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lenÉYel maEyar blzottBágok .-glia"i,"ai, 
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*irrt mm iug,irr.m rrem enge-dhetik._meg- a kéleo'émet 
'elség_íélek vlselé.éL A korur€BgzuB ;Eí eönt6ü to{y amenqvtben-az olaszokDaf nem glkeriibe a kérdést kealve-
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r"]ú?., n" uy'en téitettet tnellett la lndulD'l akaÍlak'
DeBeaumontazAngolvlvószövetBég/ebökesulyosvádat'emell.GroFbachÍ6ttt}áreuelq

alí Bzerlnle nem méItó tru"t'ei!."]'"t".;;";[ úv;fiJ magándetákttv trodáJa u{ár be akaía blzony[ant

t&v"a;;Ui"i";|".';á"!d*fiil!"kr'"á_ óiá-"téu"f"tr*erventZlt votla az ottríplal BrzottságaáL PlcrÍe l'érTl

iiő;á"-í""áfiáia." azonbah ez . 
-te"y"" kérdéd ts lekeriilt a naplren'lróL

Mestör'iént a btzotiságok tadarlra} !Úból!.megválasztása' Mt magyarok ngm Danaszko'lh&'

trrnk mer't a'régl btzott.ág1 1ueJ1-ó;lg'i"á', E'v, noz-gon .m8uát székely Ttbor -ÁzeméIyébeu { Plzottságt
iö"*l'i-'"l"""iii'ir._ 

_l - 
i""E''*"r"ir^'iiiáe-ba; Íog"'muto-ont Á.szövetségek szavazait logának generálle meg-

ílta'ltása lem történt -"g, "3ip?í"l'ffiila;f il;"-fil''"úut es . Epu"votot szaiaiaü jog-ának lelemel&

ré{ határo'ták oL

A kolgregazus €lfogadott ttibb java8latot' köztük az lsltler'tetett magyar Javaatatokat ls'- el-
Íogadta továbbá azi a java8lato! hogí péíxbajt6rb;r, ameúyben az tdó l4árt és addlg döntés nem lör'tént:
11'r_natet oron"t vereőég számitanoí l párbqitór szuróbegy tovdbbra l8 lapog márad de a hegy átnérdJe
g n'- t""u. f,zek a 8zabatymódogMEok 1962. I. 1.'én lépnek haiályba.

A kongresezus eketett tttbb javaslatol melyek kttzt az USA Jayaslata ls szerepelt' amely
tórben a ' kéüéle lámpEielzés megszünietésél célozta. Az elve(é8 a mag!,'ar Javaslatok azövegezése szerlnt
tö!'ténl Elv€tett9k több 

-m-ás 
lavastaiot közti.ik a kéi elnökszavazó zaül{ bevezetéaét célzói 18.

Á kongreBszua elhatározia, hogy .Jijvóre Madrtdban tarta meg rendes éYl iilését' az lÍl
Krltérlumot rabóban, a v ácb8JnokBá.got pedlg Buenos Álresben rendezlk meg.

cBupa köz'elt hely' qgylátsztk támogatrl kell a repiil6 tpat't Ml 18 élleneztiik a JaYaalatot'
do 8aJnoB megváltollatrrt nern tudtulí-

A kongr€sszus egyéb pontainak lamerlelése rrnalrnass{ hosazaalalmasgd, ler'né jele! soral"
mai' lgy Helde a kongre.lszus végén elhangzott szavalval élve, álugrom a bankettre'

A véget étt'l nem akaró tÁrgyalások végeztével -épp anltlrl tdőnk maradt 'hory haza- rohaE
hattÜ* étöltöznl Már -el6re caurgott a nyátaá- a jó homárra számttva - melJrre a bankett magaB árából kö-
veti.e"r"tt"'" - de csalódiam' nem- lomár, hanem 

_r'énszarvas Yol| mely megboldogu.lÁsa el6tt ltag'y spor1oló
reúagu otv Bzlvós kemény riott ttitar leteme, hogy cgak d logsorral tudlam Yoltra el'ogta8'iatll A bantettelr
;;ai'é;i a lerreosesnei kéDeEl jót szét iateÉó ÍoglaltaÉ he-breí a kijlönbözd nemzgltscgüek és ugy Mtsztk

-'d".-.- ""rr 
á tarii_-tcáiba" atáa-áb mea pL Táboi fótltkár égész td6 alatt 8zóval tariotta szornszé{át az

ásfii""ú Jóulest lz- elhallgzott szónotlatót, mlttlha egy h{száüal gltirkébbgk t€tiek- volE4' mbt régente.
eidc' ; 

-"""ú"-"i 
'el;zólátáseÍnól 

hlres Bondoú sem üldG rggjobb rorrn{át küubl A régtek köziil - alck éL'

nek- - se''' voltsk mlud leleD. lgy AnBpacb F€rTl Ma'!tD' blÁnyoziatí.

Ta ólkodáEuttk uiolsó naplán réautv€tlltn} a ki'ziJB Htdnatu.lÁBon ég lg]t még egy naplg
Ótvcztúk a uemzelközl boBzorkfurykoqYlr8 Íorfrogárét ég kíejtheliiik YéleményetBket a nagy sullyal Hró krr-
Il.s'ák mö!öttl 6rgyalágokon Réiztvettiirrk egy Yalódl not'vég ebédg!' ahol lávat fúött erdel lakbau lsmet!
kealtifuü rnéE-e réngz-atYas tdébót ké8liitt leveasel és hugából késziift gzalálhlval Megcoodáltu} Nausgtl ere-
aáu r'aioiár"-merven iz Észaú 8arkol 

'.ltealezle. 
Hlhetelte!'nek tültt ÍéL hogy yen törékeny alkotnány mlf,éut

errnaioi-"eÍá" .-i sii.Lt i"ns". dühöngéséleu. Í4y :í:b. L/+ óráB éíd{ikéi eióadd€ból gtrgem az 
'ogott 

mgg
legiobban, hogy az hduld.skoi ueu{ózott 360 kutÉbóI caak 1'1 jöü élve vlasza. szegényekl Elek a b tu'a
ts8't áldozatal

vtazoni nú te{e8 gzámban megérkeztiiirk Pgttr€' d3 6 órás késéssel mert Prága kö9 ml-
att ngm logadotL Ezt ml tudtuiq de hozzát'at to'ótnk Eem. A' adö'tt 

'elYuágoBME 
pedlg' hogy nem tuqiÁk ml

tstt'a géppil bem haioti éppgn megnJrugtaiólag az aggodó csa]ádiagok laleg€h'€'
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REFLEXIÓK BODA LASZLÓ ,,MEG AKAR]UK VÉDENI A MAGYÁR KARÜ

HEGEMONIAJAT"
Ör nrmql Íogadtuk és k z ltiik lapurrk juliu_

si számában Boda L,ászI sporttársunknak a Íent
megiel lt cikkéL E cikk igen értékes hozzász lás
ahhoz a vitaanyaghoz, melyet rnárciusi számunkban
a vÍviis t rnegÍejlesztésének kérdésével, itletve e t&
rnakiir két prtrblérr'r:{jával Íoglalkoz cÍkkiinkkel indi-
tottunk eL

Szer'keszt ségiirrk az alapcikk ktjzlésével
gyiirn Icsi>z esznlecsertít k-Íviint kezdernérryeznl a
magyar vívás eg7l:tentét érirrt kérdésekr l abb t
a cétll l hogy a o'Vivr tiirad 't szélesk rii olvas -
tábora bekapcsr:lásával szeretett sportr.rnk Íejlesz-
téséhez hasznos szerrtpontokat és gclndolatokat ves_
siink Iel, egyberr rárnutassunk azcskra a hiányossá-
gokra ls, melyekelt a fejl dés érdekében feltétleniil
}rikiisztjbtjlend netc véliink. Ugy lá{iuk, hogy e célki-
tiizés gélesk rii vlsszhangot keltett és r:nnek egyik
értét<es rnegrryilvánulása a sz banlév ctkk'

Ter'm szr;tr.:scn nern célunk a c1kk élveze_
tes sttlusát és taiál kiÍejezésrn $át rrréltatnl Tar-
talrnl mondanivai<firít atzonban eredetl célunk Szem-
porr{ábcíl hasznos J'esz r"tékelniinlc

E vonzitkozásbirn els sorban lneg kell áIla*
pttanunk, Lrogy' a cikk a ttjmegfejlesztés kortíbban
tárgyalt két kérdését további tLasznos és értét<es
szettlpontokkal egésziti kL Kiilijnijs el nye pedig az,
hogy e szenrpontokat a vidéki viv vezet szerniive-
gén keresztiil vtlági{a n]eg a Yidék viv let re vo_
natkoz an. l\{egátlapitiisair'<íl viv nyelven azt kel
rnondanunk, hogy azok lratározottan iilnek: egylánr-
pás tatálatok jelerrlegi viv életiink résein Meg kell
jegyezzuk azt isr'Lrogy ugyanezekkel a gondolatok-
kal a Budapesti Viv Sz vets g elrrijksége is rész_
letesenfoglalkozott és foglrrlkozik. Ebb l az a továb
bl fclntos kijvetkeztet s vorr}rat le, hogy viv életiink
problérriái a f vrÍrosban és vidéken tényegében azo-
nosak, tegÍe$ebtr vtdéld v,cltatkozásban lratvárryozot-
tabban jelentkeznek, továbbá az, is, hogy e probl&
rnák val ban egydtemes vonatkozií.suak, tehát nem
lokális jellcgiielc

tr'éIreértés ne essétc E nreg{ctgyzéssel nenl
ktváqjuk Boda Lászltj clkk nelt ért kélt cs kkentenl.
saját alapcikk|ink sern egyénl megliitiísclkat tartal_
nrazott és _ gondolorn - }Joda Liíszl t l is trivcll ált
tlogy az egyén| Íelfedezés babérjalr"a pályá.zzék. T'

kérdésekkel a Veszprémrnegyei Vivrj Szijvetség Yeze-
t sége, de nlinden bizorrnyirl tijbbt Szt'ivetsdjgeink vr>
zet sége nrár sokszorfoglalkozott és rrettt kétséges,
hogy megállapitásaik hirtározclttáll tlzonosak nrlnd-
egyiktrírgyalt kérde5sben. Az érdetrr a trtegsz, lalás-

196 1 . augusztus 1 B-án este féI B rakor csak egy napÍg Budapesten a belgrádr

ClMŰ CIKKÉHEZ
ban és a problemak feltárásábarr á}l, arnit Íeltétte*
niil pozi v eredmeinyként kell értékelniintc E gondo-
latok benrre é].nek nrinden vivással Íoglalkoz vezet
tudatábary aklk szlviikijn vlsellk sportunk jelenét és
joviijéL Szer]<esr:t ségiirrknek éppen az vcrlt a cé|ia,
lrogy e gondolatok nregnyilatkozásiínak teret blzto.
sitson

És vqijon miér"t? Nern akirrJu}t nri lektcst-
nyelnl vivciéietiink jelerrlegi értét<eit és eredrrrilrryei|
sernrnikép sem akarunk kákán csonr t keresnl De
az ut lrbt vek nerrrzetk zl _ ugy Íeln tt', mint ifju*.
sági - eredrnényelnek szemlélete kapcsán Íeieme}"
jiik agg d szavunkat azér\ hogy a Inagyar vivás
a j v ben is megnlaradhasson vezet nemzetkijzi
helyén ugy a kard, mirrt a szur Íegyverek tereln !

Es a problémák feltárása, megvitatása éppen azt
mutada, hogy Íettétlen sziikségesség egyfelol Javi_
tanunk a jelerrlegl problérnátor4 de rnutada a'zi ls,
hogy jelenlegi adottságaink keretet ktjz tt rneg ls
Van a le het,5ség arra'' Lrogy szélesktjrii áttetfurtés u-
tán a problérrlzikat meg is oldjuk, a tribákcln seglt-
siin}<. }]oda Lríszl clkke is tar'talrrraz reállsar] rneg_
val sithat javaslatokat csak rrregolclásukhoz hozná
kellene Íognunk !

Boda IÁszI csoportosit:ísírban egyl diil a
4./ pottt az, anrir Vivrjsztjvetségiink bels iigy"' a tijtr".
bi k rdés rendezése azclnban a fels bb spor-that sá-
gok kezdernényezését és átÍog intézkedéseit igényt|
Minthogy nálunk a spor't állarrri iigy, rninclen lehet *

ségiirrk adva van ahltoz, hogy e kélrde<gek}rez hazzá-
nyrr|junk és meg ts ol$uk. Á jelen nreglegyzések ide-
jén még foly torÍ:r i világbajnokstíg eddigi eredrné*
nyel is azt tanustfiák' hogy azok a régi, nyugati vi-
v netttzetek, rrrelyek kor":íbbi rendszerli}<ijn mitsem
változtattak: lemar'adnak a nemzetek k zijttl vetél*
kedésben és trelyiiket azok a felt rekv , 4j viv nem-
zetek fogla$ák el, rnelyek rendszerijkben meqadnak
mlrrden lehet séqet a spor'ttelJesitmények rnaxinrális
szintij kiÍejtéséhez.

Ml azt viírjuk, hogy fels lrb sportvezet s&
ppink a magyar vivás jljvííje érdekében a rendelko*
zésre álltJ lehet ségekk<;l élni fog. E nrunkához hirsr-
nos a}lyagotvéliink szolgáltatrri a. most fotyt5 esznig_
cserénkkel ls, melytrez l]oda Í,á'sz| cikke igen én_
tékes adalékokat szolgáltaL Remé|iíir, hogy Yitánk
ezzeI nenl zárul' le és szeretn'5k hinni, hogy a kt_
Íejtett gondolatok a rnagyar vlvás jljv je érdekében
Íel}raszrrálásra is kerijlnek!

Dr.Rcinay Gyula

RADIO E5 TELEV\ZI Ó TANCZENEI<ARA
VOJ|SLAV slMlc vezetésével
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Kcc a.'as Sx kelyhi,rty Tibor bar tom!
ilir.iistatri ler.r:lrlclet, rlelyet egy kliziis Lrará. A ktala]<Ítarrd rends lzer szerlntem rrégy t *

f".tt:li]laz; ir:'i;.íl lr v'Írrj liil"ldrjjiirri a n]ag;[ar párbajt rr" nyez il | á1l s rnlrrd a négy tényez azonoS forrtos-
viviísnrj]" sáEu:

EÍyrcs i'ti{1;l! ''r;'l' i'{;r'akrilr látni a magya''
pár'b;,qjtíilii;'r'ii':'-l l'll l,:,;,i-t: ilr1rnlibar4 véglgnéztenr
a párbajtr,{x' 1.r,lt'fll:;}yql],1)t s lra az olin-ipÍal játékokat
avl'riíg lr:i]l,.itll;lr.:.Ll."tlil'''íbi' eserrienyéneie tektn$iik, ugy
a }l e 7r l: l: i ii , ll' i prír'bajt r'vivás 196Ctban
az alítit-li l;t1l;r,'t }xll ;Íttta :

A:r' i-r!í"rr;;:iiiit ugy cqyénlben, trrint csapatban
a'Z oltrszti,; n3'ecéiho - }roi:zátesfienl _ még rníndig
nag.v f l nn;'el"

.hz r; Ez Csilpt]t gerirrcét azok a veteránok
alkották, a}d}rk' arrnaki<lején rnég, vagy helyesebben
már rr:í ls cFlatánÜztunli. Eduardo N1angiar'otti, Del-
flnon lla'vesÍ, lVlal"lnl lJo eszterrrleje a nenrzetkozl éb
vonalhoz tar**ztak, és nrég az ijt dik csapattag Pel-
legrlnr: is nyuaoiitar: lrje rrclr-ollrat ., funirrt mondám,
ezek a vívdk alr, elrriult tét yiiaedben a vllág élvo_
nakil:a tartcztr-rk, s i9li6 dta nrlnden o I i rn p l-
a i Lrqjnoksií61r:t' _ ug-;'' c;1:yénlben, rnint csapatban
mt-'qrr;yer'tek. Elrrruj-t évberr il rr^,ii}ran az olasz csapat-
ban ltárortt l:gyeni olimptal bajnok v_tvott: Nlangiarot-
ti (1952), Pllvcg1 (tsso), t)elfino (tsoo). retrát itt
v letlerr sy,erenci"{ér l sz sem lehel

Kedves Tilinro ezek a viv k
semnrtt se}T} váttOz tattak v!-
v ií s u k o rr a% elrirujt 15 é'rben. Ezelcrél r'_.t.'r
gyur'suIt tel '.lz let, nern lassult le a vivás" Kéi t.g-
telt:q hogy e.r rllétíik is }rifogástalan volt, hlsz 1 },ti_
nap1 edzíitzíborozásr l jiitiek az olirnpiára. De mlnd_
ezek Íelett ott v&nal nyegraz egészen
tijk élef e s í'i! a s- z p árb aJt r-
t e c }r rr l k a, rr:ely r.rg3r t'í.mudi{,sban, rrtÍnt vé_
elekezési:arr aZ ekr_,til1. t!r'jize,rc!.ekben a gépi találat-
je}a s rrlelleti is a }egei:tdttlenyesebb volt az egész
vtlágon"

iVlegletrert - s6t r.aiijsizinii, - hogy id vel jijn
eg3l jobb ep e teclrn{ka, rLe annyi tlízonyos, ezid -
szerint íiyen nlncs.

Áz r"llaszok egész spcclális ter:hnikával viv-
nak párb4jt l-t s elz p;í.rcisul' a rengeteg tar}aszta.*
latra felépitett terktlicávai. fiz ug.vanis legalább olyan
Íor'tos k vetelrnénye vCrstlnyzésnek, nlnt a j kon_
tlici .

Akl It mában a rl rrt krerr De]ínot láfia vlvnl

L./ A t e c h n i k a, nrely nétt<ul nincs
korlroly eredmény. Á naturalista viv k csak er sitik
a szabátyL Elrhez a technlkai problémához sok-sok
tanulnlány, k lf ldi versenyeken, vagy vlv terrnek-
ben szerzett tapasztala! szakÍilrn stb" sziikséges.
Á itorn, hogy technilcai téren temérdek tanulrrtvai nk
v4n.."....

2./A takiika ketl technikabirto-
kában alakithatc' csak. J p tda erre a magyar kard_
vlvás, mely taktikai szempontbtíl egyediiláu a v1l#
gon" Teháta tahikára val neveléshez a j alap ad-
va varL

s./Az er nLét legatáLrbolyanfon_
tos, mirrt az el bbi t<ét tényez . J kondici, nélkiil
n'incs eredrrrérry:s versenyzés. Ez a kérdés vítatha-
tatlanul lontos rninden versenyz szárr,ára ezér4.
szlwel - iéIekkel végre kelt h{tani.

4./ Y sr<:zetuI beszé$iink a viv t kéletes
Íelszerelésér l. Ez sem hagyhat flgyelmen kiviil, ha
Yersenyz inket pástra áIti{jut<. A párb4it r vivás
elehromos talála$elz géppel folytk, s a legkisebb
í.echnikai hiányosság a viv t k rrnyen eliiti a siker-
t L Ezt láttuk Gábor Tarnás esetében R nrábar5 aki
hibás Íegyverei mlatt nem tudott tovább jutrrl Az In-
takt felszerelés elengedhetetlen kelléke a sikernek.

R e n d s z e r t kellkialakitanlra rend,-
szer't kell Íeléplterri, rner't en lkiil egészen biztosan
tgen gyakran kellerrietlen rrreglepetések érik nlég a
magyar párbqjt rLiz ket,hozzá fliztjrn _ Jelent s sike-
rekkel tarkltva" Viszont ha rends zeTen alapul kikép-
zésben részesijlnek fiain\ az ingadozás a j tech-
nIktt, taktikan er nlét, a Íelszerelés t kéletessége
btrtoká'ilan fe]-tétlerr cstikkeni Íog.

Elérkezett az ideje e kérdés nreeolclására,
arurzíl is irrkább, meri a kijzeij v berr nregindul vl-
v rnester képzés, évtiz;edekr'e meg fogia vonnl a
magyar párbqit rvivás utvorialát és kivdnatos volna
az eredményes vonalc_ln utnak indulrni.

Ezeket a gondoiatokeli inspir'álták a Viv
Ilirari ban megjelent kltlur clkked.

Egykorl Íegyt'ertársad.

A Spor.tbizottság rnegbizás áb I ez eiv okÍ .
berébenMagyarorsz'ág rehdezl meg a barátt hadse-
regek legiobb viv l szárnára a nernzetktjzi kardver-
,se1}rt Rudapeste_n. A szodet, lengyel és a rnagyar
hadser"eg viv t és a ttjbl:i népt demolrattt<us o"ELág
katona spor'tol t ezt a taláIkoz t blzonyára egy kis-
sebb. v{lágbajnoksággá ava{jtfu majd"

Jay etlc , az lzqll'.61 kapott ar-r l, mllyen ts a iak- 
----tlka a párb4t{5rben. EzeL neDi ugr.o ak eeyrnásnak I

:#'':ri["--i#"*5i:$$ji;1fr'r"'":'Íi#?# i b{ I FI, E .r<
Meg kell még ernlé}cez,nern a sz'ovjet tlaba- l

rovr'<jl. Ezt á or"{1_ nyrrgodtarr lehet párbajt rijz nek I Nogyszabnsu
nevezni. Els pÍllanatban _ soha nerrr láttam 'R rna l "
et tt - azt trltterr ' hogy egy el tl-ern lsrneretren nály I nerrrzetkozi katonoi vív versenyel(}Tt - azl rllTlerí] nogy egy erofi-eln tBrnereuen nagjl
olasz epéen t látok a pcístorr" Techn1kában, taictiká_
bq',, t-ánntctcnán rnlnd azt nyr{totta, arnl 

"gy "ugy I Budopesten
pár"bajt r z Je}lerrlzií ttll4jdonsága" L,ti,wi, nenicsak áz ;

otasztitc lsrrrer.í}< á 
"+"ir*rj 

pii.n{jto".oiv'ás! .*e*or, iÍ l *,.n. " 
o"uHI*:"-:'3iT#j*'.,;:P"*.TTJl:íÍ,:^:

;i-'jaith'tier'. Ttáno.o.I* .,'flilj-N'i;;il - -;'i;i^uoit l |lfl' ,: négyévenként sorrakertii spartakÍáooton
ké-;ii}'"; i--ilgr.t"*b}l r szle,*,irtlíisi *;;', h"gyt' "fi_ l ':':j}-'Y::-:']''::Í,.:'Y":1í9:,!!::^Í::*.::1 9**q{ 9"-'"-^ri'i;i";"';;;;-*- Dalrr rlqÉJ"1_': I szríggal nenrzetkijzii bqjnokság;ot rendezte{-a'''' iyengyelrnen ktytil .r\ felszer'el se' ruházata, de rrrég a l ::::i:1----.l-.- _1_t J^.___ff'J"*i{il;k - anyaga í,,' or*nro*_;f 

.i'" 
i"r"-",.Í-al l :Í:í*-"esznek a n pi dernokratikus országok legkt-

val ]V{ás nemzeteÉréí ezt .r"- Iátt.r''. I vál bb katorra spor'tol'5i.

Á rnagyar párbqit rvÍv k olimpiai szereplé-
s r l rrem kiváno}c részletesen ÍoglalkoznL Ezr-rttal
áttalánosságban csak annyit, ahhoz, hogy a nlag-yar
párbqjt rvlvás sz les alax;okon nyugr:{iék s nelTi.
uetk zÍ szenrpontb l sgámotlev fiata]. párbqjt rijz6-
ket tu{junk Íolyanla1'osa'n ncvelni ki kell alakitarrÍ a
mágyar párbqit rvivás x'enclszeréL
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Á térna, amelyr l ezuttal sz lani klvánunk
nem u{ keletii, mégis ldegen spor'tágunk edz tnek
t bbsége el tL

Mestere1nk énhet en nagy sulyt he\reznek
tanltvá.nyalk technikai felkészitésére, ugyanakkor
azonban nem Íe}ctetnek elég Sulyt a takÍikai oktatás-
ra és Ílgyelmen kiviil hag'yják a társtudományok ku-
tatási eredrnérryeil

A vlvás nenl tudomány addlg, amlg rutin-
szeriien olcta{iák, de éppen ugy tudornányos nlv ra
etrrelb.et , rrrint bármely más fud.omány, ha trrdatosan,
a korszerii kutatiís igénybevételévet oktatjákrA}rtroz,
hogy a vivásokta&íst nrinél lnagasabb szinvonalra
emelhessiik, trtirrdenekel tt két tud.onlány ágazat t8-
pasztalataÍt kell igénybe vennii:rk és ez a léIektan
és étetüarr.

Ezekben a tudományígazatokban az elmult
évtlzedekben, temér'dek a spor't terén hasznositha_
t Íelisrnerést er'edményezett a tudományos kutatás.
Ázonban ezekdt az eredményeket csak az esetben
tu(iuk sportágunkban hasznositan/, ha mesterelnk
h4jland k lépést tar'tarri a fejl déssel, a tudomány
igénybevételévéL

F'el keIlene kelteni az érdekltídést edz lnk_
ben a sporttudornány irrínt" Értsét m gl nem elég,
ha tanltványaikat a lrit rése, tárnadásra, védekezés_
re megtanl$ák' vegyék igénybe a sportorvosl hrdo_
nrány erednrényeit és ezzel erne$ék versenyz lk
tetieslt képességéL

Kivánatos vobra, ha spor'tor"vosaink llyen

Ke.Ilem,esen szorakozhat a

,#$
Bu,rlapest, XI V ., T'h tikt;ly - t tSI

IYyiÚott terasz!

Zortl4tr ruil:

I TI',I'M A NIv OTTT ZENEilZERZŐ

/AR//EeN REqt TEM
lrárryu cÍkkezéssel népszerti et adások tardsával
fel kettenék ez trárryban edz tnk és versenyz trrk
érdekt dését Ábban a szerencsés helyzetben va_
gyunk, hogy spor'torvosalnk Dr.G zsy Sándor, Dr.Bo-
ross Ern , Dr.Dus czky Antlor régen Íoglalkoznak e
téren kutat munkássággat és enrrek sportágun}u'a
val kthatásáva.L

Ugy vésiik Íelette iidvijs volrra, ha Íent em-
litett sportorvosaÍnk ebben a témakijrben egy nép_
szeriien ijsszeállitott el adássorozatot tartanának
edz ink számára, melyre az Edz Blzottság Íe1k6-
gziilt hozzász l kat Jel lne !d és igy a térna tudo_
rnányos és gyakorlatl vonalon egyaránt alapos }neg_
vltatást és tlsnlázást eredmérryezne, mtrrdkét Íél'hasznára.

Az et adás td6pon{át ugy kellene megvá''
lasztant hogy az ne essék ijssze edz tnk Lerrít;ísl
etÍoglaltságával A továbblakban az Edz Btzottság-
nak mÍrrden sulyíval oda kellene hatnl, hogy lega-
lább a l várost edz k te{es számban r'észt vegye_
nek ezer. az ankéton. Edz tnk gyakorlati tapasztalatai'
megÍlgyeléset észleletel értékes adalékokat szol-
gáltathatrak a tudományos kutat k munkájához. Az
el adás jegyzetelését pedtg sokszorosltva Juttassák
el vidékl edz trrhrek

Meggy z désiink' ha edz irrk a fent ktjrvo,
nalazott ankéton megismerkednek a trrdományos ktr:
tatds legqiabb eredményelvel, nem fog|ák Íélten1 a
vtv technikát a tudományt l A techntka és a tes&
nevelés terén ̂ végzet| tudományos kutatás kijlcsijn_
hatíst gyakorolrnak egymásra. Szerte a vllágon ke-
reslk az eredményes versenyzés m $att' kuta{ák
az emberl szer"vezet rejtett tartalékait

A kérdésnek soldelé ágaz szála van La_
punk hasábjaln nagy érdekt dést kelt clkksorozat Je-lent meg Dr.Gtizsy Sándor totláb l a reflexekr L ln-
gerjelzésekr l stb. Ugyancsak e témaktjrbe tar.toz
ozsváth Ferenc testrrevel tanárrnak íA vivás lélek_
tani problémátÍ' clmrnel a Vlv Htrad ban megjelent
clkksor'ozata. l,ektjz liiik Dr'Bárány István frlc] zités
az egyénL spor'tokbann cimen a Testnevelésl F lsko_
tán tartott el adásáL Behat an foglalkozott a spo.rt_
kiizvélemény Dr.Drs czky Ándorrrak a Népspor'tban
megielent llBejtett tartalékunk a táplálkozás'' vttatn_
dlt cikkével, a spor'tol táplálkozásának a te{eslt_
r'n ny fokozása szernpon$át l val megállapitrísatvaL
tlgyancsak a Népspor'tban olvashattrrk Sziice János
me stered z r* tanulmány ál az ltEdd'ziink korszeriienr
clkksorozatban"

Btol giai és 11ztologtai kérdések t rnege Ját-
szlk ktjzre a versenyzík helyes felk szttéséberr. Egy
J versenyeredmény Íelborulhat csakugy a tuledzett_
séger5 mint ery rosszul megválasztott étkezésen,
Vagy egy nyugtalanul slt lt éJszakán

Á Íenttekben csak wízlatosan érhrte Íik agt
a sokrétii problémálr_ melyet egy korszeriien képzett
9 d,z ver s enyÍ Je Íetké szlté ge]er:én rra szno**i 

- 
?i'to-

kesltheL Nern Íér kétség ahhoz, hogy csak korszeriiedzéslm dszerekkel togunt tudni 
'iii'"ra* 

áz 
- 
évr. r".évre élesebb nemzetk}l vetélkedé"il;* --

E'. _ -, Eeiyébként az sgrel a Magyar Testnevelénl!'rlskolán megnyll Vlv rnesterképz6 FÚlskola tematl-k{ában a léle}ctarg élettan, biol gla, anat mla mélthelyet Íoglal eL A Í iskolát
e téren ls rnár kclnszerLi
hhatá sukat ellátlratnl.

végzett t-{ mesierek tehát
isnreretekkel fogiák edz l

{ie{bor J rgeÍ



Véecél: a sokoldlalu vlEás cimen a Népspor't
r'EddzÍink korszeriien'' cÍkksorozatában ozoray Zo!'
lÍlnhozzász lását olvagtukl Sztics Jánosnak $sat}"
ezen cikkgorozatban l'F-iatalok vtvásár lt' témakijr*
ben megielent flgyelenrremétt cikkéhez. Mlként ls-
meretes, Sziics János két szempontb l tárgyalta ezt
a kérdésL Áz egyt\ hány éves korban lehet a vl-
vást elkezdent, a ilásit, hogy az á]taJajavasolt kor'-'
osztrílyokkal mllyen viv anyagot lehet átvennl

Sziics János három korosztálya tgy Íest:
az els ''gyerr ,k'' csoport 10-12 éves koruak, a
urá,sodlk a rsert 1 " csopor't L2:L6 évese}g a har-
pradlk az ''l{juság1'' csopor'tb l állna.

I

ozoray Zo|tán nézete szerlnt a gyermek
nrár 8 éves-korában elkezdhetl a vlvást s t kell6
testÍ fejlettség .meUett már 6 éves korban is, ha a
vtváso}rÍatás tavranyagq nem halaQja meg a gyenrnek
szellernl felvev' képességéL Vttába száII ozoray e
psopor"t tanyagának ama meghatározásáva| hÖgy
/csupán lábgyakorlatokat lrányoz el . Véleménye sze-
rtn| ha éveken keresztiil csak lábgyakortatokat vé-
geztotrrek a kezd kkel és fegyver't nem kapnak kéz-
be, Ítgyelmtik ellanyhul és el bbut bb megfitfu a
vlvásL Egyetér't abban a clkldr val, hogy a gyermek-
csopor't Íoglalkoztatásának jelent s részél a Játék-
nak kell ktttjltenie. Á Játékokban - ha rejtve is - de
benne legyen a vlvásra nevelés: figyelem sszpon-
ttrCIttás, leleményesség, tirryesség és gyorsaság.

A máslk két csoport fogtalkoztatásával ozo
r:ay nagyjában azonos álláspontot Íoglal el csupán
a serdiil csoporttat végzendr5 anyagot tar$a sz{ik-

snep l]" Il.o. ffi t r és ts. kard Balatonliiredl Vasag
].7. [II.o. párbqjt r Bp. Yasas

ruÁlv
eégesnek ktb vttent ha a tu'iitványokat képesit ver:-
genyen akarják ellndttan|.

*

Á vlvás. nem Járha]t. a réEl utakon - ctmet
vlselt ugyan ebben a clkksorozatban megfelent Ozs-
váth F'eienc kaposvárl vlv szakoHat , testneve} ta-
rrár hozzász |ása. Á ci}rktr a korszerti edzésinek
spor"tágunkban val 1g énybevételét szor gaLmaz za. Ed-
zésm dszeriink gzerinte nem halad a korraL [Ia ez-
ldetg tijbb&kevésbé meg ts tar'tottuk helyiinket az éb
vonalbar5 ezl ktvál mesterelnlorek k sz nhe{iikn
aklk aml az edzés technlkal részét illet| még ma
ls a'z els k a vtlrígon. De az ut bbi évek eseményel
azt muta!ák, hogy bár d. nkí a echrdkai telkészii]Í-
ség, ez rrrég nem mlnd'erl Blzonyos készségek a
gyorsaság az ríIl képesség a robbanékonyság és
nem utols sorban az oredtrrényességnek píllanat-'
ryltas legmegfelei bb lelkiiíIlapot kialakitása is az e&
zE teJadatai kozé tartoz teend .

Edz tnkegy része a k1egészlt sportok el-
lenz t és egyesek megol$ák a kérdést medlclrnlab-
da gyakorlatok beiktatásával Nem veszlk azonbnn
viv tk egyén1 sqjátosságalt flgyelembe. Mert péIdáut
a itilságos an laza Lzr:mzatuahrak egy bizonyos mér*
téHg hasznos, mert az er sijdés kijvetkeztében fel-
gyorsulnab de a ktjtijtt izomzatuaknak legalább any-
nylt -árt

A }1egésztt sportokon tulmen en ozsváth
dijnt jelent séget tulq'donit a vlvásban a pszlhtkal
tényez hrek

Ennek a problémának taglalásával egyéb-
kén| lapunk más helyén Változatok egy régt témá_
rall clkkiinkben mt ls Íoglalkozunb
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Is' n Í t r
III. o. kard és ltl.
n1tr
Í$" n t t r

24. IILo, kand
III"o.nltr
[$.fitrnBudapest Kuparl
ífi. Íér{t t r

Honvéd
MTK

T rtikszentmlkl s
Vasmegyet Sz v.
CsaL Nliivek SJL
Elektromos SJt
Bp. Vasas

BV]SZ,

SzepL 24. ILo. ffl t r
II.o. Ífl t r és ILo.
kard
Bakony Kupa
l[Lo.nlt'rés
III.o. párbaJt r
[ILo.nttrés
III.o. ffi t r
III.o" kard

Di sgy ri WK

Veszprérrli TST.
Veszpréml TST.

Szolnokl Vasutas

Pécst VSK.
Szegedt Vasutas

Á verserryek megrendezése csak akkor ve-
het blztosra' ha azokr l kitrás ls érkezttr-

EL/INT ESPRESSO
BT/DAPEST, V., BÁRC zY l5TvÁN UTC/t 1.

tal ,lkoz helye KittiruOltiszolgls!A uíu h és sportol(lk keduenc



OLVASOINKHOZI
Á torfun t Mv vllágbaJnokság lapzártunk után

ÍeJez d tt be. Á '\IB. klmerÍt besz ámol Ját és értéke_
tését kint jár't mu_nkatársatnk vtsszatéfti'ik után ká.
szltlk et' lgy ezld szertnt csak a nyers végeredmé.
nyek lsrner'tetésére szorltkozhatunk

S zeptemberl számurrkban részletegen lsmer_
te{iiik a Tortr ban tijr'téntekeL

Fér{tt r eeyénl lqlnokqáe:
L Ryszafd Parulski (Lengyelor.szág) s gy.
[Í. Karntr Jen (Mag;,r21'grszág) 5 sy.
IIII. Mldler (Szovjetuni ) 4 gy.
fV. Zsdanovlts (SzovJetunl ) 4 gy.
v. Magnan (Ftancta-ország') {. gy.
VI. Hoskyns (Nar;ybritannia) .3 gy.
VIL Szvesnyikov (Szodetunf ) 3 gy.
YIIL Woyda (Lengyelország) o gy.

Í'ffÍlt r cs?pat -b4irrokság ;

N tt r gganat-b4noksáe:
L
IL

ilI.
rv.

Szovjetunl
Magyarors?ás (lurrász Katalln' Dtimiilky Lld|a'
R jt ndlk ' Dr.Kovács lfjtlsné, Székely Tlbora
né, Mendelényl Tamásné ).
Romárria
olaszország

Párb4t r. psyéil naíxp,kqáÍr :

[. Jack'Gutttet' (Fbanclaország) o sv.L Lagerwan (svéoors:ág) 5 gy.
IIL G-ábor Tamás íMagyarország) 4 gy.
rv. Klrabarov (szoqetunt ) 3 gy.
V. Tschernusevlts (SzovJetunt ) 3 gy.
vL Abrahamson' (Svédország) 3 gy.
vll. Bourquard (Fbanclaorszá"g) 2 8y.WL Hos\ms (Nagybrttsnnls) 2 gy.

Pérb4t r csaoat baÍnokgág:
L
IL
m
rv.

SzovJetuni
F'ranclaország
Svédország
OlaszországI.

IL

TII.
fv.

N lt r= eelrénJ bBipokság:
L Hetdi SchmÍdt (Nyusátlernetország) 6 gy.
II. Zabeltna (Szoqeiunl ) 5 gfr.
nl. Bosztvorova (Szovjetunt ) 4 gy.
ru. Gorohova (szbqetrini<;) i gy.
v. orMn (Románta.) a sy.vl. Juhász Katan4 (Magyarország) g gy.
YII. Jas{ukevlts (Spodetunl ) 1 gy.
MII. Dijmijlky LÍdla (Magyarország) r ey.

Kard eoÍvé4l. bajnoksáE :

T.

ÍI.
IIL
rv"
v.
v[.
VII.
vIIL

Kard Í:sao.at b4no\ság:

Etlszk{ (Szovjetuni ) 5 gy.
Qchyra (Lengyelorszá'g) ! gy.
Zab|ocz|d (L,engyelország) 4 gy.
PavlovsH (Lengyelország) 3 gy.
Calaresg (otaszország) 3 gy.
Árabo (Fl.anplaország) 3 gy.
Mendelényl (Masyaror'szág) g gy.
Chtcca (olaszország) 2 w.

Szovjetunt
llagyar-ország (namutt Jen , G;ruricza J zaeÍ,
Kamutl Lászl , Par:séry Kázrnér, Czvtkovszky
F'erenc, Szab Sándor).
Lengyelország
Nyu.gatrrémetország

L
IL
IL
Ív.

Lengyelország
Szovjetunt
Magfarország (rarpetl Mendelénytn Horváth,
olaszország Bakonyt Meszéna, Delneky)

(t\

i

I

,

I

I

!pri4(lt Í'tE hatarozgtok.
A vllágbqjnokság vII.22.-1 sziinnapJán kís_

kongresszusra iiltek tjssze a Nemzetktjzt Uf szijvet-
ség bizottságaÍ és a ktjvetkez kérdésekben hoztak
hatz{rozatoL Az L962. évt vtv vllágbaJnokság Brrenos
Atresben keriil lebonyolttásra, Julius 

-havában Az tÍ-
Juságt drágbaJnokság megrendézésére,Egytptom ka-
pott megbtzás| 1962 ápr{lls havában tratr ban ren-
-du"T meg. A J v éq F'm kongresszus 1962 máJue
havában Spanyolországbarq ivladrtdban til i1gaze.

Határozatot hoztak továbbá' hogy az osl t
kongr_'esszuson megszav&lott r{ párbaJt r versenJ'L
szabályt, mely szerlnt a vtv to let fte után - ha
mégnem d lt el a találkoz _ mtrndkét verser1yz nét
vereséget szárnttana\ csak a legkiÍzelebbt vilagu4-
nokságon fogták alkalmaznl

ooo40
S z ako sztáElctrBválto&{'g.

- Á Budapestl MED0SZ vlv szakosztályának r{
IevelezésÍ clrne: Dr"CztÍba András szakosztáIy veze_6, Bradapes! II. Krlsztlna kiirut 2-4, II.2B.

A-Satg ta{ánt Kohász SJ. viv s zakoszhá)gá-
nak tehetséges vlv gárdáJa Íejl désének mtrrdlg gátat
vetett a meg nem Íelel6 terem lehet ség. Tantermek-
ber5 kulturotthonokban' vlvásra sernmlkép sem alkal_
mas hel;rlségekben teng6dtek évek tu_

Most a Mátus L u tskola t{ korszerii top
natermé már klzáT las a v1v k rgndelkezésére Íog
íu"-! hetenként nég7Jzer. Várhat an ez q teover6
Íordulat salg tfl{án vlv spor{rínat { lenrltiletet ad.

GO4-O{

Á Balqtonfliredt Yasas Ylv s&Fkos-.tálvának 
. &{btleulryia

Tlz éves Íennáuásának Jublleuma alkatmábr5l
egy.sok vtszontagságokkal kiizkiid6, de Íelette aglllsvlv szako sztá|y ínatátonniredt Vasás vIrL, 27-é" ti"-
nepséget rendez, melyraek k zponsában a Budapestl
Vasag élvlv t',ak nagyszabásu bemuiat Ja lesz. Udy.*
ekkor keriil lebonyolliásra az '(}reg huk" kardter_
s!W!l rnel5rre ttibb Í várost vlv ta be;elentette rész-
vétetét"



/ 7&2ra.eftrí-

Í. A llBut!i:

I"
íI.
tribIV.

v.
VI.
VII.
vlII.
x.
x.
XI.
Xil.
XTil"
xlv.
xv.

í.
II.
III.
rv.
v.
u.
MI.
vIIL
IL
x.
xr.
xII.
nII.
xrv.
XV.
xu.
XVIL
xvilt.
xx.
XL

KupaÍ

OSC.

1961. I.félévt erednrényeinek a kiér'tékelése:

Bp. Ilonvéd
Bp. D<5zsa
Bp, Vasas
BVSC.
V.lVleteor
Csepel
Elehrornos
Bp. Pet Íi
ASI.
MTK.
MEDOSZ.
Csatornázás
Spartakusz
J(;zsetvárosl SI.

BVSC. 383
V.Nleteor r 364
Bp. Vasas 332
Bp. IIon éd 323
osc. 314
Bp, D bsa 264
Csepell 2I9
Elektromos 133
Bp. Pet fl 1..23
ASI. 1O3
MTK 88
MEDOSZ. 60
Spartakusz 52
XVII. K.S.I. 42
Iletonut 4L
J zsefvírrosi SI. 40
Ujpostl SI. 19
XXl.ker. SI. 10
Csatorrrázás 6
V.Csillag Tralrtorgy" O

(z ntintet pont)

(z nuntet pont)

-+r
-1
-6.B
-6
-1
-10

-b

-l2
-5
-2
-5
-10
-5
-c
-6

ÓÓ
-LA

52 pont
'1 

q ll'fu

4A'
39'
29il
18*
14 lí

11 I't

10il
gil
g'
4'
DttJ

2"

Me4eqÍ"zé8: Á Bp. vasas pontszámáná az- Elnijkség - teklntettel arra' hogy a Ieln tt Íér'Íl
t r csapalutols -7i[6i?36te-L mlnrlegylke nem keriill levivásra - mí-nalkét csapat részére (Elektromos ) az
V. helynek megleleld 6 pontoi adla.

tI. A l'BvsZ. Kupat' 1961. IJéIévi1 err'dményelnek a ktjzlése:

' ,,rounontokkat lllba-cs kkentett
t2Poilszam Pontok

Megiegyzés: Á ll.negyedéY eredményeínek az L negyetlév pontsziímaihoz YtszonJ.ttott cstjk-
kenését az okoztalÍffi-a 'ill legyedévben nem tijíéBtek képesltése\ amelyek jelent s pon{sz.ímol képvi8ét-
nek. Á biiltet6 pontok k zi-íl a Bp.vasasnak az l.Begyetlévbeu admlniszt'atlv tévedésb l leltiinletett 6 hibapbnl.
Ját az'Elnijkség helyesbltette. A 

-II. neg'yedévbeL sz-erepl htbapon{la (6) más, qabb okMl ker ll betldatásra'

Á htbapontok kijziil általában csak a kélségtelelliil nlegáuaplthat kat tiintette fel a Bizottság'
nrtu*ín e vonalkozásban ateses ktér'tékelésre az egyes versenyekr l hlányosan bekiildtjtt jelentések nenl
n$.Útoitak lehet ségeL

Áltatátran a jijv re nézYe ezullal ismétellen is k 4iik az Egyesiileteket' hogy a BvsZ I(upa
ktéÍ'tékel jelenté eket sokkal ponlosabban és részletesebben ktijltve kiil{ék be' mer't a nem ktelégí jelen_
tések adatatnak u t l a g o s klegészllése a Btzotlgágnak rendklvi.il sok munka t bbletet jelent' de lgen
gyakran a hÍíi yosságok ut tag nem ls p tolhat lL

E hélyiitt kell kijszijnetet rnoldanulk BeÍc.elly Tlbor sportársnak' a v.Meteor viv szak-
osztálya Yezet Jéne&, aL{ halártd re, részleigs és mlntaszeriien pontot jeleBtést kiild tt be' mláttal igen nagy
mét'tékbeÍJán't lrozzá a l értékelés helyességének btztos.ttásához és a Blzottság mun}tdának a megkijny-
nyltés éhe z.

Dr. Lator Gy rgy.
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ffiGWroRstfcl
var.s ban kardcsapat versenyl .endeztek az alábbl eredménnyel:
l. I- r'lqyelország Á. 5 gy zelern, IL szovjetud 2 gy zele'Í' (55 egyénr gy zeleÍí és25

vereség),ttt. Nérnet szijv. KozL 2 gy zeleÍn (38 egyént gy zeiem és 4á vereség), IV. FYanciáorszfu 2 gy6_
zeletn (36 egyénl gy 4elem és 44 vereség), V. Lengyelorszííg B. 2 gy zelem (32 egyént gy zelem éJ +8
vereség), Vl. Egyesiih Államok 2 gy zelem - (30 egyént ey zelern és 5o vereség).

Mlvel a rnag'jlarokon és olaszokon klvi.il az iisszes szárnoltev kardYlv nemzetek Jelen
voltak' nem érdektelen ebben a Íegyvernerrr az eqyérrl teljestttr'ényeket vlzsgálrrt.

' Á J94g9!eL ktjztjtl zablocld volt a legjobb s legerednén}'esebb. Pavlovskt kevés edzéssel
állt kt nrégis rneg kellett állapitant r la, hoÍly egészen kivé1eles képességii vtv . Zub' Platkovskt és ochlra
a csápal hasznos tagjal voltak

' A szgE|gl csapatban Malik}anov volt a leger sebb. Asattard j ég rossz dolgo kat egyarárt
cslnált. V{egemliterrd a 18 éYes allétatermeti,i Nlnikurov.

Az g!r9d!c!aE!i! a Ílatal Da Saro j flzlkai adottságokkal rendelkezik A veterrín Wor'th és
N}'llas Y?íltozatlanul értlk nrég a kardvivás rnesterségél

Á !É!!]gl csapatj erednlényt éri el' s kÍilijnijsen Alllsal Áz atléttkus gyors é8 j te'cru káu
Kijstner egyenl ellenÍelé a leqjobbaknak is.

Á ba!g!éE!! Árabcí volt lertrét a lesobb' Pavlovaldl pL 5 :1_re verte. narnez' Loir és Bour!
sler ig megÍeleltek Egyediil Parent Ylvott gyengébberl Net<t viv íetÍogásán kellene változtatnia.

Á Í talal .!e!ggg! lnásodlk csapatb l u'osnik és csernlcLl áu komoly tejl dés el tL

lBEr,cruM

szerezte
ségeL

sonl an -

Kar'd egyéni bajnokSágát a veterán ]]alister nyerte veretlellijl' s ezzel ltrttnár hatodszor-
Ineg ezt a cimeL A rrlásodik helyezett Van der Auwera lett' aki csak l]alistert l szenvedett vere-

nyol)
5 gy.,

a
I

4I

A belgiumi tluyban rendezett Ylerset vándord{ér't Íoly verser\y - az el z évekhez ]na-
er S párbqjt r mez nyt hozott ssze.

Eredrrrény: L Reirbinder (sv <i) a sy., II. Dreyfus (trancia) 8 gy., IIL Dtez t}tnillos (*pu_
By.r _fl.'Llourquard (francia.) 6 gy.r 39 kt., V" Popken (holland) 6 gy.,40 kt, M" Dorde (francla)
kL' vII. llecke (Nérrlet Sz.Ií) s gy., 42 L&, VIII. Dehez (netga) 5 sy", 45 kt

GOjO.oO

IF'RANclÁoRsácI

N'lelunban Franclaország-Nérnet sz vetségl Kijzlársaság t6rcsapat nrérk zésl vlYiak' melyel
a némelek 11:5 arányban nyertek meg. A rendez ség a hazal csapatnak alkalrnat klvánt adnt az olimplán a
németetr t l elszenvedett ver'eség visszavág jára, mely a'onban netn sikeriill A gy zelmet a néme1 csapal
kétségteleniil jobban ls rnegérdemelte' mert abban négy gy6zelml vág}'t l fiitijtt véisenyz vlvott' A taláko-z soriín hétszervoli4:4 az assz k állása' rnelyb l a nérnelek hatoi' a a tranclík csak egyet nyer{eli_rhsg.
Á csapatokba]l a gy6zelmek tgy oszlottak meg: Gerreshelrn 4' Brecht 3' Mehl 3' schmidt ]. gy. 

_ L Barrabt-
no 2, Nlagnan 2, Cout'tluat 2, Rodocanachl O gn

N4ásnap másodlzben rendez{ék meg a Bonln vándordtjért loly<5 egyéni l r versen34 rire-
lyet tavaly doríola nyer'i lneg. A leqjobb 43 h"ancla t6rijz6 és a hattasu német csapat iit tada (Mehl kivéts-
lével) fudutt eI a versenyen.

A franclák ltt elégtételt akártak verml az el z napi caapatban elazenvedett vereségért', s
ez stkeriill ls neklk. Á csapatban Dégy gy zelmet elért GerreshelrnelF'ouloB' schmtdtelcourtÍllat' Genter.táe-
venu ver1e_kl s csak Brechtnek és stocknak slkeri.ilt a ledobb uyolc kijzé jutnia' ahol a Iranctákat Ívlagna 'courtlllat' Farrabtixo' cazaban' Revenu és l'oulon képvlselték

. Nesyeddijnt ' B:""""-.tilTit,,1O; 
I, Magnan-Brecht 1O:2, cazaban-Foulon 1O:9, Cou!,fltat-

K zépdlnt : Magnan-stock 10:9' cou.rtlllat-cazaban 10:8.
Dijnt : IVag an{ourtl at lO;9.



h{Acy-nnruT&\IÁl

Lor:dorrban másodlzben keriilt megrendezésre a párbajt r Mar'ttni Kupa -a Seyrnour HaIl

nagyszárnu kijzijnsas" ;rou Bz a latal vtíndord{i rovto td .alatt a párbajt roz k leg|etent sebb versenyel
k ;3_ rapett g 

_ 
Sp};aÍlcou Monat és Sobs vers-enyek mellé. Az idén igen számottev nernzetk zl rr'ezíny

uy',ilt ijs^sze, trár á-tavulji gv 
"tes 

DelÍlno, valarnÍnt Mouyal és a New Yorki gy ztes Lefranc hlányoztak. A

í"*"su''yun a'Írirrrcia ep cx k feltiin en J l szerepeltek
sutttet r:regérclemelten nyer'te a versenyt Jelenleg kétségtelentil nagy forrnában wan, hlsz a

Kupa "*.u."van 
ís.- 2" tudott tenrrl Marlnl mtigott- _ Á harrnadtk-és ngsveoit-helyet' is francta vlv

mls Dagailier és Dord'e személyéberq akrk a -nyolcaddijnt ben a két leger 'sebb hazal vlv t Hos_

Jafr vertEt tct Á szovjet és oIasz viv k mérsékelten szerepeltek

!rlVlonaltr

szererte
pnst és

8 :4, Dagalller (fráncta ) HoskynY_ ( ansot) :o: 9, Sákovlcs
Nyolcaddijnt : Dne1'fus (Írancia) Le_cHe (angol) 1O:9, l"hgrnlFov (szodet) Maestrt .(gl'asz.)

(magyar) Breda (olasz ) 9;7, Álbanese (o{asz)Ö:*r UaÁ{tl'lrrUl- tff-dlrulct/ JrtJDAJuP \orévl^/ Lv'v,

Kogiava 
*(s4odet) 

rq:9, Dor.dé (francia) Juy (angol) 8: ''agyar )' Bre da ( olasz ) s : z, 'Álbane s.e ( o{asz )-

Khabarov ( szodet ) Pellagata (olasz ) 8: 6r Gutt-!5,

Nagyedd6nt : 1"5g1nlkov_Dreyfus 8:5, Dagalller-Sákovlcs 8:5, Dordé4lbanese 8:4, Gutt-
tet-I(habarov 8 :5.

Kiizépdlint : Tcher:rrikov-Dagatller 8:4; Guittet_Dordé 8: 5.

Diint : Gulttet-Tchernlkov 8 : 6.

& oÚÚ
bffiIKAl

DéLAfrr''lka nemzelkiizl b{nokságái Johannesburgban renalezték meg. Az 196G,ba! tnalult
ijtTen vtv helyett a' tdélt helveltea vettek rész1' me1y szám lgen Jelerrt s haladás1 jelena olyau orszdgokbaa
hol gy akorlatllag eddtg YÍY sport nem létezetl Mlndezelr lejl dés a délalrikat vlY szi'velgégen ktviil 9z 1959

ta 
_-ott mixtia clatide ca lrancla vlY meBter érdeme.- A bduokok és helyezettek ákarunt ma még nem

lsme!'l YtY k Érdekes azonbao megemttie' hogy egy' gy riél tiibb fegyvernem alijnt jében ts szerepe! a
pL a párb4t r ég kardbaJnok személye azoltoaj Á.Malherbo Johannesburgl viv ' ald caux mester lanttványa.

,{ro-oo
'EÉtffU1Ml

Á prírb{tdriiz k részére líl l'Harmlncak verseryél" charlea Debelr kezdeményezése
hozta létr'e 1949_beÍL 1949*r.95&lg a veraenyetl csak belga vtY k Yettek rés'L 195lk l keldYe azonban a
werseny ngmzelki'zl ialá]koz \á széleseatelt

Kogtava (szodet) 10:9' Dor.dé (Í'
tet (Í rarrcla ) Bt 'ton ( francia ) 9 :7 "

Áz eddlg rryolc alkalommal megrendezett verse4yb l egy_egy lzben magyar (nerrtctr)
luxernbourgÍ (ar.Gretcn), tet-t{1 alkalommal belp;a (Delaunois és Dehez), Ííancta (oreyfus és Lefranc)
angol (mtndkétszer Hosk5rns ) versenyzí gy zolL

ég
és

A versenyen trrdut vtv' k mlnd vtvnak eg;rmással egy nagy harmlncas létszámu d nt ben,
amtr a vladalt lgen Íáradságossá teszl

évl

16"
1 t-,
J-it

i-8.
19.
20.
2T,
a) Ó.
23.
24.
25.
26.
27.
28,
29.
3CI"

1n
2.
0.
4.
x
b.
t"
8.
9.
10"
l_1..
19
1&
L{"
15.

Á''Hannlncak verseényénekl' 19 1.

Dehez (i.relga ) 2.5 gy"
Mouyal (Írancia.) 22 gy. 73 kÍ.
Saccaro .(olasz) ?Z SV. 81 kU
Dreyfus. (Í rarrcla ) 2I sv" 81 kt
Breda (otasz) 2t gy. 87 kÍ.
Achton (lelga ) 2t gy. 90 kt
Que;rroux.(írancta) 20 sy.93 kL
Verhalle (belga ) 20 Sy. 1OO kt
Clprlani (olasz) .L9 gy. 88 kL
Lefranc (francla) 19 gy. 92 kt
Syrnkens (nega ) fS gy.
Áppart (belsa ) 16 ery. 1o7 kL
Vander l}rÍessche (tetga) to gy' 1o9 kt"
Constend (trelga) r's sÍ.
Pelllng (arrgol) 14 gy. 1O4 kt

részletes eredménye:

ir0ein (Uetga) f+ gy" 118 H.
Pellegata (olasz) tA gy.
Celcn (netga) fe sy.
Kugeler (luxernbourgi) 11 gy. 114 kL
Guillaume (nega) ff g"y. I24 W.
Geys (belga ) 1r gy. 128 H.
Berrnan (angol) itt gy. 123 kÍ.
Cotbion (netga) rO gy. 124 kt
Depauw (nepa ) fO Sy. I27 W.
Leckie (angol) g. Sy. I24 W..
McKenzie (angol) 8 gy. 125 kL, 92 aL
Rion (luxembourgf) I gy. 125 h., 7L aL
Constandt (Ue1ga ) I gy. I27 W-
Kettenmeyer (luxembourgi) 8 gy. L27 W, 77 aL
Ferry (luxembourgt) 3 gy.

IL{nÁnÜzÁs
F''oty Yt jrrlius 18.án temették el a

F"arka srá,l_tenret bgu Bogáthy Alber'teL Az elhunyt
fÍatalabb évetben nevezeteg szerepet játszott a
vlv spor'tban. Mlrrt kíváI t rviv t Budapes| Deb
recen g Bécs vlv kijrelben mlndeni.itt lsmerték
sgrtlre volt a párbqJt rvivás els kedvtel tnek, és
l$B&ban hazínk ezlnett íe képvtselte az amszter-

damÍ ollmpián
Az e|hunytban Gerevlch Aladárné'Bogáthy

Erna, lVlagyarország soks zoro a t rwtv baJnohn -
je édesapjátgyászo$a. Á régt fegrver'társak me_
leg egyiittér"zéssel osztoztak a Gerevlch_család
gyászában



BAL, TaIv BÁINatr'sÁG I96L
Nem ken'' b.lgyelr|l a ki-il'ijldet van már neklink ls a Baleton medén olyalt vlv Yersenyii!&

amely kelt6 el kégzi.ilet utrín 
'elveszl 

e Yersenyl Ytlághlrti Íi'rd6helyek tradtctonállsaá YáIt sportesgménye!
vel! Igy lehel t mijren klÍeJezd az általáEo6 ktJzYéleménJ4 amely az Llel balatoDt vlv véraenyek ÍolyamáÚ
ktala}qrll Ánnyl Bok slkertelen Hsérlet uláE bebtzottyo8oalott hogy a taval]r ial'ealezott sl 

'old 
iialiil tolgpcn

megTenalezésre keriill rrronsttr vlv verseny a leg|obb uton hslaal ahhoz' hogy vllágszerte ellsmert éa keal_
velt Yersenyg legyen au egész magyar vtv tárBadBlom meuett r ki-íIÍijld vlv lnek ls.

Ar ldet Balaton vtv b4nokság kazl ttimegvcrseny voL arblt eddtg a ma$/ar vtY Epor'i trem
tudotl Íebnutat'l Versenyszámonkéll má'slélgzáz volt az httul k száma' aml csucBot Jelenl a spo!'tág tijíé_
netéberl 4 versenJrt renrlez6 btzottságot a DagyBzáÍnu lndul nehéz Íe]ade1 elé állttotta' ato a Yeraeuy zavar-
BenteBer\ az el r éyber! klqlakult renals'er alapJán' élén} temp ba'n bonyol alotl le.

Á Yerseuy Í6btrál a azelqrez6 ég techElkal btzotiság' 'az elhelyezés kérdését lntéz DrJ'{e_
deczkyJiil p d ' Íeladatuk msgaslatáD állottek- Nem 

'eledkezhelilnk 
meg az lnkogtítq& lel Dgm Íeal6 tal Iele-

l sra sem' ald káprázatogalt csodálatos ld6r6l gondoskodotq é8 r helJrl szervek képvlsel lr{L aklk az uá_
lás lJíogástalan megoldásával teltek tanublzonyságot spot'tszeretgltikrdl

Az egész orezág vlv ll meglnozgal Yerse4ygtt kiiut'ldl veudégeI* az alkalornmal a'ok au
oszlrák l tskolat YtY k volta\, aldk a sz flsl i6tskolat Y ágbaJDokaágon Yeaznek részl Kajziiltik nem vár't
tneglepeté8l szerzett régl lsher6siiDt f'tlz Rolald" Nom 6 ugyau arégl tsmer s' hanerrL- a'mam{a. Fllzné
aagzony ugyanls az osztrákok egykorl neves ouinp18l vlY ja' a hagyomáaJros 'osztrák-magyar n l vlv mér-
kdzések álland résztvev Je és a magyar n l Ylv k nagl ellenlele. Ptában lemperamentu oB' 

' 
l tskolázo

t rYtY t lsmertiink !neg' akl alaposan megleckéztette ffatet t r.vlv lnket. A párb4t rdijlt ben augrepl6 Tro6l
EudolÍ ls kernénykijtésii vlv ' akl szép 

'etl 
dés ol álL

A kél évl tapasztalat utált a Mvsiz a JiJY évt Baleton B{uokság tddpon ár .taBsa bg a
nemzetk zi versen;maptárba és netn kéts gsB, hogy várakozáBabk ktit'ijldt résztvev6l 8'ámát t[et6eD tg
le{e iilnt 

'ognak. 
uogy a jijv balatoli verse4yeket a lemze1k zl vlv élet k|Inagasl eoemé4rel kiiz tt emtlt-

Bék' ahhoz a meclév helyzethez és berendezéBekhez allg kell Yalarnlt hozuéteDnl TeuDtval t voltaképpgn
a technikat és propaqanda blzottságr"a r a verseny torábbÍejlesztéEe' gzámotlev anyagt bgrrrházágo} nél-
kiiL

A Balaton Bqj nokság ldet nagy síkerének lelentéke4y lérryezíJe a Balalon_Kupa. Az é!.t9 Ío_
ly versengés megBozgatta a Í v.íros ée a Ytdék rnlnden egyesiiletét' kiil nijsg! a veletd nagy egyesiiletek-
nek amblcl já1 líilij(le a attszes ldvttelii kupa. A BudapeB Honvéal spoltogyesiilot mlnatctr s'érnbaJijhet YlY *
ját mozgosttotta mlnd a négy íeg]rYernernbeu' hogy az'elsdséget a tavglJrl véd61 l a B\'sc{6I' elh autsa. Ez
Yégiil slkeriili ís' de az egy pon1os gy zelem mutatta a ki.izdelem heveBségéL l}lca éretiiba olnlltsiik me&
hogy gy znlakarásuk sehol sein lépté tul a spo!'lszeriiBfu haÍárall

Egyébként is a vorseuy alatt lgazl baráll hangulat uralkodo a vtv k kijztit! vtg' mosoly*
g a arcok kijszijntijtt k egJ'Tnást lépton lyomoD. Á vtv lersortJrgk alatt szokásos aptÚ surl dásoknat 4yomát
sem tehoi9tt találnt Á versengésben alulmaradt vlv méltatlaDkodást magába 

'oJtva 
a BalatonbaE koroggtt éB

taláti enyhiilésl
Á Bvsc+IsE kijz t versengéa kealveaert n]rtlatkozoli meg a párbaJt rattirtdbe! a tr'arkas-

o8zoly c6ijrtébeE Mlnd}ét tr'bor harsállyan biztatta szokáaoa csataklál'tásailí}á a gÁlát verselyz íét a!nl-kor egJsze-rre csak uJ halg ielentkeze a u.éz Lé!r6l. Á vasutasok k rrrsa lgy blztattá iiteme86t1 a' ÁraL
ság jeteit mutat versenyz 

'ét: 
ÍEald meg Falkas. edd' meg FalkastÍ I}e a honvéctek gém maradtsk ad gok

hanaT lhegta^Lállák a fele]'etet: 'lNen télib.k a iarkast ll í. 
&Bll Kármán

Férfi, ÚÍír Bo'l,,o;Űolr,bojnoks ,g
ÁrrlÍkor a kora reggéll llapsiitésben a íéríl 1 r verseny 

'ndul 
l _ számszerltlt 152_ u _ l !.aorakoziak' mlnderrlrl rnegdijbben_ve'- s t- kétségbeesYe szernlélto u" egyr" ertezd vereenyzotel Megrndult aYlla akijÍiil' volt-o már a vtvás tijr'lénelébgn llyen- nagyszámu 

'n""onyE-rvrroaene-s_.rrá-"eiu"i_ J"* 
"'"Íarc'u.ttlyen lijme_gversenJrre. Pedlg ez a rgkord]gzám áat náron na=p'li ,'ui"- r,relá ,ii.ib 

'' 
hogy Ú naencsoda csak hárorB naplg tarL E!.utts] a kardYlv k még glképes't bb száma kiildtc koral alrba lzl a ,,cBu-

csoltl._ f,' a nagy lijmeg komoly feladatot jglentott rend-6z kn!k' ;."".qvbÉ7ko;i';;;-;; "r.iJr" 
"o.tut! -*_guLnak a ytv krak ls.

^ 
hatalmas mez r1yb l 34 hazai vlv t klemeltek. éE a tijbbl 20 csopoíban kezalte meg rseleJtez mérk zéoéket ttz páston. Á tsbonyolttdo gyorsltása érd;kébe;; i."áubJ. ;"iiiíé;ében qravtváshelyett a talá_atarány d nti'tt. Ál Állva. maradl 6o virse4yz még mÍndlg 

"gy*as''ro"tiu 
- 

r|riiíássat' a ntij(Lel .a, -seleJig z6-IL Íordul jáL Ezok a mérkdzések déllg iariot1ak Ézet so'rán'-megi"p"ia" 
".'ri 

íá#i$"'i)i[hal (Honv.)' zászl s (MEDosz ) ttesése. Áz osztráÉok (l ) aru ta"tEt'ldJf i-*r.jr"l?i li lg Ytvhasaa-na\ mtnd tovább meitek Xorja délulán tapcsoi otat t -á 
emertgt, uá. E 

"tot- 
c uát- l_ 1-ii-v-ettezo nap, a

lqkEel 9g4itt vlvtá.Ir. Á ldelneltek be_kapcsolidá8ál t rezave vutanyto""er tozv.íe''' ;i;g;giaoszerben Ylv-tak 8 találalra. Áz els kleséses Íorául bsn már tijbb megtápetBs 
""i,il"t;il N;;l';;;_;;;; kti-'l_,;i;il;;bír, de -Buchlnge-r legy zto íléh! Baranyay Gtílg T'eréi í-fie"'"le"si-Ge ;ii-aij-i;á''r.É -r,?'olJzkák 

r,.,reato.

l:,-'lll $ l.'=:^iEy' xi#.li:'í"i:Í:&.ffÍ:y&:"}""*:'LÍ"ffina:,*::fu*í"n:tn **rkijzdelelhben R rta Papp csabával sze-hbe! vé'rzett eL Felkay klver{e 
" i"B"ri'J-"-"t ',it-",t_ili't}end!9L Du_nayMaJFval szembeh' gy zedelrneskedell .Kul.csár ped|g .legy6zie Í.gzasL-.A-a_J6il ii áiihEii i"l'"pado! ko_riilt sor. Mtldár't az els6 mérk zésnél megiepeiés lzutetgtl" Á szolnokl n"-."" 

""gvogj' 
ioi-atuo 

"loott_ ul{y látszott mgstsmétlddtk a tavallrl. es t --éj temény rtizoetemler megadJsra É;í;;;Áa" Papp caa_Mt Áz osztrák Fllz blaosan verte FertaÉ K"lasár'_'g;"-c;J ;i3;';l#'?;;io1oi""pl11"J'!'u"'" s!i't .t

i"
rl
V
I

I



pedig Klsrnar-toni nem jelentett akadályL A4ogv a vergeny- a Yégg felé k z_eledett, ugy lanyhult a kiizdelern
heve" A szoros, id;gié;a ]és tecrrnitár csrrrogás án u vetkad mérÉ zések helyébe sziirke ktizdés lépett, aml

azonban nem Jelerrtette azt, Itog3, a megtEpetések elmaradtaki Az els helyen klemelt Pappot ver Demecs

;1,.,á; á' + a*ir'"yuil;;;";éEiet siz-envedett az osztrák TIIzt l és ugyanllyen árá.nyban verte Kulcsár a máslk
r.i"i""rtut, szotsot Áversenynek 

^ 
n"f";""ése pedig sokáig_emlékezetes marad, rner't Fllz, akl ped1g Ausztri-

ában nern szárn1t a leg|obbnau., áz éu vas -ágyai viv t kulcsárt ugy vert9 meg, LoFv 1alálatot sem kapott
Végeredményében l. F'iÍz BolanJ lÁl""'r+l'; 

'J. 
KuIcsár Gy z .(o{).,^'.ll: EÍ*" néta (szorr9-I)'' rv:-9"9-l"

Beitalan (iro'ooj),_- v.__'i"il*y Ál' ás lrl,iiJ"), M. Dunay'Andrá's (nVsc), ML Papp Csaba (nvsc), MIL Kts_

martonl Enore (tícinvéo )"

NitrBo,lo;Űonbujnoks g
Ebben' a szátliban mlndiissze 116 lndul akadt Ezek ki'ziil csuprín ketl t - Kerlestnél és

szalontayt em ék kL Á t bbt 15 csopoíban kezdte meg a selejtez6 mérk6zésekeL ltt nem tntlultak kiilÍijldl_
ek- lgy -nem ts ítl dhetett meg a tavalJrl ésaz el6z6 napl csulos magyar kudarc' pedtg nagy átalánossdg-
ban -á versenyz u lÚk által mu1atotl lormál l meglsmétl dhelett volna. Á két selejtez Iordul ban esott kl
E' nagy, SlmonÍy T th, Császár l.' F'arkasné' Szab D ra, Klssné. A harmadlk lordul t l kezdYe kijzvellB-o
k1eséses re!dszerben vlYt8.k, ég ezzel megitldull a meglepetések sorozata. Lirkovlchrté kiinnyedén 6|2 ará'ry-
ban verte Dér Rékát Puszlay Éva (Szegeill P stás) és szab Évo (BVsc) ké8hegylg men6 kiiz detme' Yárgt-
lanul a szegedl leány gy zelmét hozta. Á másodtk 

'ordul 
ban ugyanllJre! meglepelést okozott Lukovlchné

6:5 arányu gy zelme Kerteglnével szemben' akt pedtg csak h4szállal maradt kl a tortu t kerelb l Nehéz
kiizilelem után gy zijtt Gya'khegyt F'iili5pnévet gzen1beD' D czyné vlBz nt egykori tudására emlé](eztel ra-
gyog lormábah [ '*y.'' ve'.te K Íemenl. Enuek a Íortlul nak legszeub inérk áését Zsabka vivta llofváth Évá
valéslgen sz p akcl kkal kényszerltette 6t megadásra. Pusztay ezutlal ls kemény szivríssággal harcolta ld
a gy zelmet wagnerrel szembeD. A Llerbeltgk k ziil cBak szalortaJmak mentek slmán, zijkken menteaen a
gy zehneL

Á Íér1takéval egl4d ben' viílakozva vlvott dt'nl bén D czyné már Iáradlan Ylvotl és lgy
nagyarányr veres get szetrvedett az zdl Yadászl \ ald ek eatd'gl eorsolása kedvez voli és megeriilleté8
néIkiil jutott 6l a tlijrrt lg. zsabka lgen j Íormában verle Pusztayl alctnek alijnt bejui!ísa lgen komoty ereat-
mény qiiakezdett vorsenyz l pályafulása során s: alon1ay k rtrryii gy6zelrne Polner Árankával szemben nem
'ielenletl meglepetést' ennél váratlanabb vott Lukoyichíé el8ijpr Ítjténye Gyijkheg}''vel szembe!. Egyre Íijlé-
nyesebb gy6zelrnl sorozatát vadász Eva sem fudta megríltttattl Á másik ágon szalonlay lgen szép és szb-
vonalas ki.izdelemben verte z$abkáL Ezutlín most már mlndsn]<t btztosra vette' hogy a b4nokl cilnet ls
vlszl eL Nem |gy lijrtéít LukoYlch!é' akhek vtvása egyáltalá.rr nem volt akcl gazdag' vagy technlkal ílnolrr-
ságokban bdvelkett 

' 
eg'yszeri ktzár 

'eltart 
szurásalva.l szalo]iltayt.ls zavarba hozla. EgJnnás után 'szealte

beÍ a ktzár slurások;q arnelyek hegyblztosságr l és szlríe Íf]rflaB kemény ijkijlt" l tanuskodiak Ezzel az
egyszerij akcl val érte el a Balaton-bajloksások má8odlk nagy szenzácl Ját é8 h ditotta. el az els séget.
végeredményben L Lukovlch Istvánné (Csepel) IL szalontay Katalb (osc) I . vadász Eva (Ózd) Ív. Zssbka
válaa (Hoirv-. ) v. Gy khegyt Ha'|nat (osc) vl. Poner Arairka (SpaáatuÁz) 1''lI. D czy Endiéné (v.veteor),
l'lIL Puszray Eva (Szegedt P stás).

P,rbajŰ r Bala,tonbajnoks 'g
Á rntndijsBze 82 t6t sza]rn párb4t6r mez ny er sen lemarad1 a tijbbl Íegyvernem { -

megrnozgalmát L Átmál nagyobb Yolt g kiizdelem az egyes csopot'tokban. A klemeltek kivételével 55 verseny-
26 8 csoporlban kezdte meg a selejtez keL Egyes csopo'r{okban négy Ay zelem seln volt elegetdd a továbt}
jrrtáshoz. igy esett kl Tátra' (Tata6áqya )' TárTánl (MTK)' Kálhy fSparrakusz ) Dancsházt (Evsc) és Nlada-
iász (Yeszbrém). Meglepetésnek számltott Boros Péter kleaése' A másodtl fordul ba, alnelyct ugyancsa} ktjF
vlvással bonyolílotlak le' bekapcsol dtak a ldemeltek is' Mos't ls nyolc csopot'tot alakllottak és ezekb l 4-4
vtv jutott tovább a kijzYetlen Heséses rendszerii tovíbbt 

'ordul 
kba. Meglepetés voli ebben a fordul ban

szab 'Péter (v.iveteor ), Klslnarton (ltonv.) Fettay (o zsa) és Seefranz lVásas) klesése. Ebben a Íordu_
l ban kiil ntisen T'arkas (Bvsc) szekeres (v.'\4eteor ) és Trost (Ausz 'la) vtvott nagyon j l egyetlen mérk _
zésijket sem veszteték eL A kijzvetlen ktes ses nérk zések sorlín a szolnoktaknak az 

'dé! 
Dem mont

olyan j l' mlrt1 legut bb. Feke sághyt l kapott H slm{ín' mlg Demccs egyellen találattal maradl alr' Pálvtjl_
gylvel Biemben BJlagyol Borsa ver.te kL Meglepetés volt Rabár nagyarínyr veresége sz61st l' tovább4 hory
Rábe ktkapott Koz.iH L Várallan voll az is' hogy az el z fordul ban verei]en szekere8 vereséget szenvedett
Nemerét l" vadászty pedlg 8:7 arányban gy6v: lt zékánrryal siembeD. A legnagTobb meglepelés azonban vá_
ry veres ge volt Ter }rt L A dijnt be Jutásérl vtvot{ kiiztl Lnek lgen hevesek vollak A kltiln Íonnábgn vl_
v Sághy 8:7 arlínyban verle a verseny els számu esélyesé{: l'erdtnándyl }'asonl arányban gy z 1t Ko-
zák Sá is ellen. Kulcsár ktjnn}Íi. gy6zelrnet a.ratott a iiradlan mozg Balthazárral szemben Mészíros' Trogt'
(Ausztr{a) oszoly, F'arkas és Va,Jásziy stmán gy ztek és ezzel blztosllottáík helyiiket a dijni beL Á dijnt t a
kardvtv kéval egyiitt az utols napon a szabadtérl szlnpadon vlvták Kulcsár lelépte Kozákol oszoly és Far-
kaB kemé.Dy kiizdelemben gy zle le ellerÍelét Trosto| illetdleg Vadászlyl sjghy vtszont btztos lijléÚnyel gy -
zijtt Mészárostal gzemben' m4d 8:6 ar.ínyban ve!'te Kulcsárí- Hasolt arányban Yégz dijtt oszoly és Far"
kas rnérk zése ls az el bbt javára. Á diint csijrte lstnét el8iJpr ftilényt mutatotl SÁghy vlvása mondhatn!
az eg sz BalatorFbajnokság legkeuemesebb meglepetése YolL stuusa' akcl l' hegybtztossága nagy jtjv t soJ_
tetnek Ázt hlszem nenr tévediink' ha azt bJu'k' hogy r vtdeserr a válogalott keretben ts sok J t hauhatur}
m4id r la. Ebbcn a mérk zésében megérdenelien gy zijlt oszolyval 8zemben 8;2 aránybarl VégeredmÁ
riyéoerr: L sághy cy rgy (Bvsc)' rL oszoly cyijrgy (Honv.), ttL Kulcsár Cy z (osc)' lv. Farkas lÍíszl
(Bvsc)' v. \lészáros J zsef (c8epel), vl. Trost RudolÍ (Ausztrla)' vtl Kozák lván (Bvsc). vlIL vad'ászf]r
Attlla {Spartakusz ),

l2



K eard ffi aÜ,m,#,wn'ho-j waÍss g
Ez volt a" bdnokságok le lrnelegebb napJa. A Balaton k rnyékére r.iijlt a vthar el ttt csend

liiliedt' tik](asztíJ Inelcge. Plaszlron nélkiil ls lzzadnt lérretett, nlégts 165 vtY lép6tt pástr.a. Ebb l 32_t gmeltek
kL A inbbl 2U 4soporrban kezd{e mcq a selejtez L \'eglepetés volt Ko.sls (vcszprém), Gyarrhad (Betonut}
Tprpb'ssy c. (csepot) klFs;ge a7 elsr5 Íordul l-ran. A m'ísodik fot'du] baí |s Ínég plhcntek a k'cmeltek Ez
azonban nerr, jelentett szárnukra el nÉ Mlre a déit rekken h ségben sorrakeriiHek' l bbségiik teÜesen
elpilted! viszon'| a nesyedtk rája viv k lassgnként 'l belerrrelegedlek'' ' lzmaik lazábbakk.í v'ltak és et]gedel_
lneskedtek E nek volt lutajdoílthal t hogy a klemeltek bekapcsolridása u1{ín egyik eglepetés a másik után
sziiletett és netn egy j nevij kardvlv vercséget szenvedetl a kard mezejére k1rá du.l valamel}'lk t r -
7Á1Á| Igy a vcsi'prJrlrl Ilorvd(h ilriílylag stmín gy''?'itt sbornyi e[en" 

^z 
oszlrák B'"odar klkapott Turbí.l'1 l

GáI (Elelnr,,rnos) neh z klizdelptt.bpn R:7-re vertp Llodeke! a t rijz TcrPbeasy ÁLos pcdlg 8:6-ra D s'ít'
Ugyantgy végzetl Felkay Pesthy-vel (G}' r). JekeÜalussy pedlg szlnte talála1ot sem kapott Barálh csab.ít l
EEylk legnagyobo lr:l'.{.'el s voll a tizenijtéves Nagy Zsol1 gy zelrne stm lelelt skauczky Bzlnte nem volt
ellenfele Keresztén:''1it':'' í]ujlás pedtg 8: 3_ra vel'te To.day Kálmául Á Hernell.lr kijz lt szerepl6 Wurrl-. gem
ludolt Í:)/rjznl Kertealv' } sZenlbelL Ezzel a mcgelepel s soroza1tal 

'elborult 
rrÍnden paplrÍonna és szlnle csek

a k t ei.] }lelyen ki.']]]ell maradt versen}'bel\ nrer't ebben a íordrrl ban mégnem vlvíak Á kijvetkez lor!
duldbalt 0scrlrják késheg}'re n]en ktizdélemben gy zijtt lJartos e[en. Gál megvet'le Zászl el }'elkay egyetlen
tal|ilatial u,]}an de ll]eqverte az egytk eséIyes| EnyedJ.L Jeke absy és Nagy Zsclt ebben a lordul ban bebl_
zoÍ}'itották' ]L]l' "]' neIn v(Jtt v le1lert e\ z gy zelrn k, mer't az el bbt Kaszdst' ut bbt Gy ngyijslt vette meg. Á
Dásodik osztr'l! laakossnÍk ugyancsak ktesett a szegedi KoYác s Istvílr ver1e kL BuJlzís viszont a már íárad_
tan viv Demetcr J(izselíel szerT'ben bizlositotta bentluaradásáL A lcgn.l ;ohb meglepetés abben a Íordul ban
Kern nÍváry vorel'..ge vol1 Terebessy Átost,íL Á tijt]bt csijPtében az e!é]yesek g_Í iier-,s dtj t bcjutísért vl-
votl kii z dellnek}-'en llo gt.ísrrak Boronkay Gábor nern jelí'nlett kornoly akadátyi' viszont Ka.dos csak 8l7 arány-
ban fu{]l.r logy Ínl licnderessyL Ngyanllyen ará'rJ.ban Íay zijtt Kováíjs lsfvlín Btdtás' s Kovlics L ránd pedlg
Nac"l' Zdolt elleír. Dijnre várállanul eléq kajrmyen gy z,]delmeskedett Cserrnák ft'l tt. Térék s. Gál' Kemenea
Terebessy' !'clliay pedJq Jekellalussy leqy zésével biztosi(ottá dijntÍ5ben helyéL

Á dt}ni ben Kov;ics István lgen ne}réz ellerrÍélnek ttlzon]nrli 'Kor"doa szárnára, merl c ak
8:7 ar.ínybcn tud1a |egy ,1,!\1. Ugyanigy gy z.jtt Felkay ts Koviics L ránddal azembetL tr'elkay ebben a számá-
ra szokallan Iggwernelllbcn tgen j l rnegállta a helyét' okosan és néha szép akct klral YlvotL no! {s ls ne-
hezengy zijtl Dtjrne ellen' :]}ig Terék ará4Ylag simálr verte Kemenegt szt k vet6en azonban szép éo kemény
kiizdglemben alulmaradt Rollíssal szernben Kardos viszoni ka'nnyen vorte F'elkaÉ Isy az1án volt a Balalor}
bqjlrokságrrak olyan azáma ls' arnelyban a dijnt csijr'tét & paplrJorma azerint klomell két l esélJreB Ytvt8
egymtíssal szernben. Áz lzgalmas kiizdelem azo ban ezuttal ts elmar dt' rrrer't Rostás lgen j l' oko8an vlvott
éá-,8:3 arányban tnegdrderl.elte n gy zijtt. végeredmény:L Rotsrás Ttbor (V.'\4et or) n. t(aad3s'n'ererrc (Vasas)
ÍII. Terék sándor (llo1véd) Iv" F'clkay Andfás (D,5z'la) V. bijme cábof (Asl) 14. Kovács ls.tán (Szegedl Pds_
tás)MI. Kemcnes Enrd (\'lsas) VlIl. Kovács L ránd (llouv'). Dtimdnek ez a he\rezdse kolnol} oredmény éB
szép tg ret a j v re' Dr.czlfÍra András

fffg" N r.rm,*e{,ktLx ffics#mfffrpfr, V ,,u Ww;ireo& s g
a. szl rmok- Úíilsrében

. jz 'i9\]]'. ju riug 2*-'' koz.itt Si fokun inegrendgzelt ÍIL Nemzetktjzl Balalatl vlv bi{noksclrleJlÖoeserÖl ea mhden ed s11' Ineehalnd lnérelplr l az alibbi sz'ímok adrak hil é6 érdekes képeL'
Á b4nolrságon sgzesen 36 szakosu Líty*lndllotta Yerser'vz tt:

17 budapesil sza]tos ztálJr
18 vtdék' szakos'l.íly

Tt- 
kiilíijldl cari']{rl (-lusztrta )

Índul versenyz k sz.ína: ÍérÍl t rben 152nttrben 116
pdrb4t rbíjn a2
karCban 165

Ösgzesen l *u,'ro

A fér'fí t r és kardverseny- lndul tnak számd'l azi hlszem a vtv sponban országos csucs_nak éB ratán vtlá,sí:sucsnak ts tektnthríiik {É leg ha fle.velelnbc velszi.ik' hoqy ÍePtt'versenyek ery nap alattl bonyolllL,d 
'versenyek 

Yolták\',Az tnaut t nagy sz.irn;írrak oka els4go'rtlan-"a ' ij;k@;-i;i;i; ponr"u."",1y.volt. Az slsíség' vagy a rnln !l jobb he'.yezés érdekében a szakoszlátyok egy r*lsze -r11bendt begett' ail
Jelen vott k i s6t hírom fegJrver'nenbe-n tB. Ez a lagy buz,qalom mennyiség[elj ."""*u'oo í"lute* - mtn _ségllets azonl)an neln r'agyon ernelte l leE az e18 lordul k szt]xvonaláL

Hány Essz t vlv_trrk a versenyeken:
Á tsaJncrksrig nt5gy ezárnában ijsszesen 1.678 aSsz t Vtvtak ie a versenyz k:

ÍérÍ1 t rben 435
nij1 tíírben 393
páI'bqji rben 316
kardban , 53t

Összesen 1 678 assz t

a
l3



Fla assz nként átlagosan 4 perc viv id t szárnitunk (a. ktizvetlen kieséses rérrdszert l
kezdve B llletve io p""" vott | "i"orEa ) akkor az sszes assz 11]-.08' r5ra viv id t vett Ígénybe. En azl

i"iá"ii; n"*'"^iiá qgv ix"tor,' vrctt 
_ 
;;ilá á 

"agy .ve.rse.n}rt akkor az 4 IraB' 15 rát tar'tptt vo

ban lla asszo;r.JfiÍ aiiugo"u" csax 7 találatot éLárrritunk a diret<t t<iesésBr g]iletve 6 találatts mén6 ás'_

ffi ;:í'.Tii"*or azt kapjuk, }rogy 6 pégv ve.rpenv}rapon ijsszese; t.1.?46 talátatot itétt meE a 
-zslirl (nogy

rnenn;rlt nerí itétt meg' arr l ntncsenek adataink)'

A Baiirton liupa pontverseny végeredménye:
,

l.,/ Bucapc.stl Honvéd 279 pont
2.,/ nuaar:esti Vasutas Sport Club 278
g.,/ Ulpesti D zsa SPort Ctub 227 rr

+./ suoapes Vasas Sport Club 185 rr

s",/ rlrgoátrrdornánJrl Spor't Club 138 lt

o7 gudapesti V rtis Meteor l.22 rr

z"/ Csenell Spor"t 0lub 111 ti

g.7 guoápestl Ele' trornos SC 86 ll

s!/ szcrtnokt NtÁl 78 'l
77*tO.,/ Snartacus

r r./ Ausztrta 76 rr

n./ Ynrx 64 't

:-s"/ Yeszr:réml }Ialadás 58 :'

i+"/ n"a"pcstt MEDOI]Z 55 "
15:/ Tbtonutépit ík 34 ll

L6i' lzd 32 ll

Ű"/ Szegedi'P stás 25 ll

1a,/ s"oirnbathely 24 rt

t9./ Keszthely
ZO./ Denrecenl EAC
2I./ Budapesti Pet ft
22./. Tapolca
23./ J zsefvárosi S.I.
z+./ ratabánya
zs./ V ssy r
26./ Szesedi Vasutas
2z ./ Sa't'grítarj;furi Bányász
ZA./ Gy ri Vasas
29./ tripestl Sportiskola
3o./ Csatornázás
St./ nent'ecenl VSK
32./ Na1ykanizsa
33,/' Pécsi VsK
34J Balatonfiired
35:/ XVll.ker. Spor"t iskola
aa.i széuesÍeh rvárl Vasas

24 pont
22il
19 rr

17 rr

16'
13 tr

11 '
11 rr

10 !t

gr
7u
6"
6"
b"
6'
5 tt.

DllrJ

1il

Áz 1_1o.helve?.ett-szaboszÍálvo}c iránv ver'sgnvz vel ér{ék eJ helvezésetkqL

l'./,I]arrvéa
2"/, RVSC
3./ D zsa
+./ vasas
s./, osc
6.,/VrsNieteor
z./ CsepeI
S./ Eteictronros
s.,/, Szr.tnokt ]vrÁV

j-O"/ Spartacus

22 vlv val
36n
22'
2g rr

17 rt

1g*
13 rr

20n
16il
l-4il

44
50
31
39
21_
20
I?

,2p
26
23

indul val
indul val

il
n

il
lt

ll
' t?

il

F'enttekb l tdtÍint}<, hogy a l]alaton Kupa két llovasa a llonvécl és a BVSC használta kt leg-
tnkább azt a lehet séget, hogy egy versenyz két, illetve hárorn feg5rvernemben ts indulhatotL - (Rzt a teg-
leikesebb csapatvezetíí sem tLldta rnegoldanl, hogy ÍérÍl versenyz l - a n L versenyen ls lnduilrassanak)

A sza'kpsztálvok leqiobb .pontszerz Je{'senvz lne,k sorr:endje 1:-15-1e.

( s Íegyvernernben )
ll

l"/ Kulcsár (osc)
z./ ren<ay (rrozsá )
3./ Terék (llonvéd)
+"/ Sz ts (Honvéo)
s./ ság,ny (uvsc ) 

'

6"r/ Demecs (szolnok)
r./. oszo|y (rionvéa) '

A./ Fttz (Ausztria)
s./ Ltunay (pvsc)'

t o",/ Rostás íNteteor )

t:../ Kardos 'í Vasas )'
:-2:/ h]k|Jr,'lchiré (csbnet )

rg./ nsrnartoni (ilo"vCo)
t+./ vaa'ász Éva ((lzd\
ts./ Kovács Lcíránt (tíonvéo)

lt

fegyvernemben)

fegyvernernben)
feg;rvernernben )
fegyvernemben)
fegyvernemben)

il
It

leg:-vcrYremben )

fegyvernernben)
L

44 pont
42 rr

{O rr

34il
26 tr

25'
2rt
24il
23
22'
2L rr

20 rr

19 rt

18il
18il

(z

(a
lr
(z
(i

l.t

(1

Ebbgtt a vetélkedésbetr n l versenyz lnk nag'y hátrányt}an voltak' h1szen csak egy Íegy_
vetrremben syijj1hették a pontokat

Á leÉJobb vldéLj szakosztálv: a szolnoH MÁv ?8 ponttall (Dacára annsk, hogy BJagy PáI
- akt tavalj' két ízá'Í'ol nyert _ idén neln lolt egylk dijt beu sem).

Feu ' hlt'telen ijEszeállltoti számok arr l tanuBkodnak' hogy a Nemzetkiizt Balaton Bqinok-
ságbk lnez r1yc évr l.évrc nijvekszlk. Ézek a verseqyek mtDden évben az egéez magyar vtv spor{ (a v#
logátott keret ket le6zámttva) nagy seregszemlél' ahol az Lo. versenyz kl6l a scrdiil koru kezd6 vlY lg
m[noenlí pástroz l phet ée beblzonlrtthaía k pességell tlyen hataltrjaB lélszámu verset|yék égy nap alatt
vat lebonyolItáBához szabadtéren - természetescn olyan ktvál lelret6ségek 8ziikségeBek' amln6kel a slé
Íokl Munkaiigyl MkrlBztérlum iidiil6je nyldL nemé{ii\ hory az 1962_eB lv' Nemzetki'zt Balatonvlv bajnok-
.gágon lsmét l\rcn nagylétszárnu hazal és kii]Jiildt verscnyz fog egymásnak találkoz t aatltt si lokotL

Tllly János.

14u



MiÍ,uészi ltiuiteliÍ sport plakettek,

érmék,

zomá,ncozott fazon j eluén y ek,

uersierÜÍ d,íj uzá,sru serlegek

KÉsZÍTl AZ

ALLAI\4 l PÉN ZvERo
BUDAPEST', vl-l_Őt-uT 1o2

Elektrofnls TaI'latjel,z zsiiri-gépek:

KombináIt
Tr
és P ,rbajt r

Er,en tegttjabb Wusu l .sziiWkek a, F. I. E. Bizotts ,g _kÍiaeteln nyebnh
megfélelnek és ezeket nernz,etkÍizi uersenyeken elfogadja

Zsin rdob Csatlakaz étintkezok Testaezeték ttÁr és. epée-hcr

Elektrofilos Franeia és Belga p rbajt r
Francia Belga és olasz t r compl^,

E*porŰ lJus ARTE,X
Késriti: Bír, rn kisiparos,, YI,, Szinyei Merse ll. t7. Telefon: II4*51B



K INIvv -s z E /v\tE
Hryy ,n szeraezziilt, Kilián testrteuelési mozgulmat?

Á Í.tllán Testnevelést Mozgalom bevezetése
Jelent s Íeladatot és szervezésl igényel valamenntrrl
qlortszervezett L A mozgalom belndttását és gya*
korlatt munkríját hivatott et seglteni az a szervezés-
m dszer'tanl kladvány, amely nemrég jelent meg a
Medtclrra Klad nál.

Ebben az esztend ben els sorban a jelle-
gében és tartalmában szoclallsta testnevelésl és
spor'lrnozgalom szeffiezéselés népszertisltése kertil
el térbe.E nagyrészt sq|átos szeryezési rn dszere*
ket tartalmaz lda ványt a tiimegspor'tmozgalomban
nagy tapasztalattal rendelkez munkak zijsség állt-
to a sszervezért"onalat ny4itra e munkával a Klllán
Testrevelésl Mozgalom Lránt érdekl 'd \ vállalati
spor'tk rti\ sportegyesiiletel KlSZ-szervezetek és
MHS szakosztáIyok számára.

E ktiryrv tárgya|ia a mozgalom bevezetésének
kiiriilményett tiltalános Íeladatát, a sportszervezéq-
rsl kapcsolatos tudnlval kat az egyes szervezetek

Íeladatatt mdd péidát ad arra néz"Ye, hogyan ttjrtén.
Jék a mozgalom szervezése a sportegyesliletekben.
Elemzl a vándorspor'tok szerepét a K.tltán Testneve-
lési Mozgalombaru SegÍtséget npjt ez a kladvány a
résztvev krek ls: az edzésekr' l ad utmutatást, v&
giil pedig a n5rllvántartási_ adrninisztráci s felaVato-
kat ls tartalmazza. Hasz,Itos, nélktiltjzhetetlen k ,nyv
minden spor'ta}rttvlsta számára. Kaphat a' Sport kijny_
vesboltban Budapes| VII.' Rák czl ut 64.

K relenJ olous űnlehoB!

Megkérjiik sporttársainkat, ha a Iapur:kban kiL
zij]third'et k ajánlatait igénybe veszik, hivatkoz_
zanak lapunkra.

VIVOKNAK A]ANL]UK:
Ozoray: .A modern magvar kardviv s

\4rás-Ve raen ys z ab ályok

Szarkizov - Szerazinyit spglhBg szá,zs

Nemessuril Sportanat mip

Egvsé,ges sportmin sÍtésL-Jnvilvántartási és átíRazolási*
szabáIvzat

A magvar soort ké3ik nwL
Peterdi Pál: DzsunkáL Dengék- bainokok

Snorl és szépsé{- Fotríalbum
yqsas. ne hasyd masad !

@ /Sportnovell k/

Hggygu s zervezzÍL* a KiIíán Testnevelési MgzgalmaÍ

Kaphat k:

íiizve l 3u*

frizve ! l3'-
kriÍve r 3L-
krltve:75"-

fiizve: 10.-

k<itve: 57.-
fÍizve z 22.-

kotve z 4b-
ftizve z 20.-

ktitve:30-
fiizve I &40

oz Átuv] KoNYWER]ESZTÓ VÁLLALAT bolt3qibon

szakbolt' SPORT KONYVESBOI-T (Bp., Vll, R k czi- t 64)
Postai szállltás 50.- Fl fele port és lciiltségmentgs.

Ára példányonként 3. _ Ft
Szerkeszt ség: Y. Hold u. 1.
II. em. 221. TeleÍon: 121_117

SzerkesztÍ: a Szerkesrt6 Btzottság
Szerkeszt6: Gábor J zsel
lVleg|elenlk mfurden h 15.-én.

Késziilt a StatlsztÍkal Ktad Vállalat sokszorostt iízemében a 74/196I.
F'elel s vezet : Garádi LászI


