok1. vrrr.xÍ.lobs.

_ Earals r.ocfuna' rl.xugu gr'kí' Ilt.Íojolck!'. Iv.Platlor8tí' v.gobol' w.zub'ÍIr.Pa'Lf3. yÍIÍ.la!ítztoob,

mn0ypr, Wv r nercr gtÁgl.
A' 1960. v'. 

''.b&r3l 'aD811gtB 
a' a1ább1l

. gt r+ I.i'ultt . -IÍ.oÍrcohorg|.a' 
ÍII.t(u62EÍr' rvrc;ner'nan. v.Et .'rI.xicElr'rolJrl'Ylr.Pe'lBgo'e' WII.IÍerrock!' !r.i'a16f3}e, l.siyz.. aÍ".

: _ - _ __ _. f{$l t rr lrBloch, Il.frarllc, fu.Bl,oate. fy.pora,rnaot!., V.ncycblrJriYlollrll' YII_.8Lud11L. vIÍI.nosycll' g.HtÜ16ba' x.Nurl'e. _ P!,!ul.ry rrir.. ráyaa pácrsalcd! nyaÍ rltD.1á! drt Yolt Íalrgosorlbat . ' nc' Ía vott rr alt a "pontgzeiz r- 
'rrir oyl t"n.
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$g!g I. Zabloolrl r II.loJclcH. Í1I.oclrJrra' ly'P1atkovákl' v.lYa.ndzLoc}r 
'YI.Plageck1' YtI.c'aJko'8k1; YIII.Sobozak 1 ÍZ.Zub, x.l{aJes}l'. - Par1orsk1 nen volt

rarlgaom xható 6rcdDánye{ alapjátt. g agD L9 1ndult g npontszglzőr Yersé4yekaD.

sgElEgl'nc az éYi kardbaJnokságát a trosgzabb gzttnát t után 18!Ét vors€rry-
ző Yctcrrán Laon*Eot-nyEtÜ Eég' akl' ax L952. 6lri b.16inH._í olíeplán a KoYá os_G€r.vlch_
_ilerog.1l' bárIiaa &igi'tt a lv.helyen vé8zétt.

FRÁNcIAoRszÁoBA'll a Ítoratétur-l keT{i16t által rbadgzett "oafcían novtl ván-
i1orit1Jas vorsenl_6á5ÉilE$ r-6o8J a réaztYevőbrck háro! fogrYcrTtenben k611 e&)más6a1
Dé!kózú'ó} tó!' t}írbal tőr' }ard sor'6adb€n. Ezl a vBTBoayt Pélfjr oJ/őrgy aJrert€.

rENGYEIo&szÁc. A Yargóí 6 nemzct kaTalogBlat voracnyrín '_ ne1yrót ezuttal
a lasrorok' távo]-tsarad tak' váratlsn 6reduí ny9k 8zü ct tek !

' fuanclaolszág_szovj étulló 8:8 Jobb találatatánnlrBl a francLák Eyőatek.
I'sA-NsaK 11r5, Flanctaortzá8_l'gA 8'8 találatarérrryal 6t6z Prancleországo szovJ etunÍó_',en_
ayol rEr 12!4. I,an8ygl iA'_SzováetuaLó 12t4' J{szr_lenpol iB' 1o:6r 

',€n8y61 
iA'-UsÁ

1lt'' 8'oYJ g tun1ó_Nszx 9!7' Lengyol íA'_NszK 9!7.

D'!gü Pá1t a NszN víYószöve'.Eé {lo BeghlYta B ltéEet lfjusági válogatott
vívó tgrct f€lkószité 8é'6 a. Duistnr'8*l ifjusági vi1ágbajnpks.ígra. Utáne Dunay esr1ptoDt
szgrzddégéne} ts5z e1e8et' o1fog:.al'ja cai"óha.n Tt11y D1dr€ iirtJkét á1lan1 eatzó1 ninőséEbc!.

o-c-0-0-0

várDelotá.n VÍvó szako ga tál.Y alBku]'-! a Várpalotai Eányász g.X._bén. A Ezak_
osztály ve8étésév61 EöIYöE Pól. volt Í.osztálytr vívót bízták !.Ú.

0-o-0-0-0

K1B'!é-!_9IL'lP:!9!l_'L9nő. az !Tc. nal d a vén lluk lrer6€nyT1YóJ a ?9 éves ko-
rá bsn Bui1ap68teB elbunyt.

o-o-o-o-o

Kalrutl' l'6n6t a gzóí1ában rIII. 26. ég ÍIo 3o-r töziitt aofra koriil'ő NeE_
c€tBul 

'óískolaí 
l{yárÍ Játékok Ba8öra:! su€ryező blzottaá6{ba bevál&satották.

Á vorsenyáYad a]'órte a csucaf,orgalpat. A válogatóYgrsenJrek DásoalL} aoroza_
ta nell3tt lost fo].ytaL a? lfJuség1ak nasjr 6r6próbái. A vidéLeB tartott terii]'etl bajnok-
s{ígpk utárt Budapest.n ker,'tllt sor &z 019zá806 Yidékl é5 a f6válos1akat Íe Bagutb€n foaó
la1ó oteaágoo ogJróní' Yala!ínt cgapatbajnokarígok lebo4yolltáxíra lsr Egmáe neJ.lett
láthattuk a DagJrar trivás J61e&ít és Jöv6Jét. .

Yá1olató versenygk.

. Á 2. Éx!€#]:s3g!93g!E 42 v€rgony'6 lözött Baltbr'áT kivéteLévc} llnalcnt1
Glindult. A vgrBotLy bővc1k.d6tt a neg)'epoté sekbon. ldlndJáft Ba 61s6 fordutóban ldÖBett
vát?' sÍk]'ós8y' ánalof' D'onBca' Bódy és na6r Íoa. l máaodlt foz{ulóbarr €srl'tt véroztc}
ol Gábo" ás B.Nag3r. Nála Jutott tovább sákovtoa' szanírzló' BGlzaonyt 66 szoker6a. Á kö_
zóDd6ntőbcD l(oserll' PTdd6' r6fók ottó és nábe Ea'adtak alu1. üe8lepgtés v16zont NoDcrg
óöntőbG Jutá8a" Ekkéat a Jöntóbea e Déggzokott viJrös t'öteor fö].é4r h91y6tt osc tulguly
bÖltalozott k'. és cnnek dogfe1e1ő€n 8r L8en Jó napot klfogó Kau8z István dr. aLi csrctlort
voreségJt klubtérBától xarls1tól szeBYGalte Q7 /'$ eltár.yb€rv' blztosan srg?eztc ué6 a 

'
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r'

:L

l.)



győzelDel Eá8tk klubtársa Pabár Ri]. c!ótt' akín€k.z 'z clókeLó halJr.uéE l88! IoEo].y
állonág vgreenyz6Í pátyafutásábaD.rÍI. iéndvay lágz\'ó /RsF,/, aL! ezzaL e' é!8dDá!nJrc1
br b1zoBJrította' Egn Yélgtler'' ho8Jr az €Iózó válotétó Y.rB.\yt 98Jr ta.látat htJJrla ucg-

. (ye'ta. örvenatoteg árla.rlató forrnába l6ndü1é6€. IY.&íráay fupád /v. ct./. ő vo].t s'z
e6ret1€n' ak1 a több8ztjr'ijs baJnokcsapatból eza! a napon Degá1lta e hetyét. T.Prr.Laa
IÁszLó /wSc/, vI.ságtty cyőTFJ rB\sc/. v1l.-vÍIÍ.faro st Józséf éa Nenare zoltáÁ nasas/
Fóbirákl székely Tlbo. é9 F€1kay Á'tdráa.

Á 2. f é rfi--ljLJlllsgtsi gzLnvonalas és keuény Hizale1neket hozott..{, 46
főny1 DozóI{'ben ott 6jÍ_iTiT&aE'n-íÍtevó versenyz6. Á verseny rendczógét 18eu ncgn.-
he!Ítette a Ysrsenybirák tzivolnaradása. fíegl€ pe té 8ekbon scn vqlt }r'ányo !íár a sclaJ-
tez6kben kiestek B&4 /oÜc/, Denecs és B.Na8y /szolnok/. Náray /B!SQ/. Kaszáa IDózaa/,
RózgE é3 Darányl /c5ep61/. 

^ 
máEodik fordulóbarr Yéroztek el Tergbesgy Qéza, lca6D''L/.

trg1kay éB Eacaély /Dózsa/. Á középdijntők még nagyobb Úelilepetésael gzolgáltak. BáIaa'
ho1tvoTgonybon Plaaányíval azeBben alulDaradt Riilőp és Te.ebessy Ako8. Papp c8aba pcalL8
vi8gza1ép€tt. Á dőntó örYendateg erédménye cJruricza folBaJavu1ása és a Karutt ftvérgk'
különöBen a *yőztes lászló erólyes és ereilményes vivága volt.

^z 
7a Laen b7ztrtó az utánpót].ás szenpontjából, hogJ a fiatatok - gzabó

Sándor, Plagáayl ég yoeírkBÍ - Jól uegrállták a helyiiket. Végereilnényé ben I.K8.l!ut1 lógz-
Ló /Brrsc/, II.I(anutÍ Jen6 /Bysc/ | rll.szőcs Berta]'an /{sE/' Iv.cyu}j-cz€. Jőzsaf lHsE/ )
v.czvLyoTs'zky Forgnc /Bvsc/' vI.?1aaányi /osc/. vÍI.NyomárkaÍ öalön /caepal/. vÍÍI.szabó
Sándbr /Dózsal

. FóbÍ}ák: Dr.Balthazár LBJoa és szabó Pál.
Á 2. kard'válogatóról távoloa.adt ruárpáti és Haryáth zoltán. Á Eczőny ltt

ts 46 fóből ál]"ott. Ez a verseny gzítrvonalban e}EarBdt az etőbb1t61. Az utln!'<ítlás 3z or!-
pontJából 8€B !.áttunk annyl blztatót. A fiata}ok ktizül' egJrnek seB BiLeÍi.ilt betörní€.
Heszénát és l(ovács Attllát ugj'anls már neo srámtthatjuk a nflatalokÍ }özé. Az első fo'-
dulóban csak Kocsis /r'ic/ és B&rtos Aesag/ kl68óse jo].entet't Íoeg]'epeté5t. Á ÍnisodÍk fo!:\-
du1óbaI vérzett e} KaI!$ár' Terék' Dotre és DeEeter ' /csapgl/. A kaJzépdöntó első gsoport_
JábBn i8ea na&r vott a kiizde1eD. !,Ylnek erealDé nyeké ppen Dglneky és Koiács Atttla ailoán
továbbJutottak' mlg szeléncaés' Lota és Rogtás között hárDa'8 ho]"tverseny a1akult. Elrnek
aorá! 1snét keresztb€vertók e8ymágt ég a }rogszabb b€tegsé8 után uJbót Ycrsenybllép6 Lotz
o8yotlcn talá1attal Ba'radt alul két v€té}ytárgával sleebén. Ebben 8 cBoportban .sBtt kÍ
roralalr 18. A &isík cíJoportban egész'n gÍoán elakult kl a sorrenil. Iit Moravcs1k ég Kar-
dos o3trk lcÍ. Á d'öntó uezőDJe egJren1ő erők képét ÚutattB. Er'c 1€gja11eEz6bb' ho8y a
nórkőzésel €1Bő 66rhatlaila kLvéiel' nélkíiI €6ret1en találaton dő1t e1. vé8erealnónyób€n
gzerencsés és uegzéla e $raráat 5_5 8JRjz€leomel végeztek az élea, Dí8 Dijgüttuk né8y YoF'
gcnyzóBgk volt 4-4 gJrózG1rE6. Á ho]'tvgrsenyt szorencsés könnyen nye]!'tc 5r1 &rányban. oy6-
zelEo B nez6ay legtcchntkásabb ver8onyzóJé t luttatts babérhoz. üeezána aolb zatog Jó sze-
repléae konoly 1épés állandó válo8atottaága felé. 1.9zerencséi Józaef /oSC/, IÍ.üeszéna
üJ'k1ós /Vasas/' IIÍ.Bákony1 péler /HsE/. Iv.(ovÁcs 

^ttxld. 
lvasaal' v.Dclneky GáboT na.

aa8/. vTÍ. NenatelényÍ raús /B!sc/. VrÍr.Rostás T1boT /v.uet./.
fób1rák. Dr.Roz8onyi Gy6lgy é3 Kovács Pál".

El'rób főváT6s1 versenyek.

árclus 5.-éB 9"z osc rendezett II.o.-_Lír!4i ]!EqL8j4x!- amelyen í8eu
na6razánr ucz6ly, 4| f6 bdu1t. teti!. nogr caa*
egretlen főb1ró Gábor József és _e&rettoD versgnyblró Rábo GuBztáv jelent n86' akik pé}_
d8adó Bóalon' étlon-8zolJ8n á11tak helyt a sotá1g huzóató vergcalrén. Itt l€nn; s.z lilaJc'
hogy a sztivstség erélyes uJ1táEokkal változtasson azoD a gzonoru télyen' ho8y csupán kJ,s
szánu íólalBkoltÍ hal landó éuönn1 b-t'ágkaaln1. 

^z 
ís Ígaz' ho&| a v1vótársaalaloEr első-

aolbg'r az altézík és fiatal versenyzőlc E1nd.nt slkóvotnekr ho8y a versenyb1rák JobbDak
láseák pasazÍvltáab8 Yornr1ní' g hB neg ig jolenEgk a verBenyokonr gzt gsak r!'!tt é!dakl6_
aló D!'zők tegz1k. Áz c]'őnérk6zé sekgn 4g81€petést kcltett Fáklyc /c86pe1/. JB'kab /DE^c/.
szabó Pétcr n.net./. náJd & násod1k f,oralulóban Batlk /szolDok/' Bolosa /Bvsc/ LÍcgés..
l vorggny €lhuzódárÉt a aok holtvor.eny és a döltóbon 

. xu].cgá t ar6r6 /osc/, Yala,EÍlt ll1-
dor AIoa /v. el./ gér{1é!o Bíatt feláll1tandó há:'as táblázat 1s fokozta. Á vorg.nJr Ea_- zdayóbőt kleloel}gdrtt vá'au 8y Qyőrg /\asaa/' akl Yalanettr$rL .!.laBfolót loslórtc é3
háron Erózel€lDel clőzte ne8 az őt kiivetö nrJze' Járwst /oSC/e oyózc].E€t étégzen fÜlóttyc-
agk YoltBk. goE)tbtztosEá8a és teopóJa kifo6Á8tg.lan. I1I. Papp tlbor /Bvsc/' rY.Yaitáezfy
Attí1a /spalt./' v.trÍsa Lalos /DE^c /' vr.Ééleg.yház1 cósba /Debr./| ÍII.Prntá:r ttbo! /Bvsc/r'vllT.Kulcgár crőz6 /osc/. ÍÍ.Ándor 

^kog 
fi.xdt.l



A c-go!91 iJlírrrá€!-tEcg!9I9-€tlléq 32 lr'.vó lnititt" A dönt6 1g'n azoror lll"
a1.1'6}.t bogo ttl-&otlTl a 

-v-.úe-tgoi ..Ei"vóí a tlin$án6 iéstvÉrpá}'k€r{itt a' ólra. l.Eamang
Jól.of. ÍI.Es@ang FEr6e€' rÍt.fa8!i'ídt ?étüÍ /Ü5gpé1/' rvlx6g$á n{h'{ily /v. .t./' v.B.x
trlgB Bé1é /Etoktr./' ' YI.E16d lbtEtóf /B$E/' vIÍ.3{aIe}Y pótór lcéat.L/. YIII.Po'lrrlay
,ÁsxLó /v.üot./' Dr.xuttEyl lltváa Ívasgs/. r6bt1d!l xe"togL $ároly ós N!rnr!c! Pál.

Á Ysrsayba''álolóBt rín tén'a tö].Já3| BÉ a.& alrlóLo'aónt ao8 r:r.!ól' hogy
a' osc j' IEDosz ko}ábbÍ glhatáro'áaálr' blvon bssátsá&oÜ rvda lluln gsapatv.rgoDlrt
tartott a' a8yct.n1.t{t teraábcn. Eg volt a,r o].ső taJ.ál&osó 96r 

"e4dBEcr.lnob 
tgálkcz6

solocatDa!. Dnrttal a f,ö!il'r.'!r laJossrx &8ftat&lított ogc. gstütt'B b1'o'tyu1t íobbnsl
xol6 ar{a!'bu. Brut{ rÍ.üá].tó, trogr a nerőny tcartora f,loll Ídlnrín txiril i rrógy .11'nfr-
lét L'r'ő'Ü.. Á nórb{laáat BcaÜó ?á1 vrz.ttÜ.

Ytité!ú tcrttl.tl 1f"!Bd d Ylvób.laokráEot

Janrú' 
'áaoaíL 

Í.lab.! tartottt} a vtitat val.rcntryí lctü.tóbcn a taÍ{t-
16tr tfJBtáat v1vób&Jaot5á8pk&t ' 

!'BgLy.L creiln{nyckrít'poa agutáÉ Bud.pgrt.rr Eá'tél ÜÉsrÜ
orÜ'B}.t s' or'zá8 ÜaBz6B Lf,'a.ígl vcrserqrrlvóÍ'.

^ 
Bar:a.ava [ÖEYoL 'vÍvóÉzovatÉáÍ által ronal€eött balDokBáEoloa a nől tő'bal

la fuiuLó ionr.ffi Kiára /NBpo8v.Ítrlst'7 gr68Ütt' Dg-
!lő!Y. güL8b't ó6 gótálót' gnnJr! Y.rgerry gyóttarét. Il.lalcgiu 

'laLyó 
/wsK/ | IÍIr3ü-

nc8bÍ B'u3.r lr.p.E.l. IY.P1la8'a'!oY1cs llatltó /PElc/' Y.sát{íló vs!órts /PY8x/' vI.Pt-
1a3g..noYl'c6 Ír{l /?Y^éi, ÍtIotaraogÍk B3llvla /PvsK/' VIII. Varga ÉYa /P9sÍ/' u.c'o!b.
táTÍr lÍöP.f,1!:! t u. - L fdrfía'L tőrvcr'enJÉB 1' Y1vó ÍLidrlr boltvo!8.DrJrÜl vÉtz6dÜtt.
Át EJrrviv{r aod! tro!eá't.' !a'áe 

^vsK/.Ealsatc 
rag a brJaolráÉot 8r.p€. !árzlóYal

,/!Etc/ 3so!b6't. ItI. Bavasl üándor ,/Eap.Ír'o;''rat/, IY. Yá]narí ce.b lvÍgl I Yola4grar
i'ót'.f /T.p.Í!rl../' vl.cyén86 ,ü.dtás /?E^c/) YlÍ.f,arza cy6r8r pYsE/' vlu.Illr|o 'víry Jó-a5cf /!óad' 8t.,/, IX. Zaitravoo' G!r6r8y /Ersrkáü./. - l ka3alv9!3o!'!rt 17 tnduló tózlt1 v.-
!gtIon8!' Eu'brcz istváa /?E^cf gldtta ll.Yánragy c',a,ba /w$K/, IItr. xaÉza oy6rgy /PVSV'
Iv.8ó#ró rr,l];! /"Ysí/. Y.Krrg3at.' lai!áB ./PYs&/. Yl.Colkos sáad.r /Ia6/kanLzaef, 11Ío
Po!!.s'tl I'sJ og /iarnrka!ís!a/' VIII. Kl. eydtsr 

^8gvlaBtzsa/ 
1 Ü..ltLda A'tBl /Pvsx/.

Főblról vaÍsa lÍ}llíly.

^@ 
lfJlrgá8t baJlokBÁga L8aa tteasrB!áDu Y.!-

aoryr6t állltott goronpóba. la ceycJ saáDokat náa_lág YáTos}aü boa'olitottáL 1.. A nők
Tor'ouycn' J2 

'oBco&y!ó 
lápott 1Ésirar A baínou o'net nEry ftilónnJrelr -Y6rot1snü1 é

IEmöu íIlB vcraor:yzóJc lorgáor !a?€s.t tróautott& .1 Llubtá'3aí Eövls ÉYa ó! sgllásrl
Üálts olőtt. Iv.3Úrt&]'a! ot!611a /6wl.a/, viDrb1g bzoébot /E.ódE./. YI.Mpt t{aed.d lvdró/

iás/ " - L fé!'tak tórvcreenyén 28 varaenyz6 Löztil kj'la8as1ott s{!alo' !aDá. /g?.Pógtáól,
eL!, f$lóDvQggn 8lr6'ütt. [B8öttr tg6lt 3zoroB küzds16D slÉkuIl H.. ötca iB grgr.'tek c&i'F
rfut 5-5 g3rózclnct. Á h61yézésék a !örr6tkó3öL voltekr l1rBcakó Bó1a /aató/' III.Io1rúr
o'ulr llmosz B{!E1r Iy. EÖntla'i AttLl& lgz.gednótí ofu./' v.DózsB !ó'gz!ó /Ss.póetás/.
vl.n .tís sánalÓ:. /xlDÖsu limE/.l' v1l"sdoB 'Lág'ló ,/xBDosz Hxrp/' VIrl. Eoda bdT. /rEDostr
BitE/, lnrV*sa /ízúrt.- A kard'YBr6onygn íÍl.ndóogB€ 15 vlvó lépott É'tra. NöztÍ1llt L9tterr
oBo]'tgdi.l kl'' i'klk tó!ött az .lBősdB térÉésg uJ]raYl'gá s során atőlt iL Lptó Lágaró /ss.
?óstárl, Javára klubtársávet Kováca Istvánnal egonbou. fary kár' bosr utóbb1 a vercaóget
sp,ortr'.!tÍt1ó! na6atartásaal Yetta tualo&ásEl. 1lI"GBJ&íu IEtví'r /IEsosz mmE/r Iv.DólsB
Íáss]'ó lB!.póciáa/1 Y.Sándor tBÚás /s3.!óstás./' w.3auk6 BéL* l'lakó|, vlr.HogyeBt Józgcf
laroÁg,l rffirz,/ ' 1't1'.'|"ékqá Pá! /B.cEaba/, IÍ.náhn I'áí.zLó y'gr.PórNáBt,
!6b1ról iríYorhaL Íatváu.

Á íórrádnsgvel vivó BrÜvgtséa terü]-€t1 baJnoksá8a 18 répcB rczóEyt gr/ítJ_
tstüEEr'c.naeffiősa6rsacróp1ósiTogpatail.uEDoszkafiro;ók
válatlaJt 8J.6rele€ vol!" _ .{. n6' 'tér baJnok$í8pt ?2 verscnyző Lözltt b1ztosaa ay€lte UJ8zá_
Ezí xRtfi"lLB /őzd/,. A t!áBodÍk hcly tdrtlésa o8ak uJlav1váEeel atlílt 3l vörög oyÜ'bgwír
/ózd/, latára Lllrütársával vg.üi sz Évával 9'€Eb6n. I\Í.Ea8ara B7-á'.a /9Y8E/, Y.czEkó
KLáIB- /$zd/, vÍ.rtlí'p''!yí Bcrtv1g /óld/' wÍ.o&{ny1 aada /t&er/, vIÍI.szolrác8 xatg].'^n
/sKsl,/' 1X.0J.áb EatBlln /Bear/. - A fárfiak t6rverscnyén' ugyatro8al 22 i du}ó i.i'rüt
o19ő ló*t trolca ÁttL1a /BYÍx/' klubtársa xo'pá' LsJo8 o16tt. I1lrsralróczky Bé1e /Gyt'B-
ryUgl' I?.!árlt Í'aJos /DY!Í/. Y.szakí Inrs /sároapatak1 [EDoEz/' q[.sóo. István /Ee,e'r sÍ/.
VIlritrórsc1 oábor /&ger sllr YIIIoXcggag Fo'oBc /sBTc/' I[.r'J8zríozl oyula /óza/, -
A ka'rabA'86k&áeot ?4 vtvó kö Eül bállDaa holtY?'sg4y utáD Ít!íogálntrl uanó /&írogpatakl lb.l
m8z/ trya"t' bl'ubtárga &iÉ ráter 6' trovácg |Á*zLó./Bear/ €18tt. B! a VGrgeltys!án ürtat-
ta e la66gfi')evolalaBgbb LllzdolBék6t. Ív.BÜoat IBt&á! /sároBp./1 Y.''aezes !.T6nc /sDlc/
vÍ.8artog &i:td'o r /ózdl. ÍIÍ'l,aJos !€.D{e /Ea€r/r Vlll.lar^dor l2íTolJr /llakolo/' Il.T{'á!
$3abolge /cyö!8yöBl. Főblrák: EBrdoa troronc ó. ltÁ!.dcr (bbor.



Á s?é ke 8f €Ei='jáI!^@x'91-]{g@!iE!é!ís ba;jr'okgág& oár sokkal kevísbé volt
népcs.Ánókve:e@5enyutánI,ribárZguzsa,/szókegfehó)r-
várl rryerte csaba I!ér! /y{Pic/'éB Néactb Éva /tapoLca/ előtt. w.szekór Esztor fyÍl?sc /,
v.K1gs lldÍkó /sztá l'i!város,/r vÍ.vörts KatallB rK6*vth./, vII.szóke Jud''t /KeazlheL!/.
VlTt.Solynár Borbála lrarp]-ce/, Ix.Tóth ÍboIye /KeóztheLy/. - 23 férfÍ tő!öz6 közü1
u€ryaDcsat holtYors€qy utáa a vegzprduí Horváth Jen6 1ott g}Eő B t apolcal szabó LáBzló
g16ttl ÍÍ.I. a.rton latYán /Keszlb. / 1 Ív.Rege Áttlla /Keszl}r./, Y.l'léoeth l'ász!ő /Keszlh./,
vl.s'i'bgk Józ'ot lvEu$c /. vII.' ák9 Lá9z1ó ,/1apolc&/' vIIÍ.Ylde Jánoz /Keszllt.|, ÍÍ'.
Borok lÁszló /gn?eL.érvár/. - Á ,"ardbajnokqá8on niltdö8szé 11 Yersanyző 1ép9tt pá€tTa. 

^beJEotl' cl'et v€rét16!íI1 liolváth lenő /vK?scl az'tQztc Beg. YÍYá8a Igen klna8aglott a
bcz6lyb6l. II.Ré€p 

^ttL1s 
|Í'eszltt./, IIÍ.lÍaTton István 

^eszth./. 
rVoBulaz Forqao /Ia_

polce/. v.vl'ata Jánoa /KaszLh.,/, VÍ.Novák üta /Íapolea/i vII jglgEuJral Á'drá3 AHPgc/'
vIII.lBJolo8 Józeof / székesfchárvár/' Ix.sz&bó lÁEzLó /Íapolcat.
!óbi&ila vaJda nd1 é8 ctörs' M11.

Á @ nót területt btjDok*áFán 13 ífjuságl ver-
slnygó 1épott ÉBtre. lQi zülüL Ptlté J. Eatalln /szolnoH. ttAv/ $rőzött Ltubtársa1 D8nlcs
zau'g3' Papp uár1a ég o.N199 llona.lőtt. v.szőke trlona /NÉ3sgJrháza/, ll.SzeatÍstvánL
tla /gzol:aok/. YII.traBt &í!ía /Brr!'lgs/há gd/ | wÍI.BaLárBy Ílona /Szolnok/r. - A férfial
tőrbáJnok&ígiín 15 verecnyzd kli zü1 bo1tv6rB6ny után leg].opBtésTé Raskó Jáno' ,/szol'!ok1
Ávl Erő',ört klubtár8s Ba}l Inn{ vB]' szenben, IIIrltc8éatü6 Béla /ÍJr1rgglhíza/o tY. Geooályl

zoltá! ,/ Ér68yhí za/, I.bakó Áttlla Ay1rggybíza/' vI.o.FisE cyula /szÖInrk/' vII.NaF
p1tár\y l8tván fszolnok/. yIII.BalaJtt csabe /szobok/' Ix.ul1csok sáEator ,/szolnot/.-
]'7 kAJlalvlvó k6!tt1 b1zto3an gy6zdtt Ea3gitaÍ AttllB .,/szolnokl liAY/ L1ubtársat Bátorfí Jó_
zsef és és'áros Ruatolf, €1ótt' Iv.Ho8adtí8 Bé1a /{yiregsrluízd/. y.aacúLrI'7óLt6a /wL-
teghÁza/, VÍ.Kövícs István /Szolnok,/' \rÍI.Na5r Att1la /szoltrok/' nII.Ba1aJtL gsaba
/Eznlnolr/, Ix.KeskcnJr sándor /s'o1aok/.

or3zágog vtdé H. 1fJu34A1 balnoksáEok.

Á t6ríü1e'í baJnok*í8ok után keíilt Eor BudBp€sten az orazágga 1fJuságt
v'itékt vt"óbal noksá 8o kTe a sportcsafitok 6dz6 te!n€1b6n. E4uttal Lsoét neg kellett ál1a-
p Lt8Eunkr hogy móg Budape9t6n son á11 rendé]-kezésle voraonJrrendgzé g'3 alballoaa nógf,e}e1'6
ter€D. Á Y11ó8itási viszonyok lgen kealYezótlenek és & hely annylra gzÜk. ho6r B YeF
'onyb1Tó8ai8 

szello á113nd'ó veszélyben va_!l' v&8Jr összeszaladBak a saonszódos És'tou bt-
' 
!ástoalóLkal' eaetleg az ogalopok nö6ü]. Ltgand1tve próbálJák nogl"átnl &ut| ao1 a IúB-
toa tatrtdn{k. EB von&tkozík az u€iJran1tt rgndazett orazá8os ifJu8.igi caapatbaJnoksá8olÚa
18. I8v_ nernoaoda. ho8y s9nk1 seE blreigkodít gZ lvgsen és verBerrybíró b!ínnye]. tell.tt bog-
kiizatanl annak ellgnér.' ho8y a szoaszád h8lyl&ígben Bzép sáEnal b6szó18ett6k lBe! Jó
ve116nybíráL'.

Á rrői t6rb5iggEgég J6-a! léptek Éstra. uár az e!őú'kőré 8. k n8.!aÍ L{ls_
dctnetot rroztat áffiEEjiTEEBrdó se caak többszörtis holtvsraeny után d61t €l. üé8_
lcpetés YoLt caabe I'á! 

^HPscr/' 
Íláakí /(2posvár/ ds Í.áb{í! L'l}zaa' /sztY./ lúesós. gz

.196 folatu]'óbaa. Á kőzéÉt'ntőben vérzgtt 61 s'étáló /PvSÍ/, $lnaeby /Yaposlár/ és Yiitts
xatalÍj! |Ycaztbely /. A atöltó Ís hgves és BEoros Lüzalalnat hozott. 

^ 
bEJnoLl' cl'Eé t Ee5-

éralgnelto! az óztlí vörti8 qy6nsyvér szereztg nog 6 s/óz€lcEtlel. utána EóEl.a követ_
keztak 5-5 sr6zo1eE!e1. Ir.Forgács nargi t / rDosz HuTE/' III.Yadász !.va /ózd/. Í\.NéÚ6t
'Éva /Tap1ea/, V.Czécrt xatauJr ÍD7óagg6f/, Yl.foleg{y Íl:dL:';ó /wst'/. vII.Huíi3 o1zo1}a
/Íe!Él.6o./. vlII.caányí l.agdg /E9aT/. Bkl az .1óloérkózéaaL6n k{ttt!6gn vlYottr d. a döntó-
}a tnlí" klfá3adt. Íx.Tótb lbo1ya /xegzthely/r FőbtníLr lapp Bartalall 68 Ítuy János.

Á férfl tőrbalaokBágon 31 vlcé}ú j.fJu&ígí varseayz6 íadult. Á kgt!éEy küz_
il.boL soría kctten 6De1t.dtek a n€uőny fölé t a tapolca1 szalxí Ész1ó és a pácsi Szepoa
lészló. rettdJük ho1tv6ls'uyát az €]'óbbt qYorte 5!4 aránybarr. szzet lg8érdomeltelt Bzo_
rozte no8 a baJnokl cbeto Dg a11sEe!ésra eíltó tudá8róI 8'alo tt talíuságot szop€B 

's.I1nilketton allg k€.ptsk taLí}atot ouenfelo1któl. Ill.larto! I3tvín /xeszthe1y,/. akL a.z
€s'6t1sa Yolt' ekí a bqJnokot loBvertc. Ív.Ravasz fiánitor /Íapoevár/rY.Borváth &Dn ll,ÍEgiJ,
.vT.xa6ra' Józsa! |Kapoavár,/. vII.Rc8e Att1la 

^69zthe].Jrl' 
yTll.s.5os LászIó /t{EDosz HríTr/'

ÍX.vár-aagy cseba y'PTsK/. Jó ]-onno' ha a főblník le8a].ább alÁ'.rník a J esrzőkölyvaket 
'ha n{r nen tölttL kl. .A ve'seny 96rr'k szo'0o':'tl t8peaztB1&ta a w!{lcíqL Toggz vír'lsJlytőr '! tfelsáaretóae, alo61y állalratóa! z"vót ág !6kkan6t oLozÓtt a dsntóbcnr

A vidékigk Lfjué{ist Nardb8.l lokBáeáa ug3rancsal 31 vtvó ln*ult. l dejltd J.1-
l€lzó vo&ísa a gze8eúiek na6r f61énpés a szinvónai'as stllusos nérkőzó8ek Yoltak. t
l!8több JEYőI Kövács Istvánnak /sz.Pőstáe/ Jó8othatunk. 

^?' 
dgész tlap fol"ya!É.u e8]rgtle!

o8ö!tát tegztott é5 a döntót verctleDül qy6"tr. 'Puba. JóténpóJu g&re'lea táladá8aí. Jó

l5



Pcngóvozctóra óo}ea kópe3itlk. á8odík tlubtálsa ez u8yalcsak 1gen jó1 vivó Ápró IÁBztó
III. Dó'ga lÁazló /gzl?óatás/' Ív.sápl }étar /s{írospatak1 uEmsz/. v' rrócs{i4yÍ zénő
/#lospatak/. örvenilctes, borr 9g a f1ata1 szakosEtály nÍ1y6n jó1 tépzett vlúkat kül-
ilÜtt Bz oTszá8os bal no kságra 

' 
akik Eíadjárt az elEő ngglr ver9enyeíLsn ílyoD Jól negáIl-

tál a helyi.itet r vl.BolYátb JeD.ő /vKPsc/. vlÍ.lbvács tÁ1zLó lB$ar/ Bóla Ís fo gEaL Úéa
lrallaalo WII.ÍlaJos raú,a /W€t/ . Íl. Döue Pátgr /Bfijr.atl.
Főbtníkt c.r.dob áa lapp BeltalaB.

Az orszáeog Ífiusárá csapatbejnokséEoto

l aót csaoatbajnoksáEán Dyolc -csapat 1ndulto A veTae4yt közvgtlgn k1ccÉ-
g3a relilBz.'lrel bolyolitották 1.. l eBapatok etdviEzonyaí általában k1egJrenlitettck
voltat ár általában llnd"n !{iTkőzé gen De8 k€l!.ett Lüzdgni a gy6Ea1.Dért. lgy 8ztán noB
1! oaoalr' ho€ry a laíayok fclborttottak rdnd.ü gzá!ítá8t é8 a döntőbe nero a legerósebb-
rr.k Eaarlt cgapatot Jtrtottak. Az 6Is6 foralu].óbett a Dózga .8JrÍrtt96o k6nnJr6! győzajtt az
El.ktsbs3al a'€r!b6n ér ugJra'!1sr a Honvéd sen veszéIyezietto es' píllanatÍg sen az oscgy6zobét. ógat'lak azonba'! nrír ''ohezcbb d1ót Jolentett a v&sa. esrült"se, aroJlybu kü-
lö!üge!' s3abó JulÍa ó8 Ía6n3r Ágnea virDtt Jó1. r' BYsc ós Pet6f1 i. 38y.n16 eroJü veF-
r.lsrzőt< kügil.llle vblt' anclJret asa} 89abó c1zcllB Lttilaő YiváBa blll.ntett a vagutagok
Jarúra. la.1!6 !88!t- lo8lcp.tést a' ó'dt l3ányoL o&öztákt a:i aránybaa negv.rték a íá]_
vorlt Dórla o.rDitít ./a találrtuáluut oly& Jó volt' hoEy ae! ko].lett továbbYtvn1ok/.
ilbbaa Yadáaz M{ vott as ologzláaréB'. Az osc 9:7 a*ínyban vclte B Evsc a8yütt6gót.
B'ü c1.6Bo!ba,! Balle lárÍa Jó viv'á slínat áa üoü!ár ÁDIkó küadőLépegg.ígének kó8zölrbették.
Á hrrtaiuk helyórt Ylvott klisd'clonben o D'zsa bÍzonJru1t Jobbuak a Bvsc-nél. A &528ának
!a6r qttdrlyt Je1e!t6tt' hogr aegreitl'} tagía c6at gtatisztá].t. ltilöprté 

' 
Brínk1 ignes óa

sLDon'at !óth Aanrs g8yardnt Jól Ylvtak és 3_] 8yőzotnet aretia}. A baJnokBágé!:t iggD
ha'os Lll'alol€n alakult }í a' eryetéDl'stát éE órdlak ktizött' aeely eBlet].en trilálattQ.l'
atől't el a' .16bb1ek Javára..Ez .lsóaorbs'r Da!ásdi GJt'rgyl érileoe. ő volt az ogJretlen'
ak1 a laD lolyarúa tz ólatiak legjobbJát vaatárz ÉYát ne8 tuatta venri és a döntő cai'r_
téb.rr _ r!1!or az ósdíák nár 8r?_!c YezBttEk - 4:l-rg győzött ó8 ozzel.a taláíatarányt
í8 liocoriu-totta. védcrodnényéb6a I. osc /'JEú!dr Gyt'r8yt/' ca16arek Ágres, lrlolnár Án1-
Lrí, Balla árl'e. 1T. ózdl Kotrrísz 3E /vadáaz Éva, Vtirtí s oybáryvér. Czakó Klára. FxlipÍ-
IV. 9vüU /szaú ű.3ób1s' Eídasl 

' 
Ba'lócz. Ibváőz . tr6b1!á}s Balthezár Lajós és Róúay

cJ'ul..

^ 
fórÍl' t6rolrDstlallckBáaolaL ccak 6 iaztvcv6Jc volt. A Ytaték 6srá1ta]'án

n.E léI'9u'ltcttrffisült a paplr foria, k1véve B Bvsc_lgk a
ví'tná1 va]'e!1v.1 tyoüaÉbb 93'!opló8át. üár g3 clgő uérkőzéauí!' ar Elgktronoa váratlatlrl
lc85zorítottB és csaL .Eratl.rr talá1atta1 !á!edt elul. Bllrk ot8 PoTJáIBo 81 és K1sfalud1
Jó vtvrísliban ég D8ücahÁrl 8ya!8Ú bb szcrcplésóbea teregenrló o Á Dózsa t's nehczon 8r7 arány-
baJt 8yí?,tj tt a vaa&é oIlon. B't a Dóasa oyar8at1 ragrogó vtvásának k6szönhettB. l Honvéil
az e,lcJén rosgzul Le!d'"tt a Bvsc_Yol a'.!bc!' aD.ly Bár 6'4 a!áDyb8.tt vezotett. A Honvéal
ozutáD aBnráEutáa 

' 
osörtót tlycrt. c5epatábala tr1BÜartoltí YÍváEa D4gas]'ott k1. Á Bvsc_

beD M'őa vlvott Jólr Á ba.rDEdtt hclyórt trlYott kuzd'olenbe! a ve688 bl''oBJnrlt jobbnat !
Bvgc ogapatánáLo Brzel tapcaolrtban }l€neÍr á! ocnouau8h Jó v1vá8át k€ll Dr86E11trnlt!k.
Á bdDokBá€pt a Dózsa kl6rycn11tottebb a!ókbő1 á1].ó cgapata nycrtc a Bonvédd8l azc!b.n'
alalybon lo'3!e.rt6trl ág !er{l. Don tudtáL tá'B&lk ryengóbb szcrep].érét 61l.n6ulyozuí. I.
llrDórsa ,/cyrl|D8tl &íla' xay Attlla' Kövr8dÍ cyórgr, Pgrlehr tj,i]z!.ó/ II. Honvéd 

^l'EEar-t.trl &ilr.' laÍa4y81 Iá!Eló' PálEá'ly l.trÉn' terék sándor á. Mndo!/ ItI. Vasas ,/tlanere
Zolt{rr' euozarrgtr Pótcr, takáog lDtól' g9lov.ng'lv lÁJog/ ÍY. BYsc /FcDyvcsi caEbB' Er-
rt6r €{bor' Darléaházlr cugztáY' spo:nry IíLló'/t F6bL!átt trolkay l)ld!ág és Bábc Guaztávo

Á Dá!b!l t6lotaDaibejloksáEat L3 6 f6Yáro51 r{szbevőJe volt. Itt a nagr
lcg1oD.tágtazct@rrrrog$ktá11ócsepoteattese9l78ráníban
lel5Éztc r Ytser o3epat{t' s!.l!rbcn'e váIo8gtott [anora, továbM oa.nczaugb c&let].6n gJrő_
ralrret rcn. cgl'rrált. 

^l1L.dáLoznct 
a, builap€gt1 Y1lágbaJaÓksá8 ée a róna1 ol1npLa utáB

. [g8tre'r d'vót 
'91kó!Bti1órél61 

ég é tbtal oilz6tábor rcnitgzerérfI 61hanBzott b1rátatoba'
úe8iu'bb.!v. 1óttáL' ho8v ü DrÍgbu}8r. tószülő lfjug.ié Yálo8etottj''l 'k' akLk .rÍ.! a
vc'a6'{rr. ítrtcrtcl fcl . táborból nllycn fá.rádtanr 1é1ctt61enü1 ?l.vttak. /A nág1L tereraben
u8Jran1g rr{$r8nalkor !orür' gÚsnvádtc 01 g&ik vereségét s Í!á31t utáa és az cs/ébként creal-
néryrcgca 

"iYó 
f,3l!á']r 60[ lutetta a notszokott foroát és 1énatület"t/. Bet!é1h6től'6g tul-

JutÍal tzcD a EélJrpolto!' úr3 oalekedllaek. A plírbaj t6lcsapatbaJaotarígot azorog kllzalelc!
utc! a Y.Ietcor oaapata /lratlalls rlózsef, Poloozlal Iá8z1ó' gzabó pétgr és sz€k€rcB !ász-
ló/ nyrrtc a Bvsc ogytitt.aáva]' ,/EéDJrvs6L csaba' Kozák István, Eral6B öábor' PálvöIgyt



t6atyás/ gzemben. rÍ1. Honvéd /Terék Nándor, Gr:trber GyrrJ"a, M czár István, Ná't1 AntaL/,
IV. Csepel /EH6s1 LászL , Várad1 lván, Fiiredt Gábor, Nagy KároLy/. .F birákr Gábor J zsef és Váry Attilan

O"gzáRog ÍfjugáEí c6|éní vLv baJnokgáEok..

A férfi t6É?8 eryéní' versenyt'n 3l v.rgenyz lépett págtra. .dz ol rd r-
k zések soráa rie!Í$TEl_l6fi sáápes rászr 'lPE^c/' oyarnatt 1w"aa1 Dancainázy lBvsc /kÍlg se. váratlan volt szab IÁízL /osc/ elvélzr!se ls a kijz pali'nt ben bárnas holtvetL
rcly után. Á dÜnt rÉsztvev6Íaek er6v1szonya1 Íg8n kLe8y n11t6ttok Yoltak. A velscnyz k
! !!e 5_f gJr zo}egrmel t D riiLt. E8yodiil Kigna'rtonÍ E1dre /HsE/ onelkgalett kí a uez ayb l
? gy zalenr:eL, aríb61 né &y volt 5ro arányu. Ebben a nez6nybeu nesírdeoeltcn szeTezte
Deg a baJttokl cillet. II. NelBere zÖttán /Bp.vaEag/, III. Falka3 sánator ,/Betonut/. !u.cau-
zalugr1 Pét,e, /v&sas/ r v. slna István ,/Betonut/' vÍ.Baranys| Lásll 2tsr7, vrr.raÍ',íny
Í3tván 

^sE/' 
VIII.Szab rÁsz! /Íaplc8'/' Íx.PerJá!osí sá do! /E]..dst:n.lÁoa/.

F _biráks Pal cu Eldro tís lapp B rtala!.
A tr k vorseuyén haruÍncan 1ndultak. Á veTs lty szlnvonalag ktlzdel cksthozott' &Delyek s Tín aár aá els foralul ban elvélzett néo"irr 7napotc a/ 1zab J. /vl,aag/.A k zépdijBt tbén es tt kj' Firl lrrév l vivott holtverfeny után vt'ri' s Gyijn8yYé t / za/,

tovtíbhí sétá1 valérÍa /?vsK/ és a Da.násdlval vlvott ho1tversenybea Bánkt zguiga 
-/ís 

zsa1 ,
.L d nt beB t3 kiegJr alltett er vlszonyok Butatkoztak. Á két Bvsc Yiv n Bart oz ér ar5ali,
valaDint Filltj pré s az zd'í vadá6z alkották az élcsoportot. A }ázasan, bote8gn LtizalSzab Dtíra fi zgetv./ Den tudott be19gz 1n1 a b8Jqokság ké l.ilé sé bc. Áz'é1nez uyb61 BaÍt cz
ég r 1i'p i 6-6 $r zelernne1 egJrfomán végzett és aj uJr}vivás so*íu a J l kiizrl és a kt'_
zépd ut6 n.g1Eglísa után Eagára, tará1t Pul poé /D rc;/ EegérdeBelten azeteztc Dg8 a baj_
uok1 cloot. l' Eág dÍk B8.lt cz Agí:.eg nvsc/ t8on J nspot fogott tí. Yadász Évának / zd/
két ba]'gzerencsés oérk zég elvesztéei után n g xárreti c:.égJan1e a haras'd1k rretl-yot.
Ív. B b1s lldlk 

^vsc/ 
v. Da.nrá sdí cyt'rgyí /osc/ W. szab D ra /J sz.eÍvi1 vtt.wÁgAer

Agnea |Yaeas/ VIIT. HarsBy É,va /Pet fL/ Ix. Bellerr zs|]zaa /Pet(f|./r btníLt Szab PáI ég Balthaár LaJoa.

_ A Érbal t r baz ny k1gszámr /L? / voLt. A vidéket e6r pécsi rís ery sa1g -ta.rjáaí rrrv képv1selt 
' 

ile k sen jutottak sz hoz. A Yerseny gzinvouala s6B volt tulaá-
gosaB Eagas. schBidt és Ándor távoltsaradtak. tirvendetes csupán az volt' ho8y a válo8sF
tottg.E av el z naplhoz vigzonyltva }ratábzottan f oTBaJ 8..tnrt.i 6t EutattaÍ. rz ui.ztat
DrLsburg et tt. Áz Ítt Eondottat nrí g na6'o bb Eértékbelr állaleak a kardbaJnokgág résztY.-
v61re. Á Érb 'J t6r hagyonányokhoz hÍvea a versenJz6k L rbeYertét egwási. Legjobban szo_
kereg l sz1 nak n.net./ nent. J 1 Hrzdiitt. A gxmával /Bet orut/ Yiiott ho].tv;;senyben
bl'to8an kezébon tartotta a rÉrk z s sorsát és 5r2 arányu é|y zelaével loegszerezto 8 bej-
nokL c1net. TI. si_Ba Í - /Betoaut/ IIÍ.lreÍlerg zol.tán /vlsa's/ Iv.PoayY sl csaba /Bvsc/v.Koaík laÁn /Bvsc/ vl.Erd g áboT /Bvsc/ vll.nagy B. /osc/ vrtl.rátvorgn v'. /B\sc/rx. szaw péte! n.Met,./. F b1"ákr székoly T1bor és vajdé Eoíl.

Á karalba.1nok&íIÓak 29 !észtv v Je vol"i. Ifjusági uílo8ato t tJ a.tnk ki''ill
o"Evosik neD l'ndult. A tijbbl' a' el' z naphoz vlBzony'.tva )-ényegeaon jobb ioruíba len-diilt. Áz e1 nérk z seken Tr csánJrl /Sámspetak/ Ápr Lász1 /szl3ed/ !s Nagy Káro]-y ,/cse-

!c].,/ -k1cáé sé Yolt Begl-opeté'. Á ki'zépat6nt bsD Boronkqlr 1usx1 es rovics r.d.s /vaaia/'k1esésg volt váratlqn. 4 d nt b n a' csapatbajnokl u' rt zéselen tgpatztaltéknal negtá_lel gn a Bvsc' 
^sI 

és Honváal vÍv 1 Yolt&k tiJbbgáaboD. A Yidéket a szegodí xovács iá pví-gelt9. Na]'!Ér 3án 8 /^sÍ/ E88agdt a nez ny fi' 1'é cngtkoitett ég voretlenl.il nyerte a bá5-
Eokgá8ot. 

^ 
HonYéd vlv k 18 J val Bg8el ztát a nez ny t bbl r szét. t(ott6Jiik k zi'tt Á

sorr.aal.t caul n a talá''ataráuy at ntt'tto 61 TorÉk sándo! javéra' [íg a }tatTad'lk 'TordaJr
l ílDáIr létt. lt lo $rod1k bctJEe Dtino o{íbo! ,/^sI/ kcrtilt. akí pár'a cáapatqÉrt zé sgkon ig
J' I szcrgpglt. v. spornJr Ülk]' s /wsc/. ?.6Lo Jobb háíyezést vártunk. vl.Kovács István
/.szegedL P 8tás/ VII. Horváth sz.Tibor lcEcpa:./ Wll.&rjtás Pál /Bvsc/ u.s;1ninyl EaitJ.
/Bvsc/. F binik! Pal c' Gy6r5r és ni1i'p Báunt.

Eryéb vidéi<Í versenYoko

P tI lag ktjztÍlJtík a
arednégvét. amgly a kÍe Bzámr /tz1
ilartka /9z.P siáa/ ver:et1e[ti1. II.

szEÁc novo2O._án rendezett IIIooo n 1 t rversenyánek
Índu]. n1att lloot'ztályre n
Tijriik B zs1 /sZE^c/' Ill.Schijtz Zsunsa /lz.P stás/,



_IV.8a11aÜ Éva /sz.Póstág/ Y.nódr ?'suge lsl..!róatál/ YI.Dohányoa Íatallll /szE^c/ vIÍ.Rót-
íelvt tt{a /szvsB/ WII. szllarazly cd'c].la /szvsB/. Eőb1ró r Jávolka1.

' Á .gggoal üÁFc usranekkor !!.:JElgso'senvt rendgzott. anelyctl oaupáa e

'rgBdcz6 
gstssüret:í-ffi?i'ttiészt s 16;;i-éT''iffiitc t t. I.LuityÍt János vorctlc_

dil' Il.s'abó tEre 
' -ÍII siioeglt t{áüdo!. }6b1fáL! hrokáa B'!ta].an és Béky Álbcrt.

_ Ja]]uá! 8._áa KeEzthelyqg vo1t izÍnvonalaa ÍÍI.'á!Ít tórvolge!.lr. 22 1naluló
Iórrrl biztog fö1énnyg]. gyozoEffi-,r arr6 IvEPsc/ rr.ne!í!iTíÍí]ft6iF[[ ss7 rrr.
üarto! IótYátl /Í€Eztb./ IY.g'lrbek JőzB.t /YBPsl'c/ Y.saabó IÁEzLó AÍ^c/ vI.'óth$r Józsgf
/vEP8c,/ vII' néneth 1,il3z1ó /Keszlb. / YIII.száke]'y Jór.sat lwPsc/ Ix.v'.da Jáloe /Reszl"}.. /
86b1rl5 t zatkgt'k Lász].ó.

A gzBlr€a!'1 sDort1akola Íf.iustíg1 tőrvErscnyán 19 vivó lópett páEtrB. A
rerean5É verctleo atál| rl'Í. Bor'ed'ck /szsl/
Iv.&ílÍ!rt /8z.Bad!ótl ornn./ Y.r8r'aJ6g1 /nadnótl cí!D./ v'l.Kutt /szsÍ/ lIT.üezeL /szsl/ .

rlu.c8olke /s3.Redn.c!on. / I][.szóno k1 /Rádnótl cíd. /.
V1v sztivetség nendezte az e]'s ''vtdékl Kupan

pontszerz tartrís{án kezdvez en é sz1e1het6 vo].t
a3 ídevona.tkouB vorseny Er-téte}ck hatEsa. A verseh3ren 1"6 vtv tnclult. Ktjztiltik egretlen
rvcndégu $aentesr l. "& cli'nt mez r1ye J"gen kiegyenl1tett vo]'t, amíre leg;jelIernz bb, hoty
a,a uto]'s belyozett éppen az els és másod1k h'e]-yezetteket verto lu $o I"Nary Atti].a'
IleooÍlgg cyula' IÍt.DenÍcs F9rencr 1v.Baa!Í Istrán' y.IGpttány I8tYá!' ] vl.Bátorfl'.J zocÍl
YII.nr'tt Ioluí! laJoa ,/szeut6si tÍ]ív/' WII.séí8Í Gy6!'&r' Ix.&íd1 Ístváno
3 bi! s sucBtlatványl J zaefo

A J anurár 22._éa NaFrLallzaátt tartott ifJuBágí ksrdvers Byen l&an lépte}
pástré. E! 8 vergo4Y volt a uea:'ríg1bea negaIakult llYlE Ylv szakasztály els konoly neg-
lozduláaar aE lysD o'vénd.t6s foj]. d sr61 &iltak bízonyságot. A versenyt verotleníll ar_
to! Iatrán Aeszthelyi uÁv/ !yc'te. IÍ. tfuí6z Fgrelc /a"1v TfÁc/ IIÍ. Farga$B Csaba /Nagy-
L8.dlrs'/r IY. Íranebath lore /urív TIAC/' v.Major Albert /Kesztheur./' vT.K'.s8 cy rgl
|ra8tr,Bízaa/, vlt.[ovár !Í].g lxiv TÍÁc/ Yut.schuk Pét r '/Kagatbe!!/, Ix.csík E sáudor
/tag.l^''.tBg,a/. r bttdkt Szab Jánod éE v1alA a'áÍros.

Á széko8'cbérYá!Í vaaBa II. osztályu férf1 t rve?g nvén Elndijsgze 14 viv
ildult. A v.rs.oy \yolítását, aoe-
lyai aa65r f lánnyol' Yerot16all1 El3zttart f,tbo' /vHPsc/ nyeTt Bég' ÍI. Kocs18 

''1k1 
8

lvr{xsc/ 1II. RaveEz /Kap.B7nIr'.Ll, Ív. gEouán 862g 
^.cgíuag 

Ttgr./. v.cJrÓraok táBz:'
lsrfÁE. / Yl.! tby r' z8.f, ltaP,oLoa/ Ylr.fanrís &índor /V.C811l8'8 TTgíJ|./. rIII.vo'éozy
cÁbot /srfaát/, IÍ. tiáneth !ÁszL lKeázlbe1y/. F6birrí: Rébs Gu8ztáv.

Á a helybeiiekon fet l
a f6váro3 é' .sze8eal vtv Lr tiáEzeaglr 20_e v.ttok r{art. Á vcrBcrtJr Begkgzdésc ot tt
Lépca1t6 vít8gát ls tartottat. lE o8É} uJoDnl;r k p.g1tctt _ bdrényt Tlbor _ a diilt bs
ír b.JBtott. A vrla'nyt 

'cr"t1rEll1 B s'o8.dí nada tí o1má'1u!l tEJír]_ J a Báutlt cBa!áat
4yc! co II. ÍÁBg1 F.raao /sg.8.dÍ gport'.Eko1a/ III.Kuti lÁ zl. . /szsÍ jl. Iv. B{'a dok
w6'íg /s}sÍ/ | Y.Sceb Attlla /BcogkonétL Y.ts./. vl.fézc1 J ?,gÜt /szgÍ/, vIt.&d'én'i
lLboT lxeoskeeí tL Y. . /, vIIl. vasB LndTág /szsl/ . IÍ.P{í!it1 ,&los lszgl/ .! bi!ít tá'tány Fereac'.

A PEÁc IT.o. rt t t6r"ergcnyéaek k1sazálru A6Í den ate gzinvonalas vívásEal
6yÜlgr6rlsaltétt* a@rt nagr volt a kitiatcl n siluegbJr záuzsa

i bbt réBzéb x. sétál rrgralt csak 3chczeB' }.Ltti'n6 k zd képgas ge révrín ara?.zllo ífl. eéL-
o1t' ntg 6 ! by Ya].alcntrÍt. atlsnfcl t :. Elvévc a har.badLt he1ye'Btt i,J'get1 Juil'itot

/"BLcl - k6tmyriláD l6sr6'te. I8y kott Jtlk k zt'tt bÖltvlrseBy alakult kL. Az uJlavlvár
'Eu!' .Áí^- Yl.Pílag9arrovÍ ca r a |PEIC/' YII. &ínH' K1á!a /Tep.KLní'B1'/. vIII.Pll'aBBarro_
vlc xlatí /!E^C/1 Íx..!ar8B ETa /Pysx/. F bíT t v r8a uLt!íly.

- !'gyaloBal ldsDe! !J'ti lL*/, da 3z1nvona1es v3!Bc$rt lonil.ectt c.gÉL-g3g
a u. ogztályu Dárbél t rYlv ba&. A al nt6be't hár!!a,! cnoltaalt.L k1 a ncz DJrb l. lG'ttlít}
[btt Baraszthy Lríszl fatabánya/ á' 6auay sálilÖr /DE^c/ cgyaráat 6-6 p gelnet szc!-
otI.'^" uJTaYlvás eorán a d.brcalní YíY bi8olyult Jobb.ak. aatEaitlk az ug5rancaak dabrc-

oeDl' léla8ybáu'' cEaba l tt t gy6ze1e nelr Ív. cyo!8. rnd!ád /P8Ác/ v. xadará3z Attua
nE?e/| YI.Császár T,eloí /rB^c/ YÍIr FécsL Ídts ! lay6r/, YIII.Yaea ÍWg |Gy Í/.
F6bí.r t loll'czay gándor.

Jeluár 29!_é! v.su9fénb B ltÍ.o. n í é8 Ít.o. fé''f1 t tYerEB]-t rcttalcz_'
tclro A n t vcreenyda arrtd6ssz6 a** **t.::9 lzealoo

lB-



tő E€zőnlrc u8y körbevorte egyrráat, l'o8! a2 el8őség kér&ise csak rnegr.sÍoétglt hámas uJ-
raY1vás után itólt el HaJsaJr Éva /Bp.Pat6tL/ latáta. á8oauk ts,lrd Jobbg-a feJ16r1ő keszthc_
1yt vijtt' E Ketal1n. II1. szekér Egztet /!a32wéE,/' Ív.sántha Nata].in ,.tsp.Petófi/' v.Tóth
Íbo!.ya 

^eszthéLy/.'yÍ. 
líóor veronlka /Keszlh'L!/, vll.szőke Judít Aeszth6ly,/' vÍIl.Huisl

clzella /Íapo|ca/ l IÍ.Horváth Kata1in /leszprén/. 
'. 

féTf1ak verselyéa 2l vivó lépett págt.
?e. E a verEotty Jóval Eagasabb gzittvo!'alu Yolt. Izgalnat 1it Kovács Áttila /VliPsc/ séltllé
EÍattl Yl'tsz8.1épéee okozotl. A kett66 táblázat elett a Yerseny lgen elhuzóilott. Az
obbő]' aalódó holtYerscnyokct a bekÍildi'tt Jegyzőkduyv n€n tartalBazza E i8y az abbaa neg-
adott végaó gorleDd ncn tekÍnthetó hÍtol.BneL' annál kevésb,é' mert a főbíró hirlapi tu-
dósitáse 3únok el1cntnonal. A nók náso<tík ujravLvásánek creilnényo Le hlilryzlk. Jó ]-enna'
ha a J o8Jrz6kórr]rvÜ k vezetésénól, iu. bsLt'laléséÍtál nagro bb gonaldd Já]5rának o1' A v6r-
genyt Eegi?dene].ten zgoDbor Íáro1' ./Bp.P9t6fL/ 'iyette, ak1 a kettó6 tátlázat által e16_
1rt úLlatkát holtversenyét 5l{ rrlíqyb8.u nycrta. A Jcslzókbayv tz€rint ll.oíinsrt JánoB
/B,t1lrad'/ IIt. T18ztt&rtó Tibor /v(Psc/, Iv.BaalovszkJr cyula /'Bp.PatótL/. /^z oBll-trtt
fóbj'róí h1rlap1 bcazáeoló azerint TíBzttartó é6 Badovszky nc8c1őzte G:rijnert_etl. v.Bata
rE 

^p.Potőfi./, 
Vt.Earton l8tván /K.g.th.ly/' vII. Tóth 1k]'óB /wlPsc / v1ll.Nováca

Áttíla /YBPsc/' Ix.Tunínl' Józscf /T..ÍÍircd/. /^ ',íét utoleó belyezett sorronilJ ét ís f,or_
dltva éEutÍ B tudó8Ítás óB cu valószL!übb 1a' Dert n'IdEettóa€k 1-1 ryózglnc Yolt ór
a sé llt r holtvcrsgnJEe !6E állbatott kt/. Fóbtnikl zatkauk IáBz1ó és Sándor István.

BétéBcgabáB a kölDyék III.or nól tőrözőí ta}ál}oztako Buaznál taibbctt
rndutok t'sst'c. Elg6 lctf tlursán l1o!r' ATSK/' Il.Juhíí B" /o.w].al sportÍ8kola/' ÍIl.Fcrcnc_
haln1 

^Tsr/' 
IY.Bánya1 nnÁv ÁaIE/, v.várkonyL /vTsK/.
labrTár 5.-éa a sogronl nÁPc IIi.o. nől _t6rvers.nyéD 14 vívó léDett

págtra.Á3zinYona1agversenyt@ueI1a,/szoEbaih€1Jrt
llal'adás/ nyo?tc BaTlahldal gaJlal /sri^?c/ .lőtt. IIÍ.Fad8yas zsuzsa /szoÁboth. / lYolar-
kas Er1ka /9úAJc/ T. szabó üollnata /slű^Fc/, v].Palágy' Judit /szonbath./' Yll.c.rinosé!
c!1ua /9 íAFcl. vlll.Krelsz Eva /S ÁrC/' IX.Nery Julta /sMÁFc/.
Fóblrákt hrskás Bcrtalan é3 Bóky Albórt.

^ 
vcszDrÉBÍ Y1vószöv.tde I.o. fé rft tórYerselyén 11' többDJrtr. Il.osz-

tálJnr vsrselyző 1nalu].t a lgy az csak lI.ogztátyr versenJmek E:LnősÍllt. A vcracnyt taF
láIatJo126 kéguü]'óktot bonyolitották Le. g azt bíztoga]l vadászfy Áttila /Bp.sp€Ítabrsz/
Dyé'tc Llubtálsa Kál]-By Zo1tán el'ótt. IIÍ.Paláar1 J6zaef /1ÍrlPsc/ IV. Ilaraszty lásaló
/Tetabílyalr v. o'iinneÍt Jáínos ,/E.fü!ed,/' vI.Koc8íg MtklóE 

^HPsc/' 
\rlI.Rátkay z8olt

/spgrt./ VIII.Döne péter ,/B.filr.al/' IX.Erd6s B'tens /B.f,uTsd./.
F6biflíL.'sándoi 16tváD és 8ár8a !.3ono dr.

A sz6g6di sDortlskola tflugáat Dó1 tói-vcrsewén 12 1nituló k6zü1 Dóz8a
/sz,PóstáE/ ég tárkr{Dy fuita /9p.1./ .gyBfánt 6_6 győzeluet szétzelt. Az u'r8vívás go_
rárt az e16bbl bizonyult Jobbrrako

Fcbn]á! 12._éD a szé k68fohé'rrárí vaEa's ifjuságí karalversenyt rendezctt.
vonatkágéa Eíatt a keszthÉlyiek 16na!8dtak 8 1gy Einatö 88ze 16 versen5rz6 lóphetctt p{íst_
}a.. A d6Btőbgn Bportszerutlen nagat&rtá3a níatt ktzárták Kászonyl A'nat}ást /Bp.va8a.s/.
.[ V6'36qYt !'a'ót Pét3r /Bvsc/ qy.rtg' Ír.gzloYcn8zBr 

',aJos 
/Bp.vaBas/' TII.],ltasy' lász].ó

/BVSC/' Iv. aJoros Józs"f /szta./ Y.BorEly GJőrsr AcszpTél/, !!.Illtt''er lndrás /Vcsz_
p'én/' yII.Nullny1 lgtváB /Bp.vasasl. vÍIl.cg6t'ák Á'páal /Bp.vaBsE/.
Fóbirór Rábe &rgztév.

' suolrroLon 1flu8át1 férfL t6! és kard versgnyt rgnalcztek. E16bb1n 16 utóbbin
21 versen'zd lébett Égtra. A t6röz6k k6zü1 kottln rBgltealt€k kl a ncu6nyM1 G.IHss G;ru';
la /Sáo].not1 uÁv / aa s'abó .l,t!11a /BgeakeDótl V.!íet./. Az elsósé8et k6zü1ük a 5zo]-nokL

rrok/, Vo Ebatrénri T1bo' ,/KsoB}cnát/' vl.Ándrá8i Akos Agcskcnét/' vÍI.Balí István /9zo1-
aot/' vIu.FüBt1 üolnár LaJo. /gzcBtagi !íAV/r LÍ. Bánó Cgaba rt'ecak"úI/. _ A karalozót
kbaötl Ia a szolDokl'&k voltak fUlóDybon. l(özü1tiL Ba11 Inlg $/c!to a Yersenyt klubtárga
N6Ycos l3tván o16tt. 1Il. sárk6ut' I3tváa ,/Becskeút/) Iv. FeEk94!r lÉndor /gzolnok,/'
Yo Ragk János /9zolwk/, VI.Nagy Sándor lKecskomét/' vTI.Munkáoal
VTII.Bal'aJthy Caaba /Szollok/, IX. Bencsík István /$rol'nok/.

István /Szolnok/,

F6bír r tthantrrÍ LaJosr
l DYTX I1I,.o. n l -tí_rverseny-é-t veretlentil Károly1 Edít /Bvsc/ nyertc.

II. Cs{ínyí lagda /Eger/, III. Czédlí Katalín /DVTK/, IV. Csányi Judít /Eger/, v.UJszá-
szí Kata-l3'n / zd'/, Vl.Pásztor líva /Bvsc/, vIr. oláh Katal1n /Eger/, vIII.Tamás Katalín
I cd,/, IX.Csaz Borbála /BYsc/.
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Htí$ug b 2l'. Ye'ílaap loor n Í t r ,/Bp.sgÜv.Kupa/

6. saonbgt orssá8os n Í t r egyén1 baJnokeág
?, vaEárBap orsaágos férfí t r egyénl baNn'
B. hétf országos n61 t r caapat baJnokság
9, kedtl oreaágos férft t6r csapat baJn'

1].. osiit. Orerágos párbaJt r egyéní baJn'
1?. péntek Országoe kard ggy nÍ- baJnokgág
].3. Bgonbat országoa párbaJt r esapat baJn'
14. vasd'rnap orauágog kard cBapet baJnokság

?, vagárr,rap llroo n61 t6r
IIÍ.oO a L t r
III.Ör fcrfí t6r
IfJuságí fdrf,í t r
IfJusásí ka:ral ég ífJ. f rf1 t6r
nBacsányí Kupail /Y. 6-?./

14' vagárnap loo. f rfí t6r

14. vagárnep lIroo párbaJt6r /Sr v.Kupa/
IIIro" n6í tsr
fJIro. kard
Irol kard ás tfj. férfl t r
ÍIoo. férf|. t r
IIIro. n Í t6r
III.o. fdrfl' t r
IIÍ.oo n l' t r
III.o" férfl t6r éE ífjr n í t r
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MIISZ o

HVSZ.
MVSZ.
EVSZ"
lnrsz.
MVSZ.
HVSZ.
f[V$Zr

rit
tatabdnya
Sg kasfeh rvárí Yaaag
B nea vásárheIy
$ao rok
tapoLoa
D asa

BYSGT
uTx
Crcpel
Ycaapr{n so8z vo
il srádlc6yo1 sa6vo
$zo8gd1 P stás
tataMnya
8zonbathe ]-yt Ha]'adág
Eak Í Yeenrtas

BYSOo
BprYiirtís iloteor
BYSZO
OJ "1 Et0.
! rÜkgaentnlkl. g
P esí vsK.
Oyona
Soprod HAFC

HÍK
Csatornáaás
BII$0.
Saegedl YaEutas i

Kggathe]'yt uÁv.
8zékeafe}iérv rí Yastg
orogháge
Ba.la"sasgrarnat

éJug b

IIIoCI. P rbaJt6r
nBudapeet Kuper íf,Jus{ísÍ kard
Ilooo n6l t6r
III.or férfl i r 8 lf,ír n J' t r
IIÍ.o. férfí t r éa IIIroon Í t6r
IIIro. bard,
TIIoon kar

28n vesárn&p lIlgr f,áliÍí t r
II oao kud
IIroo n6Í t6r ,/Bp.sz6v.f,u1n/
IIIloo férfL t6r
IIIoor Í rfí t6r
IIIeo. Lar
IIIooo kaÍd
ItJ. férfÍ t6r

Á versenyok negrenderéso coek akkor vehet bíztoera, ha azo}r ]" k1írás ís érkcz1k.
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