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Az uj esztend alkal'nÉval nem érdektelen eg. keveset azokkal a ploblét!áLkal foElalkoznl' lEé-
lyeket e Nemzetk zi vlv szi'Yetségnek ketl az es/eteEes vtÍ sport érdékében az évfolyamán megoldanla.

Ha viÉszaemlékszllnk azokra a fenyeget viharfelh kie 
' 

eeelyek a tavalyi osl i kongreoozust lneg_
el zték, meg kell állapitanunk' hog. az akkor ujdotts{llt ameríkai etn klek. oe CaprileenJk glkerlllt eze-
ket ilg/eeen eloszlatnia. NetÍr tudta ugran az Egze6 problé&át D'egoldali' de a meg nem oldottakat íá 9t-
kerlilt elkerí ni, l'a5, el dázni.

A megoldatlan kérdések legfoÍttosabbíkán'a'k a tr'IE patronálása aIá Ía oz verEeiryek' teh4t az
olímpla, a világbajnokságok és 1fi kritériumok. leboDyolit sÍ m dja látszit<. Mint iemereies,'az elmult
kongre6szuB bizottságot jel l ki' amelynek feladata e kérdést Binden oldalr l megvizsgálnÍ éB az elk vet-
kez kongresszus elé határozott javaslatot terjeszt;ni. Ez a bizott8ág mult h D8Éban Bá.r rsgze{tlt Párts-
ban, sajnos táfsralágukr l és az elért eredmér1yr l netn tuduE} m?g semmlt. mert a blzott6ág magra3
ta$a' Bay Béla nem tudott a társlalásokra kiutá'a . mert a' franeia vtzumot elkélve kapta meg.

-. Arr 1 van uryads sz ; a N oB hetytelenlti' hos. a vlváB o\r aok id t vesz igélybe. EEellett ez
a ||sok td || Eern lesz hovatovább elegend ahhoz' hosr B mii rendszer 

'Eeuett 
a vivás részére erldíg meg.

hat{rozott id alatt a veraeÍ\yeket lebonydlttsák. Ez a ki'rtllmény kér\yszeriti a FIET-tc6e1ekvésre. íg-
merve a javaslatot kéBzL+rt bLzottaáE tatlatt' 1ltet leg azok feLÍogását err l & kérdésr l, nem kétsétes,
hos/ a javaElat az éddigi pu]'feudszer megváltoztatását, iuet leg a k zvetlen klegéaes reldszer bevezeté-
8ét fogia aj ánlaíl' avasl a tésztvev k számának er 6 cs kkeltését. -

Meg|egrézzílk' hory eeE a BuenoE Áire8-i vÍlágbajnoksí'g' sen a k zelg toki i olillpia't vtv _

verserlyek ne-m teszik ez kségeesé a változtetást, mért nem val szín , hogl ott Bok legren az indul k
ozáma'

R ma, Párts nemcEak centráis fekvés 
' de náe szepmpontb l ig nesr vov erej{t város. Ha rndd

a j v ben uyen vag. ehhez hasonl helyeken rendezik a \rB-t, vagl oumpiát' tényteg számitaní| keil az id '_
hiányre' de mindadd1g még ktgebb vonz erejli és nem centfells Ékyésu_t'"ty"o rlena]ez* ezeket a versenye_
ket' azok a lrlai fend8zef mellett i6 kéqyelme8en tebooyltftrat k, caek a r ndez 8égnek helyén keu lennie
és be keu t8ftani a v9raeny 8zabályr"tt.

. Az egész viy társadalnat megTenditette ez a szerencsétlengég abelynek k vetkeztében a flatal
svéd-wahlb rg életét- Yesztette. Euenfele Pífbsjt rénel hegle letort' e tetortrregru párbejt r a fejvéd-rostélJ es.ik Ay ásét kttágitva a rosté}o kereazt l behatolt a Ezelaitrégbe ée ezor_tei.roli: u agrver -
be-. webtberg meghait - s'pJa a FIE -t tar6a biil Bnek és felel snek, iert otyan hegl hagználatít ren_
delte el. a!o' \y ne' Íelel aeg a Eegklvánt btzteBá'gt k vetelEéDyeknek. Az ezév kezd,etétíL {olrtrEBbeYe-agtgtt lapo6 heg/ cs&k látsz lag vegzélytelenebb a régínélr A na5robb átlnér Bellett a klélesttett gzé1
beleakadása a flzÍkal t rvéqye rzerlnt hatvánJtozott ny6mást glatírot az anélkÍu ig elpuhitott peDgevégie
éE a trrésl koeílcíenst ttlbbBz r 6ére n veli. IIa' trem íE pereli be 'wahlberg 4pJE a FÍE - t , imi e"osen
keuemetleB lenne és nas. port verne felíIlágsz..t , -?gL ""*-"I intézkedni kell és ne'n lc.het megtrJru_
8]odni tll'ldaddig' BEiE olyalc. megoldíst nem taráJuk, anely a vÍv knak a mrxlrnális btzlolrÉáEál -" ai".
Ea Eásként nem megl. végí mítanyagb.íl kész lt pellgék hÁsznátetéra kelI íttérlt.

R endkiv(u lehéz a b'ráskodd's problém{le ts. Bár igaz. hos. ez a prirtléme fennáll a viv spoft té-
ÉzéEe pitLgáetdt l' mégig minden td ben 

"1".a1i -.gordinr. e nigo]'aási lchet ségek nehézet voltat é!



ezek sz{lLték a szui'ófegJ'Yerekben a viualrygép bevezetését, ami sajnos szintén csak a problémák ery ré-
6zét cIdotta meg. Kardvivásban pedig a nehézségek nemcsak' hogr továbbra is teles egéizébén teruríuat,
d€ l:ég $rarapodtak is.

Még szuróferyverekben is nagyon nehéz oban kivátó versenybírót talÍílni' aki ismeÍi a szabá|yo-
kat' iudja azokat alkalmazni| feltétlen Bee1ege6 ég hajlandó is biráskodni.

Kardvivásban a nehézségeket az növeli' hory ttt esr rrrér(ózés levezeiéséhez nem ery. hanem 5
verse4yblró sz{lkséges. Bár Lgaz. hog]. a tagoknak nem kell a szabá$okai oty tökéletesen i8merníök' dejóhiszemílek''ek' feltétlen semlegeBelgrek és kor.ekteknek keu lenrl.iök. Ury'az elnokok. mint a tagok ki-
Jetölése a na5l világverseqyeken kezd a lehetetlenség btlodalm ába kerülni' Évtizedeken keresztíll a vívó-
hegemónia Ezurófeg/verekben a latinok' kardban a magza'rok kezében volt. És automatikusan "ó r"iroáott
a birá6kodás' hosl €Írrrek iráryitása is ugranezeknek a nemzeteklek a kezébe került.'Az utóru évetten
ellenben változás fuott be a világhegemóniátan' ugrarrakkor azonban rrem sikerült ugyan&zoknak a nemze-
telatek a blrágkodás terén is a hegemónlát, 1!lető1eg az ir.ányitáot megszerezn1ok. a tény az' hos. jelen-
Ieg ugzanabbaa a fesrverneiÍrbgt a! eg.+ ország versenyLíi, a má-si't országTrak peaig a ve"senyii"ói,
szakeE'berei a. Jobbak és ebből sokvisszásság adódik. Ee1yt;}en óvásoJ<, g"il''ctuieo il'""'autasitásot,
roesz bíráskodások fofdultrg.k elő' amelyek nemcsak a szakszeriiség hiányánáfa következrnényei, de ryak-ran oár a Politikai slkra ceapnak át. Ha pedlg n1nc8 is ig', ezt ffiutár;-ár.' ' ' Esres r\yugaliak egész iran-gosan vádolj ák a keIeti blokk taAiaít' hog. vivóik osszéáo1goznak' amiit némil"! i''aotoTt'"t iE tartanBk,
tÍr€.t, hisz ők moet erősek' de versenybirálk gem hrdlak semLegesek m'8.radni' Ugranakkor a másik oldaírészétbl elbaD'gzó vád, hos' a vezetésben ée btTáskodásban viszont amazok tuLzott mértékben veszik kiréBzüket és ezt a magrrk előnyére basznáJj ák fel. Az i]Jen a már-már polítikai jellegü vádak es/íkének
helyes6égéJ seÍn ismerem el' De téDy 

' 
hogy a mai köriumények kozt éppen a tirá'stoaís kéÍdésének hiá-

4yoE megoldága követJ<eztében jóíormán tehetetlemé vríli* a verser\yek lebonyolitása.
A htbákat a következókben lálom. A !'eraenygzabálykönyv blráskodással foglalkozó részei az eL-eutt 50 e6zteBdő 

' 
alatt aIig vá!Íozta'k és jóformán semmit sem.bávuték. H]:ányosak. PéIdáut a legelemibbdolgot: a tánadást sem határozzák meg' Ig ziorzaial van még akkörül is, mito" l''d"i;;; egl t-ámaaás.A verser1ybirák nilc6eEek eléggé ktkép-ezve.. Kevés a jó, megfe1elő szaké'rtelernmet 

".rrJ"it"7ő 'e"su'ry-b1ró. de ezek ls rendszeriat azon országokból vaiók. ámeryeinet Yivó1 a döntők' o"epao"iot tésztvevói,
tehát nem 6etu1egesek.

.A sem1ege6 jó versenybtrrí} ritJ<án áuanak rendelkezésre' akkor. 1s csak rövid rdőre és más el-foglaltságukra való hí].atkozásEal nem válla]'l ák a további bíráskodjst. Nt";; ;t;";;;á i tl.át.t, ".idijazás, serrr ellsmerés, leg/en az aká! csak árkölcsi is. A nem 6em1eges uiráttal ttirténá tiráskodá pe_díg iBEtételten csődtit mondott. BaJ !'an sok vezel1 hozzáértésévet ls, amibő} "r"pá.'' o.rJ"ot 6zÍi1etnek.
De baj van az íl"yea óvások e.élytelen v1s6zautasttá6á\ra1 i5' P]'' éppen íorinóban torautt elő, trogl az egzitcsapatt ap1tárry lsmételten óyott szóbelileg a DT-nél a ueki nem ietsző tagok b1ráskJása uiteo g" 

"' óvá"elintézésérg ne'n hagrtt' 
' 
hogy csapaá vivjon. Bár a DT az óvást elutasitott" és a lril.Js to;áutrolytatásátre!'delte ett mégis a vivás hosgzu perceken át sz{inetelt anélkiil' hogy a DT megfeleló szigorral járt vor_nael é6 fetorztóval éIt volna. A szabályok csak akkof adnak szóbáü aiá""at n.ry!i, r'. "" "i"át a szabályo-kat lerl tartotta be' llletóleg Ezokat helyteleniit alkalmazta. Ebben az esetben'nem i1y€6mi fofdult e}ő. te_hát az óvást c6ak irásban, a bánatpénz íefizetése bellett lett volna szabad tudomásu]. venni és a mérkózésmaga}asztását nem lehetett vobrc megengedni.

F1E-nek tehát g.or6an kell cse1ekednie' hos. a verseny.ek leDonyolitását a jövóre biztositsa.A vereerrybiró bizott5ág hatáskörét_kt kell bóvítenl' a siatáIykonyvei r<i kelibóviteni, .'"""tayot ug,"!-ges értelnezásét és__véglehzjtását ki5zzé ke1lt terrni a FIi nl*t"ro" bpj ában. uryanitt magla"ázó s"atr.
:rkkek:t i| tleg kell jetentetni. A na5r versenyek a1kalmál'at megbesz3iéseket r.lit. liJ"foaa" iiryet".,tartad' El kell határoznl és kotelez6vé tennl, hory esr bízonyos strárlu vetsenyzió lnJitJsa ;setolen az in_dltó nemz9tnek versenyblrót te keu a DT 

".oa"tI""é!é"" locsá5tarria. Esetl;;;; r."ii-".""ái 
" 

meghlvottverse4ybirók rendszerét.

-_ ,.- !' FIE' 
}déD 

a v{J ágbajnokÉágot Bueno6 Air'esben' az ifi kritérÍumot Kahóban Varyis mínckét ver-
::y.:19"-c_'':T á*""P1:"í' és még a kongfes6zu9 is Európa 1egn}'ugatíbb. részibkfe legneíezebben megkó-ze'utnetÖ helye!: Madrldban lesz. TudJuk' hogr Afgentííában szépen kifejlett vlvóspori van és belátiuliaztls? hosr ha 'Yalamikor' akkor most vdJr-k *Ta"" i"g""tr''Áak ..uágt"5r,]Jsag;";i."j"j;; -";;;;; 

.í'j!Ök amerikat.
De azért a kóI'tgéAek mégis rraglok és kérdés, hosr az e(idigi vi1ágbajnokságok indülói; az eu!ópaiY1vók' hos/an fogiák elvtseLti a.iotit. oeI ha rnár a vrj ory*to1tséges-nay.i ,.i", ;ieJ;"il.tt az ifi krité-rluEot ug/anabban az eszte!'dőben szlnlérr egl- olyarr tengérentull helyre vinrri,rnelynek elérése pI. réEzilnk-re személyenként ? ooo deyí.za forÍntot jelent A.'u"'.oy"i. szinvorralának é" 'j;#.;;i;;á_ánat< esetlegescsökkenése sz1ntén kel1' hory foglalkoziassa majd a r,i r t - i.

_ -v{4! a Ezeeélyi kérdé8ek is megoldásra várnak. A két capriles a többség elótt 62impatikus' Depl' a f6titkár Grómbach ezredel{óL ez nem mondható eI. A bízottsigok *'.'kÁj.;; 
'li "útot kinevezésemlatt még' nincB telleBen biztositva. A, francia befobráB' tnelynek De Capriles .iső"o.L". köszönheti meg-vá1asztáaít, még ma 1e erósen_ doalnáó és térdésJs, üogr Tovártiattan milyen hatással IeBz ez s'z e*.e-teTEes vivósPort fejlődésére. Hovatovább meg tognat inauínt a kombinációk ". rsol_tuo rrár."ztaldó r{ el-qók szeEélyével kap csolatbatr is.

. dr" ROZGONYI GYÖRGY



MARTINI I<t/P,A
NEMZETl<oZl ToR EqYÉNl VERSEF-IY, wr1

A versenyt 1961. december 9-10-énvívtá}'
Párisban a Coubertin stadÍonban"

A kiírás szerint a vándordijat 4 év alat 3

izben kell megnyerni. Ha ilyen verseqyz' nern len-
tr r a négy év verserryeín a legtobb pontot elért 8
versenyz xuton dclnt t viv, ahoI k rnrérk6zés far'
mái áuan dontik el a verseny gr' ztesét, illétve a ván-
dordij végleges ocjai.téIését.

Magyar részr' lKarnut1 Jen és Ka:nut1 L&s,z-
t vettek tészt az ideí verserryen, atnglven k zeJ
180 versenyz indult. '

Anemzetkozí élmez' ny ugysz trván teljes lét-
számmal vett részt. SajnáIatos azonban, hogr e
szovJet versenyz k távol maradtak, íBy a verseny
értékéb l és érdekességéb l 1s vesztett.

DEcember 9-én reggel érkeztttnk Párlsba,
ahoI a Francía Szovets ég részér l touuen fogadtak
a pályaudvaron. A verseny du. 2-kor kezd d tt. Az
eltímérk zésekb l mindkét viv nkat kÍemeltékr ugx
hogy azo-i csak a vasárnap reggeli k zvetlen k1esé-
Bes m'érk zésben kezdtek vÍ\mí9 amikor már cse,lq
32 viv állt.

A verdenyt megell z| en semmÍféle kttlon fel-
k'észiiIés nern volt, hanem a válogatott keret t bbí
tag1 át'.oz hasonl arr verseny z int a ker'etedzé s eken
vettek részt. A felkészillés alatt Kamuti Jenií j
formát mutatott egészen az índulást megel z| hé-
tig, amÍkor is írrfluenzát kapott és ez formáj át meg-
lehet sen lerontotta. Az 1ndulást rnegeL z napon
azonban már ismét kezdett formába Iendtilni. Ka_
muti LászL a tiíIe megszokott m don végezte ed-
zéselt, arni azt jelentí, hogy az esetek nas/ részé-
ben hirínyzott munk áiáb l a lelkesedés. Annak elle-
néren hogy az edzések elején t Ie szokatlan j mun-
kát láttru}k, hemarosan 'azonbarr rrisszazokkent abba
a régÍ edzésformábar'hogy a'm1kor fizikaíLeg nem ér-
z 1 telj e s en e gytltt Ena gát, akkor ké pte len kon c entr áln'l.

Ugy ér4em', érdeke s ezzel a kérdéssel ltt is
foglalkozni, mert ez egy lgen komofy és nebéz
probléma a pszihi.kai vonatkozások terén. Koráb-
banaverser\yekenis traeonl. an vlvott. Az idei VB-n
láttuk el szor, hogy ha níncs is teljesen esrtitt|
igyekszik ldlzdeni. , Ugyanez volt a helyzet ezen a
versenyen ls. f{& eikertl].ne akaratereiét oaáig feJ-
leszteni, hogy a.z edzéseken is ennyíre tudJorr kon-
centráln1, egyike lehebre a vÍlág legjobbjainak.

A 32 viv k zott Karruti Lászl t t diknek
rangsorolta a rendea6ség és els ellenfele a fran-
c1g Morrltnat volt, ak1t 10:3 aránybari gr z tt le.

A 16 k z tt már 1gen nelléz ellerrfele volt az
Íde1 párbajt r vitágbajnok Guittet, aki ellen ígen
er s kÍizdelem utrín 15;13-ra gt' z tt.

A 8_as d nt ben az uryancsak párbajt r
vil'ágbajnok angol Hostrynssal mérk z tt és nagyon
kemény assz ban, - ahol áttarra an ellenfele ver'e-
tett - végiir 12:10 aráqyban gr' z tt.

A d nt be Jutáeért nem kisebb ellerrfele voIt,
mint az ideí viJágbaJnok Farulsky, akitb1ztosan vert
10:5 aránybarr. A dont ben elkeseredett k"itzdelem

,l

után az áIlarrd an vezet Barr'abjn ellen lsnét kÍ..
csikarJa a 5l zelmet t1:9 arárJrban.

frz az utols m'érli zés már mindkét i{v réa
szér l tnkább k{izk dés volt, mínt szép vivás. bÍjrrd*
ketten nÍuyon akartak és ezért tlbbsz r eLgÖ'rcs *

s dtek" Kanutt LászL nakdieséretére legren mond-
rra, hogy ilyen k ritlrnérryek kÖz tt le tudott g/ rnt,
amtt elsiísorhn akarntáuak, koncentrál xépessé-
gének k szbnhet, holott éppen 1tt volt korábbarr a
Ie gna gy obb h1be. Mlndene setre te[ e stbnény ével be'
verekedte magát a nernzetk zl éIemztínybe, azonkí_
vtit a verseny gir' ztesbek jár B.ponttalbiztositotta
helyét a J v évi tormérk zés ta(lnf k z tt.

K"mutÍ Jen k zepes vÍvással ke_ dett" Els
ellenfele a fra.ncia Lathuilliere volt, aki ellm 10:6
erányban gr' z tt Másodezor az ugrancsak francie
Fou].ont fektette két váIlra 10:4-es gy zel'''ével.

Adont benaz ccse és Hoskyns ÍdeetéP kiiz-
delme telJesen kiJcoritotte' és a várakozáscmfeltlI j L

viv Barabíno eLlen triljesen képtelen volt találatot
elérní. Jellegzetes r vidzárlat volt; am1 sajnos e
leglobbaknáI Ís e16 fordul esr-egy assz ba. Eppen
itt van a kÖrvetlen kiesés igazságtalarrsága, hory
llyen eset}en bármíIyen 3d ís az R vers enyz! , nincs
t bbet alkalma Javitan1, mint a k rmérk5zés sor4nn

b{TF*E.FA
Bak onyi Péte r kardválogatottunk kivál

ta*ia xII. 24-én feleségÍil vette FÖIdes Juditot.
Szerkeszt(íségurrt< ez alkalomb l szfurte szerencse -
kivánatait fejezi ki a fiatal párrraki

I

PárbaJ t' roz ink negy
e1 tt á'Llnak.

er pr ba

A január 28_29-én Mirán ban gorra k'ertll
Spreaf1co emlékversenyen 5 f lryi válogatclttunk 1

vezetíS kieéretében , vegz tészt a negy nemzetkiizl
yerser\yen.

A Ném'et Yiv Ez vetség 50 éves
f enn á'LLá,s ának j lbiteum át tlnnepeLte

A két napon át tart tinnepség a Francieor-
azág és Németopszág válogatott férfí t r csapatok
k zdelmével kezd dott, mely e német csapat 10:6
arányu gr zelmével végz dott Másnap déIután
Beethoven és M-ozart milvekkel rrnry harrgverser1y
program sz rakoztatta a meghivott vendégeket. Es_
te pedig narysikerii viv bátlal fejez d tt be a jubi-
lerrm'i ttnrrepsé g l m i kérrt a llt.e chtsportl] bes z ánnol _

"'i 
ában olrreshatttrk.

A jubileum alkalmáb t a Deutscher F'echter Bund
díszes emléka].burnot jelen{etett meg Werner Beuys
a Fechtsport f szerkesztí5jb tottáu t.



}'{érk'íjr'tíl t 1Ül2 arárlyban vesztette el és Ígl
ltfliTi jl:iott a l*$obb né*.t ,ktsné" A verseny &z
l,ll:t]]] . ' '':,l:_r*kver5ijnY{: vcilt, rrren1'' l"egjobbankét olyan
Éí';.'i,;' i';,:',, szerepeJ.to a.kí_ktii]- ezt 1egkevésbré várták.

!6 vj,v'ir !< zott Pari-l.i;sk;i, BauctouxrGuittet.
AxeLr"od, Jay, éu Ea.r"abín'o mutatott j

Ktjlonrjsen j I vivott t-}r:ittet és Baudoi'rx-
volt a 8-as clont ben Axe-'Lrod gr zebner Jay
ugren-tgy a né5' kirzott tsarabIrro giíízelme

Í]eIetb.

I*g"rabírl il' heiyérrel- a fr'anc1a -rivás negy re-
ménységév Iépett e]. . véleményem szer1nt arrnak
ellenére, hory kitiin kiizd 9 ryors és meglehet _

sen egyéni stl]'usa vart' nern j.á'tszik anrrak a na,gy
kJ'nsszÍsnako mint el deí kÖzill tobben- De iry Ís
kelIemes meglepetést okozott honfÍtársainek, akÍk
Magnan távoilétében nem remé]"tek frarrciát.a dÖn-
t bert"

A verseny után bant<etteqmásnap pedig a Mar-
tÍn.i.Cégterraszdn' koktait partin vettíink részt, ahol
a dÍjakat kÍosztották.

Á Francia Vív Szovetség elnokéveI vari trír_
ggra}ásom eredményeként a korábban már" engedé-
lyezett és a francÍrík áIta1 lemondott viv mester ta_
nulmálryr'rtra nrégis gor kerhl. El reláthat tag feb_/ , .,ruár ei.ej én 3 frarrcía mester érkezik hazánkba 2 hrét-
ne a kardvivás tanulmríny azására"

A VERS Er.rr nÖltr "rÉwpx r ÁF]-ÁzATA
PAR{JLSKY

BAUDOUX
KAMUfi L"
HOSKl.NS

AXELRON
JAY
BARAEINO
KAMUfi J"

FARULSKY
.10:8

KAMUTI L.
12:10

AXELROD
10:6

BARABINO
tO:2

KAMUTI L.
L0:5 
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I xannurr l.
I rl:e
)

BARABINO
L 0:B

A 4 verseny alapján a j vt! évi ktil n
porrtszámaí:

Kamrrti.Ien lB
Jay 14
Closset B

. SÍsikin. B
Hoskyns B
Ba:rabino B

Karnuti LászL 8

Rajtuk kiviil még három versenyz nek van
6-6 pontjal Fiilop MiháJ.ynak, Svesnyiko'rnak és
Magnannak. Hárm juk k zii]. keriil kÍ a dont 8.1k
tagja.

Dr. Bay Béla

i

t1trffiffi 
uwnto u vrvrproJocl Fn LmLossncnnor

A Viv HÍrad tr 961 decemberi szá:m'ábarrr _ B
MvsZ k zlenrényei kozott szerepel a Birák Bizott_
ságának Java.atata a versenyek rendjével.és fegyel-
méve]' kapcsoIatban" A javasolt intézkedéseket az
n,uouség elfogadta és 1962. január t-veléletbelép-
tette.

Ezen renr1elkezés 2/6 pontja íff hangzik:
}'A f binrík kotetesek el]"en rízní a verseny-

z' \." ruházetának- szabályszer:tiségét és tisztaságát.
M1nthogy a versenyeken tortént balesetekért a f' -
blrákat biintet jogí Íelel sség terheli, nem szabad
megengectnÍ a hiányoor Y&E;r szakadt ruhában t rté_
n vergenyzést. Nagl sulyt kel]. fektetni a sportru-
hák tÍsztaságára 1s.''

Ehhez a ponthoz sze-r.ebrék hozzász Ini"
Kétségkiv{iL hetyes a ftíbirák iogának korrrorra-

Lanásru & versenyz k ruházatána}r e1,"Len6rzéséve1
}<apcl*o}.atbarr" {:ratárr a |nfej-szereIéstt tífejezés job_
barr Íerjte voj-na a fogalnrat). Viszont az a nregál}a*
pitásu hogy a fííbirdxat btintet jogi feLel sséÁ t""-
helí_ nfi'ffi/on J.s meglepíí és ujszerti.

An 1960*ban megielent magyar verseny-
srabátrykonyv hívatkozík arra' hogr a nemzetir zí
szabályokaiapján kertilt sszeáIlitásra és ez MTST
elfogadást nyert"

Á' szabáIykonyv v" tr'ejezet, 1 S_a sz l s,

''Fe].el sség''-r ln éspedíg a kovetkez képen:
!'A vÍv k saját felel sségiilrre és veszéIyilk-

re fegrverkeznek, ltozkodnek és ktizdenek.

Csak a viv k tehetíík felel ssé a balesetekéit,
ameJ.yeket okoznak vagy elszenvednek.

A jelen sza'báLyzatban lefektetett biztonságí
és ellen rzési el irások arra szolgálnak, hogy a
vív k biztonságát er sitsék anélktil, hory azt tel-
jes mértékben garantáInÍ tudnák és ebb l kifoly _

tag a felel sség nern hárÍthat át sem a N\ISZ_re,
sem a Versenyrendez ségre' sem az aktívákra, akik
a ver'sertr1r tebonyolltásával meg vannak bizva' sem
a balesetek esetleges okoz ira. tt

A z. S. a felszerelés ellen rzését' l sz l és
a maryaráz részben a kovetkez| áLt';

".., ezért helyes, hogy mínclen versenyen a
kiktild tt f bir az elLenííTzést gyakorolj&. . o ''

Ha tehát a sza.báLykÓnyv rendelke zéseít ossze_
haso:rlitjuk a V.H. -ban megjelent szoveggel,akkor
kéte|y trímadhat atek1ntetben, melyik a hetyes, és
ez egyáttaiarr nem k(lzombosr. Nern látszik helyes-
nek - egy minden kétséget kizár és etfogadott szo_
veggel' - a SzabáIykonyv ídézettrészeivel _ szem_
ben homlokeryenest ellentétes megállapitásokat ten_
ni a f bir i felel sségel kapcsolatban. Miért van
sztikség szigorubb feltételek megszabására, mint
amÍIyenek a s zabályzatbarr vannak é s anrelyeket tud _
tommal a mas/ar btintet jogszabályok sem irnak

.rlelo.

J lerrrre a kérdést tisztázní, ha azt akarjuk,
hory valaki ís váual'kozzék a f bir i tisztségre.

sy. A.



T
lIA Z EDZO BIZOTTS/rCT VIVOANI<ET)Ai'i

A Magr'ar viv gzaivétgég Edz Bizottsága noYemberben a spoitcEarlrok társtal termében vÍv sn-
kétot rendezett.

Lz MYSZ. téezé{ L meselent Tábor l6tván f titkár, Dr. Bay Béla sza'kvezet6, az Edz Bízotts{g
eln ke sz{ltg Jánog. A tagok kt'z{tl Beke zoltán' Somos Béla, Szab LíezL é6 a meghívotlrk ozoray schen-
ker Zo1tán, Gefevich Alad!ír ' Forr Sándor, Kovács Pál, Maszlay LajoB' Nag. Árpáa, or. Páll Andfás
Ttuy Jáno6 ' K kéndy Károly (szeged), Ilollos Endfe (Di sry r), cyulai Gábor (rrebrecen), és Gábor J -
zseí a Vlv Hifad szerkeszt je.

sz{tt6 János megnyit beszédében dva'zi'Ite a medelenteket' majd jav8glatot tett a Yltát meg-
iJldlt a4yegra.voÍratkoz gn. Javaslatát nég. pontban iEmertette:

Í' l yt! az oka a torin l VB-én wal ' glenge gzereplésifurknek ? | 3. / A kéztechnika oklatásának problérnáí.
2. / A lábtechnika okátáEáIak problémá. l 4. / A kardlendttések kérdése.

Enr.rnciátta, rnlvel mindenkínek meg kiváda adrri a m dot ár.a' hos/ hozzász lhrtso'r' java8our.
hory egy felsz lalás 5 percnél hoagzabb ne leg.en' a'r[lb.ez az éftekezlet hozzájáfultl

Az els tár$lsorozatí pontra térye feltette a kérdést:

Ml az oka a torin i VB-én val g/enge szereplésiirrknek ?

ozofay ZoLtá.n az els6 hozzász L a ki'vetkez ket fejtegette: Régen a viv k az iisszes ténye-
z ket uralták a technikát| taktikát' iitemet' temp t' és távolságot. Ma akci szegénység uralkodtk és ahá-
ritásra nem helyezibk sulyt. somos Bé].a szerin|a ma5rar kardviváE problémáját nem lehet lesz{lki-
teni az oktatás kérdésére, mert a vezetés és biráskodás is nas/ szerepet Játszik beÜre. A tárnadást nem
ké6zitik el (lelderités, el készttés). A technikára ltem helyeznek sulyt, a s.ofsaság dominál. A meBterek
munkáj át a VÍv mesterképz E iskol.hak keu irány1taÍri.

Giutaí Gábor véleménye szerint 1945-ben é6 1956-bEn sok edz6 és vlv hagrta el országuntat
és ennek hatását mo6t i6 lehet érezni. A rnostani fiatalok nem edzenek koEol].aí, tlsztelet a kévés kivétel_
nek. Ar'égiek áldo zato|"|1oztak a vivásért, a fe1szerelésilkei rnaguk vásrírolták' szebad ídejilket az edzések_
re forditották.

Dr. Pál1 András fetsz latásábarr megállapitja, hog. a maryar kaldvivás a 30-as években kul-
minrilt és ezt k vet en lefelé haÍryatlott, a szur fegiverek pedig e16térbe keríl1tek. A 

'nal 
vtv kbaÍ! nttt-

csen meg a tilrelern és azetérrység, kevés mu&ávat ri'víd id alatt, naga eredményeket akarnak elérni.
Kezd tanfolyamok 6sze1 40-50 f vel idnublak meg, máiusban már csak 15-20-an maradrrak ' és

az idény végére ez a szátl' is lényegesen 1ecsiikken.

Kovács Pál olimpiai bajnokunk megállapitja' hoslsok a feltett probléma és nehéz tul r vid id
a1att azokat kirneriteni. Véleménye szerint a kardviv k hároÍtr íhíbája: 1. / a j peugevezetéE hiánya, 2. /
a nen kielégit lábmrrnka, 3. f az akei szegénység. Nem elég érettek továbbá tEktikaílag és pEzihíkai okok
i6 ktizrej átszanak g.enge szereplésiikben. Á rossz pengevezetés okait abban tátja' hory tuI fiEtal korban
kezdika mai fíatalok avivást, aElikor a rendes méret{l feg.ve.ek nehezek és nem rendelkeznek még meg-
fele16 fizikai er'vel. Ezért nem lehet veltik az e5renes táÍnadást iskoláptatní, bár sutlyal ezt grakorott 't-
ják; ho1ott egyenes támadásokkal pengeYezetést megtanulni nem 1ehet, meri azt csa} sok c geles támadás oktatá-
sávallehet elérni. sztikség vo1na a fiataIok részére ktjnrrJzebb ( gyakor1 ) fegyverek gyá!tására. Hl'ínyolja továb -
bá a kardpktatásban a sz urá 6 kiterj edte-bb oktatását. végiil kevesu az assz z^sra fordított íd t.

K kéndy Károly szerint az ak cíoaze gény ség j ellemz j e a mai kardvivásnak. Eurek erytk okát
a most foly zsilriskedésben látja. Á nem j iitemben végrehajtott k zbetámadásokat honorálj ák, a kitér6,
feltart szurást vagy vágást meg sem látják.

Maszlay Laj 06 tlJbb oLdaLag hozzász lását kezében lobogtatv& 
' bejelenti ho$l élmondand ját

5 per alatt eI adnt képtelen, ezért sajnálattal le Í(ell mondenia a felsz Ialá r 1.

Tilty János a témá.knak ilyen riivid id alatt val mérlege]ésével, kapásb l nem tud hozzá-
sz lrri. Javaso{a, hos/ az anyagot el re adj ák ki legépelve, bog/ azt áttanulmányozve fel lehe6sen kész lnl.

Beke zoItán megállapitja. hory a viv k nern járnak szofgalmaEan edzésre és a vezet k uta6i-
tásait nem hajtj ák végre.

Dr. Bay BéLa hosszabb fetsz Lalásában a torilx l glengébb kaÍdszereplés okát abban látje'
hory Meszélra Mikt s sé. tése a szoljet csapat elleni mérk zésen jelentett fordul pontot a végs eredmény
kialakulásában. H.a Meszéna nem sériil meg az eredmény más lett volna. A három llilregnek|' 'Gerevlch,
Kovács és Káfpáti kiválása nasr pszihikai megterhelést jelentett a fiatalok számára, hiszen Meszéna' Ba-
konyi és Kovács Attíla el6 a1kaloT!'mal voltak világbajnoki válogatottak.

Az elhangzott ho z4áÉz lások.Lt sEzegezve' azt lehet megállapltani, hos. Jelenlegt kardvátogatott-
jailk még nem é!'ték el techníkában és iaktikában azt a szinvonalat, amellyel el deik rendelkeztek és képe-
8ek voltak évtizedeken keresztill - sokszor nasr kiizdélmek árán _ néha c6ak 1-1 tussel az els séget biz-
to iiani. 

szijt' Jánog



Á BIZToNSÁo sZEREPE A vivosPoRTBAN
IRTA: s zÉK E L Y T I B o R A MvSz. TECHNIKAI BIzoTTSÁcÁnax nr,wÖxr

A Nemzetkozi Viv szor'etség az elmult éveh
folyamán tobb izben foglalkozott az eL fordult bale_
se{ek kapcsán a biztonság novelésével sportágunk_
ban.

Ezek az intézkedések az alábbiak voltak:

L.l .^ príruait r szur hegyek átalakitása te_
rén:

a. l A tráromágu szur hery megsztintetése
és félgombalaku, hosszanti és tengely_
irrínyu bevágásokkal ki'atakított hegy be_
vezetése.

b,l 
^ 

félgombalaku szur heglen a tengely_
ir ányu bevágások megsztintetése.

c. l A lapos heryek bevezetése.

d" / Á tapos hery aÍrnér' 1ének novelése és a
penge végének meger sitése az átrnér'
ntjvelése utjíín.

2.l A t r szur heryek átalakÍtása terén:

. A tengelyiráoy.. bevágások megsztintetése
a félgombalaku s zur h'e gyen.

3.I A fejvédnéI a rostély szálvastagságának
szabályo*ásaés 1 m/m-ben val minimáIása, vala-
mint a lyukátmér maximálisa 2 m/m_ben.

4.l 
^ 

párbajt r ruházatrrál a h naljvéd be-
ye zeté s e é s k te le z| basználatrínak elr endelé s e .

5. I L n L tél kotelez| aLs plasztron és mell_
véd használata.

A Maryar Viv szovetség a nemzetkozí szabá'
lyokon tulmen'en az alábbi intézkedéseket fogana-
tositotta.

1. / A párbajt r és t r rqhÍík anyagának mi-
n ségét vizsgáLatalá vetette és megáItapÍtotta a ha-
zal gyártásban késziil leger sebb anyagot.

zt kozoLte az eli áLLit szaboságokka]' és a
Sports zerárusít vátlalattal.

2.l 
^ 

szabási elíjirásokat m dositotta a biz-
tonság kÓvetelményeinek megfelel en, illetve ko_
z Lte a legbiztonságosabb szabásmintákat.

3.l 
^ 

hazai ryrírtásu fejvédek rostélyainak
szitárdságáta g,a.rt cég felé elrendelte és leellen_
'rLzte az ujonnan gyártott sisakok rostélyának szi-
iárdságát, melyekma már iobbak az importált Souzy
sisakokná1.

4.l végíIl a pengéket gyárt cég felé kozolte
azokat a hiányosságokat, melyek a torési veszélyt
n velik"

Ebb 1 a r vid sszefoglalásb l Láthat , hogr
& vivás vezet Ínek átIand probtémát okoz a blz-
tonság novelése. Mégis a foly esztend| ben igen
sok sulyos - nem eryszer halálos kirnenetelii
balesetr l {rkezett hir lnozzánk, akiket a szerencse
eddig meg vott.

A legsulyosabb baleset nemrég Firrnország-
ben Turkuban fordult ell , ahol Wahlberg az igen

6

tehetséges fiatal svéd viv szenvedett halálos kí_
menetelti balesetet.

A'z eset tefotyása a'zért ktilonosen érdekes,
mert egészen kozonséges viv akci kozben tortént.
Wah1ber:g kitoréssel támadott, ellenfele pedig a
sisakra feltart szurással kozbeszurt. A penge he_
gye tetort és a torott pengevég a srsakon áthatol'_
va, Wahlberg szemén keresztiil aryába fur dott.

A ktilon repiiliígépen a sebestiltet Stockholm-
ba szállították, ahol a vitághires arysebészeten rá'
ktgtart operácí alatt a mtit asztalon kiszenvedett.

Hasonl , de nem halálos kimeneteli.i baleset'_
r'L szástoltak be a D zsa NDK-ban járt viv i, ahol
két német viv n 'kozott tortént ilyen baleset.

A Baráti Hadseregek Viv bajnokságrín itt 3árt
szovjet vezet k pedig saját országukban tÖrtént ha-
lálos kimenetelii párbajt r bales etr' l számoltak be,
a részletek ismertetése nélktil.

A'z eL adottak alapj án nem s zíiks é gés felsorol_
ni a ktizismert régebbi (Svédországí és Franciaor-
szágban tortént) halálos 'baleseteket ahhoz, hory
mindenkí tísztánés vítágosan érez ze, rdíszerint ná_

" lunk sem tartjuk be a meglév' el írásokat, nem-
hogy azokon tulmen en biztonságot nyujtanrínk v r-
senyz inknek. Így a'z a tény, hogy nálunk még nem
fordult eL ilyen sulyos baleset az utols évtized-
ben, lrízát Lag szerencsének mondhat .

A szabát./konyv ury?nkimondja, hogy mínden-
li a saj át felel ségére és veszéIyére viv, de valon
megnyugtatás-e ez számurrkra, ha fiatalságrrrrk,
reménységeink, barátaink életét és épségét tátiut<
kockán :forrrgni.

Persze tény, hory els sorban a versenyz' k
konnyelm'{isége, másodsorban a vezet k nemtor -
domsége és csak harmadsorban az adott szabályok
nem kieléslt pontossága az, ami a veszélyt ma-
gában hordja.

Leghatár'ozottahb véIer''ényem azonban dZ,
hory eze:n."r téren a jov ben sokkal kortiltekint bben
kelt eljárni, az al'ábbÍak szerint:

L. f Az egyesiiletek vezet i ne engedjék viv -
ikat ki rrem elégit , vagy szabálytalan felszerelés-
sel vivni, illetve versenyezni.

2.l 
^ftíbirrík 

a Legszigorubb eLlen tzést gya-
korolják a verseny beinditása el{tt, amikor rr Í1-
csak a szabálykonyv bettije szerÍntr_ hanem legiobb
rr.eggy' z déstikalapján ne engedjék pástra a ki nern
etégit ruházattal és felszereléssel ellátott ver-
senyz6t,

3.l A vezet birák assz el tt és alatt kisér-
jék firyelemmel a felszerelés és ruházat rítlapotát
és léptessék le azokat, akiknél szemmel táttrat
biztons ági hiányokat tapas ztalnak.

4./ végiir a TechnÍkai Bizottság saját tratás'-
k rében, de a FIE-nél is igitekezzék elérní a bi'z-
tonsági szabályok tokéletesitését, a kell?5 bizton-
ság eLérése érdekében.



ÁLACSONYA Bts oS ZT hí'Vti vH{t SENYEK
bír slsod si eg noonal ,muk. eme$ége

vív lIlrad nkban szép számmal je1ennek tÍreg a versenybiráskodássa1 foglalkoz cikkek' E!Ítek
ellenére megállapithat ' hos/ e nas.fontosságu kérdéssel kapcsolatban számos korioly orob1éroa vár meg-
oldást. Ahhoz képest, hosr a vivás talán az egyet1en sportág, ahol }.lszot\ylag r víd íd tartarnu kiizdelem
8orán píllanafulyi akci k megitélése csaknem dijnt 6ullya1 kizár lag a' vezet bit egléni megítélésé1e v'an
biz! : a versenybiráskodás ké.déseivel nem foglalkozrrrrk eleget. Tény, hogy a biráskodás lrányelveí ery-
Eéges, nlíl ezabáLyaztban Ina 6ínc$enek részletesen kidolgozva' mrírpedig hirínyuk a fej1 dé6te1 kaPcso-
latban éppen az eg/iJntetti bíráskodás kialakitása végett egyre sulyosabbau érezhet' .

Álaráu"r' azzal Ezoktul:' megnyugtábd magunkat, hogy az utobbl éVek sofál.l versenybir ás kod ásrrnk
Bzép Íejliidést mutat és nemzetk zi vonalon a maryar versenybirrík jrgl szaktudás, mint fellépés és yeze-
tési rutin t rén e*/aránt k.mroLy e1'i'smefést és megbecsiiléEt élveznek.

Kétségtelen, hos/ ez va1 ban i$/ i.s van' mert ha a verseny -eredmények terén s2 ut bbi években
elszenvedtiink fiíjdalnas sebeket is ' . versenyb1r iÍlk a viváE nemzetk zi forumán vátozatlanu]. tartj ák a
maryar versenybirák eddig kívivott kivá1 pozici it.

Nas/számu haza1 verserryeink billfukodásl szinvonalánalr biztositásához azonbaí a nemzetk zi éb
országos mín sitésli versenybiráink sz$aa eLenyészíen kevée és' tra betrátríarr foglalkozunk e kérdé sel
be19 vonatkozáEban, a problémák és nehézségek egész sorával t áljuk magunkBt 6zemben.

' E problérnrík eryébként oly sokÍétiiek' hog/ azokl<al ery clkk kefetében nem lB lehet átfog an Ío8-
La.lkozni. Ezétt c,,'upán utalok lapunk 1961. novembeli számában a Mvsz. Birák Bizottsága elnokének: Pi-
l cz Endrének tolláb l megjelent cikkre (:''ttathat s i.rttézkedések a jobb biráskodás érdekébenl' ciÍnmel:)
és ssze Bzeretném fogtalni annak az atlkét-gorozatrra'k tán lságait, rnelyeket e trírgzbalt a Budape8tl viv
s'tivetség etn ktége kezdemérryezett.

A Bvsz. átal rendezett értekezletek azt a ké.dést vizsgáltlík' miként lehetle az alacsor1yabb osz-o
tályuversenyeken a blráakodás szinvonalát emeIni és ezze1 a versenyek reáLisabb lebonyolitását bíztotitani?

Az értekezlet a tények val 6 szemléletéb l indult ki. Alacson}abb osztá\ru verseqyeken a bird'B-
kodás gzlnvqtala g/akralr igen grenge' a vezet bi!ák sokszol a táma<rás megitélésében is alapvet en téved_
nek' az oldalbirák neEleryszer fis/e1Ínetlenek' feliiletesek, vagz éppen eLfogutts.k. Rendgzere6en ismétlii-
d jetenség, hogl vezet birák éidekeltség alapjrín vá1lalj ák esres csopoTtok vezetését, az oldalblrák ugran-
csak llYen alapon hetyezkednek a páEt k(ir l. . . Alacsonyabb osztálvtr Íersenyeken reudszerint Ó]y kevé; bir.
jelenlkmeg. ho 5l a verseny 1ebonyo1itá6a a legnaryobb nehézségekkel jíír' leg_i bb6zi'r a csoport viv lt kell
biráskodásra igénybevennÍ' a meg!elent versenybirák pedíg a' végk1meriilésíE biráskodni kényszerillnek'
J t- roB6zu1' kés bb mindenesetle egyl kimeltiltebben. A verseIry íbirái is iegti'bbsz r végíg ke1t birás-
kodják a versdnyeket' lnert eryébként azok nem volnárlak zijkkeniiÍnentesen 

' 
|eb oÍyouthat k ' stb. 6tb. Ha

ped1g a bíráskodás nem tiEzta' ez eI idézí5je íemcsak az igezságt3lan e'edmérlyek létrej ttének' hanem kii-
Iiinb, z feryelmezetlenségeknek ' vitákrak és.rendbontásokBk is.

Az értekezlet a problémák megoldására az al'ábbi konkrét hrtározatokat fogadta el:

. 1. l A versenyt rendez e$/esiiletekk telesek gondoskodni mirrél uaryo'_lb azámu vizsgázolt ver6eny-
bir megielenésér l' akikk telesek s' íbtrálmál jelentkezn1. Mlnden nevez e5resíllet pedig kltldj n ki viv t
k z lr)llnden4 verserryz után 1 versenybir t, (5 vei8elYz után már kett t) akik us/anc68k k telegek a f -
bíráknak j elentke zni. (Ezt a kiitélezettséget eryébként a budapetti es/eg{tletek ''.'el t a B'Ísz. feté vá[s'I_
ták i8).

-. 2. l ! Bvsz. Bird'k Bizottsága által megbizott f birák mellett kiktlld{itt 2 verset\ybir eryike kap-
jon "ellen ri" meábizást arra' hogy megf15zet ként m1ndvégtg ellel rizze a rEítk d ver8enybirál 1té1k;_
zését és magatartását.

3. / A Í birák kiiteleaek a ver6eqyj lentésiikben a bdr4k medelenésér l és rrrilkodésér t, valamirrtez lten ri megállapitásokp l részletes jelentégt ad!i. Gondoskodj..Mk veraeny k zben a hlbásán miik d
blÍákf1glelmeztetésér t, sztikség esetén klcserélésér r. leváltásár l, esetleges fe$leLni aIá vonágár l Í6'

- 4.l A j v ben a Bvsz. B1r k Bízotts{ga nemzetL zl és országos mln sltásti verser1ybirákat ÍB ki
'og 

k{ildent d9cBonyabb osztá\ru lersenyekre é5lik f bír kéLt.
A fentieken f liil az értekezlet t bb fontog megáuepÍtást ts tett, melyek kaizÍll ki kell emelni az

alábbiikEt:

Nem á'l1 feílB tilBlom ma sem.arra vorratkoz arl. hosl edz k b1ráEkodjarrakt csek ne biráekodjanak
salát tanitváAyatk m{rk zéselrr. Kiváru'tos volna' ha 'a verÁényt renoez egles{lle k mtnél t bb verseny-bir dtjazását tud!.ák vállaln1. A versenyz t itrdit eg.es{rletei veryét komityan a bir kl dés feladatát ésgqdoskocjanr.k aTr l, hog]l. a azorgalmasa'r dolgoz vergenybífátk id nként - a l'ehet ség szabta keretek
k zt'tt. - megfel 1 jutalmazásban részeetl$enek, hosl mirka'désílk j elátásíban érclekeltté vájanak. A j l
rnÍlk d vergeqybir!ík juialEazásánar< kérdéBét a Bvsz. Eln ksége is valame\z forrnában meg fogia ordarÍ.



A Bvsz. Bifák Bizottsága javasolja.' hos. II. otztályu minőgitést csak olyá'n versenybiró kapjon,
eki alapfoku képzésben részesítlt és vereenybirói vizegájE i€ \'an.

Végezetill emlttést keu terrnem még Befczelly fibor két fis/elmet éfdenló javaslatáró1 ís, amety
a.z ért kezLet aorán halgzott eI.

Az es/ikkelfelelevénitette azt t kofábbl javaslatát' Dae1y szerint a verEer\ybí.dkat az egyeEtiletek-
nek _ míiködéBilk alapj án - poÍttoznla keueí€ é€ ezek alapj {í! össze kellene áüitani a versenybkfu rarrgeo-rát. Javasolt8'' bos' ezzel a goadolatta! loglalkozzenak az il1etéke6ek| de valamely módoiitott to"-ál"n
'Eeg 

kelletre va1ós ltalri.

. Uslatrc-6-sk felvetette azt a gdldolatot is. hogy az alacsonyabb osztá\ru versenyeken a versenybÍ-
rákat szembetünő és/esületi je1zé5se1 kellene euátni (pl. karszalagot volrrának kötelesel viselnil, tlert' ez
megkönÍry1tetlé a kevéssé i6mert. fiab1 versenybirák alkalrnazáEát' elhelyezéeét éB a r\ytlt e$lesületi
J élvénJ.vÍ8elés fokozrrí müktidésük tá.s/Ílagc sságát.

. Mildkét Jave,Blatban vatl hg.6znoE gorrdolat" érderneE volrB megvalósitásuk lehetőgégeivel foglel-
kozni é6 e aegotdágt a'lL'lm&arí.

. A felvetett 'gotrdolatok és a hozott hetár ozÜtok a'z adott lehetóség€ir* keretel kózött tglekeznek a
bt!áBkodás nivóJát emeb1. Röyid áttekintéBitk azonlran cgak arról glőzhet meg mindqyá1untat, tri5, errót a
kérdéarőI még Eokat ketl beszélnünk és közös öBBzetogá.ara ven szttkeég ahhoz, hóg á versánybirásxoaás
Bakmei és erköIcgi szitrvonalát sportutt fejlődége érdekében eEelní tudjuk.

dr' RóNAY GYÜLA
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! Társa'da1mi ed z' képz' tanf oJ.yam
R évf tll p Ön. A Veszprémmegyei TsT. egyhe-
teg edzi képz tanfolyamot rendezett ot sportág 40
halIgat j g' g7ÁínáÍa. Helyes t rekvés az ilyen tan_
folyamok rnegrendezése, ceak éppen nehezen eI-
képzelhet , hogr 5 napos áttalános és szakmaÍ fel-
kész1tés utárr - nevezetesen vivásb l - edz nek le_
het_e tekínteni a tarrfolyamot végzett hallgat t.

Meghalt Dr. F.uchs J en né kétsze-
res olÍnnpiai kardvív bajnokrrnk ozverye. Teme-
tésén a Magyer Vlv szovetség vezetíisége, testtile_
ttleg vett részt.

Kdvács LaJ os a. Pápai MÁv. P et' -
f 1 nemrég elhunyt viv mestere emlékére emlék-
versenyt rendez háráÉ eryesíilete. Az els emIék-
verserryt W. .3_án ttmepélyes keretek koz tt ren-
dezlk meg.

A MiskolcÍ Munkás Torna Egylet
uj srs,kosztáyr intéz61e raraos Károly" I'evéíezé-
si cime; MÍskolc' Tarrácsház tér 4. Az egyestilet
ed,z Je lrea Tibor.

Bens séges ilnnepLésben részesÍ-
tette Toperczer L4szL t a Bp.pet fI S. C.
Bln ksége, abb l a.z alkalonrbÓI" hogy 4 évtizede
rzolgdua a magya'r viv sport tigyét. Toperczer
I-ő'szL mint kardvers elryz szép sikerekrg tekírrt_
}ret vlssza' 1921_ben uár k zépiskolaí kardver-

senyt nyert, 1961-ben pedig a pet fi S. C. kardbaj-
noka lett. JeleTleg a vív gzakosztáIy intéz| je. A
Bp"Pet fi s"c" 'eInoksége nevében Déri n bert er-
nok értékes ptaketet nyujtott át .i.innepélyes keretek
kozott akilzszeretetben á|i érdemes sportemberne}q

"A vivás korán specíali záLw cí_rn_
melérdekes cikket Írt legut bb a Népsporiban Gaál
Tibor kecskeméti testnevel tairár , viv -szakokta_
t " Acikktr fejtegetése szerj.nt a viv sport a spor-
tok k zott egészen kti{.onIeges helyet foglat el. Mig
az athlétíkát, az :nszást, a ktilonboz sportjátéko:
\*t' bíztrnyos mértékben a tornát és eryéb sport_
ágakat is majdnem minden ryermek megpr bál3a,
részínt az ískol'aí testnevelés keretében, vary k1_
váncsíságb l, addig a vÍvás a legtobb .ldtt t*"-
retlen tertilet marad. Mégpedig azétt, mert a vi-
vás mozgástechnikai elerneÍ nem a hétkoznapÍ
megszokott és szÍnte osztonszerii mozgáselemek-
b6L tev dik ssze, hanem j formán *Ld"" moz_
dulá.ta megtarrult mozgási elem.

A vivásnak tehát ninden es/es mozdulatát,
rnár az els lépést is, mint tecnnrkar elemet ketl
megtanulni, mégpedig igen szigoru elvek és for_
mák szeri:rt. Ebb l k vétkezik, hogy a vivás leg_
koráunan |l speciali záL,, .

Kéreletlr- oÜr,ols i,n,ls,hog !
Nlegkérjtik sporttársainkat, ha a lapunkban kii
ztjlt hlrdet k ajánLatait igénybe veszik, hivatkoz-
zanak lapwrkra.



BÉCS vÁRoS
VIVOBAJl\OKSACA

Bé cs Vár os ha gv om rírryos s á .'r áIt viv bajnok_
ságát 1961. évben decernber h 7-L0 kozott iáeátis
he}yen és kortilmények kozt a bécsi Stadthalléban
rendezték meg. Ebben a sportkombinátban a fedett
tenisz csarnokt I, kézi és roplabda pályát l a ti-
zenrrégíezer néz| t befogad diszteremíg minden
megtaláIhat . A viv verser1yt a fedett teniszcsar*
nokban bonyolitották le. A versenyeIl az osztrá-
kokon kibtiI kilenc ország versenyz i vettek tészt.

Nyoc elektromos berendezéssej. tokéIetesen
felszerelt pást várta a verseny z' ket.

A verseny 7-én reggel 8 rakor a férfi t r-
vívással kezd dott. 56 versenyz! tépett pástra és
zokkenésmentes kifogástalan rendezésben jr-ltottak
eI a nyrrlcas dontiligo mely 'rép számu' kozonség
et tt délután 5 rator kezd d tt.

A versény végeredménye ;

Férfi t r: 1. Woyda (Lengyetorszfu)
' 2. F112.(Ausztria\

3. Carpaneda (olaszország|
4. Roziczky (Lenryelország|

N i tÍír: 1. Mees (Nyugatnérnetország|
2. Éber:t (eusztria)
3. Ftossini (Luxemburg). 4 g1r.
4. VítorovÍch (Jugoszlávia) 4 ry.
5. CÍmmerm'aÍrn Lenryel_

7 gr"
6 gy.
5ry.
4 gy.
6 gv.
5 gv.
4 k.t"
6 k.t"

ország) 4 gr. B k. t.
Párbajt r; 1. Saccaro (Olaszország'l 6 gy.

2. Breda (Olaszország) 5 gy.
3. Trost (Ausztria) 4 g. b k.t.
4. Nielaba (Lenslelország) 4 gy" 8 k.t.

Kard: 1. Wanetschek (Ausztria) 6 gy.
2. Piatkovsky(LengyelorÉzág) 5 gy.
B. I{ocke (Ausztria) 4 ry. 6 k"t.
4. Sobczak (LengFelország) 4 gr. s k" t"

A verseny, -talán a n í t r kivételével- ígen
szlnvonalas volt. Az eredmények reá'lisak és igaz-
ságosak voltak. Az osztrákoko d'icséretiikre leryen
mon"dva, mindent etkovettek, hogy korrekt és sport-
szerii kortilményeket biztositsanak. Ez teljes mér-
tékben sikertilt Ís. RÍtkán láttám mégnemzetk zi
versenyt 1lyen sportszerii kortilraényet k zt }ezaj-
lani, m1nt ezt. Az osztrák viv k eredmér1yei telje-
senval sak s t még t voltak hátrrínyban.'Az oszt-
rák vivás er sen teljovtíben vaÍl. Meglátszik rajta
Rezulovich mester keze. A versenyz k,vÍvásár l
meg Iehet ismerni, hogy ez Rezulovich ta"nitvány.

A'z gsztrákok sajnáJ.atr:kat fejezték H, hogy a
masrar versenyz| k ezuttel nem vettek részt V f -
aer1yÍfkon' 

Szab Pát

AUINT E5PRE55O
BUDAPE5T, V,, BÁRC ZY lsTVÁN t-/TC,A 1.

,4 uíuok és sportol lt kedaent: taIáIkOzi, heIye - Kitttttr; Í;ts:olg l s!

JOT"ESO N{,TSMERtrS

A ,,VIVry IILRÁBÜ*
YÁMáB{

' 
A Tegtrrevelési Tudományos Kutat Intézet

december h 14. napján ankéton fogtalpo"o'*
t bb sportágr' kozottiik a vivás szakirodalmá-
rrnk fejles ztésikérdésével. Az Intézet munkatár_
sa LászL lstván, az arrkét el ad Ja tartalrnas
és részletes t<tértékelést adott a vivással fog-
lalkoz , rqiahban rneselent szakiroclalomr l,
kony vekrti t é s a N ép s portban ko zz étet| cíkkekr l.
Foglalkozott továuuá a ''viv lí1rad 'l_val ís.
Nern szererrénk szerér:.ytelenek len'n1, de btisz_
ke or(xnme&tárjuk olvas ink eIé az el ad urak az
alábbi s z s zerínti megálIapitásait;

''A vívás irodalmában kevés kivételletr'
szinte míndegyik témakort kídolgooták. Edzés-
m dszertani vonatkozásban kevésnek találorn az
étettant vonetkozásu anyagot s f ként a vivás
t ár sad alrn1 j elle gi.i kap c s oIataira tÓrtén kitéré _
sét.

: Arnilyen orvendetes, hogr pl. e szekcikkek
a pszíchÍkaí kérdéseket is kido1gozzák, olyan h1_
ányos a vivás irodalmában a munkával - mínt
pszic}rikai tényez vel isl - kapcsolatos kérdé-
sek kimiivelése. E vonatkozások kídolgozását
azért ts jelent snek kelltartanom' mert a tech-
n1kai és társadalmi fejtí5dés kovetkeztében a vi-
vás korszerti felkészitésének k rttlményei is
megváItoztak.

Tartozorn a"zIgazságnak azzaL, hogy a Vi-
v Hirad eltítt - eme triányosságok ellenére ís -
e].ismer é siinket tolm ács olj am" E gyik s z vet s é gi
lapunkb 1 sem árad ury a sportág irrínti szere-
tet, ahalad hagyomiínyok tisztelete, a precizi-
tásigmen nyilvdntartás és _ nem utols sorban -
a sportágj v je' iránt érzett gondoskodás, mÍnt
a Viv tr{j'rad ban. Bárcsak a tobbí sportágban
is ilyen szovetségÍ lapunk lenrre! ''

K sz njiikazeliiad nak ezeket az elisme-
r' megáIlapitásokat. Kosz njiik cikkir tnk on-
zetlen lelkesedését ís o'mert a'cikkeikb t sugár-
z viv ás -s zeretet adott alapot ily me gállepitások
megtételére. A magunk részéi' t puátg igér;iik,
ho5i Lapunk szerkesztésí grunkáját az eddigi
gonddal és t r déssel fogjuk a továbbiakban is
végezni.

A Szerkeszt bIzottság

*



ÍÍI{tÍ
ffiVZÁRÜ TAGGYULES AZ O$C.BEN

]i ATÁ L }'N OK I,i A Í'J Á I{

"tnrnrrír évek ta abban a. megtísztelte';ésben
részesiilclk, hogy meghívott vendégként jeJ_en Leh'e-
tek az orvos tííiskolások viv szakosztái-rának é"',zá_
rc5 tínnepségén"

Szeretek elmerrni ezekr'e az évzár t'aggytilé-
sekre, mert azok a sabl.onos tagosszejovetelekt i
eltér en példásan osszetart bar;rri eg;vtittes trrure-
pét ttikrozik. J 1 esik végignézni a hrits széksc:rrs-
kat etfoglal , megillet dott fíataic'k,'lno a rnár' erecl-
ményekke} rendelkez| éLg"Lraá.nés a* elnokség;' asz-
talnrít helyet foglal elégedett vezetdi<on.

Ezavív gáraa az elrnult r: ';adra visszatekint-
ve nag-yszerii eredményekkei dicsekedhet. Magyar
bajnokságok, nernzetkÓzi sikerek fém.jelzik a szak-
osztáLy j rnunt<á3át. Nehéz itt érclemi sorrendet
megáltapitaní, kiknek koszonhet elsií sorban a di_
cs séges szereplés. A szakosztáLy vezet| sésnek,
ameIy rrregteremtette azt a példás sportszerti szel-
lemet, amely g szakosztály nnínden ténykedésére rá_
Íitíbétyegét; a kÍvríl mestereknek, akik nagl szak_
értelmtik n tulmen en, hatíírtalaÍl lelkiismeretes_
séggel és agilitással Lá.tják el a fiatalok felkés i-
tését. Avagy a j szellemben nevelkedett clubsze-
ret versenyz| gáraánau, - P nagrszerii eredmé-
nyek kiviv lnak ?

Dr. I3oross Errr a viv szakosztály elnoke
nregnyit beszédénen tomoren jellemezteazarany-
bettis síker'ek nraryarázatát:. a szorgaImas, fárad_
ságot nem ismer fe].kész lést, pétdás clubszere-
tetet, Ielkesedést és nem utols sorban, a romlat-
lan amatí5r szeltenret.

Beszérle továnbí folyamán az elnok nvomaté_
kosan kér'te a szakosztáIy vaiamerrrryi tagját, hogy
a jov ben sefeledkezzenek meg a sportszerri rrraga-
tartásr l és az ugyne.rezett ''fair pley'' iratlan
szabáLyair l, mert csak ezek betartásával tudjuk
elért eredményeinket értékessé terrni és sporttár-
sadalmrrnkban megbecstilést szerezrtl. A nary tet-
szést' kivált megnylt utárr Sárosy Antal szakosa_
triryí tn|éz' szá:m'olt be a t le megszokott procizi-
tással az eredményekben gazdag munt<ár l. N

A tagság sszetételét íllet en megtudtuk a
jeIerrtésb l, hogy a szak<.lsztálynak 114 férfi és 60
n I tagia van. A miniis1tett versenyz k száma 8L,
ebb t 4 érdemes, 32I.oszt. 

' 
25 I[.oszt., 20 a III.

osztályu . és 93 az ifjuság"i és kezd6 vív . Ezt a te-
kintélyes taglétszámot a szakosztály 4 kiváI noes-
tere, - mjnden ellsmerést érdeml - Ie1k1ismeretes
mrrnkával látja el. Szab LászL 61, Tarí István
55o PoJ.grír J zsef 40, Vass Imre l3 versenyz' ec--
zését végzí, k zmegetégedésre. Hory mitryen ered-
ménnyel, annak fokmér je, a tanitvrínyaík áltat et-
ért rragrszerti s1kerek.

Izetit til kiragadurrk a terj edelmes erecimény _

k1mutatásb l néhány érdekes ad'atot:

Egyéni eredrntínyek; az "Í',osrtályban 66, II.
ls'zt., 33, l[I. oszt; 25, i.fj'.rságiat 13 dont beli he-
lyezést értet eL az év fo$rirn{a1'

l0

A z élversenyz k dics ség lístája, minrlen
tís zteletet rne gérdemel ;

,Juhász KatalÍn ? izben szer'epelt hazai don_
t :ben, Torirr 

-ban 
a VB cion-

t jében \fI. helyezett.'

5 zalotrtay Katalin, 6 izben szerepelt hazaí
d nt ben. a Nemzetkozi BaLa-
tonbajnokságon II. , az Uníver-
siadén VI. helye zett.

Dr. Kausz István 6izbenvoltdont s. Apár-
bajt raz| k pontversenyében I.
he}yen végzett.

Dr" Szerencsés J zsef 4izben voltdÖnt s,
a kardozok pontversenyében
ILI. Bukarestben és Eisenach-
ban II. helyezett.

R -sa Gábor 6 riÖnt s helyezést ért el.
P1a gányi Attíla 5 dont ben volt irelyezett.
I{ uI c s ár Gy' z' 5 dont ben vo}thelyezettaNern-

zetk zL Balaton bajnokságban
egy II" és ery tru" helyezést
ért eI.

Az oSC. csapat eredményei ktilonosen ki_
emelkediíek:

Az arszágos férfít r és peiruait r csapatbaj -

nokságbarr I" helyezés.

A'z otszágos n ít r Cs. B. -.ban III. hely,
Kardban IV. helyezés.

Ifjusági ní lt r Cs.B" I. helyezés.'

. Sárosy Antal parádés eredmény beszámol ja
után a szakosztály anyagi helyzetének ismertetésére
tért át; amely szintén neegnyugtat képet ad.

Kijutottataps az eL ad tak a sikerekben gaz-
dag jelentés ismertetés befejeztével.

Dr. Kausz István szakosztáLyvezet emelke-
dett ezután sz lásrao koszonetet rnondva Sárosy
Antabrak a sÍkeriilt beszí.''ol eIkészitéséért ésa
s zakos ztály ve zeté s é ben kÍf ej tett f áradhatatlan mun_
kásságáért. Hálatelt sziwe]. ernlékezett meg továb-
bá az osc" mesterek eredménydus rnrrnkásságár l.

Dr. b'renklR bert egyesiiletiif titkár az oSC.
elnoksége rrevében tolmácsolta el1smerését az egj| e-
stiIet le geredmérryes ehb s zakosztályának.

Ezt kovet en sor kertllt a szakosztáLyí veze-
t ség ujra váIasztásának aktusára. Dab czi MiháIy
a delegáJ. bizottság határozatát ísmeftette, meIy
szerintaz eddígi vezet ség kivál munt<ájának elis-
meréséiil, változtatás nélktili uj b li megv#l a s ztás át
jav.asolja. A javaslatot a tagság esFhangu-Ielkese-
désseI nagáévátette.

Vég l az egyesiileti vándordijak kiosztására
keriilt gor. Nem tudhaton hory a véletlen 3átéka-en
avasv Sá:rosy Antal cerem riíarrester jÓvoltáb l



Katalin napján tartották Ír.eg az évzár tagryiilés:,
melyen két vándordijat, két Katalirrnck osztották
ki.

A szakosztáLy Iegeredményesebb
2L éven aIu1i versenyz' iének kiírt
Barcza Ferenc rokos vándordijat Szalontay
Katalinnak itélték oda, ezuttal másodizben. Á
vándordijat Barcza Ferenc ozverye nyujtotta át a
gy ztesnek.

Linnak Ítér#k oda1szí:rtén másodi:2ben. Á d{et zvi
Dr. Posta S{ndorné nyujtotta át.lutrász KatnlÍrurak.

A f ískotás vivás fe11enditésének
Juta1mazására alapitott Dr. Gerentsér
LászL orok s vándordíjat, a viv szakosztáIy
anyagl és erk lcsí hefyzetének lényeges megszí_
lárditásáért kifejtett munkáss ágáért Dr. Frenkl
ff. bert az osC. f titkáráník nvujtottakátatagság
viharos tapsvihara k zepette.

-A szakogztáIy 1egeredményeEebb Dr. Boroaa Etrl zét69zEYa1:utlí! végét ért|felu tt .vergenyz'1e 'azá'a'ára kitrt Dr. a végíg lelkeg h8ngulatban megtertott évzá; t&gj
Po6ta sándor r kÖB váldordiJat Juhász Ka'tr_ E réi. Gábor J zsef.

ffi'ffiffi Yfrv Ü{rnnmfI IIflIlIflil'TT WTW
RovATvE'ZI.T : DR. xlÉH r,ÁszLl

Viv szakemberek véIeménye a sz fiat Üníversade viv versenyeír 1

A tofin i vB-hez haBonl .n a|tl'Egcrlme Francaist| néhány viv sza}ember toll& Í értékclt az
1 96 1' éví sz fíai Universiade vív kiizdelmeinek eredmétÍyeit.

A f érfi t6tr' I az angol de Bealnont ir. Kiil n klemelí a résztvev k soráb l a szov_
jetzsdánovics és slaai}ine, valamint a mag].ar GYuricza és a Kamuti fÍvérek índulását. saJnálkoztk vlszont
azon, hog'y az ujdonsiilt világbaj no< ' a lengyel Parulslq/ csak cgapatban indult' - szet{nte a d ut6bcn a vt-
v 

'k 
az egész.l''api fáradságos ver8en]zés után nem mutatta} kul n g k1a6zist: aok egyiittes a}ci , losszul

el készitett táÍnadás 6 hibás k zbegzufás ktivette eg5rmást. _ Az l.hel#rt fory aontat két egyenlá tapasz-
tattságu, deeltér stilusu veigenyz .vlYta ' Á magaa, nyugodt, kífogáataian tcchitkáju zgdánoiicE és e; af,a-
csony' idegeÍÍrber' hlhetetleniil gyorslábu KamutÍ Je\6. 

^z 
cls asgz t KamuH. 5:3 arárryban nycrtc, Mlaj l végrehajtott fle6s és pengeiitéeeg tárnadásainak. A második assz ban ZsdáIov1cs vÍeáavág tt 8;rrct-

jeível valamint pafádriposztjaival 5:2-r€ rlyelt. A d nt a6gz ban \ráItatoz vezotégsel jutottak e! 4:4_Íg.
Brkor KarÍlL'tí gyengétkedése miatt _a kiizdelem néhá!Íy piltalatíg lélbeszekadt, s r.{rate-zaés utál'xamu]ti
minden erejét sszeszedve siket g táEradágt inditott m;ggzEreryé ezzel az I. helyet.- Tetjesiturér4ye i vaa-
mer ség és az akarate! dladala volt.

A c sapatmérk zésekkel kapcsolatban de Beamottt ld'emeli a magyar csaPat egységét, bisz a Ka-
muti-frvérekenés cyuriczán kiviil a fiatal R sa Gábor is b ven megtette a totelességét íégy6z"e t bbck k -
z tt zsdánolricsot is 5:1 arányban. A szovjet csapat zgdánovics é8 s16gik1ne metlett szerefi máBík két iag-
ja osgz1pov ég Rumíne nem tudott megfelel en eredmérryrg lermi.

A r','i t'r versenyr l dr. Eoz5'rnyi Gy 'rgy ad be62ámol t, aki t viv n6t (a
német-- schmidet' a rorr n or ánt és Víkolt, a gzovjet Prudszk;vít és a magyar Szalontayt) emeli ki a mc-
z6ry-b Í, kik máf egyéb világvergenyeken ís megállták helyiiket 6 egyrnás k ;ajtti kilzdelm ji most is kiemcl-
te 6ket a 27 légztvev k z l. A n i d nt igen magás sziryÚnatívort, s me6gzc íet lmulta az eddtgi Uni-
versiádekon a n i l lí'z6kt l látottakat. A végeredrnérry 6okáig bízonÉalan volt' miv l a fcntcbb felsorott t
vtv:r 'négy 

gy zelemmel 
' 
és egy vereséggel ií1t, s Lármer'rk k z;I volt a véga6 gy&zelem' rcgaze1"9. ésé-

hez. végiil ls ez a n5nrgodtságár l és hallatlarr a}anter:eJér6í hires Held1 Schmidaelr' sikerltlt.
. A-- caapatversenyekr l dr. Roz8ortyi Gyrrgy megáuapitja, hogy a Jrl Bzerlpl 

'román 
cgapat s/ _

relÍaét ek6soÍtan orbán kjvál vrvásának ttiszonrreti. ati t onqycásegg;i veite valamcnr5rl euenfelat. 
*

párbajt r ver6enyt székcly Tíbor éftékelt, g me8áuapttia, hogy ebbcn a gzáE_
ban vl6zoEy1ag kevesebb 1smért versenyz akadt, mint a t bbí fegyvcrnem virse''yéte"' Á gy ztes 1en6rel
Gon6lor. vereség né]krtl- n)rerte a v rseEyt. MagassáEít nag,ezer{tin haoznárta ki e igaz ep&váat mutaTott
be. Tatálat8tnak nagy részét 5 t ia zitett fettat't szurásotb t és egyenes támadások l érie et. Á máeodik
helyezett- a ba]kezes maryar Lendvay a d itf ben 7 gy ze]rÍLcÍ ílzerzett', J techniháJa révár alkaJ'mr volt,
hogy parádripoEztokLb lígen 6okhrsatadjon. Éppen e miatt kiggé pagszivnak hatott vlvága' A twálbt hetye-
zettek k ztil a Japán Tabuchi te]jegitrnélyét kell kiemelní, mért ez volt az els cset' hogy az eddtg tc{c-'genl8ller tlenjapán vivás eredménrryelhauatott magár l. tabuc}tí ugyan még nem renaiu<c-áit igazi iarnaj -l r! h l<haz szíjt<aégea tudá66al, de eIkeu ismerni, j tcsti adottgágait és harcos erényeit.

A csapatverseuy 8orán a legnagyobb megIepetégt a szoYjetuDt kÍeBése Jelentette. kit Japán ver't
ki. A d nt6 olaszotszáq kisardn3nr gy zelmét hozta SváJc felett' Lesz gezend még, t!js' székely Tíbor.
hogy _a párbajt rk zdétmek. nem áutak kítl niisen magas izinvonalon, .-it." rs et ieézeit, hog:r acsapat_
verser5r során ígen gya}t'an áltak fe1 nem vérbeli párbajt !.6z6kb | áu csapatok. Remélh;t , r'og'y 

" i.g-
jobba]rnak a k zeljtjv ben m djuk 1eez az e4.yrnással yal ta]álkozásra.A kardvergenyekr I ismét dr' Rozgonyi LiyÖrgy számo1- be, s et {ár ba! kg-
sarile! gza'gezÍ 1e, hogy bizo[y a '.Ett szinvonala igen alacgony volt. Szép akcl t nem lehetett látnl, atmál
lnkríbb az egy ttea a*cl k egymásutánját. Megt6mét1i k ogásali - a torin i vB_hez hasonl gn _ a Yerseny-

ll



btráskodás felett' Ha nem vagyunk képesek ezen Jevltarri - i4a - kéhyszeritve tasz{trtk ta]á! éppcu a vivás
érde}'álerr, a kafdban is bgi'czetni a víllaqrviváet.

Á selejiezók le€nagyobb meglepetése Mcndelényi és a VB-n ll.helyezett ].ens/el oc}ryra kÍeEése volt.
Már a döntő kezdetén valógzinüvolt' hogya Ezovjet Assatiani és a mag-yar Ba}onyi és Pézsa kÖzött dól rEajd
el .r' verbeny' Assat1anÍ tsa*orryí kívéteJével le ts 5tőzte ellenfeleit, Balorryinak viszolÍt Pézaátő1Yolt vere-
sége' Az igy keletkezett holtverseny so!án Bakonyi 5:3 arányban 5yőzött ABsatia'ri ellen. Óket követte har-
rnadi}kérrt.Pézga, negyediLÍént a bolgár Diakovszky

A csapatverseryt a mag'yar kardoz k konn5len nyerték.
*

Belgíum és a Némát sztj\'etségt Ki'ztárgaság három_három t rcBapata mét'k za'tt egymágEal. Á
verseDyt a Német szt'vetségí K ztársaság A. csapata (stock' Meilchen, wessel, Géfr sheinr) lyerte az
NszK. B' cEapata el tt. Á továbbí hclyeken a belga A. ' B., é6 c. cBapata osztozott.

A beka viv sz{'Yetaég 1apJa az "Escrime'' kllzli a párbajt r z k ídet Bng[gtáiát figy lcmbevévc
a négy lcgtobb eredményt. E farrggof a k vetkez6: I. Dehez, II. S]rmkens, III. vanderdÍl"sgche' rv. Klci!.
V. Fnncisge' VI. Depauw. YII. Daelman, v[I; Appart' AILBLáIi 42 epéez szerepel.

Érdekes ugra.ttez az aisszeáL]í1ls az ut bbÍ 5 év haeqll alapon fisrelembevétt ered&ényei alapj án.
Ebben az a'86zeáuitá6ban tehát 1956-1961. évek k ztitt elért eredmények ia szerepelnek. Ez a sorrend a
k veÍt(ez :_I. Dehez' II. Achten' III. Appart, IV. vandendríessche ' v. Ffancisse' vI. symkeng, vII. Klein'
VIII. Depauw. Ezen a listán 47 betga párbajt rtiz t tartanak nyitvánl

*

rendeztek mind a négy feryvernemben. Minden fegyverben mint-
hzRAEtl

TeI-Avivban nemzetk zi versenyt
e6/ harminc résztvev indult el.

a

Férfi t' r:

N i t'r:

Párbajt' r:

Kard:

an viv _utánp' ttásl
A kozelmultban tobb neves kiilfoldi

az oLasz A1berto Pellegrino feleségének fia,

Eredmények: (8-9 es dont kvoltak)

Egyéni

I. Makava (OIasz)
II. Cohen (USa)

III. Axelrod (USA)
IV. Liíwy ( chilei)
V. Favia (olasz)
VI. Price (angol)

Eryéni
I. Meyer V. D. Slujuis (holl)

II. Sokol (USe)
III. Mantovani (otasz)
IV. Freed (USA)
V. Flana (Izrael)

VI . Shimson (Izrael)

Eryéni
I. Dreyfus (francia) .
II. Bakonyi (kanadaí)

III. Favia (olasz)
IV. Liíwy ( chilei)
V. Silvermann (USA)

VI. Digiachino (olasz)

' Eryéni
I. Farber (USA)

II. Pariser (USA)
III. L wy (chilei)
IV. Silvermann (USe). '

V. Price (angol)
VI. VarmÍ (izraeli)

Csapat

I. Egyestilt Államok
il. oLaszország
III. Canada
IV. Izrael

Csapat

I. OlaszorsrVg
II. Egyesrilt Allamok

III. Kanada
IV. Izrael

Csapat 
j

I. olaszország
II. Eryestilt Á[amok

III. Kanada
IV. Izrael

Csapat

I. Eryestilt ÁIlamok
II. Izrael

III. Kanada
IV. olas zország

*

vív t és feleségét ért családi or m. A francia Claud'e Arab és
az angol Allarr Jay feleségének leánya sztiletett.

A maryar viv trírsádalom is sok sikert kivrín a ris jovevényekhez!



tr
ROVATVF-ZF-T , DR. CZIFFRA

Amikor 4 teriitetÍ viv bajnokgágokr l beBzámol nkhoz hozzákezdítnk Eajnílattal keu megáLlBpita-
nunk'.hog. a beérkezett je$lz konyvek igen hiányogak E isl nem rajtrrnk mutik' hos/ a vidék Ytv gportj ának
irr i a lontos er pr báj ! r neEI tudun} o$an részletes méltatési adni' mht szeretr k. JelIeEz ' trosl
míndeniitt naglobb Yolt a létEzárn a szui feryverekben' niÍrt kardban.

A veszprémmegyei terii1eti f eln tt ksr d csapatbajnok sá$án g cEapet lBdult htv&t8-
losan| mlg a veszpréml Hal'adás verser1yetl kiY l eg/ másodík csapatot is tndltott. ,d bajnokeágot a vára-
t<ozásnat megtetel en Veszprém Í. csapata nyerte. Meglepetést cEak az j elentett' hoga a d nt Bélk zésen
a kesztheLylek es/uttese' amely valameDiyi fegavernemben igen komoly fejl dé8t mut tott' megEzoritotta
a' bajnokcsLiatot, amely 5l zelrnét els soiban KocEiE Mlkl sn8k k 8 z nhette 

' 
aki mindeD c6 rtéjét !Eeg-

lyerte. Akeszthelyíek csapatában Marton lgtvá. 'rolt a legjobb. Ilafmadik Ba1atonfilred csapa'ta lett' emely-
b na ezolgálati okokb l távouév f1aáIok helyett két veterámak - dr.'Sárga Ferencnek és Boda Lászl nák.-
keuett helytáJlania, ezzel ki'vetend sport- ég klubszeretelr l adva pétdát' Végeredrnényében I. veszP.ém
I. (Major Éerenc, Kovács Attila, Koc6l6 Mikl s és Horváth Jen ) II. Keszthely I!I. Balatoní red Iv. Páp8.'
Á n Í t rben teljesen azonos volt a helyzet azzal a t ill nbséggel, hog/ 'Balatonf'{ired nem lndult. Ad n-
t itt is szoros k zdelm t hozott veszprém ég Ketzthe1y k z tt' aÍE.1t az el bbíek szekéf Eszter és Morgen
Francigka l ''.l"á"" révénnyertek meg az igen kies.ensulyozottán, j l vtv keszthelyiekkel szemben. Vég-
eredményl I. ve8zprém (Szekér Eszter' varga Edit' vathy zsuzsa és Morgen Franciska) II. Keszthely.
III. Pápa. A férft t rben us/aEaIuryl csapat indult. Eint a n krél. Itt piuanattg sem volt vitá6 a vesz-
pfémiek g. zelne. csapatqtban a sziv sarr kiizd Palágli J zeef volt a 1egeredmé4ye6ebb: mirtden cs rtéjét
áegnyerié. A Éeszthelyiek ktizill ezuttal i9 Mafton István vivott a legjobbarr. Végeredmérry; I. Veszprém
(Palás/i J zsef, \]Yelther Károly, L1p th Ferenc és fiszttart Tibor) . KeBzthelJr 1. Pápa.

F bir : Kei]oényvári Géza.

A Komárom-Gy r-Sopfoni terii1eti kafdcsapatbajnok6 goÍt 6 caapgt vett részt,
Eeri szombathely és Soprorr két_két cBapattal indult. Au el mérk zések utá!' ca'nt be ker1tlt nésl csaPat k -
z a q.i'ri vaBaa ETo. bizonyult a legiobbnak. Igen szoros ktlzdetenr utáo, amely az utois találatokon d lt
el 9;? 

_arárryban 
verte szoE'bathelJ I. csapátát. Qy6zelrí;.ét els sorban Fekete j vivásának k szi'nhette. aki

inden eueníelét megverte. A gzombathelyiek csapatábarr Radimeczky é6 K j:i volt a legeredményeEebb. A
áez nyb l meg kell még emlttenl aajdánt á soproniak tehetséges viv j át. végeredményében I. Gy rl Vasas
(ModokÁrpáa' Fekete Imre' Czigérry Attila és BelÍczay Sándor) II' szombathelyt llaladás I. III. sMAFc. I.
Iv. szoebath ly Haladás u" F bír l Detre I6tván. A férfíak t !'csapatbajnotságát a g/ riek-
trek teljegen azonos sszeáuitáBu asapata nyerte ftilérlyesen. Ezutt8'l' 1s Fekele Imre volt a c5apat legiobb
embe!.e. A másodtk hely kéldése csák ta1ríIataráruryáJ d lt el a kjeryensulyozottabb tatabrínyal es.iittes ja-
vára, amelyben ÍIaragzti LászI Yivott a legeredményeEebben. A haleadik hel) en végzett sMAFc csapatá-
ban Puská6 B rtalan ezen a mérk zésen valaÍlennyi c6(irtéjét megnyerte. A n k terli1eti t fcsapat-
bajnok8ágá!' a szombathelyi Haladás _ Palág/i Mária, Kovács cstlla, Fadryas zsuzsa és Krutzlerci-

'eua 
_ s8zetétel{i csapata kemény kílzdetemben jobb találataráuyat sr za'tt a Gy'r1 vasas ETo eg. ttese

elIen ég ezzel meggzerezte a bajnokságot. tr. Gy r I. sopron Iv. KÖÍmend.

A csongrádtnegyei vív Eziivetség terÍtletí caapatbqjnok6á'gain B férfiak t' r szárnában
8 csapat indult ezért kíeséles rendszerben b(nryoutották le. I. szEAc (.Rada ti. K vesdí' Roszt czy, Balázs
és Horti) II. szvsE ItI. Mak i vsE Iv. szegedt P ttás. N i t rben 7 csapat verEengését ug/ancsak ki-
eséseg rendszerben vivták. I. szegedi P Etás (PuÉztai. Iv.Íolnár. Fárkas, E di' schiltz és wBlther) II.
szEAc t . MED6Z IIMTE Iv. szegedi vsE. Kardban mlrrd EEze négr csapat iadult Í. Szegedi P stás,
tr. szEAc, Iu. Kecskeméti vtir 6 Meteor' IV. tl dmez vésárhelyi sPoftiskola. Párbajt !ben csak két
gzegedi cEapat vetékedett. K ztiltik a szegedt vsE g|' zblt a szEAc ellen.

F btrák; Ktts Báint'éB Jávorkat Istvá!'.

A szoInok-Hajdu-Bih&r Eegye1 ter{t1eti kardcsapatbajnokságon Ezinvonalas kilz-
delembe! a szolnoki MÁv. csapata (szeattstv r!.i J zsef, Bátorfi J zsef, Mészáros RudolJ' Gál J zsef. és
N.'g/ Attila) s. z tt. u. DEAC ltr. Kt5várda. Férft t rben uryancBak a szobroki MÁv. (Szentj.Etványí
J zaef, Deoeca Béla, Bau Imre és P ta Íván) sl zott a Ny1reglházi Pet fivel szemben.

F bír : TthEnyt Lajo8.
A Dél-Dunántull ter{lletl verserry a kaposvári, rrarykánizsai és sportiskolás viY k távolrna-

radás k vetkeztében a PEAC és PvsK kbz ttÍ vetélkedéssé zaugorodott. N i t rben I. PEAC (K sáné'
Ltgett' Pib;;anovich) II. PVSK. F érfi t r; I. PvsK (várnag/ 

' 
Kasza' Ficzere é6 Keregztes) II. PEAC

I. III. PEAC II. Kardban I PEAC (Szab ,Kyns:::::::_:" é8 szi'[ st) II. PvsK-

VIDEKI VERSENYEK

Beszámoltunk arr l, hos. várpalotán uj viv szakosztály kezdte Eeg B{tk dését. A Bányász sK_nak
6z az q baitága a viváE ilcEtt érdekl dé8 fokozáÉa érdekében bemutst t fendezett' amelyen Kárpát1 Rudolf

l3

AND nÁs



töbl..'lzöiöE oli'lÍtpiei bajlokunk tartott éttÍrénybesz&noLót, majd beEutgtót Delneky Gáborfel. RaJtuk kiYiil r
vesiprém1 Ealadáa vlvót ís euálogattek a váfpglotet hírveró betlutstóra.

októbef 8-ín szolnokoü ifjugágí kard és Íérf1 tőrversenyt reDdeztek. Mindkettőn igen
rragyszámu vlvó .vel1. 

'"észl. 
ElóbbÍn 28' utóbbin 52 volt az ind*lók sz'árrra. A verseny zókkenőmentes lebq-

ryoLÍtáEt a iendező Meslei v1gószövetséget dieséri, a'eetyik meg tudte oldanit hos/ eryszerre 9 páston 1s
rnedj'n l'.ltba.ssarrak a küzdetmek. A sok induló között slcEuszott egv III. o. mi!ő8itésü verseniző indutáBa 15.
meTt m1nósltéÉe aetE volt konyvében l(9resztiil'vezetve. Erre csak a döntó leviváBa utáll jöttek tá és ezétt
éleilméIryét megsemmisítették (ő lett volrta a verseDv gőztesel. Hasonl'ó eset fordult elő az egrik fóvárosí
Íf;uo ágí verseoyen lt 

' 
aboluryancsakkét oryan vidétrá YiYót ürditgtt egyeg{ilete' ak1 rÍlár szerepelt m.o. yer-

seny döntőJében. A tévédégt a minótttési BzabáIyok félreértése okozta. A minőeitési szabályok csak II. éB
I. os ztáblu tltnő8ltéshez kívánJ ák neg az indutók megfelelő számát és mínósitési ósszetételét. Ila ez hlá.rry-
zlk 

' 
a verBqr].€n eléÍt eredméqy nem trrlnóEltmagagabb osztá\r elérésére. Á IÍI. osztálJ.u E'inősitéehez csgk

otszágos nyut üI.o. ver8eny döntóJében v'aló részvéted klváqja meg a gzabáJ. Tehát g' III. o. -Bh6EttéEt
o.egszerrl"Í.za verBe!Ü/7ő lÉ' &kl oly&n verEeny döntójébe kerÍut' arneb. valamilyen okból II. osztáIyra nelE
minóstt. Áz lJyerr veraenyzó pedig lfjusági versenyen Ekkor Eem lndúhat' hr' mtnó8itését könyvében még
uelÍr ve}ették kereaztol,' vag/ téve8 szebáymaglarázat miatt nem adták meg. Ig€n kivárrrtos leÜte, ha a
vtdékl v1vóezakoeztáIyok és szt'vetgégek ezt a kérdést a Jóvób€Ít !a$.obb köfültekíntés6el kezel_D.ék.

Kardben Eger} selgóta4 án éa Debrecen versenyzői egláltalán nem Jutottak a di'ntőbe 
' 

amely-
beÍt a gzobroklrk 

J átÉzották a vezétszatepet'. A versenyt z (ótbel szerzet:t tapagztala'talvat és jó techniká-
J ávat aegérdeonelterr B9'1i Imre (Szotnok) nyerte klubtdrEa MunkácEt Íttván elótt. Itr. Aldrásgy Jánot
(KecBkaEé!). Ív. E bu László szegedi Póstág) v. Dókus Láezló (Tszfu) vI. Bársony Ferenc (Szolnok) VII.
Kg'toÍre Ferenc (T8zh) vltr. Bencsik Istt án (Szolnok). A tőrverseny,. amelyben 11 szÉko5ztálJ. vtvóÍ
fetékedtgk lgeE heYet és ez1nYo.El&s k{lzdelmeket hozott. A di'ntó mezónye igen kleryenlitett volt és ri-
uián a t'gyóztee|' eredrnéngrét megsem:rristtették, a hét főre Epadt dörrtőben ketten 4-4 slőzelenrtrel keriil-
tek holtver8enybe. Az r{ravtvás eorán Raskó Jánot (szotook) egretlen trlálattel bizoryult jobbnak Ktss An-
ttllal (Dvsc) aza!.be'l' A nés/ következő vtvónak egrardnt 3-3 $rőzelrne vott. III: Nary Attla (szolnok) Iv.
Lombár lstváu (Bvsc) v. Fodor lBtván'(Dvsc) vr. Ábrahám tst7án (BTr'sc) VII. Soós István (Egri sp.Isk. }

Főbiró: Tlhrnyt Lajos.
október 15-éa Pécsen népee ro'ez&rylt (2Z') és színvotnlas I.o. páfbajtőrvergeqyt rendeztek.

Á herret küzdel'lek során elvérzett Kesefir (ogC) Vadászfy (Spartgkuez). Kovács és Kar&kán (PEAC).Á
döatőben eletnte v&y é8 Méhe6 vezettek' de e késóbb1ek 9orán a Bvsc ftatal tehetsége s párbajtőrt'zője
Ságlry feugtt ée 6 grőzelemrnel btztoBan Í{yerte a verselyt. II. v4ry (Bvsc) üI. Fenyvesi (Bvsc) lv. Eqnk
(szolaok) v. !'arkag (Bvsc) 1lI. Méhe6 (PEAC) 1'II. Kozá'k (Bvsc) VIII. Pintér (BVSC).

e bvsc u. o. Íérft tórvefseÍ\yét 18 t'nduló közül Jakab (DEÁc) veretlenltl nyerte'Il. Kováes
(Dvsc) Itr. ölyü5 (Dvsc) IV. Hámort (DEAC) v. Rácz (DEAC) vI. suráqyí (Dvsc) vII. FÍczere (PVSK}
v I. Bánsrörsli (Dvsc) Ix. T{ajdu (Dlsc).

szoetiti}t9fyen 8erdüló le ánytórverser1y keretében a hetybelí é€ KörEendi leárryok mérték
ö8Bze peagéJüket. Leg1Ekolázottabben Tóth Márta (Sz) v1vqtt, akl megérdemelten qyerte a verseqyt. II. őri
Márra (sz) III. Eorvátlr zBlz1s. (K') Ív. DotEbai Éva (Sz) V. Szandi Vérqrtka (Sz). '

október 22-énesMAFc ItI. o. kardverEe'{.én 16 helybeli viYó lndult. A verseny cgak III.o.-ra
m1nősltett. Adöltőbeaketten emelkedtek kia mezőnyból. KitzüHtk veretleÍr(u gőzött schródl Lász1ó (SMAFC)
tI. schulcz Lr'jo8 (Berzaenyl gi&n. ) III. Bő l6kán (B) Iv. Németh JánoB (B) v. Kurtfalvy Árpád (B) vI. Né-
Doet& zoltcn(sMAFc) vII. Komjáthy Ferenc (sMAFc) vfi. Bíró Józeef (sMAFc) D(. szoják Péter (sMAÍc)

l'őbiró ; Pustás Berta'laa.
' október 2 9-éa saleótarj ánban a Kohász é6 a TörökszentÚrtklós' MÁv sE tfiuság1 vivóÍ mérték ösz-

6ze erej{lket hérom' fes.verneúbe!. A fÚrfi tőrcaeprfu' érkízést a :Katráf.z lryefte !2i4 aifuylan. Nót tófben
virzont a tt'rÖkszeafutklóElrk g/óztek 23:13-ra. Kafdb8t nag/ vo1t E kilzdelem. ame{y végíll ts 9:? a!ár\y-
bar a helybellek laYára dőIt el.

ADVTK III. o. kardvef6elyét 21 induló közüt KBfdos (MMTE) qyerte veretlenltl II Marosvári
(Péc€t sp'Isk.) IIr. Beltalan (MMTE) Iv. Köveg (Pécst sp.lsk.) v. Parfud (MMTE) 'ír'I. xorpás (DVTT()
vtr. szi]y (DvTt) vItI. Sida (DVTX) Da. Bogkó (M.sp.lsk.). Az ifju8ágt rLőí t6r ezáEot r_rktóf Anne
nyerte. (M.sportlsk. ) [. Dqtró llqra (DYTI() m. Tóth sár& (DVTK). Áz ifj ' férf1 tőrózól{ közül etső lett
TerÉáu L Dabóczy ttr' Károlyt. tbben E számbab csak a Miskolci spor.tiskoü niivendékel tndults.k.

Novémber 7-Í emlékversenyek keretében PécBett a serdüló és uttöró koroeztályuak mérték ö88ze
érEjüket. Az uttórók sorában E le ár5ltőr, verser1yt 13 induló közíu sa6kó Vera (Ágostolr téri Átt.rat.1 nyerte
két i-gkoJstá'rsa Ne'gy Ilonka é8 Hofváth Ágnes előtt. A flll tőrben 22 verBeiyz1 i'iaurt. r. Fetrér JózeeflMá-
tyáB klr ) tr. Novák Péter (Patőfi u.) m. Né&eth zso|t (Ped.Fői6k. ryakórló). A serdüIók vereeqyében a
leály tór t:L2 lndutó közűI Pila3zalrovtch lrén (Képzőmüv. giron. ) qyertill. Tel;gdí l1drkó (Kózg. Tei-bD. ) üI.
zgáa.bok! Megda (Lówey gímrr ); AJi q tőrbea 11 veraenyző lépett páetra. Gyóiött Keresztes-.famáB (Nas.
Lajo6 giErn. ) II' várnagy Levetrte (cépípafi Techri. ) ru. vígi'lvtir<ios (Nagy La;os g1rnn. ). Ka-.dbBn Bbd-
ó8gze 8 \rivó Bkadt' Az e!5ő két he\y€n usranazok végeztek, mig ttarEadik KövLs péter (Szécherryr erE'n. ).lett.

Novgubgr 6-án sopronbtn a III._o. kardYerEeqyea 1? ylvó indult. A döntót biztoE fólénrryel
x!ÍvaddobrÍiJáLos (Komárom) lyette klubt{írsa Euslacz Józséf etótt. üI. Parlaki Lajo6 (Naryk&nízga)iv.
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Komj áthy Ferenc (SMAFC) v. Kiss cyöÍ€s. (Nag'kgltzsa) vI. Kürtíalry Árpad (s. Berzsenyí g1bn. ) vII.
Csi'kós Sándor (Nasrkani"sa) VIIJ. Itatl Jenó (S. Berzsenyi gimE. ) D(' Bí:ó J ózset (sMÁFc). A ÍÍI. o.
nói tórverseqyen 12 induló kózü1 a konároml vasutas SC. két versenyzsn'je -régzett az élen. Kettójük
versengéséből stojanovieh Máriá ke!ült ki glóztesen Gyökér Kingával 6zemben. II]. Kofdics ÍiÍagda (Nary-
kaBizsa) Iv. Kreisz Éva (SMÁFC) v. Tóth sarclta (S. Berzsenyi gilÍIn. ) I/I' szabó Melinda (sMAFc) vII.
Ács Mária (s. Berzsenyi eimn. ) Wn. Nagl zsadányt Kléra (s. Beru 6enyi gimn. ) IX. Pete Erzsébet (s' Bei-
zsenyi gíIDn. )

FőbiÍó : Puskás Bertalan

November 12-én a Szolnokon lendezett III' o. kafdversenyen 23 vívó lépett pástfa. A dödt6
mezőnyben a Bp. Elektromos versenyzői voltak többEégben' Köziitük Gócz BéIa tett az elEő' GyőzeLmét jö
k{izdőképességének köszönhette. Majdnem valarnenny1 csóÍtéjét 5:4 arányban nyerte. II. A6ztáIos László
(Dvsc) ru' Rex Kiss Béla (Elektr.)Iv. GÍí Józseí (szobok) v. Nag/ Attila(szolnok) vI' Bajkai Pál (Elektr. )

VIl. Gyórbiró Lász1ó (Elektr. } VIII. suhajda E1emér (Elektr. ) Ix. Murrkécai lgtván (sz-olnok).
Főbir ó : Ptatényi Mihály.
November 19-én Törökszentmiklóson az ifj. nöi és III. o. férfi tő!özók' talákoztak. Az

előbbin 21 induló közül Németh Ilona (szolnok) gőzött biztoB {öIénnyel. Euenjeleitől jóformán taláatot sem
kapott. II. !'aragó Ágnes (Tsztn') III. soó6 nmőte (uóamv. MEDosz) Iv. valna Édlt (Tsztm.) v. vajna
Judit(Tsztm. ) vI. Dani'cs zauzsa (szolnok) vII' Fafkas Anna (Ts'tlo. ) VIII. Duda Márta (Teztrn. ) Ix. sel-
lerMagdolna (TsztÍn. ). A íérfiak versenyén kisszrímu (15) de erős mezóny índuit. EbbenaszámbEnaszol-
nokiak játszották a 9ezet6 szerepet. Az első hat helyet ók fogtalták eI é6 kült''aösen az első két hely'ezett
eme}kedett kí a ttez6rtyb6l' A versenyt veretlenül Raskó János nyerte Ridegh Gábor előtt. 'IIÍ. Balajti cB4-
ba Iv. G.KisÉ cyula v. Mrmkácsí István vI. Kapitáry István vII. Tu'i Mihá]y (Tsztm. ) vüI. Dókus Lász-
ló (T9ztm. ) Ix. tlllc6nik sándor (sz).

Fóbi!ó: Józsa János'

róvÁnosr VERSENYEK
A terüIett csapatbajnokságok levivása utál az otszá.gos II. o. csapatbajnokságokat botlyolitott!ík ls.

Ezekiől tecblikai okokbóI legkózelebb számotunk be. Legutóbb megemlékeztünk a.fól, hog/ az eg.ik ver-
6enyen vita tárryát alkotta, hogy vivómeBter lehet-e versenybiró? A Mvsz Bifák Bizottságe nem hozott
tlltó r'endetkezést s ezérL a mesteÍek versenybifóként alkalmazhatók ott ahol nem viv taniÍványuk. Erulek
az áltáspontrak megfelelően aBVSZ' például aII. o. tőlcsapatbajnokságokra BerczellJ Tibort rendelte ki
főbirónak.

Ennek az idószaknak eryetlen jelentós versenye a Bvsc 50 éves ferrnálásának jubileu_mi program-
ja keretében november 26-árr megrendezett haryományog Katvázy em1ékverseny volt' aÍD'eb.en a
v.MeteDr éIgárdáj áJt kivtiL jóformán valaÍnennyi szárlottev5 párbajtőrvivónk indult. A4? főnyi mezőny meg-
lepetésekben bóvelkedő kemény küzdelmet vivott. váratlan volt síklóssy (IÍsE), TöfÓk ottó (}ISE), Czvikovsz:
ky (BVSC)' sághy (Bvsc) szendelfy (oSC)' Seekeres (v.Met.), Farkas (Bvsc)' Andor (V.Met.), valamínt
váry (Bvsc) kíesése az elsó fordulóban. Legutóbbi szabó PéterÍel (v. Met. ) vivott holtverseqyben m&fadt
alul. Az első fordulónak ez voLt az egyetlen holtversenye. A második íordu1ó víszont bővetkedett ebben. I5l
esett ki Fáklya (csepel) KeseriiYe} (o6C) szemben' továbbá földi (Csepel) a Szarriez1óval és Prédáva.l' való
{ravivás során. K ausz dr. csak hármas h9ltversen}' után biztoBitotta továbbjutáEát klubtársávBl Körmendy-
Yelszemben. Meglepetésvolt még Töri'k Ferenc (HSE) kiesése is ebben a fordulóbajr. A kózépdöntóben vér-
zett eI K.eserü (osc)' továbbá Kulcsár (osC) a Prédával vivott holtYersenyben' va1amint váaljai (vB6a5)
és Erdősi (csepel)' 4 döntőben az osc vlvót voltgk többségben, de az élen nem ők végeztek' Nem€re zo1-
tán a vasas tehetséges fiatal versenyzőJe igen jó rrapot fogott ki és bíztoB fólánnyet (6 s.őzelemmel) nyerte
a versenyt. Es/etlen vereségét dr. KauBztól szenvedte el. Az utána követJ<ezó két verseqyzónek egarált
4-4 glózelmevoltés Fenyvesi csaba (Bvsc) e5letlen találattal m'egelízte KauBz IstváIt (aJsc). Ezzel a tel-
je8itménnyel ő 1s betörtaz éIÚrcz6nlbe. A további nés/ heryezetbrek 3-3 győzelrne volt. sorlendj{tk Iv. Pré_
da Istvrín (osc) v. szaIL1Bz]'ó J ózseÍ (HsE) vI. Ferdtnándy Géza (Dózsa) vü. Rabár Pál (o6c) YÍtI. Bódy
Jánoe (oSC).

Főbír ák I KIeu Kálmán és székely Tlbor.
lYovember 18.án a Dózta ífj. férf1 tórversenyén 55 vivó lépett pástra. A döntőben a rendező

eg.eEütet versenyzól voltak száEbelí tulsuLyban és a helyezettek is g soraikból kerültek ki. I' Jávor l8tván
(DózEa) II. Herczeg Attila' (Dózsa) Itr. László Fereac (oSC) Iv. Eammang József (V.Met.) V. Szócs Lásztó
(Dózsa) vI. Balthazár Béla (vasas) vII. BerkoYits Mikrós (Dózsa} vIIr. Fítlelv Gyrrsr (vasas)'

Fóbir ák: Berty Imre és szetényi IEtvín.
November 1,9-én a Józsefvárosl sportl6ko1a III ' o. férft tőrverseayén 69 vivó tndult. .L részL-

vevők nagJrgzá.@ára tekintettel a 2. és 3. fordulót közvetten kie8éses rendezerben boÍtJ/olították. ' A nyplca€
dödrtőbeaismét körv1vásos rendazert elkaknaztak. A mezőnyből ketten emélkedtek lki Enyedi sigf!"ied (cge-
pel)' akínek us.a! a tőr nem feryvere, de na5. vergenytapaeztalata v-jtamenr1yi ellelrfelének leg16zéséte
képe6Eé tette', Mögötte egyetle4 vereséggel Buday cÜöfgl a JózBifvárost sportíEkola tehetségeJverseny-

.z|'je végzet't. Erdekes megeEliteni' hog/ mindketten a Belejtezőben ennyira $rengén kezdtek' hoAy a köz-
i'etlen kteséses párosltá8kor az utolBók kózó rangsorolták őiet. m. risótrer úitáy (Józsefv. sp.Isk. ) Iv.
Radvárryt Adán (Bvsc) v. vörös Míhály (Hódmvhely MEDosz) vI. sc}ruEatrn Mlhály (va6as) YÍÍ. Lá'szLó
Ferenc (GC) vIIÍ. Erdóháti László (Vasas).

Fóbirák: Bertv Imre és dr. Mosonyi EmiI.
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,at vasas:I. o9 zt ály u kaadver'senyét az 56 ronyl mezónyfe te}íntettel uslancsak vegyes rend-
''e.beti ')ivták. Már az elBő ford ló bővetkedett izga]'mas holtveroenyekben. Ebben a fordu].óban csiEzér
(ÁsI} ki.sés e J elentett meglepetést. A közvetlen kieséees fofdulókban Bog[ár (AsI} veresége a szegedi Apró
L!:"z\cn1.', to-'ábbá Przybiua íeresége Boronkay sándortóI éB Nasr csabáé Bi€ ztraytólvo1t;íílatlan. A dönt6
Elezőnye telje6en kies/eniített erőkbő1 áiott s errnek rnegfelelően a versenyzők korbeverték es/mást. Györ_
váriSándor (tJsC) és Masrar Péter (Vasas) es.aránt 5-5 srőzelemtnel végeztek az é1en. xéttBiut ujrav'ivá-ca a pillallatnyilag jobb formában Lévó oSC vivó javára dőlt e1 5:3 arányban. A további hárorrrhelylzettrrek
4-4 gőzel''r.e volt. III. Heféb Istvá! (c8epe1) Iv. Blsztray Sándq! (Csat.M' ) V. Kovács AftírA (Évsc) !T.
Némeul Lils ':Ió (BVsc) 1,1l. Boronlai Sándor (HSE) vIlI. Kertesi xáro1y (oózsa).

F6b1rák; Ács Igtván és Roétás Tibor.
November 25-26-áA a vörös Meteor rendezett ifjuság1 férfi tőrversenyt; aqrelyett ?1 vlvó

!'épett pá6tra. Ebből a iendező esre6il1et verser1yzói es.magában 28 főt tettek kl. Enrtek megfeleiően a dön-
tőben is többségben voltak. 4 V' Meteor vlvó mellett a' Bvsc-t 3 verserryzí képvíselte. A helyezéseken rs
a, rendező eg'yesüet versenyzói oszLoztak. EIső bíztos fölérrrryel és rnegérdemelten lÍaEmang Józeef lett'
pedlg a lnágodjJí fordulóbót csak qjrEvívá'ss&l biztositotta továbbjutá6át. Öccse, aki uryancsak döntőbejutotia 6e1ejtezőben rnild(i8gze I g'ózeln'et szerzet és hármas hottverseny után jutott tovább' II. Papp l;tván
Itr. Naszáb. Ferenc Iv. Győrbiró László (Elektr' ) v' Juhász csaba (Bvsc) VI. Szőcs László (Dózs&) v .
}Ia'nr!.ang Ferenc (V. MeL ) vüI. ÁbraháE l6fván ( Bvsc) Ix. LombáÍ IstYán {BVsc).

I|őbtrá'k: df. GvörFv és dr. Mosonyi Emil.
December g-éna csatornázási Müvek II. o. kardversenyét 46 induló ves7es teud6zerben vivta.

A le]'ejtezó ú'étkózésdn nelr hoztak meglepetést. A kózvetlen kieséses mértőáésex során váratlarr volt
Boronka'l sándo! vereEége Maróthtól, továbtjá Kérié Szerencsés Rudo1ltól' A döntő kilzdelmei igen szorosak
volt&k' a csörték többsését dön''.öte el €gyetlen taláIat. Az élen Przyblila Györgl (Dózsa} és Magrar Péter
(vasa8) végeztel egyaránt 6-6 győzeleÍ!_úel. Ujravlvásu} során utóbbi glőzótt ugrancsak s:l arányuan. ttar-
IDadík Iett .Eofv4th sz. Ttbor (Csepel), akilek vlvása us/anctak kiéme1kedett a mezőny többi réÁzébőL. Ív.
Bognár Gábor (ÁsI) v. Borváth Inre (css't.M.) W. Eeréb l6tván (csepel) vII. Lénrírdi. (ASI) VIII. Bujtás
Fár (Bvsc).

Fóbir ák: Ács Igtván éB Mittelmayer ödón.
December 1o-éÍr a vasa8 ifj. ka! dveraelye 46 verseEyzót s^tjti'tt esrbé. A középdöntők

ered'!éEyei a1afi &t el&eIáthztó volt' bogy a helrezések kérdése a vöróa rvreteoi és ruÉbosz közöti dól e]'
A döntő Yirzonylag Eztnvouala6 mérkőzéseket hozott é8 az eredmények g. várakozásl ígazolták' bár a küz-
delDek igen Bzo.osak é8 kieryenlitettek voltak; a']íinek következtében ez élen végzette-knek is 2-3 veresé_
g{ik volt. A nezóny legnrihosabb verser|yzője kétségtelenül lÍarnmaD'g Fereíc (v. Met. ) volt; ak1 már szá-
tnoE dÖntőt vtYott vég1g. Enaek köszón'tette. hogy rnin ' két verserrytársával' - Szederkényivel és Köve6sel -
azeEben azok hrírora ta'tálatos vezetéseután. meg tudta Íorditáni a mérkőzés sorsát. Igr kerillt Szederkényi
Péterrel (Bp. MED6Z) holtversenybe. Az qlfa.vlvág sorín u5rancsak a Meteor-vivó nigrobb rutiaia grőzé_
delmeskedett a Jó tcilpóérzéHi ellenfele feleiit' HBrrEad{k Mago6 Mlhály (v'Met') akíijó küzdóiép;;sége
8egttett a kózépdtjntó hárEa8 holtver_gelyétől a helyezéstg. \egredik a jó techrúkálukövess.etiita (Bp;
MEDosz) v. végh sándo{ (Dózta) 'fi. L1cov sándof (vasas) vü. szebó Péte! (v.Met.) V[I. Viacze Tamái(cBrt.M.) Lx. Kőgze(hY Álmos (ve6ag).

Főb1rák: dr. Bábay Err'in és dr. cziffra András.
Esl héttel késóbb a MEDosz verset\ye gq'tötte egibe iÍjusági kafdozóinkat. Tekintettel

aTra ' hory ez e verseDy es'beu szövetségi Kupaa'erseny is volt' még többen índultak' szár!'Ezerint 68-an.Ez a nag. szd'm órvclrdetes, Eert eg.ébként íóvárosbarr é9 vidéken eglaránt a flatál vivónetlzedék inkábba szuróÍeglverek tránt érdeklfuik' E'int í hag/ománYos maryar kar.d iránt. A döntó étraezőnye naryjábal
azon96 voll s.z eg| héL+'eL azelőttlvel azza1 a killonbséggél' hory a v. M. vivói közü1 csak l{ammaÍrg Ferenc
jutott döntóben. E!!€k megkezdéae utá! deriilt ki. ho!5r két sároepatakÍ vivó, akik et mint raj tengedélyeEeket
nevezettek t!ár volt III. o. döLt6beE. AverseDJbíró6ág ezértkÍzárta óket és eredményeiket megsemmisitette.
A döBtő mczólye tgr hét főre zswofodqtt. Végeredméqlében Í. Hanmang Ferunc (v_ lret._j veretlenül
Il. Kövebs Atti1a (Bp. MtDosz) m. szedert<éEyt Péter.(Bp.MEDosZ)IV' Seregt Gusztáv (csat.M.)
v. Eupka I3tYá! (xlv' ker. ) vI. szaDdaváry Györry (Bvsc) vIIj Eorváth KornéI (Dózsa).

l'őbír{k: R!.vaez Józaéf és szer€ncsés Rudolf

. 
A JózEefvároai sportlskola III. o. nól tórverrcrvén 50 induló kózül bíztos fötémyel DeBseYlty

Yvette (v.Met.) lett e16ő. Megé!'demelte a tr. rr. müeősitést. Küzdóképe6gégbő1 !óL vIzsgizo7q, ltísze1. l
középdöntőben a ne5.edik he\yre is csak holtveraelryben Jutott' Az r.4ravrvaa soióJt í:o_ra gfőuott és aorrtő-ben elíg kapott ta].áEtot. IÍ. 6áEthr Ke'td.lln (Petófi) ü. NéBeth_Magdr (osc) Iv. várszegiErzsétet (GC)
v. szíláÁyi Má.rte (IIMTE) vI. zgotdog zsuzsa (MTT{) vE. IIorányi r,rrrgit (vg8a6) vl[.-BartánJi Kris;-
tina (Vasas).

Főbíró: Berty Imre
A Petőf{ tI. o ' o'őí l,6 t verBeÍ\yéD lDllldö.tze 30 vlvóoó lépett pdgE . Az előmérkőzések során'

B:glepetéE .volt !ár_*i (DózBa):B.tó (Ellett. ) nejta, PlílI é8 Mafkó (osc) kteséBe. e r<ozépaÁntótea cs.Mol-]Íár é5 Lov{'szi vérzett eI váretl'nul. A döntó es.enló erőt képvi6eló réEztlevőI közür 8;kí gem tudott kl-
ugr8J.l' Ig az hÁ'rmas holtvgrEe&J.el Yé gzfutt. e'z elgő ulreYivá8 seB hozott döntést, tnert a vetétlrtár-
sak körb.v.fiék erymást. vécre- .-T-á:od+ {rqviván ''t"n wag''er Ágnes' (vagas) j obb áilot<épeeeége- gró-.
zedelnegkedelt P9b1B9r Györglí (6Q) és ZsendoYicg Juur Gvsc)lelett, rki eikre -ri" üu.uá üírl-
radt. rv. TtEári A@s (Elektr. ) v. szrbd J'l:liE (vasa6) vI' Beller zEuzga (Éetőri) vII. rrergat íve (petótr)
1'III. Káztoéf AdrÍen (6c) D(. c6íz!,e!ek Ágnes (6c).

I|'őbtrák: Boro9 El:1lő d!. éE Kíít'el E!!il.
L6
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AD zBa III. o. f érf ! t rversenyét a szaivetségi Kupa ''fínise" 5euemezte. A nes/ eryesllletek
mindenkit elilditottak' akit csak lehetett. Ebben a v.Meteor vezetett 34 veÍsenyz velt akik ktizi'tt olyanok
is szPrepeltek' ínt Rostás Tibor' Igr azÍ|án lo9 indr.{ gyiut tissze' Ezért két fordul t kiizvetlen kieséses
lendszerben vivtak s c6ak aztá! tértek át a kairvivásra. A nr.s' áI - és kiizd képességet igényl versenyt
megérdemelten szab L'ászt (D zsa) nyerte. E. Radványi Ádám (B!Ec) uI. Ro6tás fiboÍ (v. Met. ) Iv.
Horváth Géza. (v. Met. ) v. Gy rbir Jiínos (Elektr. ) 'i/I. Jávor István (D zsa) \4I. Na8záb. Ferenc (v. Met. )
VIII. Andor Akos (v. Met. ) Ix' Mar, th Péter (B1sC).

F birák:'Balthazár Lajos é9 MíttelTnayef Ödi'Íl.

Nov. 12_én a szo1nokmegyei viv szi'vetség rende"ett I. osztályu férfí t rwer-
s e ny t , ame1yen a helybelieken feliit fiívárogi és debrecení viv k, számszerint 2' 'en vettek részt. A ver-
8eny igen .nagas szinvonalu !'olt és azt rnindvégig ta!í1atje1z6 gép e1 tt vi!_ták. A mez ny er seégére jel_
leÍiz , ho{y a tehetséges fiatal szolnoki t rviv knak nem síkeJ'iilt dt'nt be jutniok. A d nt ben a' UjpeEti
D zsa hat és az Elektrotnos két versenyz je kiizdtitt a helyezésekért' K ziiliik Felkay Andrásnak sét lég
miattvissza kellett lépui.e. Á dt'nt t megérdemelten Pacséry K áztnér (D zsa) dyerte, aki valamenrryi ellen_
lelét Legy' zte. A további helyezések: II. Gyarmat1 Béla (D zsa) trI. May Attila (D zsa}, rV. Hunyadi Alfolrz
(D zsa), V. Veczán János (Elektr.), vI. Kaszás Gábor (D zsa), v ' Felka} andráe (Dozsa}, vnl. Fatt-
csali lván (Elektromos).

F bir : MaszlavJános.

Novembef 19_én a Kecskeméti vtif iis Meteoi rendezett országos Ifjusági N i
T r versenyt amelyen 27 vi.l. Iépett a pástra. A vefsenyt biztos f téÍmyel Mo]'nár Gabrieila (szeg.
Postás) uyerte, tr. Baftha R zsa (BVSC), Itr' Sármásy Béka (Kecgkeméti vM), Iv. D zsa Mária (Szeg.
P s!ís), V. Boros Andrien (DvSc), vI. Ntészáros Árrik Kecskeméti vM)' vtr'. KetránN ra 0(ecskeméii
vM), u,J. Kéry Jusztina (Kecskeméti vM), Ix. szab Tetéz (szentesi MÁv).

F bí r : Gaál Tibor.

Decembef 1?-éna Szotnokmegyei viv 8ztivetség T raikszentmikl son III ' o. férfi
t r és országos lfjusági N i T r versenl rendezett' Szentesriíl, Gyulár ], Nyiregyiázáníl és
Kisvá rdí r 1- nem érkeztek megakínevezett viv k (az ut bbi két heryr l még lemond értésítéi 8em j tt)'
pedig szá íst is foglalta'ttálr! Igy a verEenyen csak szolnokl és tiir kszentmikl si viv k indultak mégpedtg
a férfi számban 11, a n i számban 8 í . Az el bbit HargÍttaí Attilá' (szolnok) Íryerte' II. Ivrunrqícsi iÁ&á;
(Szo1nok}, lÍI. Kapitány István (szolnok)' w. G.Kiss Gyula (szo1nok), v' vaday sándor (Tsztm), vI. Ben-
csik l6tván (Szolnok), Vtr. D kus Lászl (szolnok), vnl. Katona Ferenc (Tgztm). A n k versenyén Németh
Itona (Szolnok) 5 zdtt Farag Ágnes (T6ztm) el tt, 1Il' Farkas Ánna (Teztm), Iv. seller Magdelna (Tsztm),
v. vajna Judit (Teztm), vI. vajna Edit (TBztm), vu. Duda Mária (Tsztm), V I. Fehér Andrea (Tgztm)'

Fbir:JzsaJános.

December h 1?-én szegeden a Radn ti Gimnázium országos Ifjusági férfi és
n6i t r versenyt rendezett. A mez ny eléggé népes volt, a férfr' szááuan zi, an6i számban 1?
versenyz lépettpástra' A férfiak kc'zott I. csonka Lá6zI (Radn ti Gimn' ), II. Fáy Tamá6 (Clongrádi P.).
III. Lászr Ferenc (S z. Sportiskola), IV. Hahn Lászl (Sz'P siás), V. Benedek-Gy rgy (Sz. Sportiskota),
vI. F'ti6ti Lajos (szentesi MÁv), VII' Gausz János (si.P gtás), VIII. Baksa sándor (sz_. P;tás)- Á n i számj
ban l. D zsa Mária (sz.P stás)' 1I. Mészáros Zsuzsa (Sz.P stás), DI. Molnár Gabrie1la (sz. Postág)' Iv.
Bard cz llma (csabai vTsK), V' Sármási Réka (Kecskeméti lrM), vI. Ketzán N ra (Kecskemétí vM), vtr.
ondok Mária (csabai VTSK), VIII. Kéry Jirlia (Kecskeméti vM), Ix' Kádár Margit (c6abai vTsK).

F bir : JávoÍkai Istaán.

Illeghalt

GT]TSNPPtr I?TAZZINI

e nemzetkozi viv s.port egyik legnaryobb alakja.
l925-1935 és L)47 -1952 ér'ekben az olasz Vív _
szovetség elnoke' 1953_195?_ig a FIE eL]l ki tiszt-
ségét viselte.

A viv sport megszáIlottjának ismerték' aki-
nek sikel'tilt a pénziigyiieg kátyuba jutott olas z YívÓ-
szÖvetség pénziigyeit rencezni' majd hihetetlen
agilitással az oiasz vigokai a világ vlv i élére átli-
tani. Telve volt olasz naclcnalizrnussal, ezért csak

fétve választották meg a Nemzetkozi \riv szovetség
elnokévé"

Az aggáiy nem volt jogosult' mert naryszerti
és elfogulatLan ebroke volt a SzÖvetsésnek, akí az
élet más tei'én is bebizonyitott nagy koncepci i át
a szovetség vezetésében is értékesitette.

- A rnaryarvr.voknak igen j 'rarátja volt' ezért
mi benne nemcsak a na5/ viv vezetfit, hanem egy
ígaz bar átrrrrk elhunytát g'}- ás zoljuk.

Dr. Rozgonyí Gyorry
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3. -án szombaton

4. -én vasárnap

1'0" _én szombaton

11'. _én vasárnap

i

L7 . -éu szombaton

1 8. -án vasárnap

24. -én szombaton

25. _én vasárnap

Ára példárryonként 3. _ f't
Szerkeszt ség: .V. I{old u. 1.
II. em. 221- TeleÍorr: Lzl-LL7

e

Budapest ifjusági egyéni párbajt r bajnokság

Budapest ífjusági egyéni kard bajnokság
Budapest Kupa feln tt férfi t r
I[.oszt. n It r (SzovetségíKupa)
I[. oszt. kard
Ifjuságí fiu t' r
III. oszt. kard
Ifjusági fiu t r
Ifjuságí kard
vidéki ifjuságí egyéni fíu t r bajnokság
vidéki ifjuságí egyéni leárryt r bajnokság

Vidék]. ifjuságí egyéni párbajt r bajnokság
vÍdéki ifjusági egyéní kand bajnokság
I.oszt. kard
I[. oszt. párbajt r (Sz vetségi Kupa)
TII.oszt. n it r
III. oszt. férfi t r
Ifjuságí kard
I.oszt. rr i.t6r (I. váIc:gat )

I.oszt' férfí t t (I. váIogat )

III. oszt. kard
ÍI. oszt. kar'd
II.oszt.nttlr
III. oszt. fé'rfí t r
Ifiuságí fiu kard
Ifjusági fiu t r
Ifiuságí Leány t r

I.oszt párbajt' r (L. válogat )

I.oszt. kard (I. válogat )

T,oszt. n it r (Szov. Kupa)
I[. oszt. kard
I[. oszt. férfi t r
fÍ. oszt . n í t| r
III. oszt. férfi t r
TTT. oszt. férfi t'r
Ifiusági kard

A versenyek megtartását csak akkor lehet biztcsra venní, ha err l kíirás

Rendezi:

BVSZ.
BVSZ.
BVSZ.
Csepe1
Szolnoki Vasutas
Szolnoki Vasutas
Veszprém
Veszprém
H dmez vásárhely
MVSZ.
MVSZ.
IWVSZ.
I/w.SZ.
Vasas S. C.
BVSZ
Homréd S. C.
Szolnoki Vasutas
Szolnoki Vasutas

Ujpesti

Ujpesti
Csatornázási Miivek
Békéscsaba
Pécsi Egyetemi AC.
Sa1g tarjání Bányász
Dunaujváros
Szornbathely
Debreceni Vasutas

V. Meteor

V. Meteor
Ujpesti D zsa
Szegedi Postás
Veszprém
Veszprém
-. , ,,DlOsgyor
Kecskernét
Pécsí Sportískola

is érkezik.

FELHIVÁS A sZAK oszrÁr'YvE ZEroKl:_Öz És INT EzoKHÖZ].
Versenynaptárunk megbízhat ságaérdekébenkérjtik a szakosztáIyokat, amennyiben az or-szágos Versenynaptárban szerépl verseiytiket valamelyes oknál fogva a kiirt id pontban nem ren-dezi meg vagy eIhalasztják, kiildjenek err' l ídejében értesitést sze}keszt ségtinknek.
A Viv Hírad versefiynaptára a kovetke z' havi versenyeket ismer$eti, tehát 1e ga 1 á b b6 héttel korábban kell az é;tu"itg"t megka|"""x, t'"gy ")t lekozolhe""iil.-' 

;;".;"-r';"";

Szerkeszti: a Szerke szt BIzottság
Szerkeszt : Gábor J zseÍ
Nlegielentk m|nden h 15._én"

Késziilt a Statisztikai Kiad Vállalat sokszorosit iizemében L3/1g62. Psz. 5oo
Felel s vezet : Garádi Lász,I
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