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MVSZ KOZLEIUIEIVYEK
Nrngy horderejíi kérd,éseket t 'rgyalt

A Dr. Csanádi Gyorry elnoklete alatt megtar-
tott elnijkségi iilés ets napirendi pontként a Szervez5
Bizottság rírtar kídolgozott és javaslatba hozott hazai
és nemze tk zLversenynaptárt tár gyalta . A Szerv ez'
Bizottság a'z országos versenynaptár osszeállitásá-
náI a kovetkez szempontokat és irányelveket vette
figyelembe:

Az 1962. évi versenynaptír az eddigi éveknél
j val nagrobb számu versenyt irányoz el . Ennek
oka els sorban *Zc hory az als bb osztályok ver-
senyz| I Létszá:na az ut bbi években nagymértékben
megnovekedett.

Az év folyamán osszesen 39o verseny meg_
rendezését tervezziik. Meg kell jegvezttí, hogy ezek
a versenyek a helyí szovetséAekkel a szakosztá-
Iyokkal tortént igényeryeztetés alapjrín ker ltek a
naptárba beosztásra.

A fentemIített 390 verserry az aláubiat szerínt
oszlikm 8,' osztályok és fe5nvernemek szerint:

I. osztályu versenyek:

l"ér{i ttir :

N itOr :

Paírbajt r :

Kard I

l[. osztálJru verser\yek:

Férfi t r
N it r
Párbajt r
Kard
[II. osztályu versenyek:

Férfí t r
N it r
Prírbajt r
Kard

A fenti verser\yek id belí és teriileti elosztása
biztositja, hory a verser\yz k valamerrnyi osztályban
megfelel verseny alkalomhoz jussanak.

A válogatott keret felkésziiléséhez sz{ikséges
versenyeket is megfelel mértékben tervezttlk be"
A vB. id pontjael tt a keret szálnáta az alíbbi ver-
senyek adnak versenyzési alkalmat.

Férfi t r
1962.Í.2I. DÓzsa I. oszt.

II. 18. MvS z. t. váIogat
III.25. MVsz. 2. vá,Iogat
Iv. 8. Mvsz. k zv. kieséses
v. 13. BVSZ. 3. válogat
vI. 16. MVsz. Maryar bajnokság

egyénÍ
Mvsz. Maglar bajnokság

csaPat

Bvsz. I. osztályu
M\rsz. 1. vrítogat
M\rSz. 2. válogat
Mvsz. kozv. kieséses
BvSz.3.válogat
Mvsz. Maryar bainokság

eEvéni
M\rsz. Magyar bainokság

csaPat

IuIVsz noÜemberi elnÍiks si jilése

Ifj. osztályu versenyek:

Serd{il osztály}r versenyek:

Fiut r
Le ny t6r
Kard

rérfi t r
N i ttir
Párbajt r
Kard

vI. 18.

n ít r
1962. I.14.

9.14.
l[I. 1?.
IV.7.
v.12

vr.17.

vr.19.

i 40 verseny
:38 It

.ell.u
:33rr

: 5 verseny
:6rr
.trll
.

13 verseny
13 n

13 n

L4 rt'

17 verserly
1? rr

?rr
26 rr

35 verseny
33 rr

7'r
32 rr



pírual Ér
1962.I.7.

Ir.24.
lTr.24.
rv.28.
v. 13

vr.21.

vI.23.

Ká.rd

1962.I. ?. M\Éz. Kiiltlnlegbs
I[.11. Vasas I. oszt.
II. 25. M\6z. 1. válogat
TII.18. M\6z. 2. váLogat
rv.29. Mvsz. k zv. kíeséses
v.6. B\rsz. 3. vílogat
w.zz. M\rsz. Maryar bajnokság

vr.24.
egyéni

lÍvsz. Maryar beJnokság
csapat

MegtegyezzíIk, hogy az ollmpís és a torin i
vi1ágbaJnokság' utáni szakmaí tanácskozás, vítlk,
valamínt az Í962. év elején megielen min sitésí
szabáIyrzat atapj án a korábbí naptár1 évekhez viszo-
nyitva néhíny vdltozást kellett eszk z Lxí.

- Az 1962. évi naptárben az idei' tapasztalat
ElepJán a Magrar Bajnokságokat VB. rend-
szerben 8 nap alatt borryolítJuk Ie.

- A Maryar Bajnokság id pontját az ldei és' 7z elmrrlt évekhez viszorryitva tobb mint ery
h nappal kés bbre terveztiik. (Jrxrius 16-24. )

- AzuJ minÓsitési osztály - a serdtll osztíly -
bevezetésekapcsán a naptárban serdtl16 osz-
tályu ver ser\yeket terveztÍirnk be.

T bbek t;'ozzász Ldaa után Tábor István f tit*
kár j ava s latára az Elnoks é g a S zerv e z Bízotts ág é1 -
terj es zté sét azzala kiterj es ztés s el ha gyta .j Óvá, hogl
a fegrvernemerrként kiJel lt 7-7 verser\yen a váloga-
tott keret tagiaínak ktitelez résztverrrri. A porrtozás
ezempon{áb l ezek a versenyek mírrd szám1b'nak.

A Sportiskolák és gyermektanfe-
ly am ok szakmal 1rányitására, oktat inak képes1-
tésére éa dLjazására a tandÍjak egrséges megíllapí-
tásdre és az eddig ezekkel kapcsolátos rendez.etl n
kérdések szabályoz{s{Ía az E'dz és lfJus{gi Bizott-rság 

8 pontb l á11 3avaslatát vitatta meg az Eln kség.

' Tábor István f t1tkár ismertette, hogy ebben
akérdésbenEz MTSH. Nevelési osztálya az illetékes
hat ságokkal egretértésben el terjesztést tett vala_
'menn;rl sportd'gra vmatkoz an. Errrrek alapján sze-
b Jstozze az 1962. janudr 1-én étetbelép rendelet a
gggkrngl Javaslatok figrelembevételével a fentl kér-
déseket.

'o-

A Bir ák Bizotts ágának J evaslat t
e' Yeraenyek renclJ ének, f egye1mének
megjsvitáse érdekében tárgyalta ezt k vet en
ez E'ln kség Pal cz Endre a Bizottság elnokének
el adísíban. Az nuorcég az alábbiakban ismerte_
t*tl íntézkedések bevezetését rendelte el 1962. Ja_
nuár 1*í bstá1lyal.

2

Ezek az irrtézkedések az alábbiak szerínt cgo_
portosulrrrínak:

1. A versenyeket mege[ z| adrrtibrisztrácí le_
borryolitísa.

2. A versenyferyelem megjavi'tása érdekében
teend Írrtézkedések.

3. A versenyeken alkal-rnazand megfig5rel k
jogkorének rendezése, dijazlsa és jelentéstik szem_
porrtjai.

L.l A verser\yrendez szovetségek illetve
egyesilletek kltelesek a verser\y kíirísokat legké-
s uu a verser\y id tartama el tt két héttel a. f tt*
dez szovetségnek, és a tobbi egyesiileteknek meg-
kilIdeni, tlletve a sz vetségek az egyestileteknekki-
adni.

2. I A.z egyestlletek kotelesek a nevezéseket a
ve rs eÍ\y el tt tlt nappal, vas árnap r end e zend ve r s eÍrJr

esetén Le gkés bb keddi napig a r endez| s zovetsé gnek
Ílletve eglestiletnek megkiildeni. A nevezési listán a
vers eny z 6k os zt, áLy o zás át é s ery éb s ziiks é ge s adatait
fel kell tÍintebri. )

' 3. I A' tend,ez| szovetségek, illetve eryestile-
tek a verseny kíirásokat ury k telesek megsz v e gez-
ni, hogr a nevezési határid a verser1yt megel zi en
iit rrappal lezárrr{on.

4. l A rendez sziivetségek k telesek a verse-
nyek kÍjel lt f biráít és biráit a verseny el tt lega-
lább 1 héttel el tt értesiteni és a versenyen indul k
névsorát szl''' ukra megktildení, vagy arr l értesite -
nin hory a névsort mikor és hol vehetik át. A ren_
dez sz vetség a f bir i kirendeléssel egrtitt a f -
biráknek megkiildi a s z vetsé g felhivás át ts, amelyet
averseny megkezdése el tt a f biráknak aversenyz k
elt5tt ismerte ri k telesek

5.1 A rendez egyestiletek is k telesek a ver-
senJ/re bÍrákat kiiIdeni, mégpedig 4 f benevezett
verser1yz ig egir ezen felill kett képesitéssel ren-
d'eLkez versenybír t, valamint verser1ytitkárt ís. A
kíjel lt verser5lbirák és a titkár nevét a nevez{si
névsprral egyíitt a rendezi szovetséghez kell eljuf_
tatnl.

6.l A f bÍrák akézbezvett versenyzík névgo-
ra atapján sszeállitják a csoportokat. A f brrák a
verseÍ\)r szinhelyére us/ menJenek, hogy a csoporto-
katmár sszeállÍtották. Anevezési határÍdíí és a név_
J e gyzék kézllre zv étele utdn neve z é s eket elf ogadni nem

; szebad. Erre ktilOn s sulyt kell helyez.n{ r mert e. ne-
vezésí feglelem más m&on nem ta'rthat be.

7. l Arendez sz vetségekk telesekaverseny-
re kirendelt megfigrel ket a verser\y eL tt legelább
esr héttel értesíteni és számukra a jogaikat és
k tele zetts é geíket tartalrrraz felhÍvást me gkilldení.

L.l A verseny színheIyén a ftíbírák ellen rzik
apástokatésa techníkai berendezést a szakért k be_
von{sível.

Crepel I. oszt.
MTrsz. 1. válogat
M\rsz. 2. vrílogat
M\Ez. k zv. kieséses
Blvsz. 3. válogat
Mvsz. Ma5rar bajnokság

egyénÍ
M\6z. Magyar bajnokság

csapat



2 . l A szakért k kozremiik déséveI villanyfe gy-
verreIrendezett verseny esetén ellen rzík a feryve:
reket, mellények, és eryéb technikaí berendezéseket.

3. / EUen rizniok ketl van-e helyszinen ver'
seny-orvos' mert anélt<tit a verseny nem kezdhet
*"i é* .r"rrr bor'yotithat Ie.

4" / Elten rzik a f birrík, hogy a szovetség és
az egyesiiletek általkijelolt versenybírák és verseny_
ti'tk:ír íd ben me gi elentek-e.

5.l Az ellen rzés megtorténte után kotelesek
a versenyz ket csoportosan felá[itani és a'névsor
olvas ása utj rín me gi elené stiket ellen rizni. A ver seny -
kezdés id pontjáig viv ruhában felszereléssel rneg
nem jelent versenyz ket a már elkészitett csoport-
sszeáIlitási jeryz konyvb l torlik. Ha a torlés ered-

m ény ek épp en az o s s z e áLlitott cs oportok léts z árna csok-
ken, a csoportot a csokkent létszámmal kel} megkez_
denié's lebonyolitant akkor is, ha a csoport létszáma
már a továbbmen k számára csokkent. F,z,a rendeI_
kezés vona'|kozík a kozvetlenkieséses rendszerben le-
bonyolitott versenyekre is.

6. / A ftíbirrík kÖtelesek ellení5rizni a verseny-
z! t< ruházatának szabáLyszertiségét és tisztaságát.
Minthcrgr a versenyeken ti>rtén balesetekért a f'bi:
rákat biintet jogi felel sség ierheli, nem szabad meg-
engedni a hiányos vagy szakadt ruhában t8rtén Yer-
senyzést. Nagy sulyt kell fektefuri a sportruhák tisz_
taságára ís.

7. l A f birák a versenyzí t< és a versenybirák
et tt a Maryar Viv Szovetség felhivását i'smertetní
tartoznak, amely a versenyz'k jogaít és kotelezett_
ségeit tartalrnazza.

8. / A f birák jogaí és kotelezettségei tekin-
tetében a vív versenvszab$Y zatban foglaltak az
irányad k.

9. / A verseny befeje'iéver a verseny jegrz -
konyv rovatait a fiíbiráknak (versenytitkár) ki kell
totteniokésmeg keIl tenni megjegyzéseíket a verge_
qyentapasztaltakr I., és a biráskodásr l is. Ameny-
nyiben a versenyen vás va5r panasz torténik ennek
tárgyát' és a táigyban lnozofr, batározatot a f birák
k telesekkiilon iven szovegezettjelentésben a rende-
zi szovetségnek eljuttatri.

L.l Az I. osztályu és errnél alacsor1yabb osz-
táiyban me grende zett ve r s eny ekr e a r ende zl s z ve#*
ség esetenként megfiglel ket kti}d ki.

2.f Megliryeliíkéntcsakországos és eIs osz-
t ályu miri s ité s ii ve r s enybir ák -kiildhet k kí .

3.l A megfigrel k megbízása nem érinti a f' -
bírákés versenybirák jogkorét. A megfiryeItík tevé-
kenysége a f birát<t l és versenybirákt l teljes fiig-
getlen, veltik 'szemben a megfiglel nek intézkedésl
jogkore nincs.

Nem terjed ki jogkoriii< b.zokra a jogokra, ame-
lyeket a verseny f birái ryakorolhabrak, tehát nh_
csenek a f birák f lé rendelve.

4. l A rnegfigyel knet< ,az a kizár lagos feLada-
E' hosr a verseqyek csoportbeosztásait, a verseryt

rendjét, rendezését, feryelmét a verser\yz k maga_
tartását, a f birrík és birrík mtiktjdését, szakszertl_
sé gét, pártatlan s ágát, me gfiryeIj ék. Tapas ztalataik-
r 1 részletes jelentést kell késziteniok, amelyet a
fenti szempontok figyelembevételével készÍtsenek el.

5.l AversenJr megfigreL jét a rendez szovet-
sé.g d1jazza bir i beso::o1ásával osszehangba'-

6. / A megfigyel nek a versenyen val jelen-
_Iéte nem titkos, a f birák a birák és a versenyz! k
ártat ismert tény lehet.

KiktiIdetési j el Iés k zeli v '-

ben sorrakertil ktitf ldi versenyekre
volt a kovetke z! tárgrsorozati pont. a Szakfeliirye-
L és E'dz6 Bizottság javaslata alapjrín a párísi Mar-
tini Kupa és Bécs város baJnokságra val kiktildetés-
r'e tett el terjesztést áz'elndcség az MTSH. -nak.

l-.-
A Nem zetkÓzí Vív ,s z vetség 196e.

má3us havában Madridban megtartandr
k on gr e.s s zus án a MVSZ. képviseletében Dr.
Bay Béla, Tábor Istvrín és Dr. RozgorryÍ Gy rgy
kiktlldésé+. };ozza javaslatba az elnokség.

G. J.

wxruE,re
B\6c. vÍv k épitik termrlket' A Bvsc" Viv -

szakosztálya négy éves kitart ktizdeIem után végre
birtokábavehette a viv terem b :.ité sébez szttkséges
helyiségeket.

A viv k lelkes tábora az ábréter pillanatáuan már
neki állt a falak bontásához. Brígáaot alakultak. A
faIakat a versenyviv k bontj ák, a' tormeléket pedig a
tanfolyam fíatalsága hordja az udvarra. T'ársadalmi
munkávalaviv k igy a k ltségvetésben hontásért be-
átlitott kozel 13 ooÓ foríntot takarÍtottak meg.

A Divatcsarnok ajándéka a B\6C legjobb viv -
jának. A Bvsc vív szakosztáLya részére a Divat-
csarnok szép sz! tryeget ajánlott feI. A sz r1yeget a
szakosztály vezetíSsége Kamutí Jen nek, az év leg_
sikereselb vasutas viv jának adta át.

Á'MagrarSportKézík nyvl. Ez a mti a hazánk-
banÍsmeretes sportágakkal foglalkozik, a veltik kap_
csolatos valprnerrnyi lényeges és érdekes tudnival t
tartalrnazza. Ismerteti az esres sportágak ngmzet_
k zl és hazái torténetét, felsoro{a a l'érryegesebb
szabályokat s igy segÍtséget ',y{i az ol'vas?nak a
sportág alapfoku mtlveléséhez ís. Kozlí valamer1y_
rryi sportág eddigi országos bajnokságainak, nem-
zetek k z tti váJ,ogatott viadalaÍnak és a válogatott
versenyz knek adatait, valamint e maryar verseny-
z k wilágverseqyeken (olimpiai, világ- és Eur pa
baJnoks ágoko{ elért hel;le zés eit.

Az qiszer{lr'hasznos murrka a Medícina Kiad -
nít jelent meg.



:i:Í:,::{",,k"::;";:,,:!:;::;"!á;r,Í,::Í:Í, Q ER E V l C H A L A pÁ n
A viv -sport id szerti kérdéseit boncolgatta

Gerevich A1adár a Népsport narysikerii |lEddziink
korszertienll cikksorozatának legut bb megielent
clkkében. A felttinéstkell irásban a cíkkir víssza_

'tekint az L908 évi Lorrdolri oIimpián elért nary ma_
gya;r kardsikerekre l áZ ot évtizedes magrar kard_
hegemonia kezdeti idejére. Cáfolja azt a téves né_
zetetn hogy a magyar kard z k.azért domináltak a
multban a nemzetk zi pástokon, mert annak Ídején
nem voltak méIt verser1ytársaik ebben a feryver_
nemben. 'F'zruel szemben megá apitja, hogr az
olaszoknak, franciákrrak, angoloknak, osztrákok-
nak, hollarrdoknak, cseheknek, németeknek, belgák_
nak igenis voltak kitiin kardvív ik, akiknemegr
nemzetkozi verser\yen métt ellenfeleik voItak a
rnieinknek.

A magrar vív knakl kitiin iskolázottságuk, ki-
forrott technikájuk és harcos erényeík biztositották
ellenfele1kkel szemben elért ftilényiiket.

továbtiakban a szovjet viv k világrasz }

sikereinek utját fejtegeti a cikk. .A szovjetviv k
1952_ben Helsinkiben jelentek meg eLs| ízben olirn-
pián. Naglon alárendelt szerepet játszottak' Sem
csapatban| sem egyéníben neln sikertilt a selejtez
rr.érk6zéseken tutju riok. Ma pedig 9 év elteltével
a lNemzetek na$ldiJának|' ismételt megszervezésé-
vel dicsekedhebrek és RilszkiJ m'í" másodizben lett
a kardvivás vitágbajnoka.

Aszovjetviv k sikerének maryarázatát. keres_
vefelteszia kérdést: ''Jobbaka szovjet edz k a míe-
ínknél? ''ÁuÍtom, hogyneml'' _ adjl meg a választ.
Ne itt keresstik a hibát. Inkább edzésrendszeriinkben
kell a masrar vivás megtorpanásának okát keresniink.

Naglj ában a négy id szakos edzésrendszert be_
tartva késztilnek felvátogatotliaink a nemzetkozi et' -
pr bát<ra. A k zos keretedzéseken a viv saját ed'z -
jét lalaposr lelkÍismeretes, hosszu * ryakran L &á1
megha"lad - iskolát tap. Az iskolázás m dja, ideje,
annak 1d szakonkéntí tartalrna, felépitése azonban
nincs k zpontilag irány1tva.

Az is hb, hoff az tskolázá.son kiviil a mgste-
reknas/ része nem jut hozzá, hogy tanitványaÍt eg;-
mással szembeállitva, irányitotr, assz zást kovetel-
jen t liik és megfígyelje, hogl 5rakorolják_e azokat
azakci kat, melyeketaz 1skolázás f'oLyamán tanultak.

A j szemti szakember konnyen rnegállapithatja
kardoz ink srenge oldalait: tŰkéIetlen a pengevezeté_

siik, parádjaikban nem biznak,
báLkoznak, kicsi a reperto,í'j,'t
kie1égit .

Milyen vonatkozásuan átt
a felsoroLt hibákkal?

koJuevágásokkal pr -
és idegállapotuk sem

a fenti edzésrendszer

A tut hosszu iskolázás e1len azt tehet felhozni,
hogra tanitvány ery bizonyos Ídtí után képtelen ossz_
pontositani. Ha fizikailag esetleg nem 1s, de pszihi-
kailag feltétleniil kifárad. A mesternél ilyen er sen
és huzamosan gyakorolt reflexszerti mozdulatl vágr
akci a tanítványnál ontudatossáválik. Amester ezek-
reavív t megtanitja, de a tanitvány csak akkor fogja
mindezeket elsajátitani, ha ellenfeleín kipr brílja és
gyakorolja. Az iskolaszerti assz zásnál olyan elIen-
fe}eken ketl kipr bálni a tanultakat, akik nem tudják
eI re mit fog csÍnríIni és nem us/ reagálnat<, mínt
ahory mesteriikt 1 megszoktá]<.

A mester áttar irányitottassz zás alatt a tanult
akcí k - helyes keresztiiIvitele révén _ Iassan meg-
barátkozíkavÍv és a szabad assz zásban meg fogja
kisérelni alkalmaz ását. És ha sikeresen teszi ezt,
alkalmazní fogia találatramen assz zásban, majd
versenyeken is.

A támadás és vísszavágás kereszttilvitelénéI
is sokajavitásra szorul akci . Étvonalbelí kardv1-
vo1nkrragl része találataÍt B0 %-át trímad akcÍ kkat
érik el. Ezeket a trímadásokat naslszeriien hajtják
végre és ezekkel ryakran találatot is érnek eI. De
ha nem, akkor v1v ink tobbnyire kiadia masát ellen-
felének a.zzal, hogl ráesik, vagy tulszalad rajta. Meg
sem kÍsérlí., hogy el1enfele védése után kovet vissza_
vágástháritsa. Másrészt, ha ellenfele táriradja meg'
meg sem kisérli a támadás kivédését, hanem vary
trátrátássalkivonja magát al la, vagy pedig kozbevág.

Osszegezve az ehnondottakat, a versenyviv -
nak a mesterét t tanurtakat sok falazási gyakorlat_
tal, sokirányitott és szabad assz zássat xe1t gyako-
rolnia. Igy tesz csak szert változatos repertoárra
és akci biztorrságra.

Határozott, állásfoglalás csendiil kla cikk to_
vduui részébíL a kiegészit sportok sziikségessége
mellett. A kiegészit sport cétja a sziv, tiid(í és a
vlv áItal kevésbé használt izmok meger sitése, az
átt xépesség n vet'ése, de feladata lehet eryes viv k
hiárqros s ágaírrak, hibríinak lektizdé se.

Ide számitanak azok cfeladatok is, amelyek a

A kiizelg íinnepelt alkalm b l oluas inknak

kellemes iin,nepeket és boldog frj eszterld t kí,uan,

a rÍrro HIRAD}
sruerkeszt bizotts ga



viv k tulzott sériilékenységének, gyakorí indiszpo-
náIts ágrínak, idegességének Lekiizclését céLozzák.

Végi.ii afokozott versenyzés és id' zités kércté_
seibenfclglal áttást Ger'evich Aladár. Edctíg az a né-
zet uraIkocott, hory ne tegytik ki válogatottjainkat
sok verseny fáradalmának a világbajnokság, vagy
olimpia el tti íd szakban. Ezzel ellerrtétben áuás_
pontja:A gyakori verseny a viv t nern tehetiícleges-
sé, s' t a gyakorÍ verseny' a versenyzést megszo-
kottáteszi. A versenyeken szerzett tapasztalat étén-
ken é1 a viv barr és az csak az id mulásával kezd hal-
ványodni. Éiént emlékezetében marad az elmult ver-
senyeken szerzett tapasztalat. Emlékszik milyen hi_
uátat kovetett el Legut bb és vigyáz arra, hclgy eze-
ketnregne ismételje. Uryancsak emlékszik ellenfele
gyengéire és igvekszík azokat hathat sabban kihasz-
rráIni.

Ezzel szemben az emlékeit t megfosztott viv
ugy fog feláuni a nary krizdelemre, mintha ez lenne
az év e[s versenye. EifelejtÍ, hogy bizhat onmagá_
ban és még a nátrínát kozismerten gyengébb ellen-
feLéveI szemben is szorongva áLL ki.

Emlékezz:drnk csak vissza e torin i V.B. eliítti'
esernényekre. Májusban, fíatal viv inkb }' áLL kard-
csapatunk La Speziábarr két aikalonrmal. is l"egy' zte
azt a lengyeI bajnokcsapatot, amely a torin i világ_
bajnokságon konnyen t<étvátlra fektette a benntinket
ver szovjet válogatottat. Mí lehetett az oka annak,
hogy a májusball raryog an viv magyar csapat, két
h nappal kés bb ilyen gyengén szerepelt?

o Magyarázataerrnekaz, hory má3us 12-én befe-
iez'cott magyar bajnoksággal a verseny idény. Em-
tékezhetiink rá, mílyen forr Légkorben foiyt Le az a
versenysorozat. Az ezután megtartott La Spézía-i
versenyen gyoztekkardoz ink, mer't még fríssek vol_
voltak versenytapasztalataÍk, két tr nap után Tori-
n ban - a nary pihentetés után - - elhalvá:ryuttak \re!'_

senyern1ékeik.

Végs kovetkeztetés gyanárrt Gerevich a ver-
seny-naptár modositását 3avasolja olyképpen,hogy a
jovíiben a válogat versenyek a VB. -ét va$J otimpiát
rnegeLoz| két héttel f'ejez' djenek be, }rogy viv ink a
nagy er pr bára formájuk teljében á113anax ki. Ez
volna a célravezeto idlozitésl

n

DT3. TIEZO TIEldtrNC
,,

A magyar kulturáIis és az egyetemes sportélet_
neknagy grászavan: Mez Ferenc, olimpiai bajnok,
aNemzetkozi olimpiaí Bizottságtagia, éIetének 77.
évében rokre elhagyta a világ minden tájaÍL éL ,
nary s z árnu sportbar átait"

Dr,Mez'é, Ferenc, Mint a klasszíkus filologÍa
tud s tanára, már egye'temi hallgat , siít narykani-
zsaí kozépiskolai díák korában SzenvedéLyes érdek-
I désseI fordult a sport felé és maga is lelkesedés_
sel uzte az akkor oly sokat kárlnoztatott szabadtéri
sportokat. Ezt az érdekl clését megtartotta akkor
is, amíkor rnÍnt budapesti kozépiskolai tanár, m 9-ért gonitossággal iryekezett a gondjaira bizott ifju-
ságot a káros szenvedéIyekt l távoltartani és a tes-
tet-lelket iidittí sportágakat megkedveLtetni.

Amid n aztLátta, hory testi kulturánk multját
ismertet Írodalmi anyagnak nagy hijával vagywrk,
kutatni kezdte nemzeti sportmultunk dics esemé-
nyeit, hory kovetendíí példákat tudjon az ifjuság elé
állitani. Iry adta ki 1926-ban eIs irodalmi munká-
ját" A szerény kotet ''Képek a maryar sport mult-
3áu t'' cirnet viselte, de már akkor dolgozott nary-
szabásu éIetmtivén, amelyet kebeIében hordozott ko-
raifjusága ta. ''Az kori olimpiai iátét<ot torténete''
végtir is hatalmas kotetté b viilt és az 1928 évi
amszterdami szeLlerni olimpirín aranyérmet nyert.

Az antik világnak, a helén mitoszb l fakad
tisztult oIimpiai eszmének és tanárosan pedáns,
ragyob tolla rengeteg barátot, sok htiséges kovet t
az isrneretIen budápestí tanár egyszerre viiághires
ember 1ett.

A k}asszikus korr o|impia után minden ér_
dekltídéséveL az ujkori felé fordult. Egymásután je-

lentek meg munká a hazaí és kiilfoldi konyvpíacon.
Ezeknek betet| zése volt, amikor a Nemzetkozi olim-
piai Bizottság megbizásáb L osszeáuította az ujkori
olirnpiák torténetét és ezzel a sporttorténetnek Leg_
fontosabb dokirrnentáci s anyagát hozta" létre. Talá.n
nincs még egy konyv a világpiacon, amelyet olyan
sokan és olyan sokszor fellapoznánako mirrt Mrez|
Ferenc sok kiadást tátott miive , " A, uikorí olimpiall"

De a nemzeti haryományokhoz tagaszkod tel_
ke gazdagon ontotta' kutatásainak eredmérryeit a
sporttorténet egyéb terén is. Igy ktilonos eL szere-
tettel foglalkozott a xIX. század sporttorténetének
eddig ismeretlen részleteiveL. B téren 'lA koIozs-
várí viadal iskolall cimii tanulnránya érdemel ernli-
tést, amely fényt derit a sportszerti vivás erdély_
tészi kíalakulására.

A magyar viv társadaIom rnéty szomorusággal
bucsuzik a sport nary halottj át L. Mrez !'erenc vi-
vással csak irodalmilag foglaIkozott, d'e' színte ba_
rátia, Lelkes csodál ia volt a magyar pengemiivé-
szeknek. Minden jelentiís viv eseményen megjelent
és csaláaiában is lelkes viv k vették l<ortiln akik a
viv sportbuzg ápol i.

Nary a veszteség, amely Dr.IrÍez| Ferenc
eItávozásávai a magyar sportkulturát érte , de az
ut kor még hosszu ideig fogia Ídézni a sport nem_
zetkozí osszefogását triraet miiveit és a sport tor-
ténetének j vend kutat i, mínt a szomjas vándorok
az oázis htis vizétel ugr fognak visszatérni Mrez'
Ferenc t1sztult felfogását visszati'ikroz forrásmti-
veire.

KLELL xÁr.nn;ir'r



i{z Ujpnsti D zsa u{,tl szukoszt lyrínuk NDK t rá,ju

Az Eisenach-i Dynam S. C' meghÍvásár"a az
Ujpesti D zsas. c. viv szakosztá,lya )c. h 2-8 kÓz-
ti id'benegr barátságos találkoz ra az NDK-ba uta-
zott. Igen kényelmes és kellemes koriilmérryek ko-
a tttetttikmegahosszu utat Eiserrachig.A német ve_
zet k Drezdáig elénk utaztek és már ott fogadták
csapatrrrrkat. Eísenachban, az áLlornást l két percre
Lev' Park Hotelben szállásoltak el benntinket" J I
esett mikor a németek a városban kozeled lkarus
aut buszokra hivták fel firyelmiinket" Az els nap
városnézéssel telt eI.

A versenykétnapigtartcrtt. Az els nap a csa*
pat verserryek folytak, második nap az egyéni verse*
nyekre kertilt sor. Egy minden ígényeket kielégit
22 x a méteres teremben a slnam tornatermében
voItaverseny. A terernhez rnég eg1 edz! viv terem
is tartozik.

'A csapatmérk zés eredményei: Férf i t' r-
ben: D zsa-Dynam 14t2, Szab 4, Fiilop 4, Pa-
cséry 3, dr" Felkay 3 g1r' zeLem, illetve Seifer't 2,
Ruppert, Ffeifer, Dumke H" O. gy' zelem.

Az ellenfét nem volt tul er s, de azért lehetett
Iátni, hogr Fiil p igen j formában van' szinte ját-
szott e1lenfeleivel. Pacséry egy kicsit kÓnnyen vette
a Vergenytés ezértcsuszottbe ery vereség az egyéb_
kéntÍgenj Iviv Seifertt l. A németeknéI Seifert
kiforrcltt viv , de a tobbíek is igen tehetséges, esé-
$zen fÍatal viv k, akik el tt nagy jov átl.

N i t' r D zsa-Dyna5n 15:1 Rejtií 4, Ker-
tesyné 4, Marosi 4, Horváttr É. 3 gy zelem, illetve
bIakon:rsky 1, Krtiger, Schípeckl MtlIIer o gir' ze-
].em.An knéI még nagyobb volt a ftitény, mint a fér-
fiaknál.

P ár baj t r Dynamrí-D zsa 9:7 Kaiser 3, K.
I)urnke 3 ' H. Dumke 2" SeíÍert 1 gy zelem, iIletve

gy' zelem. l'erdinándy kimagaslott, Ftilop viszorrt
gyenge plt}anatokatfogott.ki. A nérnetek 1gen j 1 ktiz-
d ttek és megérdemelten ry ztek.

Kardban D zsa-Dynam 11;5 Przybilla4rKa-
sz{s4, Kertesy2, Ábs 1 5' zelem', Ílletve PfeÍfer 2,
}í" Dumke 2, Ruppert 1, Raschke 0 gliízelem. k]tt l
a fegyvernem't 1féltiink a legiobban, de PrzybíIla és
.Kaszás j vtvása eld nt tte a mérk zés sorsát. Ebben
&,fe srvernembenvoltaka németek a leger sebbek, és
ttt szír:ottottak gr zelemre.

l'érf i t' t egyénlban I. Faeséry 6 ry" II.
Szab B ry. IIl. Gyarmati 5 ry. 13 k.t. IV.Seifertb
gy. 14 kt. V". H. Dumke 2 gl. 6 k t. L5 a.t. \II.
Ffeifer 2 ry. 6 k.t. 12 a,t. vÍI" May 1 gy. ]. k.t.
vflI" Ruppert J. ry. 3 k.t" Pacséry és szab kozt
hcrltverseny után d6lt et Pacséry javára megér:dernel-
ten a verseny. Pacséry és Szab ftilénye rryomaszt
voLt.

N Í t' r z I" Rejtíí B giT. II. Kertesyné 6 gy. Il[.
ttorváttr5gy" IV. Dlugolinszky4 ry. 2 k.t. v. Ftiiop-
rré4gy. 8k.t. VIl Kr ger 4 gy. 11 k"t. VII" Buchholz
ff gy" 5 k. t" VIII" kÍtiller 2 gy. 6 k" t. D(" Makowsky
1 g}l' $chirreck vísszalépett, mert Mtillerre} vívott
***ortdje kt1uben Miiller pengéje Schípeck ruhájrín ke_
:'tsztrál ;l ttideJ{it"len hirtcrlt és k rházba kellett száIlj.-

taní. Ntii t rben még nagyobb volt a maryar fotény,
mint a férfiaknál

Párbajtiír I" Ferdi:rárrdy 5gr. II.Fiilop4
gy. 5 k.t. Il[. Kaiser 4 gy. 6 k.t. IV" K. f)umke 4.

ry. 10 k"t. V" Gyarmati 2 gy" W. dr. Felkay 1ry,
3 k, t. Vfi" Ott L gy. 4 k, t.

F'erdinándy, vivása kimagaslott a n:.ez nybiil.
Egyetlerl vereségét Fiilopt l' szenvedte el, míutárr
már megnyerte a versenyt" Fti}op itt már sokkat job-
ban vivottmint csapatban' Egyébként ebben a szárn-
ban volt a- legkieryensulyozottabb a rnezl ny.

Kardban I. Pryzbilla 6 gy. II. H"Dumke
5 gy. L2 k.'t. III., Kaszás 5 ry. 17 k"t. IV. Pfeifer
3 gy" 6 k.t. V. Acs 3 gy" I k.t" VI. Kertesy 3 gy.
10 k.t. VII, Ruppert 2 gy. VIII. Raschke 1 gy.

Przybil}a megérdemelten nyerte a versenyt.
Ebben a fegyvernemben voltak vlszonylag legeriíseb-
bek a nénretek.

Vasárnap este a verseny után a Thiiringia Ét-
teremben volt abankett" Minden verseny z! és veze-
t szép ajándékot és tiszteletdijat kapott. Hétftín
rnegrréztiik \[artburg várát,, majd ujabb város né-
zésselteltel azid| .I{edden reggel indultunk eI aut _

busszal Eisenachb 1 Drezdába. A 2B0 kil méteres
utat az aut strádán három és fél ra alatt tettiik
megl. Drezdában megnézttik a képtárat, majd ebéd
után vonatra tittiink és szerdá reggelre ltaza érkez-
ttj"nk, ery igep kellemes és j 1 sikertilt turár I'

SZABÓ PÁL

Skaliczky Gézát meghivták Santiago de Chillébe
a Sarrtiago de'Chille-i Yiv szovetség 2 éves szerz| -
dést a5ántott fel Skalíczky Gézának a J zsefvárosí
Sportískota kivríl mesterének.

A Ctrilteiek egy viv mestetképz| fiíiskolát
s z árid éko znak f eI áltitani, m elyne k v e zeti tan ár i áu á-
sát t<iván1 át St<ali czkyre rulrázní.

Skatíczky ' verseny z! korában eredmérryeserl
szer'epelta f iskotás versenyeken, majd Santelli ltalo
rrrellett segédkezve szerezte meg viv mesteri képesi_
tését. Sokévtizedes mtikodése alatt, számos j ver-
senyz keriiltkikezei at 1 és mint kittinii szervez ís
ismert otszágszerte.

{R

Viv oktat fiirnek varurak késziit ben" Elké-
sziilt Dr. Bay Béla szakfeltigyel' és Sztits János
mesteredz' szakraurrkája alapján l'A kardvÍvás alap_
foku oktatásal| cimii oktat film forgat kony're. Még
december h folyamán sor kertil a Viv meslerképz
F iskola hallgat i kozr'emiikocéséveI az Lrész for-
gatására.

Eaakezdetítépés és az 1962. év folyamán sor
kertil a kard II.részének forgatására, majd ''A t r_
vÍvds atapfoku oktatása'' I. -il- részének elkészité-
sére. végtiI 1963-ban'| A párbajt rvÍvís alapfoku ok_
tatása'| tárgyu fÍlrnmel befejezést nyer az els vivrj
oktat fÍIm sorozat ryártása.
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VÍVÓ IZAI<EMBERE l< vÉrctvlÉNYEl
A TOB'TNOT VTT,AGBAilVOKSAGR OL

A ''viv Hirad " korábbi szríruában rirír részl'etesen beszánottunk az 1961. évi tori! i Yiv vB. ered_
ményeir l. Az alábbiakban a L'Escr1me Fr&Ílcaise 1961. szept. -okt. havi számábgrr metielent éÍtékelésb l
ragaduík ki néhány mondatot.

A férft t r versenyr I a francia René vtercier ir beszámo1 t.

Megállapttja, hogy az indul k száma majdnem elérte a r mai ol'impián índul k létszámát.
'Az 

eL6nérk6zések egletlen számottev megftsreléEe a szovjet viv k gyengébb formá;a volt: az olímpiaí
'b4jnok zsdánovics' aki a vB eL tt e$r h&lappai megbetegedett' a mult évi form{ ához viEzor\''itva kevesebb
k nnygdséggel éÉ biztonslfugal vivott, a r mal második slBsikln a második íordul b l csak holtverser\y utén
jutott tovább, s az el da'nt ben ki it esett. A világbajnok angol Jay kevés edzéssel áIlt kt' s ts/ az oltlm.piai
halmadlk amefikai Axelrod-dát es/{itt az el dtj;t ben kí iB e ett'

A felsofolt bajnokok loBsz fo{Eáj ának és edzésh.Íínyának k vetkezménye volt, hog/ a d nt ben - ke-
vés kívéteuel - technit<ában azegély, kevéE akc1 t felmutat vivást tapasztalhatBk.

A d nt be jutott viv kkal kapcsolatban a clkklr megá apitjE, hosr az a szov'jet t rvivÉs f létlyét mu-
tatta' tlisz há.Ean is voltak ki'z l{tk e' diint ben. A két & ntíibe jutott leuslel vlv r l azt a megítlapitíet teszI,
hory azok a tegiobbakra 1s igen ve8zé1ye6ek voltak. (Az egri} meg lE nyerte a' veTsenytl )

MFrcier tzerÍnta da'nt részt\rev i nem sokat mirtatta.k az íga.zi tfttvIyááb l. Naglon kevé8 szép akci
vott láthat . kevéa koEtra ríposzt| viBzorrt igen Bok arret é6'rot6zul végr'ehdtott rimesszar E mindenekfelett
eokk zbetá[iad{'s 

' 
mely e etskbén 8. tájÍtBd ás eld ntése lgen nehéz feládatot rott a jurJreln k kre ' akík j hieze-

míten' igen ryakran eryiltteE akci ként ttélték meg az ilyen hélyzeteket.

x gyíurea i3 éYeB ParutBkít ebben a d nt ben tempéfamentuina és megfetel form&id6zité6e jutfrtta
e1B sorban el6nyhaiz a ttibbiYelazernben. Gy' ?etc\éhez netÍt fért kétség' Írely9t f kéPp j 1 irá'ryzott arreteinek
é8 {jsszetett támadásainak ktisz nhet. Kamuü Jen'f l megátlapitja. ho$r sokéíg gy6ztesnek lítszott, de a
Parulgkival vívott'boltverEenyben t aÉret szurásb l kapott tuBsal 5:o ar&lyban' mafadt alul'. Mldlef a leg-
jobban 8zerepelt gzovj et verser1yz nem tudta kihagználni azt a kezdeti szerencséjét, hory a szoYjet viv k k r-
vlvásáb l ker{tlt ki gl' zlesen, s íg. elve6ztette lehet ségét' hogr tudásínak megfetel még el kel bb helyé-
zéstérjen el. zsdánovicsot t ét t onfilársa a d nt6 elején leg'6?lte, de utánjla' bá! mindvégig fíradt benyom{6t
keltett, néhány Ígen szép trímadást lehetett látrí t le. A francia Magnanr l, akí rrég nincs 20 éves, megállaplt-
Ja, hog 4 ji'v baj.nok4. K l n kíemelí a zsddDovic6 ellen vlvott aesz !át. Neki el6 sorben az idegein kell a
j ; 'beil ulalkodnia' Áz angol Host<ynsrríl éj a szovjet Svesrryikwr t 1s megálapitla, hog/ j r megduták hely -
ket a d nt ben' b1azen az els és a hetedik he{yezett k z tt m1rtd sgze két gyízelern kítl nbség volt. Az utols
helyezett tenryel woyda a dont re elfáradt' s igz ry zelmet gem azerzett.

A csapatvérsenyr l.megáuapítja, horya DT-nek k nnyebb dolga van a caopoftbeoa zt{s elkészités&éI,
mtvelaz esléni kilzdelmek a csapatvefgeqyt megeL zik, s i$t az e5/éni szereplés némi támpontot ad a DT-nek
a csapatok csoportbeosztásának e1ké8zité6énél. szerinte az eryéni versenyek két fordul ja után megáuaPitha-

. t 'volt' hosl a lens.elcsapat n8s/on eglaéges. viszont lát}rat volt' hogl a r mat olirnpia II. és III. hetyezett-
je az olasz ée a nyugelnémet c8apat g.engébb' miÍrt g'kkof volt.

A ggíztes Szovjetuni rr5l Begállaptüa, hos. a d nt bejutásért foly k zdelemben lB nehezen gt z tt
Nyugat-Németor6zág el\ert, 5 kezdetben az I.hetyért foty Ézovjet_m8.rya. oJ.érk6zés ís kieglenlitgtt volt' de
vég l i5 a jobb szovjet viv k kefekedtek felli!. Ktu n kíemeu Namuti Jen kivál teljeÉítményét a szovjet csa_
pat eueB elért 4 gr zelerrurel. Összefoglal l me3átlapitje René Mercierj hosr a vB t rszáEa meg!'utEttat
hosl a szovjet@i ebben a feglvernemben tovíbbÍa is tErtjs' f lényét' de kt'zYetlen utá&a kaivetkezik két c6a-
Et e mas/a! és a lengrel, ely ut bbí olyan koEoly fejl dé8t mutatott ég olyan ktlzdent tud sr l tett tanu_
btzdvsígot. aEit gokaknak péIdaképi[ áuithtt.

A u i t r vqrsenyekr I az olasz cerlo FilogarB ad beszámol t.
Nyugodtan íllittlat - trJa -' hosl E' li | l6t vefsenJr hozta a 

''egreíli8abb 
és a v{rakoz{8nak a legi'r_

kí b to'egfelel eredményeket. kíyéve terméezetesen az ilyen veraeqyeken rntldég jelentkez apr bb neg-
1petéEeket.



1? !'etnzet 65 vlvónője kezdte rneg a verserryi' d edd1g vtvóverse4yen nem lgen szereplő rij trem'etek
í6 Jelentkeztgk' nevezet€Een.Japán és Uj -zeeland vlvónót i5 elindultek. Az l|ujonc'l orsiágok vorseqyzól mel-
lett már Ez első fordulóban kleEett néháry ÍEE'ert ve.geqyző. A híraÚt oltsz (selguinetti, ' Ragno é9'PaÉtni)
klesésével LapcBolatban Fílogamo .megteryz1l hory Pa5irti el8ósoÍban annEk köszönheti klesését, hogl a már
továbbjutott srov'!)et zebe!.lua. a rti'!'á!' Lázá}!'ak leadta utolEó asszfitt, amlnék eredríénJ.eképen Pariini holtver-
ÉeDybe kerott vele. A DT az olaszolor8k ezzel kapc6olatoB óvísát elutasttotÍj! s zEbeltlrB c8ak fis.elEeztetést
kapott. Á legnehezebbnek a tresleddóntő t&r{ia beszímotójában Ftlogamó, ahonnan valóban iréhárry igen potünáe
aevlt vivóorő'eeett !í' köztÍlk a ÍÍ'Eslar ReJt6 is. Ebben a fordulóban döatő szerepe volt a joblr idege.knek.

A közéldöltó már kevésbé volt nehéz.

A aoniő erőttazdtérdée állott az érdekl&és középpontjában, hory iaj@ Elkertil-e a fiatal néjÍtet olim-
Éd b4l! 'oknak a szovJet v1vónők elleaében a vÍlágbajnoki clE'et iE megEzerezni?

A döltőben E Bzovjet vivónők könrtvásából zabeltna ker{tlt kl s.6zteaen 3 ryőzelemmel, de éz alatt
schE'1d lg güjtöcette $lózelnett. A döntó a8szó a ScbnÍd-Zabe]lnE lűlló)kozó valt, hol lgen kleslensu\.ozott
kozdelelnb€lr a nézők nagr tapsa közepettp a néo,et leáEy gyö zÓt\ Ú\egazerezve ezzeí a v álbaJnoLi cirnei.'

Heidi Schmtd Torlnóban viEszavágott zabel'inának az 195?. évi pírÍz8i vitígbajnokaágon elazenvedett
vereségért, hol éppen fordl'tottvolt a sorrend kettejük között. 'Lz 6t'kóvelő szoyjet vivónők osÉzeredmédye nem
kevésbé ktvíIó (II. 

' 
uI. ' Iv' ' vtr. hely)' B.méltán vált ki minden etiBmeréEt.

A csa!'atvergeqyen a döntőbejutáEért a maslar-olas z rnétkí,zés igen kiesrenlitett 'volt' a a itérkozés
harmadik lordulója ut'án még mindég döntetlen volt az állás. c8ak az utotsrí.fqraui{b+r Eyőzött végiir is a jobb
maglar cgapat 9:6 arányban. Az eIEő helyért fotyó dóntó kevésbé volt már érdekes' mt* azt remZtrú'tetritett
volna. A 4 aqllrok az elaő aggzók utá! vezettek s váratlan és nary glózelem lehetőEégét vil'lantották meg' de
a szoYjet vivónők - e18ő6orban GoroLhova éE Proudskova _ hamarosau mEgukra tatíttai, s ryorsar''rne6oroi_tottí* áz eredményt.

- A aí5tk píetco trtáua Bzerzett caEber 3 s.őzetmet az otatz csapatn€k' a harmadik hglyFt végiil is
Romínfi' v1vóEői azetezl,ék a'eg.

végeredmé4y önmagáért_ beEzélt:'a na8Jrgzerü gs'séget képe 26 szoiet csapat elaőhelyét nern volt
képeB Ye6zé1y€ztetn1 a rrrag'ar-rom-ín-ola6z'hlok esrtk tada seá' kit]egyéut<éo! tépes.t leruiénet joul tetje_
etto'érryre ía' ha idege1ken áegfelelően rrraÍkoctrri tudnának.'

,. A pérbaltőÍ ve!8eryról Edoaráo Malgta.rottt többek között a következóket irja. Epéebena4 egléniglőzelem a francla Guittet-é, csapatban a Szov1eiunróél Az olaíz páfbájtőrözők i'oltat< a tegnagrouu veezilsei
etmek a ver6et\ynek. FeltétleBul EregeEtitendő é6 ró keu Eutatí.i arfa, hogl a.vlváE krónrkáj éi sok-eok évre
vlsszamenóleg vizagílJuk, nem !ílható esletlen.o\yan ülágbajnokaág slrr, metynek e5lént dántőjében eryet-
Ie! 

-olasi 
versenyzó serr szergpelle4' Mtlden jóslut íerborurt. mivei neheten vólí ekípzeLhető, Logy ofifrno

és Saccaro, a rómal oltmpjai baJnok oIEBe p{rbajtőrcsapat tBdel btá4yozní fognak a v1ldbajnoksíg d6ntőjébó1.
Az eslénL vefÉenyben 22 nemzet 94 vivója indult et'
Már az első fordulóba!. akadt meglepetés' hl6z itt esett ki az előző VB és olimpia It. tretyezetqe az

angol Jay tóbb 4evee vlvó társas ágáben. A mágodi} íordulóbalr még több hlresség vérzett ei, többek között KoB-
tava ' Rehbilde! ' LeflEnc, Marosi, Bárár5l, Gonsior, FrancieBae és Sákovits, s helyettiik olyan kevésbé is_
T9+, ..9" Jobb eróntét{i verBenJizók jutottak tovább' mint Popke!' Gnaier. Depauv és Luline. iik jelentős fei-
tődé8ról tettek tanus ágot.

- ' A negreddöntő végzeles volt Mouyal éa Kq'u6z aztraára, az ola6zok' klk az el6z6 kaqyart ís nelrezen
vették Ítt kie8tej<' n€vezeiégen Déutno é6 Breda. Ezeknek a vivóLnat el keu;tt voltla jutniok thontóig. s t<ie-
sésük-mtndenképetr bglszerencség volt neEcsak s&Ját maguk' de mlndazok ,"arrrEÁ,;kik;;""_kr;ü''pá";j-
tőrözőkbe! btztak.

A középdöntőben még képvlaelve voltak a tradiciqrít1s pílbajtór országok vivó1, de ítt mír bekbvet-
kezett az o[asz epéezők kataez1'J(rÍála, Eelt váratlanul saccaro' 6 veie eglütt úaeEtrÍ re kiegett' B Giuttet is
cEak a uJrugat!éo.et !'aÍtgerrel vivott holtve.'elyben tudta r továbbjutást búositanÍ;

. Az ol4g'z közönEég ezág.lrE a döntó elv€Bztette vatílzsá+' _ pedig a tetevizió a müsorára tüzte a köz-vetitést- Eivel egretlen hazal vil/ó 8em jrrtott-be, s a Írancííknak jutott az a feladat, hog/ a latin vivók haryo_má1yait megvédJék' melyet a Kelet ktváló képvigerót a BzoYjet vii'ót, az éezak1Ek: a teílntéLyüket visszas'e-rezni iörekv6 gvédek és a E'aEJlar é8 angol párba3tórvtvaB kéi ktvílóeíga Gábor é" iÍo"ú;; ,rJs"étyeztetett.

. . +."|{9EJ"9F cih€t Jack Gulttét nyert€ 
' 
ekl mltrden azempontból a legiobbgn megérdemelte a4t' nem-

::.!' :l:9b:"ug"ncÍáJa mlatt, E'ellyel a dóntó tn1ndeE egl.s a"eoó1át vivt" ' anem mÍv;' bebizouyÍtotta, horyaz akarat éB a szellern egrbevetése mílyen er€dméAyes l€het' Gulttet t'legszefezte a legnagobb dicső;ég;'me$le! bekoroázaa eddlgí laslazerü 8tkereit. végíliiB a világ legiobb Páfb?jtbróző rc'ítt t1li'onytto*" ?'t,hos/ a fralcÍa vtvís képes arra. hogl vIeszaazerezz;e helyét ebben i te5rvernámben.

' ".', T'1TIóT jó képeaségeket felE'utatva Bzetezl,e 
^eg 

a második helyet a flatal svéd Lagerw.Ll' akihoÍfitár8ával Abr-ahaDrEBo-nnal egllitt kletoelkedően E'utatta meg, hogl Kro! wd és Nekkel mestere-k stokh;k!_bBne$luJ párba1tórgeaerácíót rreveloek' e megfelelően vették í'Gtus;ppe Mangiarotti mi1anol iaroirirrlet'ná-Blerelt. E Eeg{elelóen egéoz1tették ki ktvíló tatrttóJEk Etilusít.
a



Khabaros és Hoskyns tetjesítménye viszoní a várakozás alatt mar:adt, nem ig. a harmadik helyezett
Gáboré, ak1 eddigi pályafutásának ledobb eredményét érte el.

A csapatversenyben 14 nemzet indult el. Az eredmények ismertek. Itt megemlitendó, hog/ mig olasz
és Frauciaország a di.ekt kieséses döntőig körrnyen jutott el, a szovjetmíó csaPata 6ok izgalom után érte et
ezt. Á legnag.obb meglepetést Svédország csapata okozta. fuely kétváura fektette Nag.-Bfitannia olilnpiai
döntős csapatát.

A di!ekt kieséses döntőben olaszorsz íg Frarrciaországot 
' 

a szovj etun1ó pedig svédorsiágot kapta ellen-
fetql. Haa DT az olirnpiai eredményeket vette voLna fig/elembe. akkor OLaszolszágnak kettett volna tálátkoznl
a6védekkel, sa szovjet caapablak a franciákkal. De nem isr döntóttekt s összesofsoltáka két latin rremzetet'
a !égitradtciók tetéteménye€elt. A" oLasz c€apat nem tudta megakadályozni a nas. foimában levó francia csa-
pat gőzelmét. Egledül saccaro érte el szokott teljesitÍtényét 3 glózelrnet Bzerezle. A harmadik hetyéft sem
tudott gyózni az 'old'sz csapat, Pedig itt Eár Deuino 4 gőzelrnei szelzett, A svédek jól takt1káztak' mert a
szovjetunió el].ení mérkózésen, ahol eg,ébként íB esélytelenek voltEk' eróse}ib vivóikat pihentefék.

végül is a szovjetunió nye"te et a világbajnoki círrret legyőzve a franciákat s a fó érdem Kostaváé ' aki
eglmaga 4 glőzelrnet szetzett. A f.ancia csapat a szovjetunló ellen mínden tudását beleadta a küzdelembo' E
b'i;ony;Iég közer ís ílt ahhoz, hogl elmult he gemcrtó; íi viss zaszelezze. {

A kardversenyekró1 df. Rozgonyi Györsl cikkét olvashatjuk..
. Az idei világbajnokság kardversenyeit a szoká6o8náL ns's/obb érdeklődés8el várták, metynb'k válaBzt

kellett adnla ar"a a iérdésre, hosl az 1908. óta fennílló maglar kard}iegenóniát Bikerül-e megvédeni. Meg
kell állapitahwtk' l7og, ez a várakozás jogos volt.

Még sohasep láttak errnyi indulatot kardvitágbajnok8ágon: ?6 es/éni vetsenx'zí é6 11 csapat indult et.
A DT tág Lehetóséget adott a vivóknak szer'encséjük kipTóbálísára, mert az egyéni versenynek nésr fordulója
í8 volt. A jelenlegi erőviszonyok kétségtelenül naslon kiesrenlitettek' amit bizonyit az is' hos. a világbajnok-
nak 5 slőzelEe volt, az utolsóelőtti helyezetnék (Mendelényi) pedig 3' tehát mindóssze kettővel keyeEebb. Ez
azt jelentí' hogl tra erymás elleni asszójukbarl, mely tórténetesen 5i4 arár\yban véguódött, 8 az uiolsó tust
vitátható is volt' a ju'y forditott itélete esetén kettejük Bözött hottvérseny i6 etőáJlhatott volrra.

Á c€apatversenyb eÁ az egyenLí eiők küzdelme még szembetlinőbb volt: kezdetben öt eslmással Ezinte
eslenlő cEapat lát6zott vetéIkedni. Ezek közüI a franciár, miután végig vezettek' ktkaptak az olaszoktól a né-
gles <tontőÉe jutás{rt vivgtt küzdelemben. Az olaszokat víszont á lenryelek verték ki tussaránnyal. Hasonló-
képpen8:Bvoltaz eredrnénye a szovjet-magrar mérkózésnek iE' E itt 1€ tusarány döntött a szovjetuni'ó javára.
Ea a mérkőzések sziívonalaneIn is volt magas' mégig azt kell Ínondani ' hog/ azok tegalább izgalmasBk voltak.'

Az eryéni vilíígbajnok, a gzovjet Rylskij, eg/formán erős a támadásban éE védésben, s megfelelóen
tudja kihaszníni 42 idót is. Valój ában níncs is g.enge oldala. Képés6égeinek mégis legf@tosabb elerne hatal-
mag akaratereje' impon'áLó nyugalmat mely alkalnissá tette afra, hog/ a világbajnoki cimért íolyó hoLtvea-
se4yben 1:4-es asszó állárnál is képes volt az eredmény megforditásríra, s az első helJ megszelzéEére. Ez
olyan teuesikD'ény vo!t' mely nem látható naPonta!

A mísodik helyezett lens.el ochifa fejtődött legtöbbet az elrnult év óta. Akciói €zépen kidotgozottak'
Pontosak és gyorBak' Kardtochlikája nézetiink gzerlnt fe]ütmulia Leg6v6jét. Idegei azqlban nincsenek aránJ.-
ban a többi képességével, s pontosarr e' a híbája titötte el e ryőzelemtól.

A többi döntós; zablocki, Pawlovszki' Arabo é9 Mendelényi valamennyien ''öreg'' vereenyzők, aki} már
igen szép helyezéBéket értek el neÍlzetközi versenyeken. viEzonylag ryengébb helyezésük nem jelentí tudíEuk
megkopá8át, inkább piuanatlyt klhag.íEt vary birói tévedésBel *tagyatázhat'ó.

M ár 
'aondbttuL, 

hogr a csapatok ereje közelegrenlő volt' mégis Lengre1orszóg cgapata érdemelte meg
leginkább a ryózetnet' A szovjet csapatmásodik helyét azzal lehet mag/aÍázni' hogl a négl fiatal mag.ar kaÍd-
vÍvó sulyos ' felelősséggel íLlt ki ellenük' hogr megvédje a ÍéLsz{zados maryar kardhegemóniátl Képtelenek
voltak Bzt qyujtanl'' amít valóban tudnak, és nem vo1t lelklerejük etviEelnl a jury néhány tévedését.

A kúzdelEek iendezése kifogsátalan volt. A technikai felgzerelé€ semml kivánnlvqlót nem haryott maga
utío. 4 sportpalotá kiválóa! alkalmas hssörrl'ó bajnokgígok megrendezésére. le'ÍástésztíL víszqlt tajnálatos,
hory a tolinoi közönség nem mutatott tulzott érdeklődést a versenyek iránt' s azok jóréELt szi\1e üre€ termek
elótt folytak.

Végeietol kell néhárry szót sz6lní a versénybi!áskodásróI. Ermek megotdása eg/ie ínkább nehezebbé
Yáli}. Hiányzik a verÉenyblrák megnyugtató társrilago€ságq'. zavar a csapatkapitáryok ryakorÍ tittakozáse (mely
tiltakozások oka ryakran ery-egr jurytag részvétele a biríekodásban) a mindez eryre nehezebb éa nehezebb
Jeladatot ró a DT_re. Egyre inkább lehetetlenné Yálik ery aemleges júyelnóköt és valóban tírgdlagos jury-
tagokat kii elölní; akik valamenÍyi ré szivevó. bizalnít birJa.

Meg kell váttoztabri a jelenlegi helyzetet' € meg kell próbálrti mtnden LeheÍÍl ezze\ kapcEolato6 ut8si-
tásaink betartdsára. Ha tlrínden intézkedéBíink eredménytelen maradrrt ' Bajno8 8zükgéges€é válna a kardvíváe_
brn ia a vill.rtyvfvás bevezetése.



II. csoport:

Dont' :

FRANCIAORSZAG
A II1. Jearrty vánooíaijas verseny utols fordul jának eredményeí;

I. csoport: I. Masciotta (olabz\., Szab -orbrín (román) és SchmÍd (német) 3 gy. IV. Mousset (francia.)
Kiesett: Delbarre (francia) és Domolky (rrragyar)

I. Le Roux (francia)4 ry. Vicol (román) 3 gy. III. Rejt (magyar) 3 gy. IV. Colombetti (olasz)
2'gv.
Ki.esett Schiklitch (osztrák) és Mees (német)

I. ColombettÍ 6 ry. II. Szab _orbrín 5 gy. III. Rest 4 g. 15 k.t.
IV, Le Roux 4 gy. 19 k.t. V. Masciotta 3 gy. VI. Vicot 2 gr. 23lf1
VII. Mousset 2 g. 23117. \rIU. Schmid t gy.

OLASZORSZLG

''Giovanniníl! v ándordij

Nagyeddont : Zsdánovits (szovjet) - Nacama (olasz) 5:4, 5:1
Graneri (olasz)- Abati (olasz) 5:4, 5;0
Sissikin (szovjet) - Magnan (francia) 5:4, 524
Midler (szovjet) - Lucare[i (olasz) 5:0, 4:5,

Kozépdont : Graneri - Zsdánovícs 5:L, 5:4
Midier - Sissikin 4:5, 5:40 5:1

Dnt: Mídler - Graneri 5;4o 3:5, :4

ruANt
\É

i \_t

A'z Í.962. év1 Nemzetk zi Ba1atonbajnokságok
Ix. 6 _ 9 koz tt keriilnek lebonyolÍtá.sila Si fokon a
Munkatiryi Minisztérium ÜotiI j ében.

Nem volt viv bajtársi c selekedet. A Szotnokme*
6yei N éplapbarr olvastuk. A november ? -í sporttinne p-
ségek keretében Kecskemét orszá'gos ifjusági fiut r
versenyt rendezett, melyre a Szobeoki MAV, 6 viv -
Ja is benevezett. A szolnokiak a vasutállomásr I a
v rseÚy szi:nhelyére az els aut busz zsufoltsága
miatt, csak a második j árattal tudtak elkertilnÍ' azon-
ban a rendez sée a késésre val hivatkozással nem
engedte & versenyen vaI részvételÍiket. A kozlemény
nem emIítí, merrrryit késtek a szolnokiak, de sze-
rintiink sportszeríibb lett volna a késés etlenére a 6
fiu indulás át megengedni.

R gt nzottedz Ív1v matinéttartottakXl. l8-án
a' sBcxtcsarnok viv termében. Sziits Jdnos az F-d,z
Eizottság e}n ke _ mint vítairrdÍt _ 4 témakort je_
jeIo}t ki, éspedig;

1./ minen kereshet az oka a torin í VB" _én
tanusítottgyenge szereplés nknek? z" l A Iábtechníka
ég vív állás uktatásánat<helyes irárrye}vei. 3. /Mikéntkellakitdrést oktaforÍ? 4.l 

^ 
csukI szerepe a kard-

l"i'vás technikájában' A fe}vetett témák élénk - t bb
mJnt 5 rát, eltart vitát irrd1tottak el, amelyet kime-
rÍttíen lapunk jarruári sr{mában ismertetiink.

l0

Ujabb maslar viv mester váuaIt állást ez
NDK-ban. Magyar Ferenc _ aki éveken át sz tláuana botgrír váIogatott keret szakvezetését intézte és
ktilon sen kardviv tanitványaivaI szép verseny_
eredményeket ért el, az NDK. Viv szovetség meg-
h1vás ára az Eisenach-i Dinam ho z szer z, dr| .

A j v ér'i rln kongresszus szinhelye Madr1d.
A Nemzetk(izi Viv sz vetség i962. éví kongresszusát
máius 2 - l-ekozott a spanyo} f városban Iogja meg_
tartani.

Dr. Makler T" Páltválasztottákmegaz ''ALFA',
a"z Amerikai Viv szovetség elnokévé. Dr. Makler
Csiszár mester tan1tványa.

Halálos sértilés viv versenyen. A fínnország1
Turkuban lefolyt nemzetk zi viv ve.rsenyen tragikus
végti baleset érte Axel Wahlberget a svédek rrary
reményekre jogosÍt 19 éves fiatal párbajt roz iét
az 1961. éví lfjusr{$ vB. harmadik helyzetfi6tl
Finn ellenfelének tár.nadás kozben elt rt pengéje
\trahlberg sisakjának rostélyát átszakitva szemén
keresztiil agyába lratolt. Azorrrral kttl n repttl gépen
a vÍlághirti stockhoIrni arysebészetre szátutottáx,
ab.ol azonban oper ci kOzben elhunyt.



DA LnGKIlrÁnoBB IvIAGYAR VIVO*
A bennem egy már hosszu évek ta szunnyad

gondolatp arazsat lobbantott lángra kivát vÍv torté_
nésztint< ''N"gy id k-nagy versenyeklt cimticikke. Va_
]' ban ígaz az, hogy a magyar kardbajnokság elnye-
résénél is nagyobb sz elnyerni a legkivál bb magyar
kardviv igen megtisztel cimet és eredménytl Er-
re jelenleg nincsen lehet ség, mert a Keresztessy
emmlékversen;rt, amelyet 1928-barr rendeztek meg
utoljára és a serIeg és a legkivál bb magyar kard-
viv cím legutols birtokosa és véd je-Petschauer
Attíla - már nincgen az éI k sorában, ig1r nem tud-
ja megvédeni sem a serleget, sem az elnyert címet.- v"'' lehet ségazonbanarra' hogy a legkíváI bb
magyar kardvív cim elnyeréséért alapÍtand serle_
gért olyan formában t rténjen meg a legnagyobbsza_
básu kardviv vetélkedés, hogy azon mínden kard-
vÍv , oreg és fiatal egyaránt résztvehessen minden
megkotottség nétxtil, akí azt érzí, hogy méIt an tud-
ja képviselni aversenyen, részint a magyar kardvi_
vást r'észint egyestilete szineit'

Lehet ség nyilna e verseny feléIesztésével,
azt emlékversennyé deklarálva, megemlékezni mínd_
azokr 1anagymagyarviv kr 1 és mesterekr l, akik
Magyarországon elinditották a sportszerti kardvÍvást,
valamint 1oo8. é*' tkezd d en az olimpiai játékok,
viIágbajnokságok és Eur pa bajnokságok kardverse-
nyeín gy zetemre vítték eddig a magyar szineket.

Híányt p tolna e verseny, mert ennek kereté_
ben lehetne h dotni eLs' és xet kovet viv nagy_
ságainknak, mÍntpéldául Dr. IluchsJen , Dr. P sta
Sándor, Kabos Endre, Petschauer Attíla, Terstyánsz-
ty Öatln stb. emlékének, akÍk egymásnak adták át a

gy zelmí babért az olimpiai és vílágbajnokságok
vergenJreÍn 50 éven keresztill.

Magát a versenyt annak a nevér l kellene el-
nevezní, akí a kardvívást, mínt sportot Magyar-
országonmeghonosÍtotta; WesseIényi MÍkl sr l.
|tWesselényÍ Mikl g emlékverseny'| néven kellene
kardvÍv ve rs enyre r k s vándo rdíj at ala pitani amely
serlegért foty ktizdelemben minden magyar kardvÍv
elíndulhatna. A serleget elrryer vers enJrgy' zt es lo
vÍv egyuttal a |'legkíváI bb rnagyar kardvÍv ll cimet
ís elnyerné. Az r k s vándorserleg alapÍtásával
egyÍdejlileg valahol ( esetleg Sportcsarnok) emtéktáb-
lát kellene felállÍtani, amelyen viv nagyjaink nevel
volnának felsorolva nemaetk zi és magyar eredmé-
nyeikkel egytitt. Ez ernlékverseny során, a versenJr
folyamán ez emIéktábla megkogzoruzása volna a ver-
seny egyík pontja.

Elgondolásom szerint sport, társadalrni és
sportpo}itíkaí vonatkozásban ennek az enrlékverseny_
nek a legnagyobb viv eseményének kellene lenni
viv élettinknek, amÍkor a í városban a versenyen és
az azt k vet dÍjkíoszt vacsorán részt vesz a ma_
gyar viv élet mÍnden számottev személyÍsége átta-
mi sz vetségi - országcs és megyei - vala'rntnt egye-
stitetí.és szakosztályi vonatkozásban egyaránt. .

A versenyt k rvivási rendszerben kellene meg_
rendezní és lebonyol1tarri a dírekt kÍesés mell zé-
sével.

A versen;rt vagr a MVSZ-nek, vagy valamely
nary budapestí eryestiletnek, eaetleg a WesselényÍ

Viv Klub ut djának kellene megrendezni minden év-
ben olyaníd ben, amikor a vív k felkésztilése a tet6'
fokán áu. Legyen e% a vergeny a kardvivás országos
seregszemtéje és a vívás iinnepi napja, amíkor meg-
ernlékeztink régÍ nagyjaínkr l de ugy, hogy szemtink
a jov be tekínt és keressíik a jtivií nagy kardvivcíit,
akík ujrakezdik azt a gy zelmisorozatot, amít TorÍ_
n ban 1961-ben elvesztettiink.

'Iísztelet és emlékezés a régiexnet<, Lrízalom
afiataloknak. Ezzela gondolattal índitom utjára fentí
javaslatnak szánt elgondolásomat, hogy a szunnyad
gondolatparázsb l tángra kapo elképzelés, talán nem
is olyan sokára, val sággá válik.

BoDA t'Ászt Ó

Kéreleln olools inilshor !

MeEkériiik sportüírsainkat, ha a Iapunkban kb-
zotftrirríet t< ájárratait igénybe veszik, hivatkoz_
zanak lapunkra.

Kellemesen sz rakozh,at

,d$
csfT*-
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A BVSC lLJBlLEUlvll NOITOR VERSENYE
A fennállásrínak 50 éves évfordul ját tinnepl

vasutas club jubileumi versenyén 63 vers enyz' áLLt
rajthoz a Sportcsarnok viv termében.

Ez a Létszárn _ fígyelemmel arra, hogy a
viv évad eIs I. osztáIyu vergenye volt_, j fényt
vet a n i t' rvív k szorgalmár'a. A váIogatott keret-
b 1 egyedril a sértilésével baj1od Dr. Kovácsné Nyáry
Magda híányzott és az érvÍvok koztil csak Morvay
Zsuzsa és Zsabka Magda nem Índult eL az izgalmak-
kal b Velked színvonalas versenyen.

A selejtez rnétk zéseket g hetes csoportban
vÍvatták 1 , amelyb l Gulácsy MárÍa, KertesÍné és
D czynékíesésejelentett meglepetést. Az á].lva ma_
lradt27vív n t 3hetesés 1hatos csoportba osztották.
I]bben a kanyarban Ís akadt b ven meglepetés. Fiil p-
né, ErdélyÍ Katalin és Gyokhegyíl{ajna kiesése ko-
vetkeztében.

. A k zépdont ben szerepl 12 vÍv koziil Szab
Éva és Simonffy T th Ágnes kiesése jelentett meg_
1epetést.

A d nt kiizdelmekre a MÁV" Yezérigazgat -
ság Izabella utcai, szépen dekoráIt kulturtermében
keriilt sor a terem néz| terét megt lt k zonség je_
1enlétében.

Már eléve kíegyensuIyozott krizdelmekre szá-
rnílottak a szakért'k, mert a dont be jutott B viv -
n' egyt l-egyig élgárdánkba tartoz nak tekinthet .
Ktil nosen az els' három helyezett koz tti kiizdeIem
volt kemény.

Rejt ndÍk a gy' ztes, megérdemelte az els _

séget. 'Ha még.níncs ís formája tet pontján, - amín
az idény elején nem is szabad csodálkozni _ nyugal-
mával és j parád-riposztjaival, meg tudta eL zni
idegesen viv vetélytársait. Egyetlen vereségét
MarosÍ Pautát l dzenvedte el.

Domolky Lídia (V. Meteor) a t le megszokott
robbanékony vÍvással operált. Már_már a verseny
gy'ztesének látszott és ha a Rejt vel vivott hoItver_
senyben eI nem hamarkodja támadásaít, az els he_
lyen végezhetett volna. III. Juhász Etelke (osC) 5 gy' -
zelemmel) a Székelynével vivott rnérk zésen érthe_
tet1entil kihagyott és 4:0 vereségéveI elvesztette jogo _

suItságát az I. helyért vivott holtversenyben val
részvételhez, IY. Sza1ontay Kati (osc) 4 gy', V'
Mendelényi Tamásné (gvSC) 3 ry., VI. MarosíPau_la (D zsa) 3EY:, VII. Székely Tlborné (BVSG) 1 gy.,
vnl. Horváth Éva (D zsa).

A gy' ztesek szebbnél-szebb tiszteletdijak ko-
z'ottváLogathattak. AjubiIeumí veretek, azt a gondo-
latot ébresztettékaszemIél ben, hogy ime lehet mii-
vészikivÍteli'i vereteket ís készittetnia viv versenye_
ken szokásos rnuLt századbetÍ mtlvészietIen, vásárí-
jellegiiek helyett.

A verseny nyugodt légkorét a j bíráskodás és
a gondos rendezés biztositotta. Pal. cz Endre és Tilly
János voltak a verseny ( birái.

cÁnon JÓzsEF

ELŐ1ZÖR BUDÁPE}TE]V ! ELŐSZ)R BI]DAPESTEIV I

'{ LEN lNqnÁnl MlN IATÚR sZtNHÁZ VEN DÉct :ATÉI<A

lNTlM BEsZÉtqETÉs
Jaték két részben

MÜVÉszETI vr zET :

ARI<pretYlJ ll,AJI<lN
az o. sz,sz. K. népmiivésze

B,ARTÓI< TEREM dec.6_7-B_9-10_én

FoVÁRoSl oPERETT'Z|NHÁZ ou".Il-én

\ 
JEGYEK vÁt rnetÓrc

Az O.R. I. kt}zpontiJegypénztáránál, Kossutti l_,ajos u.20, az iizemi k z nségszervez6kné1,
a BartÓk Terem és a F városi operrettszÍnház jegypén ztáránáI.
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.& tor1'n i' világbajnokságon részfuev rnagyar vív -
ktlIdottség Eperjesi Lászi vezetésével megkolz.orv:-zr-

Kossuth l'ajos szobrát

A.: ftí'iK trI. oszt- r:i-ii
sg}'

ti'i!"vLlf íi*jr;'éli ré sz tver.c vívok
csoportja"

(Szab I'ásai felvéte]'e}

Dr. Mez Ferenc
nevében klosztja

kardcsapatnak és

a Nemzetkozi olÍmpiai Bizottság
a.r mal olimpián gy' ztesmagyar

KárPáB Rudolfrrak az ararryérmeket
Dr. Bay BéIa felvé'telei}

Emlékezés dr. Mrez Ferencre
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A vaBa8 II.o.n í t rversenyén népes (51) és er e mez rry gyirlt ss'e' A vergenyt ve8ye6
r@dgzerben bolvolítottd} le. Az .ts forduL nyolc csoportJáb l 4-4 \.ív Jutott tovább, aklk két fordul ban
ktkvetlen kieséaeg íendszetben kÍizd ttek a di'nt bejutásért, aEtetJrben ismét k rylvással d nt tték el a he-
lyezéEek kérdését. A mez rryben a vidék ís er6sen képviseltette Í!agát: Debrecen, Szeged, H dmez vásár-
be1y és Pécs kiildte et II. osztál;ru versenyz n it. A szerencse azonban nem ígen kedvezett nekik' mert
liadará'Ez Em ke Deblecan kivétetével valamennyien ige! haÍnar elvéreztek. Egyébként az e1s6 íoidul ban
a papirfoxrna érvérryesitlt. A ki'zvetlen kiesése fordul k ís álta1ában a várt eredmén5reket hozták' Meglepe-
tés csak Agyagfatvi Piroska (vasas) gy zelme volt csizmarek Ágnessel (osc) szemben, valamlnt Bánky
Ágneeé (D zsa)_Ma.jor Katalin (oSC} ellen' Ex bbit aztán Madarász vefte ki a dt'nt b61. A d nt ben az osc
versenyz ké vo1t a vezet szerep. Kiiztl]itk ls kiemelkedett Dér Réka, aki csupán klubtársát l Matk zat-
zsát l gzenvedett vereséget'és megétdemelten nyerte a versenJrt: Második lett Wágner Ágnes (vaga8); aki-
nek ez a helyezése ebbén a mez ryben igen szép téljegitmétty. III. Damásdi Gy rgyt (oSC}' rv. zsendoYÍts
Julia (BVSC), v. Harsay Éva (Pet fi), vI' Beuef zsuzsa (Pet fí), VII. Mark Zsuzsa (oSC}, vm' Madarágz
Em ke (Debrecen),
F b 1 r ák : blek Marg1t és Acg latván-

okt ber 29'én az Eléktlomos rendez ett III. o' párbajt rYe!senyt. rvendetes Jelelrség'
hogy most már ennek b fet]r9e|nemnek kezd vergenyeíÍr iE olyan népes a mez ny (59) é8 ezek k zi'tt is az
elmult esztend kh(' viszonyit9a emétkedett a min Bitettek pzáÍLa. Ezt a verseÍtyt is ve8yes r ndazer'ben
vlvták. A 8elejtez már igen ketnény er pr bát jelentett, mert ?-8 viv kerirlt egr-egy csoportba, akik ki'_
z 1 4-4 jutott tovább. A ktlzdelmek heveseégére jellemz , hory a Iv' csopoltb5.a titen végeztek egyformán
4-4 gy zelemmel és ktizi'ttiik ujravívásnak kellett a toYábbjutás kérdését eld ntenie. nnnát< során iifatack
(caepel) vérzett el. A ktizvetlgn klegéses fordul kban teuescn felborult a papifforma. Ettnek legkiriv bb
péraáját Sáioepataky Gy rgy (MTK) mutatta, aki utols trak rarrgsoro1va arárylag ktinnyen gy z tt az e1s nek
sorozott Fancsa]i lvánnat (Elektromos) szeÍnben és végiil is sziÍ s kiizdeIenben - holtverBeny után - az els
helyet 16 meg5zef zte. Ilasonl an meglepetés !'olt Buchinger Gy rgy (Honv. ) gtízeÍurc llaElmeng J 

'Béf(v.Met.) Íelett. váratlanvolt Terék Ye.resége luésit6l, Gyarmatlé- Machont l és Gálé- Zgombort l. Á d nt t
t8mét kt'rviYásBal bonyolítottík; amelJmek soÍán sáro pataky é6 Iué8t Pál (Ceepel) kiemelkedve a mei r5rb l.
epr9rp{u-- 6-6 gy zelemmel végeztek. Az ujravívás soTán el bbi k nnJ.e^ Ey zot|, elégtételt véve xorábli
|egy z iél l. Iu' zsombor Károly (Pét ft), aki ebben a feg]rvernemben is b;bízonyitotá j viv készgégét.
Iv. Poroazlay Lászl (v. Met. ), 

' 
v. Ardey Barnabás (vasa6), vI. Nády Antal (HoÍv. ), Á vtr-vtrI' helye-

kell Hidvégi Levente (BVSC) és Kwacsik Öd n (osc) ;égzett.
F b i f ák ; Berbr IÍnre éÉ Rlt'áv Er'vín.

Av raiaMeteof I1I.o. kaf dversenyén ugyancsal< r mmel tapasztaltuk az sl mag5rar fegy-
verncmiránt fe]támadt nagy érdekl dést. Á 63 indul k zi'tt sok uJ néwel találkoztunk' Ezek néme-fu}e illnj képességekr61 adott bizoÍry8ágot és csak a verserrynrtin hiánya Eiatt elrgedte át a helyet a tés lli roláu_
1 kban. Erre j 9érda Dért (Meteor) ég Kaivesg (MEDosz), akik az elg }ordirl ban biztoean gy ztek vala-
menqri euenfeliikkel szemben, de nem fudtak di'nt be Jutni. A ktizépd nt kben ujravlvás sord'n vérzett eI
BáÍ'raki(cEat') Be[yovszky\rat (Vasas) ée T th (Medosz) RadvátÍyival Glonv. ) ezemben. A dont len a gy ze-
lern }érdése eg}' pillanatíg sem-.volt vitás, Az oSC uJonc viv ja - végh Mikl s - étetéuek elg d nt6jében
kititn ktizdeni tudásával, a mez n;É mesaze megel zve s"u"e't. meg-az els helyet. M ga'tte igen er sen
t m r{tlt á mez ny. II' Baro6 Pét9f (Csepel), aki ugyarrcsak csupán rajtcngedélyis volt' III. T\irbék Béra
(v-.Met.) vI. Rádványt Lágzl (ItoÍtv. ) v. váraljay Gy rgy (vasag) vI. garosg Gátor (EoÍrv. )vII. Erdélyi
Péter (Elekt+, VIII. Benyovszky Gy z (va6ag). A di'ntáben 4 y zelemmel végzett Rátkay z8oltot (spart)
Berczel1Y Tibor. mlnt vefsenybtr gági eln k ut lag kízálte.
F birák: Mo6onyi Emíl és Baráth cseba.

Novembef 6-ána Csepel I.o' férfi t rvefsenyén 32 nag5robbála a fiatalabb utánp tláBi gárdí-
hoa tartoz viv indult el. Á k rvivásos els fordul ban meglepetéere Éesett Dunay Ándnís (Bvsc), D;-fányi
és,szem édi (csepel). A verseny további részét ki'zvetb; klegéses rendszerben iorryolltották le. Az eg'yes
mérk6zéscket a kttzdelem jelleme'te. sok cs rte d lt el c yetle!]találaton ' l'egnagyobb 

-megtepetés 
terebi"ssy

Géza veresége-volt Ganzaugh Péteft l, aki ezzel.a gy6zilmével az els nyoic t6zé 5utotti dátkay nagy ttiz-
delem után .sr z tt szelényi. (oSC) etlen. Az e16dt}nt6be jutágért vivott mérk zéset során vecán tE"ry zte
TerebegBy Ákost, Perjámo8l pedig Ganzaugirct' Itt az |tÜnlversladerl' oly j l szerepett R sa nehéígy _
zelme Baranyaíval azemben volt váratlan. Ezután a pítlanatnJr'l megingí's után'R ea Gábo; (osc)biztosan sze-rezte meg az els helyeÉ. a. ugrancgak j 1 \.iv Mészáros J zsef (Csepel) el tt. m. vedzán .rínos (Elektr. )Iv. PedáInogí síndor (Elel(tr' ),v. BafatYal Láezl (Horrv'), VI. Rátkáy Zsolt (Spart), V . reretessy Át osícsepel), vlu. canzaugh Péter (vasas)'
F birákI dr. Boroa Erni' é5 pa1 cz Gy rsr

' 
,,.



A v8gas tII . o. rtót tórveísenye viszi ebben az ószl versenyéwadban az lndulók száma tekínte-
tébon a pálÍtít. A 96 ilduló !a8'' 

'61adat 
elé állltotta a veraer5l rendezólt é6 főbtrát armál Ís tlkább, mert a

ratbJtez6balr aok volt a holtvErgcuy. Netlt i8 cgoda, hory €gye5 vcl.sett'bírák tévedtek a ies.zőkönx* vezelé-
64jen. Ba-tölköZve eu kle8é8es r€ltdgzEtbelr vlvtak. A papirÍorEB ltt sem igazolódoti be. Az elgónek klemelt
Somogyl Eildírt az oleíéü kigs.tt ég a urásodiktrEk Eorolt Dessewffy YYette caak a középdöntóig jutott.
t'8lianakkor .. sziDtc tcgutoladtlBk rangsorplt Hámoty Mária (AsI) mtlden küIönösebb küzdelem nélkül vala-
melr4yt erknÍclét levelÍe bdrtosan azerezte meg az eloógég€t. ' VÍdovszky Sára (Csepel). Itr. DegEewfíy
Yvértte (V.Met. ), IV. Néueth Mar'ika (oSC), v. száray MáÍta (v.Met' ), vI. Boroa Gabrteua (Eeketf 

' )'
vll. GddoaEE3ébet (vasas), vul. Tóth vt. Ibo\ra (Keszthely).
F6btrák: Durkó Ete1e é. M1tternayer Ödön.

AzMTK tll. o. kardvergelyén 58 vivó léPett pá'stra. Mír o gelejtezők ígen hevesek voltak, szí-
ltcg holtver8ery alakult és volt rÍ eset hog uz egr.aerí qiravlvís Eem hozott dóntéEt a tovíbbjutlg kérdé6é-
b€!'. Á középdótrtő kozdelEeÍ neB ltoztak kt[önö8ebb 1zgalmat' anná í'*íbb a bdr4skodís elvi kérdé8e. Az
az elY' hos/ hlvatásos o.ktató ne biráskodJék ezuttBl ryekorlEtiJag tgen éles formsEn alkottB vita tárgít,
gmürek követJ.eztáb€n a l6bt!ó felkérte Bercze[y Ttbort adJa ít he{yét és rre vegren réezt a bíráskodís-ban.
BarczelJy Ylszont ekkor vlg6zatéPtette tanitvíryát Széketyt. A döntóben vatamennyí caört€ 1gen azorot e!ed_
ménnyel végzödott. Á legiobb kÍtzdőképesaéggel Welter BrWró (Elekb. ) reodelkezett' aki eryetlerr vereség_
gel tg€lt kleBelkedett a mezőoyből, amely mtlgótte aztá[köÍteverte erymást' VégeredmétD'bet' II. síndor
Tamís (szeged}, nt. Radvínyt L.í8zIó (tl@v. )' Iv. B&raLy Péter (cg8t)' v. Ferenczy Fer;nc (osc). vI.
Perrkó Árpíd (PetóÍÍ), vE. Rex-KlEa Béla (Etekir. ). ult' sétíró Mihíry (PvsK). Ix. szsndürc; Ernő
(MEDOSa.
Főbirílr: Bertl llnre as vslolt qlÖrgl.

Nov€Dber l!-énavaÉaÉIl. o. nőÍ tőrverseqyén 56_an ÍndurtEk. A verbeny szinvorrata lg€! ma-
!a6 volt. A Eok {rrvtvíssrl_lBrkitott EeleJtezőben meglepeié8.e kíeEett ca.Mohár. Ilersqy ' PíroE' rr-Li '
és]D€g5erfty. Az előnérkózések még erósebbek voÍtak. Itt eglEcsután estek ki áontőre éépeee't<. A t<o_
zépdöntóben vérzEtt 6l--Reitó_ Et!őke, Károlyfi Edit. Major Krtó és \Írígner Ágnes. A nyotcas dóntő mező4ye
nsstoBkteg/ediiett erőkbóI du.ott. Az elgő he\yre hatatr íg e8élyegek voltak' a]kik tozoLtrárman 5-5, hírm-an
pedía 4-4 grőzelemnel vége.tek. A hármas holtveraeAy gorcn 3lobban ö8;zpqltogttó és szivóeabbBn küzd6
EÍdé\yl Katsltn (Eonv. ) 4:3 arátrybErt glőzte le m1ndkét veté\ytírsit. Mí8odik'hetyen Batttó Kataltn (Elektr. )végzett' akt ezuttal lgen jól - a s/óztegnét tg Jobtlatt - vlvott, csak a döltő c;öftében mrradt 19 egletlentdílrttrl. EI. zsendoyits Julta (Bvsc), a lv:v. belyétt ii utra keltett vivni. Ermek sorín uslacsak
estetlen, talílattBl Deoísdt Györg.i (osc) bizoqydt j;bbn8k ttultírsÁvar Mohár Antkóvar ezembelr. vI.
tólaz Éva (PetőfÍ) 

' VII' Ilálnor1 MdriB (AsI), aki ebbeu E nehéz inezóben ts jól megállte a helyét. uII.
IÍallDo8i Jultu (EreHr. ).
F'ób1rík: dr. Tolday LajoE é8 Ró6a G4bo!.

- Ugrelakkor a Petőfi II. o. férfi tórvefgenyén mlndösgze e 30 vtvó lépett pístrr. Az el6aér-
közéaek aotán Eellepetést Jeleltett De'rrcahízl, é9 s4ló László (GC) kieaése. A liozépdöntó két csoporqavlqqötibíreEs holtver8eu4/el. Ezek 8orá1 Baríth (IImv. ) - szlovetlrzlslt és Farkest isetonutl, reoyveili(Bvsc) és Tekícs (Vaeas) Pedrg szígut (Petőft) Yerte kÍ. A doatóben BErrrrya1 Líszló (Bmv.), 

"ú "o 
otótlt

Ídőben mltd iobh forB{t Eut t fölélvegetr' Yelte E mezötlyt. &laely nrogÜtjerőaen tó_.orült. 
_írárman 

Íswé_
gElte-k _€ol8rá!t 5_5 grőzele_-el. Közotok m{sodik ieú Szeneróay oyörry (cgePei)' uI. Tolrraí KorD.él
(Petőfi) 

' 
Iv. Bar{ttr Jdlro8 (Ilorrv.), V. FenJ.ve8ay cebB (Bvsc)' vÍ. Kié}LLí;zró (odcl.'vrr. Tekáce Antat(v..8Bg}. vltr. Irh€recz\y Glbor (oSC), ikt tg€n 

'ól 
kezdett' '<te 

e vérrerry végére uÍoryott az 
""auor. 

ri.
Ferencry Attila (Csepel).
FőbiríL' Berly LEre és lÍ.éazitos trőzaa!.

vDÉIí vEBsENyEK

Eglrc sz.porodliL. YtYí8 Ytdékt íeuegY{rgt. Legutóbb aír begzímoltrmk néhíq}' uJ vivógzakosz_tíryrór. Mlst íEnét-öröElnet JelelthetüL. trogf a Veszpr3m Eeglel vlvórzövetseg terurJtti,'ame\r az év
derekaa 450 v_e-rretís|aót trrt ryllv{n ér ezek Boríba! két vtdéki orazígog br'nokot' hírom uj szat<oaztíly ala_
kult: a legutóbbE'ír €Eutett zÍrc Douott B9lrt@.1'!{áibra ég vírpetotÍn. örominel toszúqük a vrvóiport_nak ezt 

-a 
két 

'{8bb 
brjtcsí! i8. Mllrt köyeterrdó és eüsmerésre meita teoaemaryeoe"i r.ái''-"g"-ut 

"e'k,host a ve3zpréDl Eelad& Petíúi sc. kupdt uvía "l"pÍtant a vidékl egreternek v1vószakosztíI}ai tészére..

,DG nelll_csrk ,az uJ rzekooztc\rolr mellett keu meiílülun}. Meg kell emlékeznllrrk több oly4n 8zak_
,o8utálJrróf.' ao'e\t már tobb évflzedo szotgátla konoly eredméDrvel a vÍv{s Ügrét' Első he\yen Pécset kellm€ÍeBllteDl. rbol ! v1ví5 tóbb lallt Íélévs!ízadog eultre tektnih€t vlsgza. Á Pécei Attetttai club örökét.z eslotemÍrtaL sportlöre 

" TElc vctt9 ít' aEely -lDcllett közel negrven eBztendeje a PsC, illetőle3 a
P'vsK -és dEbb.n híron yivóÍgkola iE rogktkoztk a vivók nwerésévei. e-piÁc-"i"-Jl"-tJrt. ..'iae" 'vr"-*llruepél5res 

, 
évadzíró 'versenJrtr rendezett. E!!gk keretében a kezdő lírryok közül Kelemen Ág''"", riur. r.oour

pedig Bornír Mílrlóá l.tt Ez elsö. A bgkdó& sordbgB GBradlay aéla- r[etóleg comuoe uitt értek el a
teElobb er€dményt.

.A ryrjreryhí+,Pet6Í1Spctkor vivó"""t o"ntíty" pedig tLz éve mílködlt ég végzi 
'.Ben 

jó eredménnyel& iÍluság vivísoktetíc ít.
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Ha már a sportiskolákíál tartutk - elkésve bár - beEzámolunk az Egri spoftiskolának februáI 19-t
iíjusági férfí tőrversenyéról' 18 induló köziil ? s/őzeLemmel etső lett Neme6 Attila (DVTK}, akiles/ózött
elledeleltőt rnindössze néry'találatot kapott. . Láng Lajoa (Dvrr<}, Iu. Jerszi Gábor (Egri spl), Iv. soós
István (EsI), v. Bablonkay Kornél (ESl), vI. Korpás Lajos (DVTK), \rII. Rigó Barnabás (salgótadánlKohácz).
VIII' Szily József (DVTK)' Ix. Ilonczay József (ESI).
Főbi! ák: Kafdos Fefenc é9 zsabka Endre.

október l-éna Szegedi Póstás II. o. női tőrversenyén a kómyékbót 11 vivónő grult össze. Kö-
zÍi].ük igen nas/ fölérrnyel, veretlenül vajda Jolánl(szvsE) 1ett az etső' II. cságoly Éva (szEAc), I . szi-
lágyi Márta (MEDosz HMTE), Iv. solymosi Mília (szvsE)' v. Keöpe Marian (szvsE)' \aI. ForrátEva
(szvsE)' vII. szücs zs1Jzs4ÍlÍr,z (MEDosz IIMTE)' vÍII' Hódt zsuzBarura (szvsE).
Főbiró: Jávorhai l8tván.

október 8-rín a hódmezővísrírhelyi MEDosz rendezett ifjus ígi kard verBerlyt, arnelyen 12 in-
dúló közül szabó Míhály a szegedi Póstás tehetaéges vtvó;a gőzott. II. szántó FeÍenc (szegedi sportisk),
II1. vagg Aadrás (Szeg.SpI)), Iv. Benedek Györry (szeg. spl)' v. vörös Mihíly (H.MEDosz), vI. Hahl
LlazLó l3zeg'Póstá6), vü. KiBs zoltán (H. MEDGZ)' VIII. Bóka Ístván (H. MEDosz)'
'!'őbÍrói Ki8s Bálint'

október 22-én a Kec6kemétivörös Meteor ieldezett ígen Ezinvotralas III. o. f érfl' tórversenyt,
amelyen 21 induló közül a szolnokí uÁv vivója Bali Imte 96.,ó11, bLzt'oa föléEryel. Á további helyezéee-
kért igen szoros volt a küzdelem a nas/jából es.entő erót kép'Áseló verseny zők kózött. Második lett RoBz-
tócry latván (szEAc), ru. Andrási Ákos (Kecsk. v. M. ), Iv. vöröB Mihály (H&mv. MEDosz) ' v' Gaál Ti-
bor'(oSG)' EI. Ra6kó János (szolnoki MÁD, vII. Balázs Istv.ín (szEAc), vIÍI. Horti Attira (szEAc)' Íx'
LóÍánd Nándor (xecs. V. M. ).
FőbiÍó; Gaál Tibor.

A szegedi Póstás It.o. kardverBenyén míndötsze 13-an léptek pástra. A döntő mezónye itt iE
eg/etlen kivétellel teljesen kiesrenl1tett erők 'küzde1mének képét mutatta amiből a rendezó eglesület viYói
kerültek élre. Első helyen 5 g.ózelemmel Dózsa LászLó (szeg. Pógtás) végzett. Mögötte öten értek el eg/-
a!ánt 4-4 gőzeLÍLel. II. Apró Lá'szLó (Szeg.Póstás)' III. S{ndor Tamás (szeg. Póstás), Iv; Apró FeÍenc
(Sz. Póstrís), v. Ilargitai At'íta (szolnok), vI. Makkai LászLó (S'zVSE)' vII. sebök Géza (szvsE), VIII. Bí-
toifi Józ6ef (Szolnok).
róbiió : Jávorkai Istvdn.

A Veszprémi Haladás II. o. férfi és III' o. nőitőrversenyt reÍldezett. A férftak ezámában
21' mig a nók versenyén 30 vivó lépett pástra. Áz elóbbit megérdemelten Perlaki Lásztó (U. Dózsa) nyerte'
r'ki csak eg/étlen euenfelétót gzenvedett esltaulatog vereséget' rÍúga tőbbitligetl nagl találatá'r'ánrryal g/őz-
te le. II. Nagl Tibor (Keszthely). III. DancshízÍ Gusztáv (BVSC), Iv. Marton Istvín (Keszth. ) v. ott Máf-
ton (BVSC), vI. welther Kíroly (Veszprém)'vII. Koc€Ls Miklóe (Veazpr.), trryü. Modok Árpád (Győ!). Anők
velseíryén csaba Irén (veszpr' ) srőzedelEeskedett. Ki5s Katalin (Gyóri ETo) étőtt. üI. Sríd1 Erzsébet (Győ-
ri ETo), IV' csuhai cs. Artna (Bvsc) v. Fábri Éva (av561, vI. Borka MagdolÍra (Bvsc)' vII. Tr'tkovica
olga (Bvsc), VIII. Morgen Franciska (Veszpr. ), Ix. xrenkó safolta (szfehv).

A sztálinvá-ost Kohász október 29-éu els6izben fendezett a város falai között vivóvefsenyt' amely
igen nagl töEegeket mozgatott meg. Az iíj. íérfÍ tő.özók gzímában 58-an indultak és a második fordu-
lótól kezdve kózvetlen kieséses rendszerben vívtak a hetyezésekért' A végső sorrend: I. sux&tyi (Debr. vsc}'
tr. Átrauáo (Bvsc), ru. Ki6s (Debr'Bvsc), IV. Bodórkos (vaEas), v' Füleki (vasa8)' vI'. szentistvíli
iwscl vir. Papp (v'líeteor) vltr. Borok (Szfehérvár) nyerto. Száray (v.Met.), B. Bartha Róz8a (vasag)',
m' K1s6 (SztáIinv. Kohász), w. Gaál (Szfe}rv. ). v' Hotváth Katalln (va8as), vI. zupkó (Bp'PetőÍt), vII.
Bence T'ítnde (vasas), vtrI. Nagy (V.Met'), Ix' EaJnaI Györgyi (vagas), Meg kell emliteÍd azt a nem egye-
du|álló és 8ajnos mindjobban eIharjpodzó jelenBégeket, hogy a Je8yzókönyveket nem tóltlk ki, sót alá seln
idák. Ezt a jövóben feltétlenül kt kell kü8zöböInt.

Fóbírák: TÍt1y Jáuos és Rábe Gueztáv'

:A.. ty61iekrtek is vas lrúr vivóigkotájuk. A s/őri !fltalános és középtakolások vtvás inínti érdetlódé_rét kielé8itendó Kuce€ra ödalr iskola1gazgató keádeményezésére üvószakoaztály ala}ult a Gyóri spolt-
islrolában. Á gza}Yezetégget Pesthy Bélái aÍasae E"ro. ktittrr6 verserryzöiét btzták'meg.

_4soaogv! vivógport nyugtalanltó helyzetéról számol be ozgYáth Ferenb kapowárí testneveló ta!lá!.
vtvó gzakoktató a Somogyi Népl8p legutóbbi szárnábalt.

A gqiát neveléEü ver€elryzóÍvel már oly sok szép eredményt elé!'t vívóvezetó elkeseredetten panE-
rzolja a tergm Írtzérlákat ée a megyei vivósztivetség támogatá8átlak hlányát, melJmek kóYetkeztében i me-
iyet rrtYógport hatlyatlógát Láqyteten íájó gztwel m"g{uapít;ú.

, , 
uJ t<trtorrnal. gzapoÍ-oaott a gvsz:-E-tnősité]r ;irvántaltá Ea. A lcgutóbb1 képesitö verser5reu for-

maÉ vlváaával lagy elÍ6meré6t aratve_ s_zerzett képesitégt GetEYich Gyuf1,' Gerevlch Aledír több8zörös oltm-
p!| ée urágbajnot< 15 éveÉ kigfia. 18'6 cm. magas és ha vivásba! aég nem lE' magassÁgban már
ldhaladta hlrneves papájét.
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7, -én vasárnap I. oszt. kard (kolonleges)
I. oszt. párbajt r

III. oszt. kard
III. oszt. férfí t r
III. oszt. férfi t r
III. oszt. párbajt n
III. oszt . ní3í t' r

Ifjusági kard

I; oszt, n í t' r
II. oszt. férfi t r (Szovetségi Kupa)

Budapest Kupa feln tt kard
ffj.usági kard

II. oszt. kard
Ifjusági n| i t' r
Ifjusági n| i t! t
Ifjuságí férfí t| r 

]

I. oszt . férfi t' r
II. oszt. kard
II.oszt,nit'r
II. oszt . f.érfi t| r
II. oszt. kard

III. oszt . nl i t' r
Ifjusági férfí t r
Budapest Ifjuságí n í tl r egyéni bajnokság

Budapest lfjudági fíu t r egyéni bajnokság
Ifjusági n í t' r

II. oszt.nit'r
III. oszt. kard

Ifjusági fiu t r

14. -én vasárnap

A versenyek megtartását csak akkor Iehet'biztosra venni, ha arr l kíirás is

.t

2!. -én vasárnap

27. -én szombat

2B.'án vasárnap

Rendezi:

MVSz -

Csepeli Sport Club
Vasas Sport Club
Ujpesti D zsa
Di sgy r
Keszthelyí MAV'
Torokszentmikt s
T rokszentmikl s

BVSZ.
Elektromos S.'C.
BVSZ."Bp. lVledosz
Bács -KÍskunmegyei V. SZ.
Kecskemét
Székesfehérvár
Szombathely

Ujpesti D zsa
MTK.
osc.
Pécsí vSK.
Pécsi VSK.
Gyula
Zirc * Dudar

BVSZ.
BVS 7,

Bp. Vasas Sport Club
,/Dr.osgyor

Eger
Szegedí Sportískola

érkezík.

er, rtzp t tNxnp z t

DecelDbe! 31.-éve1zz egéaz és félévet el fizetések nagrrésze Le!át. Az el fÍzetégek megujitása céUáb l befize-
tégt laPot k{ildiink. Kérjtik a lap zavartalan megkÍtldése érdekében az eL f|zetéaí dtjat, 1e gké s bb januáf
h elg napJaiban átutabi Bziveákeqjenek.

El fízetésí dij: Íl2 évre'.... 16, B0
kiilf ldre tlz évrec.....'...2I.-

évre. ....... . 33r 60 Ft
évre.. o... ... 42.- Ft. por't vaI egyiitt.

rll
Ílt

AUINT E5PRE55O
BUDAPEST, V,, BÁRCZY l5TVAN L/TCA 1.

tal lkoz helye Kitiin kiszolgls!A aíu k és sportol(tk kedaenc

Ára példányonként 3. - Ft
Sserkeszt ség: V. Hold u. I.
IÍ. om. 22L TeleÍon: 121-117

Szerkeszti: a Szerkeszt Blzottság
Szerkeszt : Gábor J zsef
Meglelenik mlrrden h 15._én.

Késziilt a Stetiszt1kal KLad Vállalai gokszorostt iizemében 2546/1961.
F'elel s veze1 : Garádi Lászll
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Ver'seny értéke1ések
Dr. Bay Béla: Bécs város nemzetkozí viv bajnokságai _--_-__--

. Tábor.istván: A párisi Martíní t rverserry _- --___
' 

Dr.. Laton Gyorgy: Az 1960. évi "Budapest Kupa|' kiértékelése ---
Pacificus: Az eLs nagy nemzetkozí verseny New Yorkban
Székety Tibor: A milán i Spreafico párbajt r emlékverseny;:
Dr.LátorGyorgy:Az5.Vars-BudapestIfjuságrTa1á1koz
Gábor - Rabár: Kétnapos o1asz-magyar találkoz Budapesten --_
Tit1yJános:A.Karl.1\iarx-StadtineázetkozipárbajtrverserTy.
A magyar-lengyel Í6íst<otai viv taIálkoz
Dr. fá"ay-s,ít'or.it", Dr. Torday-Rabár: 196í. éví Országosfe1n6tt viv -
'bajnoksá'gok --: -''^---

Dr. Nedeczky Lászl : Coppa Raggetti
Kleli Kátmán: Párbajt rviv k Eur pa Kupája _---]
Kovács Fál: La Speziai - Livorn i kardcsapat versenyek
Dr. Nedeczky Lász1 : BVSC. viv t< Londoban
Dr.Tordayiajos:Abukarestínemzetkoztversenyekrt..
Gábor J zief: xxv. Viv vílágbajnokság Torin barr

Dr. Rozgonyi Gyorgy: Universiade Sz fia 1961
. Tari tsfuan: Az universiade részIetes eredmény beszámoI ja -
GáborJzsef:BarátÍHadseregekI.Vivbajnoksága
Szab Páiz Az Ujpesti D zsa viv szakosztáLyának NDK turája
Gáboi J zsef: A BVSC jubileumi n it r versenye ---__-

Esemény beszámoi k
!

l Drl Kléh LászL ; Az oSC . évzár kozgytilésér6t
' Gábo" J zsef: A BVSZ. elnokségi tilésér t-
iGáborJzsef:ABudapestíVívszirvetségértekez1ete--
I G - f. Egy poraib 1feltárnadt szakosztály - -__-__
I cálq. "r zsef: A v.Meteor viv szakosztályí taggyiilése-_:-
. o'. Bay Béla: Duisburg _____

Dr. Laior Gyorgy: gvíz. SzakosztáLyvezet í Értekezlet _---
I D". Rozgonyi Gyorgy: FIE Kongresszus Osl ban --;---
irábo"rst"án:I\trTsi.e1nokségee16ttavivsport---
' Dr. Kléh lÁszh z Barcza Ferenc emlékverseny-

\

' Egyéb cÍkkek
Durk Etele: F városÍ mín sitett vers enyz k, kardban :-_-_
Erich BurÍsch: Dunay PáI visszatér lrrazájáua -

Egy monstre képesít verseny marg jára -_-__-;___-_
Dr. Méhes Károly: Itt a pécsíek beszéInek-_-_ _----_
Durk Ete1e: F$városi min sitett versenyz k, férfi t rben-
Dr. Nedeczky :!iászl : Si foki. Balaton bajnokság behararrgoz 5a--

' Megyei Viv értekezlet Veszprémben -_
1961 . VáIogat versenyek osszesített eredmé'y- --_ _

Széxet;aidy Tibor: Levél egy régi Vív társamhoz__ :-____-
nen *ármán: A fémszonyegek védelmében
Durk Etele: F városi Min6sitett versenyek, párbajt6rben---
Gábor J gsef: Utra készen a torín i vív vÍ gbajnokságra ---

P. ..Yl Kedves Szételyhídy Tibor barátom'.
ozoray Zoltánz' Végcél a sokoldalu vívás
Dr.-Lator Gy rgy: Bvsz. K zlemények
Zatkalik :r-áázt z- a VeszprémmegyeÍ Tanács VB. példamutat segitsége __ _

Zsolt R bert: A válogatottság becstllete
Dr. Latcrr Gy rgy: Bvsz. Kozlemények
Gábor J zsef: N"gy horderejti kérdéÁeket tárgyalt a I![Vsz. elnokségi

iilése
Boda Lágz]' : A 1egkiváI bb maryar kardviv ____-Y

H nap

il.
tr.

IIr.
rv.
IV.
fv.
v.
v.
v.

vI.
u.
W.

vil.
\rII.
VII.
IX.
x.
x.
)í.

)(II.
)(II.

I.
.

ilr.
m.
rv.
v.
v.

vlrr.
)í"
)í.

I.
.

u.
tr"

ur.
v.
v.

vr.
vr.
vI.
vr.
vfl.
VI$;
vfir.
vtrr.
)í.
)(t"
)$.

Oldal
1n

5.
6.
z.
5.
g.
4.

10.
L2.

1.
g.

14.
3.
5.

1?.
1.
1.
4.
1.
6.

12.

18.
15.
16.
L7,
2L"
át.

11.
B.
B.
9.

10.
1.2.

40
6.
B.

10.
11,
15.

1.
11-

xf[.
)íI.
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KovácsPá1:He1yezzijtlknagyobbsu1lamdszeresasszzásra
ozoray Zoltánz Tehetség és szorgalom kel1 ahhoz,hogy''''"gFviv " lehessen

u.
il.

uI.
vII.
vu.

vtrI.
Gábor J zsef: Yáftozatok egy régi témá-ra -------J- .VIII.
Vass Imre: Párbajt rwivásurrk helyzete Torin után -----:- IX.
Boda Lászl z Mit tegyiink a magyar kard hegem niájának visszah ditásáért x.
Gel'evich Aladár: Id zitett korszerti edzést kiégészít , sok versenyeztetést

javasol )ffI.

Viv torténe1em
Iil'elt Kálmán: Ki volt Wesse1ényi francia vív mestere? ----- I.
Dr.RzsayErn:ArnagyarkardvÍvásdíada1mas52éve..
Dr.'K1éhLász7zAvivásforradalmasitjlr:lovagEugeníoPini--
KLe}l Kálmán: Nagy id k - nagy versenyelr

&I dszertaní cikkek

valakib l
Lukovich István: Viv bemelegit gÍmnasztikai gyakorIatok --
I)r. R nay Gyrla: Akarjuk-e komoIyan t megesitení a vivást ? ---
NádorrLász7 z Az idejében tortén szakositás a gyakr.lrlatban ---
BodaLászI&MegakarJukvédeniamagyarkirdvi1ághegemniáját
Dr.R,nayGyrr1a:Ref1exiokBodaLászLcikkéhez

Versenybiráskodás
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Cegléd-Nagyk ros, két uj viv bázis
Vlrpalotán vív szakosztály 'alakult 

- - -
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Innen - onnan
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Elektromos Tal latjel.z zsiiri-g pek:
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és P ,rbujt r

Ezen leg jabb typusu ké.sziilé,kek a F. I. E. Bizotts g ltijaetelményeineh
megfelelnek és ezeket nemzetkijzi uersen),eken elfogadja

Zsin rdob Csatlakoz(t erintkez k
Elektromos Fran.ciu é.s Belga párbajt r
Franc:itl -* Belga é.s olasz t r compl.

troport ljas ARTWX
Itisipuros, VL, Szinyei Merse u,. 27. Tele,fun: 174.*518Kesziti : Biir Ern,

Bi ntgsítá s : B ir'to n s ág !

ÁrtAMI BI7T0SírÓ

Eletbirtosítás

Balesetbiztosítás

Bpiilet s háatartásí általános biztosítás. Gépjárm,íí biztosítás stb.

Sportoláshoz :

Sp ortb ale s e tbizt o sítii,s !
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Vív . és sportcikkek magyar export6rje az

ARTEX
KI]LKERESKEDELMI vÁtLALAT
Budapest Kérjen ajánlatotl

Loexportateur hongroia dee équipements
d'escrime et de sPort:

ARTEX

sooÉTÉ HoNGRoISE PouR
LE CoMMERCE EXTÉREUR

Budapeet Dernandez une offre !

Der ungarische E*porteur voh Fecht'
und Spo3tausrÍisturrgen :

ARTEX UNGARISCHES AUSSEN-
HANDELSUNTIRNEHMEN

Budapest Fordern'Sie ein C)ffert!


