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Ez a várog áa a benng ng8!6lalozgtt vtv vuátbaJaoksá8 ná8 loLátl kggodl
en1ékakgt tánaazt a na8yar vív l zYélené'ny ás Bzatrczet l táborába!.

voltaképp n. ba csal az ereilnéayelel uérzllk. llon 'oba o} g } tgágbo-
gBéar.. Torln b l e8Jetlgl1 araayéren aélkill' nárgéL61t b 1y.5ég3k}o1 térttlb} ba.B' Eé8-
sen okozott olyarr lehangol atnoezfárát' n1!t 8dBttakL egercplésllltlo

Átttteuk szelbo az utols 3 vLlá8b4JaolgÍ8 cratlnányalt t

tonrlÓ rg6r. .

egyénLbenl
heIy /Kanut1 Lá.azL l
helÍ /svhász Katalín/
helÍ / Qáuot rané,a/
hely /Mende].éLyL/

férfLt r II.
nitr Vf.
parbajtor lJ-.Lo
kard VII.

BUEqgS ArRES 19-62.

férfi t r vI.
n í t6r 1II.

v.
párbajt r I.

rr.
VII.

kard Í.
IV.y.

GDANSK_1963.

egyénibenl
heIy /Karnuti LászL /
heIy /lvnász Kata11n/
helÍ lReit lldrk /
hely /Kauaz dr. /
heIy ./cáuor Tanás/
helÍ lnárány Íanás/
hely /Horvátn ZoLtán/
hely /pézaa Tibor/
hely /MendelényL/

II.
I.

ogapatbanr
11. hely /azovJet csapat után/
II" helY n tr tt

III. hely /lengyet és ezovJet osapat után/

csapatbans
lrely /azovJet csapat vtá,a/
hely

II" hely lloagyll caepat után/

oeapatbanr
IV. hely
II . bely / arct Jet c sapat után.1

III. hely /].en8yel éE francÍa csapat után/
III. hcly /lengyeL s azovJet csapat után/

egyénÍbenr
férfi t r YIII.hely ,/Kanuti LászL /
n Í. t r I. helÍ lReit l1drk /

II. helÍ /nonorry LLdLa/
III. heJ.y / Jtl}l'ász Kat a11n,/

párbaj t r
kard Iv. hely /Bakonyt Pétet/

vII. hely /Kováes Att1la/

Bz a háron YtláabaJlo}í azerapl a-a L t ouDp1r hÚz tt1 1al66aa!ba!.-néj'_
1sg'6 a nB8lrar vlvág Jé1onle8l h6ÍyBátébek. Íe! árt felnéral a' . at18 no8t.tt lrtat áE J -ral bítál """'Tl.:**;:frÍ:l*"' Hffi:l tr 9r Yl.'onJrot na.'Jába' tÍaatás dt?t .g
ozok a korábbt évekEez viaioayltra &át8éact I! sá! an .ltol dte}. 8.Jltog a Dl 3rrcabaDve_
lJrl tt&}c lsE !ut.t L.alvcz LáDst.



A nvÍYó BÍradóí a v1].á8baJ!okBágró1 va1ó bagatérée után elsőlek Lét pro-
ll;1ens - 5ot olÍEplát ée v1léabaJnokságot negJt{rt és azokon győze}neket €lért BzaBoDbe-
3ij-o.k€t - Kováce Pá1t ás sáLovicr Jőzaefet kért€ feI' 8zónou8lat be a vB.-éa tapaBztal-
tgkró1 ée €zek!'6k válbétó ko,tlzokvencláJ áróJ..

u8J véuirk a clkkek lre8állapltáBaí néltó feltijnést fo8uak kelteni' nert
LgazL BeELtő eeBégz1 kÍnéle tlonoéggel tárták fel az é6z1elt h1bákBt - bLányossá8okat 

'68yberr r{fiutatYa a!]ra l'E' hogy€! lehet és kell azokat e].távo1lt8nL.
c5a,k g}koa BegitílDk ígazá!' ha ke!d'6z8t1enul' n€radékt8tan őazlntesé8gel

feltárJuk a valóságot, ngrt Így soT k€rillhet 8 h1bát felszánolására ie.
.Id6szeltivé tsszL a Je]-enle8l he].yzet boncolgatását ez a k6rüInérxy Ío'

hogy nár csak 12 bóaap áu rendelkezésÍinkre Tok1óig. Ezt a rövid tdőt ésazerüen keu kÍ-
b'aÁználnrrnk, nert milttlérl voba1o! lqgJlon Eol JaYítani való 6kad náluxk.

vÉ',EuÉIÍyEK És tjTll+soo'K.

Ennek a be1szarencség Bzerepléstlek le kel1 vonni a t anu1sá8 att. !íagy 8Íáz-
kodá6 helyett beszé1Jenek a tények. uutt hsvt szálun}barr tesrtettük Dernól Kocstg Lász-
].ór nüentóggtő nagjraiázatok he]'i,ett' cinu kltü.uő c1k}ét. Eg ez Í"ág n1nd'elkt t ne88yőqhg-
tétt Lét vónatkozáibarr is. EB]rrégzt aTról' ![1lye! tág körbeB Iryi]''á_nu]- neg az értték1óalé6
sportá8u* iránt. nás!észt arróL 1 hogy a kivülálIók ls nilye! hetye6e! 1átJák a híbákat
éÉ hálára azolgáLó se61tó készaégg61 touhe8Jrro tiizlk azokat.

Egy náB1k ílyan kttiinő ne8látáBokat tartalnazó cÍkket sztltén nen klmon-
dottan vívószaxenber trta a leButóbbt n[épes sportt' hasábjB1!. PeteTdi Pál' isnert uszó
szak€nber irásából a kégőbbiexb€n néMay negszlvlelondó !észletet 1melt6tni fogu3_k. To-
vábbá ,belyi adunk a kttlalöttségibtkel Galanskban Járt sportorvoourk dr. cőzsy sálator taF
nu1ná::yának, an€1y a versely fólymáa BzeÍzétt tBpaszta].ataÍt áe neglátásaLt íseertetL.

Tengé}oltulról ig áÍkeaett lapunthoz egy szakértói alapoeeággal negírt
értékeléB vtvól'nk sáEreplé séról.ne].yet terJodelnes vrlta nlatt csak a következő száüu!&-
ban' kózö1h6ttbk. tJsJ Íéuük' érdeklődéeré t aTtb'at sz{ínot ogy olyen tzgkértő BegLtőkéaz
nggf1gJrelésa. akt ['ósezu évek utrín elgő a]-kalonrna1 láthatta vÍvófurt kiizalelnét az ido'
Yl IA86irJloLsásorr. JÍesáll apltás ai so k v ongtko zá6baÍr el8otdolkozt atót.

Á n€Ezetkdzi Bport64Jtó értékeléséi a vL1á8ba''.nokaágról. uegJeleaése
utáll olvasóÍnktal ugJancsak 1sBeltetlr1 f,o8Juk.

@
!ün6dégrc ké!ut6t! ez a!b.!tt 

' 
b'ogyan volt 1s}t6tBé8€8' boty 83 g8Jéüíbétt

oly'tr ragyogóaa szerepIó tt61 t6t'ílYó{ nL aorbaa Yereségst gzorrvaaltal a-ÉzovJef- caapat
azón tagJáitól' e}tL kö'ül két nap c16tt cgy srD tudott baJutlt a legJobb uágrr-Lözé? -

IIoGYAN rovÁ3B?

Fovács PáI értékeléeében ee8állapLtJat l|a folkésziiléei terv eLvsl á1ta-
1ában hs1y9s6k voltat' azokoE a tapagztalatok a1apJ líJr cBak nódoBltásoLat kéII vé8r6baJ-
tarrl.rr.

Íové'c6 Pál tovébbt feJte8gté6ébe! azolban llygn kitótgléket o].vaBhatulkt
- vlvóÍlb é8JroldaJ"ua! képzéttetr tschltk8.tl8g lgen L1s vÍvóTepéltoárT8.l

rgnilalkezlak......
- koeollr blbák a felkészitégí terY tartalní végrebaj tásábaJx'Te8Jis 9!J1ek

részlgtfelgdata1na} negoliláaábau éó a .uevelésÍ nulkábaE Icr€Beadőt.
. Novács Pál a további8&ban. az erőllétí. tgchJdka1 ás ta}tikal felkéazL-
tér btányog8á8aít k1tü!6 négláté9sal elenzi és a h1bák LLktlszdbölé8é 16 l'3 }rolyas utat
le161 Doa; n4lat a pazíhlkal felkészttéssel kaPcsolatban negállapÍtJ ar iEzzal a kérdée-
ó61 Eíltdóildelg lgen keveaet fogtatkoztuJrt. Tény azoDban' bogy ílyen ís va^a és a Jöv6be!
n€n lebet fi8Je1o6! klvül hagJrnl|l.

fulákezbetiilk arra. bo8]| elkor odalBtban a '!Íépsport'' kíktilatött nuJr}a-
tárBg v1vó6zakeEb9r3k vélenényét _kértg k1 a Yersénygk befgJeztével. Bovács Pál tÜbbaL
kózött lgJr IyLlatkozott 3 l|Haza érkezve Ei.udc'naaetro alaposg.n kí kell BleE6zJ1ll!& 

' 
i'o8y E1

okozta á ug€y f o]mBl!8ailozásokat és nik azok g lelkl tórysz6t' 46lyok zBYarólaa bÁtn8L
a telJ esltné,!'yel}Bct.

' Áluunt EeB ttt egy szólat l8en19 a nlolkt tényo!6kn azot e€lyek !s!
bLályoshataak a g5rógyraóilok közul B anelyek 8 kliallaí ápo].á6rg azoru1ó nag5la'r vlvást ls_
nát 'ta'lpla álllthatJák. A t€chrúkaÍ 

' 
taktikat 

' 
erón].étl; !t6v€1és1 tényazóL !e1l.tt Da€y

flgy3].nat érdgnl6 sulyoB pÍobléna ez Ís.
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tebetsé8esftatal.fárf1 t6rvivól'nk.?l?-ag

sób3l a hat !on'n8{ffá.ii}si;Í-!3i'"sfl .}sÍ"";3iil{*1{E}'*?ÍH"ftrt3iÍ.ilffi
-okka1 ag al]-gnfelekkol Ázonbea. aklkea_ Tareóbalr ey6ziáafiáskJööiT. TJ6ietan artorná! 8t4-ro v.zetétt cBapstuJx}' a *iovJet csaúi kl tíáo ti -áeyjr'liiáii - gi-Jíuu ia!'álat_ará:lYa .révén a gtrróze'l'nei to nágazorsrió. sói_an 

_ 

azt lonathataák 61r'6. bogy norvain zoít uLs té-szt vett a varaóL nérkőzóeákenr- ollrtta.l paalt8 aranyzóti. nz- igárÍnflült-;;Bl 
"e;;ús;döatő. En1ékezzti:rk arra- a rónal víragta1rrókí' -iődt 

"raíil;;tlk;;' 
.friü;€;vlcb 

Aladáf,

ff':!li!í"ö.Éi!!!, i!iEiii:""#:"Íl'3Í:'*l:'l"*r:l*:rlíl"ffg!3""'*!i:l_**"ila! é8yénL YilágbaJrrok8{ígot. /
D9 bát akkorlba! a Böbbiek lelkesedéese]' tudtát pótolnl a kÍ6sést' ba éc'apat egJik !ag{a rossz 'lapot fogott ki. trovácb r4r tgyn'sa +-gvá"áí"''ii a J aíunkrábílleatotte e métkízés aor6át. Ezzel-azt atartuk rnonaanií EóEy cd;iliúa;*fi;vÁtfi -ievor:

létéboa sen lett Yolna azabBil Ítyan szégyelrletéo 
_ti.artr.aaáat 

fioiJ'airiiá.'Y3áui-*;-áfi-
!ét etlenBégeklek ebbe a sorába iartoziE'. tro6y p$ua iarózorat-iö;úi;8y-;d'Éerurt iori_
!-qP:l _ !919!i- ?ol+kb-- vÍvt ak 

. 
a tav.ly1 'Ír. áBni8 háiorn helyezett; e-ás-ez-iá'ar. spr€afloo

8JrÖzteBo é6 násodÍk he1yezettJ e. szépségt apasz erre e 1sha!8.o1ó __gzárgp].éire. tróglr';álbaJ_tőr caapatuak tát évl-balsÍÉeres i:zuiepiéÁ uián-ezuttal EániolJ -j"í"ii-já t."aaart rr*lJél1 Yé8aatt.
. lülldszek a J6te.nségek kizáróan le]"kJ. tányezőkr-}. utalnsk áá a pgaíb.o_].óa1a körébe tBrtoanak.

iY?}t-T9"pk',"ao'l*,,il'ÍLíí:üii:_!!ö"iiíai$'t'"ííi:tr:Í)";:I'íáíüi:í'":il:itfiltlttá!álat trozzáaróLáaaként Joleit oeg a 'üagJl-ar rrenzei'' -naÁá'uJ a;;-_---'_ 
* -

A cíkklró e s portpgzÍholó8ía folBdataként JeJ.ölt neg a koakrét verocaycláe az o6yea sportolóL azoreplésánák ereázRáet 
' 

_iogi' 
reayt ááritlen-E á6iáfr"t óó ror.-Bó8gt p8z1h1ku8 olaíla.

gát1ó iéWező* ;.*ffí3T:;}'fi:Í#tri3ffÍ;iÍr3$ii*,txii:]tr*g*}xl!:".#i"#li
!á8éE1t9.nL a sportolót. ,

c6ak Í8y atlótltL nód a vár
- Pszlb:ll3l gzonpontból a ].e]'kesedés r6nalk1vÍIl er{B törgkvéa éa a hozzá

ffffilíÍÍ*TIn'fÍi*jl!"''í:lnr*"í'l;}Íi$:.;idgí:";{;:íili;li'ü;*:!'iií::iri:*iíigyozets!.

öff ill$: ffi i : 
l.$iii*líi,:íÍ:}i:-de.' :*Fiiii tiH#Fit"*#r : #i$*]iÉiHí:*n&Jától' Í86n soL lanondággal lÁr egy 

"ÁgJ cer7ráeia!il.---_----_- 9 $!_qé

:9t.:IÉt:9i:lP:}i {:í:!i!:{:li*:iÍ!:.í:!"ffí!::í;!!3!j!:i.oÍ.fi6:ái*':í F";ii*'Ílitn3};az lalegfaazlllt 8á8 felolatása' a flgtl€len cliercléeá a várÁ"iyroí.-

8o!do1á68a1' *.á"lff"í3l"'lf9iffilÍí,1i"!l'*$:'i:;;'f""i'.gÍÍ:li?"áiH"ái*!Í.:í: Í*ífel'e16sség.ierhável Eerke.tsut nagJ'óuü iárj!áitáéqi"á ;-i"';;';ói;';iri'i'tertiet osekvl'sazabugzák.

iÍlg:*'Í:ii: ":i&,ií:i:-**i:'3*3!f 
, 

éiljÉí" 3"lÍ,lrá";;:'l;::Í*íÍ:'*:*ol'ff;#3':

készíj].és szu*géá-::#3f'"Íl' ;á*u :ffiff'*3*
trr1men6en, Íme a-]"e}kI felkésgi"tés ís rrázáá-tesitéeébez.

rg}t{szÍi1éE, uJabbaa pe-dÍg &B er nlétÍ fe3.*
.vÍ!atJ^ao de a versenyz testí fetkéezÍtéséntartcaík a Y rsenyz t1t6képoae 5doek t kéÍe*

A azetaezal ftzítlr teh.rbhá'á't ki lebot szádtaalr d'c rz a lelLl beha'.táEok folltán caa]. dást otozbat. g'ánoa EÍa;-dáoa6ti ária.- 6l;i-iiitli*-tlrtáDadt 1ol-k1-r vl.lzárlat' va y fél len' pg'oék arait iegx ire rodiíoliía- iiÍ&il-iiíe-riaiiB_r0st.

^ 
Yargenyz a vors6lly e16tt éa Bis,tt -68 B9 | kl1l a1.868 ldI&1átla9otbaavBJt. uyg.otor nlu<lcn cscká1yaé6r'et áogn a J e1e!' 6é8;' kínatGJilEiíi",_iqeJ E'.gatí"lrálrybaE .ldÜlthotí cgy asar - aoisát.

Fotltog lgl}t tá4yoa6- e voIge'tJr él tt-és a1att feu p raJtláz. !a a Yo}-

i:E!í!'tíÍ:;""lnlJlíí;í:..;$:"tt;uti iíif{trt Í;l;t;tÜi*l ;3*Íienlí:'lri
tapogatra. nl 'to'!a bodro e-féleisné=zest' árenézfir tgu eu ;if io;r'Jri l-'.rar"ra"at.bogy lápásr61 -'l pdere ráaevclJltL, niiini'tuajon-gÉtái-veid-;-tiíiJii-fiiirI"i-" _-_',

_ - -' Bl-bs'' ba q 
'orsc!y' v61 szenbon araJét - tuatá.át E.*hg'lall t v6t6L!é_

3lj:-3}'"l'3tíí'i}i'!bT! í}il:tttr*:aa:'ffi : lllÍii:;. "i"i!Fi$**T$eEi#ffi



*aL].L

ket
a rajtJ.áz, a síkerl YasJ kud'arc k1batásaina!' ugy6.no}yan gondosan kell versenyz Ln-
erre ÍeIkéázÍteni, d nt-technika1 vggy er nlétí vonalon.

A vargeayz ta1kl ki e8Jolau1yozott ságáho8 6 p8llblátéron kÍYi1l az gd-
z ngk - néEternok Ls hoziá kett Bealt !'l a sportol t. Fgladata nsts no!íÍlbot k! a t c}t'al-
kat elengk tanttágában. ballcE a 1e8uJabb tualoná1yo6 kutatáool( tapa8ztalatalt : gszk zoLt
1s b'Ba zlo E 1t a'n'j' ksu EulkáJ ába!.

.t

Err:rvr rs xgr,r, l ronszmtJ gnzÉsr uoos

.....áuapttotta n g lo8ut bb KbtÍlczl záuzEL B telrlBz oktet k t anfoly abá! 
'abol a baJa ii 'venaáe-ei ed,'kBai Íepett a t anfolyae h&uaat l o]'é. És val- ban, á rorr.

aewEzeTli Éportolágra -érvénJes legkorszerilbb e].né]'otek áe a versenyekea alárt eredná-
weÍt ls azt blzolyítJák' ho8J cgaÍ s ral baJr le8korsuBdlbb r1v k és n ilgzerak alapJ áa
f-elké 8z1t Bt+ vereonyá6k- tait Ját_ na8ulat t a'rt sslt aE é]-Yo!'9lbaa.

E8J6E' .nagJrészt ld sBbb T1Y n6st !.L Lolz ÍvatÍYlznuea nagJton eokáLg
Eu'sba t ttittg pI]-a teg,é8átt aportok bsvezetégére trányrrl t rekvé saket.no!'atTá! 

' 
b.o8J'

á vlváanak - a vlvás a kiegész1t6 6portJa.
Bo kellett k v6tk6ad. a változáao& ko!á!gk. sz boz Jutott a c6upá! t6cb-

n1kai csi6uo1t8ágra t rckv6 nararllaággal Ezemb3a a veraauyz Bokoldalu atléttkus k1}ép-
zéaa.

l, szovlet vlv Bíkelek kéqyszs!ítotték Eé8aaáBra a kátkoal ket.A szovJ6t
vivrí edz t olyan fíztÍatlag 1s kÍtÍln en képzett velEery'dtct 1éptgtt6k !ástÍa a ngnzet-
kÜzÍ versenyekán, aklk n6n s8k rnélt e11eaie161 Yoltg'L aagy ereilnényekkél d1oseked6 gtl_
illsl élvoaaluelÍálrnek ' alg tul 18 szár'nyalták azo&at. P6tl1g a gzoYágtllgk ,n1!c.eDgk gcuo1a
tlq8i8ztralét ' lvl'8!.ernéu6taaltot ' sPoTI-t tégzetl uestorel. vlszo.ut n stcTglk' a'átvazct ít
a kor Eerit BdzéBtr d sz6rek. neE kill .nbe.n a aportorvoBl' tudonáaJt lcut8tá3ai'ns} alkalnazá-
sétv al - nl tagadá6 - erednényeeebbe! belytáu YÍv Lat a veltgk fgl' báBulatr@élt 8n
!Üvj'd j-d6 alBtt.

sportorvosok Bere8g fog1alkozlk nálqnk ts o tár6.n kut at Bulkáv al, .uektiu&
1s B dulkbarr á]'1 a kutatáE erednéryeit viv bk felkészttésében bBsz.uogita!1.

Ido kívá-nkozík PetBrd1 PálnBk.viv lnL' vÍ].fubaJlokl az rgpléB t ko@érr-
tál 

' 
a ntrépos sport"-ban ne8J lent kttiin crkkéb61 vétt !éhá!y Eg88z1r1éle!al6 t{gz].ote.

'tBorurk ollrdo.a vtYná4lrs I bá.olu]"ato s tB]'logítnéryg az uJnak. ul tschdká-
aa}' uJ tudonánynak ktisztinhetl Létét. 

^z 
uJ 8zélvedél'gg tareséac áa metész Blkalna!éga

JuttBtta t bbek k ztjtt a Bzovj t viv Bpoltot a vllá8 é1ére.
A rBagJar szaklezetéB által bcve3 tati uJaloBgé8ok - J uJ atololfuoL Yoltak.

D cata[sk utén bizg4ioa - lgB Elég J k.
fiirelem g.z ].hat err'e a meggz_okáa. Áa udaak

n*m eqrubsrÜ sel'Isagzí&tes egyszerilen níncs íd B a ttirelnos
tt'irelmetlen etrlenfetel" me8e]. uÍkn"

érn1e kell. Caakhogy 8u uJ
omber ogJret érb'et o1r hogy

.A SIIERIIBZ SZW rS XEJ,I,!

odan8kba'E eBy sal á1ato6 Jelraraa!.k volturt} tanu1. tsÉT czuttal aa er6a_
1étt9]. ngE volt éenní btb8r 16E bb vcrseayz6aEngl _ !3íoz.t.Eclt férfl t6! 261 !áL r
kaÍ{o8 tnknál _ feluttitto fejét c8y ncn elággé ol1tálcatl lag5matagaág' a ktlld Ldpc.Ííabtá-B'i. (9YéaeÁ vclták' atll a l l9ttad llllanatbalx' hB .tJ' találaton nulott eJ6'o1dlÍ_ cBot198 csa'patul Bl8 Bé8g - lctt toha glívtlL e1laloDt b.laadYa fo1d1lsrsL6dnL.
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uály. ÍÜbb ! nt rÜíldzárlat. 13 a lg8t bbl értbototl rtl

Itt vale1 konoly bqí lsbot. NtLélt lehetságca, _hogJ lgtJobbJ.r nt otJ'g'l-
!.6 -é1r .b 1" .o6gtl1eo n14d18 LÍ!aD!8'L B Ye]'ÍlL otJt.,E&8u.Lt I. á6t olyLoi_né8- t lílt6Íycr
aá::Jtu vezgtésiik aan 1é8 a gy zelenbcr? Ugyaactlor !l tcgzl' tápegaá _ noudjut _ a EzoY_
Jet lportcEbc!.kot, qoty nqgá|bqli o..}.a@ Ebd18 8!' tt.acl r olylor nág lJegzt bát!á.uJr
sgát rr lg D afordltBá& a D rk6!és aolEát.

tÍo8ya! Iolrctltc lerrotnl orr{l ljr n.ttanuld Ést?
YágEéPp g1nu1t t alá.a a !g{l'ar'r|'o!t halrár 
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evol. {8y t4clat.c&y v1tl iáe-- é]'et vagy ba'1á1, gy6ae1cm vag1[ ve-1-9re n].ua op rsoBre

reség vLnváLaezt Jar
eY9I. 98iltr EanaIBTrB6lI Yr.ltanaE-- BJ.6! vBBJr nBlaJ., SyOEOI0Jelent g cI ny b.a- bcadon' bcbosbatatlan Eátr{ny ha-kapon.



osztan1 kell 6porttárs.k. 4 tgo nételeB Y€rsenYenr száz I lDéteresre' az
5 találetla fugnő asszót' 5 egJtalálatoEra. Milde! találatot küliJn tersenynek ke]']- tekÍn-
tení. melyet bo kell v1nn1....''

Elgonáolkoztató negáttapitáaok ezekl
.*

EDZóI FEIADA!ÖK.

Az ialel világbajnokságon ezwtta)- az eddÍBlektól eltérően négJ váIogatott
keretodző és.gzáÍ0oe azakyezető klsérhette f1ByolonÍle1 h61yszinen a vB. lefotyásátu arrrely
sok konkTét tanulságra nyujtott lehetőséget.

E cikk negÍrásakor elBtikségünk lrég neB taÍtotta meg ez llyenkore kö'Le1ez6
beszá!0oló ée értékelő u}ésétr 1gy nen 1srerjük nég' n1ként rnagyarázzák erizó]-nk e blzo-
nyítványt. a gyengébb eleilalényeket.

Mestoredzőínk vi1ág6zeTt€ e116nert'k1váló gzakembeTe1 Bportágun_knak. ne!
ktv{ínunk llletékes krl tikáJuklak elébevágnÍ' cBupá! ma8u-b_k éB a köz'vélenénJ EeglátáEeit
tolnáosolni' refIektorral átpáaztáznL B hlárryosgágokat ' JavaElgtot tenní ezek kikiiezöbö-
!.és ére.

}tern célunk őket ér'zékonységiikben negbáltarrl' éral€neiket eegtépázni. He-
1ye8n9k YélJük'ninden ta}ar8atá8 trélkü]. felvetni azokat a problénákat. anelyek iie Jut-tatták az 5 évtlzedes ha8yoE{ínyokkal dicsekvó nggyar vlvó sportot éE aEelyek akadáIyozzák
sportágunk fejlődésé t. 

I

''A vtvó iliTadó'l hasábj ain náÍ neru egyszer szoÍgalnaztuk 8dző Bizott6d'-guJ* aktlvabb negnozdulását .az egységes edzéergndszer kidolgozásár8' és keresztüIvit elé-
r€.

Nen kíelégltő az, az él enként e8yszer iJ€azehivott sdz6 órtekozIet; ano*
1ye4 - nlnt 1e8utóbb - -a ''lendÍtővágáe" kérdésében órák hosazBt taItó víta zajlott,
aee1ybe! a felszó1a1ók vélenénye1 aÍrny1Te azerteágazók voltak' hogJ' náig 8e!0 s1keliili
kijzöB nevezőre J utniok.

Az erednény 
' 

}ra e8y ílyen nen íE elsőreÁdü foltos6ágga1 b'rró áj-]'á6pont-
ból '|kabinet kérdéet|l cstnálunk' eleÍkkad a lélyeg.

Ezt mí sem iga,oI3, 8f;Í33oolilnfi'ifl 3j:"i"á}offi;*ljff ir3*ufii':';f;áf:
afldbLnnekaJ vivk.

UgyanakkoÍ azonban állaplt8uk ne8 ezlntén, nen haladnak a korral. Az
'!A!!o dacunaI't a neEteTképz ben tanultak' na ruár nagyréozt tulha1adottn k bisonyu}nak' 8ezért léto!ázág nélKil ní kell térn1ilk az uj utakra

Á képtelt' }ta1ail 6ze11e0ii orvoa aen elégszik néE az s8J6t6nen 3-4 évti-
z d el6tt tanultaktal. Eber figyelenEe1 k1eérí az orvoB1 tudonány uJabb és uJabb kutatá-
Bait' 8zaklapok' 1Blerett rJeszt e16adá5ok állalat t anulnányozáeév a1.

Ha, a vlvág technikájában ta1án n1ncaenok ls lénJegbeváa változá8ok. an-nál .na8yobb J o1ent aégi..i 
' 

au a na náT nagJktterJ gdéetl kutat nu'lka' netyrrek fel1emeréselt
ás sr.alEéryéit haBzlo8ltBnulrk ke11 sportá8unkban 16.

Ennek célravezet n dla. ha Edz Bízottgágunk g1 adá eaoro zetot BzeIvezjtencB ed!6tnk' versenyzdlnk éa ezakérnberelnk s!ánára. E1 bb v1vás n dszerta$1 vonaloll.
n4Jd sloTtorYosok 1gé!yb6Yéte1 v el' a korszeri.i er nlétl, pszíhikBt és eg5réb felkészltéBí
m alszerek l8Eert.téBe oélj db 1.

lla az Ed'z6 BizottságnBk érr az 616adás8orozat megazemazéaét tdeJe
va8y lehet 8é86 ninc6sn' az iidvtis cét éTatekébefl- saJt és Propa8anda Bízottaágunk készsB-
8 sen vállalkozik Bnnek negszelve zé s éro.

Ki kell dol8oznl .olyan edzéspr9g'8not, glelyben ará.qyosan oszlanak 
'09gaz Eszes képességeket telleszt ée co1szol 8yakorlatl 1ensL.

A !a8J' g fel eségtelJes l0uJrka sBzehangolása 6g,y1i(6 a E.B. Léc'fo!-
toEabb feladataínak. MeBválto'ott a v1váE rÍtmuBa is' ne1y na8as techniks'l fel&éÉzltégtktivetel. U8yanakkol au eddl8ínél !88yobb su1y h6lyezBnil6 az er n1ét1 fslké8zité l oujt-
kára ts.

Hozzák é8y nevez r:e a leaJobbEa& talált tech.EikBl' éB ta,kt1kat g1vsk6t d6
1e8yén og]r ltetiioég a nagJar vlváaoKaiás tsré!.

A do1o8 ternészeténél fogva a tudoná.4yo g etlzéal nrídazerék 8'Lkat azásá'aa válo8atott keret kb ! vBn lggÍEkább lehet sé8. Esit j'tt ad ilnak e 16!*edvsz6bb fo!.-tételek 16. Á hell t bb8z r1 édzéa' 8yato}í' tábomzá8ok' nunks1d6 kodvczné&Y. stbr
sazegezve az ltt élIo Ddottakat ' ul alairokra he1Jozott s s-zé1eaebt gká_

1áJu' sokolda].u felkészÍtégle ke1l t r6keabrÍla}' ha lBE s}arua} az egykor prrcnÍ.acng o!.aaz
v1váe sorsára Jutní.

U8y véljiik, abban e8Jatértilnk' ho8Jr e !a8J ar\ viv qportnat _ EeY9a6t6acrt
a kaldvivásna} - vilá8raszol nagysz rÍl hagJ'onáayaí v errnak. Utr5bbi id ben negayÍrbáltt klltélJilrkBt kou bo-lyrgáuitan1t e8Jtesi.tlt ér veI, k z 8 akaTattat.

LebBt 1eg ruír Tokt beDl ' oábor J zsgf

a legk prottebbekg
csek elkert[lnek*



ffitrffi'4,s-f{tr'}á,s
A Gil Á/fs'f{f VÉX,ÁGffi ÁJ^rÜf{ s ÁuÚl\r

Még hogBzu ide18 elképzelhctetle! viv YersenJ gyaTl . e&beri bÍr Í kijz_
renijkt'dé8 néIktit_ée éppen 'ezért a vív verseayek 1é6k rét, a veibcnyzdk elednényeit uJra
és uJra Ylsszatérdoll notlváua B bírá8kodáe.

A na8y ne!0z tktizi YBrBenyok biIáskodáBl ezinvonala az 6loul l 8-to évben
- e].teklntYe a pár éve bevezetett taIálatjelz 8ép biztosltottE' al nyt l, eelyet 8, talá-
1atJ91zés biztonsá8a jelent - lényegeeen nen ené]kcdett és í0a elnc-s tl; t ; aáeoíi, gyors
r"tél képe eoégÍ.i 

' 
e]-fogu].atlan veT6enJbir . mir]t régen.
Á neBz tkijzi versenyek vív l ktlz tt ugyanB etr td Bzak alatt sok kí-vál képeeségt|' kitti!6 fe-lké szír1t ségt versenyz tttr:i Íel_ és aratott eI1s&erést" Ügyanez!

a Yglgenyb1r l karr 1 raár kevégbá ]'ehet ellrondani, és a k1tii! Yerse.oyvÍv k a légt bb-
az ' 8yenge képességil, gyakor]atilag ée e1néleti!"eg' ro sEzul képzett. raiBz dikusa!-i té1-kez várgenybirr5k e1 tt vlvják neg sorgd rrt lqérk zégeiket. Nern egy'nagy versenyz hord-
Ja 8zl'vébEn 98y 9ly8n goronba Yereenybll 1 téYedés enlákeit' aneií vtIáB' vagy oUJapia1
baJnokl 8y zel nt I fosztotta neg, vagy csapBtát itt ttg el a'gy ze1ent61l'

ul Yolt a helyzét GdaBskbaB?

_ _ ' A 8dan8kL vB blr t e11átottság8. tá1{í! egy árl1yalatt8']' Jobb volt' nilxt az
azt negel6z té. 8Dl3ek két oLa volt.

El szajr a ].en8yelek rendezéeo _ naay vi 9 nu1tu nenzet lévétt - sok .J lképzett bazal' v6lsenyb1r t blzTog1tott. liáBodgzor a Áá*v aiok Boha nen látott ezánu- Íi-vál képze_tta gll veraenybir t vÍttek nB8ukkd.E Lét tényéz kt'zrejátszáEa - f leg a-szu-r feg;tverekben - a 8alanskí rertsenybLrágkoalást az átlagon feliil enélte.
' j' t bbí nenzet ver6enJbir Í nír sokkal szitrkébben fe]eltek e8 fe1adatuk-

uak ás o5y-két tgen J vezet b1r t t - eltekiltve nelx vonultattak feI u.l . nemz ttozt nér-téket elér veraenybirr5t. _ Bízonyos nértékben t*á:: nég Torltotta ts-á helyzetet' ho8yolyan na6y vÍv neozétek, n1rxt ez !.aszok - francÍák, nregjelent vereenybir l-. nintÉa eÉgzakadta} volna a feJ1 d6 vereenyv1váe bt} i kt'1' e telnényeÍ t l és a rrindjobban felgyor-suf. vlvás akcl inak eleLzését és btrátatát neÍi tudták b1:tosítanl.
'. Az -élerJár - ezovj et vl"vás ée máa fejl d nemzetek ne& fektetnek sutyt Jrí1k pzett verseayblrák kÍktildé séTo.

Á lronzetkiizi ver_ etryek b1rá6kodésának telhe tehít 3-4 .Eernzetre 
' 
Í11et !.e6azok álta! kíkilldiitt veTselybÍrákTa }ráí!ul.

A gds.ntkí vB az e1 z 6kkel ezemben feltiin eD sok o].yan sor6dijnt en téves1téletnek Tolt szentanuJa' anelyek a bqjtlok1 c1lu elnyeréeére voltak befo].yássa}. E natvtévedés sorozatnak két e8etbe! B1 EagJ'arok 
' egJ-6gy Eetben a lengyelek é-s olaszok voÉ

tal< a ezenved al any ai.
A benni'tn}et suJt itéletek annál fáJ bbak volta.k. nert t r s karilcsaoa-tulk _továbbjutását etadályozta neB és saJná1atosLéppe'n e8Jr réli, ktpr bált vezet birBoÍtellg' érth6tet1e! ité1et 8oTozata okozta.
Á lengyeleket P8Iq].8k1 t rvllágb&J l]oki' clmt l val e]titése ke8gr1tette.l' - !18 .az olaezok s&ccero páTbaJt 'T bajnokságát látták neBEcmelsti}nÍ egy k vetkezotletlblr 1itélet EÍatt.
xl-ndezoknek a tévedégekaek gllenére a gdanskl VB-n ie láttulk J ver-genqblr lat qs. J _,b1ráskodá6t. Elfogulat1aneág nélkitl énllten neg cts aortaa B rua ya3bÍrákatl Kárpátí' sákovÍco' Beyr Balthazá!' czYlkovszky' szab P. I{edoczly ezenétyéÜén,aklk f ladBtukat k'fogástaIanul és e1Í8Berést aratva ].áliák el.
ltreg ke]l eElltenl nég. a lengye!' Pawlast, a 'néBet ci.isét 

' 
a román TepBant'sz o).a'az F1lo8anot' a fÍancla Parent-t ' ak1k ugyancsa} vB szlnYonalon Éiráskodtat(._

.A gdah8ki Yb bír Í régzének értéke]ése nen voIne t6tjeg. ba neB szánol-nék-be arT l' -hogy nLlyen hibák Jellenezték a b1Táskodáat és uelyek eáeÉek a k1kils; b -1é8éhoz szilkBégeB 1nté zkedéBek'
E1a6eorba! azokka]. a hibák}al kivánok fo8l8J-koznÍ ' alrelyek az eeyezaé-nyes fegyverekre Yoltat Jellen! ek és az á1talárroo szabáJ.yisneret kárébe iartoznaÉl
Á !a8y lsnzetk zl veTEenyok nyugodt s zavarnentea lésk rét cgak akko!

!'9hg}' b1.zto:l;ta!Í'. ha a Yezet6b1! t kél teeea js!0er1 a versen5iazabál}okat 
' 8ne1yek azakcl k e]'ernzéEére és velaenyek rendJére vonstkoznak.

A VB*n 'sÚk vezet b1r'l' v!-n .sok veu t blT k Yette el azt e h1bát' hogy e v erEenyszabá].yokÍgneretének hírí5yában 
' 

vagJ helyté]'on érteLmezéa folytán alen zte*á iétoaa ví' a Jiái-1aneleté'rek hlát:yában' v agJ helyteIon értelnezés folytán alenezte a tánad viv cselák-ményeket' diJnt tte el e találetokat és bozta ueg itétételt. Ezt a'szabálvkijlvv hLá[vos-aága Yo ta n8ea utá_n. Eort a tá.lradás foqalna nincs kéteégat kízÁl an ae?rnl;rvo_ ai ''r
gága.-vo ta naga.9!án' n6rt.a tálredás .fogalrna níncs kétségát k1zrír aa aéiint árvá. 

_ii-"rsq o._ rv!!q ua{'é uÜ.lJJ' u€'fÜ .. Ü.'.llrtt(lal' l'ogÉLt.ltt nJ.ItcE Íe!B 8e! Í].z&roa! oerl.L!áIva. Áz uJ8zabály^.kd11v g }tlályo 6Bá8ot 
' 
p tolJ a áe - ha nem ig félreárthetetlénÍtl' ile negk ze11t61

bi.

*.B - a tráuadáe fogalnrát megtratározzá.



Ían agy hlbafoBása volt a pengeütéEak és kötésok összocserólésa a gé-
dés sgl.

A le8ktilönböaőbb 8yakorlattal talélkozüunk a tenpó élblráLásánÁ!. Krzá-
!ólag l'd6nértékke1 nérve a tenpót a verseayblró helyteien alöntéseket hozbat. Bert a
tmpóakciót helygse! csak akkor 1€het elb1rá1ni" ha a Yezet6biró az érzékelhetö időkü_
1ö!bsá8 neflétt az skcíó kÍv1telezésében elkijvetett hlbát ts érzéke]-í' ane]'y B kösbé-
trí.nadó t 1é!yeg11e8 felJogo8itJa a kö zbet{ín8désra.

HibáB volt B]takTan a nélyrevédée elbÍrálása. A szabá}ykönyv Y11ágo€8tt
!ö8z1tl' azt| hogJÍ nélyrevétlésaék azt kol]. einősÍteni' ha a védéEgel egJ1d6lü]'eg érL a
a loé8tánadott érvényte1en felü1etét el1enfelé pengéje. Az Íité6ael vésreltajtott véaée
fpLao patád/ utá!l' azomali vlBazaszurástr vágágt tehát nlnaleE esetben nee kall ité].lll.
Í!ég akkor Le, ha a védé8 következtében az ellenfél pengéJe - a védés, tlléiőIeg a t a1á'].
1at után érvélytelen fe1ü1et6t talá1 el.

ElbaforIá8 volt a k1térő azuráeok-vágásot helyteten e1bírá1á6a. @ollyol
a klasaz1kuB vivás_egyik Ígel azép éE alkeréB akcÍóJát lassan k1B5or1tJák az eáyezaé\yag
vÍYá8 fegyveTtárábó1.

Ig6! 8y8}ra! h61yte].entt1 birálták el - főlge párbaJtőrben _ B córps a
corpE fo8Blnát. Légt6bbBzt'r tág teret en8edtek a dur'9a éa veezéIyes kitzdglennek és el'[u_lasztottát az e].követő fl8J e1liezt6tésé t.

_ Ezok voltak azok a hlbák' anelyek - nég a 1e8k1vÁ1óbb vsrselybtrák!ÁLls - eldforatultak.
_€8Ezü!teté gtikre báron fő 1ehet6aég kí!álkoztk' amelJek Bz okot feltárá_

sával nyllvánvalóa}ká Tcllakt
' r./ Á vivás oküatáEbg! a roestsreknok következetesen ragaazkodn1o& k€ll a

YiYónozdulatok éB a.kclók el6Lrásszeri.i okiatáBához Ba besulvkolásáboz.
BzáIta]. elérbetó lésa &z. hogy a YeÍB€ltyY1vás ttsztábbe vÁiitl á ir:-
vócselékrnényeket a veroárrybirát p1aeztít<u6aB'öasítbetlk óg é16nez-
b6tÍk.

2./ Á versenybtrákn8k goldoBa!' behatóarl é6 eztlnot !élkttl tarulnányosBL-oL kau a veroenyozabálykölyvot ' áuanaló aygkorlatts.l kell Búálgtítudáeutat a].átálBasztgrrl' sáját' tapasztaÍátutból kéll le6rrt1ö} avers€nyvivá€t' 8n1 kápooít!. 6koi úra, bogy glrorsa'r áa félrelmer\.
h9'9t1enül negértsók ás btrálJtlL a vívóceeléknénycket.

' 3./ Á veraenyzőkngk nár a vlvásoktatá8 Lezalotétó1 6s &erEtébea el &ell6aJát1tabíok a vers6ay6z'abá1y 1gnereteket. ! neatoTek ieladat a eí_sóaorban, b'o8Jr a v€lsgnyzőkot tualatosa!, fet}éezltsét ég ottB88ák a
veraenyszabáJ.yok leg1ányegesobb oltgLro. A vorselyz6L Íry kóoeaek
1e6zne} az ált aIuk alkalnázott Y1v óo861€kBél!]|ct és á bt'óí- ltéietak
ósgrba!8Ját felímaral óa negítélaí. Bnugk ircdláwe abbgn nérbgt6le' bo8y a veraeayz6 n38!yu8Bzlt és bLzl'k az ltélgtet lgazafuoasd-
gában'. Bzokat glfo8adJa' vagy a formatr1bÁB ltéletak .11sá óváEt J9_leathot be.

8zekot az lntézkadáaeket t.mószotgB6r1 b'asaí vlBzo.lty1gtbtre k.11ó!t.El.n6!t a nenzotk6zí birá8kodá6 6z''!vonB1ánsk az rnclósáre a, €E'éls üá!'ott gzÚvetgá*obPj
háluló - fenllt vázolt - fél8datoton f€1ttl ná8 e8yab í.atélkoalá;óL laitátoie -úní-;"ngn-
zetközl vÍvó szóvgttégls.

Intéznény€Bon b1rtog!':anl kell a nenzgtközl r3'6BnygL biróe11átÁEát.eelyrc vo.uetkozóan _ elaő lépéskéut - a 8dan8k1 rendtlvitll korrgresggirs natáróailoi uójzott. Eazerint d!'d6n vB-n' Yaa{ oltnptáll téaztlelő nanaet bÍzóayoe agáEu verse!'J'birót
Lütolas.n8€áva1 vÍnal. tron tÜrtéat agóuban srra ilöntés. bog;r ezeÉnek s bd'rákaat illycantIő8itégüeklek kell lellllÍÜk.

I(öte1ez6e! é1-koll !€qdahí A t agBzövet ségoLnak a veT66.qlbí3óL vl's8cY8.1égyboki'tött t anfolyaDoko! való képzéeét.

bocsát aní.
A vereenyb1r képaésbeu tananyagot ke].l a tager vets gek rande].kesdsárE

A _ 4aga|abb. k pesttástt é'a neqzotkÜzÍ s'Ínt6.o ts btráE&od rerBrlyblr{ltovábbtépz sét a lÍvsz blYatalos lapJébea tt'&zát tt talul_EáDJo}lcal 6 Elratso{atL uinut a.tással k611 b1ztoB1tanl. l cálrí a h!.vatalos lapban veraéqyur roíatoi-iell nyítnl.
4 8qan9!1 vB r6!'$1ybÍ!'á'l'!a} eol goldot okozott a lgrgolyg t és a kÜ-z rtsé8 b ves Yér"nérs k1 té rl éa aoLggor l'tdotoJ.atlaa t1ltako!á6á.uak a nérÍékezásg. a

tqaal bely!6á111tása. E l.e}rézaég -' Byslraa Lcllonetle! é8 sportEzsrlltlga néreiáiái Úrivá ;!é8 a Ieaktvél bb bttátat ls Dg8oI'dbatat18rura& látg8 feládatot .tá állította. BBt a bl_DafolTá8t u8yalcsat e 88abá'lylBlyt lalcTÁa r{ezáaet -a fg8ye1D1 gzBbá].yotnat - az lme-rrthtáaJ'a okoeta.

- Á vB 31ejéD roasa blrásLodáa váltott kl t1ltatogást a 
'era.,[vr6kb6l 

g
a'!_ . tlltgkozéguL elé8edetlelaé8ct s ttbtotágt a tÜgUBB Ebd[. cast g tcglaiy tt ergro_sz1tésgel -'a f-e8Je1n1- 8zsbályot 6E.akcl l.nal 81e8gz18o;ubb allalagede; !tsi ! - ic';tett a 's!ge!y.k !6rdJét bs1y!6áu1t8d . a vtr hat_- lrÚrone gct O8'ará!t noeaYll8tát!Í.

4 v.r!o!ybr.r lqt tcbát l)oaloa8n lmlrti1e &oll e ronatclbeaésérc á11 fe-8y9b1 Jo8ofat é' cdlk s tot a. arolat .lrl'rorb.! r toIsa.nJ!6ltg1 lscnb.n k6u árr lyo_



sltenl'€. A í€rEonyzőkkél szemben azonnal' fokozatoBan ée Jogoean alkalnazott fégJoln1
lntézkedé6ek azutá! hatnak a közönségre 1s. A néltányos, de erélyee fggyeInL íntérkadé-
sek blztoEítJák a YeTsenyzók fe8Jel!0ezett nagatartáaát és a b1ráekodás lyugodt légkörét.

A vB tő! egyén1 dilntőJébeu a verseuyzík éa a közönsé8 sportEzerii ng€a_
tartáeánat a biztosítására' a1ka.].naEtal0 a Mvsz á]_tal hazaL vereenyeken a sÍsak lekapEo-
dások e}len hozott büntet6 8zankc1ó gya'korlatát.

A dtjntő után beszáEortan De caprLleB]xek' a lwsz elnökének a hazai g3rar
korlatról' riki kíjelentgtto' hogy an_nJl ra neglyerte tetszését a na8yaT 8yakorlat ' hogJ' a
I{VSZ 6szl kongresszusán JavaEolnÍ fogJa a Eenzetközl veraenyeken vaIó bgvezetését ég
8yakorl ati atkaLmazáBát.

Ml'Dderrnok azoÍlban elsőrendü feltétele az' bo8J a versenybfrák Jól felké-gzült szaktudás8al. e]. fog'u]. atl anu1 és határozottan' nJu8odten bozzák Áeg ttélete1ket.
P&lócz nndre

A MACYAR VIVAS JOVOJE FELE
'MEoJBGYZ sEK A cDAÍsKI ERÉDIÍÉNYEK xIÉRTÉr(ELÉsÉHEz

Lezaj].ott az 1963. év1 Gdansk-t vB. Az eléTt eTed ényeket nen iartJuk
k1e1égit6knek és nencsak a viv , de egész sporttáTsad alnrrnk kiil n' s érzékenységgel ráa-
Eált a'ka.rdYeTeenyek során e1gzenvedett kett6s balslkerle....

lokozott érd9k1 désgel várta tehát v1v k zvéleményítnk a gdanskí eredné-
nJ k k1értékglégét. Lz érdekl dés annál 18 lnkább lndokolt Íolt' laert az Mlsz. rségvál-
táse c saknelr k zvetleatil a vB. el tt kijvetkezett .be. A félkészÍiéet tehát még a régí ve_
zet; aég írárry1totta' az eLéTt erednények kiértékeiése már az uJ vezetéere tráiult. Inrttor
a 8alan6kí blzonyítványt ne8 keI1ett ''nagJaráz!1'l ' elkefii].hetetlen vo].t' hogy a k1értéke-
1ée. nlnd en _ktit tt 5égt 1 menteaen át?og és konoly krittkát mondJo! élviváái'ntt Je1en1c81n1v Jár 1 éa _oknyo oz vízsgál dás után keresee neg azokat a n dszeTeket éB eazk z: kei.
anelyekkel a feltárt h1bákat a J v ben k1kílsz i'bt'].ni kivánJa.

Rég tq láttuk' hogy hÍbák b6ven vanrtak és ezek az ut bbl évek foly arnrínYáltozBtlanul 1snét16dnek. Ek zbe! Laeaan' hozzá keIlett szoknulk ahloz. boal' kardLege-
n aÍánk szét'folzloLt, Iepre zentálxseÍnk pedíg hol airvendetea és láratla , s Lezor pedlg
éIth tetlea és fáJdaloae neglepetéat azereznek nektlE(. Ha az erednények a1apJ rír: hozzá 1ákéllett volna szoklulk nLndehhez 

' 
lregnyu8odni berln k EohaBee tudtulk.

Érthet tehát, hoBy az uJ aezet ség klértékeléseít azzal az íséffye1
váÍtuk' hogy azok a h1bákat szLntén fel'tárják' azok okaít nélye! el nz1k és hatátoz:ott
lránJmutatá8t aalnak arra az utra' &lélysn a nagyar viv sportaak 6E élvonalá-!.a} a J v6ben
ha].ad.nta keU.

- Lapulk gzepternb 11 szá!ában ka'z ltiik uJ vezet68é8ttnk két le8foítosabb
!agJán'ak..* 8d9!8!J'- vB-r l Ádott 'k.íértéke16 Jelentését. A ézokatlanuÍ szÍnte hángot nagtrr
Ta'lnel tidY zr1t k. E bo8záncl k olvBaáaakoT az lolt az étzéalrI*. boEy a Wsz. ul vezé:

t6sége érez -er t éE felel soéget ahhoz' hogy 8dalskl ozoreplésÍtuk' kap Érín étvtvás nt le-len1agt nLu !ár L tárgJli}a8o s 
'kenény 

kÍit1kát lrondJ_oa ée el van -t_kélve arra, hogy a áa-
gyar vlváe tovább1 feJ16déeét az edaligiekt l }ratározottan eltér utakon teioaaé-. e ue-
szánol k ^vÉ198atott 'YlY gárdá?k -tualásáaak { s _képe ssé8etnek nélyebb gáintJe1t boncolják'
n68látása1kka1 a-baJo} EJ keréné1 Járnak. Erdekes' ho8y negállápitáEaik áztnte telléeeir
e8yeznek .a na é1 

'.Íd 
8ebb vlvt5goneráct véLenéi|yéve)., ak1k'nek lt dunkban volt régebbívív nag1rsásaínk tudás{ít ée képeeaégett a naiakéYal Ússzeirason]'ltan1.

Á klértékelégek élgárdárrk nun}áj ának és azerepléséuek csakn n ninden
kérdését éT1ntették' bár s problénákba teljes uélysé&ie ezuttal térnéezetelen nen 1s }ra-
tolhatta.k be.

. -I8en szlmpatikus kezdenényezés volt az ul aezetéB téazéríL az Í8' ho8ya Eza}beszá&ol t a f. . azeptemb6r 2o.'-á.n iyilváaog vitárá bocBátotta. sainá1ato6: ho;i'vlv társada1nunk e kezdeményezéare csaE ugy rea8ált' ho8J a kíboc6átott-14o neg}ív iá
EÍIral ssze n1!te8y 4o_en jel ntiilk neg az értekezlsta!.

- -ErnéI a J elenségn'é]. e8y plllalatra állJunk ne8. A v18zo!y1aso8 érdekté-
16!t8é8!ek 18en'éxhet oksl vaÜlak. .Ankétok torábba'r í6 voltak. Áz elhangzott -J avaslatok
a,zonban pusztába kiáltott EzavBk ÍnBradtat. Az uJ vezot ség e1s nognytÍatkozásal eze! atéren konoly változáet lgéruek.

Az' ho8y élvív ÍJ*!a} B vlv társgdalont l. s6t eEyesu1etetkt61 YaIázlnte be'Bet1ku8 elzártságát ne8szíLntotDL kÍvá-uJák' szenélyí gzenpoátokt l fiiAÁetlenilltárgylla8os krÍtlkát Íoorrd a4ak á va1 he1yzotr61' -Y1v ir!- tuaásái r s képes;éeetr ll
18en }onolyt blzalnat kelt Jel6asé8ek. SaJná]'oro. hogy az ul vezet ség eli nyÍ].vá!oe
tezdonényezését ne né8 csak l1yer kereaen hÍtBleztiik n g neal el g!éstlnkkél és fé18z 1a-
l4"+"F!+. eg8J6z déeen azonba!' bogJ a nuntáJuk továbÚi f iytatáeát l fiiaa'hogy leg-LÜzelebbl Be8h'vá6uk gokkal gzélosébb vleszhaagot ke1t6en azok- k !ében, Bkít-á'nalyar ír-
vá8 kéraléEe1t na l8 8zlvll8Jrílkn6k tekÍntlkt

E' késztet arTa, hqgy -ez erlbblakban r vl'dea k1feJts ! azokat a 8ondotaFtolat. anelyeket a vlta aorá! bozzá.az lásomba! éT1lrtett6E.

B



Abból ílalult aro kl, a.mir61 nl' az időEebb vivógenerácló tag.j ai az utóbbl'évek eorán már egyrrásktizt annyi t bészéltünk. Éz pedig az' hogy-é1v1vóÍnk tiínont v1vásátfl8ye1ve egyr€ Jobban eltávolodtunk a pá8ton nutatoat vi vósÍilusoktól. Azt láttuk. hoeva_.J,etetxle8 kultÍvált ' v1vónodor-ugy tóchnlkallag, .n1rrt takt1ka! szempontbói IénJéB;;E;eIté! attól' amít rég1 vÍvónag5t ságainktól ráttuJ]k ée amelyet nl íe követnl ÍgyekézÍrink.
Az e1téré6t abban láttuk' hogy éIv1vólnk neru hel'yeznek su1vt a üoÍdula-tok 6zabato6 

' 
t echl1kai 1a8 k1fogáetala! k1íítelézéEére. a tánadáso-kat réP'ebbán erotBizríaezellenes _és élvezetes pen5eJáték €z1nte eltünt a pá;tról éa csaknen céupán az ÍndÍtás_}loz 8zl'1k3é8e6 t_ ávolgág-belgpá era egyszerÍisödött le; a fegyveTre]. történő_védéeek Je1Jn-tósen- ne8Titkultak' a nézőket tuzbéLlozó ponpáe riposz t-óóro zatok ped1g csak naeviitk'ánldézték a régi elnlékeket... /A páBton tanugÍtott tua8atartásró]' roost- nen-b eszéIekT.

- FáJó azivvel vallottuk be naguJxtlak ' hogy nyltYá! negtiregedtünk. nertezt a- vlvást gen nen értjük' de nen ia tetazik nelcilnk_ ée áz a fornraÍla! mttíészlbb: tar_talnllag Eze11ene6ebb ée éIvezetet nyuJtó vívóstÍluB - anrlt nÍ nés rotnálg ráini ;áeret-nénk - nár a .nulté' fetetts e1Járt áz-Ídő és ceak ervétvé cJiríáí i;í-áEvá 
"étoeí ' 

-va,iy
eg)tes píllgnatokban....

E me8látásainkra köríilbelü1 az alábbi vá].a€zokat kaptuk:
a nB1 vlváB iltemo felgJo]rsult ' hosszada1Das előkészitésre' bolyolult ak-c1ók kezdeménJ ezéeére mál" rxlnca ldó' ícét egyéutént sdn a t'}' art 

'pour-i; árii ituás. t"-nen a_taláIat, az eredmény 
' 

ane1yet a legegyizeriibb és a leggyors_abt nóclón teri eiá"ar'Etb. stb.
I1tndobben vo1t sbk !8az9ác le' báT oeggy6ződéesel tel.lesen sohasen tud-tuk ezeket a ÍIa8yaTázatokat -elfogadní. Anleál úevésbé,-áért n1közben eí'é"ar"t--Jiiorá"i-tak 'a _sok dtceóséget hozó régltóI' ezzel az uJ etíluáoal babérJ aínkai ;i:.án}e].ern} gop-szor glaposan ge8tépázták. Igy ébben a-stilúsban vívó reprezántdnsalniái- trer0 tudtuÍ anegszokott blzalomnal a nenzetköz1 csaták. pástJ a1ra_ engetlirl. rrve ez ieiiut r-alrni njzot'bIztonBágérzetilnke t, de - eaJnos' u€y 1áttu.k-- eívesztteEtéi ie";il''6iii-1á.

1 volt tehát a hlba?

Kétségtelgn' hogy a v1vás Ís sokat fejlődött 'és ma nár n en ]. e h e t
u8J vívní' nilt Té8e!. De n1 alapozta r0e8 ötévtizedea karalhegeEónlántat ? Feltétleniil Bz'
hogJ a santelli á1tal bevozetett uj Ó]'asz kardvivóst1lust egy Jellegzetesen nagyar kardi
6ti1usgá tudtuk átformálnl' aüelJ vivólnkat döntően a nemzetköz1 nezőly föIé eire]-te l tz
ujhoz tehát tudtunk uJabbat adn1! E na€'J'ar kaTdstiluB utoIsó képvíse161nok
klválása óta ez a hegernónía fájdalnasan Bzétfoizlott! Ugyanez á11 a t6rvÍvásrá íe. D té-
ren at biztogj.totta az I955-'óa rónaí VB. ragyogó nagJ ar sikereit' hogy a rövidale} e16tte
bévezetett Yi 11any tórvlvágra kitün6en etartoltrrnk. Kezdeti elönyíln}et azonban fokoza_
tosan e1ve6ztettük' amint a több1 nenzet iB kono].yan ráállt a vlll8nyvivásra.

Ezek v1tathatatlank tények. Ezekből ped18 követk6z1k az e mecáIlapitús.
hogy oüt híbáztunk. am1kor a f e j 16-d é s t ő1 l-emar aat t unk. Nen tirotut'
a na€yar kaTdvÍvógttlust a nodeln vlvás köv et elnényethez ugJr hozzáformálnt, hogy annák
J ellegzete sségeÍ nodeTn fornában továbbra is biztogÍthBssák vezető helyiiüköt a-nenzet-
közl viYóéletben. ugJanez vonatkoz1k vi!.lanyt6rviváerrnkra iE. Ha pedlB ujat nen adrrnk.hÜlen csak egyiltt uszunk a feJlődéBsel' - aEl korább1 e16nyí.inkhöz kdpeat feltétlenüÍ
stagná1ás. - akkor már1s vlsszae8tijlk!

- Mogt pearl8 ltt tartunk. _iispedÍg n e tn c s a k azé]ct, neTt 18en keYéEa kieme1kedő vivó tehet Eé8ürrk ' hanen - nézetern ázertnt - e1s6sorbaa azért. nerÍ vÍvó1nk
tulnyonó ti5bbségének Jo1enlegi küzdőnodora aeíÍllb€n sen téT ol a n€nzetközi nezőny többlv1vólnak stilusától! /W, ..égÍek, azt nondJut' hogy az€16tt stBak &latt' táYoliól 1sfel lehetett LslrernÍ' hogy két vivó közü1 n81yík a magyar' na erle gemel isEérv nincs,/.Ha ped18 v1vóÍnk nén egy saJáto8' magyar vj_vóstÍlus k1flnonult tecbn1kálával és kífor-rott takt1kal tudáBával áltanat fel a pástra' akkor ugy an n1tól várjuk'-hogJ nyugodta}legyenek, hogy bí zton6á 4érze+.!k Iegyen óe, hogy azt az eIednélyt bózzák. Bnit- €'eTet-nénk....:.?

Utalok 1tt erra' hogy a teleY1zió .1óvoltából Gdanksba! Ry!-sz!ÍJ vlvágá-
ban láthattu} azt a karilstílust, aely a korábbi Btilugulkhoz legköezelebb á].]..-Ez a gtÍ-
lus e1é8_volt."!l,9"._ l'ogy ha:nadszor nyqrJ 9t1 YÍlágbal nok_sríaot. Dó' ha Yalakl azt Do'nau a'hogy R1tlszkíJ ld6Bebb a ní kardozólnknál és aok évre volt szüksége' aíDlE ezt a nyusoát.klforrott stllu8t elérte, atkor hívatkozon az ogztrák Losertre' akl a párbal tőr-vilás:
baJnoksá8át u8Janazza.l a' tökéletes| pompás t echnlk{ív al é5 taki1kával íverté nes. nlít
anel1ye1 a BalatoD-bdDokeág eoráa' ezuttEl a tőrtel' néuőtt elkápráztattá. Ö a5tá-ű a!1E
19 éve6' végteleliil azerény éa tokonezenves. nJuÁodt vívó. ak-t Yalószlnüles édeeaplálgen -alapoa és ozigoru ÍskoláJába.n' sok éve€ nuaka árán Ezeiezte neg ragyogó - techhJ Eát
készségét.

KoYác6 PáI értéke1ése a tátottak a'lapJá!' Bzok alapoo elenzésével egészsorát tárJa- fel 
- 
azoktrak a híányo g€á8okaak 

' 
Üelyek a Lorábbi Í0a8JsT vlvóstllue legéité-ko8ebb saJátosságat Yoltak. Ezeket akaIJa Botleru fottábaJr átü]'tgtd. a Bai lerövaalült.fe1gyo!8ult v1YóEtllusbal Sákovícs ű6zaef besző\olóJáIak több nogállapltáaa ugyanezt aáálláspontot tükrözí.ueggJőzódésen, b'o8y a kíenetkeclésnek e z a-b e i y e s n t 1 a t



TeIuészetegen t1sztáb€,n ke1l len_uÍink aEzal. hogy ez nár rendkÍvül nehéu
feladat.netvbes idó kell. Kérdés Tokló stőtt 1 évvol é].gárdá4k iec}raík'at készültségi fo-
Ía.- tátii-l"t tudágán lehet-e éB nl't vá]'toztatni és egyéb&ént is, a jelenlegi élgártláI}

'iiíuu. egyáltalán for:fiá1ható-e? UgJr vélen, hogy 1ehet éa kell-1g eEi}árybarr sokat ten-
nmt. rerí3trenü1 szükséges azonban, hogy eit a célldtüzéet ed'őlnk naladéktalanul lregu-
kévá teg'yék.

A lcBgJ aT vívás j elen].egl helyzetében ugxr érzen. végső tdeje' hogJ fél-
retéYe minden egyéni érzékenységet, edz6ink konolyan á1uanak hozzá aíLhoz B feladathoz'
hogy a nulaeztóltak póttásrá kéri.ilj enek és kózöE nu4káv9'l -fo].málják ki az+, az rJJ okta-
táöi nódszert, aliely á Tégí nagygr vtvóstílus nodernizálását jetenti és ane1y t-árakozá-
eaLnk beváltására - a-lka].nás 1élz. ViláeszeIto e11smelt nevii' kitün6 edzőÍ gárdánl Ya!.
Ivince nentség aTra. hogy ennek ellenére_v i vó1nt nen tudJák báoutatn1 azt a meggyőz6 vi-
vást. amel.y ily képesséaü oktatói gáTda nellett e1várható. lirtsünk egyet abbarr' ho8y e
klenéIkedé8- és .lövónk éráekében nÍnden vonalon b6ven van temíTalónk' és ezek e8yÍk vo-
na1á! a vi vóköZvé].enény elvárja ed'zőínktől' }rogy negtaláUák és k1foroálják a sajátoB
B JaT vIvóstilus korEzerii nródszerta!'át.

csa} azt ne rqo'ldjuk' }rogJ ez eddig Íe adva vo-lt' csak vivóínt nelr tették
nacukévá. v aA_v rrem a1kalnazták.;.. -Szeitntunk az eatző fe]'előB azért a v1vásért és azéyt
a agataításéii, a]]elyet versenyzőJe a páston be.lutat. Egyén1 6ajátosságok csak a kéF
lethétetlen szigorra1 megkövetelt' tökóletes techn1kal alapokon tu1 érvénye8ü]'hetnek.

Lz bLz|os. boEy e cél}ítüzés gyakor1ati negvalósitásához feltéilenttl
szüksée v a.n a!Ta. bogy az'ed'zőI teklntély s tan1tváby előtt negerőgitést nyerjen. E}rhez
m1Dden- eBy e sii}et!ék ég a Mvsz-nek neg kell adni az ed'z6k xé gzéle a szi.ikeé8es segit8éget.
Szükségeéíek láton azonban azt isrh.ogy a'z ed'z6k tult erhelt ségének kérdése negfeleló neg-
oldáEt_ nJeTjen. nert enélkü1 nenr követelhet6 IoeE' hogy az lskola fetsőbb szilte.n Eok-
mozgásos.- aészószerii lskolává fokozódJék és nee tudok 1etenn1 arról a k1vána1onról ge!r'
hog' 1eÉetővé kell terutÍnk ' hogy az edzónek legyen tdeJe tanltványát asazózás közben 1s
rendszeTesen figyelnl és ellenór1zní !

A modern nagyar vivóot!.lus kífol&ílása és a g;takorlatba való átü].teté8e
me1lott ku}cBfontosBágu kérdéeek sora kapcBolódlk élversenJzőlnk ozenélyéhez. Xitértek
erre a beszámolók ls._de az aIlkét vala:nennyt felszólalóJa behatóaI és konolyan fo81a1ko-
zott e kéTalé6ekke1. Nen célon az eIha.1gzottakat összefogla1ní' Een ped1g ezuttal egyén1
vé1eraényenet f ej tegetn1.

Egyei azonban szeretnék alá}ruzva trangsu'Lyozn1.

Kienelkedő eredrnényekre töIő ltvás k1vételes képességek neltett Ls .na-
gyon erős önfegyelBet, v a6_azorgaLíla't 18énye].. Íehetséges vivó rendkivü11 €}a!até!6ve]'
pőtolni tudla a kÍvétej.e6 képességek esetleges bl{ínyát. Ezek ninalenesetre egyénl adott-
áágok és a Je1lenr kérdésel. tszoknek Bz adott8ágokr'ak hl{ínJát azolban aen nagJfoku önbÍ-
zaLom, tulzott öntudat' sen peÖLg a páston' va8J azolr klYü]' taIruBxtott fegJ'e1uezet]'er:'-
ség: eernrnikép sero pótolJ a.

Élvtvóink l3gJenek tudatában a]xnek ' hogy a vÍvóközvélemény, de az egéaz
nagJar tporttársada1on elYárJa tö1ük' hogy negfelelJelek a nagyar viváe allcső hagronrí-
nya1nak és a port sz elIeroének. Valószinü' hogJ e ha6yonrir:yok taláJí tulzottan nehéz suJ"lyal.
nehezednek tudatukra. De akkor, gníllkor állaxnunk, a dolgozó nép jóvo1tából mind€nt negad
ahhoz. hogy ö Bszehasonti t}tat 8t1anu1 ked'vez6bb ktirülBénJek között fejthe8oék k1 Lépessé-
ge1ket' nlnt a ré81ek' legyenek t1gztáb8n azzal. }].o&! csak szerényen és nagyon 6z0Íg9l-
nas, oclaadó urunkáv al tudJák elérnt ntlalazt 

' 
enlt tőluk' az elkóvel,kcző sr6próbák aorán

a E portközvéléoény néltáa elvár.
Hissziik, hogy sz MVSZ.

a mogkeatlgtt utorr ég ezen é]-vív ink és
fogják kijvetnÍ- ket' Ebben a munkában
tánrogatrrí ket l

uj vezet sége bátran és ered::iényesen fog haladnÍ
a mijgiÍttÍik feltijrekl utánp t1_ás teUes od'aa,dáse&l
az ldŐsebb viv generácí tagja1 is tjrcimmel fog'Juk

dr.B,5nay GyuJ.a

FIE JUBILEL/M
A NEMZETK zI Wv szlvDTsÉc a FIE. fenlláuásánal 

'o 
Yer ávfordul Ján sf

érxÍ.29..érJu@lvve1seuytIe!d'g!'no1Jo!aztde1YB.gy6r.
teset e nrrlt évt vl'1á8b4!okgá8 8y zteselv l nérk 3llgt.

Férft t !bs!! s[osBytkov - agnaD. - t{6l t rbonr Szab orb n - naJl -
PárbaJt rbonl Dr.(au6z - I,oaQlt' - tra}ilbsn: Hotrátb ?'oltá'' - Blrls3ltí

fo8nsk negpérkígnj- az értékes t 1szte1etaltJ akért.
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GMAN$K
spÜntorvos

fi{!" Naey feIadat el tt állunk" Fe]_ kel}
késztilnÍink az olÍmpíára. Sok gazdag ta-
pasztalatta]. rendelkeziinkl mí kijzt nem ép-
pen jelentéktelen helyet fogJ-a1 eI a leg-
utotuj. VB-n szeyzett megfigyelései.rrk csok-
ra.fa1án éppen ez a tapasztgJatszerzés vo]-t
az egytk célramíkor_a'vezet ség nr dot adott
arra, hogJ t bb edz és a sportorvos ís k1-
mehetett a VB-re. Erre nrutatott az Ís' hogy
Ígyekeztek résziínkre megszabnl_ a fe1adato-
kát és elhatárolni mrrnkatertí]-etiinket" Azt
hl-szem, hogy ez a me_gtiszteltetée kiiteIez
mínket- arrá, hogy szLntén szárro1jr:nk be
tapaszte1ataÍnkr lrha azok neni ís mind ked-
vezdekn

Ezért engedjék meg nekem, hogy ne
csak m1nt sportorvos az egészségttgyÍ vona].-

r r 1; harrem- rrínt vÍv és volt vérsenyz a
1átottakr ]. 1s beszámolhassak.

A versenyeken eIérhet eredmény há-
rom tényez6b 1 tev d1k ssze. A trénl-ngb l'
ahol el térben á11 az ed.z személye' a ver-
senyz6 egyéniségéb l, ahol el térben á11
annak tehétségel tcépességei, sportoL í és
emberí J tulajdonságaÍ és végiÍl' d'e nem
uto1s áorbarr a \ezetésb l, ahoL el térbe
keriil a gzakrna1 Írányttás éppen utYl mÍnt
az adm1nÍsztrácL ezeT toend Je.

Igy kellett csoportosj-tanom a f
szempontolcát, mert ezek alqpJ án szeretném
ísmertetn1 megfigyelése1met és negtenn1 Ja-
vasl at almat.

Az els ponttal kapcsolatban arra
kellett ráJijnn rno_ hogy ed,zésiendszeri'ink még
nníndig nem egész n korazerti"Varrna} hi-ányos-
ságok és f 1eg olyan niiarrszbelí elté{ések,
amétyek kj-kiisz6uo]-éeével feltétlen el nytjk-
ro tehetiJnk egort" A szoroea"n vett vívások-
tatás kérdésébe most nem akarok be].esz ]-nÍ"
An kii]- nben ís a vÍv mesterek feLadata,
hogy hol és xnlben 1átják oziikségét a vá].-
toátatásoknak. De valr az ed.zésrend'pzernek
nás teriileten a}rol még sok a tenníva]. " A
vílágbaJnokságon azt 1áttuk, }rog}, Jx{_j.ryJ &
kondicl ,-mert az J voLt-o nomatech.-
nÍkaÍ képzettsé1l mert az sem vo]-t olyan
híányos, még csak nep ls a rutinh1ány* ha-
nem az idegrendszerÍ tényez k d ntijtték el
a síkert, az eredményt.

És ez gondoIkoz ba ke1l oJtsen ben*
ntínket. Ha a vérsenyz 1degállapota ennyiro
dijnt , megtesziink-e, 1LJ-etve megtettlink-e
mLndent annak érdekében' hogy a?' & YersCIÍ$-
TBr a gydzelenhez elegend legyen" ErreegyenL6ré a folelet nem] eges. Bzen a t ren
soLat tehetÍinkrmert rtt tehetiink ezert el -
ny kre. Brre még visszatérekn

De sokat J avíthatunk még a YeTB lt}-
z k kond1c1 .ján ie. Vív knál a kondlcí Ja-vitás adékváltabb n dJalt kel]. alkalmaznL"
Erre céIoztam, aníkor a f1nomabb ntíarrsgokat
err].1tettem. _ Á kondic1 na,lr tt'bb sszetev Je
Vallo Az á].ta]'ánoa J kond1ci t eIs sorban a
keríngésl rendE'zer bíztosltJa. Tehát ehbez
ne az-Lzoatendszeren át Jussunk eL. A vív -
nak ktil n.leges lzom-mtik désre Ya,n eztlksége"
Ezt nem lehét sablonos á].talánoo gínnasztÍ-
kávaI elérnl. Ehhez epectá].íse.n kell fog-

sa ffiÜTTet
lalkozní a nyuJt Ígmokka3. fir,;:':,tbtln a'ro'lr *;:l'"-

tagonistáÍval" De részletekbe isCIc1: Í:}'*i}l tr''
hete}c bele, csak ast akarom hnirgsu.}3orrrÍ &fi
edzégrendsáeri.inkh z a j 'b 3. Ís a J.egtolsélc*
tesebbet kell kiváIasztani ég a1ka]"nlagÍx*.,

Ée moet rátérnék a másod1k téirye""'
z re a vív ra.

Itt azután b ven Yqn terurívia'} * j:'

versenyzé s els f eltéte].e & tehetnégu Á
versen}z J-egyen tehgtséges a v-ivásra ér:
versenyzésre a1kalmag. Versenyz 1nk z nne *

ha nem-Ís kÍmagael tehetségu de a veraen}r*
vívásrg alkalmas. 1L1et leg alka]mas J.enneu
hao"" Ég ítt térnék rá arTa a sok mÍnd'en:reo
arnÍt saját szememme]- ]-áttann és a VB.*n ta*
pasztaltarn.

ViJr s fonálként huz dott végíg &%

egész VB.-n versenyz ink ti5bbségéné]- a kiiz*
d6sze11em triánya. Ez al l kÍvétel vo].t &
n k egyénÍ verbenyen de belees1k ná]"utk Ís
a oeapátv raenyn Keressiik ennek qagyaráaa*
tát' ^A magyarázat neq egy tényez ben kerg*
gend , de megtalálhat n Most nem ezzel aka*
rok ioglalkoznL, han'em uz'aLr amÍ.t ktnt
láttam.

Láttarn" mÍnt els Iegkártékonyabb
tényez t, vorae yz lnk Ünfogyelmének h1ányá*
lt1sztej-et a kÍvéieleknek/. táttam modoros*
sÍís'ukat. il} sterké].t vÍselkedésiíket, arnÍ- nem
azért kífogásoland czupán, mert sért6 ég
e].1enszenvét ébreszt mááokbarru hanem ej-s *
soyban azért rmert beIs,5 híányosságokat o fé*
1elmet p 8Jenseséget' vergen'ylázt takarr_ te*'
hát r reá - ídegrendázeri hiárryo sságok álar*
C&l Á versenyz Iegyen ígenÍs ntudatos* de
nem g giíe, irem rnÍndenkÍn átnéz ' Mert Lgaa
ugyan; -hogy mí kígér k azért mehettiink k{ g

mert k vlvnak és versenyezneku .de viszont
k azért versenyezhetnek, mert e]"s sorb&n 8{

doj.gor k értiik'Ís dolgoznqkr eI6teremtÍk &
vtvág k ltségeít" Tehát g g sk déereg vass
''bárkÍ lenézés re semmÍ okuk ée joguk nínce*
legfe1Jebb háIárar4rrÍt J ezerepléseel kel*
lett voIna kÍfeJezéere Juttatníuk"

szen a helyteIen nagatartáson a]-a}'*
vet en váLtaztai;nÍ kel1, els sorbzur aa
erednényes versenyzéa érdektíben"

Persze feI kej-I tennÍ a kérdén'n u
hogy e,n rnÍnd a verserryz saJát hÍbáJ&*sr
vagy Így lettek neve].vo? Ha-tgy l"ettek tre*
veíÍ*r-moei át kelt neve]-nÍ ket n E?, stirg e
feledat I

!áttarn, hogy ágyba vÍtték nekík &
reggeiit. Ezt tgy kíssé eltu}oava moridom,
mert tény azrhogy_versenyz lnk ztjme, n1ndíg
elkésve kelt-fel. amínek a kapkodáson kívii].
e% vo].t a káros ktjvetkezményen hogy nam
maradt Íd6 a ketr16 beneLeg5.tébrá' s arra$
hogy a gzervezet Ídejébe feLvegye a vBrseny*
hez szilkoéges é}etrítrnust.

Iáttan, hogy míg a ttjbbl versenyu
nég be3.e een nyalt a cítromJába' addíg a mí
versen-vu 1nk már az els l VagJ násodík f,e*
keténél tartottak és utána k vetkezett &8
iid"lt Ítalok ayakI nétkiill fogyasztáas*
I1elyoo ea? ilelyteLenoégének bÍaonyításába
most nsm akarok belenennl j azt }rlezemÜ nom
ís ke]']-"
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Láttam és láttuk' hogy volt ver-
senyz , akÍ a verseny napJán s rt fogyasz-tott délben teleette magát. &t ez? Onfegyg*
1em hÍány, tudatlanság, niértéktelenség? Es
ezek veroenyz !. tuLajdoneágok? Ez a pé].da-
mutat élveisenyz ? Avagy mindez hozzátar-
tozík a versenyztí ídegrenászerének a k1mé-
1éséhez?

Folytasgam a fe1goro]-ást? Azt hí-
szeml @Z elég a}rhoz, amile rá akarok nrutat-
nL. -A versenyz ne a kényelneskedésben, a
tizperccel,továbbtart heverésbenr RB a fe-
ketében és a szomJuság érzet oktalarr kíelé-
gítésében kereese a giker tÍtkát, harrem n-
fiagában, tudásábarr, heIyes fe1késziilésében
é s tlnf egye1n.ez ésé ben.

És most rátérek a Jelenleg Legfon-
tosabb kérdég:a vezetés problémáJára. He1y-
te1en lenne krttikát gyakoro].nom a vil"ág-
baJnokság admÍnÍsztratív, vagy szakvezeté-
séve]- kápcso].atban, mert h1szen mindnyáJan
tudunk a VB. eL tt k zvetlen bektivetkez
viíltozásokr l a viv suijvetségben. Ugyancsak
kérdéses egy !1yen kr1t1ka haszna a 1"e1ép
vezet k feté. En 1nkább elné].etí sikon SZQ-
retnék foglalkozni a veu etés j v felad'ata-
Íval, amlkor 1s egyuttal rnegteBzem javasla-
taimat. Á vezetésen á1I és bukik solorrínd'en,
kij1 n sen most az oJ-Ímpía el tt. Bár rijvíd
az Íd , j aezetéssel még sok mu1asztás
helyrehozhat ' Miben látom én a vezetés je-
lent ségét, szerepét és mLben tudnak segi-
tenÍ?

A vezetés e]"s d nt feladata a he-
l"yes szaknaÍ 1rány1tás. A szakvezetésnek a
)-egkorsqeriibb edzésn d$zereket ke1l ígé-nybe
venn1. És 1tt van m d ellenfeleink f ]-é ke-
rekedni. E]_ ttiink két alapvet 1rányu lehe-
t ség á]-j_. Rende]-kezzunk a 1egkorszertibb
ad.zémn dszerekkeI és k vesslink eI míndent
azok megval sítására. MÍ az akadálya annak,
bogy a legjobbat a legjobban val sitsuk meg?
Lényegében semmí. A nehézségeket'e1 lehet
és el kell háritarri.

Nem klvánok ezekbe a kérdésekbe iné-
lyebben behato1"ni, ezért csak f bb pontok-
ba csopcrtositarrán azt a:níre gonclo1ok.

Azok a tudorránJokl amelyeknek a
sport hasznát veszÍ, tehát az ugynevezett
sasédtudonányaí a testmilvelésnek hatalnas
léFésekkel Írataatat e]. re. Azokra a sqséq-
tu 'ományokra gondoIok els sorbanl az é]-et-
tarrra, a- sporte gészségtanra, pszíchol gi.ára'
pedag gLára, melyeknek a vj-vmányaÍt a Leg-
nagyonb rnéitét<uen alkalmaznÍ, hasznosítanl
keíi a versenyvivásban. I{ín s másr l sz ,
mj-nt az elmélet megvaI sitása a gyalcorlat-
ban, va6yie a tudományos . a1apon -v+ test-
muv Iés' ed.zés, verseny-zfs. Á másíkl m1nd_
annak a'technikái lehetiíségnek a felhaszná-
lása az oktatásban:, a& edáés t kéletesebbé
tételében, an1t a mai nagyarányu techníkaÍ
fej1 dés -rendelkezéstinkre tud bocsátanÍ.
coád'o].ok els sorban a fÍ1mre. Megbizhat
forrásokb ]. tudon, hogy a keletnémet vÍvo-
sz vetség háromezer méter fí1met forsltott
le a vBl-r 1. Nek1k sziikségtik van erTe és
neki.ink nÍncs? A fí1rn nem tárgyilagosabb'
mint bármely emberí nregfígyelés? t{enr á11i-
ton, hogy a megfigye1ést te1jes nértékben
heIÍetteéítr, de-tudonányosen kíegészíti és
ma már nen nélktjl zhet .

A viv fÍ1mek berrrutatásáva1 és kÍér-
tékeléséve1 kapcso1atban helyes 1enne a vÍ-
v knak kiilijn elméIeti oktatásttart&Ii1r i1-
J.et Leg az elméletÍ oktatásukat kíterj esz-
ten1 a vivás taktikáJára' a vívás' verseny-
zés pszichol gíáJára, a st artLáz biol giá-
Jára, szabályozásának t rvénye1re és hasz-
nos pedas gÍa1 kérdésekre.

A fels oktatás t dZ olimpÍai eI ké-
sziilet ne merlilj n_ kl a. kondicÍonálásbarl),a
tech-rríkaÍ kJ'képzésben, hanem fog1a1Ja magá-
ban nindazt amire ezeken kiviil a versenyz -nek sziiksége van. Ha már elhangzott a3 a
megállapitás' hogy kevés tehetséges v1v nk
van' akkor p to1Juk a tehetséget tudással
és aa eredrnény nem marad' e1.

Dr.G zsy Sándor

.szAKBIzorrsÁcoKAT tttjlntirr Kí
A I}IVSZ

Á TAKTIKAI PRuBL DIÁK IhIEG0LDÁ1ÁRA
A nsz. BhqLgége 9 tat z6 Blzottaígl roto..to6 il]. 3clo! bob8t a! fotIel-

koztt az oll'eptaL frlkása{tl{. pmbláná1val.
ElII6L rorá! .t Wsz.. Í1a lerÍge 3 tB.hJlttal k rdéacL tcré! nutatLo. tcon-

at t tlE'tÁráÉár3 blzott.á8oL !sg6ta}1táEát batélo'ta .l. sálovla8 J .ssÍ 9z tot 81 Lapt-
tányt Ectblltríx t68J. Javáaleto 6 bÍzottrá8ok slcnílyl 8.!.tdt.láta vo!étko. &.

sátovlcr J ssrf JeY tlat. alapJá! a LÜvctkez6 tagoLb l alakult.k Dot a3
.ty.r fcnyvom.Dcl sra'Lblzot tg{eaÉ: ToRBBl ! 9áLovícr J :acf' f,ov ca Pál' c'YlLorlzbl L-
!aáo. Bl.i- Ilols. IIBI3 J s3cf. PÁRB^JTIRBEII gákovÍor J l3.'. tro'ácr Pál. Y.s. Inrg. trllD-
BÁlr -8áLovlcr J áBcÍ, xováct PÁl' Eálpáti nudoIf' g'tlt! Já!oá.

r tscb_all.í frlglcrel gll tc'rí! lut.ttoÉ hlá!'or.áaol l1lilaz btil a re.
Btyqng8r} cl.rult bltott.áB' nclyact tagJalr t!tÍLc!'' Tíbor, ldlo'lgr J to.f ág ctvltov.'br
lc!BDo.
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IV. IVEMZETK)ZI BALAT}N BAI]Y)K;ÁG
stonon, 7968

Irt kt 0ábor J zsafg dr.R n*y Gyulao an.r].éL Lá'szL . dr.Calffra Ándrág. KLe].l KálnáB-

'eI 
tt clklíink tulBjdonképpení céljára' az ezLdeL nagJrsLkelu BB. beszá-

nol Jára rátérnénk' válagzoln1 BzeTetnénk az EBtÍ llirlap l'Néz pont'' citsit gloBEla 1r Jánat
'tsBJát versenyeínk becsiiletéért't c1nii tleBállapítása1ra.

- t'U8y tlitt1k' a balaton1 vlv baJnokeág 1al pontJa nen a le8Bzerenceé g'ebbn -
o1va6sut a cikkb n: - v6n ebben valanl igazsá8' d'9 tgnéTní kell az adott6á8oLat és k6-
rtllményeket i6' ha klitikát gyakoTo1unk.

Á bBlatonL bs'JnokBág' an1kor mé8 nen rendgztilk neDzetk zi gzlnten' a 81;
foki sporttelepen, a Ba]"stonfíiTod-Í sétá::yokon és Xeezthelyen kerii1tek lsbonyolltáB]re'

algrzkapágiokon ' mostoha k rijlnények k z tt' a résztvev k prlmltlv elezáuáeolásJ ].ehét -sé8e lrellett. A baJnokBá8oknak nenzetkdzí negrendczése dEyTé gzt kulfi'Id1 Yendégetnk kul-
turáltebb elgzát lásoláEát ' nágrészt a verBény EportszeTtlbb lebonyo].Ítá8át kijYatet1 ne8.

Á régebb1 Balaton baJnokságokat auguBztus 2o-án lonileztítk' a balBtonÍ
íde8enforgalom na8y fellendiiIése ta' azonban e8Jr 40Ó-500 f ny1 téeztvey o1be1y9zé6e a
f 1dénybon kizárt. Á rendez ség számára nem naradt rná6 hátra' n1nt a ver.serty íd poltJát
kiJzvetlen 1dény e1 tt' vagy kora sezel, a f tdény után ne8á1lap1tani.

'] Hozzá kel]. t nni' ho8y az egéaz BalBton nentén eg1retlen olyarr létes1tnény
akad' Bne1yb6n a verseny eportszerll lebonyolttá6a és a versenyz k 8zá11áBa és euátása
ktizpontllag b1zto sithat .

A Munkaij8yi láínÍgztérÍum s1 fokl ponpág iidii] Jé 1.onár negyed1k éve fogad-
Ja vendégiit a Nenzetkijz1 Ba1aton BaJnoksá5 réeztvev ít. Terméezetesgn az ildiit6 JuntuBt l
azeptenberig a beuta1tak renalelkezésérB á11. és csak Bzeptenber e1eJét l vehet6 lgélybc
versenyrendezé s cé1Jaíra.

A rrásik rregál1apitás' hogy ]'egjobbja1nk nagyrészénsk távolnaradága foly-
tín a négy bErjloki ezálrb l hárolr kiilfij1di vérsenyz zeá[méinya lett' va1 Ígaz. De nén
azért', lrert a vergenyt az Universiade id6pontjában rendezték. Jilversenyz ink a v1lágbal-
nokságr<5l va]_ visgzatérésiik ta a nekík jáT ! vid néháay hetee p1hen Jijket é1vez1k. De
egyébként 1s' ennek a versenyne\ a struktuTáJa az élvonalbelÍek után k vetk,ez verseny-
z k azámáta ad vereenyzés1 lehet séget. Az, hogy néhány kivétel akadt' f6ként az uJpestl
D zsa ele élvonalbe1i vereenyz 1nek szerep1ése folytán' abban 1e11 Ína8y8rázatát' ho8y a
Balaton Kupa rnegvédéee érdekében - dicséretiikre legyen mondva - a szsko sztályveze té s b'a-
Jára fegyelrnezetten haJland k vo1tak p1hen Jiik me8szak1tágára

Ezek után rátérheti-ink a c1lrben foglalt té0ára' az 1deí Nerazetk zí Bala-
tonbaJnokságon tijrténtek b e s z rírno 1 Jrír a.

Beeziínol nkat az LmmáT }rag;roruáayo s megállapitáseal kezalhétJtik' aa LdcÍ
NBB. ismét tÚlszárnyalta az e1 z6 évLeket. Negyszánu kÍi1f la1 vendég e1b,e)'yezáaél6l s
e1}átásár l kellett gondoskodnunk' ara1 sziikségesgé tette' bo8y Bz edat'.8l két deponiteaca
mellé egy harmadík iidiiI t vegyiink igénybe. Ezekbe helyeztiik e1 k lfiJldl vend gsínkct'
aho]. f vároe1 1. osztályu étterni ellátásban ré ezesi'iltek.

Ezutts'l ela ízben olasz baTátaink ís résztvettek Aldo ontsno Y1láBbaJ-
nok vezetéséve1. Két válogatott viv Juk: a párbaJt ri'z6 Breala é8 chlcca' a ka.rdtlv 

'kiti.jn en érezték magukat, am1hez nerr ceekély rnértékben Jtírult hozzá, hogy ntnokEttan beí_
noki aranyérerulel tértek viaaza hazálukba. UJ szint hozott Pong TÁszl az Áaertkaí Vlv -
sz Yetsé8 az ALlt kiilii8yi f titkárának ré Bzvétele. Pong rnag;rar származáeu1 }94B-ban legy-
ta el országunkat. A New York Athletjc club balnokc sapatának tagJa' !8Jryar Dagta' Eltbaa
tanítványa. Az elég nehéz ka?d.mez nyben j l neg:ítlta helyét és cáak az-irtols fordul báD
a kés bbi chíccát 1 elgzenvedett veieségé folytrín nen kei'Jlhetett 1e8Jobb 8 k zé. Pon8 -ban e8Jben Jtíszernii, határozott ttétetii Jtiry eln k t ísmerhettiink ne8' ak1 a karal ali'nt6
nélk zé seli, \ k zrnegelégedé aTe vezette le.

Á 1engye1ek ezuttal is népeg ki.'i1dijttségget képvlseltették lDagukat. 06zt-
rák 6zom8zédaÍnk ped1g az eI bb1 évnél na8yobb ozámr versenyz6t bdttottak' éliikijn a ro-
konszenves Loeert Roland kétEzel'es világbajnokkal. ],egnE8yobb ]'étszáÍÍnal azonban a nyu-
gatnémetek vonultak fel . E]'J ttBk 9 tavaly is venrié6ii 1átott heide]ber8í f l8koIisok. e
Boest1 viv clubok vivéi' ale vo1tak k ztiik berlini' flarrkfurt1' augsburg1' .BiiJÍc}ré.nt.
é8 baeburrl vlY L ís szép száuunal. E helyijtt k sztjnetet kel1 nondanunk l,eÍÍrer BeuyB-
nek a nFgcllTtsRÍ 111usztris f Bzerkeszt jének' ak1 a BalatonbaJnokságokat a k11rások és
be8záÍno1 k k1merit kijzlésével l hírverésael szolgálJa.

A negyszárnu ée J képességi-i hazal és ku].f 1dí vÍv<5k részvétele kiiYetkez-
tében az NBB hovatovább Tangot Jelent B nyár1 nenzetktizí verEenJrek sorában. ulként Monte-
caT1o a céltr iív k, oetende a lovaaspoTtol k év3 l_év!:e vÍesu atér6 nagJ találkoz Jal Srrífok-
r 1 i6 Ínindenko! ke11ernes gD1ékel(kol térnek vissza hgzájukba vendé8eink.

Nagyon kár' hogy az idén Bz 1d Járáa csak 50 % eTeiéír kedTezett verse-
nyiinknek. M1g az els két nap ver fényes szép ld ben' j furilés1 lehet séget i8 b1ztos1-
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tott' addig a náBodik tét nap 'borrrB' ne8-!c8 ísltétlődő zápomkkal keserltette eI a ren-
dezőséget ée a réeztvevőket eg]rariínt.

Á vasárnap1 tTópusl felhó8zakadás né8 a fedett eétányok alattí páBtokat
íB eláraBztotta' ne8akadályozva a veraeny pTogranszerü loboDyolltását. Míp a férf1 ée n61
tőr szánok döntőjét a ezabadtérí 6z1npadon nasJ éTdeklódő néZ6kbztlnség lelenlétében e1ke-
!Í.ilt ne€readezni' -add.íg a párbaJtőr éa kardvdiÉen.yt csak az üdüló nagtrrternében leh€tett'
o,",qy neb-ézé-ég.e- 

flilelllal'-}l'l}i"r"r*u'ra-óra}ozásáról ig bőven go'dos}odott a f1gyel-
nes renalozóség alr.Nedeczky lá5z1ó vezérletével.

KISZ 5 tagu
bát ' twj-etet '

A,z e}s versenynapon vacsora utrín 1smerkedés1 estét tartottunk. A Vasas
Jazz-barrd zenél_ére _k1tijn hangu1atban ropták a J-egdívatosabb tiíncokat e zavL-
színte megállás nélktil.

Á j hangulgthoz nen 'A!ályzot,t a Ftil p Gyuszí keze).éeében nijkijd borkoa-tol Ben. Á k1ttln balatonnellék1 borok, f leg kiilf ldt Vendégeín} k rében volta} na8yon
kap aak. sgoBbatorr est9 kiil n notoaoB hal val k1ránilutágon véttek Tégzt éa TJ.hany níve-zetesaégeít teklntették Í!e8. tri'aztinettel tartozunk PáDa1 FaraE ],acÍnak. a vtjr É ueteor
f1atal 't rvív Jának' akt a légkívál bb bárzon6oT1stát neghazudtoI nagrezeiu solgoraját -kával és énekével gondoskodott 98t !téat B fláta1aá8 nu].Á!tatá3á! 1. --

Á vereenyz gárda aeuiorJa a hanbur81 dr.I(ohlbínger vo1t' aki 61 éveg koraellenére J vlvásBa1 beJutott a Llratme!6ry legjobb 40 vlv la kiJzé. M1kijzben Élthes Adlri-
onne mtivé azntivendék a veraeny sziinetében a park egy1k paá3áa váztatt nyvében proftlJát
raik1tette ne8' begzétgetést folytattunk a rokonszenieg Bri'LÍf.1u v1v barátulkkai . Etm n-dotta'ho8y-a na8y utat Harnbur8b ]_ aut n tette !oeg. c1vÍ1ben r nigen orvos, gaJát gugálte-

ráptás gy gytlt'ézetébeA, ezenklvtll elektroEérn k oklevél1e1 ls rendelkozlk. LeAut Eb be-keliitt a 40 éven feli..Íliek léazére renalezett tjttuBa vergeny dijnt Jébe, nelyben céÍl vé8ban,sulyl késben' plírbaJt rvivá 8ban 
'- 

f tá8balr és uezásbaD Le1i6tt treÍytáÍutá. Eesenbea pedí!
B 40 évén felill1ek kardversényén I. helyezést ért el. Elragadtatáaeal beszélt a Baláton]
az6psége1r 1 é_a- a,magtrrarok keitvoe vendégláiáar l, nenkiil"i'nten a nagyszabázu vergeny n1tt-latzeru le onyoll-taaárÓI.

Beszámo]. nk nen volna t 1J66' ba nen enlékeznénk nec azokr l a k rtitné-
nyekr 1 is' aÍ0elyek' abb l ad dnak' ho8y-az 88. már kln tte az edá1e1 kereteket. Ez a
Eegál1Bp1tás e&lará'li vonatkozlk a LÍ nee. g1ée1t páotblílyrB. n1rtd techaíka1 fel8zerelé-8í hl'ányokra. A ézázaa létBzánot neghaladrí vorgenyÉzánok cgy áápoe z kkendnenteB lebonyo-lítáeához n1n1ná1í8an 15 fén, -illeíve_tgel1t pásira volna-izuk'ség. A gépssltstt versei:y_
ho? .elnek negfe1et6 Bzánu 'taIálstJelz [éBz lék és dob kollenc. Íizenot 

_ pásttioz esyet1án
1al6nér6 ra ncn elegenil és a veréeny kézbentg,rtáEához lslalább rr'éx 1-4 Langszor -lé gzu-
léket kell e1h91yézní' az eg]roÁet l távolfokv páBtokhoz.

_ Miután az lidii16 te!ítletén továbbl pástok elhelye zéae nár 1ehet6t]'e!''az
lldtil ve1 Bzer^k: zl fekY BBb1 á:ry du6b.D volna 1eiret6sé8 továÉbi pástok olbelyezésére'
ahol elég BlkalnaB fedett h6ly ál]' rendelkezégle 6!!9 a cáIra.

Miel tt a verseny e]|eaLoényelnek rcg1sztrálására rátérnént. féJezztjt *lelísnerégii+ket _ azo}írak' aklk a v rsény negrendezéeÉbán 8 ].6bonyo1if,á6ában éitékás g981t-
8é8et nyuJtottak áa k zremtik d'tek.

Ba J no k ságn ak 
"-. *; ilS ÍÍ "::í" * :Í "í}Í u 

u 

íu tí;*: ;g:::'
got és sportosztályának titkárát, dr.Bék J zsefet,gíti a \'eroeny szinvonalas megrendezégét.

GyiÍrgy hervad'hatat1an érdeme a BaIaton
Hála itretr a Éalaton1 Intéz B1zottsá-
akl évr ]- évre E"nyagÍ t ámogatássaI Be-

A versgny f6birái tlr.lal thezrÍr Laios áa dr.tordaY !a_jos naEv azBkértelen-
!r 1é8 k riiltekl:rté 6se1 1átták el ezÍatén íg nehéz-és fátzazt feiedaiukat.-i vergenvíroclgj 1 bevált gárdájá Durk Ete],6 v6zet 8éve1 dr.ngdoczky Gyijrgy ' Unavárr riuo". ÍB1áni
oytJrgy és sínon lncl kijzr niik dé 8éve1 koTa re8ae1t61 a kés6 é:ll Íi' r.ÁÍrl roharuuuákát v c-zett.A MVsz technikal B1zottsá8álrak eln ke Szé[el'y Tlbor és ségit tar'rlat-Gyaruat1 M1háIyi
Ferencz Károly és &rdr dy Ánáráe a fent énl1teti nehézeérek állanére a t luk nepszokoiiprecízitással Járultak hozzá a baJnokaág e rdijlékeny leboávolítáeához. dr.Borogg-Ern6 ésdr.c zsy Sándor klvál sportorvoáaínk -bár - rvenáetes n don segétynyu.1táa terén kono-
'lyabb dol8uk n n akadt' .ál1'8nd pormsnenc1ában vo1t8} é6 z stlr1skedé síiki(eÍ 1e nag5r segit-
8éget nyuJtottak a f biráknak.

A bíráskodás J volt. gnlt mÍsen b12ony1t ékesgbben' mint az a k ilnény
hogy a négy- napog vergenyen mindijB6z t alkelonnal vott sziikség a dr.Rozgony1' a eoesti
I,eb}ilrber - és a bécBi dr.Frank ta8okb l á11 JuTy at'Ápell íaénybévétglére. -A áont6t tere-
Jez68e uján- Xovács Pá1 - a IIVSZ at.l! ta é8 czv1kovszky Feienc a Mvsz f,6t1tkára oBztottskl a Bzebbnél-Bzebb értékeá tiBzt e1etd'1J akat ég ve]sgtekát.

HELYREIGA Z ITÁs . Laounk
kébe ért elemzavffius;,o tt
nek 2. bekezdésének uto1s mondata
psz,Íhika1 felkészÍtés alapja d nt en

mll1t hav1 számában Kovács Pál gdarrski értékel clk_
be.A 4. o1da1on a ''Pez1híkai fálkészités't feJezeté-
helyesen 1gy hangzlk: Tehát lesz gezhetJtlkr-hogy a

az erednényes Ezalrcnaí gportmunka|t.
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- szeptember 5.-én1a nár negazokott k lrryezetben, ponpáe v1v 1d ben. r kord'1ndulÓ ezá_0maf vetto kezdetét az ezéy7 Ba1ato!-ba.1nokBás férf1 t6rsiána.168 nevez6 k zitl-
ténylegeeen_ 14o .v1v . Índult' k z tti.ik t7 *u:.rorái' éeledig rr nyugátnéni i, j 

"áitiív,-bren8yel eE r Ju8oszLá]I torozÖ.
' A selej.tez kiizdelmek 16 csoportbarr índultak 91 v1v va]-. /].Í.csonyabb osztályuakka]-/. Csgportonként 3 vÍv 3utott tovább, a a tovább3utáet a1ebonyo1ítás érdekében a ta1á1atarány dtjntijtte é]..
Á 2. fordul ba.rr raár bekapcsol dtBk az I. osztályu versenyzdíak és a ].7ktilfijld1 v1v Ís. Ebben a foralu} ban 18 cioport vivott 4 továbbnén6vet. Eál:'té srenélt .

hogy_ ,Polákov1ca - /B'Ísc/. 534-re ver'e Lo'eitet az ezéví p.í"b;Jt r "iiágb;'n koi; Ná"áí/Bvsc/ pealig a frankfurtí Geutert verte 582-re. akl Ded1E i dll-ig a verEenít neenverte-_Elvérzett nár ebben a ford'ul ban a Ju8oszláv stéfanovicg 7t .t, továbbá téi soetti vtv :Both é6 Gepp.
A ]. fordul ban nár csak 72 v1v Yívott 12 6-06 cáopor'tban' u8yaltcga} 4továbbltrendve1.
Ebben a fordul ban nár éleseattek a kÍlzatetBek. MeEle'petéBt jélentott Eu-

nyad'7 /D zBa/ er te1Jes viváBa, nert cgo portelg Lént. vár"ii""uÍ 
'á"i-i""áut. lelv zveGeutert í9. K1esés soreára Jutott: Hank ée- B.Nag1yr /Szoinok/, Kreles és SchunanÁ /vfis"Á/,

B^-D z8áb 1 ,szab .Lá'sz_l. , fured1 Gábor és Jáv i istván' á'kti}iorálei toiuí p"ais-íáJ;,i'/ eid lber8/' Petr1k ,/Ber1ín / és Erber. ,/.lug oburg/.' Az ál1va Íuaradt r|8 vív nost oár kleBéses' renclszerben folytatta a kLizdol-mel. Az et' 11stát a tiszta natenat1kaÍ rendazerben számolt ereaLnények aláo.lán arriiotiát
ai sgz ,/gbbe a rnágodik és a halnad1k fordul eredményeí széJuiiotiaÍ-'bcl._íá 

"r"a-i6-ii"opIhent az tiidík fordut igl rnig_a 4. fordul ban a 1?-48-íg raJrgsorolt' i'e"senvzot_"rvi"keglrnással 8 telálatra. Á szárnok játéka kérlelhe t otlenill sze uea'Íiioti ep"'eá.ái -[r"ti,G-
sglat' - killfijldleket' egyformán esélyeseket' 8tb. - arní tettészet6Ben mBitatranroaáei ígváltott k1. trét8égtelen viszont' ho8y t ne8ver8elyt gyora Írgmban caak u&y Iehet leper-
8etn1'_ha g. aulJozá.Í vitákat kÍzáijuk. /Ezze! j soÉát r'.tatog1 térnával-ázuttal 1ti nenfoglalkozunk,/.

Ebben a fordul baÍl kieEettek ktiziJtt volt papp Csaba ,/BVSC/, aki a leugyol
4aíes&y'vel azenben naraclt a1ul B:.5-re, SzlovenBzky é8 Íakáce /,I aeÁs/. iíauürt PerláLy,/D zse/ 8r7-re' ut bb't Poro sz1ay /v.'jÁeÍ./ 8:4-re vérto. .n tutrbldtet' ÉaizilI ezuttal ce-aÍa berl1ni Ee1alnayer esett k1' cL'tt hoífitáTsa' az auBabu!81 Behrenalt vert 8:o-ra.

Az 5. fordul -12 vlv Ja B negyeallk foralut alatt plhent els 16 viv br5).,vatEÍolnt_ e fordul 16 gy zt eséb 1- keriilt ki.-í párositáe ezutte,l i' 1et19ni1i e1kertilt 1a,lert cB+-_egyet1en párban keru]t -klubtára egynásial ezembe: Szab sándor'ItunyBali elten. i.
8dangki vB. csapatkiizdelme Í gor{ín k1tiin en-Ézere pelt élnen nk s:6-ra kíkáDoii [r"tii"Áa-t 1' aki. ezuttal 1s nagy energ1ával. é8 8&&rással kuzdotte kt éTtékoF gy zelnét.

Hasonl sorara Jutott -egyébként uástk élvlv nk: Paceéry Náznér 18' ak1észáros J zBeffe! gzenben vesziett 8:6_iá. eg5egyzénd6, tro$l_p""ás"Í- Ía-ái ' . nuri evLBalaton t6rbajno!' 8alarrgkl fornában' nagy kedweÍ-vI-vott é 
"ei;aéEab"n- ráiiáir enut réazgy93 " gép h1báJának 18' 99-e1y- 99ak a k vetkezd aesz során koTtilt_l9cgeTélé sre ' a.u1kor anl'oa mar h1vatalo6 negállapitást nyert. Ebben a fordul ban e6tek k1 a fentíekoB klvLi]. tschnur^/E1,ektrorno8,/' Fe1kay'.Sz6ke és.il.arton /D zaa/' Danecs /9zo]'nok/, Poroez1ay /l. et./R -ea ,/osc,/' .Buchínger /Salg, t./ l Pa1ákovíc8' X ves ás Fenyv al hvsc/, a tiirror'olát *oztiíNi'ihlnor8en / BeT!ín /, Krakoi /Heíitelber8,/ éB' lsJ.vaLÍ /lca!lrcr/.

A 6. foTdu!. 16 vlvr5Jrínak eredményeit nrír részletaseD k z tliir. trá!&v-Drnsv 8:6 
' _-Geuter-Te1t -/lengy eI/ 8l.7l íosert - ar.rrini / Á"Á"iitá7- éiá'_aí*'"ii: 

"l'--gt.PerJénoBí-jtrészáros. 8:5r schnid /Au8sbur8/-Xaszás 8:2, Hunyad i-iolák vt-cg e:z, neTrrenai/ÁuBztr1a,/-stuapf ,/He1detbers / a2!. -
A 8-a8 d nt kÍesésee pároeítáea gz alábbÍ erednénnyet vét!6d tt! G uter-Náray 8;5l I,osert-Oyarnatl 8:3, Perj ám ei-sch-Bíd ! 8l5' gunyÁai-nánránat e?E.--
A at nt kiizdolnek a n61 t r d nt vel o8yijtt' pár}urzano gsu Lcrll1t.L lÓbonyo-11tá8ra Íx/6.-á'], B si fokí szabBaltéT1 sz1npadon.

és ala_
gyorsabb

Az I.-rv. helyezégéért v1vott cg rték az alábbÍ ered^oénnyel zánr].tak:
Geuter Losertet_1-T"1 PerJánosít 4-re, Hunyad1t l-re,
losert PerJámogít 2-rel Hrrrlyadít 3-rárverie.Hunyadi PerJámosÍval szembeá E:Í z t't 3_"".PerJámosí nen szetzett gy zelmet.

A'z V-YIIÍ. helyért folytatott kiizdeImek eredményeí:
Gyarmat1 Nárayt 4-re' Schrn1det Z-te, Betrrendtet I-re,
Sc}rn1d Nárayt 0_ra, Behrendtet 3-rat
Behrendt ilárayt 3-ra Vertoo
Náray nern szetzett gy relmet.
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A verseny vé8erednénye tehát:
A ,lBafaton', 196] évi tőrbg'inoka! oeuter /Frankfurt/, TI. 1,osert /Ausztria'/

IIÍ' Hun_vsdi /Dózea/,Iv. Perjámo61 ,/E1ettionoe/, V. Gyarmat1 /Dózsa/, vI. scfulid ,/Áug6-
bure/' VÍI. Behrendt /Ausztría/, VIII. Náray ./BVSC/.

. Lz ezéví Balatonba.lnokság a külföldieknek hozott sikert. Atnínt vrírható
vo1t. B nvusatnénet oérbal tórba.'inok_ é s vBl tőrcgapattag Geuterrel és az ezéví páTbajtőr-
viiagua3noÍ öeztrár Lösertie1 ezémben két fiatal vivónk nem tudta a hazai s1kert kívívli.
geutárnék Í,oserttel szemben elért uto1Bó talá1ata jelentette a Ba1aton tőrbaJnoksá8ot.
pó".á"a. ée energíkusan vivott' tá&adáabaBl éB védéeben egyarált erőanek bizonyult.xét
5z4-ea eyőzelme a döntőben aIra mutat' hogy idegi1e6 i8 jó1 birja a terheléEt.

A fiatal 19 éves' egyébként Nénetorezágban étő Roland Losert -váratlan vi-
tásbainoksága pt{p ngggyőzte a ázaÉémbereket, hogy tóiben is pompás vivé. l{ár 'na8JapJa a
ir""neinuestad tl vivóíEÍ<olában végzett'édeaapJa iÉ vivómester, igy vivása töké'letesen ttik-
;';i;-;;;"k az j skolának igazt Ertékéit. Möágásának harmonikus ézépsége, gyorsasá8a éB
oomoág technikála beiEazolta; ho*] vi11anytőrre1 ís lehet nínőséBÍ viv4gt efedrnónyeBen
íZiZii:'. Íi"á"á -;r'givt ielántetía n{zóknék, szer1ny és fegyelnezett viselkedéee pedig
péÍdenutató vo1t' a közi5nség oeztat1an gzlopátiáJát érdene1te ki.

}Iunyadi IÍ1. helyezé8éve1 eddigí 1eajobb eredrrrényé! érte e1. Píírgtl8Ír am-
bÍcióva1 és energiáva] kiizdött'-91aceonyabb tórmetéüő] ered,3 hátrúnyát robbanékony tá.ma-
dágokkal tudta 8ixeregen k íegye nsulyozní. Eredménye áIlandó aktivitdsának €lkeTe.

PerJiínos1 ezép fe.1Iódésének je1entős állonáoa a rnost elért IV. helyezés'
és ép99! -? gyóztessól szenben 4t2-7e vezetett] lo6ntént akciót nagy tetszést váltottak ki
a nézÖl(bol.

A döntó mágodik felében Gyarmatí lÉla jó vivással nyerte a8szólt. xár'
hogy a ilönt6 kieBé6es'r4szében éppen Loseitte1 került ös$ze' így nen gzólhBtott bele a
baJnok1 cinért folytatott kiizdelembe

Nőí Úőrbajnolarúg

Ebben a szárnban az 1dén 1O3 versenyző índu1t el. Ez a léts''ó! Bzí'fta
Dontosan E avl. nint a tavalyi /Lo4/rde azórt meg kell állap1tanun\l bár annak eIlenére'
fiáiil"J"'E"T"l' "' 

tiiriáiai vure"íJzjt siálra eme1kedéét mutatott; a nezőny ereJe és azinvo-
náíá á ta"aryit nem érte el. Méáis Bzonban a nőí t6rözók Jó vergenyt vjvtak''B ez voIt az
á riuét"l""- fegyvernem' -á"íy"nemcsatt az egyetlen nragyai gy5zelnót hozta, de ahol mé8 a
lyolcas döntőbe ÉéÍn tudott kü1földi bekeriiln1.

Az !. fordulót 12 csoportban v1vták' ne]yben azonbBn még -a küuö1dÍ é8 a
hazai T. o sz tátu""""iá."y áa[-_"é._ l.éiiát részt. Mindón csóportbó1 3-] vív'ó jutott tovább.
vJí íát'áíJá'i" "i;";;;;;;ák; 

-atit< 
négyes ].étezíínu cBoportból-Jutbattal tovább; Ínig náeokÁBL

hatoe csánortban ke1lett lciizd ení]- utnde z azonbarl ázért voÍt 1gy' mert a csopoTtokat náÍ
;íó;á ";;;'-3;Á"éarí:tot'tat és néhrányan a raJtnál nem Jelentek meé. E fordu}óban a ver-
Áenyeredrrényeket tekintve, kii1önöBebb eseroény nern fordult elo.

A 1I. fordulóba Jnár bekapcgolódta} a klemelt kütföIdi és I. oEztályu na-
.rr"" ,r"rsenvzők. atit rroáüí iónétrányan irí":'tt e1 is véreztek. 12 hatoE i1l. hete9 lét-
H;;" ';;;;;i.;á i' "r.iiii"li"r. +1+ io"áLuroenóvel' ahonnan a 20 kulföldi.vereenyzőnő /1'6 né-

'áii-g"iá"íué"Á 5, soest 
', 

_Berírn 
2' Aug6bur8- 2' tnilcben 1' Áachen 1és 4 ]-enayBl,/ közü1

nyofc ki ie eBett.
Á ÍTÍ. fordulót 8 hatos létszánnr csoportban vivták, s innen 4-4 versenyz6

lutott tovább a 1e8Jobb )2 közé, A kü]fij]d'1ek ítt-aránylag Jó1 tartották m3gukat' Ínert
ósak ketten nondtak bucsut o versenynek.

Á Ív. foríju1ót már közvetlen k1esésee Tendszerben vívták. A párokat a
Neezotköai v1vószöveisés átta1 negállapitott táblázat alapj.i.'' á1litották 5gsze. Ez a
iá6áiíá--i"' -"á -_i"ú"ioEtisu t sen.utifB1e rángsorbeli korrekcíórá, s-rcint ilyen fe1tétleniil
inazsáeoe. h7Bz az ."""Bi '".éó.e"v.t ar"öjl'', a 1egpontosabbán ártlt ös_Bze ran8listát.
íB;;é;;;;á 

"";- 
_to'óiy 

'atönratlkai f;ladatoi-ró'a veréönybiróságra' akik ez alkalornrnal iE
ié'ááiásii -"áa';i'ák: rerÁ"oráíni B '|besoro1á6'i e11eir azonban nen 1ehetett. E forduló
eredménye1:

Reitő /Dózsa/ - Dóczyné /v.lieteor/ 6:l, Kertesi1é /Dózea/ '' sp5lgen ./Áa_
cban/6z4. tutoviisíé /'xtextr'. / - Simónffy /DóTsa/ 6:4' ltorváth É. /.Dózsa/' - schÍni-d-,/Augs-
burg/ 622, Schjller /ur:ncvten/ - Ilarsay /Pet5f1/.6:5' .cserta lMroo!,?(--- ,czcdlv tt)v'tK/ bi4)
iáií'aty-]' txa"áa/ - szató /iÁ""'J 6:+l i{apune /soeát/ - Ká'r'o1yqi /Bv-:c/. 6|5.,.stararz /len-'"i.í 

7 
':llr"á'." _7x" 

iá é iu""L,l 6:l. gotís /'tsvsc/ - Lúck /Soest/ 6:0, Vadász las'c / - .zsendo-
?i I_"' rnvÁt7Zi\.' n1;;;;ií"Á. tó1tt - Rónay lDózsa/ 6t1' Gyökhecyi /osc/ - Száray /V.Iilete-

"it a'.i. s;hleaé /Berlin/ - Ftilöpné /'l .l(eieor / 6!4' Reich /geidelberg,/ - Drssowffy ,/v'He-
teor/ 6lI, Marogi /Dóz,a/ - '.íilkovEzka /Iengyel/ 6lI.

. !'z v. fordulóba jutott 16 versenyz6 a döntőbejutás kórdósét az alábbí pá-
rogitás a1apján döntötte e1 |

Rejt - Kertesiné 6:3, Horváth É..
Horvátné Kapune 6:O, B bis Stawarz 6:5, Vadász
d"e 6z5, IlIarosÍ - Reich 6:0.

t6

Lukovitsné 6z5, Cserta Schiller 6:0
Plazzeriano 6t3t GY khegYt Sch1e-



Érdekes' hogy ebben a fordulóban lráron 361{6y53 6:O-ás és háron szoros
6:5-ös asezó voIt. A forduló kéteégtelen á].dozate. a tavalyí Baláton bajnok Ke"tesiné' akÍ
az előrnérkőzé sek-beni nérsékelt v1vá6a fotytán 16.-nak rangBoTolva ts{ír ítt óB8sekeriilt a
világbajnok ReJtő r1dikóval' akível ezelnbgn aIulnaradt. Bejtő ezzeI a győzeLEével vá8ott
vissza a tirvaly1 Ba1aton BaJnokság döntőjében elazenvealett vereségért, aholis rertes!_né-
tő1 kBpott kí 6:5-re e ezen veresége folytán náBodik lett.

Á legjobb négy kdzé Jutásért az alább1 csörtéket vivták!
Rejtő - Horváth Éva 6:1, Bot'dtbaó - cBeTta 6z2) y ad.áBz - Bóbis 6l4,Gyök-

hegJi - tr{aro eí 6:4.
E forduló páros1tása íE a korábban ranBsor alapján összeállltott sor:Tend'

ktjvetkezírénye volt. ReJtő é8 Horváthné sráJrJlag könnyen sr6z'ótt ás jutott be a négy kö-
zé. Vadász nag]r küzdelmet vivott Bóbi8_Ttó1kóva1' g B kóze1 eg1realó erelü g1tenfe].ek kö-
zúL az i1en Jó napot kífoaó vadáBz Éva győzedelne Bked et t. Á 1egváratlanabb Br€dnény a
GyökbegJti-lÍaro si asszóban 8zü1etett' ahol a második helyen k1ernelt váloaatott 

'üaro 
si Pau-

tá raaráá t €llul'akínok n1nce szerencáéje a Bal&ton BaJloigágolon /tavaly-a 8 közé jutáEért
Danásdytól kapott kl 536 gTányban,/.

A Yerseny döntóJét B aiófok1 szabailtéri azinpadon a férf1 tőr döntóJével
párbuzanorarr Yj-ylák. 

^z 
v.-v1rT. helyért folyó Íkis d.önt6tÍ mínt az vrírható íE Volt tíaro-

si nyert€ Mron 4ll-ee gJrőzelmével' m1g a n{ís1k háron vereenyzó közöttí Borrendet' nivel
n1ndebriknek l-1 gy6ze1rne volt' a tu8arány döntötte el.

Áz ídel Balaton BaJnok1 c1net e10öntő kölnérk6zést }rríron 6rőzelenrae1ReJtó Ild1kó nyerte' akí l{orvátbnét-4:1_re, Yadáez Évát 4:3-ra 8 véeüt Gyökh'&yl Bqjnát
4:2-re verto. A Balaton BaJnokeág nen 1gen tette próMra tüdáeát' B vÍlágbaJnokhoz !íéltó-
an, fbaényesen nyerte azt neg, egész nap egyet].en r.eTesé8et se'u gzenvéalYe é1. lz I. for_
ilu]'óban nen vivott, a II.-ban 5 8yózclne tlcllett egyetlen találatot kBpott' a III.-'oan 5gy'zelme Blatt 4 taláIatot vítt€k be ellenfelÍ. A közvetlen kíe8éses foralulókban' an1g a
néay1a ellutott háron 6 találatra nrenő aeszóban ösgzeBen 5 tust kapott. A leBizgalnasebb
aeázőt, a alönt6ben vadág' lva €1len vívta' abol ]33 ál1ás után nyeTt. - A násoaliL belyo-
zett Győkbegyi' ak1 7.-nek rangaorolva aránylag ktinnyen Jutottol B JtyoloBs aiórttől8 l8to d
Pau}a e1len aratott slőzelnével nen t|14gyen került a !éay közé. Ítt -szép é6 nutatóB vl-
váaea1 ayőzte le két elteníe}ét: Vadáez lYát n€hezen 4:3-Ta' Horváth!ét könnysbbelr 4!1-re'
alg ReJt6 lld1kóYal nár - bár 2zL-re nég ő vezetett - neD birt. - Horváthné szereplése el-
lsneréare né1tó, hi6z zo.-nak rangsórolva lnduIt nek1 a dÍrekt k1esésea foralulólolak. A
aze}enc86 sen ba8yta cgeTben. neTt viszoayla8 8yengébb á8on Jutott e1őre' da ott Da8abÍz-
to8, Bőt fölétryes gy6zelnreket alat qtt . szokBtlan vlvónodora m1att báTk1ngk nehéz e11enfole
tud lenn1. 

^ 
nésy közótt vadáEz Éva ellenl várqtlan 4:1-es gr5zelrnéve1 érte el azép he-

lyezését. - Á döníB negJedik helyezettjé Yaitász Éva volt' akíigész nap lgén Jól verieny-
zett, éa a szive ls he1yén volt' híaz a 32-bőL a 16-ba Jutágért Zdendovicg nár 5:o-ra ve-
zetett eIlene! Rejt6 és cyökhegyt ellen 3l3-ró1 vesztett a döntőb€n éE talán.z azelta
kealvét' nely miait a I1I. helyért v1vott aeszóJában várat]arlul 1!4-re kíkapott HorYátb-
nétól. - A ''k18 dönt6't k1eneIkedő tagJa lÍsroBl vo1t' aki ] gJrőzelemrnel lett v. Egyébtént
e8éez nap e8]retlen vereaé8et azenvealett - Gyökheayítól 4.6-'"a - Íaely rniatt euzel a helyé-
zéssel ke]létt negeIégednie. Áz elgő négy köqé Jutáaa esetén b1zonyáTa í8€n €lókg1ó he-
tyen végzett volna. - Bóbíg Tldikó' Horváth Éva ée az egész napi Bzerepléaével ke1lelteg
n€a]epeté8t szerzett cserta lária közel eg3lforna vivást mutattak' tuBgarányuk ís naJalnen
azonog volt. Áz ó ágaÍkon voltak B 1eger6aebb külföldl versenyzók' aklket ók titöttek el
a tovább, i11. a döntőbejutástóJ'. Így ők íe me8tették kötelesgé8üket.

Vé8eredrnény: I. Reltő Í\di.kó /DózBa/1 TI. Gyökhegyi HaJna /osc/' IIÍ.ltor-
váthné Józsa ÍLorda /Dózja/,Iv. vadá8z tva /osC/, v. Maro sí Paula /Dózea/, vÍ. lób1. 11-
d7kó /Bysc/ | VIÍ. Horváth f,va /Dózea/ 1 VIII. c8erta !Íríria /IíBDoSZ/.

P rbajÚ r bajnoktá,g

Úrdekes m don ebben a fegyverné&ben - e11entétbeD a kulfiJlau páTbaJt6!-
Yersenyekkel - arány1ag a le'.gkevesebb vo]'t áz irldul k szá&a. visront ebben vo1t a 1eger6-gebb á kiilftjldí konkurenciá. Mindenek e1 tt a viláabajnokl al nt68 o}asz Breda a veiseny
gy zteee' a 1en8y61 Dobrowski és zyÍloch' a fraltturtt ceutér' a j l 1skolázott be1del-
bérgiek: Bohr' Str:rlpf' lE'akow' Popper; a goestÍ Bonse. u1nden aetre j fényt vet másodvo_
na16e1l garnlturáakra, hogy a le jobb 16 ktjziJtt a kli].f ldiek 15 f nyi csoportJáb l lnár
cgak ketten - B'Bda és Geuter - naradtak állva.

_ PárbaJt rben az eL z két fegyverszánt l eltélt en nen volt kieneléB é8 a
86 Ínilu1 4 hetes' 8 hatos és 8 ijt s csopo?tban kezdte meg a }dizdeInet.

Az 'Í. fordul barr kiilijnijsebb meglepetésr l nenr számolhatunk be.
frenl, Sárosy és a debrecen1 dr.Sallay k1esése volt váratlan.

. A II. fordul barr az 56 állvamaradt v1v t B hetes csoportba
f birák. rtt esett k1 Fenyvesi, a soest1 Bonse és az augsburgi Rusch.

Talrín See-

os.?'tották a

l ÍrI. fordul t )2 versenyz már ktizYetlen k1eséaes rendszerbsn Y1vtg le.
lbben a ?ordul ban a J képeasé5ti Rabár' Báb.' dr.Kléh és a két 1ang3re1 párbaJt6r6z Dob-
roYíski é8 zynoch vettek bucaut g továbbí kilzdelent l.
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RészIeteg eredmények:
Sághy /3vsc/ - Pá11ay /ssolloLl 8:2' Geuter ,/Frankfurt/ - 'íoltsn /Auatr./

8!2. schmitt /,'Í.Mei-.7 - ltaróttr K. / Bvsb7 8t5o Kozák'/B[SC/ - Krakow /Heidelb./ 8:6, 'DernecsiéZLűőxj'--tlinta""i'zs"ói"ó[7 ei+'. r"aő"-iÉisct - v,*Tton /Dózsa/ 8!6, AndoT /D6zsa/ - Be-
+"" tpiísrlt ij,].-s""a;. toíá"i7 - ióblrovskl' :ledsy e7 / B:1' váry /Bysc/ - Bohr ,/I{eídelb',/8:7
H;í'7s;;i;"ki-: a;;kk"í 7i.uet./ á:6' zuray /BÍsc/ - Rabár /Ósc/ 8!5' Juhász /Bvsc/ -
á".ir3r'-ióiöi's'6, Féiesvi1aái- iígrct 1iorvátL /Dőisa/ B:6, .Szekeres /u.uet./ - Rábe /va-

"á"7_óiz.'s.fu.ái- 
isiáLÁZkl -"néáeöáiv /Bisc/ al)| adarász',/Spart'./ - zynoch /Iency./ az7.

. A Iv. fordu]-óban az á1lvB maradt 16 versenyző éleB harcot v1vott a tovább-
;utáaért. váratlannak grondható itt ságby ' 

Hank és szekeres kie6ége.
'Á néikózé6ek erednényei:
deuter-Sá8hy B:6' schnitt-Kozák B|4, Demeca-EId'ős B:4' Breda-Andor B!6'

Váry-Madaráez 8l1, Rrlay-Haák 8;i, Juhász -Félegyházy B:6, B.Nagy_Szekeres B!5.
Az elódóntőben a döntőbejutásért a következő né!k6zéseket vtvták a 1eg-

Jobb 8 közé juto ttak !

schmitt-Geuter 8:4' Breda-Demeca 8!o' B.Nagy-Juhász 8:71 Váry-Pulay B:l.
- Döntó az v.-VTTI. helyért: Juhász-Pulay 5:J' Geuter.-Pulay 5l)1 Demecs-Pu-

lay 5r36 Juhász-DemecB 5!4' Geuter-Demeca 5:o' JuháBz-Geuter 5!4.
Áz T.-Ív. he1rért: Breda-schmitt 5:O, Váry-Schrrritt 5:3'' scbnit t-B.Na8y5 3 3

Breda-Váry 5!2' B.Nagy-Breda 5z2, B.Nagy-Yáry 6:5.

vEGsREDMÉNY
az 1963. évi Nemzetk z1 Balaton Párbalt r viv bajnokság 8Jqztese Giovann1

Batti8ta Breda /ola;;o;száe/ ) ey ze:.cll:lel, TI. uáry 7ts\sc/, 1ÍT: schjlttt /y.Meteor"/., Ív.
n.llágy isá"i"áy'1 i-:- gy zeÍé"neY_. v. JÚ:nás; /Bysc/)-Vl. Geuier /NszK/ ) yII. Denece /Szo1-
nokl. v11T. Pulay ./Bvsc./.

Kardbainoks g
A kard azá$ban 129 viv 1épett pástra. Az.e1s fordul ban 90 T.osztá1yná1

alacsonvabb vergenvz kijzd tt 15 csoportban a tovább.'iutásért. Az á1Iva nraradt 45 viv hoz
cÁátratirzott 20 I. sztályu és 19 kiilr ldi versenyz . Tnnen 60 vív jutott tovább.

A lrarnad1k ugyancsak k rvÍvásos fordul 10 hatos ceoportjában kezdett k1-
bontakozní Ííatal kardY1v nemzedékiink j ' szereplése, anely a dt'nt6i8 Je11enezte ezt a--ersenyt. Kívéte] csak K rmdczí kigs4se volt. Viszont a SzegedÍ sportiskola iíju vív Ja
cBonka" De1neky fijl tt aratott gy.!zelrnéveI harco1ta k1 továbbJutdsát. Á fiatalok el1enté-
teként a. ham-burg1 Koh]binger 6i esztendejét meghazudto1 -enér61áva1 és a régi stíIua8al
párooul éBzazetl taktikáv91 biztogította a 40 1e8jobb k zé JutáBát.

Á két k rviváso6 fordu1 után cgak hatan maTadtak veretIenekI Rostág
/v .Me t. / ,Mora,rcsik /o!c/, ch1cca /o].aszorsz./, wandeio ch /Ielr.cyel./, t{arretgchek /Au9zttía/
és NaPy_zso1t hiEDasz/. A neAvedik ininár kiJzvetlen kíeséses caonka ford'u] ban a TangliE-
ta 16--utols helyezettje kt-i'd tt 8 helyért' a )2'e9 élnez nybe jutáséTt. Ítt véTzelt e1
á-""i""á" 

_roi'ití"éá"- 
"eJ i t"" talát'tt"l'ée seti tj" a 1en5yei xaJ-eratt á6 e JugogzlÍt IB'3'

Ennek a fordul nak részletes eredményei l
sz ke /D zsa/ - xohlbínger B:7t Német /Bvsc/ - ua9os /\!.M./ 8:6' szírály1

/Bysc/ - Maleasky B:7' Horvéth Géza /v,lÍ./ - Horváth R. /D zea/ B:4' Nagy csaba ,/BlektT./
- csonka /sLee.S-.L / á:7, Kijvee /B!sc/ - Kulínyl /\Íaaae/ 8:4, D zsa /szég.P etás/ - Gy,ír-
tás /oSc/ B.4-és Felkay /D zsa/ - i\'la6a 8!6.

'Az 5. fordul /16 k zé jutásért/ meg1epetése cerevich Gyijrey /V.rí./ 8Jr -
zelne vo]t PTzybilla /D zsa/ fe1ett, valsmint KocBís /oSC/ nagarányu veresége D nét l
/D zea/ . Ré8g1it9s ered'nények !

Ros'l,ás /V'M.,/ - I,léÍneth B!2. Baráth /t|aeas/ - 
'lamrBang 

p. /y.M./ 8l7, a-
r th P. /Bvsc/ - Kaazée /D zsa/ 8l4' Do].noky /Yaeaa/ - sz ke /D ?,BB./ 8z3, 'llaAelschek-Bor-
váth G. b:4, b ne - rocsis 8!}, elyéd1 /.o zéa/ - losert /'Auaztr1"a/ 815,- 'fuandzÍoch -Sz1rá-
nví 8:á. Chícce - Kiiveg 832, p-one - /us^/ - Krei68 /Yaaag/ 83'' sn1gek /lcaglol/ - Noe
/Írankfurt/ 8:6, Nag.lr zsolt - Nagy csaba B:1' Xováca Talrág ,/Vasas./ - Dr.Eelkay 8:2' Gere-
v1ch cy. -'lrzy ittía:7, Sobcz1á /Lengyel/ - cserEák /tI.M./ Bz4 é6 líoravcsik -D zsa 8l3.

A 6. f,orrdul !. /a nyolcas di'nt6be lutásért/ cgak a kés6 délután1 rákbal
keril1t 60r az ebéd16 egyetlen pástjrín. tz 1d e1huz dá6a míatt Delngky, aki arra h1vatko-
zott' hogy el kelI utazn1a, vlBszalépett. /A sore ir ni{Ja' ho8y a 1e8k ze1ebb1 vonatra
3 rát Éétlett várnia ésegéez éjjet utazn1a./ Bzzel színte befeJezgtt ténJmek teklntet-
ték a kítÍln forroában viv olasz' chlcca Ey zelÍoét.

Ebben a fordul ban aok 1zBa1om ak6dt' s tnérk zések egyaránt azoroE kuz-
d l'net hoztak ée nen egy gyízelen fordult lneg egyetlen találaton. Szálaunkra rlonolu volt
noravcslk veregége /61-a/_ Sobezíakt l. de annál rvenalete8ebb két f1at81 viv nk 8y zelno
ktilfitldl, J nevii-ell enfeleikkel szemben /D ne-Wanetschek 8;6, Nagy z8.-SntBek 827/. Pon-
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gót' akinek Jó vivásárl meg1átsztk a nagyar mester' keze' ba1-qzerencsé6 soreofása üttitte e1
a továbbjutástól. cb1ccával szemben B:4 arányban naradt aIul. A réBi nagy küzdelmek kel-
tek é1etre a fiakban' anikor Kovács Tamás ée Gerevich oyörgy 1éptek egymással- szemben
pástra. A mérkőzés vezetésének nehéz fe'ladatát Montano látta el. Ezuttal a fiata1abb' do
higgadtabban küzdő vivó - Gerevich - hagJt a e] 8:7 arán'yban győztesen a páerot. llandzlocb
-EnyealÍ 8:4' Rostás-Baráth Bl6. Maróth vÍszont Delneky vissza1épése következtébefi küzdé-
Iern nélkijl keriilt a legjobb nyolc közé.

A leghevesebb küzdelneket telmészetesen a négJ'es döntőbejutásért folyta-
tott csörték hozták. Ennek a fordulónak kel1enes neg1epeté6e fiataljaínk várakozáson fe_
lij]i jó vÍYáBa volt. Ezek között ie a tegváretlanabb a még Í1. o92tá1yu Gerevj-ch arálylag
gj-jna /a.6/ győzelme sobczíak fölött. A ná6ik lengye]_t _ 'líandzíochot - szoroG küzdelenben
/az7/ gyors tiínadásaiva1 és tenrpóvágáeaival Döne verte ki. A versenJ 1eg6z lnvonalasebb és
tegéTalekesebb nórkőzéee Chicca ée Nagy z8o1t párharca volt. Nevesen renénykedtek abbanr
hogy if jus.{gi bajnokunk rne8ál1ithatja az okosan é8 híggadtan vívó kitiinő olasz győze)'mI
Borozat'át. A na8yar fiu azonban tiszta találatokkal 4i1 vezetéseel forduIt. Ekkor meg-yáLtozol't a helyzat éE chicca 6:4-re elhuzott.segitette 6t ebben a jury néhríny tévee 1té-
1ete 1s. Ez azonban neÍn törte meg Nagy Zeolt küzdőkedvét és háron vitathatatlan találat-
tal 1rurét rnagához ra89dta a vezetéal,, E'ajd 7|7 á11áenál tiszta ''fj'nta in tempo'' Bkcióval
eltalá1ta el1enfelét; akÍ a 'lluftparád'' ut{ín beleváBott. A vezeI'3 biró /Geutor/ azonbatl
együtteB tárnadást ité1t é8 végül utolsó vitatható tatá1atként a'z o)-agz vivó Javára dön_
tött. Rostás B34 aTányban győzött Maróih ellen.

A döntó nérk6z4seínek vezetését PonEó Lászlóra /UsA/ bizták, aki bebízo-
nyitotta' ho8y nemcsak jól vív' de jó1 1s biráBkodik. A kiizdelnek heveBek voltak' de ő
Jól kézben tartotta a vezetégt: jól 1{ított és pártat1anul ité]kezett, pedíg a gy6zelelr
egy-e8y tatálaton dőlt el. chicca ninde8yik ellenfelét egyaTánt 5;4 arányban Eyőzte Ie.
Uto1só találatal 3zonban mind18 tiEztán ü1ő e8Jeneg táIDacások voltak' aní nagyobb rutin-
Jára és higadtabb vjvására enged következtetni. IBy történt ez a döntő csörtében 18
RostáBaal gzenben' akÍtól ugyan az e1ején 18en eIhuzott' de ak1 434-1g felJött. RoBtáB
le8yőzte níndkét f1atal nagyaít ' rnig a haTnadik helyet e],1öntő csörtében Done gyózött
5: J-ra oerevich ell en.

Az idő hiányára'tekintettet az v.-vIIr. helyezésekeí nen diJntötték e1.
Végeredmény: I. chícca /olaazorzzá&l t TI. Rogtás Tibor /v.ú./, IÍr. Dönre Gátor /Dózea/,
Tv. Gerevich GJörgJ'. Y.-vIÍr. Iilaróth Péte! /wsc/, Nagy zso]_t /WDosz/, sobcz1ak ég Wan-
zíoc|. /]'engJel/ .

AZ 1968. Évt BALATu]v KI]PA
P1OIVTVERSEIVY NNNNru :TVYN
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EMLE,KTZZUTVK REGIEKRAL !

T{ABOS trTfI}ftE
Valamikor, L944 november 4 "-én,

felnob'bant a Margithíd és sokakkal egyiitt
e*v viv i's elmerijlt rokre a hullálrokbarr.
xábos Endrének hivták, fi.atalságornnak ba_
rátja vo1t.

Huszonhét éve már, hogy egy forr
nyári estén Berlinben megnyerte az olimp1-
ai kardbaJnokerígot. El tte o1impiai harma-
dik hetyezett és k'{tszeyes Eur pa br:jnok.
Egyre kevesebben Lesz tkrakik látták' rit_
kulnak azok, akik tudták, hogy .kiszánritha- '

tat1anul gyors' ijtenváLtoztelt balkez r 1
va}r{ság1os legendák kerin5,tek , rnincientitt 

'aho1 kardvivá sr: 1 vo1t sz . } Vannak nagy
oc ae-Loaconuveszek, akiknek hangját, zenéjét

]_errezek rijgzitík l dZ vívaí'sát igy meg*
-r'j-zni rr.em ]ehetett u de minclen sportenber-

ben 1, akí egyszer 1átta. Technik;íJa te1-
jesen kiforrottrmlnden felesleges sallang-
t ]' mentes, a vríg1etekig 1eegy szerusitett
v.;lt" l'linden viv i helyzetet a legk nyeb-
ben, a 1egkísebb kockázattal o1dott n 8,
pengéjé't uj;ának egy-esy érzékeny r'oa-
áurátával]_ inditotta és ir'irnyította.A tempo
változtatás ta]-án a viv sportban a legne*
hezebb o de az kard j a váItoz iitenunel,
mindíg a 1egrovídebb uton síklott el1enÍ'ele
felé'_ Fantáziája voltl naEJ vágyakat tu-
dott megálmodni é s kivá.l erednényeket
megva} si.taní" Híhetet}en akarater vel tu_
aoít sszpontositanj és moadulatait akci
kozbenu tet szrj se szerint tudta Syorsitanit
vagy lassitani" HoSszu kitorései vo1tak,
de ezekb ]. k nnyed n tLrdott visszamenní
vív -á11ásba. A távolságot kiismerhetet-
1enij]- tudta vá1toztatni.,ha pedig ugy érez-
te, hogy kell a dístancían Kabos pengéje
egyszerie valaho1 a sísak eztjstjénl vagJ a
pÍásztron fehérjén csi11aq!.}A qaga korában
te'}ár' neki voltak a viv *vj_lágban a 1eg'_
&Yorsabb reflexe1" Á megIátás és a cselek-
vés kijz tt semmi érzékelhet Íd nem volt.
Nemcsak el1enfe1e, hanern saját képességeit
1s ismerte, azokat soha sen tul, de soha
le nem becstilte, pontosan érezte azt, hogy
saját magát 1 me1yik versenyen rnlt .rárhat.
A versenyz é1etében ktilcjnleges és ritka
pÍ}1anatok vannak. I1yenkor precízen miik -
ait a szeÍ}, a kéz, a láb, az idegek, s t
nem méterre1 és id egys ggel mérhet sport-
náln nincsen sernmi ír1egesit a biráskodás-
ban sen"

Vannrrk o1_yan nagy viv -egyéniségek
akik rárryomják béIyegiiket az utánuk k vet-
kez nemáedékre, dé áz í1yen Lgazí nagysá*
goknak :is csak három-négy napjuk akadrami*
kor minrien t kéletesen egybenhangzlk, mer't
J 1 tudjuk, hogy elég egy kényelmetIen
utaaás, rosszul t 1t tt é j szaka, zsij::iske-
clés miatt1 1zgatott hangulat, s a legkivá-
l bb versenyz nem lesz els . Tlyen nagy
napJa volt, am1'kor a viv *ví}ág rangole -
j eként t'innepeLték. Persze ezt mege1 zte
sok nemzetk zÍ és haza1 s1ker és emlékez-
zi.irik arra' amíkor hrdapesten l93)-at ir-
tunk akkor - Eur pa baJnokságot nyert. Ezt
azért nem tudjuk elfelejteni, roert arníkor
a magyarok egyr"rráskijzti assa íkat lev1vták,

X}

n

két veresége volt. A szil;eti pástot vihar
dr_rlta fel, a versenyt náSnap fo1ytatták.
Ind i sz poná1t vo 1 t , c sak barát ai un siz o 1á sára
á]-1t ki a további ki.jzdelenre, hogy évtize-
des barát j4t, Gerevich Aladár! qy !1z9lemre
segitse. -És maSnap a Városi Szinházbarr
mtnd a hat olaszt, koztilk l{,arzit és Gaudí-
nit isrlegy zte, igy kerijlt Marzíval , min_
den id k -iegnagyoEb olasz verseny z jével
holtversenybe s tombol tapavihar kcjzott
megserunísit f lénnyel 5:0 arányban
díadalmaskodo tt !

I{em ragyotatott csil}ogcí techni-
kát' nínt a nagy kIasszis Garay J:inog, nem
voIt berine Petschauer szinessége és teat-
ralitása, vagy Tersztyánszky hideg nyui5al-
ffiár Fuchs Jen szív ssága. I'Ten volt vak-
,n.í rmint a párizsí o1ímpíai g;l3ztes e1 d_
je P sta Sándor, sem o1yan klizd1l inínt Je_
kelfalussy Piller Gy rgy. Iíem volt benne
Gerevicrr 

*sima 
mozgása- és--szé1vészszerÍjsége

nem az a válto zatosságo anri Kovács Pált
jellemzi.Talán kés i ut da' Kárpáti hason-
iit leginkább hozzá. A szárazr froder1 ész-
víviist- adta, olyan csor1á1atos tenp érzék-
ke1, hogy ta1á1atain vitatkozni sem lehe-
tett csak megítéIni.

Ha a magyar színekért ke]-}ett ktil_
frjldcjn harcolnÍa, akkor onmagát multa fe-
lij1. Az o1asz-magyar talá1kozil"sok forr s
izgalmas 1evegríjét nem 1ehet papírra Yet4i'
de-a viv évkijnyvek feljcgyzik Cremonát és
Velenc t, anrikor a hatos ceapatban hat

' gy zelmet szerzeti.
i"' 0r kké megmarad az ^enlékezetben az

a Tersztyánszky eml kverseny, amíkor a?,
oIaszok }B;17 arányban vezettek. Ekkor ke-
riilt gorra a két- favorit: Kabos és a két
méter magas Gaudini. A viv k' j l isnerík
az o1asz -kcÍzonség Irczzáértését rvérmérsék-
1etét, s ehhez hozzátehetjíjk' hogy ebben
a?, id ben a k t nenzet kardviv i fej-feJ
mellett haladtako ,le az olaszok csapatver-
senyben gy zni. évtizedek alatt csak egy-
gzer tudtak.

' Ha1álos néraasá.gban áI1tak fel. A
forduláskor GaudÍrri ):2 arányban vezetett.
A versenyb1rák és a rendez k tcjbbszor in_
tették rendre a zajong tomeget, amelynek
tapoorkáTjq p192tolyl v sként harrszott. A
magyar viv lt sápadtan.mentek az c51toz be'
már nem rerfrénykedhettek, ho8y a versenyt
negnyerhetit..A f é1e1meteg Gaudini nagy sze-
rti_ formában volt, s fordulás után eEy va_
1 sz1niitlerriil hosszu kinyulással ujra ta-
1á1t 4z2. it

Xabos pontosan tudta, hogy ha csak
egyet1en kéteg ta1á1atot kap azt nyombart
ei1ene ité1ik. A 1égkijr egyre izgalmasab-
bá vá1t, a néz k felátttat he}yÍikr l és a
hangzavart n maság vál"totta fel.

Aztán4:3 let,t 
' 
naJd 4:4 és uJra

csend. Végti1 valamí felszabadult nagy k1-
áltás 1 3 zsi'irí elncjk szava pattogott' B a
magyar viv k vál]_ukra kapták Kabost' akÍ
ebben a fojt leveg ben 224-r I gy zni tu-

t



dott. Ezzel-, egyforma gy zelenmel, de Jobb
ta]"álataránnyal uJra a magyar kard gy ze*
delmeskedett "

Azután háboru j tt s soi( mínden"
Tudjuk valanennyÍen' átéltiik. Elmult 1940
és 1944, 01irnp1a né}kijl. Kabos em1egette,
hogy a 1egkozelebbj-n e1índul' 1gyeksgik
baJnokságát megvédeni. A véletlen 1944,
sz n u jra 6sszasodort benniinket. IégÍ ri-

ad kor egy kapu alatt álltunk.. Az utca
iires vo1t l fre sszir 1 gépberregés hallat*
szott és a légvéde1mi ágyuk tompa d reJe"

- Tudod, néha még á]_modonr a vivás-
r 1, versenyekr 1 és hiszek abban, hogy
egyszer még ott leszek.. '..

Mert, ar'rikor már nem vivhatott,
akkor is mindig a vivásr l vizi-onált. K] z-

ben uj generáci t nevelt és polgári páJde
srorgalmasan Colgozott 

"

Kabos Endre vív i nagyságát leirnl
nagyon nehéz, nehézzé teszi a tr.rdatn hogy
nem 1esz már soha versenyen' nern utaz1k
Ídegen tá3ak felé. ott nyugszÍk valahol a
Marg1t-hid alatt a Dunábang Bud'apenten,
abban a városban, amelyet olyan nagyon
sz eret tiinÉ .

t' Tj.zenkllenc éve már. Ée t1, hazaI
vív k, ha arra mentek1 dobjatok a hu1lá-
rnokba egy_két szi virágotco.. t. J

Ezt, azt enIékezést kiildjtik, amÍkor
már sajnos - nem o1yan a kard-hegenr n1a,
mÍnt amÍkor vÍvott, s amíkor a magyar
viv k ott á]-lnak Tokí kapuJa el tt.
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('aDán goorth1rl ao1r k kiildijtt sé,qe BudaDeoterr.
Á f k1 1 o]-1Í0pia1 B1zottEá8 negblzásáb l háron J apría uJságlr Ka'uo Ta-

kabasi. Áktra Narai és Slurícsu sza}al' eur 
'et 

Eijrutazá8u} folya&i! hazánkba 1d eu.áto-
Éat ot t.

A -]apan u.'i BáE1I k l hetes nagy Brországl tart zkodásuk slatt az olílrplai
Bportágak T kÍ ra íaio terléaáur gér l táJéko' dtaE. Kul niJsen g v1vás' - ttusa'.és a vl'-
zitataá eportágak Írántl érd8k16désiik voli kl_Eerlt6' de negfÍgt lé Bíik 'qás sportágakra és
náÁ ieriiietet e ís kiter'1edt. Sajnrílatos. ho8y spoitágu.nk vonBtkozá8ábsÍr kevée látdva-
í juk akadt. Élv1vrjlnk ée a sdánsk1 v iÍágbáj nokeágon tsrt zkoaltak 

' 
Íttlétuk ÍdeJéB éB

az- .elvesiiIetl v1v ternek -1e rryár1 eztinet lávén zárva voltak. A J apán uJgágltÚk 8zá!os
fénvkáil és te1ev1zÍ 8 felvételt készltettek a naByar aportoLrílo l.

.*
Á staiuor b vtté8i uunkátata1 lerényen folyn*. l k zpolti Btgdíont 75

ezree fér helyitr@n befgJ zé8t nyer.

^ 
k zlekedéB1 ourrgo"g*"t]or sok Bz eaett. N B tsgadták. hogJ' Tokl ban

telJeE a tozlet 1oo -néteres uta! 8érkooe|a
]-o -perrc alatt lehet negterrnl. Az ol1npla ltleJ re szolban 22 uJ f utvo.nalat- s egy egé-
6zen-uJ f lalalattl utvo!]alat ép1tenok & eo8n vekedgtt for8gloB lebonyoll té8érs.

I

Az ollloDla1 sa1t k zpont. A lapán ul6áE1t9k nagJer kolléaál'kat ns8nyu8-
tatták.hoEvaffikés'u1eteketteszaJapá,tbBérkozuJeá3irk
ég rl orteiék te].áfon éa rádl -iav artalaa iJsoz k ttetését b1ztositsa éa m'''táJula! otí-
secÍtsá. sa.llos a k zvetlen te1eviz1 g 1eadáBok prob1{iÍorij a néB aEn lyert nogolitást éa
nofi sok- renéá3' ven arIar hogy tengo].entulra az negvál sÍtbal lelyea. -

s
MÍIven 1d várhat Tok1 barr.

Japán kl1máJa általában
f 1draJz1lag fiiggetlen teriilet c áZ ázstaÍ
délnyugatl íránybarr iruz d1k" Teriilete t bb
mas re8zeo

Kora nyáron éa kora sszel
táJfunok du$ák végíg a guáraaf ]"d'et.

^ 
l aDánok azorínt aEonban lsE kBl]. félnl. nelt agért J{)állban 1E 

"a!ns}o1y8n 1d szakot, -aátkor eaznányt ld Jérág uralkodík. Iiyea lal _Bza& -t bbnJlrr okt ber
k áape- enel} t 

-tondog ue*flryelás alspJá! a J at a notoorol 8uBok gJánlottBk aE olleP1a
td o_oní-íá!8}.- Me;á11aoltááut-- az6r1nt áz e]_tsr:lt 75 év netaorol a1al EtatlgztlLáJ án8L
u..^z.v.íé"e alapíán. -aa oe s 1al 8z8k ott bcr 1o_o ut.íD ríltalába béf,oJ gz dlk B a b jtap
véeéLe a 1é!6zebL-6s;1 naook várbat k. Ebb6n az ld bc! az át].agoB h6nérgék1et 20 c61Elug
foÍ Íorill -uozog. An!. pilrsle !e zárJa lri. bogy a !6néraéL1et áa a leveg párBt art a]-na
.non in8adozhat. ÍIyemt 24 #a boltil t bbs'tjÍ is a16fo tdu]"bBt.

enyhe mínd a négy vgzakbnn. M1utár az orsad'6
kont1neng ke]-e{l partJ a mentén észa}rkeletr 3"

cÍklon hatágkijrében van, eÍnt a vj.]"ág b rmeiy

os s *d gzek uralkodLk, a nyár fo).yamán Bed1B

2L



ío uegnutatták,
legalkalmasabbak
&Zc ÍIOSy eso ne

Míndazonáltal a 75 évre vÍggaamen leg átv1zsgáIt
}rogy aa o]-imp1ára kijel lt napok á]"talában de ao 9_ 

;-vá"senyeL megtartasára, akár derti]-t az égboJ"to
eg.en' 

.t

Íd járásj eIentések aat
rát t, d"u. 6 ráig a
akrfu felh s. A Iényeg

imoia milsorát an ve széLyeztették elk szt te rrr

sok táno8at J a volt olya! elgondo1á6nek, ane1y g_zgrlnt_ g vtvást, bÍrk -
gá8t. tor'llát. aulyenolést] okÚlvtváet &télt ollJapla nilsorába ka].lele 111esztenÍ. 

. 
Blutí.n

áiái't éitltán"';íonia8a'.: ceak b'ely selnL lehot.- ho6Jr ézta Jwaglatot einán elvetették.
*

ntos zásp, rítrlarrd an foglalko ztatJa a
NemzetktjzÍ 01

l{élyséreg felháborodást keltgtt v1Lágezerte, aníkoT a NoB. 1932-ben a
Los Anr61Bs-i orinpiannaro Ínilu].áe lehet eé5ét ]. megfoáztotta PaaYo Nurm1t 

' Mron o1in-
pía leleatláa h6eétl proft 

'ád 
a18pJél1.

Á sport éa az Lg;azafu -J e1képes-e1égtét61ét feJezte lií.az a feleJ.thetet-
19! _1els'net. aElkor_ busz egztenil6ve1 Léa6bb' I9'2-ben a hels1nkí ol1lrpía megnyit firrnep-
*Ée-n a,z 55 &ea $u:1 í futott ba a 8tadl aba gE o11npiai fáklyával- B gyuj totte Íne8 az
olÍnp1aí l.íngot.

N,
A VIVÁS sZov]ET ffimztsMlpSZERERÖt

/Betalot6 k6llené!y/
Á IEsTEB És urrrvÁry vl8zoxr^ r vrvÁsalg-

n.l YítáB nern aport. h ,n e tvéBBctltt - mJratták a vívá8 r g1 neat-erel'-é8
é! so}ban rs6! íg r-aá 

'ku-i aÚián íényeges a vtYá*os val hozuááuás kérdése. Ha a v1v

p"}!ií_:*iÍ;:'i'J"liíh;*:tl *lti-nt!':.H:*"1;E"i3íi:gá'í'Í:'í:t'JflÍái :íi:i:
i3r]'táiii íii;;a;tá"' "-iiriie-uÁ 

ktlzd6Ezouenet-iarirstt, a,}ikor a i1vás uiivéozet áE
6ayutt&1 sport l!.

A aoortna.k chbrE az értalngg sébEz k611 a neBta]ítt3t a vlv t bozzáldon1-
tenl. ts6rt a grí rái*ui"retu tanrtvá4ya be16 vÍlá8ához. Bbb61 gloIoaaB k votkeztkt bo8'
31oir116a3; v1v kiképgáse oga} ar 61s l p 8.

Bllv Í'.Y atllusa. ktlad6 nodo!ále} kít1 n1e8e6 n dJa, nen l het után!á8
tárEya. .l vl'v siflusoi nagyou kíi!-áabtiznet egtrrnríat l Bz e1tér6 Tiv e8lléElsé8sk LÜYetkoz_
i3i&]'p""áíii-ir"o-pí.-iírteauí uizonyoa r&aqtikus- J elensé8e}ért, nceitta8ur.a nozgás
ii!o"é"!tor] va*v a' vrriu z 

_ 

i eetrtáJai r r a nág1} 9]'-vaJt ragadtai;ia az energ1ák ssza-
í;ig;á;ai:-'. iJE[1xr["r ioeásokon. a isztcÉol gta gJ z ].né! _a 4yera or f létt' a bgrpa-
ái[- 'ápl"o"osoari 

á tLzÍkaL és'pazic}ríLaÍ rlgkoílit ttlnenényes gyor-aaságá.n' a la..ygdlk
."uo"BiEoárt a vív ban. a*r Á iigirshaz basoa1 a! ttiTelnesen_ vár'á ellenfele _h1báJá! s
fri-ni-_ 

"sJ-"8"ásia'r 
-áísíepi ait. áz tÜdtk a! ellBlfelét .l n1tJe kon likált.és kockáza'-

ioÁ_peiEáre{e 13al egBazán aaaíg, nre glértezík az alks'lon lehángerl tánadásra. ás lgy
tovább.......

lli!'den bizoD$ral kÍválatos| hogy a vlv t Lélete8 tecbtxlkaÍ ás taktÍksl
folkéBzliltBáPrel renttglkezzán.- áe aont6 Jeráut6éésa Tan a viv e8yéni sal át o6Bá8et!8t. A
viv nuvégzet k' nllt n1nal n ilvész6tlrok, eg]léllnek kell 1eD'!1.

oyatran 61 fordul a 8llakorlatbg.n ' bo8J a Déster olyaslit kér._ta tYÁ!yé-
t 1_ mí dncs sÉzbanEban tanitványí egyénlségéiel' iagtrl '-r vslael]'y.! okb l 'aruak é1-
iá"árraeg'.r- i.1álk 

'íÍ; 
nrnJt ag Lágz {z erediénye, ho!! a vtv asaz k zb u nagára nr

'ad' ta áostalan lész' n6rt a ngEtgré trány1tását Bé]-kíllÜzt.
t ískép rdf6J6zvo! a ngstgr !'é ve6s6tt a1 nagot olyan f latbBr ane1yb61 rr

lan L31 kt.Ea I0é8ís íegteezL-, elpazarolJa gaJát taleJét ls' eeg 9 taD1tYÁlyá t ls._ rlyoB-
;íl1BI 31k6ril1ésé vésétt a estérnek fi8y6].s@81 keLL k vgtn1 táD1tvályát Bggz _t 'b.!'hoci nerr!-gnerl e ervénr sa1átossáce1t. CaaL az e5rén1 eaJátosgáaok tcucB í8 !ctéb6! }o-
rrrif,etii_ i oiyán léiyzettal anrtoi a :rLu kéazs, geib ]. a l_ogíobb grod'n lryt lcb.t k1ho'ni 'ée az LlezL itv 8t1iu6át irestalálnt. Hogy gok vlv f616l 89éaél1oL tualatábaE a'u a!3' 31-
nÁtaroi8 pirranaiáÉa! er6eeEb.eota! pedrE ezekbe! a ptuBlatokba! 8ycn8ébbok' Dl'!t álta_
íe 'n- emi erv ént aE:látoggáeo neaÍÚarée nclr fontoaááaát J.1e!t1L. 

^ 
noatornsk !'ao.tDlo

trir 'táitv&yát táatest{lÍ-lg1hé gttil' nildlt s.g1tottÍs táu 6tl htbált á1laad a'n tyoE-
'D

znus f o



lá1nÍ. Az & neBter. akt talltvánJat Íelytaleaül értékeli' ahhoz a szobráEzhoz haaonllt.'
akl a már'vánvt öesáetéveszti s bronzzal , és a követ ugy lr.rnk{ílj a kl l Eintba arrnak fdn-
ezerü tutajdónsága1 lennének. Így csak anyagot pazaro1 nenbeszélve az elfeceérelt fárad-
eágrót.

Á negter ezercpe tet*Vt igen Jelentős' de ennek dacára fontogsága nessze
elnarad a vívó egyéni nrrnkáJ ának jelen't'őiíeét5l. ./t meater vezeti be rn1nd'két neoü ifJu€á-
got a vlvóéletue]ae egy bíáonyos- c'rtárcr ' iu.1 csa} azok jutnak' akik képességeiket tjnál-
ióan továbbképezlk altnsk ninden konzekvoüJiájával e8yiitt.

A meBtex 1énye8es fela,lata]. kszé t8ltozlk tarrÍtvá.Eyával megkodvEltotnJ. a
sportozerü rnrrnkát és annak értejnét.

A nester és a3 alítj'v vrvó a gpoTtot ki.ilönbö 26 néz6po1tbó1 tekÍntí. A
nestrer szempont-jából a gport ob.jekliv jelenség. neki ezjTt az edzórnódszereket át ke].l
ü1tetn1 ver;eny éredmé ny ekké. A versenyzőnek a sport, kezdetben lerhee í]-ha gok egyénl
szubJ ektivltá s eá1, személ;res -Ár zékenysé8ge1 , tusakodó hevülettel' te8t1' technlkaÍ 

' 
t ak-

taKal rer -L exr.cKK aL "
Dacára ennek a nagj/on kiilönböző néz6pontoknst' rnester ég tanttvály közpo

fogatot képez és egynást kölcsönö8e! ösztönzik. A ténttváLrrynak követ[le_ }el1_azt az ut_a! 'anély nesteróneL -áondo]. atnenet év el egyezÍk, ahogy ő a közös nrrrnkát elképzel!. 
' 

ne8 kell
érteál a közös rnunka tendencíáját. Szóvel'r a néeter és tan1tv{íny egy terentő' a1kotó
egység. Errrrek dacára az edzésterv fe1épltésének m1nden kérdésóI még egy haTnadLk B?e4éLy'
néÍ< re felül ke11 blIálni: az ofvosnak' 'ak1 a versenyző gondJát vÍsetl. A neater éE az
orvoe ál1Jana} egyroással szoros kapceö1atban. Á nester és tanitvány között1 -kapceolat
Jelentőségé nég fókozottabb értet et nyer akkoI' anikor az u.lt. 'le8yéni ískolázáBn-okra
Éerül a Eor e-kiképzée fo1yarnán. l1ye:rkor a tanitviíny edzőtársa' tréningpartlere a ne6-
ter és a negteT ákctótra_ az auokáaa szeriÍtt !eaéál. Á nesternek éo a t anitv árrynak az
a biza}rnag szenbenállása 1én.yegeB e1eÚe a kíképzés1 8yakoTletokEak. Ílyenkor árulJa eJ'

9 19n1t,'4"y képesgégeinek hátáraÍt, é6 felvtlágö8itást qyujt rí]'tatárros és e8Jéní elóba-
t ama Ba roJ' .

Ime ez a nodex! edzésr!ódszer döltő tényezője a szovJetulió neEzetközt
vivóslkerelnek' de kiilönósen na€y Jelentőséaj. u egyéni iskolázás és a nester ég ver-
9enJzó közijttí speciá1is vÍszony sze!ile!.6tt vaIó tartága. Tel.lnészeteBen ezek a netódusok
nern' vezetnének éredménJre' ha nem tárraszkodnának a szovjetunÍó ezéleeen roegalapozott'
aport sz erv ezet e1Te, a tömegek pzéleeköTíl bekapcsolására és a tudonríny alát{í'n B9ztá6á?a.
Ezek a főelvek a szovlet vivás fejlódésében. 

I(lell Káluáír
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' R o v Á T v E z E T l D R. c z ! F FRA ANDRÁs
viÉÍE-.3]g:!-!-Éyé-!gi-"":.=á-jok

.íp_:ilis r,)s- i_J'. '.']_í_)cn io:}7o]itottiík le 3 viléki or9zá;os feln tt viv -
b1j:1o'(c:iTo!:'t. Ei;s;;k ; p{rb.,Ít:l':,!j'.: 1jítet pástr'''' ni]]aiier3e tizgnhárnren. Á nyolcag
dait sen_i:"n 3zoro3 volt l.1iTiíf_{T:i_i]-.rr:'_n-vé1eLtek oaJarált 5-5 gy zeJemnel..Egynek 4'
;;;;;;i" 

_ni"J'""".t'!:l'iíá"Ji'.-""il.-.'.ai:jr.vlrju 
cssk Éi.IT01c gzorra-fio zo t t d ntéEt. Ennek

u"cáo3''yu t rp ^n a- 6.'jíotsac; t 
' 'li ,.J. i"o,oioe / szo1'nok/ nyelte dr. sallay- sándoT /DF,/..c/ ée

l';'-_'r..io.l. ''/Cso'"::t,d/' 
'iBiT. rvl rérJ:yr-izl bsaba /ob,lc7, v. Dernecg BéLFL ./szo!nok/, vÍ.

r<oirl" rezner /P=1.c/, .vfi. .{Tdey n1':nabás /DYTR/, v'IIÍ. -csán)i Ern /szvsB/.
F 5'Í, í r á kl ÍiIly Jí:ros és Kaszász Qábor.
A féifiak t r'b.rir_.o]is:l:án 18 f nyi rnez ny gyiilt ' g1ze,. A.z -el rrérk zések

sor'án Fá-y T.nas 7c safFíírTÍElz:firoT:íTFat ]an. Á dijnt áez6nye ttt két réErre szakad't.
í-" rt"J'ísnvi -éii;;a'ii iien ncgugrott.g gir'jzdelroiik kctt s ho1tversennye1 végz d tt. an1t
Buchfurler Gv rlv ./Sall terl ,rl/ 5zo BTá[y ba! nyért m6E f,alther Károllyal /lgszpr!ém/ sza!.
beB. IíI. oeÁocí lála 7s.zor'iov/.IV. Íováca 

^ti1la 
/vaEzprén/r v. HanL zsoEbo! /szqlqok/.

vI. Kollár Kázn'é]. /PE^c/. vÍI. ÍáT!8ÉJ c8aba /PvsK,/'' vrII. slp rqyl líit} 8 /H dnaE vágál-
h81y,/' Ix. zsÍIle DéneB /DvTtr,/.

F b i r á kl Dr.Ba]tbazár lajog ée oaá]- oszkár.
Á kardb3inokgágon is mi:rdijssze lB versenyz lndult. Az el nétk zések t bb

'nepleoetégsel .át"?iffiiiffioZa l'"io"it' :ráctro''it g- ,ls zolnokl és szporny /H dnez Íá-
Jiiil!íii"ti"i a";:K;i;;;la"J-7ááoii.it irirolll gy áelemmel hárnag holtversgnyben vérrzett el.
i__ ájil'r._"_né- ;;;;- ;;y ilit.'"íie' se' .'oÍi -vitás, rnert MaJor FeTenc /Íeszprén./ nínalen
.e"r.oáeÁei "biztos fijÍénnyel nyeTte ne . cgupán a második heÍyezet_t. Ková en tÁazL /rge1|
kénvszeritette nacvobb njááÍ"iiiá. Á'*ár"iaÁyo t volt a lÉrc a iovábbl he1yezésekért' a.nlt
;-_iáil;- 

' 
eyouJÍíe" kiJz tt ceak a talrilaÍárány dijnt tt el. rvendet9s' ho8y a veszp!é[i

é" ái_"é ar'tEí.ááá!ii_."iiét i uáv=é ui"toááuban t"tlrtek fel a2 6grlék' a6t'neg ia aLízték aa

'iio uiát.t. A továbbt "o'"ánái"iir. 
lpr l,ászt /száeédl " iv.*nszÍtart .tíuor /veszplén/

í. - -i.]"" ' - 
r'á. aá - 7ns.ii-, 

-vr.lp"6 e"i'""c /izeeed/. ÍÍt.'wettner Kríroty /veszprén/ | ÍÍII'
ogsván-Gy rEv /Békésésaba,/. Íx. P k ?áL /Eser/.

F b Í r á k: Pal'iayÍ J zagt és UJvlíry libor.
23



A n6l tőrbajnoksáe 21 rásztvevőJe e}keseredett küzateInet v1vott r0ár az
e1Bő fordu1óban.-!íáffiffi-a'7r6íIÍtt !éTzett el uJravívás során. !Íeglepetés volt a sze-
eáai rartes és Bo1yk1 /SBIC/ klesése. A középdöntd I. csoportJában négyes holtverseny
Ei"["li -teí-i'"i;éTt. Í,'nnek'eórái vérzeit e1 TeleLdi Í:.dlkó /PécB/- éB Klss Katalin ,/Gy6T,/r
A_;a;iú 

"eopo"iÜ"o 
hármas holtvergenyben egott ki Saatmér1 Györgyné '/szoLnok/. A döntőbon_'"il;;_--ió;;;ái 

ironá tówxl e" Kutási uárta /G$t/ - kerüliek-áz élre és 1-1 vereeégük-
tő1 elteklntve színte találatot sen kapva eiízték 1e e1lenfe1eíket. tlo1tver6enyi'lkb61
éiőtui terurt k1 4:2 arányban győztesqn és é zzeÍ glltóditotta a baJnokÍ- cÍÍnet.' További h6-
i"""éÁeti TIT. ujszáazt" Kat-aiín /ózd/. Tv. Néneth I1ona /szolnok/. v. sétáf.ó velérÍa
7"wix7, vt. iá'ág-írá"iá /ó'd/, yrÍ.'czéáÍi xatatin /D1ÍTK/, vÍÍI. csonór Erzsébet /saIgó-
tatián'/ I' 6 b i I á k! Hatz Józaef ég Fülöp M1hály.

tregutóbbí szánun}ba.n helyszüke nÍatt vorgenybe szárnolón} itt féIbeszakaalt.
lost fo lytat J uk.

II. oszt. nő1 tőrözőink II. u.-én az osc. versenyén nérték ö8sze 6reJii-
ket.38ra.ru1ófá66TT-Til-stre.ffizsendovÍc6,/Bvsc,/ho1tveT8eny-
ben 4:3-rá klkapótt Májortót é6 ig' kiesett a további küzdelenből' najd a középdöntőbgn
az erőg IÍ.o. Báneyöreyiné k1esése 

'ótt 
váratlan. A döntőben a ilózsás Éorváthné kiemelkc.

d6gn vívott. Az eEész_i'erseny folyamán csak két vereséget szénvedett' níndkettőt I'ovő'azL-
tó1. T. Horváth Rérencné /nózsa/ 7 ey.,II. \4olrtár /o'C/ 5 gy.' II]. Lovászt /Bvsc/ 5 ey.
IV. Eáznóy /osc/ 5 €y., v. BíTó /spart. / 4 zy., vT. MaJor /osc/ 3 gy.' vIÍ. Geeztesj- /Pe-
tőfI| j ey,, vIIÍ. cs.!ÍoháT /Betonut / 2 gy.' Ix. Kelesztes /wsc/ 2 Ey.

F ő b 1 T á k: dr.leJ-kay András és Rábe Gusztáv.
Március 3,-án a ?etőfi II.o. n{i t{44e1sen51éq 61 főnyÍ rnezőny gyü1t ósz-

8ze.Ezértaversenyt''viJ.ágtal@Ták.Márase1eJteZókkeméqy
küzdelrneket hoztak sok holtveTgeruryel s i$y egyes csoportokban 4 győzelen sen volt ele8en-
dő a t ovábbJutágho z. Ezut tal nindjárt a közvetlen kieséses mérkőzéeek következtek a 30 á11-
vg maradt vívóval. A'z eleő Ílyen fo]'du].ó egystlen konol]rabb kiizó€].mében a győri Kisg Ka_
ta11n 6r5-re Legyőzte 'Lováezj-t /|]vsc/. A urásodík fordulóban is folytatta 3yőzelr'rí soro-
zatát száTa'y /v.Met./, naJd Rejtő Enő|re /oSC/ 911en. A másik ágon Malor /osc/ kényszer1-
tette kl szoTos kiizdelnek sorín e11anfeIeive1 azembcn a dönt6beJutást ::ol'aár /osc/ és
Deesewffy /v.ttet.1 ne11ett. A két ní]ycs dtjnt6t 1gmét köryivásaal bonyolitották. Végered-
néEyébenl T. Deeaewffy Yvette ,/v.figL./' II. l:olnár 

^ríkő 
/Jsc/, IiT. Kiss Katalín ,/GJr6r1

EIo/o IVl Major Katal1n /osc/, y. lónay lldtkó /Dózae/, vI. cs.t'Jolruír J'líria ,/Betonut,/'
vIT. Rejtő Úúke /osc/, Í.'ITT. Kollányi Kcta]'1n /v.-\et./.

F ő b 1 r á k: Bert;' r:ri:c és Palágyi József.
MárciuB 10.-én c v?rrg!._s 9't }} aÁ T].akt9IAyár u 81 fónyi

népeo, de lagyon €z1nvona1a6 nezőnyt 97iij i; ijEt--ö s: z-o. Áz '.l3'anEí'1k ve'J-.g !€nilazerben bo-
nyo11tott verE'eny négyes cöntőjc |,']rn_'5 ho1tverserryel vógzfd5tt é3 cs' lC a í|1sodílí s"ét-
vivós hozott döntést. Ennek ered'_i::;cl:íp1erl I. l{arÍ':. tt.r /vaszg/, lT. Beke zoltÁn /P?tőtí/TTT. Sétáló !I1há1y /Pécsi VSK/, TV. T:rl:óy :éteT /ca1!.'iivek/, ,l. FehíT !4sz1ó /usl/, vI.
szepe8i /v.csÍIr.tlgy./, YIr.Rózsahe3yl BéLa /v. et./, VTTT. Henql RároLy /Jézsetv.s.I./.F 6 b i r á kl Kertes1 Klíroly és Üjv:iry Tíhor.

A v&3Bs és Spr t^.krrs: ]l''i:'i;c rendezói;i TT.o. :érrfi tjr vcrsenvén 48 vlvólépctt pástro. -T:iffiE-rre :i li.í7Ic-Ifi6E_-soE--r:iFr]rcT'fz;T-T;'TTF:-Í:F-á'-z'Trső hel'.;errTangsorolt Fer"ciníndy m4r zz clsi io_'lulóbnn l<icscit. \Lv::zett 3etu' E:ítliai' cy6rbÍró.
sóhal óE ltooY. víarolt a kardvivó larótb Pétar az élea réEaalt. Véeerednóayében: I.To1_!.t ÍorBóL lPet6tL/ l II. lapp l8tvá! 

^.I6teor/' 
IIt. [arótt Pétgr /w6c/. rt. Srlnitor Lar

to. lspatt.l. v. Í8tács Art aL l'yasqa/.. vI. czakLsl István /V.üot./' YÍI. Jitab Att1la /Drb-rooc!./. VIII. 8adoT.rkí Gyula /Petőfl./.
F ő b í 'r á ll: íaEzás Gábor és Dr.P&p csab.'.
Március 17.-én a !'}!9-Le!r I!.9' Lardvgraenvén 50 f ínyl nczőny véqig ktir-

vÍvágos Tendszerben küzdött. .l' seffifFzTE-ZE'r-ÍöIr" ffinrqq1cpetéát ner:r hózt,rÉ. 
_A 

kij-
zépdö!tők sorálx ho]-tversenJ'ben esett ki i{o11cza /v,Met,/. BisztraÍ ,/csat.illiivek/ ég Kerte-
s! /Dózsa/, valanint szandtner h'Í!D)sZ/. 4 döntőben a v.I:leteor versenyzó1 voltak szánbel1
tu1su1yban. Közulik legjobban Ge3eYich GyijTgy vÍvott. Holtversonybe keTült Gyárfás .{ttÍ-
IávaI /oSa/l ak1tő]' az ujravivís során 53, aiánybrn vereséget szenvedett. Iay3 r. GyáIfág
Átti1B /osc/' TT. Gerev1ch GyöT.gy ,/v.IÍet.,/' II1. se].egt Gueztáv /c6at.IIüv6k/. Ív. szeder-
kénJrl Péter /,'EDosz/, v. Turbék Bé']-a /v.Met./, vI. vésh u.Lklós /osc/, vTr. szabó Tibor
/v.Met./, YIII. Laczó István /yasas/.

F ő b i r á k: Dr.Boross Ernő éá Ács István.
Á Bvsc Ir].q. nóí t6rv9rse!yéÍ! 72-en léptek páatra. A végíg körrnérkőzés-se1bonyo1itott@tversenyékben.Artöntőben--a-reldezőegye-

sület v1vónői voltak többeégben és köziililk kerü]'t kl' a 1yőzteg 16 podor Ágnes szeméÍÍé-ben' akl llagy fölénnyel verte e]'lenfele1t. II. Nagy ÉVa 7i.tlet.1, Irl.Haneóg Edít /osé/,
!V. !ábrí wa /BÍsc., v. Híde6i 'wa /oSC/t vI. Rad1cs Katal1n /uJpéat/. VIÍ. oílnol Zsuzaá
/vaBa./, vTrr. szabó Erzsébet lBvsc/, Ix. szobotka zLta /Bvsc/.F ő b i r á k: Rósa Gábor ég szeléBÉ Ístván.

A 'Józf,etyéra. Á dönt őt-ho}t rÍ?ol'#l )33í3llf"íá;t;tlL. __L1cov sandor /Ya3tt/' Iv. Jakab LászLó /E9er/. v. godin PéteÍ /Petőf!/. tIJ. ScháfferAEd"ás /osc/' vIr. _Maday GwIa /Dőzga/. rrrrr. EerLélv ci.üá zlsr7.F ő b 1 r á k: Berty l_nre és Pd1á8É- Józ6ef .



MáJuq ?.=á+ az Elektronos r.o. kÍzárágos kardvorsenyén BíEdai8sze 18 vívóJ€1entneg.Á'.:előnétk6zé86ko"taüJn-"c""eti.óí

üertea1, Ittto:lrlaüi!' ' énotb /BY8c/ ég Cglgzór. 
^ 

dö!t6 neaőnyóben uagyJábór aloaog ore-
Jü livóL tÍtldBttoL áe enne! negfqlelóen t6tbov.rtóL c8ynást. Au ále! rnyriu 9rgÍrÍeat /Dó-zsal 6a trÜrnöozl' Ccaba /Dólcy' vó8z.tt. Á l'étvÍvás sotd-a utóbbl ayócött 5l2 asá!'bea.III. Da'r. QÁbor /Dőzez/' Iv. s'Ílvdss' 

^tttla 
/E1éktrono6/' V. f,övóá ltthí'ly /BY8cl-. vIPr'yb[l. oJör8Jr /Dó'sV' vII. .I8kelfeluB6y !á1 /BsE/' YIII. Bognár oábor /Elclrtroio9/.r 6 b Í r á L: Borty Ilre é'PB].'ígyl Jóágef.

Iárolug fl.-óa a HsB r€ndgzett lII.o. o.íTbal tlrvorgonyt. lacly9n 48 Yl'ó
lópctt pá'tra. r5 91ső ii:rvivágoa bároÁ }ÜlYetloa
kLóséaeg fortlulót Y1Yott. Á rangaorolás á8 közvotlon kr.gsé6os rendazor toLJr! írt{&lttá-gát nutatJa a,u a tóny. hogJ a nÁ8odlkla& LÍenelt c8opBli l{Lklóa lÍtrr,l B 3l._!rL raru6o_
rolt gcb.ouTtól /EleltronoE/ nasyBráByu voreségct 3zonYodstt é8 utóbbt ezutáa oár alnál
lyeltc a Ycrsoayt' saclyrrol rlaz1átea eicclnánge a köv€tkoz6! I. schnur Já'nor ./B1akt!o!oB/ÍÍ. Pálal í Póter- /BvSc/l IIÍ. Kállay Tee.áB |osc/. Iv. BAilov8ztIl Gyula /Pct6fí/r Y. szoalls.
og.k Jáloc /E1€kt!ono3,/' vI. cyureasza üíkló8 /avsc/. vII. ver8B FÁL lúseal, VIII. Bakó
PáL lútcal. r 6 b t f á tl Dt.Bléb LáazLó 6a Sríro ay lrásaló.

Áprí'lÍa l4.-ón az tlÍK II.o. fárfl tőrv.Tt6!yét. aEclJon ,, Í6ly1 aezőalt
ayült öí.ze| ktllólloa.r vg8yoa r9ndssBrbg! vlvták. l' olaó folaluló utá.n alIva lacadt 18
iivó ls' Löiretlcl kÍigósea fordulót YiYott' Eajd a Ltloncéo dö!t6t Ísnót LÜrvlvríleal bo_
!'olltótták. Á roreoayt LáBzl'ó tr.lsnq loSC/ bLzloa f,iJléaly.l lygrtc. Ii'8öttr boltrotB6ayq'.atu]'t. úort sá.ador I'aJog /Spart./ és Gydrbíró Ból8 /E].oktr./ találatarÁry. 1r eroüoa
volt. 

^t 
uJraíiYág gorón .16bbl sJ'6'ött 5r4 aráDy ban. IY. PapP ÍgttéÁ /v.|.t.l. Y. latáor

InteJ. l|zlsg/ l vI. Iadará.z ltttle /srart. l, v]I. LLaoa 8Álrdor /vssas/' VIII. sóbqJ lÁel_
Lő l&s''l , II. -8z60' LászLó l$6a/.

! 6 b 1 r ó r Yalent oyö'rgy.

ípriltg 21._én a Y.Iltoor tl.o. talalvergeny6Jr 46 vlvó v1lÍgbq'loll !9!d-
.!.rbÜ!Lü3.t.'tt..r5.1ó!.rtőEógmI1ssó.svo1i.ll6'Y.!l.!
tL6Bé393 foralu1óLba! vlBzoat Yéah -/osc/ YaraEéac íaltortőI' EENstl r továbM Bí3stta''
lc.at.l./ ór Bcrtglen ls9aú.l LoraÍ clvérléao iolt Yáratle!. A Eórkőtó3.L lgca ólcacl
ióitai 3a ao! rRY cr6rtÚuin .*'.tloo tBlÁlat hoztr a döntóst. A nó35lor dö'rt6bÖn 0.'.v1ob
oiÚrív Js sllár'-óiífa /Bsr/ boÍivcraonybca váEo'tok. Ar ldrarlvár sóiá! a BolYóil r1vó bl-
ián"E t aly taiilEatar_.lob'bnat. Iu. oáepár ZÉolt /Cgat.Iilvek/. IY. lurbáL B61l fi.I'lt.lo
b'*BÍi"f}i'#sc/' 

vt.-Bátkel zaolt /spart,/. YII. Laozó Ígt'ráÁ |lasa}l r YIII. gaerl'crló-

r' ó b 1 r ó r lca lrtváa. /^! utóbbi td6bott n1Bd gJalTcbb8e narad!at tá-
ro1t a klrold.lt 

'óbíráV.
^t 

u_'lD€6tL Dótsa ltÍ.o. farfi tőrYorranvóa 50 vtvó laD.tt págtra.l dóató_
bra a Dózats 11 Yerotloltii nycitc a Ycrae!'!.
Y. Labócz Jízset /Koaároú r vI" tá!á6! lÁezl.ó /Dóisgl. YIl. Bsac8ll rorglo /Dó!Bal. VIII.
Elrctc8 sÚabolgr lD6zaa/.

l 6 b 1 r Á tt B.rty lare'ág 8oÍYáth sg.ubor.

ÁprllÍe 27.-ég B 6k a lssftetalabb nonaed, bboa
ndcs onvss let versoays6i,dTondes . o6goettle! verooaya6l.tartoz t

voLtak bbs gben ég k ztilitk Oeicvích Pál ]"ett az.ela , ozáoJ. bátyjdngoqdoEglba l'ápveo
apJa uttrart k vet1. II. Pqpp tanág /Y"Yat"/t 4IÍ" Szenoty tc,ggl /xÍv.kerc/r. ÍY:n E I.JltL aD.18 t_íeít t vctl. II. PaDD teá6 lÍ.let./. uÍ. 336[.ty I!áasl /ttv.tct.l. IJI.

fou.i !.; !c 7y.lct./. V. Cgau' LÚat Caaba /rrv.Lár/, ÍI. t..zé!. aávot lvsa l. lIe4
ia van. a}t ut'st nutaiÉat/. YII. Vadása láazl 1.'.S.I./) vl.ÍÍ.Os]'lotiÍ c.gbB /!ct fl/'II. oarda IÁb.ÁLJ l1.I.t. /.

r6b1t t YaloDt cy Í6Jr.

ÁprÍltl 28._á! a y.I.tgo! BE Ífjugág.1 Lsr.los tst _ .sá!r!crt.nt 3O-ct -
srJtÜtt.rgybc.-i.Ipsoa9ryPáterffi.Irt'á!/Y.Iet'-/.tII.Jaksb lÁszl /Egar/. IY. 8chtffcr bdrár /09c/' Y. Llcov sáador /Yasas/. vI. lsbioula'
frrfiu!.i:i:r, vIÍ.BuiL! lat'áa /ÍIY. L6l.l, lÍII. Iooa la oábo! /v..arl' I:r. vadáor Lárg_

l 6 b t r í Lt B{bry B!'1! .lr 0{lftír lerenc.

^ 
vÜtÜi oJ..tc.. 

^ '.g'.' :í ff:rt.TíÍ:"$tii
4 fs.' -fY}sasl , ÍÍI. D.oL lilíth lwscl . fi. f,e,lp.8or lznag ln za.'l . V.- lcagaírt EatlJ.tl
|B|rwl | 1l. olln. zrut.. lf ulel'. YII. Ecáse filado- /Íasal/l YuI. ! ií Évt /osc/.

' 
6 b 1 r rí Lr lrrty Tgc le Y! 'o!t c' s8!lo

k zíÍ]. ].8-3t hlvott a pástra.
t bbs gben ég k ztilitk Oeicvích Pál ]"ett az.ela , ozáoJ. bátyda

'i

1t

I

r..
t1
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Br



3._án vasárnap

7.- n cgi.Ítt5rt k

].o" -én vasárna;l

17r-án vasárinap

24'.-éa vaeárnap

II. osztá)"yu pár'bqjt r
III" osztályu kard
IfJusági leány t6r Bvsz. Kupa
I. osztályu kard
TÍ. osztályu n 1 t r
III. osztályrr kard
I1I. oeztályu férfÍ t r
ÍII" oeztályu n Í t r
IIÍ. osatáIyu n t t r
Ifjuság1 kard
IfJuságÍ kard
Ifjuság1 fíu t r
[fJueágí fiu t r
ITI. osztrílyu kard
},Iovember 7 " enlékvergeny
III. oezt. férf1 t6r
rII. Qsztn n, Í t r
Fe]-n tt párbaJt r Budapest K'opa
IfjuságÍ f1u t r BVSZ. Kupa
IfjuságÍ kard'
I. osatá].yu f,érf1 t r
Savarla Kupa
ÍÍr. osztál',yu kard
III. osztá3.yu férfÍ t r
III. osztályu n Í t r
Ifjueágí kard
IfJugágt fíu t r
Ifjueágt loány t r
Ii. osztályu kard
Ir. osztálry n í t6r
I. oaztáLyu kard
II. osztá3'yu Eard
ÍÍ. osztályu férfj. t r
III. osztályu kard
I1I. osztá]"yu fértL t6t
III. osatályu n Í t r
IfJueágÍ kBrd
IfJugá8Í fÍu t r
IfJuságt reány t6r
TIr. oeztályu n6í t r BVSZ. Kupa
Kard lfju*ígi" Kupa
Í. osztáLyu kard
I. osztályu f rf1 't6r
I. oaztályu párbaJt r
Iro osztályu kard
I1. osztályu kard
II. osztályu karril
III. osztáLyu férfi t r
rII. oszt 3.yu férfl t r
III. osztályu n í t r
Ifjuaág,t keid
Serdtt16 fÍu t r
Serdit16 }eríny t r

RendezÍ g

MTIi
Pet fÍ '5E*Honvéd $s.
Veszpréní Hpsc3
oyr
Szegedí P stág
Tapolca
Tapolca
SaL6 tarjánÍ Kohász
Miskolcj- MTE.
Szonbathelyí I{VSE.
Debreceni VSC.
KecskenétÍ Sport Iskola
VIII" ker. TST.
Fej érmegyeÍ SziÍveteég
Békéscsabai Sport Isko].a
Békéscsabaj. sport Isko].a

BVSZ.
Betonut SK.,
Yijrijs CsÍl].ag SE.
YeaapréarÍ HPSC.
Szonbathely m. sz vetség
Sze5edÍ vsc.
Gyona
Szombathe1yÍ -Jíysc.VeezprénÍ HPs0.
ttiriikszentnlkl s
ltjrijkszentmíkl e
Spartakuez SE.
Y rtis Meteor SE.
Vep prám negye1 Sz vetség
DÍ sgy r
Pécs1 vsK.
Konáron
Szombathelyt }ívsB.
Sopron
H dnez vásárheJ.y
Veezprém Eeg.,vg1 Szijvetség
Kecskenét1 v.Meteor

BVSC,
ÁngyalfriJdl Sport rakoIa
Saorobatl"rel-y
Dí agy<}:'
PécB Yá.r'*sL Sztivetség
Veszprém HPSC.
Debreceni Egyeten1 Ác.
Bger
KecskemétÍ v.Meteor
[atabánya
Veszprén1 HPsc.
Kiimend
ZLrc - Dudar
ZLrc - Dudar

Ára példányonként 3.- Ft
Szerkeszt eée: V. Hold uoln
II.Bm. LO9'. lelefon: 121-117

SzerkeeztLl e Szerkeszt Bízottság
Szerkes z6 z Gábor .T zpef
Megje].eník ninden h 15.-én.

Inders zám r
26.922

?

Kéezti].t a StatisztikaÍ K1ad Válla1at nyondáJábaa xy.1951 /196).


