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Á v1v Eirad iJsszevont két o zé[álxak gf'ya8torlÓdása nlatt osak most tu_

alunk hÍrt adní arr 1' ho.y B ],enryel viv sziivetség k zrebogsáJ tott a a Gdansk'i Ví1á8-

baJnok&íg nÍisorfiizetét. A kézbezáLL .tBTt &lonban éo ayootatáeban k{tiln ' 
Lzléaea f]ize'

tacske fed lapjrín egy f eltii_né Etkelt r E&1 '!)gvÍIlt!-as azánl eLzéa azt rutatja' hogy az

!937. é1í els , - és az e] z Leg negTeldezott Eur pa-baJaokBágok bctirdásával a tíze!b8r_

tnallik - pérLzí'I vl'llí8bqj nokÉágnak ez a 28. r0e81snét16'1é se'

' IIa v Í asz aBE1é liez i.j.uk az !959.-L bud'apeBti YrláabaJlokság 8'éptivítelll
Dtisorflizotéle rneBíuapítb8tJut. hogy ézon a xxtv. aorszán szerepel. Az 196L. év1 torln í
vB. r iisorfiizoté.tx í1yen so]Íéndi jelzés nen vo1t' ale a tava].yl luGnos Ái}93-ln a s' voB-

régz világosa! kfie]'enti' bo8y a !enzétkt''1 vtY ts'lá1toz i g )'NvÍ' _!8k tekfuttl'

IgytébátaEostanívl.1á8b8Jnok6á8!gkBxxvlÍ.-nekkellono1enní.lerr-
slel vtv barátaink azonban er:rek tlacá:.a' tudato Earr r8vIII.|'-Dak Jelztk b aJ lokBáguk8t.

NlBc6 1tt tévgdé8? olvag Lak nognyugtatására sÍetek ktJ alerltsrrl ' 
bo8y a ],8n8yo1 vlv

su vetség reattez blzottgága len tévodett.

EBomLííjJaEárabudapest!Yílá8bqjnok5ágol ké8ziiIetel&1kd1fílval

kiEutatta'bogyre!.lezvénytinknmanxxIv.'''ban9BaJubilártsÍ]xv.ltBe'elentéaétaaol-
ban nern Tették f18ye].enbe. Az eltérést ez \.g39a évÍ neránl vorse4y okozzs. Ezt a v6!'
6onytugJaÉBazolgszokafenyeget háboruehBlyzetnÍaitIenoldtákésLgyaznseLe-
!ítlt ].obo yo]'Ltágre. Az elnarl8d't vI. berlfut1. xIÍ. tokt í ég XIII. belsíab. ol1np1ák Di'r-

tejára 8uoiuan B lo8lka aat kl'vállJ a' bo8J at elBa38dt vÍlágbdlokság is ng8ával }tordo'za

gorrentl1 ezállozásál.

A lengye]-ek Bost elt a logikaí korrLgáláet hqJ tották vrígre'mÍkor vila8-'
nxxvlllril-[&k JelzÍk. A J v6bcn tehát a relld'gz Bu vetségeknek gorrond'Í

legznek.
lCle]-l Kálnán

baJnokságukat
ag8ályaí nen



W# l]TÁdK{pru
AZ OLTMPTAT trE&F{ffi,Sffi{/ffiffi,.$ S{pffi/flfly

NyrlYá! tapaaztalbatték oltaB ln!. boay a v1v Hlrad renalBzorosan fon-lalkou1t azzal a ng már vÍ}á8szortB eltorJgalt fellmoiéosa}, Egly sEerin! sportá8u-ukb-a!
Í6 cBa& uJ edzéar ilazarek la ltyb.tételévoI lehet a veraenyz6É ereaDályasgégéi uizdosíta_
al..

_ I',spu!k fárgdhatatlaaul k zLL a2, e ttírgn a1 rt kutatáso& e}8dn{á!y91t 
'bogy E.aggÉzz azokst a neEtgr.ei*otr a}tk nés tétováznat e ne ].át.lák be afflek ézÍikj

aágeaeágét' ho8Jr a tcc|liLal tudáson felttl a nat Yíiátsb8n eot nást tE-kell 4yuJtan1 t8F
nttvá: alkDaL a he1ytállásboz.

.. i\raggá!'yoe é8 Eethod'ihrs kutatásot alapJ án lmár bl" zo.ayo g.ágot nyort'
bq8y az -uJ tllB.Éu ftstk.l_ ég - pB!ÍhlkaL adottgágotkal renáe].Lez .lersenyz-6t B!-uJ ui a&oá
Jér edz6L fogj áL pástra álIítan1.

!á' atés ne eetéL' e1tror lqpua}ban. r Jobbat kgrea kezdanányezá sokctlÚortotJtlt' ezt sullyal uon a &erotedz L felá cLnezz{lt. rud'&lév a b.orotok veiaenyz61-reI o tárg!' Ltiltin azskenberck fo8lalEoatak a fslké8ztll e folyanán. ale hí!deza}3.6 a ÉzaL-o8ztályokb.! !a- tll9g a vidéL6!-niikÜd edz6í.:rk flgyel'''d1 k1iá.uáuÉ Í61h1vní t hogr nár azutálp tláa f olké gzLl.éao ilyeu czonloltol gz rl'ttt t rtánj to
lalunk nás belyán f,lell trátná! imaÍtotÍ loPorDgt ' a a?orJst ku1d tts68

3laokéDek e16adáaát ' aelygt a leeut bbt lIE Kongrosszuaon t-grtott. B tánaÍ rbe tertoztÍaE 'IEtsrYall.dzé 6i probl DÁJa' oDc1yt6l Polgár J zaef cl}tc ad tálékoztat t olvaa int_
Ira}. BB ho8y továbbl- táJétoz alást 8djulrt a t bbl sza'Ystaáa ollrá.uyu- tgrY.ír l. f91}áÉ L
alE.o rrÍy Sánilor LÍrál EpoTto!ryosuntát - a}t nár ezáeo: tualoná!.yoÉ ctlkébe! f ElaltoEottc!'.1 a té!!áv81 - 1méTtg.se a hatburEba! Ee8tartott !énÖtor6iág1 eclz t olalagoa rte-
t6r].3t{'a _r^uf a u6! fogeir uur o1JrLBp1a:Y6I6gr,i11'' i'tl crne! í;ip6maio1i':b;! É zzét.ttbcszáno1 ].ényesát.

Dr.o6zsy kész rtinmel tett s1e86t kér siÍnkaek-és a k vetkez6ket ktiz ].te
vo].tí'nkt

Á fTaÍburgl s6zej Yét3lts tí! testnevel EzakeEber éa tÍz 'ív neste!.k z']rk DuJtgy ?*q TL*rv .&ltal a- RezulovÍch laclaéd éBstországban é16 nggyar vivoiáÉ:tbr taPt ek negblvást.
A lélrst Yív s! vetoá8 Bg9lYszettg! l963-baa }ezdt6 ng8 te].'yéí'zLtáaílB.Yiv _karettagoLlak. 

. aklkrrok szána f g5rvernenenként ir. l: éiviv{5i á- Eervr-Áa tiaá8;i:lal t!ogfrlo16e!' kssaletbeD csg& bBvonta oslausr Ja'!!3k ssz' a na8Jrobb vlrÚkÜzpontol-uan-nlnt lo!.a'' D agcldorf' Iíeídorhaln. hcnt!111 eho1 érdoleg negteiáktel 1skoláilak^ neld
oJ'61 6llo!lfo].eLl31 Barz t|nal'rersoryogloL. ollen rzéa eel1ott a a noster6kt61 negleleÍteobr'íkaÍ ás ta.ktllal utaartásorÁt Íapasti i iinot_iáríáatt'jayJt -poitJáiái.

PontokBt lebet EzorBlB1 e néaat ba'aoLságoto! /esJéD1 uoJnokgtfuoL/. t{tlsElstk '1 D1a6 lÜ6Yefsonyolr cg'et [énetorazágben- és eÉyet IciitiÉ:'aoa. i tozgiáoi{6eit
2 Poltot adnat. a al nt6ben 1o-3 Do!_tot 1ehgt ázerezd' ec r. uelyt l lefelrí. 7Éractei.bo8y c8yeE- frgJr.TDeEekben el g tét } ! DdÜDt6r bog''ralall a r-angao:r tuselrÍi belycalLoilboss.! c1./

' b 3 r!áIo.Übb BlBpolra bolyozett ol'lnpíat - .l6t .!itág art a c lt 1'.'oI8á1JB'.bo8J_a! uJ- ta.,éE1rt Bcthodtta; a' cl6} r3Íté. .iJrél' s'alggcbu turt"-a rrrjoi ra_Eortt r tcrJ ealJ o.n c1.
Á fg1készít6e -uJ uctbo.iíLáJár tr lcbt1t'roac16 r16eitrlat tartott tolitcu.rcorlobl9r s f!c1bur81 tcgtlovrlági f 1stol3 iea'ear jí_ ---
loldglar Gelscbl.! . rr'*rtá!.rtnat .l6edáráb l B! &]'ábbl tanu1!Árot.ltbttil.lot 

. !t1"_í99' tou csítné4y-B_p9!t l 1g' .' r1r{'a la J l rítgondort eeaéarraaizcrt-lioptÍ!ál1o Eotbodit{t 18éttyo1 8! .lábbí tot{l''.tcl.rrt
l./ Á lccbn1tc.

Á t.obrrtLá! l Pr.lbur8b.rt kcréa gl o.ettr !s!t b'1ozan nÁsgal Toltat ol_foBle'lva a -[e'tcr.t. Dr.Bo.LaEI' /RcÍádrl llb'oíologu. profeaezor asazlgzteuie/ sierTni_e
teelruÍLa_ láryetg _rlnd.n_ glortágbaa gl boei á norga'ot' a nozgáa8oroiÁa aÁ-ien;i6-1;8-laolortálllebbÜ! fua.3!al 1..

A noEÉE tÜ'r' .ny.tt c lcohar1ts lrJe c16. /ür gz e azerad EuorÍ'trt ! Ílcaa'lább la e 'lY 
gbe.B bl'o!'1tásra lzo'fÍl.I 

^ 
BlovJBt azen c !árol ol6rrheladáat árlol; áultlár.

!!á'ry as' ho8y 8 lolaáaokot solat tall Eyatolobl. leuatább!.. eD!v1!r_a48 alol r.cban1lusaá 
'ába} 

ás 1gr . tív lat rcrgonÍ-L lbra u, n t rÍ en íatll áeeT t -Da!.m1rrl a_ negfelel nozgáa c!6tercr !érc.lo!D].1}í] tabb loBBáloL tclirralrJrr'oe:l_s'. eYc! Lll_elrot /EogLeP 
'E6.t'LBlf 

, !.rt osa} bolrlabb 1il6 utíJr etlBrr.llodIl a asci!6-.ai la. o{8é! aDJa8cB rc rtb../ at általírror a lot4lle Í'ontltrrtÍ3 -} kB'ctet-DénJoihéi.

t



Lánye8aa szánuJotsrs tlrdní eztr ho85/ B Eodelrr Blcltlól'et 6z6!1at ta a toch-
!1kát c8Bk évek1s tá.rtó 'lapolténtl 

g5raLorláaeal lebet töká]'.té8en 91gsJátÍt.üi1 éa fena_
talta!'Í.^' trj edzésellárágok aen csókkgltlt gnoek a Jelentósógét1 a megteÍÍel folytatott
ltrapoltélrtt1 1ókola' a úapoo.Léatt asazőzáa foatoaságát. Elllek az erizég 80 ÉÁt ke1l ktten-
DL6.

2./ 
^ 

t8ktíLB.
Ta}tÍLá}ól Dé8 k€vescbb ssó oB6tt FlgÍburgba!. 

^ 
szovJot 6z6n a torillé_

ta! t.tt !8sJ lépá6t slőre. lzt 611ltJát' nbgJ g tgkt1kát lehet t8n1t1nr ée a!!e iÜ!c.
t3aln3k. De hoa'a! lehst!. ozt tan1tsEl? 

'c8s! 
fol a kétdést B b6BzáBoló 1!óJs' Blol8 Dí-

lteT cüac. B'átt fe1tát]'an LeII ao''do1}oilB1. llja B továbbl.tban. ts ren611' bögrr eeJr
évea balü1 f6lál11tana& os/ YlYóDgrt.rkéP!ó lntégetBt léneto:lszégban' abol gzt a kériláat
te negoldJ ál.

LlalÍt 1s e loBterok ós 
'@ras!y!lvót 

kBEö8 atrB]-ísl'alok t3l1 oEt a kár_
itást olóbbrcr1nnÍe ] rátTllt . sohroTpuJrtttiiü.rrag fol'yateá! - 88 oulPlai el3Lé8zttóB
tat66!a}ába.a.

A "t'á8 tattítálE tí!o!ith€tct19! téla és ea foBJ a Iép6"r a rlgcht-
Eporti 98yl} Íoltos roíatát, renói.hetdleg na8ly érdots16atós ktsér.tób.!.

3./ Áz Állókéoeagár.
Io8t árté'tulk el tulddonlóppení tónántbo z. 

^ 
aL'ló:t állóképaaaége neu

lerfc].gaő. gzt nóv61lt1 kell. 
^ 

Y1vó állókóp€saégét esat viváBsal Eon lebot o1ya! nértbaJr
núiernÍ. foí a n8xiná]'l E tougs1tBén5rbea sztlkcógeB. I6nerÍi.lt eay pTs&tikur 8'akorlá8l
nóitot. ánelynek sgtÍtgágável a iivók áuóLépeasését 

's 
8 6zütgé8os nórté}ce oD6lrr1 1.b9t.

Éi-- aá "raieno'uir;hri8" G.rachlar' Boakaap é8-nólEddoll szerÍnt. /Ml Po18ár JóE..f
ad ráazl€tga ianertetőt naí 8z áluJakban. I azarkl I

Á apoltortoE1 vizs8áletoL arra l!ányu1tal óg a oó1 az vott. boty s szÍY
tcl_tecítnóavát fotoz'ák. 

^zt 
t81á1tát. bo(! ez L'no sabb szLY a sEütBóg.neL D68fo1olóe!

töbÚ rért iud a tcr'Lngé a'. reEdEzorbc tlóbnl ár c'által B apoltoló orralEényét fokogd lc-
beto

I1b61 Á11 a! I!ter'e1}t'iin{ 't8 a tlYót!ál? G3!.ohler nétbodusa EzerL.nt a
ttYók hot3nlélt.két alka'loEnal fól_fél ótát &J8Borobat. Eutn8t 10o E-t ía8J/ tovarcbbat
olY.n or{bcdobáB3al. boÉI| érver6aol rzána perocatólt !. le8yoD na8e'ebb nllrt l80. E'uté!
órúinnoi 6ó_9o np._i aÉáorínt, hory éryve!égüL n1Lor áTl al- a 9o-ót peroertánt. /Tchát a
icUcg uegpyo€váat no 6rb6iÍ GI./ Éa a futágt ílyen fo:mÁbaa ne8lrEótlj.L 1o*20-ggor.

4./ Ás izolgrd ].okálla fellesatéso.
Bzén 4al Loll értenlr bo8y a vtvóBB} gyorsaaágra ár títart4Bls a gygr-

ragárrba! vaa f61es szüLség3. Tabát pl. aria. bo8J a láb lzoE'aaa a nagfalelő . g3rorsasá6-
ral -tudl a 

'áEr6háltaD' 
B E'ütaé8es s}cÍót 6s c't bátB1tor r8eétG1d tudJ a. DlettanLlsa

óz azt jclentí. mÉv neg lcel!. Jaiitanl az ltonrat vórellátáeát' a8 otígá! odaJuttatását
.' 1Íon.aJtékhei óa a toJa3Y 81rrúná1á5át.

Bzt &oatan1r ér Geracbleí az€tfult ugJr lsbct glé'!l.r bo8Jr ladEÁllc tn8._
!e}et a].t a].Eg'rrl!k b1zo!yo. lé.18.

Ezt boayBn alkalt3zzul? Íl. töaayu 8t].átátE/Á1 2'o Eét.r nErbálLs osb..-
íéaaél futtatunt. Ytvótaálr 45 ap. narÍnál1. 1ábnu-uka.' Útálre a vlYó 8 pgrcet plhon fgt-
ve]- otána legtlt c!!r ,l5'np. n-artnÁlír legtcrbclá' 6 pero felréaool és a55r |a:oatlll tpolc plbo.né8.ót tenói6ra6 ÍaLrg. 8!t b'ot6!'kí!t lg8folJgbb Mrongzor azabEd vég.zt.trd.

11Í a' Iltclvallealzéarlck a r'1vt.]. Lapcaolatbarr a batáaé het€kolt belül
JélgDtkgzlt' czuió-tut az i'ouatla csal bosg'abb 1d6-nu1'a foJtÍ kt Jó bstá6ét.

!gé
fi!furt .5 c16r6lbo! láttu} /1. a beosotágt/ az er6t bároa!éle F'aEpont

ízeTlnt osztáLyo'táL. Á YíYó'lál a gyoraaaág a <lönt6. L' €16 Ílle't 't!á.nyban Lell .árvélye-
rÍullö'l. 

^ 
tgpasztalat ez' bogy B Y1Yáa ngga !€n koldlcío!Ál clóg8á. I8y Dl. B lébgyakoF

lat'naEa kgzd6 vívóaál féJlogrtí a láblzaoL o:reJét'és ayorsaEá8át I do h&ladó' - re]rBely-
1t1dnJÍ - nár UDlasÁbalt nen ele8gudö laglrobb fal€dstok negoliláaára. cya}orlott !1Yóná1'
oGrsob].et ól nunkatárgal g'erí!t. orat atkor 8yBrapgzlk az izoner6 tovÁbb' bé Já'ülóLoa
l!8e]rrel. _ tta8'obb 1u8glar6ogógaól - batuJ* ré. Ho8yan kápEc1bet6 og el?

Gcr6eb1or ogy fortlt. plansot kó8zltett 20 Í olialkgalóBEol l'o D. bqs8'rrrá8_
bau. Bzca L.u a lábDqlLát ggatoro't.l. Leb6ü !övg1aÍ a tÜstsulyt torhcklrgl' s t6!t alu'la
pea89 óaszoloYácgolásár 8'1 lahozlton! 'tb.

' RövLtle! összefoglal's a frelbur8i étt€kezlst fontoÉabb ne8éllspltáratt
a./ Caak vÍvággal tton 16het g Yltí8t oLtatlú.. l'kl oE€' tcuÓ'tt!árycL

.1árócr9 tö!ok33lk' a!!8& Ltsgászltő spoltot i8 kéll végoznJ.er
b.l 

^z 
áLLók6p9gsóg6t az LJrtor'rlnóalszor utJ á.a kÜüyg! é9 Lbvárbá taőt-

rablóaa; J.1.rttót.qy6ir lehgt fokozn1.



c../ lontos aa l'omer6 fejloaztése' eíro Jó a oBlsohler fólg uethodus.
al./ A gzí8o'itott edzést La kér€sztül kell Ylm1.
e./ JőL víYnÍ azo[ban csak sok rÍváasal lehet nsgtanuln1.

trapoEt a órákhosszat koll viYni.
Yéglll cilse beÍeJszésül tgJ koBdk].udá} beszánoJ"óJ ábarr.
íA frelbur8Í ö6EleJövote1 óta nern lebet rÍtás, hogJt é kond1ció vívóknál

91€ngedbotatlon fo1tétol.
Egy Da8y t apa8zt alatokka'l Tende1k€ző lelkes enber nsgmutatta nekiürE azutat e nag3r erodnények fslé. GerBcblernek sokat kö szöt2het tiink. Világogsá vált előttllnk

n1t J€18nü nakü.t* YÍvóEaak a kondlcíó éa logyan lehet azt n€gBzerezEl; Do éz osat eBoltoYivóEo8t6rgÍ!} Jeléntősé8ét' neTt nyÍlYánva]óvá vált az iá. hogy a koÁdicÍó vtvótuatá8
!é1kü1 eIedBéDytel3ll. Ázo.uban a lg&iobb tBchl3ika kondictó nélkii1 een bozbat naxtnálLg
eroaLloéllyt. l[oBt csat t6lünk füg8' ho8J itt Bzetzett lsne!ét€Í.akBt értékesítsüknr

Nr
A VIVAS SZOV]ET ED ZtS M Ö DSZERERol-

Á FTE Eu1t év1 Buenos ál.reB-í kolgres6zu8á-rr N.Popov. a szov'i gtuli ktll-
alaittség nek e1ntjke 

' 
hatalmas beszédben ísnertetíe a azovJet v:.i'as'rJ; ioaeÉio"TáÁeíJt.

A szovjetunÍ 1952-ben a he16Ínkt o11 p1á! Jelent neg 91a lzbe! a 'nen-
z6tk: zí páBtokon. Á azovJet vlv k fegyvereÍt ektor neu kleérte szeren se és azok enlÍtés_re né1tr5 erednéryt nén tudtak f lnutatnl. Hat év Eu1va azonb ! Ph1I adelDtxláb8!. nár nor-
nyerték a Nonzetek Diját é6 ált 8'1ános feltij!é8t kelt erodnénJiikgt a kiJveik z6 évben szá-nirDl láttára a budapeEtí sportca8lnotbsn 'tB D9g1snételték. N.Popov el adásában a 6zovjetvíváa ene hLbet tlen gyora el rot6r{sét a szovJ etu.ní bgn bevézetett és k vetkesetaáea
vé8rebaJtott céltudatoa edgám dgzernek tu1al donítot t a.

Á baEzád az agéaz Yt].á8 Yiv k zvélonényében nE8y feltii!ést keltgtt és
Dlndentitt álénL konnentároktal klséfték. Íá1unL killiJltisen j leeett_á gzov1et v1Y vezérlek
az B'nogáuBpÍtÁ8a' hory a szovJet YtYás a1apJ alIla} lerakáááuáI a klaaszlLus i6kola alap-glveí n l].gtt a E 88y ar Ískolának ís Jutott aze:cep.

. Á begzédet a ffspoTt és Trrdonáa5r" f. évt 5. szá-Ba naJdrteÍo talJos terJedel-nébe! bo'ta' al6 edz íDt ldvá-aeágára a beszé , két kiilii'tr sen tont s réazét' 1ar./J1} an igk lrebocgáltjuk. Jelen s'áEuntben a gzoYjet edzdB d szeTekr L sz L f6.1ezetet !_ozzut- k -v.ttez6. 9záml'llkba! Dgdt8 a Bestgr ég á t arrttvány víszonyár l sz l -feJ te8etést f 8J ukLt'!Yetlterí.
trLell Ká].Dá!

íA vl'Y sporctnak kla86zíkua lskotájB ltá11áb8n ég Frarrci aorazágba!' vi}á.e-zott kí. Ez negf lelt a kor szgllenének' a klilryezgtnek, a kulturánsk. aelyb Í fakadt Eseelynek B naga íalsj ben telJesen neg Ls felelt. Éppen'ezért uey go!áouuk-. a klas8zÍ}nrg
1skolát n9 utánozzut' nert az ns8a sem utáazéa L keletkezett. hanen az-ui. eEyedilláll .ne átYett' szoctál.íE tiinenény volt. ln1nt t61je6s! lebetetleá a ní százaáult[án ourrprjde6z' szopbok].9sz' va8y sbakespéaÍé irod8lnÍ 8t11u8á't átvena1. !.ett az Bzála'lnaa és tél*náketten utánzá8 lcDne. éppea ugtrr leb'etetl !' a Je1ca Íd beá oly n don viv!1' ahogJt 50á''e1 ereldtt títtsk.

ututá! olsaJátitottu} a le&lobb ttjTténslní ÍEkoláL alapelveit áe alkal_lasLoaltu!} a' uabb nag5rar 1akoláboz. a azoatrét aportol k ezeket a- tapasztalatokat aszotJet t66ta9v61és1 net dugot felhaszná]'ásával ígen golldosgni tualo[ályosaa- alkot nu!ká-
Ya1 tle16!e'tét. I8y keletkezett a nj- vtv 1skolárl. u aszeru!Í nltrator d'o&atlztmst l Ele!-t.s a Ll66azíkus Ískolát l p9au8 

'a8J_ il1ág v á1a86t e]- beEltnket. lnl YÍv lEkolá]rk' taÍ.tttaz egéaz g'oYJet r11á8nézet ' dlaÍektikrrer -
l tren 8karJu& a Yivá. lol! Lt r k Íd6lce fe1á].ut8n1. ssnn1égetro séntcsal_á11a!9 foJ16dést Bkaru'le. Á ní 1d6átJ* a viváB terit16térr css} 13á'$lvona1ak. aD6].yokfgJl déa hLhek ogyas feJBueto1t tárJá} e16rrk.Á s'ovletual ba! Dlnden Lehátgénea iéz poit-

b 1 talulnályoz'ák 8, YLvág sportJát é8 18y tsrontít Eeg a v1vás uJ teortáJáaák éa nei du_gána} bÁatsát.
'A vtrá8 oLtat B at8zs're L agéaz sor peilag glal fe].adBtot hetároInat k r1iltez egéazság f.oLosását 

' 
a taetl káaraégok áa-tebetBésok fáJÍ6dését. az 8}arater6 áa a uorái

ltf9J16g'tését' s t6ob!íta 8 takt1ka ?atLea4téaét,. irpeclál1á 1meret k k zYet1tását.BleLet a feladatokat .agys ges t a!ut&ír\y Í- és edz elJrírds iolyaaría val sitJát neg, aelyo-k3t.3 !!l 8zoYJet- Yív _t anáraí!} á8 néat6r6í!k kÜvotei-Eélygí Íiask e16: B.ÁÍLadJeY;'v. A.t)dia-
6n ki. tr.Boulgtgko' Y.Kou1tov' J. o!a8!ko 

' c. Bokou!' sz8ltcsuk á8 Dáook.
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A nBvelóIouJlta a ní ].egégetőbb €zívü8Jíink. Yo].takóppe! B1ndanB Ilevel6Ó1Já-
ráEokra t{íma8zkod1k' a,Úelyek fe}tételezik az alítiv' f1at&l talitv{ínJok tudBto€ g8yüttDÍl_
ködéeét. A t€nÍtáB els6 szakaszában' csopoTtos oktatá8 közbet]' bizoltyos i&l€Totoket lJruJ-
trrnk a t8jritvá4yotn8k és nlután a kezd'ő vívók nen n1Ddig képeBok e?'eket 'az isueretoket
Ayatorlatban felhá8ználli. ezért l06Eelgedjük e tanÍtváryoknak - ebbeJt a kezdő sza&aszban'-
Éógy egJmásnak segédkezzeáek. /P1. csóportos gyakorlatok, néna g1rakorlatok./. 

^z 
aktÍv1táe

oaZÍtikéiésére líiÍönösen ezélgs teret engedtünk a feladott EJakorlatok véghozvÍteléaél
a kétolita]'í felülvÍzsaétat roódszerének a né6te} ellenőrzése nellett.Vezénygzóra o]-rende]'t
Evakorlatoket nen becsü1'lük sokra éa ezért nen Ís Blkalnazzuk azokat. melt ezek .aeB köve_
ióInek neg a tanítványokiól önálló munkát éa öná11óaá6 nélkill erednélryes nulka nen várha_
tő.

Áz oktatáBl prob1énák lBegold'áae fo1yanií! nóhláBy Eetod1ksi 6€git8é8re 1s
aor ke!ü1h€t | Így olnélot1 éo gyakorlatl kurzusok azerlezéae, a &ya}orlato} közbe! n].uJ_
tött értelEazések. felvíláeo sÍtások ' va1anint az e8yeB ktizdelnek kisJrs.lizáIáBa atb.'stb.
A gJrakor]. atoklak iöbb nódón vg'ló véghezvitels' a vlvásnál a verBenyeke! való réozvétel
éa uás sportágak tanu8á8a1 ersdnénJezlk a f1zlkaí tohetségok feJlódéaét' valanibt az aka-
rat és _ kitartág klfejlesztéeét éppen ugy, Eint a tecb!íkgi és taktÍkat nozgásfoly anatok
elsaJ át1tását.

A sportvivó gyakoTlataÍt két osopoltra iehet fe}oaztanít olya! gyakorla-
tokla. 8l0e1yek az általános fé.jlődéet szolsáUák és gpeclátis 8yakorlatokra. Áz általános
fellőóést ÁzoreáIó ayakorlBtók közé soTolbatJut az egéezségíl8yl tornát és á t1egész1t6
apórtágakat, enelyek a sportoló harnoDlkus fellődéeét bizto€itJák' a!0e1yek !é1tíil cauc8-
tel j e 81tEétlyek n1!cgel1ek.

$pec1álÍo gyakorlatokr eg;lee- ée társas 8yakol1atok 'neatgrrel 
vé8zett l-s_

kol8g]rakorlatok ' YalaEíDt agEzópart[orekkel folJtstott vlYógyakoTlatok nínd a techn1kaí
é6 táktlka1 noágáefolyacratok elsaJát1táBát biztositják é8 batékoDJ8n 61őse8Ítj.k a tanlt-
ványok testl feJlődését éa negerősi5déaét ls.

. A Yarsonyeke! v6.1ó részvétél llee egJsalti}i céua a ngDi edzéseklek' hs'!6b
gz lené't au 6dzés er6dEér\yét éB hatásossá8át 

'en6l1gtt 
B vivó öEztönzést nyel arra' bo8Jl

fo:máJát e 1e8közelebbí velsenyre fel J svits&.

Klegész1t6 Bportágskkén* olyanokat kell kiválasztB!í. -e61ysk a vívásgsJ
r.okdnok. aa teea1Euu le nén elÍgntétggak-. Í1y9n pl. a te!.nLgz ' koÁárlabda. kézítabda'
iiii-.íI'tui"r"'. _ ui"ó"yó" tÚnnyu atretrta1 gyatórlatot' nilt a nagaa- ée távolugráe ' rö_
vld táYfirtá8 ' 

stb.
Az o1nult idók klBsBuikus Yívá9ár8} bízoryoa belyzetgít eleJtjü&. YíBzottt

ohnár bkább ragagzkodunÉ a nozgáateqbníka BlkrlnazáEálroE ABm eIYoDt ngchtral'kat köveio1-
nenvát nratt. baíen a reekrv,ílóuE vlvók t apasztalat&Ín8k tudoaá.nyo s ktalalízáláqa' ía8J16
a biouechan1i(a törYélygillek fe1ba6zná1áEa folytán.

De Bzért azlvoss! helyezibk kiilónöBen na8y.sulJt 9 {tt 1skolában kiJzt6_
nert és E6oE6trla11a8 pontósan neghatá-rozott technikat noúákng} aIkaluazására, -" P:1}4+.+7"-iiii"i.,i.oÁ 

_áiíaE.á. 
a v1vóvoia1 fontoegágára' a teatréggek és a v lvónozgásoL közöttí

;i";;triil: -iérrái náste;.oínk f1ayelnüket a vívónoágások ilöntő noneltlu&lla kolcoltráuák.
Éio'Áil óíi'n- - 

"rap{e"b"ikát 
teréitettiin}, anellyel-kíal9k1tottuk a vÍvókÍképzée 

"19cJ9+!.xo"rs'""i-i;nv, hög.' alaptech81ka r1é!-kü1- !€n 16het t1szte86égeBgn vlv!!' +o8J analfBbóta
iin trépeg j6'veréoket irnl. De c 8ucst 6u e 81tnényekBt pusztán al'apk1képzé Baol elérn1 nen
iér'etl- i- iocÉnika1 ttlonitás-iéitiiioztetetion.clo sánnlesát!€ aeu elegendó a vivó e16kós'l-
;i;éi;.- Épói"__igv_-"u' áreglt tr1 bsnniiltet -ntlite.n olygn felfogás, anely e. pgngék puezta
já;akái' _i-"ey 

í"t";trészoÉ nozgáoó':aak Bzabálysze}Íiaégé t érti a viváe t echlr1káJ a alett.
A nozgáafo:ma rren Eág' n1nt egy tartály' keret''se1t_ne8 kell tö]-te!í s

í1vásnozgásra l eilenző"elenekkel. Ilyen_a r1tnuó, a gyorsÁság. a Laza Lzomzat és bizonyos
iÁiraEióÍí-niiáázit<net ú eleneknek-. Ezck e&yLkét. i'a€J nágíkát eredményoeen használbat-
Juk fel á foIyanatban lévő csöTtében.

Án a nl felfoBáaulk szeTint a tech.uLka nemcaa} bizoqyos nozgásfoly anatok
véchezvítelénél .iátszÍk szerepát. onnél sokkal 1nkább ftglelenbe kell ve.onl a foly8natbaE
1áíó cBörtB koátrét killső feltételeit. ott az BbsztTakt Áo]:Bák kóv6tehéüye1t B-8züt8é8
iráivetiáartr én a teoh::ikai €1enet a le8racloJráIlsabb nóalo! a pLuanatqyl aaazób'elyzet
oÍnáaa kir1onlgeeggógének fÍg1re1enbevé teléiol kell kergaztülYtnnl. Bijv1doa a tecbnÍkát éc
taktikát ö88ze kel]. ttit[l.

fapaszta].t ver66lyzők ég a ne6teIok tísztában va'nnak az enb€lnek @berrsl
Bzambgll kiizdelnél:_en a taktíka JeÍeatőeégével ág u8y t6krnt1k a takt1kát ' 

nínt a kilzalglBn
k'Eenetelér8 atögt ö fontosságu olenet.

Á külföldÍ ég a nl s&Ját korább1 iroda.lEulkban egyníszt a. tecbdka' mág-
részt a taktlka közi'ttí negitáIéaboB nBglobetóBBB neg5r aránytalanság nut Btkozík 

' 
és ez,

azért tovettezgtt be. nert niidkét elen szárepét a Eikerbo! már aebéz fe1lsneTr.i, k'rllöaö-
sóa neúéz a tg}tlÉai vol31ak fellgoréso. Á váglehBJtott cael€kvéaben a !os6z techlika
ázáronáiano 

' 
tre_'" {"ktrt&i btbé csak közvetYe'-a vÍvó s1kartelenaégóben ímer}ret6 fe]..

A taktÍk8 a vívás éltető 1olke ág uálurt Eu a téna a1apo6 tslulnányozá'6
óg á1landó. ló 8yünölcsöt tBrI06 vÍták táTgJ a. Teugsgll }raraí snak t8rtJu}.rté}uíl!y kqlfi'rql
ueeternok aát -a íélernényét | 8úe1y szeT1nt a tat(tlka amy1ra az e8yga vÍíó ].e8bo!só e8Jré-
n1sésétól fílgső ü8ye' hoBy azt tanitanÍ felea1e8es.



'óuohet 
aÍ 'e8!r3s ttYók "irü'i1lri tÍkcptéae }Erggatül_kagul ggÜvl rlaalen-!ap1 vlYó8'ator].atalkBt 

' 
négIi €y 8oadouut; bogy ózal külarJl ís ieii ióEiarrog!1. -"'"{

aat Je}ent1' bogJr e tskttkát kÍllötr, ö!áuó t antár8Jként tgl1 Í6tfo8^u1. l negternát ezktllönöEg! a&koT fontoE' bs t.r{ tválys ölárte e tecbn1Iát órettcg toul ái Jnoei eríiagre62 élneBőIr'bg't neB tual alkglcLet felDrrtatrtí.
- Ah'ta} ellenére, bogy nllde! 8Jrako]Ílat!8t Y8n tecblrltal éa ta}tÍtet Y ollat_

|l4tlr 1t1a19.su].r! a ezÍtkaégeáség-iBló1t !cíós'az_ fol5rtoa vnitó7ii. 
_r!-eiaő 

sJa}orritórEozásar e ha!8sulyt é s'likaégoscés JBlöu nca ós sz fob'tolt változ1t. Á' elBő ly9}o etol
trLaztár, toohlttalatÍ. a tgkttlaÍü ótdgztir 8 tán8dár begy-a*orIáaával Lazdőd1i-á6'i tlié;;;;előbaladtával fokoiatoaar láp ag e].6térba. El_gzi .1eÍéntl. lorv az-Jloliali nozoíootnÁtelőbaladtával fotoiatoaaa láp ag e].6térbc. _rt azt liÍéítii_lósv eo-ílpii6rü-nözaiilí"iia tschrtl.la a don1náa'.IÍa azouban a tech'altsL a]. apot- lerak!úL. Eto:l i8váiiá"it . T"ttrrora lscnllll.a a ooDanaa'.}ta azo.Bba! _a tech!útal. alBPot lala$ul. akko! köYstkozlk a taLttle{alaPolvotss! 

'tyu€Yó 
to!ább].épzéa és pgall8 olya! nartótbca. atr,ieyen g iatirt"-ierJ"i6'a;;;tanttYáry tudatábaa él. vanDak 

'o6c1á1l6 
Ev.ko!l..tót_ _ 

anar vÁttar r {:qnl+!Znv^t -Á-áz-^
a'lap9lY6tg! .EJu€Yo lovaDuacpzéa és pg(tl8 olyatl !éltÓtDcD'. a}rotyen g ta&t1ta le1cat6gáee a
39ort]i'ty. tYga!ábga. fr.. vu!"+ 

'P6c1á113 
gyakorl.trk' _ 8Ecr.'áttel a tsnttvl'n]'ot r{BiólakézzolÍo8hatóvá lobot teEí. bo*y oE3 e'kcÍó't8L a t6chir1}aí ir1l{ ta]a ánnen aliran fan+a-tézzo1fo!-batóvá--.:b"t_,!-_"!"}l-91sv 1sr_"tgtB* 9_aá9h{+t8Í_Laiíi;lJ áppc;-a!*_ i;;;;;

'lit . az a. térrtría_. 
. ltkor léhet--uzt-áz atoíót vgcrelajianl.7vgiúr -rJ'á"-*;ffi ;;a-:kófdlBgelr bo8y rlolyÍt 8to1ót kell választaül a' adott ot1]-s-aetEun?./ I.v lutrrnL á] lr'l._

!íiií::iiiíi!']''fflílf"'íl3'ulo:iir #.:í:lÍ:l'iÍ_rijffiIlúa!E;*l'*:i ílÍx";T"ts:i

a teciulíkg a dontnánflnl{a azonban a tgchntkal aLapot-lerakürik,

guj.nt aÍa hez. n

/toLytatJu&/

AtMERt r<A! VTVOBAJNOT<SAqOK

A Pánanerj.kaL beJnokoágok befeJezé-
8e után vI"29. ég vII"8.-a k ztjtt kerillt
gor az Egyeatilt Át1arrok orezágos vív baJ-
nokságaJ-ra. A baJnokságok az Egyestilt A].-
1annok- vlv oportjának nqgy fe].lendijlésér ].
aátak tanubtionyeágot. Nen csak szánrozelfl-
1e&, dg mÍ"rr ségíIeg 1s na5y feJl clég volt
tapasztalhat o

MÍg az el bbí De Capr11es, a FIBo
sln ke tervazerii' k vetkezetegen koreoztÍi]'_
vítt aportpo1lt1káJának kiÍsz nhet6, add,lg B
v1vt!sz1nvo-ne]. omelkedáse vl'tathatatlanul a
ten6orentu1 na6y sgámbsn ntikijd6 nagyar B B_
terek árdeme.

Nem tudbat , BÍlyet oknál fogva, B
baJnoksások 1ebonyo11tásánál negváltoztat-
ták & nemzetk zÍ gorrendet és a kard száln-
nal koad"ték neg a ná6y fogyvornen kiigdelrne*
ít. fovr{bbá a ua3nokságol(at nem kíeséses,
harrem végtg k rv1vásos Te dszerben bonyoll-
tottrík Le. /VaJon Capríles gln k urér [g
aeggy z dtek arr ln hogy a k rv1vásog rend-
suer biztooítJ a s vaI eabb erodrnényeket?
A, azerk" /

Á kard gz{ímra 48 tndul Jelentke-aett. Sok patÍnás nevet hírínyoltunk a név-
oorbano Á végleg vÍsgzavonultak 1Lgt{íJrín
eaerepel l{yllae TLbor dr. ég '{'ortb Vj-téz
Gyijrgy| 8k1k sokszor nyertek usA és Pá'na'ne-
rÍkaí baJnokeríeot éa né6y ol1upÍrín. London-
barr, He]-ginkíbeno Me1borrrngben ég R nábaa
képv1oelték uJ haááJuk ez1ne1t.RaJtuk kívíil
Kwartler, Dreyel e Cohen volt ollnpÍkoaok
Ls k1váltak a sorb l. De h1ányzottah a
régztvev6k koziiI Hagay Dániel' rloy Ta'nísr
PalJ"aghy Cgaba és Diíniilky Gycirgt Íe. Távoi
naradt a& oegtrák gz 'rrneaágu Regob ég a
J'engyel trrardokons Íg.

Meg}epetéere &en kerillt d'ijnt ba
Fong lxíszl ée a v1LágbaJnokÍ diJnt E Blun
SSIBo

_ A veresny kétha:madáqál. ten o$}Bl1-
16 agéllyel pályáatek ey' e1s6sé!re: tÍríll rl,
Esrssrtes' tsoraleso Ftirber 6s_Deearo. vé;
$Ífl 6-6 gy ze].emqaol- há:mgs ho]"tvsrseny ala-
kn]'t kÍ" ag e].s helpr$rtr

6

A holtveroen}t ée eazeL a 6aJnoksá-
got _ most nár BágodÍzbon' _ HánorÍ Jen6
nyerte. If. Keresztes Attl"la, III. MoraLes
6-6 8Y. r Iv. Fdrber' V. Dasar 5-5 8J. r YÍ.
Par1ger 3 8J. r vII. BÍaglni 3 8J. r YIII.Ke-
Bn6, IX. Rlchards l-L gy zeLemel.

fulítégre néLt rhogy e dtint6 kílene
résztvev Je k ztt1 nyoLcan nagJrar mesterek
t qn1tvály8Í.

A statler }IÍlton dLgztemében B
baJnokeágokat sgokatlanrrl nagyszámu k giiln-
aég nézta vág1g. t nérk6zéeeken Jelen vol't
M1guel de Capríles' a FIE eln ker dr.Parrl
Makler ^aa USA V1v ggtiveteégének eln he. KÍl-
].ija de].egácl va.f. - nínt neegfígyel k - a Je-pánok' akLk sgokáe gzeriat nÍndent Jegyer-
* okn

A kard után n61 t6r egyénlvel foly-
trrtták a kttzdelneket egt k votte'. a férft
t6r egyén1l nq[d a_kard éá n6Í t r coapat1
nÍ6 a férfí t6r e párbaJt6r caapat ogaL
eaután. k vetkezett. ReJtély' bogy nÍ índo-
kolta a nemaetk sí sorrendnek ezl, a feIfor-
gatását.

A n 1 t6r egy 41t llarrtet Bíng
nyerte fornrá'e, tetszetde viváegalr 88 e1-pueztíthatatlan' ronoktll Htz{ xtÍtehell
e16ttr llI.Genakinp fV. RomarTr* V. $sh'n{flt
Yeroníka /A washingtonl egyetem ballgat Ja'akÍ a CeopeIbon kezilett el vÍvn1r/'vI.O.Cotl-
nor' vlr.Án5e11' VIII. LtnbaÍBrr Ix. Drrrn_
gÍs.

3drfÍ t r egy n1ben a ta9alyt baJ-
nok Ríchar'dg gy ztitt veretleniÍl /Éltnee ta-
nitvány/' rI.- Áx_elrod a r mal olínpla }'.ar-
nadik helyezettJe, III. Dasarol IY. Russelr-
v. Oohon, VI. Joneg /az ele néger vtv 'ak1 UsA haJnokság clijnt Jébe jutott/l vlr.
Irleehaník' vIIr. GtolÍtor IXn SpLnel1ar
. PárbaJt r eg5léníben I. .AnastasÍ
/sstsgár Vív cr.ub/' II. 'Pestby Pát ' IIÍ.
Ánger'IY.techanlk' V. elcherr TI. tut ohon-
!991""_ Eagyar /uártt tanltvánlf l YrI. ArprYIII' Yan oppen, Ix'. HgrrÍaon.



N 1 t r csapatbzur 13 indul krjztils
I" a New York Fencers Club. II" a Santel}Í
teremr. 1II. a San*Francísko*i I'{a]_berstadt
1skola, Iv. Beverl}y HÍel-i Vince iskola"

Férfi t r csapat I? indul j a k ziíl
In New York Fencera Club, II' New York A1íil*
1etíc C1ub. /tvitnotét clubnak Élttres a mes-
tere,/ II}" a phílede1phíaí CsÍszár teremn
IY" a San Frarrciso-í Márkí teremo

A párbaj'b rcsapatot a Pentatlo.rrj. p-
ták nyertékra Csiszárterem és a New Yor'kiak
el tt.

Kard 
"**Oatban 

L3 lndul k ziil" .IE*mét a két Éltrres_ csapat 7égzett a két erÁlielyen. Io New York Athletik Club, II. a
New Y.ork Fencers Club, TII. a Márkí terem,Iv. Csl"szár terem.

ftz a szám volt a bajnokság 1e8-
színvonalasabb és Iegizgalmasabb veisen} c

An országos pontversenyt 41 ponttal
a New York Fencers Club nyerte, fI.-fIInlrelyen holtversenyben atNew York Athletic
C1ub és a Phi].adelphiai CsÍszár terem oaa-tozott, Dr. Z.F.

suÜy3ffiT-MÁGYÁR
roIsK#LÁI vÍrl Tá LÁtK a zl

tr{/ }APW,SPEN
. Julius 4.- és 7.-e kijz tt a BudapeBtl- sportcsarlok 9dz t6lEeÍbo|1 szovJ et-

EaEyar f51gko1a1 vlv ta]-álkozí5ra keri.ilt a sor, ane1y visszavá8 Ja volt a Du]'t 6 s!o1 ].o-
boáÍoutott T,eningrád-1 ég Lvov-l versenyoknek. Ínnár negyedízben ta1á1ko81k a nagyar f6-
igkolai csapat a gzovJet f Ískolásokkal és ez nl'ndenkor éralekl dé8re tarthat sEámot a naF
91' ar v1v táisada1onbaá, oert a azbvJet f 1skoláeok k zt'tt a azorJet viv gárala alimsrt
k!' tijn 8égeit van alka].munk -iidviizijlr . I8y volt ez nost La.

Á 20 tagu 8zgvjet v1" kit1at t tsé8 Uubaret lv. .' az Ukrán l 1skolal Sport1
szi'vetség alelBtjkélek lezetése &ellett érkezett f vároeurkba é8 a ktiLd ttgé8bér2 Porronar-
.lov ée -Iszlgnov neves azovjet neaterek ne119tt helyet fog]alt t bbek kiiza'tt a logut bbí
land-i ifjusáe1 vÍlágbaJlokság két g3' zteee: a t rvív AlatrÍ8dze é8 a karatvlY Loldklp /-
nldze, valarnint két régí 1mer6siink: valoltila frudszkoYa és a t6rv1v oszípoY.

A szovJet f 18ko1ai viv csapat teMt 18en J er6kb 1 áuott' -alé enaek o].-
lenére a verEeny ngm váltott kl olyarr érdek16dést 'n1nt an1lyet az Jo8gg.l ne8érd6oe1t vol_
na.

Lz elEaraaztaléa egraránt 1ltetl a kijziilsé8et 
' 

a rendgz bizottsá8ot ' 
f -

1e8 azonban s résztvev loa8yar Ylv k t bbBégét' alríknek léleknélkiill vÍYá8a sorozatos sÍ_
kertelenséglek Yolt szi.il anyJa.

Ta1ría a heIytelentil T 8zitett termLnusrrak és a kán1ku1at nalc8aot ]-ob'st
tu1al don1t an1 ra1ndeat. onnek ellenérg azonba.n no8 ke]'l Jegyeznl''ho8!r aklt ia1an11Jr3a
rválogat ot t sá8'' jeuege tirntet kÍ' arrn9.k kajrijnBz akaaltáÍ8 

' 
Ez utol6 1obo1.tí8 k8u ku'_

denl'g akár a Áaját egyénl, av ag1' csapatB gy zeLnéétt n g akkor is' ha B kitualolen Lllátág_
ta1an. Ez hagyonány io].t'eddig sportunkbán és ezt a Jélen alka].onBql ! n vo].t o iluak ta_
pasztalD1. Ennek L vetkeztébén noet sorozatoa é8 t ogyiik hozzá negérdenelt EzovJet víY _
silerekr 1 kel1 bészáÍoolnunk.

Á verseny négy c sapatversenyének eredroér1ye l
Férfi t r: szovjetunÍ - Magyamrgzág 8t8

5936f kapott találataráanyal gy z szovJ8tun1 oeapata saroY 3 8y.' Alalriad'ze 2
g1r.. oozlpov 1gJ.. vat8nlnt Ándrlaatze /máaod'szor/ 2 gy.' i11etY6 R 6a 3gy. 

'lÚaF- rost ée Plagáayi 2-2 gy.. áa Pap dr. 1 gJr zelorooel.

!16l t r: .szovJ etunl - !íagyalorezá8 8:8
44:48 k8pott t a1álBt BTá,tnyal 8J z szovjetu_uirí csapata AlÍk 3'8Jr.' PrudszkoYg
ás erenBylcts 2-2 8!., YalanÍlt Hruscsova 1 gJ ze1en' Ílletve dr. Méltd 61é$lt!é
4 8J. ' Dsmásdl 3 gy.' Gulácgy 2 gy. 

' 
ás Molnár o gy.

A na8yar cÍiapat feláI]Ítása lr6n Yolt EB88oldolt. Io1DáT Anl.k b6á].1ttára
az eL z6 rlap1 J ezerép]'ésén álaPult. de a Yeroenyrutl.anal nen rondelto! fiatal vereeny_
z a két napi igéayberételt non b1rta vé8l8.

Párbaj t r: szovJ etun1 - xBgyarország 9'5
Galkítt és Bazerevlcs 3'-3 cv.t cBokaJev 2 gy., éa sulananLalzs 1gJ.' l11ett9
t ndv ey ée Prétla 2-2 8!.. EeBeÍll 1 gy.' sch.ts''tt o gJ.

A ns81ta3 párbBJ t rcsapat v1YáB9 váltotta kl. a náz6k lÜns 8b 1 a le&n}
8yobb k1ábrá.ndu].áEt. Le1ko8ei1é8 nélkt[ vlvott az egész csapat. nlntbe ltoB vstt k vous
konolyan B feladatot. Á 8zovlot caapat végea_vágtg 1ztoea! tcitoita kez ben a nérLdség
sorsát, llncBenek k zt'ttuk kléoelked cs111a8ok' atá ftlt tte kst a lelLo8od a ttlze. Gy6-
ze1niÍk telJesen negérdenelt volt.

*i



Sarall $zovJetrrni Magyarorsaág 8l8
61166 kapott találatarárrnyal gy n a $zovjetun1 ceapata. 9h9r}a1Tp 3 sr1' MgI-
nikov ég_Alagaiken 2-2 gy-,' loidkípanidzo 18J.r illetve Ka}ruár 4 8Y.r KocsLe
és Moravcgik 2-? 8J. r Torday 0 gy ze}enmelo

A fáJrtalnag ne8tepeté6t itt Íoratay RáI!.iln aLatozts a telJag.n értbetgtlgn
tÍvágá1a.l. an!' a csápatgy6zelánbé ker lt. IPJ tehát n1rd a négy osapatvglsenybo! aluIna,-
radtu,!t.

l's ogyénL versenyek eredményeí. t

Férfl t 6rl ' IÍ: f;}ffi"tÍl"*'t11a
IfI. ilarosi J zsef
Iv. Xay Attlla
v. Sarov /szv/vI. Kísnartonl

YII. Perjfunosl
vIII., Ándrígdze

Ix. Lé.azL

6 gy.
S &y. 9 kt.
5 BJ. 10 kt.
5 BX. 13 kt.
4 ey. 5 kt.
4 By. 9 kt.
4 ey. 13 kt.
3 BJ. 7 kt.
o By.

8J.
BJ. 18 kto
BJ. 20 kt.
BV.
BJ. 30 kt.
8J" 31 kt.
8J.gJ. 35 kt.
&Y. 37 kt.
8J.
8J.
8Y.

9 BJ.
B BJ. 28 kt.
B BV. 35 kt.
7 By.
6 gy.
5 gY.
4 BJ. 44 kt.
4 BJ. 46/36 t.
4 gy. 46/38 t.
3 BJ. 47 kt.
3 BJ. 48 kt.
3 BJ. 55 kt.

1BJ.
6 gy.
6 By.
5 BJ.
4 E!,
3 ftr.
3 BJ.
2 8Y.
o gy.

I[ Í t r;

Párba.i t ri

Eard r

I. Prudezkova /SzV/rr" Dr.Mendelérrylné
I1I. Mereng;rics /SzU/Iv. Darnásdí Gycirgyí.

V. Al1k /SztJ/vI. Molnár An1kvII. Gulácsy áriavrII. Hruscs la /SzÍJ/IX. Siinonffy
X. Bachwalova /9zTJ/xr. CsetvernyÍcskova /szu/XII. Mqjor Katalia

I. Galkin /szÍJ/
rI. Schm1'i;t Pál

III. Lendva,y Lé.szL
IV. BazerevLcs /SzU/v. Préda Tstván
Vf. Sulmanld,ze /SnU/VII. Marosi J zsef

VIII. Keserii János
IX.TrkOtt
X. Bretz Oyula

xI. Nagy Ímre
XItr. Csekal ev /SzV/

Io Kalraár János
II. Al"anaiken /Szll/

IrI. Torday &ílnrín
Iv. Melníkov /sgv/
Vn Charkat up /SzlJ/

VI" Moravcsik Endre
vrr. LorkÍpan1dze

YIII. Gy rváry Sándor
Ix. Gyárfás Att1la

10
9
9I
6
6
5
4
4
3
2
0

kt.
kt.

L7
18

3
6

kn' .
kt.

^B 
e,AéEz ÍGTsoD'Eorozat leetiallt bb él!élye volt !á B'tlrtTe EaLuá! Jáno.

két !'BD'. tcljaetbááye. El.ély3s' .l tlteÚíi trioÁatdsa1 renalre g1kBrltltek' dc rolt 6'Lv. ttyu-
ioitt lacgekksi rr'várni a9 cllénfél tánadáaatt 16 á9 8zokBt gyors e16vágÁeoktg1 s Paráal-
itpoastolEal 8gn1.8.dténÍ. Tscbn1káJ a nág ilarrboe és cs1sgoláera azo'nrl.

$
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de
aA1íg egy r vid esztend ! Itt

problénáít.
Ánikor o sorokat lrluk.nég j avábal zsJ ].anak az olilrpiaí f6pr báJálnab Bzá_

nit cdan6k-1 vB. ktizalelne1. Á vil{ía viv eportl ána.k nai bo1yz6t t az 1tt e1ért ersdné-
nyet fo8Ják neputatnl. Az 1ttertl er i1szonyot fe]-mtíréae alapot 8d az a3zahaaonlltáera.
dc nen lo8osit j ijvendij1ésre.

Felne rtil a kértléa, gzánithatrrnt-e a Mtral v agy év alatt versenyz lnk
otyÁtt arányu feJl déeére, anely keclvez e[ befolyásolhBtj a eaélyofurkot Tokt ba!?

VárakozásaÍnk szerények. - Ea kl.J ! a ].épéa - vivásban 3 araayra lehgt
esé1yiink. Pe'qze ez Btt l fiiga ' bogy az olinptá_u esélygseklet grámlt Ya!69rtyz y' k zíll
hányan váltják bs a hozzáJuk fiizijtt renélyek t.

A vivá8batl az edalÍa1né]. korszertibb a felkégzlllée és vgrsényz6iltk rsény-
bevétele tijbb áldozatot k vetsl . Ha elnek az áId'ozatos er fe8zité64éL ailillsla n.aérLk
a gtrtiln 1cse, egé]'yeínket negni5ve1hetJ iiko

MaÍ 'legfels bb 6portv9zeté siiltk nL'ldelr eTk lc8í éa a4yegt táno8atásbaJt
Tészes1tí t|kieBelt spoitáguakat" a slkereÓ felkészitl s éIdBkébs!' elnok erodoéItyo ! _
nél}ret en Toki bBn nen naradhat eL....

0.0.o

[-Az olinplai falul elhelyezéea Eagy 8oldot okozott B J a.pá_a oi"Lnpia1 6zeF
vez b1zottságDalr. A tizeÍlll s j epán f városbe! nehéa Yolt eIre altalnas tsltl].gtét t8F
1á1ní. Sokálg-folyt e Yíta' }ro8]r .Aaatábm 

' 
v a8y YoyoBLban épttsék-e f61 B'8o0o r rseny-

z6t és lezatít befogaal o11nplet falut.
A J apárr ol1nplaí bizottsé8 ezt akét Parkos' tÍBetes tg!i.i].etét tatÁlta e

1e3a1ka1Ba abbtlak erre a cé1ra. Hogszas vita utá! végi. l Yoyogl nellett di'ntiitték' ert
az k6z6L fek zLk - mÍnt 8J 2 kíl níterre - a k zpoltl stadiolhoz.

Bzt a c8ínoB 
'8ond 

ozott .ayBral szerii telgpli!.égt 13 év ol tt korszer éplt-
leteLvel az 8roez.Lka1 tÍgztek ée csal'átltagj a1 gzátr.áre épttett k. A neglév épllleteksn Ll_
YíÍ]' nlárig naglszabásu éplttezéaek folynak B 8000 ver8alyz6 éa lezet6!*' sgznélyl elhglyB-
zéaéte.

A J apánok sportszeretetér l
0.0. o

tanuskodik' hogy a k lteégek fed,ezégére llt-
elfogytak.vatott oIímpiai bélyegek már n1nd egJ azáLIg

o.o.o
Ak1k nen utazhatnBk lokl ba' Áz olinpiaí 6senéay6k ne8toktntésérB a

Telsta! se81t6égével gugárzott televiuí s adás et reláthat lag nou val a1that ne8' 6r.t
ktJlt 6égoi uírhet etlenit]- nagyoko

vigzolt 24 tál at ké8 bben Eur pa országalbalx láthat lasz a b6!.yg'íno!
kéazxLt fÍlB. anelyre eddis 3o televizÍ s áuo ris - kt'zttlk a lragyar 18 - Jslentkezett.
Bzeat1vÍil 40 iáctt e tár8aBág k zvetlti a 4yár1 olinp1ai JátéLotat.

0.0.0

IKégzill dések az ounplára.l lokt batr járt a fralcle aporthlvat al vezet&
lgt auTi cé tletzo8. ahol ugl nyÍlatkozott' hogy Prauolaor száa Lao versorgz vcl LÍvárr
#sztvenaL| gntleL k 1t6 g91t állei tánogatáa bíztosítJ&

v1B'o!t az usÁ-bsn az 98ye6 aportBz Yet sé8sk k ' tt a klbl1alctás k r{l
álland a rr rctoltárág oly8ntJlrat hogy Egnlody gla ! 16 6zÍlkg 8c.nst t8Ította a gzcoá_
lyeB bBavatko'ást. Lesut bbÍ airJ t i:onfeieacráJ á! _ e1kor uJsá8tr{L no8}ítdozték r l6n -
nyét ag oorítBi .ports! r 6t ságék c1i alcodásá! 1. 18y válagaoltt

'Ea'ladáLtal8nul !anal6rl11 te11 a !á'otcltér 5otet r nsrt c1lolrleg6 o3ctbcttg'álobl tcll c!'al' bo8y a! Usl. !6n tulÖ olrDpial ctapatot 'llokl ba.n
0.0. o

|^ v1v vgrgoaycl glfurbe].'e.e tegeale &l torornoL.l Ál cnl6toraraoL a f}
scila eg1ietcu hat a].!ag t lporrtl j16a1u6g. Épít 9át 6 r e16tt !oJ.!tat É. i-lrt -8éazea
torszs! .

W
Kll néterekben val ban'

aB ÍdeJe napírendre tflzni
íd ben veBzélyegGn kijzel.

nagy er pr ba esenrányeÍt,



-. _. I.|agy. -előayer- ho8y gépkocBivsl 15 pelc a1att negtiJzerrthet6 a Netszetístadtolból ée Yojogtból' az o1tnpia1 fai.ubóI.
Ez a Láteslt&é'7:! 4ár szánoa -lenzetközL renilozvény Ezínhalye Yo1t. Többekközött_ Ítt rendezték neg a III. Ázs1ai Játétok aszta1itenisz v"}sé!yeli.'Baianás aéző-ter'én kosár É!_löplBbq_s nérkőzé saket. fedett pá1Já6 etlétikat viadalo-kat is íaÉottak nárÁ nézót6T_6-f9oo gzetsélJ' befo8adáBáre a}kBlnas. Nözpolti caarnokában' nely 4ox55 nEteráÁtefiilstü' 10-12 rÍYópágt hg].yezhető 61. Áz épiiletben te:mészeteaer ké1ló Á"in.u'iitióia- éáfurd5beult8ég á1l a vereer'y-z6l rendeIkezéséie. Á nenzetközí tarrácskoz{ís ielo'ryorita"arakii1ötr t8!ácstemoket ór'ítetf €&.
Az épiiletet üYe8ftber ].apokkal boritottált be éa a vilár1tást. nelv édillt'Ís nlat agzsrii. YÓlt 

' az olinp1a Íalejéro t_oYábbfeJlesztik. t' Directoír céótruiqúJáí[eiiáit-ae_ l.s- _l'doalls Ieaz' mgrt t8€Ja1 fg!tTó]. a! összeg vivópástokat áttekint}etik ég eilen-rÍzhetík. G. J.

^?, 
rNTERvAttEDzÉS TUDoMÁNYos ALAPJA

An alábbtakban i.smertetjiik a ''DLoLehre der Loichtathletik'' 1958. ].7. azámá-
ban az 1ntervattedzésr ]. sz l. clkk fordí-
tását, mely tudorrányos magya'rá,zatoi ad és
orvosÍlag megrnagyatát,za az ÍntervaIledzés
1ényegét 3

Á vívás j.s álland an változ 3Ít-
rnusban er sebbl VagJ gyengébb er6kífeJtést
k1vrín a sporto]. t l és a vív ktizdelme 1é-
nyegében eg5rnást sorozatban ktjvet íater-
vallr.rmokb 1 á11. Áz lnterval].umokben vég_
zott nrrnka 1gen hasznos odzés'. m dszer,
melyben a megterhelée er6ssége, a megter-
helés ídeJe ée a k zbe1ktatott sztinetek
nagysága tÍsgzhangJának helyes n68vá1aaztá-
s& /aréaya/ a vÍv k kÍképzr sében te d nt6
aB álJ. képosaég megszerzése szempontj áb ]..

nfus ut bb1 évek folyamán az edzés
vona]-án ígen fontos elmélet, a rÍtnLzáIá,s
vá]-t Ís&ertté. laurÍ PLhka1a fínn sportok--
tat ].92o-ban alkalunazta eL Ízben. Nett
feJ1egztet'e tovább' de f képpen a csehncsodafut n Zatopek révén vált ígazán Ís_
me_rtté ugJr bogy el sziir nZatopet-edzéer-
r 1 beszéltek.Ma Ígen talá]. arr .'Interv&ll-
edzésn_nek n6vaaLk.

Itt arn L van sz , hogy a telJe-
sitmény .k vete}nényt b1zo yoa-- r1tmugban
enelJtik ée cg kkentJiik rr8Jr hogy a na8yobb
és kieebb teJ.!oeitményf{pr.s-ok vá1to6atJák
egtrmást. Lzt tapasztalták, hogy íLyán n -,lgn _egyréazt kísebb nérvil az elfárad'áe'násrészt crdsebb hatásu lnger keletkezík.
$okazor azinte va1 ozíntÍtlentil hanlz osucs_
Íd ket ennek az edzésÍ m dezernek-gyakoT-
latL alka].nazágával érték e].. nna'ek Jelen-t sr{ge azonban nem korlátoz dÍk cs prín aYersenyre, hanem vonatkozik tijbbek k ziitt
pl" t a kIín1kák keretében foly mozgáste-
rápJ.ára le" Itt Hjl n gen aa & t nÍ nagy
Jelent aégtt, hogy a5 íntervalledzéánél-á
ng8 te1Jesitnény ellenére, 1ényegríben ki-
nqélés1 folyamat á11 fenn. Xíg aze} tt a
negkívánt teJ'Jeeitnénynek Lmételt gyakor-
Iása telJos er6bedobíat k1vánt s &L inter-vatledzéá naximálÍa tntenz1tás n ].kiilugyqng'zt ér1 o1. Ezt ÍgazoJ.Ja E.A. l[i'iller
unogáIlapttásarhogy a maxtmálíá er kétha:n-
madával nár optí'larrs feJ16d g rhot6 e]..

Íorssertl edzéstervbea ti'bbek k -g tt bémn azempont fígyelenbe v te],egziikségesl

10

Meg kolJ. állapttarrl a rnunka ée pÍ-
henésl fázis míndenkor1 hosseát' ugyszi.n_
tén a munka 1ntenzítását. Mindez fugg e8}-
részt a sportol er n1étét l' násrészt
egyén1 reakci Ít 1. D1en szer1nt a kipÍhe-
née1 fázlst ugy kell meghatározni, hogy a
Légzés és a ÉzÍvmegnyugvás bek vetkezzék
és a frissesség érzése Jt'JJ n létre. Bzt
azorrnal k vetnie kell a munkafázisnak' ne_
hogy a rneger ltetést l val eIszokág k -vetkezzék he. Az 1ngerhatásnak /átváttás-
nak/ tehát az elfáradás e1 tt' illet leg a
telJos kipÍhenée e]- tt ke].l hatn1uk.

Lz 1ntervalledzésnek r víd 1d vel
ezeL tt nég nem volt tudonányos alapJ a. ME
már hatáeának alapvonáea1 elismertek. A
munkaf'i,z1ol gia /uuuer, Lehmarrn és nunka-
társal/ m{r_meglehet sen régen Ígnertette
a szi.inetek elrende zésének Jelent ségét.
Munkalrelyl vizagálatoknál kri térÍrrnként a
te:melést 1darabszám/ nézték' a pulzuet
el]-en rIzték. Megállapitották a mrrnka_ és
szilnetíd. k arányának op{ímálÍs 1d tartanát.
Itt ny1lvánval vá vált, hogy a r víd szi[-
nete! a 1eghatékonyabbak. Ugyan1s a k1pí-
henésl" folyarnat gijrbéJe Bgy exponencÍáIíe
fiiggvényt mutat, tehát azt mutatja, hogy a,
munka befeJegése utání L-2, 1egfelJebb 3perc a. k1p1henés szenpontJáb l meggzemen -en a l_egjobb. A ?*3 percnél hosszabb gzii-
netek eredménye már gyengébb. Lehrnann ép*pen eaért ''J vedelmez szijnetek''-r 1 be-
széL. Igen sok iizemben ezeknek az gsze-
ftiggéseknok fel1smerége alapJrín rijvíd szii-
netekgt á11itarrak be a tetmolékenység ene-
lé sére.

Lz Íntervalledzést élettaní gZEÍl_
poátb l el sátir Hollnaln, Venra}rt, Sch1ld,Bolt ég ValentÍn vizsgálták. .A neÁterneléá
forgatQkaros, Yagy kerékpár ergo éter se-gltségével tijrtént.Isnételt' Yagy ttibbszij-rijs megterhelésnél a forgat karoe ernomé-terek lci.Íl ntl z negterhel6at fokozatoÉka]..kiil nbijz6 td tartan ruelIett éa vá,Itog
sztlnetekke]. mÍndenekeldtt regl-sztrdltát a
P*tt -oxígén felvételt és aá o2-ateadye-tate értékek nagyaágát1 valam1nt-az oxrÉénfe].vételt a k1pÍ.henéEí Íd6benr Á kerékfiár
ergonétéron _végáett haeonI vÍzegálatokiá].
neghaÜározták a tejaav és a p1r szijll savezLniJét a vénás vérben. Egr-nrís1k k1aér-
}etaorozatban mÍnden vÍzegálatl egy n mé-
'*erkl"1o5rq4Pban neghatároáott nrrnÉt__vét*"



zett esJrsuer folyamatosan, ineijd e&yszer
go,k aprÓ sziin_ettel' anelyekben a megterhe-1ést vagy_ teljeqen rnegsltir:.tették, vagy eucsak cgiikkont íntenzitásu vo.l_ l' - 

_ DreÍiettnérték a vérkeringég gyÖ].sas$'gái és vizs*
8á1ták a Yér iisszedéteIét. I-b.o a k vetkegalapvet eredményeket találták:

r Tiibb kÍs szi.jnettel végzett k zepesmegtg1he].ések'éi a bru'' _ ;rg;; -r*rvéteí
csekéIyebb, n1nt egy méteiri1o8rarnban
ugyarrolYanr de toJ-yamatosan végzett-munká-nál. Ennek el feltéte].e az iolt, hogy amunke Íd tartaana és a megterhelés'naeíáá-

. 8&r valrygtnt a szilngt id tartama egy 6Íao-
PYo 9 _ arányban _álu anak egyná ssaIl n'rrÍ ak1gér1etÍ szenély - egyén1 -áaottsáÁaÍt ]..l'ndiv1duáIÍs opt1mr:mt l é s edzé sí á]"-].apotá-
! 1 fii8g. Á vénág vérben a pLroqzol sav ésteJeav neghatározáeok azt nutatták. hopy ateJeav rekaci Ja gyorsabban és ei, seEien
JeJ"entkez1k, mínt a_p1rogsztill savé. amfutezt nár el bb Edwards és uÍísok megállapÍ_tották. tr[tndkét sav szintje a vérbén azorr-ban a násod1k megterhelésnél sohasglo érte]. 8s' ,,els negteihe]-éenél fennáll szín:tgtr harrem soksáor 1gen jelent s nértékbenalatta marad..

Ezeket at ered"nényeket Hollmannazzal magy ariá.zza, aní e!;rszermínd az
98és.z -1ntervalledzés | tékony hatását 1sérthet vé teszi - hogy á mrrntai ég.;éá 'ltaare]g{ _percekb Ir apii[ a0 tzoÁiaí 

""- a oe"-e1látáe s ezz . taz oxigénkj-nrilat relat1vecsak ].aesan n6. Ennek-megfelel en stilyeáa vér cukorszíntj e.M1e1 tt-azonuá-_a sziv_percvolumen a pihenési feltéte}ekhez aI_tqlryal\o{na és a_munkát l még trtesuri É-rÍféríás véredényelc befogaa répuáEaáiir6t
}Jrl cs kkeTtenék'Í41qt 1ee a ''nuntaEÁpii-Lárigoklt uJra eizár daánát . ,r- -iuoáior
uJ abb _flzíkai telJesitnényetét klvánrrnk. Aeziv és a véTkeringée nég-neelév 

"ear"io-Ja k vetkeztében, é11e!tátbeí az eiio mee-terhelé ssel, 
_ ^ 

noét csekélyebb oxreán 
"d 

6_ság keletkeá+y, mert a nuika m"gk;;eésák;r&ZollltLr boségesebb aa oxÍgén kínálat a
T""!á! - vé-gz -- lzom számára.-rsmaíett *"g-terhe1ésnél végzett globálls anyagcs Te-vízagáLa!9k aát nnrtátták' hclgy" a-'aeod1t

!;íii ;*"lÍ Íu uáÍ l: "mÍ' *u*sf ffi T}"'';*#:Tehát az aerob anyagceere korábban_a;;;:gyobb 
_ 
mértékben 1ndu]. B 8 r ani 

-árt ar a2,anaerob anJr.agcsere igénybevdtel caekétyebb
}e9?, -n1nthogy az anaerob feltéte1ek áel-
1"t1 végzett ntrnkánál éqthet vé válikrhogJra másodík negterle1ésné1 l a? els negteilheIéahez vísáonyÍtva' cser.orvuuo -o"Ísén
-{geyas"tás 1 e*z.- chrlátensen Ei' 

-"é'"égÍB;;
Míes Ls hason]. erednényre jutotia.lr.
- '- Ebb 1 ered en - gazdaságoe munkar_végzég és're].atíve c"eter}"bb-t;3!ávauínT,

e-1,nek- Teg{q1el6en csekél}ebb --ácíaoztso;
p{ 'eltol dáeeal a3 optinnátte íniervEll_
:$lÉl- egyrészt kevésbé^ faril;[ol-'Jsrészt
e:'otry(ia _lntenz1tás, YagJ s noiÍmálís
tel-J ealt képesség Éetrraii ada - /a*]in irr"oés Hett1ag-er/ nálIett orí".' 

"d{yilrínu rn-89r. .adagolás Iehet séséí 
"v"5irá.uaP.IEéiP_oa 

_ na* lenne leiretségéo. ruigi*itlvet&ea'lk' h9t'y gz az edzés1 dszer a sz1v
:-YeTE9rl.t1Bég - éq 8.z Ldegrendszer s&ínáraragyogo regulácl s edgée.

4g ad,zéa kÍhatágat ttÍbbek k ztjt :aB lro-maat kapílJ.átLzácL Jában ís v1ssaB*ttlkrs't dnoEr L tápiíí$i soÉ *ágná- -a'B].**a=

tíkus uJraképz déeÍ. _ .ínger, az 02 LÍ,Ány*
Tagy ez vetek savasodáea, ami a teÉt1 I[ 8-ter'he1és negkezdéeekor kapott Lneerekíe
á111t d1k be. Egyéb nunkaiíatol8eí"j. -;sk]-íníkat megftgyé].ések anal giájára ugylátezÍk ítt ie-ez _a hgly4et' Éod kiÍzepeser sségii í.ngerek a kapltias aiiít áp{íilÁ;1Ísan befolyásglJák' 

^m15 tul gyenge; Ya ger s- lngerek né.e- esétle[ eát].B*r8;hátna -.

E+o*!. na98fe1e1 en az az-áÍláeponi ts kép-viselhet , hogy .a ez vetek tuisáeos ersii-vanyusodása eirukturálÍser' ínká6b gát1 -l"agr unínt aerkent leg hat. Az ínteíva].]"-szerÍi munka azonben á eava,nyuaod'ást ceijk-kantL.
AnnÍnt azt a sportbelí tapasztala-tok nutatjáko a?, 1nte:nnittáltan rért Ía-dÍvÍduálÍs negfesz1tések sezértékének na,_gyobbodása szoroesn gBu efiigs a folyamato-s?' _neg_-ktvánt t9UesÍt képeásés enélkedé-

B Y lo A magyerázat kézaeLfoghat . Az 1n-tonrallokkal - eIért telJe sitnénvetnéí fel-lép csekélyebb eIfáráaás k i;'k;;téuen
- amÍnt a'B fijntebb eml1tetttÍk - a megtor-helés nagyoágának állarrd v áltogáuá-árr"-nére a munkabeállítás, val.a"q{nt &z egyesízmok_ éppen ugJr neínt'ag egéjz szérvezet
1gen hosszu Ídeíg magasgztntti kégzenlétben
/foruában/ _tarthat azért. mert eeyrésgthosszantart telJesítményr t. nx;ré;;i
gagyszá'lP 1ng9rr 1 van eL " Á meg';"Éáié;és- a p14eaés 1ntervallrendszertei torténváItozásának e1 nytisebb Y91t8 u&y lDB$}a-rálzhat l }.osy a sz rvege t ar{arauEir [;n;nog a tulkonpenzáci ra, vggvls arre' Éoeya 1ebontást -nagyobb nértéÉÉen 

"J"á fe
Étltse,,-ane}{heá -a negtertr;ié; e Já-npt-nenée állarrd váItoz folyanatában"a io-ly 

-arr 
ato s nu'káb a.í]. ií tá e s aI ;'rv an 

_.roí" 
r te -teleket kap, ameJ_y roáe edzésf :mánát-ntncs

lBeSo
Egek & k1sé r1et1 eredoén5ilok ésPzgk éIettan1 nagyarázata nár-eeyéátir i"

lu}j 9s9ll notiváUáÉ az intJ"u"r1;&;ái, deReindell- TJ+bb _-v1zsgálatai' -"*éivát"t 
az1ntervalledzésnql a - sziv áasataitasávaI

|9p"eoIatban -végzeit, ezt nég_Jobb"" alá-táryasztJé!. .9 iu negáttaprtoTtár-r' v o"'egészen két h napos azés' foly*'á' -á'Éuíu;
volurnon titbb nl,nt lo0 cn3-t n-ovet"a["i. Ba
.oly*n lglua4..t l !{p}rrol- e.ltlis á"i-tiiiu['hogy elér{sét}eá t bb- hav1 ' "áEy 

d't ',*u-ra van sziikoég. Erre ngÍáaer ei az-á ng-
floÍ:Pj"r lgey- a t.elJee á; Y;í-""i"*itnl-zo azLa a r v1d gztinetek révén ugyszolirínarra van kényezer1tve, bogy a'Jif-t"íi""
i!iii$i}3**" " 

í*,3Íu "-tÍ:F ** fáí'Í,í*Íi1ngerlése foIya átosan negnaráar' niaratta vázlzomzat áár u5ra npr eni 'ágát. 
g"-

zet.. .a sz1vÍzom nagy ut néi'ieil* til;iroz-hat r- ntnt a folfánato á- áli k pe "i í' *a*zéssel. '
Az ínterva'lledzés továbbá tgraé*szetesebb h1tÁst^ ig.gyekorol á tá"ineéáÍ. irendszefT.r Á negfe ezLíés éE_ íaártá"-p*e"r-attus vá1tog{áeEva1--; - ií" áiáli"í' é*J-zoPzat 
_ k ]-cet'nbatása-t ké';T*;; bé;- Éa*saPilgn oltabbá- váltk. Btr 

";6r 
-l"i-"ia;e$t

É?!i'"*Hr #ffiilii- ilffttrin*r*;ii;-*;
!:ry a. voget*Í{l 1ae5renáÁu"" norná].ís t -lg:l"ax helyroáuÍtrísa aoa6árterápía lxíván8yor'an" term sgetes utoh 6íutogá6b-n-;Í6s-het6" n

3oJ"5ár *I aspf*
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TIBOLDI TIBOR:

A techttika, a tttktika és (Iz e'r(ínlét kapcsolatu, , aíuásbalt,
3. BefeJez kiiz]emény

nz er n)-ét.
A v1lágbájnokság vagy az olÍnPial kiizdeletogorozat egy fe8Jvernenben négy

nao1e tart. ezétl' a techrríkai félkéa'Ítés neIlett a versenyz fizÍka1 fe1ké8ziilt6é8e selr
toi iuoe. é t egyre inkább hat ténxez lé vá1ik. 18y Yélekedik dr.Kauaz lBtván e párbBj-
t rvivás L962. éli bajnoka.

Az er'onlél, vagy kondici az ember tevékeny8é8ének iratás-foka áltq] Jel-
lemzett állapota. J kondici ban van a sportol n ha a sportno zi- ásokat /tí'tt / kelJ. id lg
negfelel hatékolyaágg .l végezni tudj a.

Á szovjet szakÍ]'odalolr spoTtforna néven eÍBtiti a sportol k dvez er ll_
1étét' aÍDely a szervrenászerek ruegfe1e1 funkcionális á]]Bpotának a ki'vetkeznénye.

Á gportbao er nlétnek i6 nevezziik a kondícl t' a nuIka volatkozá8ábB!
pediA bizonyoe érteIenben nrrnkaképeseégr I be Ezé1heti.'iEk. Az er nlét fogalrrárrak neghatá-
iozásában. az eriJnlét viz 8á1at1 n dszerben az orvosok s1ncsenek egyeé5es állágponton.

A v1váEban az ertinlét nen ceupáa a gzervrendszer frrakconálig állapotát'
:nanem az 1dogrend6z r negfe1e1 áu_8potát ÍB jelentl.

' Á ]"egt kélete8ebb fizika1 fetkészité6 Íaellett is Í8el1 nagtrr neglepetés
érhetl a vereenyz t, ha 1degí1e8 ll.ncs Tetxdbent trtncg felkész1tve. ErT61 a tér.ár ]. az
e1r ult 1d szakban kijliJaben t bb kijlft'ldí t arrulnáay Jelent nog.

. Ea ídegtleg ll"ncs é Yiv felké szitYe 
' 
fÍgyelne szétsz Í dík. cselekvéseL-

ben sokszo! célszeriitlán mozgások J ].gr1tkeznek. Á kí8éIletek azerí:nt a figyelnet a naxÍ-
nális azinten caak Báaodpercekl8 lehet fenntartani' najd a hulláBY l8y kijveti. Tapaszta-
lat 1gazouar hogy uj szer,Íl' nozg jeJ.eneégre kijnnyebb f18yelnl' nllt áuand atra' nozalu-
lat1anokra.Eá a tény azonbarr azt j"s je1enti1 hogy er sebben 16 kell ldegíleg koncentrál-
n1. irBi Jelent s ídegeaer8íá veszteséget is Jetent. A funkctonáliE éo az ldeg1 állapot
tehíit az erijnlétea beltil szo]rosatl ijsBzefiigg' Bett a BzeT\ezetbe! a psz1chikal folysnatok
a fizio} giai folyanatokkal párhuza.Tosan zajlanak Ie. EzéTt is jelent egy kiizde1elo8oro-
zat a vív ezámára nencBak fÍzikal' halgB idegl negterhe1ést is.

Á kondici kérdésébea dtfferenc1á].n1 k6ll. [ert p1'. akí képes a saJát
testgulyának v agJ annál l va1 n9hezebb gu1y feteneléeére nem feltétleniil alkalmag áIl -
képesséiet kÍvá! - te1jesítaéw /]nossz[ táit,JtáB/ vagy gyorsaságot igényl tevékenyeég
/vásta/ erednényes telJesÍtéeére. A kondict fogalruíbe az általános er nlét /az aIapvet
fizikai képesséeek/ ée a speciális er nlét la bele taTtoz'k.

I8y nem csupáa az álta1ános' hanen a Epeolális konallci meghatározására
1c sziikség van. Jelenleg l]en reldolke?tink olyan o dEzelrel' ealy pontoaan ee8határoz!á
a vizsgált eayén koldlci Já]rak fok{ít. Altatába! a keringéBl firnkcL viz6gá].atát haéz!ál-
Ják a kondic1 ureghetáro záeára az orvosok.

A koodíct r l akkor kapulk hii kép8t' ha kie8ész1tjiik ezeket a raéréseket
pedag gíaÍ é pszichlkai negfígye)"éssel ig. A pedag gie1 ellea lzés a viv nozgáatechnl-
káJáia; telJeé1t&ényéIe térJáfuen ki., Á fáradtBág p1. a viv knál azokbarr a nozgásokba!
Jelentkezik' aneliok finoliabb koordináci t va8y nagyobb fLByelenai8szponto 6i tást k vetel-
nek. Pl. feÍ t ar t ézurások, e16vágáe, helyzetfeli 8ner6 képeseég, gtb. A YáThat teue8it-
rnény megitéléeébe! 8 kondici lényegee' de cgupán az e8JÍk tényez .

Az et n1ét kapcEolata a tectr!ikával ésa taktikáva]-.
A te}jes1tnét]yt befolyásoua a soportol hangulat B' leJ.kt beáultottgá8B'

teohnikaÍ és taktikai képeesége iE. Ezek az eB].itett sajátossá8ok szorosarr i'sBzefti88eDek
e4ymáosal. noha a kijÍiihények változágára kiil nb z n don reagálnak.

A techn1kai és takttkai tudást a sportol , a vív hosgzu éYek sora alatt
sajátitja el ée így ezek vi6zoly1sg áttandrí képeaaéget. 

^z 
er n1é t azonbal Í8e!t

érzékenJen rea8áI a k liilnétlyek ne8váItozására. A veraely el tt1 plhenés h1ánya. kedve-
z t1en id6.iÉrá8 váItozás /front'bet' tés/ szok8tlan étkeué8t k rÍj]Eélyek 8tb. riivitl íal !
belij] a kondic1 jeIent s rorn1áeát 1dézhetÍk é1 ildlvlduáliB tényez kt l f1igg nérték_
ben. P]-. Spxeafico veise'nyr hos zu utazáa' kovéa plhenéa. cyakr aB t apaazt alhBtJ uk 

' 
botJ

edzés erednényeket és a konattcÍ kifogástalaD állapotát nen ki'v tlk a vBrsenye! na8ÍÉb1
eredmények. A felsorolt t nyez k kijlcs ntis hatásba állnak egynáesal. Nen lehet vitás'
ho8y BJenge kondicí ég toegz hangulBt eaetébott aokkal kevégbé érvéayeaÍilhet a vÍv
techn1kal éE taktíkal tudása.

A'vlv teuesitnényét - nelyb n a vlv t echníkaÍ-taktÍ}aÍ felké8ztilt6é8c
é' erijnléte ti.ikrijz alik - a tényea6k két cgoportJa hatálozza no8t

g./ vi8zolyla8 á 1 1 a n il saJrítoaságok' anelyeL nébá.ny napon bslíll
álts].ába! neB Yá]-toat8k. Bzek k6z tartozlk a t6ohníka1 é8 t8ktlk8í tudáa ás a ftcttsl
alapképeeaée.
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b../ a váLtrozó 8qjátossá8ok' ane}yek aránylag rövld időJl belül
változ!ak. Bzek az emocioDá.l.ÍB fs}torokr táplálkozáai behatások. Pl. éxtrén esetekben a
nen rnegfelelő ar1nőeégü. táp1á1ék2 perceken b6lü1 Ls kífejthetl kealvez6tlen hatását a fIzL-
ka1 kondiciórra.

Áz gllanfél negp111antáea Yaay beneIeg1tés alkalnávs! a 8yakorlatok ke-
vésbé erealménye8 vé8rehal tása rövld idő! belü]' pozltÍv v8gy DegatiY onóciókat Yá1that k1.

A2 élzeLn e k szabályozzák. adagotják a cselekYéshBz az eJlgrBlát.
nen pedig irányitják vagJ' k1Yált.lá'k a cgelekvést. Miné} erősabb árz€].nek fiitélek' ánlttí].
nagyólt érókífeJtésre v agyurrk képesek.Á fé}elem, a hB]ca8' B lolke8edéa Úokazor ne8lepőolt
?elfokozza az eró.nket.

Ennek "elle.qkezójét látJuk érzelem hiárry eseté!.Közönyö8 lelk1 áLlapotban
e!er81ánk Eegfogyatkozík' caelekvésunk negreked az elhatározáBba!.

Bár bo'nyolu]"t összetevői rannak a várbató teu esitnénynek 
'négís 

bl"zo[yos
korlátozá8okkal prognóz1st lehet nondarrl. üegísEerhctJük a vivó technÍkaÍ 

' 
t8tt1kaÍ tu-

dását és az előbbiek-szeri nt Eódlrlk van rá' hógy kond1ótóJára Yonatkozó BeÁközeutő'ada-
tokat á1tapitsunk neg. tre1k]" beállított aágáról paz1cboLógiai nód8ze]rekke1' sorozstog
negfig]relé8ekkel - terenben és versenyen - táJ éko zódhatunk.

N1ncsen tehát szuverén nóalszeTiink gn€llyel a koud1cióra, nég kevésbé a
várható telJesÍtloényre Yonatkozó: b Í u t o B következtetést vonhatnálk le. E8J bizo-
nyoE. ho8y a vívóveTaenyek esélye1 a valóbao !égzett edzésl nulkába! valnak éB csak az
eazéÁÍ nuJxkábatl elért többlet tudást lehet egy-e8y veraslye! egetle8 győzeJ-eorre Yáltalt.
Ez kti1önö6en Yonatkozík a vivásra, ahol a teu681t!éBy 8zintJe ée értéke az e1}enfé1
t e l l e e 1t né ny ónek a fiiggvénye és annak elérésében nsgy azelepet JátazLk,
nl.nt ninclen küzdőBpoTtban. A kondicÍó plllBltatnyl á11apotáról objektíY nódszerstkel v a].ó
táJékozódást első Ízben ma8yaT vonatkozágban DT.KereeztÍ AJ'foná vetBtte teJ. éa tégzett
Íty€! irányban kí sérle teke t.

Nülönösen nagy Íngadozá8okat okozlak aa enocionálía trínyezók a n6Í v1vó-
Bportban. kiilönö sen B ciklugok 1aleJén. orvoai vélenény alapj á'! len jeIelthet a versonyzés
akaaráryt; de a vereenyzők tek1ntettel sz eTőB pezlclnés izgalonra sokszor távol laTadnak
a verserytől. Na8J hrí tr{ínyt jelelt ez a pszÍcbée ízga]om. Á c1kluEok alatt a koncentrdló
kápeeeég erősen csökkent ezért Eokkal negyobb ldegeneTgiát veBz lgélybe' hogy a konce!t-
ráláe ezintlét negfelelő azíJrvonalon lehesgen tartan1 B te1Je8itnény éralekében.

Letutrov gzerLr fulkcioná11s átépltése a gzelY€zetnek a versenyaportra
kapcsolatos a rendszerea edzég ..-táeával' a f6j19tt techlika és az ésszal|1 taktíka elsa-
Jálitásával' va]-amlnt a vLvó ekaret1 fetkészité sévol, amely fe1tét61e annak'
}rogy nagag' sportte1j e 8itnényt érjen el.

szecsenov az akalat nÍber étét a fízÍo].óg1ai szer'szöEébőL !'agarázza. ő
az akarati tevékenységet' nilt lgen komplÍkált fe].tételes refle]ret tekintÍ. Á' akaratí
tevékenység központját- aL agykérég motoiikuB központjában tételezi fslr az elü]-gő köz.
ponti tekervénJben. Ha az e1ij16ö központí tekervény egyos réBzeít 1ngereljítk uBy az g8ye8
Ízon9so port okban rro zgáaírupulzu8ok j ödxek 1étTe. Mivel az agyké'reg notorikus közPoltJai_
ve1 az ijsszes anal1zátorok /érzékezeTtek/ kijzvetlen kapceo}atban vaüak' élrngk követtsz-
tében ezek a mozgástnpu1zuBok kíváltására hatást gyakotolnak.

Az idegrendszeI kü1önö6en intenz1v iz8alo@nál' anlnt oz a5 akarBt bevo-
tésénél io van, a uár meglévó és negszÍ1árdult kapc8olatok nagynértékben akttv1gcLóabak.
Az e1érendő cól eIképzelése 8J sklaD oly uértékben l'.n8€relbgti a3 ial.8!éttdszert 

' 
bo8y s

meglé,lő védógátlások blokkoláBra kerü1nek. - í8y az Bkarat 8dott pÍ119!atba!
önnagán tu1n6het és a 1e6erősebb ellenfé]. váratlan Legyízéeéhez vezsthgt. Erre a livó-
tportban szántalan pélala v an.

Á te1je61tnéay tehát a z egéaz sze'ru ezet }tanollkus nükóaléeétől függ. 8z
a hanónia azolban 18en heaT felborulhat. A bonyolult és Jól össz€halgolt tépez€t báT-
milyen csaYaTJa lezul iB rneg nárls képtelen a v1Yó kÍváló teuss1tnértyt ryuJtatl. A for-
natngadozáet tehát /teu esltE'éAyt/ nen fali€ngetó bebatások okozzá-krhaneE apn5 Jeleaték-telennek LátBzó váLt'ozágok. sokazor ezekre leE i8 foldltaBek ezért 8ondot a veraenyzők.

jáb la ver
téssel iE.

Jelentéktelerrnek 1átszÍk, d nem k z nb s e veroenyerednények szempont-
8 9ny1 á% kérdése sem' meIy igengtroroskapcsolatbanvan afe].kész1_

NlncB veIBenyz akL D'e érezne valaB'.féle ezorongást s verseByel 316ttr
Ez az 1de8rend8zerbeli áuapot 

'ge! 
BokrétÍien nyÍlBtkozlk ne8. v&nnak olyan veroenyl

tÍpu8ok' akÍkT kedvez en b'at, v r enyer almény e'Lt fokoaza.. Eort hatás{Ála a gzarrszct a
homonálÍB app8rátuaon keresztiil serkentÍ B Bájat a 8Joraarr ég cukor Yért3}Íra sbe Jut_tatáeára. élénk1tt a Yérk9rj'Ir8á6t ' a 8ziYniik dést ' s'k zpolti talo8r6Jrdsz9r uilkiid sét'gzilk1tl a hast gr3ket' Be8ny1tJ a az LzBok baJszáIereít.

A fokozott l-zgsloE - 8 norná}i5nál na8Jtobb vereeayláz - trrlzottan neg-
terhell a kerLngést 

' 
s!ívdobo8ás és gyengeaéget okoz, /Lzouraaegéo/ zararJ a eu Bz-

pontoBitágt' f leg a negfi8y elokéPeseéget , e i8y sen fizlk&ua8 so! íalo8'le8 nen tud a
vÍv a k vet st.néqleknek nogfelel en cselekodll. Ezgk 6l1on a káros J61onségok el1an a
rendazelao nytlvános aze'repLéa Jelent nérl orÚosláat éa f leg g raJtláz elLod tudatos
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hÍadelon, a rendsaereB bemelegÍté9 éo rnozgás & verseny el tt' me1y az izgalnat réÚzbenIevezetl, de soha meg nem eziiitetl.

l 
"1" "o.bál'oL 

é" . 
""Í""o""u.br "ot 

k*o""ot.t" á tu"fulká'd é" 
".t"kt1ká""l.

n'nt-,rnlnilen :''."lÍ{"3'J'::!!iii:!!iiuir!:'íT:Í:JiffÍ{}í#j trl }Íjiá3t}*,TÍí,l:l":;

i'ii:fr i;"6l-*;i.ryri:t.'ai'!'iff iiT:liÍítrilÍl;'#:'{qiilif iiJ;i*3fr iítrl!v t.ob.uíka ás_8 t8kt1ka f Jl áésér; i". _-- 'ElvrJaÉÜ .J.y

Az 0196 fo!rads.].n1_ Yáltozá;t e YLlla4rpárb9J t r bovezetése Jé]'éntettg. ÁvÍtá8bBE Jobba! kldonborodott a toriluaiirías í"irle. $'tt.f iáuu-iáii-i" lzie írá4ritott8}cÍ . nert a gép s versenyz bsn uiztoniríxoi-iáiÍett. ra:.t 'azárBii'.-o! iil szubJekt1vltélets riltintiitt el. a !d6, azaz a trrí i-ilp i;;áa;;;''.;; fri'á" ei u'ili;""' Jel6zte.D6 fo?r'adaldl aáItozá'st .lolontett a n l és a fárfl t rYtvá'bab 18 a 8é_peElt s. Igaz., hogJr * *"l{} re_egJrázélii-sÚáiui] -á" ." ereduények 8okkal k zel bb kgriil-tet az !.gazsághoz. A Bzubjektiv e1;áek trzeraÁi'vagy to"ráto ogáá-.i-áf 
"_ián""ttozr ne-z.uJbeJr Yá1tozást .lelgnÍett az er viezonyokba": -ffine ii;;i-i-""&l!t"ári!'u*" . 

"o,.-r f gyver6kbe!. -

k.Yál - fÍz'ka1 
o'"ii:Í!fi'flá!**"'i:tÍ.|:*ffIi"rÍr.!uí.Tllif3Í3li1"*íL.#;":"Í3il":

nLnt 1e&]obb neYii el deÍk -e szárazt rrár, igt-liuonyo;'";;ik"d;;-dT"iur r" 
',rrt 

átazokat. A viláabailokságon.. Eár c"at nyonaí voit at- Jigi.eiTsJ_;Ji3J#eáEie1 kreraku].t68yBzar ség-nek. neTt a Íovábbl eg'az"ri'Ít-s náiy"ti,"áá"iááá_t$ iÍa";ilá.zás 1ndu1tB6g' szÍnBaebb' níivész1bbé vált a í6rv1vás.
Áz uJ td azabál' bevezotése Ís 'gok taktikal ,negolcláera aÍlott lehet 8éaet.Á biztos l nybeD -tét reéáéré - ui "iáÉiiolí"]-iog}, az- 'ráuyÍáe-' iii_iáái' Bely r.atrBvolt a nérk6zésb 1- azt taktikal orotu i-iááiuiaisti oia;a-."9áIriiiá_tá[i "Iett as lil -Y'1 ns8nyelt aaaz k'száma, Á_ p,irta; táruán -'_[áiíá!- 

"u'""ég 5t5 gsetén sokk8.l n8Efontol_tabbá tette a vtv ket és ollan t'"ttiiar "re'ái-át"r'aáEuáiá iJáiiátil;_ilgv iBi;T;ie;61ke!ti1le ozt a szituiícirít, ; tbaa er,gÉ,í soiioti:a " tit,i"poioit;il;á;;ii'";"""ag]r YÍtBt-hatat1an fe1tartrí szuráook' aÍkatna"eierÁ_ienvei"iíti- á víioi._ '*..*.9vA'o'

_. A kgrdv1Yáaban- a kard_ gulyának a azabátyozáEa Je1entett lényegee e16re-haladá8t a flltoDBbb tecnDíka nnu"tára"ái"' -á'e -ei6segitette ternéezetesen ez 8 kiftno-
:'ij"":"i*áif'3'i!f}* kockázatoea'b_t.}Iíiái-;"á;ia;;;i;i'i";;;iíJi'á'iárar.;"i-i6iác

Í:1ti::!l!*e:'Éí'..x'ifií3i#. *íli*."l*líí;n"3" s:;;fÍu::"í#": í:l::3:'":" oáe harcÍ
ía jelent'.--A k3;i";;á1___iiip;eii"i'il3á''Í8iát ritlrígua.jnotaág.t 

"y;;"i,'33?'"#uÍ:8Jet .ayertet rtír. Ez .okk.'l_t bb j.d;gi faiEés;iiáát tr"ao, ágv-usJ "};í;.á_vaL alapos-aabb iJ gaz pot]to'i t á8t- Áz er6ve1 varo*lazaairoaa-"-Le"ag ue t'r ""?"íiéti 
- 

"ái 
_a 

negnyuJtottíit6 és találatok azáDá egy-egJ 
"e""ouEn-lue*g;áií" 

-iiiáie_p;"il;;;'t3t;i;z.fe1 
az eddt_glnél.

LehBtne :oT9ITÍ',. |,98l nL]'ye'a aazefiiggée van a vivr5 ég verseay ozabályok

iíili''}n*;í* *{Lfl iit$tqí:*'ií}{iiíir #i1*#:t' jffi 
ff ;J* 

q" !'rffi
Áz !' ale ET9 nd s z e T gzere9 a nozAáakaDcaolatokban.

Áz sgJ kéreg. és eJllak fel8 bblendi.l ide8tev ékeny8ége lránJ1tla az eBbeTLcaelekTéBt' e^z -képez.! B-viv sport 1d'e8fiz1o1 8iaÍ alapíát. EzzáL -a eo"áoiái!.I vezett nDa lí'.s egzD3futtatágon é6 ezzel ls szeTetnéE zárnl' nort nint beigaáoláEt !ye!t' hogy s
?íl.p"11ry9 és.a. paraazinpatiku. Ídeg}enalaze' k a á a Á aÁ "' aeíkér;e-b"?árvaáJ ;Í-atiatl._ l 6z{npat1kua éa a paIaBzinpat '_ L:rrs ideBreldszel epiralejti behatáBa-bí zto aí t; a szer-?el!k pontoÉ E k dését.

,A Íe8etatiY.1degrend-6zeT alPpvet funkc1 Ja az 'anJagcsere s zabályozásB.a' a'rnpstJ.Eul léEze. az adeptác1 6 - &lk&lnazkodáaí - rsndazert alkotja.az Lzomzat- pLaaz:tlkua t ltusárra& ezabályozáaában Já,t6z1& szerepet' n!.8 a paÍBazL0patr Érjé '"oai"er a?. ez-gza8_ balgÖ sz6rv6t líiiki'dését lntegrál re-ndazer'-ez ierenti áeg a bele6 ktirryezgtct.nozg .ttJa a gukt'déshez szutségeg eneigiát. réirii - i'vesetat lv ldccienalsz"' 
'id6áé;;-;;;:roas! U_aazoftigs 8-k 9po!t1 atágrandez r, az a8yv61 n k dé6év;':;eri- a-noZáulatoL tjaz-szglell8olésB ./loord1!áclÓJ a,,/ a k upo'tt1 1do8}enalazeI eegíta gévei Ját8z dtk 1E.

. BE B Y.rgoJryz t 1 te1Jeet tnéDJt k1vá!u!} ' a}kor nog kell sut íE ri!r_gár!u9}' b38y !6gt.ttítnt-r niadent "r.hoi g rárÉizrtiieo;á". ;"lí"tÍlirL e" ra."i-rc8..o].'eí gzllt_tlc enguul'nsly a6tfe1e1 a rerseDy tÚvet eIuéqieíaáÉ. rzért ne reriotEi-
|?:uT:_T98.9'rrol.g' r8e9 

'onto8 
8'1a.De1vr61' logy g. 

. íctegrontl azer ltlti'alé60 8 tBlj 61tEé!v-Delt dolltÖ ténJo'o at ozélt Íontossá8ána^k e38L1e1 leltégzÍtést 18árye1'.
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Vil,ágszerte
elismeré,s kiséri,

Ín ,gy r atu szuk ktinyuek
meqjelen ,sé,t

ozoray ZoLtán, akí nár nérrríny ll'&n&y*
s1keru ktinyv vel n*áy e}Íameréat ért cl &
nenzetkijzÍ - viv gzak[Úr kbenn legut bb le*
vs]-et kapott Ott Láezl t ln g ''WÍener Áka_
denie de} Fechtkunst!| uJonnarr megválaggtott
eln két l.

A.z elnijk ].eveIében felkért Ozorayto
k zijIné vele a t rvivásr l 1955-ben negJe-
lent ni'ivének pontoa c1nét ég a mil n net*
nyeIviÍ kíad Jáaar nevét o hogy -azt 9? Aka_
démÍa k nyvtára részéro nuegvásároIhaega"

.!íegemllt1, hogy a kardv1váer l_ nne&T

Je1ent'kijáísmert_ ntivével maradéktalanrrl
ágyetért.m1vel a% abban fogIaltak az 6 fol*
r"asavBÍ ég éraelneive]. ázonosak. * v&I -
ozrnÍiJ.eg értostilt kedves kollega - arr l'
bogy eát a nilvét nálunk á}talános ].elkeao-
dés-Be1 és ellsmeréseel fogadták és agt lnost
a 1ogk zelebbl l &Z Akadémírínkon.megtartand
szenlnárirrmbarr fel fosJuk haeználn1"

Ha meg,engedÍ folytatJa - ffi Aka*
déniánkat érÍn{ problénák kérdéséb'en ld n-
ként fel foe,om keresni véleményének k1kéré-
se végett 6s informální fogon Akadénj.rínk
nunkáJár I'*

*

A nFechteport'l a Nyugatnénnet Vlv -
sztiveteég h1vatalos lapja hoaszabb ].é]-e8zo-
tti cíkkbén ad néltatást Beke Zo1tán és Pol-
gár J zsat wA kardvivás m dszertanar c1nti
Iegut bb megJelent miivér l1 ameLyb 1 néhány
k1ionatos sáemelvényt 1dézi.ink*

''Nagy érdekl dée ol zte neg a két
J nevii nagyar mestor készÍil munkálát" Á Eil
val ban m1nden várakozást rraradéktalanul
beváltott. Á két gazdag tapasztalatokkal
rendeIkez mestern a kardv1vás torén BZ ll-
t bb1 35 évben végbeneent lényeges változá-
sokat fígyelembevéve'; heIyenként egésa for*
radalni -n Aon fekteti Le a mai- id szerti
kardvívásokt atág olemei t.

A ktinyv rragyon rilokes gyakorlat-
sorozatokat iamertet a manapeág annJrlra
frekyentáIt tenp taIálatok oktatáeára ég a%

ellenf 1 tánadáeainak átvtíteléro. Err ]_

eelk fl o de még Írásban senki sem fektette
le. Onnaga a a ténJ' hogy a kiÍnyv a maÍ
kardv1vást gzetsl ltet1 és nela azt, hogy
negtrlkor' hogy tanÍtották' komoly értékánek
tekÍnteud' .

UJazertl éa rtékes feJezete a Bti-
nek, aho1 az egéaz év1 edzésrendgzer kttI n-
btiz. állomásatt ée aa ebben végzend, gya-
koriatokat 1amertotí. Ezekke]. az eddlg meg-
Jelent m d,szertanl- k nyvek nen foglalkoz-
t ak.

ila6yon tarta1rnao a tanuJ.ságoo t
ki5nyv rramáart régze, melyben a n dgzoroe
oktatás alapoleneÍt soiakoztatJa fg]. azáÍlog
rávezot és k1segtt6 gyakor3.att&l" Felgtte
haeznoe, hogy a gyatortbtot betarritásÍ n d-
JaÍva3. . egy1dejtíleg felbí.vJ-a a mester fi-

gyelntét a tanÍtvány dltel e]-kijvgtett hlbák-
ra is.

Aw oktatás színvong]_át negy nnérték-
ben seg,ítÍ e]- a IV* réeao ameLyben 8-EIEoT-
n k a-teg}rn1kaj' a gyoreaeágfejlegzt6 8J&*
korlatokato vaLanrint as Vo r sau mel-yben a
trfuadás-védelnl' ée konvencÍgfirátr1e syakor}a-
tokat tárgyalJák"

Wíndgnt egybevetvo e? a m{.t a hala'-
dáet 6&em ol tt tart megtereknek mal"ogen
aJ rínlhat o mert a?, edd1gi szakk nyvekt l
eÍtér sok uJszorÍ,i 8Jakorlatot tartalnaz és
azoknak korrekt kereastillv1teIét mognagJa-
Táu &&. '' G. Jo

A Z 1g63^livl UNIvERsÁD ÉnÓL " .,
Á Federat1on Lnternationa]- d'oe

$ports Uníversíta1res /r"Í" S.Un./ augusztue
3Ó*t0ro szeptember B*1g Porto Al"egníbon
/BrazLIía/ iendez1 meg az J.963 évÍ nyárÍ
UnÍvers1adét' Egen nagyBuabásu f lskola1
aporttalálkozdn 3o nemzet t bb mínt 2000
]"egjobb í iskoIás versenyz Jb yee.?, részt" A
nagJar f 1sko1ás sportol k, atlétikában'
uszásbgn, viz1labdábarrn tornábzur, teníeg-

ben és vivásbarr l"ndulnako
A magJrar f isko]"ás viv 'k 1957-t 1

két évenként megrondezett nyárl UnivergÍa-
dékon mÍnd1g Ígen j 1 szerepeItek. A f ás-
kolaÍ viv válogatott koret mostan1 felké-
szitésÍ terve szoroean Llleszkgdett az L963
évl feln tt világbaJnokság' ma.jd azon ke-
resztitl az L964 évL O11rrrpi"aÍ Játékokra va.l
feIkészi'iIés progranjríhoz. Ezt az a k ri.il-
nény 1ndokoItan hogy L-2 klv te1t L e1te*
k1ntve a f 1skola.Í. koretben Iév versenyz k
egyuttal tagjal a feln tt váIogatott keret-
nek 1e, g ktJziiliik t bben eséllyel pályáznak
nemcsak a feln tt vílágbaJnokeágra' harrom
az 01lmp1al Játékokra val kÍkiildéere Ís.
Tek1ntette} arra' hogy &z, Un1voraiadé kea-
dés1 Íd pontJa kés bb J-esa m1nt a feln tt
vB-é volt, a versenyz k fo:rnáburtar'tág{ínak
meghosezabbitásával Ís el seglthetJiik az
01impÍai Játékokra va1 felkéeztilést ramoly-
nek Íd pontJa szLntén sezgJ" leszn

A felkésztilés & VB. befeJ eate ta
a feln tt válogatott keretét l eIt r en n-
álI an folyik' s renréljlikn hogy ha a T Il-
delkezésre á11 id t a tapasztalatok f1gye-
lembevételével J 1 haeználjuk kl versglty*
z Ínk az l-963 év1 UnÍver'siadén ía eredné-
nyesen fognak szerepolní"

A magyar sportktild ttség augusztue
23-án délel tt repiil gépen Índu1 Pr:rto A1e8*
rríbe és eI re}áthat lag szeptembel 13-án
érkez1k vissza Budapegtre.

V1vásban a k vetkez yersenyz k 1n_
dulnakl férfi t r:' Kamutj- Jen rKarnuti lÁaa-
1, GyurTcz: f, Plagány1 Áttíla.

n 1 t rl Sákovícsné DiimQlky Lld1a,
Szalont aíEEE]fÍn, Mende1ényiné Ágoáton Jul
dlt' Gu]-ácay Mária, DanásdÍ Gy rgyÍ.

párba'it rr Krrloeár Gy z . Nemorg
ZoLlc n, Efr-sffi-EazL , Préda ietván'

}er1!r Kovács AttÍla, BakonyÍ Péter'
?ézsa rít6rMeezéna B{1kl s;

Tarta1ékok: férfí t rbenr R, ea Gá-
bor, pársEfffiffi:_ Schnít t Pál 

' 
kardbenr

Dr. Mendelényi Tqmáe. A csapattal utagík
Dr.Kausz István és Tarí retvá'n.

!er1 Istvátl

16



yy{sffiffiÜtrtrffi'rm

Á Bryp"&pffi$trí wfyŐ smÖwffiwsffim

' A BV'SZ" elr:ijkeége nájus 2l"*í iilé*eén negJe1ent Ková.as Far a"MVSZ ela khe*
lyettese Íg*

Áz E].n keés részIetesen fog1a]-ko-zgtt a viv felszerelések k rdéséveÍ éspe*dÍg nemcsak a fe]-szerelések árávaI. }ranem
a felsaerelések m:i.n ségének kérdéséíeI Ís,továbbá a javitágok kérdésének megoldásá-val" Sg vátette az Elncjkség, bogy áz egye-eiÍletek részer ]. kevée attivát-kup. tiátá-rozatot hozott az Eln kség aziránt ie.hogy a $partacue teremkéraé ét a BTST elé
terJ eeztl,

' Á vernenyek rendeaése tekÍntetébentapaeztalhat nehéaségek 1eki'izdésére fel-
t'!yJ'a a szakosztályokat, hogy a veTsenyb1-rák bÍptositását mozdit ák éra' valan1át a
versenyek . technÍkai ezeméLyzetét is b1zto-
oÍ-tsá_krmert a -verse4yeken áttatáoan j egyzés táblakezel- nínceo A vereenybirák-Í:i_
kiildéeét e1 kell készíten1 ég t iret 1eg 1h rrappal el bb ke].l a kÍkii}d tteket érTe_s1ten1. Blztos1tanÍ kell, hogy a Ysrs n}-bir k egyforrra arányban- j.egÍ nek 1gény6e
veve.

!&íJus 2B.-án a BV$Z Intéz L érte-tezIetot h1vott egybe. Ezen székeIy TLborlgnertette a technik&i felszerelés-nehéz-aé6e1t. A Szentgottt]árdÍ Kaszagyár--kev s
é-g -nery noegfele]. -m:Ín oégii pengéí' szállÍt.
Nehézaéget okoz az is, hogy a Sportszerke*reskedelem sszeozerelve ezeretl a fegyve-reket e]-adní és ktilijn pengét nem szÍvesenezáll1t. Áz egyeeilteták ártal kifogásolthÍrínyoseág' !9áv n1ncs gyakorl v:"Ítany*ponso' eq-i pedÍ-g a gyakorlatbarr j l ueváit6s na6znáJ.eta na8y enya81 negtakaritáes
J {í:. Az esyesii].ei;}EneL '*aa a-gyanuJ a, hogy
-a. Kasaag;rár a Jobbnín ségii pengét- éxpor-táuaés. a haza1-fogyasztásra_ csák a selejt
marad.

.& Bvsz. felkérésére az egyesiiletek2 héten beli'il kijtelesek bgJelentáár_a-;ovévÍ pengesztikséglettiket é ennek 
-áz _aáat-

nak a b1rtckábarr a sa veteég noegkísérli atechntkaÍ felgzereIée t6raééét aB rrreié-kes ezervek utJán bíztositaJrÍ.
A $z vetség rhegisnét].L a mult év-bgn g1koresnek. bizonyult fegyveruresterkép-z6 tanfolyamot ég -nár n át fertérr a8egyesiÍletekot-' hosy arrg olyan tasja1kat

navazzék1 BkÍk val ban foglalLoznL ffi fog-nak ezzaL a szakmával. mert a mult eírtanfolyamnal kapcao1atbán euerr B térenrosaaak a tapasztalatok.
Dr. Torday LaJon,

o" 0.0

Á Bvsz. Junius h 18. napJán tarn-tott elntikség1 Íí1égén két f áp1rendLponttal foela],kosottc B1e ként Papp ner{á-lsn. ez lfJuaág1 bígottaág lezet ]ir imsP
16

rÍnmsrrnŐn

tette aa Í.fjusági keretek átszervezését égszt L kezd d munkatervét, majd viv ezak-osztályÍ beezámol k keri'iltek gorra.
An ifjusági koretek munkaprogramm-

Ját lapunk e számában kiil n részleteEebbenj.smertetjiik. Ág Elntjkség a munkatervet el-fogadta' j váhagytan intézkedett annakgokszorositása ée a?, í}Ietékesek részéretijrtén elkiildése iránt.
E kérdéssel kapcsolatban emlitégt

{1{emer', hogy Szab rát, a BVSZ" elncjko
L964. évben pgd.aleetlt1fjusági't bajnokságátÍl20 éven alu11akn bajnotsálatént- kivá. jakií.rni' ^hogy ezzel megsz[integse azokat-avisszásságokat, melyek az ifjusási korha-tárnak a hazaí és nemzetkijzi ertera szabá-lyoaása míatt a gyakor.latbarr ferinállarrakés kéteégki\'ti} hátr!Í.reyosak. Dijntés t rié''abban a kérdrísben is, hogy a bajnokeágok
Í.d pontJát Ls ésszerii id ig kelí kÍtiiániaz rfj.uságí viIágbajnokságokra tijrtén vá*iogatáe szempontjáb l.

Az elntjkségi ti1és násodlk felébeno
a viv szakosztály1 beszáBol k során az HTK;és a líEDOsz. viv szakosztályának vezet itg'jesztettek részletes jelentést az Elnijk-sé8 eIé. A beszámo]. k és az azokat kijvetvíta során teljes kép bontakorott kí eazakosztályok }relyzetéi l, problénáir I ésnehézségeir l. Ne& célunÉ lapunkban e be-
számol kat kivonato6l.n Ísneitetni. f bbproblénáÍkat azonban sztikségesnek i.rtjukklemelní annál ís inkább' nért e ki;t *É -zépil-egyestiletiink nehézsélei je11_er;z knek
nondhat ko arrelyek más has nl iiv zakosz-
táIyokná} is el forduInak.

Az ryTK. f prob3.énáJa a teremkérdée
megoldat1ansága. A ezakosztály az ut bbi 7év a}att a nyolcadik helyen niik dík' eddigsokszor még a tisztálkodáái lehet séÁek sevo].tak biztosÍtva az edzések után. Ezuttal8a MÍK. székházában kapott helyet a vív _szakosztá}y, azonbarr a-kés esií rdkbarr.ani konoly neulézeég nig a versenyz sárdáJárészére 1s' de kezd tanfolyamok tartásátlehetet]-enné tesz1 o Ez okb i utánp tlásanince blztoeÍtva, konolyabb erednényi elérvlv 1 pedíg kedvéz bb féltéte1eket iénátávjtev azakoaztályok felé or1entál dnak.Aezak-osztály igy lényegében ceak neveI n.'lt?ítud .végeznÍ, szánottev vergeny-sikereket
nen tud feLnutatni.

A MEDosz. f nehézsége az9 hogyq1nceenek kijzéP- frkádertsL,', h1ríoyzÍk á z5-Taév kijztjtt1 .vlv gárda. IÍÍnce ''ágoÍova azutánp tlás kérdéeá. Lz l[tx. relEnlen tJi
legyv_e1nenme1 r párbaj t rrel éá-n í-iB"ráifoglalkozlk. A -EEDoSz_nat n t t r_gárdal;ezétesett' -je1en1o5 asak a ka:rd-sáraáls áír
í79P feJl dés gl tt. Sztlkségee íolna-1e8a-lább né8 e5y fogyYorrrotr bevezetáse. ehEezazo-nbau a kt'ltaégvetésí kerreteket ÉelleneeL bb b1ztoaitaní.- /



tndkét egyesiilet vivcíszakosztríl}a
nyonatékka]. kért '_negoldást a% utrínp tláá
kérdégének rendegéee terénraroe3.yre a s;,c:':t-Ískolákkal kapcsolatban láÍnak 1. iret oégl,t.
Szitkségesnek tartJáh e kérdéi:.:iek felsaíbb
színterr tijrtén intézményes szabáIyozását*

A beszánol k alapjrír- az E1niikeé6határozatot hozott az egyes kérd seknek áviv azakosztályok eg5lesti}eteÍvel tijrtén
negbeszélésa tárgyában. Egyébként a BV$Z-
nek ezt a kezdenényezésétranrely a vÍv ezak-osztályok Ld akéntí" rondÁaereá begzrímolta,-
tása utJ4! q problémák feltáráeá,t, a Jobbmegismerést és negértést és a nehézáégeÉnet
ktjzcjs er vel tijrtén lekiizdését teszi-lehe-t vé, nindkét v1v szakosztály lezet ! igenhagznosnak tartották és az k rendszgres
negísnétlését kivánták' 

.Dr.B nqy Gyu1a

iililE n r
oil tátl

l &rdaoestí Yiv gztivetség k zLL,
bogt a .:18
ceuprín keddÍ napokon tart hivatalos rát
és fogadáet.

t
v1dékl serdiiI k kard'versenye. A

Balatonf at
k vetésre nélt kezdenényezéee, bogy Gere-
vlch Aladár, Kovács Pál és KárpátÍ Rudo1f
a Ylv IÍirad nárcÍusl gz{ínában negJ elent
Javaelata1 alapJrín elhatátozta' hogy g YÍ-
dékl karr(lv1v utánp tlás hathat s n velése
oélJáb J' ml'aden Bv nyaráa o1y8n sertid16
kardversenyt Lr k1,meIyen kízár lag vídékl
szakogztályok serdul kardveraerryz l 1n-
dulhatnak.

t vergenJr gy6zteee nA legkÍvál bb
vtdékÍ eerdii} kardvlv tr c1nét l BZ a gzaL-
osztáLy pedLgr selylk a legtiibb éB leg-
crednényesebb versenyz t t'ldította B ver-
ooaycn a EVídék1 Eerdil16 kardkupátn nyerl.

I

olínplal TárgvaorgJáték. A Xagyarorrnprar orduÍi a
hazaL aportol' Lbog és a sportezeret k6-
z aaég. fe]'é, nelyben tár5yaorsJáték neg_
rendegégét JeIentette beo

A felh1váa oélJ a au n .bogy a [okí 'tyárÍ oltnp1at Játékok sz1nhelyének l[BgZ-
szesége, sportol tnk eredményes szerepl -sébez ezitkeégea J feLkéazltés nagJ ktiIt-
aégeíaek egy réáze társada.ln1 tissáefogás
utJán DyerJ en fedezetet.

Sportol lnk n1n 1 Jobb felké azL-tésének bíztosÍtása, a Játékokra val nnÍ-nél t.lJeaebb csapát kíkulaéee, nind asportol k .érdeke1t naolgá}Ja- Ugy vélJ k,
nekiink viv knak 1s kt tell vennL-r eziintetaz áldozat váIlaláeb l, ktiliJn oen akkor.g.likor: a ooroJegyonkéntí 4.- ft b*fektetésgzeréncgés ebe{ben arrnak sokgaorogak ntvieszatériil.

A soTsJegyek hÍrlapánrsoknál, pos-
t ahÍv ataloknál váaároIhat k.

- Huzásr ]"963. vrII.20.-án.
*

Murra:l Rose a Ioeeadán htrit néqv*
Bzeres offi-eritar oz irqjnokn v !-1e8 .iísezavonul az aHÍv verser\yzést 1.Mj-nt azLnésa Hollywoodban k1ván elhelyez-
kední " Ylzagadarabként a Har'rlet cLmezere-' pét Játszottá el kLrobban síkerre]. ].4 eg-
tén kereezti'il. Á. Sbakespear1 darab viv Je-lenotét Dr.Ztj1d Forenc tanttotta be.

t'*

Ujdongii].t vlláeba.jnbln trk RejtIldik j ság}c t
Teremben tartotta eekÍiv Jét UJ].ak1 Jen -veI.ReJt lld1k nak eddÍg nagyaáerii eport-páIyafutása során már szántaIanazor eÍatu-láltunk, de ez alkalonb l kÜi].tjntjs ázere_tetto1 fordul felé a% egész vív tárgada'-
'].om.KlvrínJuk' hogy é1ete ezen fordul Bont-
Ja sok ' r met ég boldogságot bozzon a szá-mára, s gzintén renétj tc, hogy a magJtarviv sport - melynek sok Rejt lldire vol-
na sztiksége továbbra Le változatlarrul
suámlthat rá.

t
Kt tud.i a azt . hoey mit ,c.ytlj t ? Attlrudas M

vonatkozásu clkkre ].ettiink fÍgyelnesek,
meJ.y a fentl clmen, a gyufacimke gytiJt k
tanácstalarrságát fLgut&zna ki.
. llReJtély' niEént keriilt a g3rufado_
bozra két férfÍfeJcaz egy1k hajadou f vel-,
szél-etsorr mosolyog' a ná-sLr kámdnykalapos
a háttérben nosolyog szerényen. l cj.mke
Jgbb sarkában ez a nég1r betitt NÁDI. Ma;id
két évszánl 1912 és 192Ó; }I{ít oz nl?

trXvízll-en nevelt mtiveltségilnt sZe-
rényen azt augta, hogy vo].t égy hJ.roe
o].aez vÍv t Nedo Nadí volt B ttoYsr Az 1].-
].et6 az L9L2o ol1mpirín aegnyerte a t6rvtv
baJnokságotl naJd 1t20_ban az ant'worpení'
csonka ol1npíárr. nenceak t rvÍv n de kard'-
viv ollnpiai baJnok is lett " 

'

De nL ktise ehlrez a Bagyar 6yufagyuJt 
' vagy gyufagyiiJ t6 társááalonnat?

KiÍl n sen' ha képzel6er nket tjsgaegzed,ve
negál1apltJuk; hogy a két fértl, k aii]. akalaptalan nen náá, mÍnt Kovács Pál olÍm*ptai baJnokunk, akl 1952-ben a hotslnkj.oIinptán gy zijtt r g nágik pedÍg Ka].urírIstván' -a nl[emzetL sporttt egykorl v1v ro-
vatvezet Je' akí mínt tudos1t vet't r szt
aB 1932-es losarrge].esÍ és az 1936*oe bor*
].1nÍ olínplr{n.

Hogy mJ.ndez hogyan kgri'Í]-t Üggzgegyetlon gyufac1nktín' -annak negfeJtésére
nem érztink elég 1elk1or t.i

T7



NAGYVONALU MANI(ATERV
IFJÚgÁGI VíVOINK TuVÁBBKÉ;PaÉgÉRE És NEvELÉsÉnn

A 8udape6ti vivóBzövetség ehökségélek plénuoa elé nagJazabásu lrunkater-Yet terjeBztet,t ető Papp Bertalan ezredeÁ a BvSz.-Ifjusági B1zottsrigáíak elnöke.
- A nagaB követe1nényeket tárnaeztó progTal! strlypontilag - igen helyese! -az utánpótláe nag5r arányu fejlesztégét harrgeuJyozza. Nágy gonaói klván"fordiianí ai ifju-aág azakszerü nevelésén fe]ü1 a vivók fÍzíkai-és erkölóái-tulaj donsó5aina[ t.jiu"'teáé.e

íg.
A Bizottság'torvei k z tt_ezerepel az a fe}adatrmelykÍsérn1' }98y az országoa Ífjuság|o III. és II. osztályu versenfekeá,ségÍi vív k vesznek régzt, kiválásztan1 kijzi'iltik az aira érdenr seket

fígye]-emmel kivánj a
mÍly en f e1készijIt-.-és oeirívn1 ket a7'

vá}ogatást értékel rendszer refornrí}ásáto meIy szerint azífjueági bajnokságon és veroenyekenl feÍmutaiott eredmé-
és magatartás, stb. Iegyen.

keretek felkészillésének határrovlit Ísy áIlapitotta meg a

E{p{l. Lukov1ch István

4. /, Szloven szky Laj os /Vasas./
5'. / LászL Ferenc /osc/6"/ Papp latván /Y.Meteor/

Alapgz ld sz'! 1961. YIII. 11. - XII. 31-ie.Forraábahoz 1d gzskl 1964. I. t. - Ítt. t5-íg.
. pornába tart id szak: 1964. III. 16. - vII.-15-Íg.

. A ksretek t98jBÍ' f j}6désiik érdekéberi a lehet 8ég szerilt sa..iát neate_t'knél lskoláznak az egyesiiletl édzé eken. A hetí egJ alkalormal iluet a.iáoa 
_[o"e;;á;é-

seken f fogla1kozásként korxvencíonátls gyakorlatoka_t vé-geztetnek-a versenyz kkel' azá].talá!oB ée.eBec1éI1s ginnasztÍka1 gyakorÍátokon feIi.il. [6te1ezrt .. rr5,'é.g'. veTseny-Eoket' hogy n1tr 6l té Bíjknek-Eegf e1e1 en 1ndulni taTtoznak a'z olszágos Magyár Bájnokságoi,az ÍfJuságl B"J,.ok.ágo!. Budapest Bajnok.ágon és havonta, 
"gy-ueí arxaí runar á vereény]

!8plár_!ell -kilrt veraenyeken' továbbá ninden h utols keietéá zéá- napJltn rendezett táj'é-koztat jeU AU veraenJ rl.
- Papp BeTtalan továtibnerr en iEmertettB az ífJu6á8í válogatott keret fe]-ké-szi11é6i ,torvét az-r264. áv1 IfJu6ágt világbajnokságra, nel! sz roean Íireeáteait a ret-lott vlvÓklak a tokl 1 olitspiai fe1késziilés1 tervébe.
. Az -ífjusági .keret. t?elétaz.éna feg]rv ernemenként 

' a sziikebb keret t2 f ,a tágabb keret3 20 f lsB!. Á keret 8szetétsle az 'L944-47 évi éziileté8i.iek, valauint aáifJuságl korhatár utols évfolymában 1 v6k.

^, 
orozágoa_ lfjryág1 v1v keT tekben tehát Bzok a tehetBéges fÍatalokkipna} h61{et' aklk Bz bajajhetnek. aá i|Jusrísi vÍlágbal lokeágo ko! val rJsávélerre, vala,_n1nt at1kb61 ez utánp tláá bizto6íthat ;

líiutár a féntiekben kivolatosan Í8neltettiik az Ifjusági Bízottsál azsazel .negindul uJ éYadban tervezett elleáerégre neíto árgo"a Jig 
"áí 

i. 
_f,aa""rtan 

á1l rBtzottslár jaYaBlata 8t apJ {íx a Bvsz. elnijksége á1ta1 ; várragloti ueiosuioii_i""etek név-8orát Ls k zzétennL.

1fjusági keretbe"
Tervezlk a

értékelés a1apj a az 0rszágos
nyességen feltil a szor8a1on

Lz ifjusági'hizottoág;

Fíu t r:
I. / szab Lászl /ÍJ,D zsa/
2./ Fttredl Gábor ll
3./ Matton Ietván n

tová!bril-

Gy rblr Láez]. /ntettromoe./
Markov1te Péter /ret tl /Czakkel Igtván /Y,Meteor/
Iak1 János /nsnl
Takáce Antal /Yaeas/
Berkovít g Míkl s /|J.D zga/
Saiics IÁszL n

Ilerczeg Antal n

Lucov Sándor /Yaaas/
MélykutÍ Péter n

tPé{r'v .t rl
]""l Darnásd1 GyiÍrgyl
2./ B ble lldik --
]./ símonffy Ágnes
tqvé},boíi
ErdéIyÍ Kataldn
Horváth Judtt
Hdnor1 ilIáría
Xárolyffy Editb
t8

/osc/
/svsc/
/LI.D zaa/

/HSE/

/v.D ns
lBYSQ/

Szinov1ts Sándor
Farkas Tibor
$uzíceka G} rgy
Ovári J zsef
Herbs András
Budal Gy rg;r
Mar th Péter
Radványi Antal
Ruek János
Baki Imre

Fd?-6l Yass LáazL
4./ fiarset Éva

Nag1r Éva
Írováez1 Zauzsa
Dessewffy Judlt
Burgettí Claudla

5./ Cai-zmarek Ágnes
6./ R nay l1dÍk

/Vasas/
lJ zsefvárosi sI/
/l zsefvárosi sT'r

r
n

l.

/Bvsc/
rt

/Szolnok/
.r,

/Pet,ffi f /
/osc/
/tl.D zaa/

/Y "ileteor//Bvsc/
/Y.N.eteorI



Száray Márta /Y.Xoteor/
KoJ-Iány1 Íatal1n rl

0á1dy Áranka /Spartakusz/.
Paloiay GabÍ /Elektropos/
lléneth ilagda losc. /
MaJor KgtálÍn tl

Hídaei Eva n

Harrgoe Edíth 'í

Párb+'l t rl
L./ Terék Nándor /Hsn/
2,/ Pálv lgyÍ tlkl s ltl.D usa/
3./ Bánbalnt János /V.Meteor/
továbbár.

RadványL Áarin /svsc1
Beta Inre /Pet ti/
Péchy Gy rgy lnss/
Benedek Deás n

Xard I

L. / NagJ ZsoLt lunwsz/
2./ K in czy Csaba /u.D ,zsa/
)./ l'ax th Péter /Bvsc/

Kunfalvy üirolla
Tínrár Arrna
spítzhtittel ValérÍa
Hetényj. Erzsébgt
S skutí MárÍa
Slenes Traugsa,
Tészl- Agno9
Loid1 Erzsébet

Edz q Dr"Duronelly & bsrt

4. / $chrrmarra L{ihá'].y
5./ Mar thy Károly
6./ Pulay Qyiirgy

SzlovenszkJ I.,aJoe
siiredÍ Gábor
0yuraosza Károly

Pg*r Boke Zoltán

4" / Haranang Ferenc
5. / 0y rváry sríndor
6./ Szab TLbor

MiskolczÍ Gy r6y
Meszéna Gábor
Kub1nyi lgtvrín
Ha:matta Árpád
X szegí .Attj-]-a
MaJor Ntt'ály
Fekete Jrínoe
Iosonczy Péter
Sehulca Péter

/AaeBeL/
/slettromos/

n
N
It

n

l zsefvárosÍ sloy'
/v eD zats't

/Yasas/
lnvsc1
/Bvsc/

/Y asas/
/v.D zsa/
lnvsc. /

/V.Meteor/
/osc/
/T "M,eteor/

/nlettromos/
/Taaas/'

n
It

n

/t{.M,eteov/
/Hs$/
/v.líeteor/

H

toyáb}ál

Turbék Béla
0erevLch GyiJrgy
K ves AttÍla
Szederkényt Péter
Boronka1 Sándor
Sg1ávl Géza
Busa Fereno
Szandtner Brn6
Ualter BéIa
Hangl Károly

/Y,a,eteorf
tl

/wnnasz/
llt

HSE
i
n
i
n'/l zgefvárosL sI./

IV. IVEMZETKÓZI BALAT1IY BAJ]voKsÁc
srtÓtroK, tg6y

Az 1lnál ha8yoná.BJog voraeny a16táaztí1eteÍ soréayen foly-!a,k. t r rlde-
z1aéztj nasy rsraditot ría rFora s-zá.nl"'' nen6 hazat és ki'luiJld' vérsenyz L atbe1yoEágo
és vclso4y6u tcté se.

A xunlaiiByÍ lll'ltlsztértun évek ta bová1t sí fokL telepe és a szooazé_
do8 ltaliil L e célra val biiiosltáea révén. utndan lsnéay neg Y qJo arra' hogJ az o1b6!.ye-

'eá - 
- etÉeit gt B. . llÜnkiiltilbell a YsraoBy a k'Iien nentes ].ebonyol1táBa ez -évbeE i6 nlntaEzo-

xi-'reái_- éi- 
_ 

i-'rríeztvev t _ Biként á nult ban - naradanilrí kailY68 6Ío1 kkc1 fogna}. agyre
atpsoár{itu v 6Í.9nJ'il!tlt6l a Bal stolbqj nokság,r ]. ha'até Í.

A vgrreay 68Jutt&1 8EyeBillotek k z ttí poltvels6ny 6 tE].ato! f,uPá lt 'lelynek vríd6Jc az ÜJpoetÍ D zaa.
A baJltokság fetJ'ebb zésÍ blr ságrínak elrl ket Dr.Roztony1 Gy6!8y.
TocbitLEí iezet l SzékelJ Tlbor. '

Száuás e6atgt: D!. trodeo'kJ látzl
orYoso}! Dr.Boross Brn éa DT.06B8y sáldor
vargglJ| sortoadl Ix. 

' 
fá!3i t r'-LE.6 - N t t r'II.1 Párbq1t r.Il. 8.

Kard.

' A r&rdapeat KupaÜ L963. I-félévl erednényeí'.
/A reu$tt kard'_ fe].n tt férfÍ t r éa az 1fJusá61 kardceapat n rkdgéeek utéa/

I. OSCI
11; Y" eteor

III. Bp.Yasas
IV. Itjpestt D ssa
v. Bvsc.

VI. Bp.Honvéd

vII.*VIII. líDD0sz
Elektronos

rx. Bp. Pet fÍ
X. P stáa

xI. Csatornázás1, M.
XIIo J zEefvároaJ" sÍ.

10-10 fi

gn
5n4w1n

Er.Írator GyÜrqy

I9

25 pont
24n23'
22n
2Ail
L2n
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R0vATvE zpt : DR' xr,Én r,Ás ztÓ

9}észaB%e'
MÍlarr -Párízs vámeok-kijzijtt1 párbaJt r csapatvergenyben

1}l5 ariínybaa -gy zitt" Az ol"agzok gy zelne1t Breda-4r Pavebe 3, Faoluccí
- mí8 a franc1ákét Dagall1er 2, Fetth 2' Galfíone 1' C rutrot 0 dáetezték.

Mí1ano csapata
2? Saccaro 2,

OoOo 0

BELGIÜlí

^ IIuJ-b"+ huszorlbgtTBd'szoT Ietlalezték rneg a mír hagyoDányo8 'lEdle vlgTsat n
váDdorit1Jért fol'y párbqJ t r egyénl v6}s6!yt ' neljen a Néngí sz vát;éel' K ztáraaeár.B3181uB| Spaayolorazág, Fraaclaoiazág, - lagy-si.tta'ita, ttollgudía' orásZoriááél- JápeE ]luxonbour8r SváJo éa Svédorazág voraenyá í il]lult a&.

Ál az elg for{ul ban íggert nevek _szarg!'eltek a k1os k kiiz tt ígJr t a2olész A].baBoae' a be18a s!'n&e!a 
' a fra.ac1a J.Broditt s a nanot zr'l'nergann._ - -

A násoaltk fordut tan e8att k1 a nssl feToltt c. Broilí. /fu./, 
^ppart,/b"L9a/ vBlad.lt az an8o]. Pell''!g éa .'aoobi.

Á g5r zeJ-net a b'o1ddrhoímÍ cIraígI sz6rozt6 nog.

/svédorszás
VI"PaoluocÍ
5 BV. o IX.
3 8Í' r xIr"

Eredrnényokt
I" na1er- /NszK/ .9 -$Í. o {I: Stelnlnser /SváJc/ 8 BJ., III. Re}rblndor

ftrg';e"ixauiie"E}::" Tliffi$*4 ?r?," 
r V' "Íanlte-nai'iá"""Hé-/$15Í$T7""i;yríi

_B",.giq!r--7br aazorázásl 5 8J. n X. ok"*3'73:;?Í?/ n'uÍ];'*Il'ilr'il* ,/Beletu'/Feith /FrarreÍaország/ 5 gy,

A. R9yal char].aloí s!ort1!8 c]"ub viv szakoaztá\ra 18é11 rdskeg pálbaJt }_vgrBenyt roltdozgtt Rsllá DuPr'1 z gn1ékére.- A verseByen És z ak-rrqnc lao r azág éa o3r-seígÍua
-198Jobb ].o-].o- opéez Je talÁlkozott egynáasal egy al verseqy keTotében. Ál agl aonzoTbe_1lEL am vivt+ 6gyEáB8B1 g így e8y-egy versenyz6 nÉ.'lnállshh 10 8y zel_ngt gá-arezb:etetl.
A voT5enyt a b61gák fLat8l Énénys 8é Gul'lleune nye4te 7 gr zetennál. Ír. constaat /b61-
1?l-7,, !Ír._ D-epaur- |belae/ 6' Iv. Nleí! lbeLgll 61 V. Dieyfue / t noLal 6' YI. Áppart
lb6-L8a1 5 g3l 

'elcnnol. Ág 1mertebb vív k ki'ztll a flarrcÍa I'efranc a huazaa 
-nez6nyÚ n !g5l6ze1eme1 e II. helyot grerte meg. - Iía a cgspatvertenyt tizes csapatok k z t:|. szá:.nItottál- voba'.uey_ az 9 b9r8P opéoz6L 54t44 arányu gyízeLÁét hozta volna, n1g két asz_gzo rotroa rorosegSol Tt Ye8ot.

A nlld3n qíbq! Be8rolalerésro keril16 3o-ak párbsJ t6rvelselyéaek _ Ee1yb6rtt ha::mtlro nísztvev ntad találkozik e6rnássa1 - az l{SZtr-bel1 Boápaa nyertá ég íd !'. '
BáE'totgB grgdnéttyok3

I. Bonpza /Nlz&'/ 23 gy.. II. Saccaro /olaez/ 21 grr.. III. F. Delbetr
lbBl.g.,l 20 gy.' rY. -Doho../bot v 20 gy.' V. scbrqa8 lfrancía/ 19 gJ'.. VI. llagstrl' /o]-aaz/
I. Jacobg lÜrao]-| 16 8y.' xI. G&lfiole lftaJ'clzl 15 sy.' xII. vandondrlaeaoba /beLE al Í'
gy._. IIII. one1ol 

^SZKI 
14 gJ.l XIV. [ugeler /luxeubouiet/ 14 8y.. xv. Ho'ard / anéoL/r4

ggr6relol.

^. 
dlrllpla1 baJaot Doi"flno kare rttl s n1att v'sEzaláDn! kéttyizor'ult.

.[r e gyáal tBuoottnéDyek aiapJán caapatb at
. - I. Bllglun' II1 Íénet sz vetrít1 N ztá]rsB á8' IrI. kaaolao! azág T!.

01aa5or!rá8' v. rg8y_Brlta.''La r vI. B618íuB B.' v11. IJurenbour8;
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FRÁNoIAoRszÁG

A ''!eon Jeanty't ne zBtk zi 1161 t6rveraeny arednényelr
' Indultakt Áz NszK. Áusztrla' Au6zttd]"ís' Dáll.ta' Fralclaorazág1 Üa5y-

BTítann1a' Hollarrdía' luxenbou!8 éá Ronánla viv n l' éEaz's.en 12o-aJ1.

16-b 1 a nyolcba jutáaértI 
ilÍ!iir#Tfu'í;::3i#lry::iIjfi;!',7,.,, .
DelbatTe /trgleíal - salsu1nettl /oLaez/ '837,Ro69íní /1u:enbourgt/ - xousset lttap'cLat 8t5l
Rasno /o!aez/ - lÍ.Hoffnann /NszKt 8l5.
alclotta /olasz/ - Tblry lb.ol]and/ 8t2,

Rouass].ét /frarpLal - E\é /Íon n/ 8z6.
_b I a né"' k.zé Jutásértr ffi''*"; !'8Y.?ila"" u,u'

Ra8no - Ro8sÍll 816 
'Rouaselst - Maaciotta Bs7.

Dijnt beJutáoért: H::H'---:il::í:i 3:{:
Dtitlt ! R88no /olBtzoTgzá8/.- Botbyl ,r}bllarrdr a./ 8r4.

A 1egszgbben vl-v vareonyz - drJát G.Rossla1 /luxenbourg/ ' a lc8Jobban
szerepeIt legfÍatalabb v1v dtJát E!é ,/Romíínia/ kapta.

o.o.o

H0T,IÁNDIA

AnBte}ala'nban n ,y nenzetkiizÍ Yerson't r Ddeztgk otBd a négy fogJrYotlgn-
ben. ne1v vgrge.n'yorr lgen laeJ-áz{ífiaal Jeleltek Deg kulftjldl - belBa' NszK-be1lr br1t 

'iraácra -s luxenboiEct --vereenyz k és terroészetesen Tq1thoz állt g hollanal é1n8! 4Y 
'6.Eredményekl

Io Link /1uxembourgí,/' II" Maurcot /beLsa/' I.II. Mehl /NszK/, ÍV. LeckÍa
/ err.sol,/ r V. 011ngeí /irrxenbour#/ o vI. Kars /hoIlanal/.
I. Kokkes /:noljend/ l rr. Sclrnn1d /NszK/, .III. Meeg /NszK/ 1 IV. Áppart /beLea/
v. Thiry /hoLland/ t VI. Botbyl /holland/.
In Allenarrd /franeia/, II. Bourquard' /frarrcLa/' III. Dwínger /ho}land/; rVo
natitler /NSZK/' V. Blokhuis /holland/r VI. Stein INSZKI.
I. FraÍsee /francla/, TI. Alltsat /tlszw/ ' 

II.I. Kard,olue /norrena/ Iv. Haengn
/ioLland/, v. Andersén /d' n/, VI. Knridh f /notlana/.

Férfi térr

.N t t6r:

Birbai t r:

Kard,:

R o vAr v t ZET Ő : DR. c ?,I FFRA Át{DRÁs

If-lugár1 &.lataoast Belnotgáxok-.

Február utole betébea s nárclue glB betéb n keTillt sor aa ífJuaágÍ 8u.

li!3"l..l'""fl!itlif"í:í**"":'ir:i"*''f*áH+$aÍg'u}íáii5"8*re""í*T:s*t+-::i.r.1
i"éi"pi6 -ía*t"oi réiiái voria. l hatoa' tll. t a ieleJlaz oaoportokb l- 4-4. Ytv Jutott
i"";ti' " l&v ez a fordul néÁ nen lelántett lriÍlijnijsebb er{prríurít a leglepetéat 96Í! ho-
áoii.- l_.s"6ári toraurrí bato8-os opoitj albrjl 3-3 eEgtt td. és_igy |tt vrí1t éiesBé a tllada-
í.i-'l i.-" 

"" "o"tÚ""_pgraau1 
uégreir teiurtg} boltvgrséDyba 3-3-gy6zelennel Mron helyért.

ri|-s*lí "ei 7ttsn/ l éizett e].. ayancsak uJrBvivás sorá! nondott brrc sut a toYábbL kilualol-
íJi'ái"-iíá.l' JiÁsls7. etil-k:.íutéÍsa SzÍovenezky 8yet16n t&1á1att91 vgrt. Á két hatoB
tiixpaii"íBuár É+ iivo'iotott B di'nt6bs. Itt az e].a !-mpgr!!an a.kát'Yaea_g rív scb'unan t
áá- 

_aoaortog driott bádfábon a szordlcsévelt nílrdkett k1esgtt. A uáaik ogoportbaa az
uey"lci"k vasas versenyz , Takács éB Be!6det /HsE/ Yérzett 9l.
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'. 
alijAt ban n1atllárt Tet{k álado! /IiSE/ ragadta nagáboz s vezetést. llár r

k zépda'nt ben kl' iiint J vÍvásáYal s -B d .at6ben osl tlen -Yeresésggl bÍztosa'n nyerte_ ol B
tatnátl cinet. Másoauk- ar tb KiíJeoly ./BvsC/ lelt jobb t q,lá].at 8rárrlryal 61 zY8 E68 klubtán-
*iT -_EErványr Ádéfuot. Iv. Pá].YijlgJrL l!lí.\ g lD zaal ' v. }Jánhalm1 'Ján.os I'v. ét./ ' vI. szIo-
velszky /vasae/. YII. Pu1ay cyoTgy /Bvsc/' vÍII. ldarton Károly ,/csepe]./"- _F 6 b t r á kr Dr.ícdeczky LázzL a Dr.lsál Á!dnís.

A kardba1lotg.íÍoD 5]. rrY tqdult. .A ryoIc seleJtez cspoTtb l 24-gD Ju-'totta} a' e16n rirdZEÉ-e'EEÍETi7r. az alg iordulrí elleeereileti kiiudgbá}ot bozott. Á-2.
cgopo]rtban solu].c z /T.lal.l 4 EJ6281cMsl lgn Jutott tovább. EoTt há]Tas b'oltve!3cny be!
alulnaradt s'od6rké!]ÉYo1 INEDoSZ/ s Dahe l5ttá'aaal ./osc/ szeBb n. ,' a. foritul ba! hár_
nag ho!'tvorBoByek mrán v reztek e1 a8y r. /D zaa/ és lJoBolczy /Y"l(et./. eElopetéa volt
N*oe /Y.let.l éa seregÍ lcaat.xiiaa}r/ kiesése. A kiiEÉ:í'alijE't bo! ,réTLett el tujbék'/'l.neíl
ég_ Kuli yt Ndf,8;s/, i11. D ne I. /osc/ ás Gerevlcb Gyijr8J' /v.uat./. ut ulr az ultavlvás
soráo ll8Ítiib P tort l /Bvsc/ szonved'att eL 5.4 a]íílybsr ígTeBáEÜ:. Itt neglepetág vo].t
n1adk6tt6Jut al.ábylaa 8yo.u89 viYáqsr coBk 2-2 8y z llrot szsroztek. u8yanakkor cbbe! e
csoportbaa sEaJldt|reT Bi!.6 lÚsDosz/ YiYott a várakozá;on f61ii1 l 1 éa 4 g! zelrí.et azar-zett. Lz el6Eér.h, zé5.t orada ny Í alapJán Nag]r z8o1t vo1t a veráaay f eáélyese. nert a
dij!t61g s8ygtLgll !é!t6uá.t aa teaztett, a ti'bb1ék furBBdoz formájáYal ezenLea. t d rt
ktícdgl-Bekis a'oDbEll fáradság Jeloí nutatk ztg} ral ta. K s6bb kitttlt; b'ogy ennek éeéazaégl.
okBt YoltáL és as o'íos ? il"d 

''al63e 
o1 tE tauácsolta a vivást I. Igy aztá! e16ez r a k _

eépdt'nt t61 t63drc E'J l Jobbe! i1Y Esnna!8t l ' nqjat GJ6rYártt 1 Ía vereséget sze!'vealott.Ez ut bbí'- tett6 YáIt czzo} B ba' uokBág esélyeaeivé. 1_1 veres ggel egtrÉomáa áutalr a'élea. @1kor ktisvetler párh8roukre koTtllt a sor. Á tta8y íz8alnah k zt'tt fol' oe rte go_
rán Gy6rvár1 sá'ndo! ,/osc/ boostllot re aál lovagiasgáaF l tett bigonyBá8ot. Dort váiltglel-
né vált ollelf31énok gdott ta].álat n681té1é86t olyan holyzetben no kárte. an1kor a ue_
]reY szaMlyok szerLlt azt 9 gportgBedÍ nagat8rtága trélkill nB8 kellett "oba adnL. Bst kti-
vet en 5:4 grállyba! vereaáget 6z6nv6alett ág suzel nsucBst B baJrolí oÍnt l csett .1_ atselyot esy blént neg6 rd@alt$t Eeoaaa lergao ./v.xet. / aze:zett n 8 - bat6n e rodszabb
t alálatará_uy a niatt traay z&Lt l''E'Dosz/ ! 8é a h8rn8d1k b'slyT3 gzorult. Iv. Gáspár zEo1t
/ caal.Wra ek/ ) 1. t{ar{tb P tor /Bvsc/. vI. Szerenosás Rurtolf /oSc/' VIÍ. Szaadtnor &a6
/ sDosz/. YIÍI. sze$ TLboT /v.vet./.' r b t r á k! D]Í.t{éaleczkJt I'áEZL éa Dulk Etele.

Á a6í t6rbalnokaíg.ak 46 résztvev ;e Yolt. Á seleJt z ket as le1]-6DB!ta.
hoBJ agy-agy c mpffi[Eií-i7TETé'TErir at o t BsB kapia meitedett ki a csoportJáMl' nlg á
ti'bblek szépan negosztozt8& a Eargdék hB].yak .a. Izgalon c6ak az utols csopoTtban atadt 'Bbol bárng'n koríiltek J-3 a]' zeleBrn9]. holtver*lybe. .|'e ÜraY1vás soTálx oEott.kÍ HorYátb'
E. /v.uat./, A, eL g,érk zések eorán - Alt'{ !t várhat is volt _ ken lrreb.bé vált a kítzdaIen.
K t c8opo'tb ! ta uJravivág során ke1lott n g az Bg lyeaekrtak í8 tovvábJutásu}8t kthaF
colDiok. I8J eo81gPet srg kíggott aJ or /!sc,/ B bÍB8al és Jzá}a!v4l 6zenbo!' Íu. G3Jalos
/!asaa/ Sínonffyval és DesBerffJrvg]. vivotl bo]-tTersenyben. Á } zrípd nt kilzatélnsilc}
szíDvonala ná.r lgea na8e5 "o1t. Itt l!'tír kiisel esrformB er k kílzdijttek. lio8lepetégre kie_
sett B aay Ír :i |D zaal t Yalmlnt NÁTolyfl lBvsc/ , LoaáBzl lwsc/ és Lotall / zaa/. A
dunt _ afut DáT o]:ro ut 8.1tu!k. - g' o3]rforEa er k kÍizdelEát nutattar a nez ly tagJ aí'
ktirb6v9rtéL eg5rnáet. E2 aL L egrétlea k1véie1 akadt slnoDffy ! tb Ásloga /D zaa/.- ekL_ia-
ayog forn{íb8 ' v al8oe!.ny1 euaaf e:Léi 'legy ztg .jB háron gt zelermal e16zt. n3g e náqodít
h61ye39ttet. II. Eargay Ela lPet tll, III. Desaevffy laettéfi.|et./ 'rv. cll@a'rol A8!rs
loscl , v. D.-Ágal!' &r rgrL loscl. VI. B bts ÍlalÍt /Bvsc/i Aett Jiiket e16?ébb víitul
voha/. vII. gráray xárta /v.\at.l. vrII. Ner dzteg KataÍIn /BVSC/.! b í r á kt tiuy Jánog éa czvikov8zky Fer6!c.

L téItL t r 8sá.tsbaa 52 í'v lépett págtrs. Á selel tez t érdBktslcDgk Yol-
tat. rg bl nérk ??G-9!i- ' !án bellyeI-kozzel - fell{ína olt a kiizale16!0. Eátmas bgltver8elyb3!
oggtt Lí CzatLel l!.\et./. Bet,a lPátítLl é8 Áblahán /Bvsc/. Meglepetés Sgab LáazL los0|g a Belczea-b !ívérak /bozaa/ elrérzése Ís. A k6zápdt'lt ben a1ná! alalult H' s 6o!rg!al.
rtt Ts'káog ftcrEasl . HoLL s / zaa/ r sonfaí /Dé,zsa/ és Rad"ályi /BYS9/ esiak ki. 

^ 
ali'!t6

ngz6&ye tét ' rásgtá - 
szakaalt t az é].eir Szab LászL6 éa arton a,-D zaa }ét viv Ja éa Sz1o_

veaazk5r llagg l bBlaÁt. l'ínalhá! an a ati'rrt6 v alalernyL tt'bbl résztle1 jét Le g zték a azok
lroBazo- loela'gdra k rb9verték gsrnáBt. -Az élcsoportba!'Szabrí !ágzl .aencsak ra1es!4l1 o1-
lénfelét legy zte. d9 telá].atot iltg tapott e igJt néltán BzeTeztg Úe8 a bqJrtokL cLu3t.
Eartoa Istvái csáL t le ozonvedett el t6re8é8et s ÍBJ a nríaodl* lett. III. szlots!5zb/
fiagaE/. IÍ. Gy rbír Í.áazl /E].erÉmnoa./. Y. Iart5th rároly lBllsc/ ) vÍ. lttT all Gábor
lD isel. VII. Sz cs LáazL /ügs$/. YIII. tlaTkovlcá Pét3r |Pet fLl._ l6 b í r á kt lr.lelkav Ándrás és Íeutl Je! .

Fe1biTlut a vcr.cuyck Í btr{rlraL flgle1nét B t s!8rEJrJ3El! LÜlJr'eL Polto'
L1ttjltégére. ÉBpen az - rfju.ságl Bp. Ballokgá8o! ecetébe! ltártL éa 116l t6r/ tgpa3'ta'lturt
11yén b.lá4loBságotat.

D



olEaé8e q l!Lugdg!-bgílt*!éE9!r.

xárc1ug végén rsnat€zték az országoa 1fJusági v1vóbaJnok 6á8olet g $port-
cgarnokban. A Dárba-ltór aiánrrat ngxlepőga n6pas volt a nozőnycl 52 tő. 

^ 
3c19Jtázól ao-

]Pán tredgczkY lB!trscTTfrőzelne ollenérá kleBett ' nort au uJravíYáB Bo'án vor3só8ot Bu err-
ve<tett !Ícoitól. Áz e1dnért6zések folyanán hárea' holtYsrB€nyben vérzott 6l a t6hetsé8e?
csonpráiti ráY. Lícov /rlasas/ víszönt iécyos ulravívás gorárt baloolta k{ továbbJutását. A
o'o"ódtk caoóortban Dg'l1E Plrlaynak /Bvse/ a bóltvgrs€ny eoré! Láaz7'ót logc/ és B'lsdgkot
ÁEÉl rerrett' leI(vőá1e -a továbbiutáshoz. '^ kö!épalölttdkbo nár cBat Ggyctlon víalékl vor-
i"a"i6 -lutott. Itt eenk1 aen szeráett bríronríl több slrőzelnet. lnny1 .1éa ló volt a altb-
tái-.]"táÁtrói. dá ennéÍ keYoBobb ntrózeleEnol !1rralcntí kías6tt. 

'.sr- 
IartoD |Dőgaa/, SzLo-

veneikY /vaáag/. Bata /Petőtí/ ág Pác}v /rlsB|. 
^ 

itdntó képs iB Ilyo! Yolt. ó lozóny 'ö!g3_3 gyBzeismel -végzott. Itár:narr ártet et eltnól Jobb 'oT6dná!y t_: xq?!lgL. q 8'6_Ee1omÜ}r
nrztöÉan gzerazla néx e ba.'tnokl clnet Pálvö}ayí xtkj.ós /Dózaa/. Iáaoil1t lctt Bátlbalnl Já-
Áóá /ingi.t. Iir. íerét iándor /ttsE/' IY;- Iarótb Ná'oly /BYsc/' v. ne6kó J. /9!olnokÍ
ÍÁir. ni. rlirieat críuor /DórBs/. YÍI. Ltóov /va'e,ag/. YÍII. hrray György /BYSC/.

F 6 b 1r ó: Irf . calgczky IÁazLó.

saJnálatoaan törPe-- nilldösBzg )o t6ayL - Do!6tty J61ctt! lsg a bas/orányo'
ng,qve! feEvverrlaro - a kard - a .1Bvő vt1áEbeÍBok-l elöl] e1nok aere8rronláJóa. Ba eat a lót-
Éi{nói d{z"úy, el keTFazonoróanrnt. AináÍ t'rvóndetóEébb' a,nít-oBJras ósörtákbon aroltól
látt&k. akÍk-konolyan kószülteL fe]' erre ás a nés e16ttük á11ó .rános lebolobb folailrt-
rá.' r_' ae1.ji"áotu6i 4-4 vtvó Jutott toYább. f,agÍ neglepetéslo 'turbók /v.l6t./ ncn Yolt
6zék }óztJtt.- Bnnok e fordulónák égyotlen emlÍtésra ná1tó eaonényc Eé6 e! volt' lorg !'L!6n tohotgéEos elrl f,ovácg Lász1ó u.1rBv1vás aorárr k1v6rt6 so'eg1t /cEat.lüYok/. t 2.
io-rdu1óbe! blron óaoportba osztottát áz állva lsraalt 20 vivót ác Bzokból -gianosal 4-4
korült tovább. Ebbo! a- foldu}óban különö8ert rsróth /Bvsc/ vÍvott Jól. Ie5legetóa Yor! 09- 

'

r..Ylch cvÜTEÍ k1saá fTsntébb _ szeraplége. Mr 6 1s tovább lutott. 
^ 

vlalóLí.L kÜrül Hllön6_
áJ"- -rp'Ü -7Ei"eia/ lí vriÁaat kett' LlooéLrÍlnt. r tözépdö]iőre azoaben nár tlfárailt 6s kt-
igctt.' A 'nágil uárcdl v1vó - Saabó - ggn tuilott alöltdbg JutnL. Bbben a fordulóbaq !pr-
t!öc'Í cEaba /CsepeL7 volt az cryotlon Ysrot1on. 

^ 
2. caoportbalr bár 'osn ke+ltc} tét b9-

tvárt boltvcrietlys3. rö3illilt Geróítctr ág Dóne /oSC/ haroolta H a továbbJutást grrBdltnc!-
iá7 t'EDf,szt szeiben. A dont6 lEen sgtlvonalas óg í'EalBar LuEdehcL.t bosott' at1tt.L
credinónvekéooen ál]'a,ndóan változótt a ranr8sor kópe. Iíadlárt neglepetédsel to8dóaltal a
ó;Últéi: - -nait a naÉa'cn bcuelegcalő laay zsoÍtot Gcievlcb Lás!6ztai ait előbbtné]' torább1

'""t"áát oiózott. u,Lv.hofl lerórh-tól ío-rs kapott tÍ. IíB á-z earílyege} a8ynáara vlgyár-
va-íE-iúrteierve 'nEi 'l-Íveresége t gzónveiltok ö1' szabó lIbor /Y.ret./ na6l neglcpetlsre
crvnÉírtán a'atta a trózolngkat 7uesvortg lB!ótbot La/ ég 1gyólglonrnel' Ycrotlenül állt
aíátm. &kor forduÍi a tocka. A tázdctI Dóhrpontról tlJöv6 Íagy zgolt s8lmáButrín btato-
;;!-;;i.-hair"ít",a áiránicráíi. s iÚltr tötóii 8rabó T16ort ir;Bkt 1tt ís ccgrúlott óg
nár úál vaieió3-i szenveitctt. É agyóbLént t6c! Jól 6g fuláqyceán vlvó larótb BöroÜclltó].
ís-LíLaoott. uivboav a a16ntő vá*érí Iarótn éi laE' zÉolt kcrliltok boltvorronyben al ólre.
Ár l'rei Eáéo- ós-szÍnvoaalaE ü.1ravíYás aoráJt ufóbbt oay találattal Jobbnek blzonlrqlt ó!
e''91- a roaig kazilés Bllgnárc -ne8Ba6laEts B baJnoLl ói[at. Tccbn1kás' okoa YLYását nár
ie ia'rc füryolJük. Ezuttal ttl'dőÍ6pe8!éEbő1 óÉ grrÚ snla}arásból ts Jól'B.n ví'B8á3ott.
iret nlna ólyaű erények l a!61'6} nagy renilnyckro JóaoB1taaBk. lícn Bzebaal _a'ortbaa .1ba11-
rgr,nrmt agt gin. botv- a t6bbÍ'L - clóósorban la!ótb ia LBgn konoly tqdásról .rdtat bttoBy_
;i!ot. Eö'.!öczí críltót loEÍnEáBtól .].tcktntvg 1g5raucaat ló]. vlvott' óo gt.bó Ttuor Jobb
iáE"iit.í natrr aerÍóoetá.t óLo;Éetott volua. Yil*aíednóny I Í. nesJ zúLt lyts'Dosz/' II. !B-
rótÍ Póto' _/wsé/.' IrI.' Eörnöczy Caaba /Cgepól/l IY. Szabó T1bor /Y.Iet./' Y. G!rórYá!'
sánaor /oso,/. VI.'Íaonaos Ferenc -/V.xet.,/. vrl. co'gY1cb cyör8y /l.\et./. YIII. DöEe Pó-
tcr /OSC/. r 6 b 1 r í kr Kle].l xát!á! a. suabó Pál.

. n61 t6r nez6ny sgn vo}t 4ép9s /33/. '^ P9loJtez !_sor{ ! Pb.belyen }1*_
raB bo1tY.!.eayrrTfuiÍt or"_ác végcre&!6u!éuci- ni'rroanutt áz eaélycaek Jutotta& totább'
ilir iiiiiii iilli.;_;"li váritian. Íutan t:.-ketl etas!'ntlnt a szobrokí Nénetb xloaa J v1-osaL Lovásgl klágése vo].t váratlan. eme].ni'ink a gzo].nokí rénetb Ilona Jé vr:

rrtÁnít^ Á 2^ 
_fol.drrlríban Cstzmarek /oscl/

'áxtl-aki-B bÍi roer'6aéséve]. blztosította tovább3utását. Á 2. fordu]. barr Cstznarok
reJor /osc/ l R na,y t-LdL}. /D rgr/ t1o3 B9..volt.vel!1*:.!_}t:qP9Úl!9b l^|Tii.":^?:!;
i;::i:"*ie**j-: :T;.i",;;l;xi"'ill*íl|llÍ'."":ÍnÍtpi:ii:í,li:i'lgfig]i!4it$l'3:::"i:*llÍI"i*:o::oi;.i"alíííi*í"'ilíffílllli'.""!Tni*iBi'a:"i"l!': Í q:iil'iiiE
iaüí^n!!tá til"'r ' "i.r'_E"]i3iiiiií !;'t"ia"Fca'onyt tq4atill! tis tta _-tldít /Bvsc/
TÍ_ Bl Ótrlfv ! th AEog-lDaÁ7 .1'11. ianÁaai-oyurgy i /oscl, ÍY.oesaeqffy w.tte- lv..l.|táblázat& L8r I8y
ÍI. $lnon{fy l t!{::;}:s.ig jít*'Rl.l'.EF"l7'*'ri;t!.ul"g:uí3!Íír *k3íii%3,:"illi.{:ilí
tlárta /Y-.y./.

V. Pap-p- /f .r./, YI.

b.t.tt áll.plt_i,1ÍfLlíí,:itH'tíigril'ffi.li3i!t: lílí::ii"í::!iiii'fi1i_?!!,,-!|
b1ányokban gocnY d'. 
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Ytv vlláabajnok8ág 1apzártunk után feJez6dt'tt b8'éfé'.t gzj-d azerint cBak a ny ra végerednénygke t_áli n du;kbai isnertetni. .|, ÍB. k1ner1trészlgtos beszátlol Ját é8 szaknal-értéke}é eét k1nt Járt nrrntatársáini -[Ázaerreztiir 

uirlnké8zitík el.
saeptemberi sziímunkban részletesen ismertetJiik

rÉ-nrr r n BoyÉuJt vrr,ÁcsA.}NoxsÁc:
I. Jearr Claude Magnan /Franciaország/rr. Ryezard Parutak:- /Lengye1orszás/-

trII. Egon I'ranke /Len1yelország/IV. tark Midler /SzovJetunl /V. Revenue,/Frarrc1 aorazág/
vÍ. Skrudlík /tengyelország/

--vÍI. Hoskyns /Nagy Br1tarrn1a/Vttt. Kamut1 LászÍ /Magyarország/

n r- ron- EcyÉltr vrr,Ácn^n,rxoxsÁpl

I. ReJt6 IId1k /MagyarorszáElrI. Sákov1csné DiJnt51ky L1día 7Magyarorazág,/III. Juhász KatalÍn /MagyararazáE/-Iv. Szab né Orbr{n olga /Románl.a/v. Ragn /olaszorezág/Vf. Zabellna /SzovJetvni /vII. Maeciotta /olaezorazág/VIII" Mousett /FrarrcíaorszáÉ/

a

PARBAJTOR EGYENI VILAGBAJNOK$AG;
f. Roland Loeert /AusztrLa/Ir. Dreyfus /Frarrc1aorazág/III. Kosztava /SzovSetunl /Iv. Saccaro /olaazorezág/
V. Abrahamsgon,/svédorszá,g/

VI. Kleln /BeLei:vm/VII. Melzig /NDE /
YIII. Breda /olaazorezág/

{AnD EGYÉI{I yIt&BsJI{oKsÁcl
I. .Íakov R1lszkiJ /SzovJetun1 /II. Jerzy Pawlowski /Lengyelorezá'g/

III. Calarese /oJ.aszorazág/
Iv. Bakonyi Péter /Magyarorazág/V. Lefevre /Franc1aorezág/vI. ochyra /LenqyelorszáB/vII. Tovacs Att1la /Magyarorazág/

VIII. !íav11hanov /Szov1etunl /

a vi}ágbaJnokság eseményeÍt.

r'Énr'r ron csapar vrr,Áone,JNoxs-Áo :

I. Szovjetuni /Mtdter, Sves-
nyikov, Zsdanovits, Sarov,
Rudov, .

Ir. Lengyelország
TII. FrancÍaorsz{g
Iv. Magyarország

nÓ T -r n csnp.o,rvJr,Ácm.rltoxs Ác :

I. SzovJetunl /Zabelina,
Gorohova, Szarnnrszenszko,
Jlf ikanceikova, CsepelJ ova/

rI" Magyarorezág
III. Olaszorazág
Iv. Franciaország

pÁn ql,.rr n c s.lp.a,t vrr.,Ácna.lnoxFÁc :

r. Lengyelország /Gonelor'
Parulekí, Nielaba,
Strazalka, Andrzej evskL/

II. Francíaország
rII. Magyarorezág /Gábor

Tamág' &írány Arpád,,,, Dr. Kaugz István, Ku}csár"Gyz,NemereZoltán/
IV. SzovJetunl

KARD csAPAT vItÁGBAJNoKsÁG'
r. Lengyelorarág /Pawlowsk1

Jakov' ochyra Emíl'
Zabloczkl WoJclch, Zub
Ryszard

II. SzovJetuni
III. Magyarorsaág /Dt. Szerenceés
. J zsef, BakonyÍ Péter, Pézaa

T1bor' Kovács AttllarMeszéna
MÍkI s/

Iv. Olaezország

A Nenzetek lÍagy D1Jának 1963. év1 véd Je: a SzovJetuni

Ára példányonként 3.- Pt
Sgerkeszt ségr Y. Hold E.l.
II.em. L09. Telefonr 121-117

SzerkesztIz a Szerkeszt B1zottaág
Szerkegzt z Gábor J zaef
f,esJelenlk n1nden h 15.-én.

rnd'exszám;
26.922
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Késziilt a Stat1azt1kaL Klad VáIlalat nyondáJában líy.1483/1963"


