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szeretn n' ha feltéte'eznék,
KÉRDÉSnot
hory Gdanskot B BB*

cá}.vegérel,nourT'}ííol:liiJffÍ'*lilrEí*n:'lÍ:Í:-:ilÍ:lT,l3"!i3':lls jiil#I;nií :nert tudomásunk van arr l, hogy az.i11etékesek: e MVSZ eln ksége, szakÉgetEink és ed-g ink lgen behat an és nagy a1apoesá88a1 foglalkoznak az uj utak-káresésévcí. --
VannaL véle|ények, anelyek usran ktizszájon forcgnak és bár egelcet nGlIijntik 1áthat negj_elcn{91 formábs, még1s felti:ltik az atn szférát-b1zonyoa - 95isilr ká-rog - fesztilts-égeg}" ClkkeÍnkkel a hiányosságokra k1várrunk rámutatntr_ a továbbía} _ afelvetett problérnák nego].dása - a szakvezet t ás ez edz6k feladata.

kelése fo}yik - iÍ3j;'!ífl'3-*3::}:;I"lT'Í";}ff:l'}ií?3'3h'J |*Ioín*ií?],"'a1atok 
étaé-

Su!.ypontllag három ered6Je van ennek a kérdésnel, ane}yro a refleLtor
férryét rá kell Írárryitanunk ésped1g a ezakve zet6L, edz61 és veraenyz61 voiralon.

nÍndssze,,"o"uffi.tJÍ}i:{ín-"*"';li3í,:iíÍ}:3li}."ke11fogadnunk,bár
Az uJ ezakvezetée fel1gnerte, hog]l sportágunkban az ut bb1 évekbon bckii-votkezett és e$rre fokoz d nenzetkijz1 r1valízáLáb gondosáuu fellészifl.ést k1ván !neg. 

^nÍaa 5 aranyérrnes rfoa1 VB-on elég voltt B1 na nár nagyrészben 1dejét multg - elarnrlT.Ncn-csaL az atlét1kg1, usz , ' su}yeme16 csucsok fejl dnek rohenosan, -de a cent1néterekkel satopper rável nen mérhet6 sportol Ís széleshiirrt változágokon ne.átek kereszttll. .

E&rre világosabbé vá1llr az a fellsmeréso hogy a lemaradást nost LelI be-
hogn1 t Q azonban nen k nnyüt fe].adat"

részben-: 9j ,gr!!'tJ*,n"}í;í}!i".Í*":Í5i*i"*l;:trl*"'Í?Ioí ;ÍiÍ'i:n;.!:t';;;lli"-ffiÍíután. E16bbre kell- lépniink eaiásfelfogásbán' a.felkészitég korszerii megtervezésében, Eu_
r.,éais nencsak a válogátott keretekbenl ahoÍ már megttjrt nt, hÁáán aá- {ániaiiÁs voáal in
19.

!a . jelenlegt _helyzetet ér ékeljilk' nrÍndenekel !t takárgatás né}kttl rnegkell állap1tanunlo hogy sportágunk ag elmu1t 2-, éiruen határozottan vlsézaesett. V11á8:
visz-or1ylatban, f6J.eg két fe$rvernemben: férftt rben és kardbarr nen tudunk ré9ést tartaálaz é1enjár-<5 viv nengetekke}. Minden tervezésnek kilndul pontja a jeIen helyiet 1elH.ig-
ncreteg fe}nérése. 

'

veryiin\ Bé]'dát cjttusáz ink elragad naggllngeni szerepl séb l. Öttuság _
lnk negváIto?ott f,elkésztllés1 m dszerének ryi.u61cse troita ileg az év iegkienre]"ked6bb ma-
gua{ sports1ker t. Et e siler tanus1tja, hogy a korszeril, de egyben fokozottabb rrunkáva}
Jár felkésgtll, s e16bb-ut bb neghozae termésát arany, eztlst érmLkben.

hatalnas táulázatoli}'"Í'llil*"'lo"}ffigÍtnl"'-ál;il's f"1T;,[f';ff'áJ";$"}l$;}ilx"Jl
c1nen a ozilvetségt irodában ás a viv szakosztál'yok6an ktjzszem].ére kÍfiiggesztett. A táb_1árat átteklnthet6en szemléltet1 a felkészil)-és menetét, sz 1961. év1 iív évad Lezdeté-
t61'].964. okt beri8, a T H. ba val indulás1g' Au edz6táborozások, e5resi11et1 és nemzet-kijzl versenybk, a válogatÓl ég bajnolarígok id5pontJÁn k1vil]' érdekes_diagraurn ttlntetÍ fel
b versgnyz k terhelésl nenetét.



szakvezetésnek "frli**:'.li:iÍíÍ;iill"HT*{:íIi.r'tlt;#i"t ÍÍíÍÍil'I3i3i'"i5"*}ffni
rryekben nycr k1fej eaést?

A legj.obb tenregés 1s anny1t ér, amennyi ebb l negval sitásra kefil.
E aoTEEll}I,El!'l{E hozzááLLásán, felel5sségérzetén á11, vagy bukLk a szak-

vezetés tenrezetffi ne8yal sitásá.
ás szakosztályokban élver-

t bbé-kevégbé J r oldották
e1s6ségtlnx a"l{enrctc} [rsy*

senyz inkkel r"*fÍflffiáí'-iÍilnlil'iíiiÍ*eu3f}I ?"ffffilÍ*i"
Beg. Egt ígazolja vi.v Ínk nenzetL g1 azerepl'ém ás tavaly1
d1Jábann 1s emellett ez J".

Az n nagynnérv szlnvonalemelkedés, niv kiegyen1Ít6dés, ane}y a nenzetkci-
aí viv eportban az ut bbi években tapasztalhat negk vetell azonban, hogy nl 1s naga-
sabbra teryit]r a mércét. Dc ha versenyz6tnkt61' nagyobb tel jes1tnényeket vénrnk, ugyanal'-
kor Josgal- kijvetelhet ji. neg edz 1nkt61 e korral val ha}adást.

eggy z6désiink, hogy szakenbere1nkben 1 a érltek16dés aa uj iránt.
Sáros1 Inre l 8Ú Egyesiilt r{llarnokban járt k1vál usg edz a tanulmányut-

ján látott és t'epasztaItekb l lesgtlrte & J nak J"átottakat, kíegészítette saját gyekorl.a-
ieuor hasznos1toltakat és negsztíIetett eg1l er6n1étÍ gyakorlatsorozat, ame}y usz Ínak ál-
1 képessését' gyorsaságát fejIeszt1"

Ezeket a zenéve]' klsért ginnasztlkat 6yakorlatokat sok testvér-sportág
edz6t is negtekintették. !{lncs tudonásunk r la, hogy viv edg lnk k zíIl valak1 is ott
járt vo1n8, hosy ezeket a '|l{on stopn edzéseket - melyekre annak ipején s Vlv Htrad 1g
Íelhlvta a figyelmet - tanulnárryozzák

Az az edz6n' akí nen képez1 tovább nagát' nen kisérl'etez, nem okrrl a ta_pasztalatokon, soha nen fog tanítv;inyalval k1nagas1 eredményeket elérni.

z désre ébred, r,o*y,,iÍ"3uíÍ'l3i3íl't'Ífr.}3'"?;Í'fiHg:"í:"iin:-it3'B;l:Íio-Till'LT:*fls
talrtikai gyakorlatokon kÍvi'il ál}and an lrorszerilsÍtenÍ keIl oktatásl anyagát, aki halad_nl akar * forral.

Arníkor ezeket a megált'apitásokat tesszi.ik, helyénval a tárgyilagosság
kedvéért azt is sz vátenn1, hogy edz6ínk munkalehet6sége srenpontjáb l Ledvez6{1en e
helyzet. A f városban _ a vÍv sport centrwuában alÍg })-14 a f6foe1aIkoz su edz . Ezek-
nek is nagyobbtésze az é1versenyz kiin feliÍL, a keretedzéseken van foglalkoztatva. A nel_
Iékfoglalkozá$r edz6k j részének pedig nég egész éves azerz.6dése sLncaen.

Az edz k tulterheltsége általe{'nos, f leg vidék1 vonatkozásban, aho} a
szakoszt4lyok mostoha anyagl elIátottsága folytán, 1egtiibb helyen nég a nekil jár nér_
sékelt 11letmények alatti honorárlrrrnért is e}1átják á}dozatos nunkájukat.

A sokrétii edz6problémákat 'vázLat'osan sszefoglalva - merb más vitál.a ér_
dene's téna Ís akad * reméItret , hogy a szakvezetés á1tal kiki[d tt bizottságok tanácsko-
zá,saI alaBJán kidolgozott egységes edaési m dszereket a k gelj v6ben ,sszehivand orszá-
8o8 edz6értekez1eten mélyrehat vita tárgyává tesz1k, továbbnen en ped1g a helyesnek
tartott változtatások megfomatlása sszebrangoIása után ezeket az egéaz spor-bág ter'il}e-
tén kijtelez leg foganatositják.

Ag eg11ségesen hangoztatott elveko eg:ységesen alkalmazott gyakorlatot 1s
Jelentsenek"

Ha csak a legfontosabb vbnetkozásokban e1kerill e16bbre1épnÍ egyet, akkor
az értekezlet sszehÍvása nem lesz hlábaval " t

Hasznosan tánasztaná a1á az értekezlet el adásait, he azokat grakorlati
bernutatással egészitenék k1.

st1k.Á*,rrasuuffié::ff;ín}.:*'*l}*"í#liT3o3"Í"lff:i*t:iHj*ux*'
kere n! y-iréÍ-q} -4qére4Le1t szereplésére. Most, amíkor a keser{tség elszáll ban van' nega

stényez5ket,me1yazegíeuréottehetségeávei-
senyz -gárd nkát a kieme16 eredmények elérésében gátolják.

Nem kiv'ínunk á].ta1ánositani és nom szeretnénL senkit megbántani sen'
tehát nincs helye az árzékenykedésnek. iliné1 tovább folyik a helytelen érzékenykedés,
annál tovább késik a felemelkedés utjára val térés.

Eaért, beszéltirlk a megntjvekedett feladatokkal egyttttjár ktjveteInények-
161, melyeket a szakvezetést 1, mesteretrnKdl, továbbnen6en élversenyz ln}rt 1 elvárunk.
Isy kijze}ithetJilk meg nindannylunk célját, mely v1v sgortunk nagyszer'tl presztÍzsét visz-
sza {íJ-litani bivatott.

Az o}implai feIkészi.ilés els etapj nraz er nléti ala;lozáson'tul vagyunlr"
II}etékeseL megállap1tása szerint a szi5vetségi lra',itányunk Sákovlcs J zeef . l{ádort
Lászl e TTE nuíkatársa és Sz6ts Bertaldn viv tairsunk áItal.nagy szakértelennel vezetett
4 hetes edzés á várakozásnalr negfe}el ereciménnyel járt. Válogatottjainl - lci'vétel nél-
kttl fegyeInezetten és lelLeséaéasel vetették aIá nagukat a nagy negterhelést jeIent
kcivetelnénye}nek. Ez a vlerej! kes munka nen vo}t biábaval , nert a negfelel6 alapozás aa
egész viv {vadra er bázlst terent.

o
L



Rernt5].het }eg a iu.l".'1L -ilt:l.l Í_iiefix Ífr5:.;]]:l,-i x.,.to'{' i,ff. íj ,:,l trsÍndra:[*,*rrr.+}::" An *'autáÍ}k vetkez fegyveres szaknai edaések, technikar és r,-'*lr'l' i{a:' ,,i; eru Í *nit"jt s,'ii.:ld- !:lj-l,t'l"erli:itÍ;-.séget rr5nak mesterre, tanitványra egyaránt.
eredmérryek csak 1elkiigneretes edzés után satitretnek. Alci vivásbann$g{.eredménye]{Te pályázi},nem elégedhet meg kizár }ag-nesterével vég,zeti hos'auul V8&|rcividebb Ískolásással " Ez & szen}é1et sá3nos elégáé elterjedt veísenyz6ini-ioutitt. AIegt bben azzal, hogy 1eÍskoláztak, abban a tévhitbeá-szenvedáek, hogy n&r eleget tetteka velilk szenben ttírnasztott k vetelményeknek. Régi nagr' viv ink, soÍbzon kezd[ ve]rseny-z kke} 1eálltak "f&laznÍn, hogy az el6z,5kuen nest rurr i átvett tecr'nttaL ányááot uegrá-

kor"o1ják"
Fontos továbbá, losy a yersenyz6 ne á11jon hadilábon sa3át Ielk1lsmere-tével.Legyen me8 ag ijnbiza]'ma abb l -xttoty an, hogy Ielkiigneretesen fe}Éészi[t s rní.n*den t6le telhet t rnegtett a g1keres szereplése érá kében. Csak ílyen érzés ad ijnbtzalnata ugynevezett ''nasr p1]-]_anatokban"o amikor a mérk g s soTsa gokszor egyetlen talá1atond 1 el.
Tanuljanak Íneg versenyezní

kozben is nyujtani képes &zt, am1t tanult
blztonságérzet 

"

Izig-vérig gy6ze1emre t r veraenyz6ket kell neve]'ntink. A vivás kitzd6sport. Au a slkeree versenyz , aki bátran, keményen tud ktizden1, lá tudja kényszerltení
viv modorát e}].enfelére 9 B kezdeményezést kézben tartJa.

védekezésre "-"|:-i:f;iiJ*, áL-":;í::Tf:ii:f ;'níí*Íi}f"íí}l-I;"l:oíé:i":Í[{íÍ.l*i';;il
eleve }enrond & j t&radás lehet, ségér l és sokszor lekésik a tifuladás k1véd sr61 is.

ÍIiányzÍk - s9j1qs *-}egtc5bb _ versenyz nkb l az & bizonyos lelH. t bblet,
amely er t ad az, e]"veszettnek Látsz mérk'Sgést a naga javára forditaní.

Gdansk után egy szakird ért ke1ésében azt a benyornást saeregte vlv 1nk_
rql, hogy ''unott, enervált versenyz k''! I1yen véleményre nem bzabad okot szolgáltatnl"
vl1logatott;ai.nknak. Meg kel]- értetni versenyz inkketo hogy vÍszonozni, t r}esutenl Ígkeilene azért a hathat s tirnogatrísért, meIyben uton-utfélen részestlInek.

_vé8u1 viv inkat fe1 kellene készitenl a versenyeken gyakran - f }eg pár-
bajt rben - e16fordu1 helyzeire' a viv id6 lejérta el tt "nég I páicn alatt kt'vetánd6ta}tÍkára. Ha vezet, vBgV el"lenfe]"e vezetése eáet re. Itt ktiveti er a tanácstalan ver-oenyz a J.egt bb taktika1 hibát.

ltlndent egybevetve, hadd zárjaur mondanlval mat azzaL a szerény elgondo-}ással, tros{ .csak 'a f,ej} dés szi.ilkségességénák feIismerés vel, az uj 1ehet s gek szakB-datlan kutatásáva]" érhetjiik eI ismét nemzetkcÍzi szÍnten e1s6ségiinket: _

Gébor J zset

vÍv ink. Az az igazi verser1vz , atí a vero ny
- amlt tud. A J versenyzd sÍkerének titka: a

Get${PqftFilÜrí*!

Vwsupffi'ffiI?ffi NÁP1aK
Kazvetlenii]. a nádÍ rÍ1taI sugárzoti

''Veszprémi n&p' után kerii}t 1eborryoÍitásra
a Pécs-Vcszprén városok kijz tti c-sao,gtver-seny Vesz;2rémben. A mérk zést nésy tagu
egyiitte sek vivták fegyvernenrenkérrt " A fér-f1t r- és kardversenyt a vendéglát k nyer*
ték, n5i tijr* és párbajt rben Pécs várclsa
dÍadalmaskodott. Kilzdelmilk végÍg i_gen sport-szeril 1égkijrben zaj1ott 1e és az er víszo-nyoknak va]" s kéi.iét tiikr zte vi.ssza, mert
mig a férfi szuri,fegyverekben igen k1á6yen-
sulyozott mér1eg alaku]"t kj.' ugyanálrxor
kartiban Yeszprérn, E n,jkné} viszont Pécs
csapata ért e1 nagyobb eredményt"

A verseny megsz ervezése és 1ebonyo-1itása ké t szem;pbntb l i s cjtvendetes. Neve-
Betesen, egyrészt 1ehet séget nyu3t a Du_
nántul viv fel1egvárainÍik taliilkozÓ jára,
*9]-y kétségteleniil fe31.ldést jeleniiret,
násrészt népszeri.lsitheti a si2ortágat is,
h1szen a vesuprénr Vegyiyari Égyetén iJon-pás au1ája, - ahoI g_i*r"*n"v rezajloti, -

sokka} rlÚi;ijobb vív megnrozdulásokra 1e ki.vá-
1'Óalt alka}masnak bizonyulhat. Itt kell neg-jegyeznem, ho51r ej.késztilt az egyeten kor-szertl tornateme, ryely e sorok msgjelené-sekor nár sok r(jmére szolgál a sl rtked-ve} fr5i skolai hallgat knsÍ. {idél spo rt-
j 4'9l 1 é l'én s./. í1 , -* é s- ez spo rt.i;iun k fu.j i 5*dés'jne k " egyik Idnyeges ténÍezí3 ", - nJ,Jxtttr
me8 a r sgje) errs gekelt " Í{irrclkét -vlir,:s 

vr i ,5:!.k zcjtt e]ismert k{ilessé6;ii vel.seivz,5ke.|, ta-
1 '}unk" V e szprém iaszEí5: &ia jn:', ii,;vi!r: sAtti}a, }]crv;áth, tYelthern TÍsz|,iarto, péi:slt_
vonatki-rzi{:.lhlan . 5zc}i {=i , dr" Ková.c s' Ái til' ,$_étál1 L{ , Karak:in s V li,rnagy n evti t ti'trbi nblr,.o1vashrr+"tuk &z ereciményt.it'i áea-Li:korl' Á -Le*
betség nr'r)_rr ín rrclva van- Mégís mÍ hirínyo1 -tratci. ahlc z, losy a vidék vívi,s'o rt.;a Íel *
elnelked;dk a f város min5ségéhez tlegi t{slé-'sem szc'ri nt a7, adatok t.ijkrébpn urjy }átom,hogy kevés a viv k iétszáma, !}.*vesaprém8z elmult évben }0o szakosztá}yi tagot tar-to!}- nyrlván, _jelen esztend5ben }_ényegesencsljkkent a n vsor. Ilyen értcl"emben {ehát



m1n 1 t bb ftate}Ial Le].l a v1vást egLed-
veltetnÍ és a fogékonyakat a sportfuba be-
vonnl.A vlvásban nár gy'tiLeret vert verseny_
z6let a fokoaatos feJl5dés és eredményee-
aég érdekében tervszerit edzésrendszér beve*
getésével ég alkalnazásávall - értve el
a].att a tecbnlka, takt1ka, er6n1ét gyara-
pltását' _ segltenj. Iel1.

tindecen tánogatás azonban csak ak-
kor vesethet célhog' amennylben az érdekel-
tek hozzáá1}ása egyea1lr az uo!1. egészségos
vlv norá}lal' a aportág iránti szeretettel.
Továbbiakban, ugy vélen, e}engedhetetlenill
raegk1vánand a vergenyzés1 lehet ségek b -ritése vtd b'n . f városi és nemzetk zÍ vo-
natkozásban egyaránt. l ]"mondottak ne8:va1 -sul sával a célki.tttsés nem matadhat e1.

A magyar viv sport feJ. Jeg1zéseÍegáEos klvál vidé}d' vergenyz6.nevét tart-
Ják nyilván. Á tentj]'eti yiv sz vetségel
nunkásoága aIapján a lagyar Viv Sz vetség

xÁnpÁrl RUDoLF BEszÁMoLÓJA:

egy1k f6 fe}adatárrak fogJa tehlnteni, ho43r
napjainkban, amikor vtv sportunk feJ1 dése
ás eredményeesége Ínkább t{ibbé, mint-kevés*
bé birálhat , lényegesen tijbb sulyt fektes*
sen a vidék helyes irányu tánogatágára.

No de térJtÍnk vissza a veszprén1
napokra. A város ronantík ja és sokszázéves
hagyonánya1 s kijlf ldj. 1átogatÓk eI6tt sen
t ztjctbiisek. A Vegytpari Egyetem 400 hall-
gat nak ad ].ehet6séget a diploma negsteru -sére. Tudomárryos kr'rtat intézete a váro s
ékess geiher táreul. K1eg felvéstl Vadas-
kertjét naryobbsaámu lakogsal bir idegen-
és boni várogok rnegÍr1gyelhet1k. Örvcade-
tcgr hogy a kiJzpontilag elhelyezett Bakoqy
Szá].1 régebb1 hiányosságait 1evetk6zte s
Ba már ktjzel korszertirrek nrondhat " Mindent
egrbevetve, a gy ny ril 6sz1 ld ben tett ]"á-
togatáa en].áIekben ée tapaaztalatokban gaz-
dagabbá tettc e sorok ir Ját.

dr. Boros ErnJ

KARDOZOIi\K
A VIL,ACBAJI\OKSAGOI\

' -El 1jár ban_ me8 lelt. ondano!, hogy _véleményeo azerint kardcaa'atunl- tudjauk alapján - ké'es l.ett volna és a jtjv!6en té-xé9es rrí,-nogy u'lr'iri"n virigve;-
_aenyen gy 5zedclEe8ked j ék. Ho8y ez noat nen si).erillt es-a rozár ji:i- uen "Jl- iianittrátjnrbittoaBn a gySzeleore' annak szerÍnteD a tijbbi kijzijtt Lét f o!a-van3

1./ A technika ég a technikai re'e.toire hi'inya, anib l termégzet9zerii_én faked a taktilsi éretlensé8 és bítortalangá8. /la tuanát ie, hogy !1t tellene aoott
'i)'l.a&tban 

at ellénfél ellen vé8rehaJtaoi, . technikai fogy at éLo lsrágái } !rat! ng! merik!Pl. Pécga a dijrt Bérl6'áaen az t le:.ohan Ássat1ani ellén./

^ -2./ Ps.idlyAi ' Ídcg1 'ténye''k. /1\,!l o"sv s&e!ély3s fel.]. ssés é'lT'et./ E3'alortorvosl felsdatk rb tartouna. láeg Lell találnunt alt a agor-torvost, a[l negfeie16ne!'etkiizi veasenya6i nulttgl rendelke!ik ahhoz' hory enne} tudooérqros ré;'én tul*8 nag'vilÁ8ve r-8cnye L vcrsgnyz5l psgihéJét ta'asztBlBtíl ag1s imerlc. rcgb'ozoáé8e;, hogy LeÍ--l fe1v11ágosit nunlÁval a 8át1 t'ényez L ztjDc Lifu8ziJbi'lhei 1es;:
ltt 9z Inoe }ell Eég arr l a helytelen rrj szolÁsr l, mely szerlnt a ver-

ae4yg 6k 'sz erettrék 58zeá11itBni a csalatot. Eltei<intve ait l, hogJr á c sailatie ii-áa- aoriry-1s tjt f re cs Llent' tehá_t'caak e5y cgere lehet gég van, véÍeoéíyerr szeiint a 'uisenyia' 
'tnu.;yÍ 

s leglév6 felet:!saé8hez ne vegycn egr ujat, áne1y vez tJi felaaat és vezei ifelel!sség.. vllá8- vaay oli 
'iai 

baJoolsá8olon - ae még é8]réb nenzetkijzi versenyrken
ls - o94 játszhstnak gzele!)et baráti ka!)csotBiok. Kizár lag a__csa,,at éroekei és a sia"á-lem- elérése lehet au e5yetlen gre!'ont' rle' beszélve arr Í, hogr-a ''béreJ't hely. írzé sesqJá! fej15da'sében gáto]ja me8 a viv t - ha neg nem Áttti5a. -Ír 6rorou1t, hogi eszénapéldáu].-- sért6dijttségében- aniéri, n.n 5t yivatt k a szovJei csapat e}len eA':i.st-áÁ1,iga11a állt sz ba Kovlics ?á11a1 és velgm, annak allenáre, h gy Szeiencsés io" iiv,lse tiaion*
ryszelnet hozott. y'asy talán éplen ezért?

Vj-sszatérve a technikai tényez5kre' 1llet61eg azok híár\yo ssígai ra ' s'ilk-ségosnek -].átszik'' hogy k8rdviV ink technli(ájÁt lányegesen magasabb színtre-ene1jui ii-
&releBbevéve ter'íé9zetcseo az egyes versenyz l egyéni áootte'1gá1t.

' Kir1v tost már ar a tény,hogy viv Ínk - egy-két kivételt61 e1tekintve -
;,;l#.";ffiilir Hl.::

8e!ni Í1} .Dechgn1u á}ni. Errc azonb.n ugy lÁtszl} vlY ioLat rá kell vezet'ni t m6rt tayaaz-talaton szgrlnt a gzabad assg sás kii'ben 1s tuare vlvnak - presztis kérdéit cstná'tnak agrabad asst résb l. iz gedig helytelrn. Ha oegnázzuk Kov ác a-7TEfa]-'F3E I-Ta8J lcndelé-nyÍ iakolázágát, att lÁthatjukl hogy e]'határolt mozdulatot}al v{1íozatos véd!sekket éskoordínélt .trendaaere aaé8861 haJtját( végre a gyBkor:.ato}at. Nz zeÍ_E6'5éi-a versenyeken'a !ér aagz 'ás !.a'rb n visazatérncl az általu} BcgszoLott é9 biztonaáEosnal tartott egl,1 afoljebb két vÍv .lell végr hal tjs.tla. í!1eg Á oelevfuásoET-I.-!6áíEE vB_on Pézs_á.Baloelrl' Íovrícs a íontosabb és d nt5 tjgssec aapÁaoLon egyÁrént a találatot 8o Í-ar, aeért}ai)tg' nert ross3 1d6ben vÁ8ott ki'zoe.
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Kovács Attila pl. a szovjet Mavlihanovt } 5:0 arjnyban kapott kr és eb-
b 1 négyszer rossz id5ben val -belevágásu r esett a találat. Szerencsés.az egyetlen V ]r*

;![y; ;"k -"árt ezel a versenyen'. aki íal ban "t is illtette az iskolavívást nérk6gé9e1rQ.
A t-echnikai tényez k BegjavÍtásához tartozLk az Ls, hogy - véleményeB szerint - a?' isko_
lavÍvás nem iáít-re'ré;I"' '"guáiiozoti, 

viv modor llj megnlivekedett-'távols:ígával és atl -
ti}nrs e1eneivái. a'zt a veréenyzéshez e].5készj-t i'val s" iskoIázást te:rmésaetesen csak
;s';; ;;;i duáotu"" képzelen á1. Hogy mikot azt egy ktilijn szaknaí rregb-eezélésnek kel}
elddntenle' orvenoátes t-ény ll.t hogy a-icílsdenitudás éiellene ugylátszÍk áI}and sult csa-
iái"áx"er-á" "sy"ti"" 

Menáe}éiryi Íívételével, ah sehogy sen tudJa ezt & vÍváshog o}y-
né}kril zhetet}en erényt negszerezní.

A bemeIegités kérdésér51 sz lva, szerintero nem e)-é5 csak_a verit-ékezé
stg bemelegit mozgást végeznÍ, egyrészt mert egy meleg.teremben az ízzadá.s sokka]- hana-
ra u rnegináu}, miít ahoEy az'tznok bemelegedn i<, másíé_szt pedig tapasztalataln a}-apJán

"ás.gvE"Eáéseu', 
t'osy az ís"n err5s beme1egités -az idegi 1nrosságot is nadyré"?! fe}_oldja.

oriosirag **\ .i- erritá omat nem tudorrr a1át:'imasztan1, de_ térry ,az .hoEry bárnikor elbag{-
tam az er s s5t nagyon "' " bemelegitést, az említett lmos-ság _érzése a páston mérk6-
zés kcjzben rogoii ;i:"Éiránt*"Ei;g-á; .i5" bemelegítés után ez i"elotrd dott, ill" az 1*
."""aáá"--;t":"iegtam', magaln axkoi, mlkor az mé! nern jeIentett hátrárryt - beme}egÍtés
Áráti] Meszénát-és Mendeíény1t p]-" alig tudtaru rávenni ésy !rl"ssé er sebb mozgásra, mert
',er,5t gyiijt ttek',. A fizikai er3ntét megszetz.é99 m_{s kéráés. Ez kizár lag a?.év k zbenÍ
felkésziilés és munka ereaménye. Nen ts vivtát< j l. _Meszéna _;.']''. az els fclrdul e1s5 mér_
klzésén az anerikai Orblint 1,a második fordul -els6 nérk zésén pedig a !91ga Van-Baalen-
t 1 szenveclett !:o_as vereséáet.Míndketten két k}asszissal -gyen8' bb v1v _k" mint_Meszéna.
Ebb 1 k vetkezík, hogy a ioiáur k z tt Ís cr s bemelegitég sziikséges !51eg akkor, mí:
kor a- je1en1egi 1ebonyo1itrlsÍ rendszer szerínt nn j-nden mérxjzés s t taIá_]-at }s- sorgdijntt5
íeÉet á-továu i pái"siiások szempontjáb l " Az eluszott els mérk5zés bizony holtversenyt
á.áa'a"vezett ueszéna részére ", ísy kr:ni.i1t Botr arra, ho,gy ryi.'t _1egrosszabb rengsoro-
1ásu Kovács Atti1áboz kerÍ.i}t. A uámeÍésitoi xeroéséhez'tar{ zik més á" 1."r lory viv ink
mérk,5zések kozben sokat iilnek" Nem taríom egészen helyesnek. iiokka]- inkább fenntart]a 9
ki.izdo1emre kész á1}a;.,otot, ha ktjzben uey" riisit *ouogr. eset1eg.}eveg re.ne8yn. egysz val
nem csak ii]'. Kevés az a kis }azitás amÍí_ k zvet}en a pástnamenet e16tt végeznek.

Végezetiil egy már ttjbb izben és t<jbbek á].ta} negfigye}t megállapÍtásl
Ír'aroviv ink talála{aik z nét-tárnaaással érik e}. /Pézsa, Kovácso BakonyÍ, Szerencsés/.
Kézenfekv tehát, hogy ezeket a tánadÓ erényeket kell ná}unk reJleszteni és tc'kéletesi-
teni, SZenrel5tt 

- tartva a véciések és véd rendszer "lotttos be1degzését} P9.rt !*9d4+.! q*
az !'e.i, aki j 1 véd. Ebben az esetben neg fog sziinni a bizonyta}anságbÓ} g9Ó9r allando
ffiagá;;- Pi}}anatnyi]"aÁ ugy látom, nosy a toki Í ol1npi.r szenpontjáb } }ardcsala1
iurrk uál"oruaáár'"z- ni"r'áTunk-- ttjbb rerirényt'-mil! az egyéni kilgdeIme!'", 1tigtán Honráth
i"iia"_ áá 

"ávnTr"" 
o}ián képességii kordviv- ni< pi}Ianatnyilas, ab esé}yes ]ehet. Egyedtp

azonban tuaju[- jor '-- nebéi. s rryar tehát .e8y egységes' j sze}Ienil, technikaílag és
tapíkailag j l felkészitett csaiiat kialakitására kell tcjrekednilnk.

VTLAGBAINOKSAG
EftTEKELESE,

Az eLE6 alka]'oEnal rondeztek vB-t Gdalrskban kijzvoilen kigaéEl rgadszeF
ben. ant a vereiayz iet er sen fogla1koztatta. Ae1g a kijrnérk6zéges renqszerué} o8y-két

"á.á"agger- 'éá_ 
-ti.l""ruagot tg l;hetett lyerul. tit egy vereeéggel a 16 kijzé ac! 1eh9t

beJutnl' s l8y nen 
l*'";:l1ll"i.nuru"". aorán nlnde*ylk 49sy9l 'let*enyz b z /Péz,ea.

BakonYí. dr. l'ettdelényl. R vács 
^. 

ueszér'a/ e8J-e8y ngatgrt lllot leg párbalt riiz t oez-
ioti.Í ". in aut a rátáa"tot kaptslt. hogy péása lj.uor n rk6zéesin ].eg)rek J91 n és ElT l
j éey" ro"y'ui vezesaek. IgJ a tiJ-bbieÉ reiÉ zéaét csak egJ-egy oalan zéEnylro látte.

Pézaa a két seleltoz6 fordu]- t 6-os ceoportokba! vivta. 1o oérk6zésb 1
9-et ne8lyert. Á ttzedlkea a,zért --reBztette 

-c1' loert r'lgyg! Yezetett 412-re, .edta_nog;z t alIk- tatálatot 16. de B z iirt elnézte és terhére ltélt. Ez allly1ra follz8att&. hogJ
sznéltíltt 8}cl kat slnált. e a vé8én k1kapott 

'l4-Ie. 
I8J 1s a 9 8y ze]EéYel k1eE91-

ioi i ia"iaoar eRYtitt. a nen eltett itvnla a }6-ua jutásél.t. Itt Jijtt a neg1epotéarnert
B 8 É zé ;utáeérÍ ParÍorYskival kel1ett vívní&. Ez váratlanuJ' ért nlndo!}1t'-de legJobbaB
Pézgát. a*t uB]r 8ondo].ta' ho8y csak a dijnt ben kerii], s8ze v6]e. A f,rancla Pafetrt volt a
záGr"ínot. pBiaá touu aÍr"roi'oer verte ne8 PBwlo'aktt mint fordltva' de Pézsa Eoat ueg
voii iiret6avo ée msdzu1 \!,totl. Hozzálárrllt ebhez az 1s' ho8y Parent 5 találatot ttélt
lordltYB és t8J 1d68e1 feleoDdták a szol&ílatotr 10s5-re kikapott' s ezzsl a továbbt
ktizd.lonb,61 klssett.

5



t11a szép
vé6zett.

a roharrás
tánadágra.

két kez,ét

- ,!tíe-láttan Kovács Att11a nérk6zését a francÍa Roulott-al, atro]. Kovdos At*akci kkaI verte mog a franc1át, g et,neL a 8 ktjzé bejutott, aáo]. a YÍI._nárí*o
BakonyÍ" *í"l\ ágon jutott a dtjnt be, ahol IYo hotyezéet ért el. Y1vásátjo}lemezte, nen kész1tette e} akc1 it' isy _n dot adott- ellenfe].énok a ktjlbe-
Kovács Attilának le ke}Iene szoknla arr l, hogy akc1 jrínak befeJeuécéve].magasba emelve futkosgon a páston, mert ez neá kert a néz kben J t nyonríst.
u széla lkl snak -kevés a repe}toárJ ar ha a lré8trtokott sLcl i neE s1kg_

tilfutek 
' 

loB tud &ást el Yeng1. Vélenényen oierlnt taíaly és távaly el tt sokka troÚbanvlvott.
. dr.l.otrdeléoyl Tanás lleas'Lr l téB,ad. ozzel va J lr1aBztJa al e].lenfelétYa8Jr k 

'batánadásra 
ad alkalnat.

.. A csapatnérk zéaek gorán d!.M lldél lyl. belJett dr.sleroacgés .Irírccf vi-
vot t.

Els ellenfeltink _az NDK caapata volt. Itt vlr lnl laayon rosgzul kerd_tot. Á n1 v1Y 1nt tech.olkaLla8 s takt1ka1ia8 f li'tto állltc} as lu(-iivo1;8l. g nép1tL6foral}r}t' hogy_ _az ellelfél -Yez.tett. Telj o 8en-érthetet]. in, irosipaíáaur l"u7á.-l 5i
|apgt! Lr B! oqylk gllenfélt l. }in abban láton ennek al okái, tr !5r 

- artarauaa ncn nétegl-tott.k be eléggé 
' 

náotk ped18 az' hogy f ijlélyestedtok. néD'YotiÉt io.oÍv." a& e11enf9-l.t.
Á k Yetkez . ellsnfél Ronátlla osapsta Yolt, ahol vlvélnk o1 8 J vi.v.ís8alnygrtst ég ezzel a dt'nt be kori.i]'tok.
D nt be.D az ele elleafeliink a EaovJot-cBapat vo}t. Szercnoség 3, Bako-nyl 2l' KovácB.A'..2. Pézaa l.8y 

'e1!éYg1 
8t4-es veieté hei 3utott_a nasllgr_ ceaiát, t8'lyuqodt8L- voltut*'- 8ondolva' hogy nár asE vostlth tJlik el. ég o gy nérFléa vai há tr;'rbbÓI c_aar -o8Jet kell ne8nyernÍlnk' a Et v1YJuk a d nt t a lengJlelekkcl. A kijvotkez asz:acooan Áovacs A. )io-ra Et'kapott. u9Jd szerencsé6 ktivetkezett' &1 gdd18 olnden aesz ját

:_:q{.'!: l- ,Iltapot t ' 
531-re. EzzéI a két a88z vs!L tuoarányuák teIJoaei -Ír"nrott, oÉat

re!6aaEJ( ulolao gagloJa Aasetlálllta'l. A8ÉatÍ{í.El oáT 412-ra Yezetett' Pétaa kle8)'BnlÍtati4t4-re. Brutén .{.seatlr.t. trínsdott_l- Pélsa tgrcco1 háritotta gg rejei-vÁgoii vteaza. ulrrgy láttuk' hogy a feJ-Tipogzt 
'n 

gtut 
'..at6 

a 'aiirlgl! L, a _iraacií aori;Íi;'"8J rgoi éisgJ ne! Bzavargtra As6at1ál+ 
. J aYÁra ali'rtijtt' s 18J' 8r8 nérk zés átláanál, jouu-iugEie"v:

,!yal 'a a:orJet csapai 8y6z tt. '
Á ktivetkoz ellenfeliink a, ola5z cs aat voltt aelyet 9!7-ro nogvortibk'a ezze1 végaredrnényben a ÍIT. heJ.yeléat rtuk 91.
xardv1v lrtt 1 Jobb ereaL!ényt rártan. Képeelok tartottan ket arra. hoAltegJédbon éa csapetbatt ls az á16 helyért- k zdJ enek. KiltBtva ag otorat í i v"ti"loiiuBí1áto!_gJ'e!8ébb telJ o8ltnényilket. Ré8ent J tjr g vlv ne]lé 3 flatalt tettek. g ba a fla_taI Lt í8 ha8yott. a 

' 
aireg no8 tuclta nyerat a-nérk zéat.

-- .. utouára ?rz'' r96o-a8^ r nsi o1_Í!píá9 Yolt az'-ho8y cercv1ob' xovác8 Pál'
Tárpátt n.Ilett 3 f1atal' Horváth zoltán' lÍenáeléqy'. éB oáracE iivoti, Áz' ta a flatá-J-oÍnal cgJgdul tsell nsgoldB!1. ! hé z. foladatukBt 

' aDí.rr n nlr.dlg alkeriil. Tavaly B v11á8-baJnok'á8on_ ogy. találatot. kellett voha beadnÍ' bogy a caapá'tot negaisrjui,_ ae gz nánsÍke'tilt 
' -8r8 áIlás után -tuearánnyal veaztetttir!É a Íángyetel el1en.-ráJn'Jiíntén tarÁ_latalráruJg-]' e3tun} e]. att l' ho8y az els helyért vlvhB5árrJlk. vtv latat rá Lell tlovellrlarra_. ho8!r az els aaaz t L ezdiá _gondolJana}- a t Blálat arrírryia. Bls aorban tugaokat ad-JBnak' e rt ozzel rryerhotrrek rl.ér& áéat, É nérk zések nognyeíéoável nyÁrletnár v"""ootr, .

TechJrlka1 tualáaukat no8fe161 aol ta'toto' do nge tt'kélctgsn k. ngrt a tá-nad g véd 
. 
no rdul atokat 

' 
tohát a penlevozetéet, valaní:rt a lábteobdká[ áíía"aoaa tjrrollauo lt. tllbángx tárto!' hogy a! 1gkolá!á6ban J } Y!í8rehaJtott változatog techdkatal meket taktlkallaa nets !1ndi8 tudJák hely s n al kÁtrrrazní. Ezoi a ruányoÁsrfuoa ronveact'_onálls gyakoxlBtokkel' valarrÍni n dazores -asaz zrÍssal 1ehgi J 9'1'o!i;- - __-:-'

. Mo8flgyelésBn' 9Í9rl!]} egyes versenyz k a negssokott fek tc oenny15é8'nokt bb z r. t íttát a versenyck !r ka]mávaÍrarnely vélánényen sierrnt áriatnÁ"._uert **rru-
lylte-J ogJ kov 8 kávé é1énLtt6 hatása nÍatt.-airny1ra ioosz irataat iár-i[í- "EilJtJ"-i6-ltllt 

- 
fogyaaztára, n6!t er e eztvdoboFríst okoz éa utáaa bekijvetkezrr az Áita:"áno; M;'"di-rá8 és fáradt a ág- élzéae. E't a káltÉu1a nég fokozta ls.

aa! e IÖt BgeI bsvozetgtt táBadásolat' oert -ráooa<tJ ák. ho8y 9l 6ZiJT peti8c''. .aEí'ped18 at op t.. Ítlgtlr .'g8yoá8t 1 tg1Jc6s! -sltér feu gÁÉ uT;ikodik; v""'"íí*. 'alki 
c""kooau8Jralebba.a az ÍltgBbgll v 8rghaJtott ki'zbetríladá8t J aak 1téu' Á ennet á-i raitottJa iac16fordul.

g3oEortran tepaaztaltaB. bogJ B Ea8Jar kardor k elvo8t1t9tték tekllt lYu-kat' e k te' telálatokat ztiá Y l a tl tnt-ierh rí a3ai ""i. lÉoriáii ; 
- i*";i;l;;iíi;

xeEállaoíth-atJ * r ' bo-8y -a -tét?L t rtiz k' párbal t rijz k' kaldo' L foID}ld zltége ron stks; lt,'csat á n6t taiBroie, -ái-az -is csát'rerr!.
- ue8 kelIon .állap1tant. ]'9{8_|8 .vlealltea leg, }rogy a vB_oL és o]'Íop1át-ra val folkéssiiléskor a k1utazás 91 itl' utolt gdr tábor iríiy irEÍgg i'ri. ri ra e g:'t-ré86t sdhat a Jobb felkészuléBbog.
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A kölvotl.I k1oréB1 rglalg'o't 8 
'a8J 

10 találatra Egé8zalr uJ t8}tiLét
kt'v6t6l !s8.BEat e8y1k nódJa. hog5l ar .1l$úo19t Eo8 ké1l' Iepn1 éa 3-4 telálat _ e16n'-
ra k911 s'eÍt tenlrl! e!l. at eucnfolat alru8talalltJa' 1deg6oÍtÍ és elhglarkodotü s!ci-
óLrB Ín8erll| s azot ellea tömy.bb vódoka'd.

A náslk Bóil a2' eikor a nárkógés áIláso og1rforna 4:4. Yáay 9'9 /D6kr;éL
3tf. v aay 7z7/ tahát E8J találáto! Eu11t a r.étk'zée negnyciZ^:e' 1lyenÉor íóuu és tÉ.gto-
sabb előkéezltést Lörgtel Esa a t alá'lat bBadáBB. /Gondol.lunt Kárpátí_Pawtótfs}! agszórg.
a rónaí olÍnpta kard egrórú dőntóJóbslr ellor 4r4 áuásn{í]'. :ra Kárpái:i grőz. akkor ő Á
bdJ!.ok' ha klkap alkor 6_08 ho1tv.tsg4y a! elaó belyért. Kárpétt 9 é6 t/2 peiolg ké8zl-
totto alő a B!6ztoa t&1á18tot./

Brre aLként kóBzulhgtlel fel. ho8J 8B8. va8J 9l7 álláalál Ía L€zdangk
v a8y el6rJ-v9rae4lt vlvaak fÍatal TivóLkal. Ezekét odzönérkózésok€n' z€ürl 6t6tt kotl
EyBloroltstal'.

BESZAPTOLO
A PARBATTOR VILAGBATT{OKSAGR OL

A iaran6k1 vB. taPasztalBta! alapJáa f,6 falad8tlst t6l1lrt9n a pérbaJt6rt
a lagyar viv spolt egéazétel tjs3zoftl88éBban. ale - DLnt t'rÁIl fo jrvornonot -.á nagá sa'-
Játo3r c8Jénl probléDálval biuonyoB fokÍg 6lkÍt1 !illto!1 vÍ'g8ál.nl a bolool8atltl.

A5 általáDoB ártáLoláe EzeEpoltJáb ]. folto8 Ee8áIlaptta!í aEt g té'ryt.
ho8l s fc8Jrv3raonre wJlalrarok a téayez k battlak' E1nt bíncly sportágta a ezea be].iu á
vtr 8Frt t bbl fe8yv6r.aan ry. FeJl iléBl t'ohot s go1t El.nal az 68yosil1etÍ. llllt a válog8l.
tott k6rotb3n aloaoa tányez k b's'tátoztát ne8.

xtll tt tt lall oelrtl. Bz l956_t 1 napJ at tg eltelt ld szakot. fígyeJ.en-
bev va' hog3r a' Ildtforradalon utá"n !énca& B gzgrvozetl aohéz8é89kto1 tgllatt ná8kut_
al3!Í 

' 
baagm at o].tátosott - Yerscnyz6)c holJgtt, a,z dott k dll'iéaygk LÜa tt' a negl v6Yer8aEy' aaya6b l a l9!9t 1o8rtiv1dobb td alatt erednényea ás a tleElett si veraányeL

kaiv telnéayellBk D Bf6l916 o'apgtot tgllstt kj"alaLltan1.
Á 8Jora eredményekre tijr6s rok o6stb6It bátt rbo azor''tottB a n1a6grÍei

DuJrtát ' a!!Ál ls -lnlríbb, Dl.vel- logt bb vereouyr6*n l blá.dyzott a. alap. as ált alrí.n aflzlkat \ép'éq' e ]'y blztoEltotta Yoha a foto5ott terbelédI nla ségl áe tsontrylBéc
nlata elvégiéeéi.

PáIbBJ t6rbe't. L957-t6L u8J'Bz lvá.! &o8s'a}Lté8 nélkill. a sporto88aaolbr|t
v 8zatt sszevont- a a tata,1 edzéggLkcl az{lk6é8szer{isn tudtu} ltonguLJto5ll Bat a gso!_

'gzotL B eg1reoiiLett híáryo8sáaot. el_vel az adott kgrotol taizijtt c'aL bos8zu íd alrtts agoatán érhettÍi} volla ol célJaintato
A fo8lelkostBtott tertt 't..eJ?r v11á8o8alr láttát a 1ohgt6sá8ot a ncg rt-

'c a feladetot' fllg8etl6aii1 e k 1 !b z egyén1eégekt l, egya goeen, fg8Jstnezotta!'a s!
nun}áÍBl }és8u1t k fel lul'Áal a baz&1' ll.ad e l!9nzotl( aÍ ierseayekre. Ba a nu.nLg 1959_bea
vílágbaJaokság gá, árett o

' L959-r61 !9aválto3ott a csapat Bz llono.all 9ls sorbaa Bbba! oyllvánult.
ho8y v36zitstt kuzd képes8á8éb6l. BgJ a11eg t bb vereeáyz6 glkuI ltt].t. helytelea cdz el
n alszgr } elakult aI L1 E folbonlott e k z 3sés1 gze]'len. EDJrek tt'rYéni3zol L v6tk92@ -aJ6 volt az 196o-e8 ás ]'96t-es vtgszag8és E tlkert61olrgé&L mrorat.

.A3 1961-bgn n 8kgzd.tt uJ ut-toreBéa kond lclort í11ss'n hoaott lavulá8t. dg
e veragayz I z no a tondlcr. _nuakát csa} a v1vá8 rováaára haJtotts váero. & vl vÍv oil-
'é8 

Át1s8a eoruyls 81lo8 kétbaTnadára esott r'.6aza.de nta ségben aen érte .l az 50 Éot.
l962-bea 6 osapat aagyréazc r6a11zá1ta belyzetát. A' sdott lebet s seLklbaBunálásáY8.l élvo p totta kondlolonálls hl.áltyoEBáaalt á8 koooly od'áEgkEcl L 8z ltf91 a vslselyskrB alJlál 1s bkább, nlva1 B folt rgkv fi at8lsáa Ioáoly vgT8elytár8L ,lt

J olentke26tt.
Az L96?-ca éY rték9lá5 né1 tul Yaa]rult és bár a og3patvoraoly ulabb

Ludaraa fáJ poat narad, négls Eog kgll állaPlta!1r hogy Xauez, cáborr Bárály ergan nye
!u8é azorosa! aora&ozlk fsl a t bbl k zépat trt g versonya6 szereplése. 8llknok értékeléEe
AyoDá! uJr t'o91t1v Je1lo89t nut at fe8JYer!3&ll!x gbbgn ez eeztend ben.

Az L963-as vB_rs késgill o8spat két r{togb l tsv dtjtt Üa6ze. az u.lt.
9r9ge!b 1 áB f1ata1okb l. E' a caapat oég aon forrt asezé, hÍé4rzott az e8yíitt átéli
ktlzdol'lot kÜzÖs 1'6' drtjBe.

nÍ Bqjátos8ágok
voltuJrk képeaek.

A !"J1 dée'an{t versenJtz tnk ebben az évben - afi edott keretek ) aa e{ryé-
flgyelembevéteIével elértek, k1elégit . Azt 1s nondtratom' hoeJ orinfi're



YersenJz6trt} 8dan6k1 azeroplésélek értókeléeét lll'etóen _ ba tönöleli
etarJ uk kifej6z!Í na8uDkat - röYido!' pár szóvat euntózbetó l€trnár többet v{íÍtu.Y*. Eg s
kr1t1ka azolb€.u hanls lenne ée kIzáró1a8 ne8atLY értéketé8t Je1elteng a talóatl tónnyol
BzenbellrhlEze! a caapa't c8ó8'6 Jetént68 lépóst tett éIőle ' sotkor a^z ellqult évok elkgrÍe-
leaaégl eorozata utáareg5teilül a 1eug3ro1 c8apattól elazenvodoti bal8Íke l YoIoaég8gl szo_
J lt a IIÍ. helyre, oege16uve na8y d.!ál1srít' a sEovjgt caapatot.

csapatban 6! a, e8yet].o! vereség'Bzorul Ea€ygrásatra és errnek okát nen egBJát 8yengesé8üt*b6!. }raneB 8 J.engyel csapatBak az adott ldőpoDtban a renalklvütÍ f,918F
dat na35raága fólé 8!r8}kedctt l a közö!gé8 által B9ga8 fokIa fotaerJesztett és ÍreEzétÍ ér_
zéseutőI átfiitőtt' v8lóságg81 ozáInyfa kapott küzdőszelleee előtt keuett EeghqJotlrllllk
nLad lekiilr}' Birxd a technlkaÍI8g k1folrottabb áB e8JsáaeEbbb fraÍrcls oaapatnak. Ezt a
roharoot cdanskban 68yet1en cBepat 5€n tudta feltartóztatnl.

BUeBlb no

csBpatot
senyz k.
teahtrikat

altását. Vaas Imre f lskolat adJunktus

A J v ben bárho]. eeélyesnek tarton a nagyar csapatot a J-engyel oeapattal
An év ktiaberr 1átott nomzetk zí versenyek értékelése aIryJán E franoLatartottarn a vB. etrg számu eeélyegének. A coapat tagJal kivál an-képzett Yer_

TechnÍkai- éretteégiik v1tathatatlan" tegy zéeiikbijz-fokoznl ke11 veisenyz tnt
tr'ldását c

A le8f1ataIltott szovJet csapat J ' 
dc KostaYa klvételável lasEu é3tech!Íkalla8 tlem elég képzett. A nagyar c8apat Jobb llálBc

A le8jobb tlyolc k z tt tatálJuk ugyancsa* réa1 el1enf 1i.i*et. a 8védeket}íL na l's Je]'elt s er l képv1se1t1 k'd6 tgchn1kaí].a no8rokedt6k a lBgrsv 8 á].zátk zott.
&orazerÍ.itl ! észak1 stí1us er ltetéeével'. A tsa8y ar csapátnak na nár nen Jelent probtránáí
f ltiirnl. ezt a oerev falat.

Vereenyz ink zijDo bátTan és erednényeoent t lqad azelletsben vlv {í6 8J' z-r:1 L poa a sYéd cgapat bámely ta8Ja ellen.
_ U8yancs8} -_ a _k zépattjnt be! taláuJrk 'svájcot' !r1nt régi kijzéper E csapa-to!, vB1a!01nt B .LoseIt á1tar J l re?,éleLt ooztrák éa - Beglepetéars - az olaszokat ie_

8J z l{DK.cBapatot 1a. Ne! 1ebgostiIerrd -ollenfelek' de egylk osap8t geE egységoe e cgg}
1_2 LtYál versenyzdre támaezkodvg tudták hel'azésiltet u1_Ztositanl'.

A realítáo tshát a j iJY bc!' az ollnpláJx la a 'caapBtban v arr és er aketgrre kel1 konceatlálnl. Tschnltall a. féJlett'' _Ídea11ecl rtztl?ttag 3 t kondicÍonári 
' re:

8yelnezett ée egysé8ee-coapgt klala}1táeára Éel1 
' 

reÉéd!t. véreo3nlen su""1ot "z "'""g'.pat adYa van ée ezen lyl 6szetéte1én oBak l]agyon Íldokolt esetbei azabad v arioziaini.
. .l csapat. !.SJBI .val eztnillog Elndent el fognal kiivettxl, hogSr r{ezv te-li.iket, blto81t6ák' ée oé8,ts fe1téte1ezhet6 a_-J e}_enleg1 kijzv tlgn t8rtarék v .arreryrté-fol'.ho8y ug}áEozelil fej1 déE8 1 a caapat Yalaeelylk lngadoz t88Ját k1szorlt.la. Érre atselcteare BBg yozo valaBzt adhatnak a2 L964. év1 haz aI éa nenzetkijzl vereenyek- er pr bál.

^z 
llyen váLtozáa coát pozltÍv 1rá4'b8n befolyásolhatJ B a oaapat vari'si i aij e sitÁé"Jái. '

Az cgyénl rersenJgk ártékelés llél mg nár n n lehBt el re _l aolnl- hoEvebbg.a a feqyvoIne.bc! az u.n. eeélyesek ktjzil1 klL.kertilnek Á í"ei; bl-iy; i;-;"8í ;;éaíkiJzé és hogy czck k zijl' tagy ezek--eIlen neryrr lsoiyie';;; '.;:á-i"';".;;i u" na8J6áagy z éa cgy vl 1d6tarÍaará- -a . vllá8rangliita érgri """oÉ""i ?áÍ '"gai]'igJ "olt ""Gdanakbs.o ls' ahol B !r1 YerEeDJz lnk.oÍnáegyike volt aanylrq 
";a1Ja;; 'ifrt 

-ia. áryrt 'a"n.Dz6t-bcll . é6 e nap1 forea' a pill anatn!í 
_ 

a i s zpo 'iciJ'v a{y 
- i"ai i"i"'iiJio ' 

_e 
csoportok

9:si9í!11iáta' anely eg'yénenkéai.s nEveki l fuglerreniil 
';Í.";_t;á";;a-i-aiJ 

ioavei,ot:.en6 EoEazor 98J k1g szerencge cij,'tl e1 a vereonyz soraát' alekit;át Icr e1égree.s .ar_rcnd c t.
BárÁly az'' I. fordulobaa me81Jedt a'neYeLt l éa kijzoen u.!. eséIJtele!

::"i;í'j::Íl li -"'fii'ljiÍi}iÍrl'o"u" ;ury áa!áea al'att:'áriven a"-eiioi3d-itt"! ii'ott
Gábo! Bz u.n. ing@ szerctci, n.m j l f.kaz1k' ellenfé}lel azemben KoBta-va eilonében maradt alul e ]z-be!.
Kul.caár éa oneTe.-.NíkancBikov' illetve HB-barov el1 néberl koEoly fe8J_vortérrnyel korillt a logJobb L5 'k zé ée Itt Kulcsár sÁccÁroiar 

' 
rráo"""_ páárá"."ii raÉu.rX tI ee.ttel. azenbon e y-e&y. találattal Earadt Blul. saJnálatos tény, d atEt-ru urioo}a."

9"I9..gar!B1J9' hoay q le8kijzelebbl na8Jt 'teláIkozá aaáÍ 5oru t o"t'"iüa" J. -távlltc zctgeeuutBkt1kával blzto61taÁI B EegezgIzgtt áJ. ny negtartáeát'ée vtli -io[á"-á ái"r"' li'"to-

KOZLEMENY
évre tijrtén é""3;J::'1lJi5!'ír::ííJ!ffil'5ff35i';u'i8Y-il F:íít"iÍ:"il:ányok Lg64

Az -1gazoIványokat személyesen csiit ri kl napokon 11 ráig a Mvsz"
|t]'vataloe helyieégébon lehet benyuJtan1 r vagJ postán ugyanéire a cimre rneg,kuildenl
kérJ iik.

A fagyar Vlv ez vetség bdz Bizottaága

B



DTETER GUSE

A GDAI\SKT VB. MASODIK RESZEROL

A párbajt6r egyéni dijnt5jéve} folytat lagosan fogla}kogva Loeer Ro}and
oszttákvi1ágbazésénekszente1tágteretGtlsea''Fecbter''kvetkez6
szánában kijz lt Gdansk-l értékelésében.

A FreÍburgban édesapjáná} v1v osztrák szinekben indu} }8 éves karcsu
sz1kár fiata]'ember, kevésbé atléti}nrs inkább szÍv s típus. YÍvása kiilijnb zoi-t aa exl.ilág-
bajnokokét l. AkcÍ inak B0 í*a parád r'i-poszt volt, 1o Í az aIkarra irrinyÍtot't k zvet']_en
szurásokb l, a me8lnerad 1o t i;edig esyéb akci kb l á1}t. i{a id zavarba keriilt, a testre
1s intézett tánadásokat, de kockázatos tárnadásokat csak akkor merésze}t, h& kénysuerhe}y_
zetben' volt. Minclent egybevetve: biztonsági vivást Iátt']nk t61e, t bbet, mirrt e}lenfeleÍ
kijgill bárkit }. VÍszont e11entétben a t bbiekt6I - oIyan parádriposzt biztonságge} ren-
delkezett, amely 1ehet5vé tette ezánára, hogy mi}iméterekke}o a melle el6tt védekezzék
és akkor már riposztja ellen nem vo1t ellenszer. Az, hogy e?. a sti}us párbajt rben : sko*
lát csinál, al1g hthet6. Azt Ís kétlem - 1rja Giise - hogy losert ezt a }rdeme].keci ere,lrné-
nyét tart san meg-tudja isméteIn1. Losert nencsak átlagon feliilí t rtechnikáva] rende}ke-
ziL, de a világba;nokságon o1yan idegnyugaIomma1 !íizdijtt, anelyet lIyen nértékben csak az
e1fogulatlanság eredményez}ret. l]g kiJnr1yen veszend be meLret, egy usranazon évben megsze.n-
zett'JunÍor és senior v1lágbajnokl cin elérése után. Elisrnerésse} ad zik Gllse a francia
Dreyfirs teljesitnényét értéLelve, mort az egyedilli, aki R ma ta á1}and résztvev,5je a
d nt5knek. Ö'is biztonsági viv , kevés akci val, de annál tijbb sz1nte félelmetes koncent-
rá1 készséggeI.

A harmar]ik helyezett Kostara atléti}nrsan képzett erSte1jes tánad készsé5:-
Bell vaImer''!sé8ge1 rendrl1kea6 cjntudatos viv . Az o}asz Saccaro ' taIán a 1egtebetségesei.:b
ebben a társaságban, naryszer'il' vi11ámgrora támadásg1 a karra és testre, pgrárlriposat jai
ktrasszÍkus technikárÓl tanuskodnak. Ázonban érz,éker1y, mlnt ery arab te}ivér és a dijnt'
pj-].Ianatokban ol.yan elfo.g dott és ideges, mint egy bakfis a'LáncískclIában. Sokszor 1át_
tuk már Saccar t az élre lijrni, de gy5r:ni még soha.

A oárbait r csa'rat e].5m étklzésekr l besgánolva a cikkir a németek son-
so}ásátna8yoniti.Anagyarokatéssvéd.kct1ety5zninehézfe1adat-
nak 1:itszott, bár a multban & nérnet CSapat ér,pen a nehéz e11.'níclek ellen tudott j }
he}ytá1l"ni. A svédek ellen 8:8 arányu dtjntetlen ut:ín, csak 66;7t ta] .r}i-rtarány révén vesu-
tették el mérk5zésijket, viszont a ma8yarok eI1en 1o:2 mérkSzds á11ásnál nyilvrinvallan
nrinden esélye veszend5be nent a nérnet csapatnak. A négyes dijnt beti Leng'ye).ország várat1a-
nul 8l3 arányban f Iényesen tr egr,5ate a sz tesett nag1lar csapatot. Ftrgnciaország nehéa
kilzdelenben 9:7-re gy6z tt a Szovjetuní e}len, rnert Habarov egyetlen mérk6zését gem tud-
ta megnyerni.

A III. tre}yet & Szovjet ccapat e}1en1 9:5 gy5zelnéve} érde-nelte ki a na-
gára taIá1t na8yar csapat. Hasonl arányban sr gte tre Lengyelorsa áa a világbajnokságot
véd5 Franciaoraz got.

A franc1 ák a nérk.Szés eIs5 és máeodilr negyedében biztosan vegettek és már
a9 uj vÍlágbaJnob. cimet zsebitkben érezhették, anl.kor Bourquard rrltathat vereságe után
csak vereség kijvotett veres get és nen voltak képesek ezután egyetlen gy5zeluret aratnÍ e
lelkes lengyel csapat feLett.

A kard egvéni világbajnokság 1efolyásával
ffisorozatog séri.ilés és betegségbaIszerenc sélét ffisorozato g séritl

fogJ"a1kozva a német kerdoz k
nriatt legjobbjaik nem tudtáI

Stratnann képvÍselték az l{szKktfejteni teljes
sz1neket, ut bbÍ

tudásukat. A 1eg3obb 24 k zijtt K stner és
azonban Ba)ronyit 1 eIszenvedett veresége után nondott bucsut a verseny-

netg Bakonyi e8|il(e a flatal Da8yar veraeny8áTdának' aki a leati'bb fej1satés' 1 tanuskodll.
Bakonyl a L 8 bbiet folys!án lo:'-qs sulyoa vereoéget mélt Niistnerre 1s'

bér ebben Toat1 vez6t b1r nal i! nétr lda részc volt' nert Kijstner J 1d6ben adott k ubc-
v ,aásait ncD lt lte n68 helyesan. A lealobb 8 ki'zijtt nár egett a színvonBl, - er ktl} i'nben
r' asrea Íe8yverneoéIre 1g vonatlo'tathatr - 8z eredeények ls szorosak voltaL. le uár
nlncsenel 8yen8e vlv k a vB-on' de nen i9 akad esletlen versenyz5 sen' akí a ti'bbiel3t
clg kl a ssziiial _ 

fijlil}Dulná.
c8oatálgtte1 eElékerik neg Lefévre telje5itnényér61, a}d hosgzu Yeraelya61

pályafirtása utáu méj ké'es volt a 5lr ochy!át 5l2-le.a J 1ndulatu nack t uarllchalovot
5:l-re léay zni. de veres 8et gsenvedett u&ranilyen arányban & tehetsé8eg' ide8egen ver-
serryz6, nég eaé!' iflu Kováag ttti14t 1' a ua&lar viv szijvetsé8 je}en]e81 alelnijléne}' .
u1nden'1d Í egyiL leÉnarsrobb tardviv jának flát l.

A 1eglobb 4 liju tt vivott kijt!érk zésben, BaLonyl-ca]-ar6set ' calarese_Ryls-
L''Jt sl6zte le1 ParIorsll !1ndLett6ji1let ' vé8t11 &1gki j-Pailof,sld. és Ba)(onylt e&/aránt
le&r5zte.

^z 
9116 b lyért vlvott holtversenyben Ry19E' J si_oa 8y6lelEet a'atott aa

etYllÁabajnol Pa'].orald íelett, 8 lengyel ry6ze1enre sz 81t hazai k ztins 8 I.glaayobb
bánatéra-

I



Még a szakenberek sem szárnj.tottak ennek a szerény korrckten viv verseny-
z5nek els5ségére.

A lqrd cgqlatberno}gá.aq! }efo}yására térve az NSZK és az NDK csapatok
szere;l1ésétigyeia1apoirtárgya1niésértéke1nÍ.AsérÍi1t-Tb.eu-
erkeuff né}Kil lctÍíll NszK csapat az els5 fordul ban RománÍát l 9z'l , Len5relországt } 9:4
arár1yu vereséget szenvedett. Ugyancsak nem jutott tovább az NDK csapata áem, mlután B na-
ryaroH 1 9:1-ra a, franciákt I L4:Z-re kapott ki..

A legjobb 4 kÓz tt Lengyelotszfu legy zte Olaszorszfoot 8:6 arárryban,
nely talÁlkoz majdnerr végtg nyi3't volt.

Dtjntet1entil végz dt'tt a SzovjetunL -d{agyarorazá.g mérk zés, meIyet 61-68
találatarányával a szovjet csapat nyert Deg. Magyanország 5r zijtt olaszország ellen 8;6-
ra negfe].et találatartÁrry fÓlénnyel.

Drámai kijzdelemben fo1yt le Lengyelorszá,g-Szovjetunt mérkSzése az I. he-
lyért. iliután 8:8 arányban s t 62162 találatar nyban végz6dtjtt a ta}álkoz , két viv kij-ciitti dijnt6t kellett levivatni. A 1engye}ek ParlorsIl't' a szovjetek érthetet}en m don nella g:y ztes Rylsk1jt' hanen ilavlichanovot áIlitották kÍ a pároá ttizdetenre. Ö azonban nen
bÍronyult alkalnasnak a nagy feladat megoldására, mert jz)-ta vereséget szenvedett.

EzzeJ- Lengyelország násodizben nyerte neg a )rardcsapat vi}ágbajnokságot
a kiiztjnség viharoo ttnneplése kijzben.

rgend
víttowe,{re

Érdenes sporteurber tinnepl1 a tr&-
poIbarr 85 esgtend6s ezíiletésnapját. Bánfat
Bech Ben6 a naryváradi Honvéd l{adapr d Ie-
Iolában 1898-ban kezdett el vivnl. Innen
19o1-ban a hÍres YÍlener-Neustadti trbtonai
Tonna {s Viv taná't};épz6 Intézetbe vezénye}-
ték. Evfolyantársa1 voltak oe}}ér A}fréd
ée B század eleJén Fodor Káro1y v1v ter-
nében EitLi'd6 J nevii osztrák viv nester:
Iel.lchar Othmar.

V1v nesteri oklevele nepszerzésgután Bánfa1 l9o8-ban bazatér B dapeetre
ás Dr.Fuchg Jen6 kétszeres olÍmp1aí kard-
baJnohrnk elniillete mellett megs'uervezik
ag ttK. viv gzakosztá)'yát, nely rrár niik -
dáse els évében 94 tagot számlál.

A nagy létszán további nesterelgcers6dtetését teszi sai,ikségessé, en1kor
1s Gel}ér A1fréd, Borsodi Lászl , R na
Ánnln és SgántaÍ Kéroly k1vál meitered-
xlk társaságában Bánfa1 Ben6 tehetséges,
lelkes verserryu sÍ{rdát nevelt fel a Me-
grar Testgrakorl k Kiirében.

Hogy nunkája az ország mi}yen nagJr
terilletére terjedt }1' bizonyiték erre az
alább felsorolt városok nagy aaáma, a}ro].
saervezett' írárry1tott, tanltott: Kecske-
nét, Gyula, Szombathely, Szentgotth rd' Uj
Kácske, KÍ srrJ sgállás, K rnend, Szerence,
Ujvid k, Szabadka, Zonbor.

lo

r 85 dves
Egyike a maslar vÍvr sport kínagas-

} értékeínek, a}d. viv szabrai tudásával
tapasztalataÍva]" és szervez készségével- a
v1v s;lort né1lszertisitése ér<lekébe utttir6
munkát végzett.

Bánfai Ben6 ezzeL a fáradtságos s
va1 ban a viv<1sport lránti rajong sZ Te-
tetét bizonyÍt , é1etével vállalta a 1át-
sz lagos sztirkeséget je1ent6 vidékí IBuÍl-
yát, amely azonban a val ságban felmérhe-
tetlen értéke a ma8yar viv sport elmult 5
évtízedének

Kevesen tudják Bánfai Ben5161;hog
Ílatal korában kivá1o szertornász volt"
Értékes sportmiikijdése eligneréséril a fel-
g6bb sporthat sás l'A Magyar Sport és Test-
nevelés kÍvál do1goz ia" kiti.i.ntetésben
részesitette. Hosszu, eredményes r.iályafir-
tása befejeztéve} 1957-ben az Ujpestl D -
zsában viselt_ á11ásáb l J 1 negérdene}t
nyugalonba vonult.

Egrkori tan1tvár\yalr l stertársa1
és yiv barátai nevében szeretettel kijszaint-
jiik Bánfai Ben t 85. sziiletésnarja alkal-
náb l, j egészséget és nindcn j t klvánva'
de egybén azzaL is, hogr értékes szahudá-
sára-- és tapasztaLataÍra a j v ben is vál-
tozatlanul számitunk a Eagyar viv sport
további fe;} dése érdekében.

G.J.



A WEnDAIIÍ IVEMuEfl(ÖzI
EDzŐrÁBonnŐr'

$zeptember.14- -én, szombaton, szÍnte nyárla,san me].eg, 6szi reggelen ai{ungária exi)ressel a k vetkoz másterek és verse'íior rnárríTát-ut""k Ke].et-N netoreaá.g-ba" Mesterekl taszlay.Lajos, Beke Zo1tán s Vas lászro' vá""9py"titi-siiá"irJ:*Tj;;_r ff,xey AttiTa; dr-PaB Csábar- 3q"iámosi Sándor, lJ'onarkgi diin, n"iÁá' János, Rostás fiboroSchmÍtl PáI, Szekeres Lászl ,- Fenyvesi csáua_ ág Keseni ja"ául-szgkeiy'riuorno kés bbutazott a csapat után.
Este a bgt}l|l , pá].^yaudvaron frrdo]'f Hansen és Lothar Fe1lmann, a nénetsz 'veteég eln ke, iI1etve f titkárá f gadtak és kisértek eI a-jport-Hotelben biztosítottszá11ásunkra.

tlszkijs emlékett: i-qn:l,9ÍÍ:;'fllÍ|''iÍí::?Íífi;:''l:il3ll"*i ff-t3*l;;:;''itf{'f:lilbizonys ot,_ -9 modein épitésáet re ek a].kotásal'ként 3"í.átÉáz6i riironuti 6 szinii-jpiiíá{-tijmbtjkb61 á1}{. ujonrran épltett v rosrészekkel. D,áluián 
"eí-k áiíabda nérk6zéut "3iiuár'g8t este pedi8 a l'{émet VÍv Sztívetség vendégeként, a Fil.eartcrrstadt Palast-ban }év6varie.té mtisort tekintetti.ik neg"

w*Td?Y, . !ip""" .!:*íÍlgí:tril"álÍ''':i3Íri'-Ti{3ii'íi *:xÍ :"oÍtlrfí*|i"o*f: 33"f"?35iszárrlál lds gyárvároskán 
"1is látszottak a háb }uá-eseméÁvár.rár"gsébáá i"írtá-Vesmprén-hes hasonIithat "Szá11ás'*}- a'Spgrtschule" a váro"ie ""éiáí-eiuit, gondo"átinparkszefi1ki5rny_egqtben,' árnyas fákt I kiirillvéve. A _Sportiskoláuá"-'urvuáá-"'ufl"o"arodái|tt szok-ta felkész1t edzéseit tartani kf t- ágras _kén}e}rnes h'áto""ooái, iáí""rs ;;i'b-;;;b;' x"iíi-t4"' te}evizÍ , vetlt terem és xnotutizo átiiááoi"*"t vannak'az ur*Bráti ár-iÁiá";-;Bi"-nint az edzések.utánl ?t}renés és gg rakozás cél3á''. llesJrke"g"it"tto r aB edz táborban alipcseL f Ískolai club s a }lnan vÍv 1l 1}Ietc*g-"r"oil i rlár o{t voltak. M:isnap a n -netek k1vánságára versenyz tnk a moszkvaí Championtsora "iáia-,-_u-'t"ttunk i{erciauba kj.té-16 Vorr rts v1v 1va]" vivtak.ed,z jg}rgqii_"ggoái.gu_-áryg"t merüogJo"r"t' MÍután kardcsg!)a-tunk nem volt telJes, gsglat az ott r v Diiran és Íipcset i8isk;Ía;-i,i"orrrár 

"ia-;tia. -tuk ki. A kardc_sapatoérk6zést 12l4, a férfi t' rcsapái "éits"g;i 0 ?i,,'; Ba'uái;B;;il;;i-n rk6gést pedig'}I:4 arányban nyerttlk_n98. /voii;u' kgttos veiár]é&/'. A ilil_;svénr VBÍ-senyt Rostás !1!o"' a férf1 t r egyéni{ Per;áno l sanao", á-pári'";t5r eg:yéní" versenyt
Ded1g Schnitt Pá]. nyerte nog. 5--

A tovébblalban-9_ sPgrtisko].a á1ta1 e} re megál1apitott foglalkoaás1 rend*nek_ megfelel6en dé1e16tt és délután 1skolavívást "éÁ""i"Í ví"3inx' 
"-uT.lná*i.í].tukozrrugyakor1", szabadv1vás ktjvetkezett.

Hestereink "I9TtgÍ:ffi|Íin-"EÍnff33;if*n3""!!}i'uI::Í}':"i"3r"Í'"jfíi"Í"Í;-?"áÍ"fi"HÍ-e+q} megfele}-9n_ a naryar éo a nénet vlv Í és "ivJnoÍ rgiáére-is adott Ískoláztatásonfg}i.il-, az 1d bell-]'ehet sésT9z képest, -Athbnstedt n net viv mesierrer egytltt a_cuba1 vrt-v kkal ís foglalkoztak, anrt a n_énet"és a cubai u"""i k áusí-tlrtim*er és k sz nettel fo-gadtak.
A vaeárnapt p1hen6napon a csapat egy része Werdauban rnaradt, a nrásik r -aze _ pe_dls Li-pcsét és ZrLckaut tekintette 4eg. 1 }r vetkezs t'oieá, -a roáíÁÍi u]ui rendnekne8fe1e1 en ti'bb napon t 9 .magyar' ném t és cubai viv k 

"gé""n*lros 
gyakor:_<5j;íí;8iiegyéni és csapatmérkízéseket vtvtak.- - -E- _-----5** N

belyen 5 gy8zeL"*'5"$niflft: versenyben Kalmár az I. helyen 7 ay5zelemmelo Rostás a II.

és V. Perjámosí i íÍ:''t6r 
egyén1 versenyben I. l{yomárkai, II . dr.Pa;,, trII. líay 6-6 8Y.

N 1 t rben -a 'grakorl jellegtt egyéni versenyt hármas holtversen'y utánSzékelyné, _-nyer-t9 ' .ne r 6 qy-Szel tmel , aá ugyáncsaÍ- 6 w j;;i;;i-s;erzett Tanzer 7ii"o*7"ffiR1chter /NDK/ e16tt. Simonífy Iv. letí; 5 svEáel"''ár.
vI. Szekeres ' -íi:'riiro:o$!";í":flÉ;il;f H"fi ir*:''i::Tlllo3rfl' ' Iv ' Keseru 4 8s' l

v'v val 5 f re t-fl:ii:tfuo'*':-Íd;?:il:f'ÍÍ3Í;:Í."i"#'?o;ffi{1i,-fJ-#ilín; ;r:}*llll go
Férfi t rcsapatunlr 16:0 arienyban gy6zte 1e a németeket.

vegztett a ném".*Íl"lÍ{ffí'3;:;f"}.német és eey cuba1 viv n6ve1 kiegészitve 9;? arányban

L2zL2 eredménytun& :í":"j:u"""ff'?'r'-"1ffi.""u*l'H:";*"ií}t*f "rl, í;;t'ái 
-Íu;:*}{:t

nyertek. /vott egy kettt5s v re ség/.
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A nénet vív k 1eger sebbeknek a kardban bizonyu}tak. Kb. 3-4 olyan fj-a-
tal, tehetséges viv juk do1gozik a kintlév5 maryar nesterek 1rányitása me}l-ett, akikkel
pár év muIva nemzetk ai vÍszony1atban is komo}yan szárnolnÍ kell. Utánuk sorrendben &
párbajt r z$k k vetkeznek,aklk k z tt ktil n sen Járricke képességei emelend k ki. Technj"-
tarraá és taktíkailag még fejl dni k kell, dicsérend,5 azonban, sziv s ktizd képességiik.

Az edzések, i1let6Ieg a nérklzések befejezése után, másnap pihen6nag kij-
vetkezett, amelyen a nagyai_német és cubai vezet k kiértékelést tartottak és rregtár
gyaltuk a k z s edzéseken szerzett gyakorlati tapasztalatokat"

Este a Spor i.skoj.a Veaet sége a killdc'ttségek vezet i tisztelet{_re_ foee-
dást rendezett, anelyen a_ vezet kct egy-egy áászl- val és a-k z s edz6táborogásr } késái-
tett fényképalbunmal ajándékouták negn

A kijlcsijn s barát1 szellemben egyÍ.itt t lti'tt nagok után másnap elbucsuz-
tunk a Sportisko1át l és estére Berlinbe érkeztiink a Sporthotelben 1év szállásunkra.

A szombati nap pibenéssel és v írosnézéssel telt el. Este a Német Viv
Sriivetség sár vacsorát adott, nelyen a ktj1cson s z .szl csere után versenyz ink kedves
berl1nl -emléktárg1yakat kaptak ajándékba. Utána meghivtak a Dinam 15 éves fennállása
enlékére rendezett'tlnnepségre a berllni Sportpalotába"

M1után a csapat tagjainak nngyrésze idegenkedett a reptil gépen va1 ha-
aautazá.st l, vasárnap dé1e1 tt ég' kís izgalom-és vita után végÍil Ís hi{lt5kocsit blgtosit-
V&r a Pannoáia exprelsel utbainciultunk Buda1;estre, ahová hétf n a korai reggel1 é'r kban
érkezti.lnk neg.

Az edz6táborozás folyarrán az éLelmezés, ellátás kittin5 és b séges volt
és a kijz s edzések ugy sportszenrpontb l, mint baráti kapcsol'ataink elmé}yitése tekinte-
tében is hasznosnak bizonyultak.

Dr.I,ator Gyiirgy
c sapatve zetS

,,
AZ IZOMETRIKUS EROGYAKCRLATOKROI-

A versenyz5k felkészitése és eredményeik fokozása érdekében nrindig ujabb
és ujabb edzés-m dszerrel ta}á1kozunk. Ilyen uj edzésm dszerek k zé tartozík az izomet-
rikrrs er1edzés iS, melynek népszertlsitésével miír a napÍ sajt ban is t bbsz r talá1koz-
tunk. Igy legut bb.RaJkl Béla neves usz edz3nk a Magyar Nemzet hasábjain adott a szÍné-
szek"részére utnutatáet ag lzonetrikus gyakor1atok végzésére, hosy ere1tiket j alakjukat
megtarthassák.

Art hiszem nen lesz hiába val sziímunkra, ha mi is aIa;rosabban megis
n rkedtink ar ironetrikus er gyak'orlatokkal és jobban az értelmének a mélyére néziink, an-
ná]' is 1nkább' mert már oiy b5séges szakirodaIma vali' hogy az embernek az is gondot je-
lent, hogJr ilyen sziikre szabott imertetésben a sok szakc1kk k zill melyíket ídézze.

Isrrertetésem anyagát a TtKI_nél renuelkezésre á11 naslarra forditott
ki.ilf ldi szakírodalomb 1 neritetteur és igyekszem azok kivonados isxnertetéséve} a h'rtatá-
sok tényszeril eredményeit k rtjlni.

Az 1rcnetrikrrs er5gyakor1atok lényegii}ben statikus er5gyakorlatok, ami
aat jeIent1, hogy lektizdhetetlen ellená1lássa1 szemben naxÍnáI1s izomfeszitettséget ho-
gunk 1étre r videbb-trosszabb id n át. E gyakor}atok az ízom keresztmetszetét n velik és
etért el er6siidik.

Ar er fejlesztést rágen tJsztijn sen végeztékr fu rt már akkor felismerték
hogy al er sltés is igen nagy jarulásokat eredményegett. A kezdeti javulás a figyelnret
eg1rre lnkább ráterelte erre a m dszerre s a kutat intézetek egész soia igyekezett ennek
gazdaságos voltát feleteriteni" Isy jutottak el az 1zometrikus er edzéshez, mely a sport-
vÍlágban hata].nas porü vert Íel. Erttret5 QZs mivel az ilyen m don megszerzett er nagy
íd negtakaritást erednényezett és ez igen e16ny s. Ugyanakkor szembekerillt a másik o1da-
lon a mlnden ujja1 slemben 1ev5 konzervatÍzmussal' - ami nem indololt és a statikus
Jellegti gyakorlatokkal szemben régr,51 tapasztalt el1enállással.
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Kijztudomásu, hogy az Íaon két fé].e nttkiidést végeal
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Ag eI6bbiné1 a miik dés k vetkeztében az ereoés és tapadás ktjzijtt k ze*lÍti_ egymáshoz gz érdekelt csontokat, mig_az ut bbinál *"-*á'n ;iin }etr., t'"ne' 
"á"pÁnmegfesztil az ízon, vagyÍs annak hossga átixtioés kljzben nem verioziir.

Izonetrikrrs kífejezés Jelentése' tliso'l = egyfoma, a !,metrikltg'' *mérethosszat jelent.

az izot niry"*1lffifd"ÉíEl5}Í:f;""l"l*}.3"Tiffi;tÍ'}:;i,*tá:}:^?Í.l3íl"3íuáíÍf:ít3llf
B,z izometrikrrs-statikus eríedzéshez tartoznak. Minakett6 céJ- j a a?, izomer6 "o ráu;;-fiiaz izomrostok keresatnetszetének vastagodásrít eredmér1yezí. Tuáni ke1]" *ut, nosy az íEoE!-rost vastagodása klzár la& az izomfeszités hatására ián rátrá. n""t szerint a% er foko-zása ggy 1ehetsége9l h9g-a megfelel izom sgá'nára t rro feszitési Íngert kel} }étrehoz-ni. Ezek ismert tények. e prou).émát a m dszer. je}enti méÁilearÁ-áz, frolv *iíve" }ágvenaz .inger nagysága, terjedelmer. az egyes i-ngeréx xoztitti"_siz n t"x, az"ing"r"isnétlések
|zéng, - azok 1assu Yagy ryors vélgreha;{ása. E-tekiniáiuán_*ég;ié; nary a bizonytárá""ágés eltér ek a.véleményet_hemcsak az Íáometrikusuhanem a 3oxxá]' xoia'tuín 

'své"i;rmi.ien el-fogadott Ízot nÍás m dszernél ís.Vannak ugyan áÍtatános szabárv;t, de 1ívai;í"r r" akad-nak b ven. Á lényeg &Zt --- me}y.et míndkét m dszer e} akar éi"nr'- hogy a ieáa"rkezésreá11 ! il}etve megszerzend6 er -hamonikr'rs eeyséiát a1kosaon az idláiís-tec[nila;a-a;egy1k se nenjen a másik rovására. K{llijn-k{i1on égyiÉ senr elég.
' Akkor lesz-heJ-yes ar. edzás,_ ha az er és technika e5yuáaboc viszcrnyÍtottarányában az alábbi ktjvetelmények tel3eoitését biutosÍtjal

pességet, il1e rrL'( kj;'dfIilt-i;ffffiÍ;3í--:'Í3{T*Í.'unka, a technikát' a koordtnál ké-

2./ Ne rontsa az iJssg moogékonysdgot.

cs kkentse, nurruí'{niuoi'*Íl:;"":"*ná1 ,/sportá'sná]./ a nozgáe }clvitelezési sebeseégét ne

4./ vé8ii1 naradJon meg az tzom lazasfua, nyulékonyoága"
Ton1 Nett német szak1r aa er edaásnek négy m dszerét kitl"tjnbi5ztetí neg!
a"/ tLsztán izot n1}qq-dj.rlanikus er6edgés, mel"ynél & terhelésso]' eryhu-. 

zamban gl nek,
b./ tísztán t-ggry'elrilcus-s-tatikus er5edzéso melynéJ- mozgás nÍnca, hanema1ehet.5itéstvégázzii"nÁryuÍtB"fuiaásargEen-

bgn.
E kett veg;ies alkalmazásaként:
c./ a. mozgást 1assan végrehajtya három dii4t ponton megszakitjuk, ottpár násodperc sziinetet_tartunk: igy j n létre az i' goneT;ritus:- oáirát-ci.
a,/ korJ'{to zott mozgás révén rtagy nrlyok aIkalmazásávalí a kegdetL fáglsizot nÍkus-d1naniklrs, a t6tázís iáonetriha-statikuá.
Alábbiakban ..a. b./ pontbaa, tehát az izometriki.ls-s-tat1gg, gyakorlatokka]'elért néhány eredményto 1esziirt t'apásztalatot iemert"ffi'-*
xorehouse és Rasch ezerint az íznok csak akkor válnak nagyobbá és er6*sebbé, ha er6s igénybevétel1e]' szemben aorgoztáijYt nes 6k;i,_pz a "tutt }he].ési elv,l,

Tely. p{melv progréssliv e11ená1]"ási térv 
'iápisá" ág"l-S"uii"iul-u" ellenállásssl 92 ID-ben k1fejtett Izamerl mértéke ftlgg:

- au izom méretét 1,
- a mozgásban résztvev izomalkot rostok arányát }n
- az izomcsoportok koordÍnáci _ját l
: Z: }í?3f- j;3 i f"t Íi }íílj í'Í'";n'", n., e 1 6 ny s ség t 61 .
[ índen ízomr' Yagy 1zomcsoport koord1náci s tisszehrrz dása sajátosan tij,r-ténik.Ugyanaz a személy tehát uii nyos tipírsu nogdulátokban er5s-1erret, nágokban viszontgyen8e.

az er. és ":o9i!9;'!"li:"!Í;'4"i3í}:;iíi+-'t!lí3j;:J:i'}fÍr';}''t;:b:n;"}i;Í"T:l1tett rnunka. Ha elhag:yjuk a se esség1 tényez t' aki r-megktjz"írt3"i kapunk as Lzomer azfoga1mára.
Az er fej1esztésére ryég- n1ncsenek cealhatatlan m dazerek, de az mátbiztos, }rogy nem a?, a% eli vezet a rnax1mZ1t;_;;;á;énlr9! hogy ntnindent nÁa""t magunk-b 1l s6t ennek elkeril}ésével jouu 

"r"a'eáy;k;; 
jr eT nt er.

Mit}ler és .l{ettinger 1aborat r1um1 }Ísér1ete1 azt á11apitották m.i;ruj;i*:=xxfr*fr';*Íi:-::Íxtx'*;-lál**ÍlHi$
J'}yen mértéhl felkészil1gsáé1 á-z izour-Lapiliárlil{ ]i;j""áí;;;v- 

"*"u""onr}nak.amt miatt

(
I

I
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au oxÍt n e1látás e!égleIenné vá1il. Ugy 1áÍm1t,_ losy eÜ a r v1d Ídeig tart ox16 n de*f1cLt lchet a dijnt6 t6ry,ez6 a.g Ízoner me8szerzésébéá. Szerlnttll 1s ai izoner6 á szui-séglete}hea muszkrr]'át1a /Inon/ wlrypodÁssál alkalmazkodik. Ha áz ér neghái;áj; g nar1-nun kétharrnadát' _az tzomer6 ntivekedés na51 46rarapodása érhet el ogretl 'n riivIa 1d6tar-t*9, naponta ^végzett 1pryg!*ás gyakor].attal., tegá1lapltásuk szeíint, he hctente_vég-zilnk c$retlen ilye-n rijv1d id6tartenu kontraLct t' ennok-az erednénye a-nad.nális ár n "r
!8Yharnada Iesz. l{aponhént1 gyakor]'ás8aL vigzont az izomer6 8yor8 írtjvckedéae érbet6 al,de he a-gr1korlást béez{intelj h akkor époly.8yorsan }e Íg cs kken. Viszont e8y nessZ t-zett er erÍnt további hetenkéntÍ egy gyakor]"áásal fenntarthat .

Htibner E. a nscbrcrrtlrlct1LÍ L962. ví ]'2. szánában ezt a cÍnet ad.ia ta-nulmányánakr tNap1 
^egy perg as eT6, &B egéeqslg és á teii"irToropes;és-grd"iéuá"ll ii-tekezésébcn Bob Hoffnann-nat a rendsáer ut{tlr63éíek utouiaiásar -sá6rint*gy;ko;'átsoroza-

tot Ímertet a Yéz, a láb és a ttjrzs itna1ra elyaránt.
Íeylor nefit hrtat Lét saenpontb l folytatott vÍzsgá,latot.

L./ Az-_ el rslee. |e}sorolt- négv statihls kontrakci kijztll negálIapltan1,
Fop bárnelyir_ .lp Jobb-e a másik hárornná]' oÍÍan tekintetben, hogy iJsggetett i;ain;aáa
1 zonere Jét nijvc]' jiik.

. 2./.ileg- akarta határozní, ho8y a néry féle m dsger bártely1ke 1g e16se-
1zoner6 Javuláet e8]r ne! edzett, dé- ellen6izt'tt csoporttaJ. slenbcn. Btjvetkes-

l-hec: a n gy n dszer kijztll egyÍ.k aem volt jelent son lclrál bb a másik

gttÍ-c at
tctéscÍ t

háromnál.
2-hti!3 valaEennyl cao'ort je1ent6s ntiv.kedést Butatott fe1 a kontrollcsoporttel 6zenbon.
Lyn }ísér1ete1b6n rut 

''&leke'ett 
ne8határo'nÍ, hosr es' edzés perÍ duaalatt !e8szertett uJ -izoler6azíntgt irooetriLus-stgti Lu 8 g7ákorIatoÉ}al neddig 1ehetfrnntartarrl' háron o dszert 9r bé1t }Í a nyolc hetes sulyediés aorán negszerreit ilona16azint fenntertásá.e!

- hlti e8yazerl &relorlás
- Iét heten}éntí e&l &latorlág
- hároD h.tgnlént1 e!o' lplako rlés
A rya}orlatokat rl}alnanLént ery8rer hgt náoodgercen keles'tíll lexiEÁligqr6v.1 v 89ttél. A Lar fllxorrit é9 extenaolaít és a láb exlensorrít foalaltoztettá}.

,/rcltolibaJlit í!o], 6It.nsor'f9s'1t6 izon.,/ Erednénye:

1.,/ A ryolc heteg er6az1ni .! ed'éa be Bzilntété 8évc1 lecsiikkent.
2./ 

^ 
l|]etL e8y edg c a fent1 Í Eoncaol'ortolban e rvoIc hetrs edzés8al

]e8s_ze'agtt. uJonnr.n H.féJlesztett iloneros!íntet saignífiláBBan ./J lent g' j eIent ksBy,/ntiv.l1.
- 1r/ E! a alint f nntarthat t'ovábbi Írvolc hét.n át }ét hetenlént ssr .1-b1o3lal vé8aett lgor.tllru! s/ eko r].a tol&al .

+./ aato! hetrnként1 e8y 1zoDetrlkus edtée, alit a nyolc hateg Eunla
utÁ! tovÁbbí ld}enc hétrn át, véEertcy, ar erdszint íenntartéaára ne! volt ale8and .

Etck azerint tchét as iuonetri}us edz s al 1'oner6 féJlo8ztéséban ielen-t6! n vékeaé8t o}o'. xiut n lértilnt 9&/ ujonnan regauep tt sglntet.-e't igan kevBa ad-
ía 68a1' í 3olotrl bra-kontraLci s 8y.ko rI'. to }k91 Í6nnta rthat JuL

cr3les é8_síBersoth ausztTál kutat k ifller éa Hgttlnaer álta} i.gnerte-tett izoDetr1kus }ontrákcl val tttrtén6 er6grara}ltás1 D d5zert véttEt*éirJn6r" o-'i" "iá-1at aIá. -49 Jogr haltgat 9 hétíg,hetenia 6 álkaloonát 10 és 
'1 

ora-rogoit naxlnáÍisgreJill 68 Í-át fejtétt l kL. Ar iisszehasonl''t lOo Éos oaxlnálís r5lcifejté5 stonba_tonlént ti'rtánt' vi&yáztak arra' hogy az er ldfejtés sgij8e' s B'alorlátot vét; testtBr -tá8a -nind!8 - azonoa lesl.t!. Igy-2,72 Éos er gtara.,odáát táilagctaitar a-iánt Blit ttErrrz I 
' 

r- val szelben. Erdelben azonban vlzegálatuL alá,triná8Etia li ler és H ttlnler
l9a!91!' auelyek alapJén 1eh6t6vé vÁl1t bátlelv aestr{6t e8ys'er{t É's er ráfor<lítés áiáDt 'rt n er6gyara9 Í tása.

Au izoEe' nbveléséne! a scbcssége a férfÍ almríl áltatábBn kétsger aLxo_rrl nint a n6ln l. 
^z 

edzé81ehet6aég leíouoa n!áron van, a lrarrrni lélia]dnner o11g rcultraíbolya al_8gr-alÍ h':á{yal aDlt srzal blzonyitoitak, trogJ' t.ien *varco't tal, aoitor ís enyar1n6l negÍelel5 j eredoényglot Lapták. Á tárlÁl Lo!á' Baaag fehérie tarialna nen nij-
:o}l) 8? cl,g3ul}a ered!ényét' d_r 

-anBak híánya azt nqBÍb9n caajkkenti. r nér5énret reÁaráuuÍ ]. nek, áJ'}atl eredstiinek bu 1.nni. Azonban nindán iaou er fejt esztéséáek vsn h;tára;
"'lefonJr'-. Ha'ezt tulhalBdJuL' az er51t9tés rgndaaerínt bironyo ia.toároo'er 

'aro;u';a'
j6lentle'1L' aDj_ a továbbl e16fe8a1t 9t lcéllítla.

v 8ill l8uerjtll neg tool ettn k D6gáI:'arítágBi t, lelyben ar llo! i!1hrsgyalorlatok el6nyc1t és hétráay31t t'ssu c8s!i t

14



&rts az ízomzat
ahol a sportol

szo1ására.

sét.

El.5Jrvei:
L./'Az 9ryes ízmokral vBgV Ízomcsoportokra vsl ncélirányos'l

feszit hatását 1ényegesen pontosabban 1ehet arra a helyrel'gyenge pontjaí van.

hatásr V&-
irányitani,

2"/ Ad er edzéshez kevesebb 1d6 kell, 1gy ttjbb id jut a technikn csi-

1"/ Í,ehet vé teszi a,z inger ;lontos adagol Ísát, íd6tartamát és e1len rzé-

4. / Az á1 taláno s e} f árad ris
mint az izot nikus edzésnél.

Hátr'ín_Yai:

alatt. /ua nár rlá("i, [Íff'Íl'3lu."3rí::o""o;Í;:iÍi:' KÍsebb a véreI}átás a gyakorlatoL

2./ A notorikrrs képességet nem gyakoro}juk, igy azok nen javu}nak.

. ,./ -Inkább a ''t nikus'' izomrostok fejl dnek a ,|fázistOS_&k|l kárára, niá]--ta} a gyorsaságot éri veszteség. /e t n1kus izmok a-tartásos munkát szol'gáljrík, íorás a
t rze kiirill'. a gerinc éu q csiB6 tájon vannak..A fázísos izmok a nozgaiási saolgÁljáI
ezek a' kar, 1áb nagykiterjedési.i mozgásaÍt v gzík./

!./ Lehetséges, hogy pontszer'il nyornás miatt
szenved' r vidti}ést okoz}tat, ami káros, mert tudjuk, hogy a
a }egnagyobb kinyulásb l 1ehetséges.

A Drvsz.Fegyelni B1zottsága a lefol'ytatott
eorolt vtv kat a Fegyelnl Szabá}yzat ). $-ánat 3.bck. a,./
sért magatartáaa n1attt

Rostáa T1bort a Vtjr e ileteor verocayz Jét
Szekeres lÁszl t a Viir e Meteorr n

Nyonárkay oacint a Vtirtjs Meteor lt

klsebbt &2 izmok gyorsabban felfrÍssillnek,

az ízmok nyulékonysága káTt
Iegnagyobb er klfejtés csak

v1zsgálat alapJán az a'lább fel-
pontJa alá eg sportfegyelnet

Vivc,kkal az izometrÍkrrs erSgyakor1atokat még nen pr báttuk ki. Nen T R-delkeztink .r,lyan gyaEorlati tapasztaIatokkal, mel'yek a már elfogadhat e].méletet gyakor-
latilag alátámasztanák. Ezétt érthet , hogy viv Í vonatkozásban_az izonetrlkus syákorla-tokat még fenntartássa} fogadjuk. De ezzeL a megá}lapitással nem térhetiink ná1.rlrendre
felette. Nem v9}na felesleges' do1og ennek kipr bjlása. }íelyes }enne, ha a V1v Sz vetségmegbizna gs,-két most 1ndul s;lortiskolát, hogy a hryyományos iriv xitépzée anyagábá
/gimnasztík'V az izometrihrs er,5gyakor1atokat íktassa be és rendszeresen végezze. !í1veI
tudjuk azt,hogy a vtv kiképzéshez sok évi rnunka kell, mire az eredmény mutatkozl'k, egértmég az sem ártana, ha olyan viv kon is kipr bálnánk - hogy e16bb tapasztalatokat nyer-
hess]jnk - akikben már a viv i' versenyz5í készségek tijbbé-kevésbé kifej15dtek, technika1
és taktikai aIapju! is részben megalapozott. Gondolok itt e1sdsorban az ifjriságr keret
"másodi-k garnituri1jára'', akikke1 a hetÍ k z 's edzéseken ugyancsak végeztetnti.eheÍne Le].-
1 antropol giai el}en rzéa mel1ett.

Polgár J zaat

I}ilHís e
FEGYELMI HATAROZATOK

A f.évÍ Ix. l5-]o.-8 k zi'tt a3 l{Ix-b u lol'.laubgt Eg8tartott ralB6táboro-
záson téaztvett na8jter kiildi'tt8é8 tagJs1ként ktntJárt ttibb vora6tty'6v.1 osolbott' aB ott
tanu8ttott fe8yolnozotlgn nagatartára Blatt a lvsz. Eln ksáa fa8JolEl vlza8álatot ren_
alelt el.

PerJrínog1 Sándort az Elektronoo SB.'|. cz bell dorgálásban r{ezee1tette.
PenyvesL Csabát a BVSC. versenyz JétKalmár Jáaogt az osc. 't
Kegeru Jtínogt az osc. n

Sc}u1tt Pált a Y rtjs Meteor n lráebol1 dorgáláeban r{szeg1tette.
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W
A t kl Í olluopÍrín az ered.nényhlr:

detégtor
n ro Á régebbl szertartásb } csak a
aáazl. felvonás marad ![o$o

*

_ A japán sportol k vá}lukon, alkar-
Jukon ég 1ábukon négysztig1etes 1eokoplaszi
tapaszok alatt menthol ceeppeket helyezaek
elr hogy nunkak zben e].fáradt 1zmokat 11y-
n don fe'Ifr1ssltsék. Éz az olJárás nom
falrerrge.t uJ tIet , de tal án megér1, hogy
k1pr{bálJák.

*

Az ollrnp1a ldelén T k1 ba érkez6
30.ooo
6or:,dot Jelent a J apánoknak. T kÍ barr és
kijrnyékén a 36 szá].l és a 115 ryokan csak
m1ntegy felének bíztotít he1yet. Ezétt
oezelrJák a nagánlakápok k1ad szobá1t,

amelyekben e1helyezhetik a tijbbÍ látogat, t.
A ryokánok Jel1egzetes Japán etilueu pen-
zI szeL,ít fogad k, amely eket az olÍmp1a
ldej re nyugatl vendégek f,ogadáoára aIkal-
naesá togznek.

*

Utnak 1ndult nár T k1 ba Hglnz
Stiicke At ke-
rékpáron baJtJa negtenn1. Az utikiÍltséget
a]'kalm1 munkríkkal akarJ a eI terenntenl o

Klgérletl k zvetltée T k1 b 1. A
ItomzetkO at
SaJt lroda ezámos eur pa1 f város rád1
álIomrisával pr bakapceolást 1átes1tett. A
Magyar Rádl val Terény1 Imre, a MTST el-
n kbolycttcae fol"ytatott T k1 b 1 egész k1-
ttindcn g1kerttlt begzélgeté st. IgJ n1nden
renény megYan arra' hogy a Ji5v évÍ oI1m-
plár 1 gavarásnentes és gyors h1rk zlésbon
réazestluiJnk. RemélJi'ik azt 1s, hogy ezek
a hÍrok sok r net ls Jelentenek naJd gzá'-
munkra.

T k1 barr azámolnak azzal. hogy ak-
rlfuatlz áottÉéeet
nár J val az olÍmpla kezdete el tt negér_
keznek.Er'étt az ol1nrpLa falut már ozeptom-
ugr i5.-én átBdJák rénde1tetégénok.

An o}tmp1al eeeménygk 1ényeg bon
háron s lebonyoJ-í-
táora, me).yek kÍvétet néLkti1 T kÍ k zép_
pontJában helyezkednek e].. SaJnos a viv -
versenyek szlnhelyel a iYaseda emlékcsatnok
a háron oportcentrrrmon kívtil ee1k, hat k1-
1 méternyÍre 8.?, o1tmp1al falut ln A modern
azép spart)-étesÍtményben az' 5ox45 méteres
kÜizd téren L2 páet nyer eJ.helyezést. A
lelát k 25oCI néa befogadáeára aIkalmasako
Ugyarrttt kertj}nek lebonyolítáera az ttu-
sa vergenyek v1v ezá&al ls.

"!, t

*

T k1 ultranodern szállodálr l ne-
v-qzetqB-
ffiI6E6-H1]-ton -száLL t-, c áodálatos colnfort
uJításokkal berendezve. A ezállodaárak T -kí barr nem olcs k, dg nem haladJák meg B
nagyobb arrerlka1 várogok nzál]-oda áralt.
Egyágyae szoba ára naponta 5-2o do11ár1g
terJéd. A k1ezolgálás t ké1etes és o].cs 

"A fáradt vendég mj.nden eete 1 do]-lárért
gyuráat 1s kaphat.

*

M étkoatet e problémrá.1a konoly
gondot tí]lodal-
parnak egyaránt. A Japán Saálloda1parÍ
Szakgzervezet étel benrutat t tartott a'z
oltmpíán résztvev versenyz kn kleér k és
ktilf ld1 vendégek étkeztetésére szolgál
ételek kijltjnféleségel b l.

B ségea válagztékkal k1vánJák nln_
den 1z1éanek megfelel ét1apokkal a ki.i1ftjl_
dtek 1lyen 1rányu 1génye1t klelég1ten1.

*

:'-A 8- é-re-q_ 1409l.Lql dás nagy gond j a
keli, no veáát sége-
lnket* 1rJa Terény1 Imre, &Z MTST. elnijk-
hel"yctteoo &z elmult h napbern a pr baollm-
plán szetzett rtékeg tapaaztalatal alap_
Ján,-Ez ar:náI le 1nkább nagy probIéma, mert
a k ltséges kÍrrttart zkodág nem teszJ. lehe_
t vé az akl1nat1láz dás végett1 korább1 k1-
utazást.. Az eIs napok állarrd ktizdelmot
Jelentenek az eIálrnogodás eI].en.

Az olln l-ai falu hatn'llnas teritletág épír16TEt-Ta f alun beltil @1'eaértaut busz k z].ekedríst :rend-

rS

Az ol1mpÍal csemén.Yoxrcj1 90 Derceg
sz1nes d a JápárrokkészltenÍ el reláthat la 7oo.oo0 do]'lárog
kijlt eéggel.

gzergeltonek.
s falu Lak tnak
uegk nny1tée re.

Rendelkezésére á11 továbbá
euer kerékpár a kija]"ekedés

r6
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ROVATVF,ZI.TOz DR. KLÉIí' L,AszLl

FRANCIAoRszÁG

A francla vlvásrrak uJabb 1láaza YB[o Roger Duobausgoy utén negbalt l'dÍl'-
en Rorryne]. és LoÍe TaÍlland1ero

Bqluqel a II. vuáshábonr után{ franoÍa t rvlváE t{nagagt alakJa voltl
aklnek nevéhez -]Í[_EapatbaJaokL aianyéren /a lordod éa helg1nLt olínp1án, vaÍanÍat
1tgzabon1. atockholn1 ás br{ggzgLL vlIárba1nokgáEon/ és háron unyatrosa,k oga atban olárt
aE]'nex nevéEez ot csapalDq]BoE:. aranJrer
1lezabon1r gtockholn1 ás br{ggzgLL vlIág
ezilgt éren /a k81r 1. nonao í ég lrrxembou
11ezabon1r gtockholn1 ás br{ggzgLL vlIásbqjnokeágon/ éa háron rrgyanosa& ogaiatban ol rt
ezilgt ére ,/a k81r 1. nonao í ég lrrxenbourgl vÍlág,baJnokságon/ tua'6dl'k. 194?-t61 196i[_1s
a frano1a t6ryrá1oa8tott flraad tagJa Yolt. t8Jrélibo! 1949;' 19'4. a L955. Yb.! !t'c!ta
nog haráJa t lbaJlotsá8át. 49 Y6s volt.

Ts1t1a!d16r novo at 1d68.bb a6!.1dc1 6t tt ísD.rtebb. nglt sÍkar.llala
nagJrobb réaze aTli'-ÍÍifu}rÁbor"rr g16tt1 td it.s6tt. 19]?-bea 4yo!t9-91 trralolaorÚáa
kardbal aokságát. Eelygt 1946_bsa !6gi8o t61t. A3 a}t1v Y.raelys st l Yal vls ss avolrrlÍ''a
utá.u a f,ralo'.s vlv g! Ystsá8 veletéBébeD vott t6v l6nya.tl 'éézt. 57 .att9!al a volt.

nÜsztfuÁl
A nyrrgatL orazágok Hadgere8 BaJnoksá8át ' mely lnnár a sorban a, IIv. volt
n rendgcték ner. ÍM &lábbl orszánok régzvételévell N net Sz vetgánt K z-aE 1dén Bécsben réndgcték neg' az &lábbl-oqszágok regávételévelt l{ net Sz vetg el K u-

wrr- ffi
mErffimutim

r.nt
DÜ
@.BEE-I

ta"""'ásrn"-"-"!r' a, Belgry+] iii";
Norvég1e' HollandÍa, Svédország.
Arab X atársasác maradt távoln

Egyoatllt Áttaáot, |rancl arazág, Líbanoa, I,rrreibour1
A sáokásos r{sztvév k k zttl olaezorg zág éa al rsJeBuf{

lrab K aiársaoág maradt távo]..
' A t rverae4'lr sorá]o aa ogJéDl c1a6 bqlyét a franoLa Jsply courtÍllet rzc_

rg5to Bo8 a k rífííg sjli6áfi'evivott buáá assz Ml nlidtiesze két veres lgcl. t a turco_
bourar LínL ég oll1!ge! ki'vették. - A caapatve'gelyt luxenbou!8 eg1rtlttááe rrc'lcatc Dr8'
uegel6lve FrapctaoraaÁ8 t }csapatát.

' A Dárb&1t t ogy al vareoay 8y zt88g a avéd Le8grTall lgtt' etl. 33 r!/z-
6r Jáb ]' hualott4yolcat !y.rt eE8. l avéd sÍk r ebbg! a f BJrlgraoEbétt teua3 Yolt. ngrrt
. crapatror.glyt ls svédorg'á8 6BJrtltte86 nyerie. Párbal t rbc! e8Jébk lt E]'rlat r tticqe8lt
r.éagtvat ora'ág Yeraolyz l uDalultat.

A kard e6lén1 bdnokeágot az anerlkal' Dararo nyerte. Nagy neglepotéat
kelt ett , hogy a EffiÍffipat baJnokságot Ís:aa USA ceqpata nyerte.

íESÜLT ÁrJ,ntor

Egyeetilt Állmok L963. évl vív bq|nokságalna}c erednéRyeÍt

I. Rlcharde, 1I. Arelrod, III. Dasaro.
I. New York Pencere Club, II. New lork Athletlc Club.

Klng, II. Mltchel1, II1. Gefnkin.
New York Fencers Club, If. Salle SantelLl, l{ew York.
Anaatael, II. Peathy, II1. Anger.
Pentethlon' San Ántonlo1 II. Salle Calszár' PhtladeIpbla.

I. Hámor1 ' II. Keregztee, III. !íoraleg.
I. New York Athlettc Club, II. New York Fencers Club.

L963. év1 Sao paulo-1 IV. PáaanerÍkal Ját kok vlv vgrgenyének erod.né-

Klng Bamlot /USA/
USA.
ll1reya Rodriguez /lKuUa1
USA.
Frank Anger /USL/
usA.
Daaaro illcbael NSL/
usA.

I.
I.
I.
I.

Féxf1 t r r.

N t _t9rr

Párbaj t6rl

Kqfd r

nyeÍ t

F rfl t6rr

N l t6r-r

Párba1 t {!
Kqr$.r

Az

Egyén1:
Caapat:
Egyénl r
Csapat r

Egyénl r
Ceapat:
Egyén1 r
Caapat r

Az

Egyénl r
Ceapat r

Egyént l
Ceapat t

Egyénl r
Ceapat r

Bgyénl r
Csapat I
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Rovatunk né5lh napo9 kényszeltt szilnete és a kés5bbi vB anyagtorl dás any-nyira 'visazavetett, hogy az iiruBagunk utolérés6 érdekébén szinte csak a 92;i!-tények fe1so-
rolésÁra tell au o rltkoznunk.

fgvaszi vgrsewévad vége vidéken

- 'Áp{i1i9 2a.-4n a 9ooroni MAFC II.o. kardversen-ye neE Íit tte meg ennek azoslt{ítJnaL -a mértékét. 22 Índul verseágése holwei5éEnyeT_ ijt t, a0iben s;hler Ist-
u'6A /y!Bc/ bizonyult llubtárgával cajdán Istvánnal szenben jobbnak. III. Lalatos János
/ e! 6.rL EÍo/l rv. Bánlald Péter /y^Íc/. v. HolI Jen6 /susg/: uÍ. ca1gzár Atti1a ,/Gy rÍBIo/. vII' Hunyaddobra1 'Líbor /Bonáton/' VIII. Hugyecz J z,gef /r\onáNn/. - A ul. os'tá-
lyunat( kiirt n61 t6rvelseny gon felelt neg az el6irásokrak. 11 índul kijzii} veretlenillt t'b Eri'ta /cy6rI E'Ío/ g6z' tt. II. Ács Klára /svsE,/. uI. síndor ETrsÍ /g^Ec/ ' Iv. T th
?'4 Isv.g/, v. FaIkBg Eriya / 

^rc/, 
VI. Székely Íya /g^Ec/, VII. Hétheryi Béa /svsg/,vtIl. széLely uona'/svsE/.

l 6 b Í r ! Beliczay sándor.
uáju9 5.-én a vároqlotql ! 4yást s.x'. iendezett kett a veraenyt! a lII.o.

n61 t rszáaban 8-jn 1ndultak - egy !Ív3ÍéTIE-m. osztátyuak - a verseny azoában nen ni-
n s1qett. Ela helyré K1ss lldj"L /Dunaujv. Kobáss,/ kerii}t veretlenill. II. lorsen Francis-
|t |!.eszgtén/, III. xrénk 5aro1ta /srfv/' Iv. Igtván sarlolt a /sztn/, v. ltorváth y\et'alín
/$zfv/, -vI. Eijtvij8 cabriella /Yárgalota/', - A kardversenynek csak 6 indul ja volt' i&l ez
actr B1n sltett. I. Mátyás Ígtv jn /szfv./, II. Dantg János,/várpalotq/, 17Í. schim .'ig-
frled /Ilr.rnau j váro s,/.

r6b1r ! Boda Lá8z].
Ttir k8zentBik} 9oB hlíron fesvernenben a neÍy61 az utt r és g l:dtll kor-

osrtélyual ta1ffi '\sne;/szo1nov. II. Ba1ázs zsuzsa
/'sz/', ÍII. ra elírnda,/sz/, IY. Csag E9zt'er /Tazg/, v. vésh ErzsébeL /sz/. - rLu t'6r
A6/ Í.J zsa J.inos /Szolno\,/ veretleniil. TI. -Patk s CyuL.a /5z/, II1. Bécset Zolté,n /'! szn/Iv. fafiási cgaba /Í8w/, y. Honti Lá9z1 /sz/. &ard' /7/ I. HaÍLk TLbot /5z./, II. Ánnug
tetenc /Tszn/, IÍI. KoEondí ártor. /Tszn/, rV.' Pere.s Jénos /Íszn/, v. t{unkácsi ':aú1.s /sz/_ A ser^dti]_ 6 Le,í,wok /5/ kijzijtt Fehér 

^ 
,Íea /Tgzn/ 3y5zijtt Fény1 \!átts /sz/ e15tt. - Iiu

1 tual /5/ I. a8as LászL /tszn/', II. Bglogh lare' /'Iszn/, III. Fényi ikl s /Sz/. - xard
/1/ Gy z tt Karancsi Lajoa /'!szn/, cseh Gyula /sz/ el'tl".

r b t r á. k z J zsa János és Tihanyi J,ajos.
Iájus 12.-_én ,a l@cs}eméti ífjusá,!.i kgrdversenvt 22 indul k ziil hárTgsholtver5enyután.D}írgrászl/Ti5rffibFerenc/Bícga.5.r./

ill. tlagy Inre /netr.v.s.c./ e16tt. rv. P ta István /Nsa/, v. Turi ihály'/totayszn/,
YI. s'ecskgy Ándrás /Bácen.s.I./, YIT. sgentesi Fgter.c /DY!C/, vIÍI. szab zo) Í,án /Dvsc/I]I. AndrÁssy 

^+'t7la 
/Bácg(.s.I./ .

F6b1! : Gál Tibor.
sEolnokon 20 1f_iusÁ,sl fiu tdrviv nérte ssze ere'jét. I.Suránvi rerenc

/Dv3c/,fi.Daniffi/5zeltes/,IV.FsrayGyoray-/5z.ÚxY/V. Erdei Gyi'rs,y. /DVSC/, vI. sÍEon zolt'án /szerlt es//' vII. cserhalmi cy ijrgJ' /Bysc/, uIIÍ.
olasz Pál /wsc/. - Az ifjuság1 n j" t6riiz6k versenyén 24-en 1éptek !ágtra. 

^ 
ÍlyÖIcasnat

tervetett diint nez6nye hét f5re zsugorodott' nert aa egyik ver8enyz n t k1 kr].J. tt zár-
ni. l1n sÍté81 kijnyvc uryanig nen tiintette fe1' hogy III.o. verseny dijnt Jének résztvev -j9 volt B ez caak váe után dert'lt ki.. A ul.o. ninssités megazerzégének ugyanis neE el _
f ltét"le' hogy ag índul k kijz tt'8.III.o. versenyz 1eryen. A verseny végeredményg3 I.
veretlenill l{éEeth llong /sz- rr^v/, aki indijssze 4 tal.ílatot kapott. II. vajna Judit
/tsz,n/, LJI . Íarag lignes /razn/, tv. trehér Andrea /rszn/, u. Hartnairn cízetla /Éékéscgg-
b3i s.I./' vI. DÍiens'kí tratalin /B.s.r./, VIl. Íovács Judít /B.u.7.s.K./.! b i r á L: ,J rge Jrínirs és Tihanyi Lajos.

A TaJolcai f,ív IAc if'iugá:Í kardoz k és Eindkét neDbel1 tsrii'5k régzére
kÍi't Bet8ányi-@ vett részt. Az eryea csalBtok feg-
YcÍ'Írcnen}ént 2-2 vív t inalitottal eryéní kiiz{elnekben. Á pontvers nyt a ssoobatbelyi MAv
e6lllttrs! nyerte 215 pontt..l' ÍI. í'a9osvárí l(iniz8i Í. l5o' III. Keg'thelyi uAv I.72.
Ar esl ní vrrsenyek részletes erednérryet. ll i t6r /12/, r. holtvergeny u trin Kcrényi Mjrla
/szoobar.lneL!/, ll. ttanyÍ su8árke ,/szoítbh./, I-Í7. oosztonyi Erzsébet /Kapo9v.Kírlizs'í,/ , Iv.'
z8id KataltB /Keszr'h./,u. oértner l}dik /Ka'o 8v. Kinirsí/,u I.Da6b Anna /r'gpo sY. Kini zsÍ ,/vII. 8 th [ári. /raaykBnlzga/, ''lI7!. Iéneth Katalin /tlagyarlízsa/, Ix. u8rtin Eva /Y.e9o s-vári xlnÍ'si,/. - FétfL t# /2a/ I. veretlenítl szBb Tíbor /szonbh./, tI. FBtBlin Nároly
/szb./. IlI. rul ijp Grru}a /Kaposvárí Kín./, ru. &jdat Attila /Kag.K|l./ ' v. vajd8 Márton
/$zn./, VI. fayer lstiáa /Tapolca/, vÍI. Pogány Roland /Keszthaly/, uIll. Perlaki LaJos
/iary}'aí'ízsa/ ' - Ksrd /26/ r. Bognár lerenc /sz}'/, lÍ. agos1 Ferenc /szh/, III. cát's
ittitq /ralo'svárí Kin.,/'ry.Úajor Albert /Keazt'he)y/, V. Kovács Jánoe ,/Kap.Ktn./., vI. né-
neth Árpád /Ízpolca/, vÍI. x6vári Fetclíc /Szh/, VIII. Fclde Li9z| /NaEykAÍriraa/.

tr 6 b Í r á L ! Palág]rí J raef éa alr. (a'ogsi sjndo..
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$;-rui"a" /uá"r/-, vt. v'ujn" Csaba /veszp,t./, VíI. turjni István /gturea'/J VIII. Balogh
LászL /vesipt:/,' - Az tfluáásiak kard szánában 2l indul k zii]. veretlenÍll Loso.nczy |é!"lt,aáita_/v"uipt-./,''- a, 1fjuiásiak kaío sz.í'neu'aí 2l indul k zii]. veretlenijl Loso.nczy |é!"T
7B;:i.u'.t|7-íZít' ̂

"' 
els . "fÍ;_j;["u íá""r a /yáÁ_s,.1:/, 11I. Bab}onkai. Korn-l /ps"1 2.!./,IV: Schulcz péiár'lgl:i: 

"1:/,. 
vl_sienoáá-ehaias /veszpI./, VI. Kutrryák Gyu}a '/Bgrí s.I.'/IV. bcnulcz .ret'er / bP.Y.ueT,"/ , Y. )lgnono Anqraa / Y ettzi).t./ , Y J.o +YII. Tolnai Hikl s /a1.Pet5fL/, vIII. Ferenczi Nándor /Esri s.I./

F 5 b i r á k : xajor Ferenc és l(ováca Attila.
Junj'us 8-9.-én . PáDBi [Áv sE rendezte ne,q az lf-iusÁ.clak ré5' re tbvács

LaJoEe!lékérekiirtvtindordiJértmrs.nyt'e!olyTg
ijt e&roEitlet nevezett. Kijziililk e18 lett a veslp!émi HPsc 1o2 r,onttal. u. soDronl lAY
96 9., III. Batatonfiiredí vagas 8}. Át eayéni versenyek eredménye1 B }iivetLez6lr Félft
16r /,É/ I. Bács Péter /v|psc/,ÍÍ, Farkas Í,Ászl /\llPsc/, III. cod'sa zortén /vHP sc,/' .
vesaely cézr /Bftred/, V. S1alaí E} enér ,/Sopron/' vI. oy6rki Jánog /Pépg'/, vII. Jouber
&ilnán /sopron/. VIII. T th Ári,ád /zLtc-b)dar/. Íx. Miskei István /Bfilred/. - [6í t r
/28/ I. verétleniil wtlde Judlt /vEPsc/, II. KendgressJ' Andrienne /nnrea/, rII. trordaí
E-mese /Bfiired/' lv. lléÍleth Es'ter /'vBPsc/, v. Légr4dt zir'a /Pága/, Vl' rocz Llárta
/vBPsc/ ' vII. T th ssrolta /sogtott/, VIII. Beleznai xva /v$Psc/, Ix. PálDaí [ardolnr
/vl{Psc/. - Y'^rd /16/ I.veretleni[ sigmond András /uHPsc/, II. veszely GézÁ /Btnred/: ÍII.
1skei LászL /BI !.|d/. Iv. Joub r KáLír.á^ /soDroíL/, v. Kinnendi l'áazL /Sogtott/ ' vI. Lég_

r6di Ede /P'pa/, vIt. Bícs Péter /uHPSC/, VIII. c ra Gy r8J /Bf\jte '/ ' rx. Bed c' J tsef
/Pápa/ .

r 5 b t r á L: zatkalil lá8z1 és tsod8 J,ászl .
Kecskeméle4 16 gerqq] 6 l!o4 f!! 't6ri't nérte ijasze t'udá8'ít. versen8éaíll-

bsl verctleniil ffi ki gydzl,esen Lg}atos J zséa,/Kia-
kunféleslháza1 v'u./ el6tt. III. Farkas J r9ef /BácgE.s.I./, N. o r János /llecst.Y.l./v. tl'8lasl Ístván /Kecsk.u. ,/, vI. Fekete sjndor,/Kiskunfélegyháoal v.l./' vII. vértest
Etvin '/Kecsk.Y.l./, vlII. Papí zolt.in /x'i s}un félegyhríza1 \r.Á:/, . rirrij'9 tal!Ás /Kec8L.v.t./.

F6bir 3 0aá1 Tibor.
!s!Ö!s!entoak1éson mtndijs8ze 6 i f_Íustí.t1 Dárba-it rijr 1éDett pástra és

liirdelÚ l not tve ubtársá-val D ku g
Lászl val 9z6nben. Halnadi!( IaDási c8aba lett. - A III. og't. Lardversenyn.L 24 índul j8
vort. K ti.iliiL veretleniil lett ele Keskeny sándor /slolno}i ÁÍ.v/. II. ldunlécst Ist -
Yán /5z/' III. ler.ncz Péter /stegedi s.I'./, fi. P lfi András /sz.s.t./, Y. caonk Lász-
Lé, /sr.'s.r'./,vL LászI Ferenc '/sz.5.I./ 

,v rr'.Y'8tona treTenc /TazB/ )yLIÍ.KitL LászL /sBsv
F5bir : J zsa János.

BarátsáFo s c gaJatoérk6zés.
Balatonfiireoen Bájus 26.-Án baráts.i8o8 caalgtnérkiitéagk Leretében nÍnd 3

-négy fe$tvernembon gszenérték erejuket a vragi)ráDi HPsc és a tsuda9eati Pet6ft viv l'f r-
fi tlrben nésre9,a ti'bbi. fesyvernenben hán!a9 cBapatok }iizal ttek e$rnáasal. A cgBl}.t 8y6-
'elnek 

me8osrtoztak. A férfi t rben a vcszpréniek 8y5rtek 9!5 arányban. Ktlliinti8 n l18st-
tart Íibor vivott j l. xind a nésr ellenfe]'ét lery5ztre. - [ i t6rben vi ssont a budB9ea-
tiek gl,5te de1m esked tek 6:) arányban. Á Bel1e r-T tÍ st-Gesztegl tj6s'eálI1tásu caa9at 1gan
Liegyengulyozottan vivott. - Párbajtsrben ugyancsak a f6v{iTosiak 6y6rtel'63'-rB. z8oobor
valám'ennyi e]lenfelét le&ltzte. - A kard a veszpfémíek e}gii9r6 gy5te1nét ho'ta 8!1 arény-
ban. Ítt vesrprémet xa jo r-l(ovác g-Horváth ijsszeállitj$r csapat képv1selte. A versg(Ybir -
ság eln ke Álbrecht Ldsz1 volt.

Nvárele j i-jlSv:iro si vqrseJryek.
Má jus 5" -én a { zsefváro sj. 9portiskoia rendezett t.{.iug .sÍ l[éJtfi .tlrver-

s-en.vt. amelyen J8-an indultak. Ttjbbeknek az indulását, ké1>esités htfux"' vagr elkéeés ni-
att - is n hplyesen _ nem engedték meg. A d nt ben { Meteor, ].BVsc ée 2 rendez egyesii-
1eti vív juiott és azt megéroeme1t fdlénnyel Hanmang Ferenc /v. et./ nyette, all egész.
nap folyamán csak e5yetlen.vereséget szenvedett e}.5;4 arányban. II. Lomb r Istvfui /-BYsc/
IIÍ. roirer Fercnc 7-l . et./, Iv. erzanics Sánuot /Bvsc/,.v-. BugicskB Gyula /J..s.I./, Yl.
Bánk t}ábor /susc/ , vII. Sciru}tz Péter /v .uet./ ' VIII. Öv ri' J zse t /J .s.I./, IX. Srab
Tibo r /V. et,/

F b i r á k : i3erty In.re és Pa}ágyi J lsef.

kozvet1enki""eu!Í'}3"o'"í;;í3.i""3í''ÍEiiu*Ír*li.*tlffi::l
sel dijntijtte el a helyezéseket,. A versenyt holtverser1y után.Pauk Áipád /eetan/ r1yerte
klubtárea Kárpáti Vi}mos el tt. III. Lászl Ferenc /.Szeged/. Iv. {jándor Lajos /$pafre' '-kusz/, V. Red5 Le.vente- /retsn/, vI. Csonka Lászl /Szeged/' vTI. zile\y Ferenc /osc/,
'/ I I I. Panyi Ti bo r /nv SC/ .

F 5 b i r á k : Valent Gytjrgy és Réffy Géza.

r9



A xvlt. Ler. sport'igkola if.'l. férfl t6rver6enyén BjJtdögsae 18 vívó- té'et,t
9óstra. A dontót r. tro}ter Ferenc ./Y.Üet../Iu. oYérr József /J.5.I./, rv. Donbovérl J ózset/X',!ÍI.ker./ ) v. L6\yete8 Iatván /v.Iet,/vI. Hekach Andrés. /J.s.I./'. vII. vadá8' LíszLó ft.s.L/' vIIÍ. szlovenar\r István ,/Vasas/Ix. oaál Jógaet /xull.ket./.

tr 6 b 1 r á k : Dr. Nedcczbt Györ&r és !]6r:Í Tanás.
MáJus 26.-én az TK III.o. nóí t 5rve33grylhg! 70 résztvev6Je €&l kötBér-

közése8fordu1óutánköavetlenkiffi.iilLétnásye;Li'frórk6ré9-
se1 döntöttG el a helvezéseket. A verseny a vidé}ÉeL g'ép'gÍkéreít hogtá. vé8elednényé-
bBn: l. Farkas Máría7 szeced1 Póstág,/, Il. nadic8 rlstBl1n /Dózsg/, III. fónu8 Katalin
7!í"."7é'l-."'fi . i"i"ii óígi-lóo rá"j ,n'. szvóuotÉ ztta /zvsc/, vI.- 'oúng Zsuzea.'nl /',I asas/
vII. szliglla llona /c€et.uuvek/, vlÍr. Keresztényí Erz5ébet /Bv9c/.

F íb 1 r á k : B€rty lore és Paláryí Jóusef.
Juni.us 2-án a PetóÍl lfj. kaldverserurt rendezett' aüelyen ií2 fónyi De-

E6ny tndult. 
^ 

lebonyolitág1 reíT5zer--ái-e-Í3E6_ffiffillve1 teljelen azónos vott.- A töz-
vgt}cn kicsésea Bórkózései{ igen élesel voltak és aok eg;etben csak egyetlen t81Á1aton dól-t"I el. A verBenyt oeglepetésre Llcov sándor /vasag,/ nyerie I,ogoncty Pé+,et /v.ltet./ eL 6tt
sodín Péter /Pé16tl/; v. Béta tnte /letőtt/, v-t. sc}rilffer And'Íé's /osi/, vIr. ueszghá oa-
bol /v.sgs/, VIII. Bi'rócrly tréroly /c8at.lüv€V.! 6 b 1 r á t3 P8lágJ'i József ég valent 0yörgy.

A Bvsc I.o. klzárásos n,5i tórversenvén 45-en lérltek péótra. Rendezósc
csa! annyiban tért el a nvil48bajnoki'' rendszerl61' hoay a két körvíváaog forduló utáncBal 16 vlvó Baradt állva és ktlzalijtt közv€t1€n lciesésea rendszerben. A selejtez'óL során'ng! al3dt -eeglg'etés. Örvendctes volt egyes fiBtalo! - 1gy Desserffy' l,ov"Áir' no".v ái
Brrtóca - jÓ vÍvása a rutínossbbak Dellett. Az e15mérk5zésekb51 1s ÁltalÁban ag --séIyósekjutotts} tovább. Itt neglepetée volt Dóczyné kiesése. Holtversenyben vépett e1 Bálo8h
/H8/, cs.no].nár és Fónagy. A .ldeséses fordulók Vigzont bóvelkedtek váratlan erednényeL-
ben. Az eddi8 legjobban szerep16 és elsó helyen kieoelt' vadágz /osc/ €'LE,a vereséget sien-
vedett az utolsónak rBngsoro1t Kéaltól'aki azut in azoros kiizdclemben Gyölüeayít éa kiver-
tc. -Á Úástk ágon víszont Dér Réla /osc/ ürt be e1söpr6 ftilénnyel a!' 1zve szábó tva /svsc/c más1k kiemelt el1en.8ó bl at-Lukovichné ütötte el a d önt 6b.j utástól . Au elsó négy helyértvivott k6mérk5zés során a varrakozásnak me8fe1e1óen PIazzériano llarianne /osc/- atztősan
qy6zött nindhárom vetélytársn5je ellen és ezzel e186 ].ett. A násodik helygt Xégl AleE
/Dózsa/ fo alaLta el' amit.jó kii'd 5képe gséaéne k kös'önhet. IIÍ. Dér RékA /osq/, Iv. luko_
vlch Istviínné /E7.ekl,rofios/. A oásik nésyes }örben a két esélyes - Szabó Éva /Bysc/ éB
oyökhegyt t|aina /osc/ - egyar int 2-2 &lózeleEnel vé8gett, az v. helyet jobb t8lál3taré-
nyéva1 elóbbi fo8lalta el. vII. c8iznarak Ág,des /osc/, vIIÍ. tsóbis lla1kó_/Bvsc/. Érd€}e8
vo1t Degfigyelni a' osc ifju górdéjának egyöntetu jó vivását.

tr ó b t r á I: Pa]_ócz oyöral é8 BgTty Im!e.

- r) rJnya Bezony gyurt o8sze" A ve-
gíg ktjrvivásos rendszerben bonyo1itott verseny e}s fordul jában em}itésremé1t rren tdr_

én 35 f5nyi nez ny 8yi[t gsze. A vé-
tént kivéve azt' hogy a veze+. bir sgab ÍÍborr, /y.\./ kono1ytslan v1vá$áért . }í !árta. A
kiizéldijntsben Gerevj'ch cy'orsv /v,l./, Gy6rvári /osc/ é8 Hannan! Ferenc /v.l./ azetepe]- e}a vár-t_ná 8yen8ébben é8 n9! jutottek a dtjntJbe. Az eddig ta',agztalt fotB.'k utÚn itélvo
D ne /D zsa,/, Ro 8].ás /u. ./ é9 tla8y zgolt /1ÁE'lsz/ ]át8eottBk a versotty eséIyeaeinek. Adiint D9z6nyét el5sziir kát r, gzre osatottÁlr. Az egrik részben a D z slfu s osc vÍv k kitr-
d ttgl. Itt D Ee és PTsyb1l]'a egyariint 

' 
gy és 1 v. keí lt az élre. A rBás1L cao9orlbannostáB é8 t{agjr zsolt igen azinvonáIas gárhaicáb t ut bbl ker{lt kl gy6ztecen s igÍ 1 g.

vere8é8 nél}ill á11t' BBil(or a két csor)ort e$rnássa1 gzeBbeker t; liinthogy t{asi zsoit
Dlndl t vezet D ssás v1v t l nlnÍnálís vereséget szenvedett' Ro stás ledia é'sal Diine el-len 8y ziitt' q 

'r 
gyqg élBez nybgn aa ezuttal iaen j l' kltiln temp akci Lka} tilld Prrv-

billa Gyijr8y /D zs{ nyerte a versenyt 7 gy zeleonel. A násik hároÍDnaL e8yar int 6-6 ry,5-solne volt. Ro8tá9 Tibor /v.let'eor/ e8yetlen adott tal .lattal gzerez!e Deg a második he-ly.t. III. ilqsl. zsott /NEIbsz/, Iv.' Di'ne G6bot /D zss,/, v. Gy;rfág 
^t't'LLs,7osc/, 

vI. lQjr-
Úijc'y qsaba /.D zga/, vII. Kocala J ''!no s /osc/, VIII. ar th Pét2t /BvSc/, IJ(. Kenderessy
Balázs /v .ler./.

l b 1 r Á k3 srab PÍí]' é8 Durk Dtele.
A v.Ieteor III.o. férfl t6tverg nyt rendezett Ei1átbajnoIi randazerben 69

índul val. A td@tése a dunau3váiosi lonori cvo igv g' -rs1ne Yolt Pursr /Busc/ ellen. A-veiienyt végereaoényében Hoiváth 0,éza /v.Nei./-dvírtcsllonlcs sándor /va8eq/ el6ti. III. trar th KÁt'oty /wsc/, N. szedlacsek sáldor /EleH'm-E'9a/, Y. varga Rudo'tf /Hs/. v'I. cerzonics sÁndor /Brsc/' vII. i docrhl Gy' tg /Busc/,vIII. xonorÍ Gyijrsr /D.rnau lváro8/.r bir:CsiazérPerenc.
Juniu8 l5.-én e !Ysc IIr.o. 9árbaj t tv erse ny én mÍndijssze 19-.en lépteL

9é9tt!:B.Báradijnt5bénárcnder6ffitolényucn'Árels5.kéthcly.t i1do8enel(' vittéL 
"l. Ki Lell enelni a 8y5ztes _ cae'elj. NtLkL s ftrK/ - kltiln

Ltlzd légességét' nert kiit ben séru1és érte' anlr l ut bb kidertllt' ho8y kgrttirég voltl
Dé8iE v algvivta' s5t De8nlrerte a versenyt, ég a holtvergenyben 5!2-re EÍ gte le Licov
Séndort/Vasag./, uI. Néri .Tanás /BvsC/, Iv. Radv inyí Áalá! /Bv'sc/ ' .y. ar th hjroly ,/Bv sc/vI. s'gdlacgeL s 'ndor /EtektroÍnos/' vII.Nedacrhl cy' rÍJ /wsc/. vÍlI. KÁri,áti vilmo9
/Pet'6t7/ , Íx. Bodorkos /vaszs/.r b i r á Ll Dr. edectry Lésll és Báb8y Ervin.
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Junius zr-án gz illTK III .o.- k'al:{Verse.nv:1r} 2] Ínou} 'k ziil veretlenilI az
l8elo}g*.iktizdWa1terBé1a/unmtsAndrás/v,rYy',III.Szi1ásy1
-?ggrt -/H:fi/,-.IV. -Suh9Jga E!eqét /urr/, v. Beo'5 Levente /eet,att/, VI. sootn'Péter /petdTt/vII. Simon J zsef /Ú'tv, VIII. Meszéna Gábor /Ya,sas/.F b i r á k: Pa}ágyÍ J zsef és Va1ent Gyijrgy.

A D gsa II.o. férfi t rversenvén 52 viv indult. Az el dijnt ben S hai
/ttg/!teeésevoté.srekÍesettszenerg'oi/évi"o'oáltov bbá holtv.erseqyben véreztek el Badovszky /Éet6tí/ és larkas /J.s.T./" A dtjnt5ben Ja-
kab _Atti.la /DF,^C/, aki az el,5mérk zések mindkét fordul jában veretlen maradt, és Jávor
Ist-ván /D zsa/ egyaránt 7-7 1yjzelnet aratott. t'jravÍvásuk során a ll zsa versenyz6 bizo-nyult- jolbnak. Kett5jiik mellett még a harmadik Takács Antal /vasas/ emelkedett-k1 a Do-
zsnyb6l'__]v.-Markovits Pétet /Yet tL/, v'. Papp István /v.Met./., VI. Berkovits Hikl s /M-
7í{.u"IÍI;z|"renczy 

Atti}a /Elektromos/, VIII. $omfai Péter /v zsa/, IX. Gy5rbir l,ász]'

F 5 b i r á L: Berty Inre és Mészátos .] zsef.

llyÉri és 6szí verservek v1délren.

holtver'eDJ "'u"':i'"!"'.lÍ',Íi#ffitrl iÍi#'.í#lTiatzsa /Degrecet/, TV. Sz
(,u'\ nl,o-t a1', Yll...rrna oabriel}a /-Debreced, VIII. NeleE n rbory; /\oÁáion/' Ix. soryÁoi
T3l1| ',/ 5on*r_on4: _4 v_eTce,ry cea} III.o.-ra oln sitatt. - Az i.fj. Érdverscifen 27 inául
-t(ij?tj!t I:_ laludí lászl /eví"/, . II. Surányi Fcrenc /Debrece ,' ttt. r tri_rl'i.ni 'Á&ii]
l'otq,/ ' l'v.fÓta latván /Debrecev' v. jrdé]yt G31tjrgr /Debrecen/; vI. szláv1l reten' / ov6i/
!l!..l9{ jlate 

'/Debrecen/. _vlII. -Gaár- 
Hupa /BÁlted/, Ix. sá8b zo}tén / oeÉtácéi/.. --\gemulÓ J' ei'(ny tlrveTsenyen l9-en índultak. Á vergenyt PálDai uagdvveszpién/ verctieniilnyerte. II. -Erdei Judit /Debr./, I71. Beleznay 'Áva /.ieszpén/' rV. _-vargÁ'uÁri "|Áviiu:i7tv. -copovica Í;tíya /zírc/' -vI. Bitfuann-Ilona /zj'rc/,, vÍI. Gb bos tva 7v'jrpalota/, iiií'.Udvari xárta /v ár)alora/, Ix. tizentesl Zsuzss /Debr-'/F bir 3 zatkalik LiszLé.'

lsztehétvát/*" í:'g:í''ti't-TJz'#'n""'", jí""í'"1;
l'v. )chirD sleafríed / D.Ko.\!9-z-'/,J v. Rozdolszky Károl'y /u )$t/, VI. l{onor'i Gyijrfo ,/D.Ko:hásg,/, u7Í. Nová}_Péter /NsY/, vlrl. ovák bénes /w srJ', ll,.'nusLe. tiiav-7ÍiT":s.i]t.r,tbír l zeGyula.

nyerte''II. qqt''Íff!ííffi;i:"l :"'Jifl ;á#"'J!'.r'í{Gáspár Péter /spor7ísk./,. vI. ..Rostás J zsef. /Spott'í1k./, v7Í. Dékíny Sándor ftETjosz/ 'VlÍr. Í,íng I Bt'ví\ l/ÍllDosz/' Ix. szi'cs MÍk1 8 ,/ME'Dosz/.tr'!bir ! Gyulai Gábor.

. Juniug 21. .,ált az zdl Koh,isz sK. o r!!: II.o. n6i t rvergenyén I' Índu]kijzii}.hírTasho1tversenyutine1ffiN"";ií'':-"i.7Di:
9'ey l"/,, -.III. ^K 

ve8dy llola /Dí sgy,'t/'' ÍV. ri'ldényi E'rsí /ozd'/, v. crédly -ratar rn 7pr-
9?.qy. r/,- vl. 

-_Péter 
zgr.aa /BL).. vasaa/, vu. Loidl Erz1L /u.D z1s/, v1II' szllora 'EriLB

/ Dí sgyq ,' Ix. AcBay y'lgr / Íy\l/. - Az uslanBk}or rendezett II. o. ' !.ardv6rsenYt Kr isz
^ttila / /Bl.yaaas/ nyerte. II. L!dg-L' /NrYy't III. BgdÍt8 

^. 
/DvTy/, N. zai.i F. /or,dlf 5 b i r 3. tilly Jdnos.

- ^ 
Keszlhel_vi u4v sE III.o. 9éTb8 jt.lweraenye /'7 iÍrdut / nen volt Btn 9it6

Jelregu. L., jJtaetzry .rr'gyes /Bp. .vsc/' II.. [edectry Ey rg /BP.vsc/ ' III. Radványi Ádán
/' Bp 

'-..u-s.C 
/, rv' c'akkel István /B'.v.u./, v. Peflakr- Lajod /ttrzli'zbz,t, vI' T riiiÍ libor

ái{;);í:'::ji.:/;:.:;i:ffi{ll:'lllla"t á"*ffif#l;*:i:;l'}i-n:.llll';:l;"il-::Í*iheLy/, -!u-. F_sIlas TaEáE ,/ Bfr)teo/, v. Hegedua Imre /Bp. vagutas/' vI. reldá LáBáL '/Nya^I-
zac/, vII. l(riváclty /éter ,/Keszthely/, vIÍI. talabér fanás /Bp.tlaau+,aa/. Egy verlenyz5ta'ortszertltlen Ínagatartásáért kizártak.F5bir 3 zatka].1l l'ászl .

!y n l'g-en'.oÍít}i: 1:_"i.3" ' ]2"íÍi]l"3ti;
Endre /B^tredt/,- Iv. sereghy cuÁztÁv /Bg.bsátcirÁ./, u. vaina ceáuÁ7viáZi"in/. 'v i. HorvéthJen /vegzlré^/' vII. TBkácgi asy L s'l /Szfe|'érlÚát/. VIII. PsrlBki Lai'oá '/xk&Irtzsa /Ix. Etdész Lj,szl /Sztehéwár/. - lz ifj. n i tdrversenvt czéh Judit lvertá /y'eazo./ toi-csátldt -i!ia el31t /Bfr1ted/, III. ványi Ásnes,á{szsefv.sI.,/' Iv. tléneih Eezier fudsr".7.v. Erdély6zbt La\es /Pála/, Vl. KeleoenicÁ ottilia,/BD.Honv./' vtt. so s En6té 7l".v!c'/.vIIl. Lévai IldÍL /Budafo}í [ÜE/' Íx. Kendcresi Ádrienne /Bí ed'/. Az índul Í sil{!.a'z5volt.

Fíbirál: ajor Ferenc ás zatLalik Lász]. .

.. Au8usztus 11.-én a v s'Dr nl v1v gzijvets g BÍilreden ifi váloaat versenytrend.'rttférfitJrben8'Lardban.ffienaieleSl5i.e
L.ászL /Ta,,olca/, tt. Bács Péter /veszgt./. III' s'eleres Lá'fi,I /PáDa/. tv. r tn ltttta
/.Btnred/ '. v. Mayer Ístv án /Ízgo\ca/i VI. oodraa zolt án /veazo\/. vÍr._scnorrqr Istvén
/veszgt../, , u.!ÍI. T th Árpád /zitc/, .- 5t t5rben els6 tilác 'Jíatt /ueazpt./' Il.so aayhogvét /?ápa/, III. z8id r.at911n'/KeEÍnTTy/Jv. Páloai lagde /u'e.ipt./,' t7. lorocr
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ltárte /vgsz9r./,.uI. 7''é8,r Ldy uíte /Pága/. - trgrdban as e1a6 vegzely cé-ze /Bí1tFed/-, --ÍÍ.uÍskev Í,ésgló /B^lted/, I1I.Eárolyi La.i o VKes'thely,/. IV. Ralnai Gyölsl ,/Ye8lDl./' v.l(r1-
váctry_ póter /ieaztnelv/ ,--n- Í. --sialo -'jo-áseI tsiaiéi, , vtÍ. Tótli Ár'ád /v9a1o'tv' vIÍI.
Légtááy tde / Pága/.

' r6biró' zatka1t}László.
Áuguaztua 24.4n s lal8tonfüredi. vsc serdüi6 ffí t srversenyén 11 induló

közul el86 veretlinttl Koller Feren l. vá8vi'l-
alí oébor /sp. v.l./, rv. Ró'8ahetyÍ Béla /By.v,l./, v. Tíba Jáno8 /Bg.u.'u./, vI. Tóth
rTlád /zLtc/, vÍI. cserrty -AntE]. /ap.!.4.1, VIII. TeÚesi I',áazLó '/Bi).u.lt./. - A 8eld1+ó
lgiltrv t6rversenven 8 índu]'ó ).öBiitt els5 Berczelly ,tud'ít' /B9.u. ./ ' II. Po'ovic8 ErlI.a
ffiő/.]Jt.aa ritattn /sp.v.r./, tv. Drochos 

^rltkó 
/B|.u .ú.'/ '-v. Habl,o neatt1t /'sg.u.l./

vI. Nblv lerccdeg /Bl.v.N./, vII. szalaÍ 
^nns 

/B;l.1,l .lA./, vÍII. Íönia Rózsl /Zírc/.r ó b t r ó l zatkaliLlúszló.
sze9teEber t5.-ón e ves'Jrén-1 {ivg=gzövet8éa a Lacsay Ku'B 'Besleí e8yén1

caBpatvelaenyt tBndezett hÁmn feryvernenEen, 
_Í. 

GE -II. o. versenyz6l kizárúsárral. Ag el8ó
a vealpréni HPsc. I. csagata lett. lúásodik B veszpréni HL$c II. caa9ata és harTadik s
zÍrc üldari &sN csa pata.

F 6 b i r ó 3 zatka1ÍLlti€u].ó.
s'olBokon a III.o. kBTd. tórveIBeAY ea 6-an 1rrdultst. I. dr.c8oTdág Józeef

/SzoLnok/,rr.naffifián/SzoLnok/,IV.PótaI'{ín./szo1-
1óJ'8' kózótt első Da.ó.lc g Ferenó ,/Szolnok/r II. Ba}l tstrán /Sdo1Ío_Ef,_TfÍ|6u-5ffiEk Láaz-
Ló /Caor.etád/. Iv. Pal(at Györ&y /szolnok,/' v. BarthB TlboT /csonarád/. vr. v1dra.zo1tá'a.
/SzoInok/, vII. Kunczgrl Bá18 /csortarád/.

Főb1ró r Tlhanyí laJoE.
szgptenb€r 22.-én' a Győrl vÁsAs ll!qc!!I{vq!ge!Jé! 11 1nduló között holt-

vergo!yben€]"8őLakáto8.rríaoe/nro/'@t.Fa].udtLá8z1ó,/sport-
rak./, ÍY. Llpót Já!o8 /Iatab./ l v. cslBzé! 

^ttlla' 
vÍ. Bán18}y Péter /slÍ^b'c/, vII. sády

ándráa /sportlsk./. vII1. JánoaBy János /Sport1gk./.
r 6 b 1 r ó 3 B€llczay sándor.
A slohot üe&]tel vlYó5zöv6t8éa lfl.nől. tóIaoraenJén tö!ök€zen tnikló ao.o a

az€ltaBÍek nevaz,éa B kleaettekkel v1v_
b..ttat v1ga8zv€Isenyt. IgJ.c8a} 12 llduló volt. Í. !s&ir A-udr9a /T .uÁv/,!óforaán talála-
tot 8en kapqtt. II. NasJ A8nes /Sz.Vaqutag/. III. üó!a !{€ll|lda lSz.laawtaa/, Iv. Néneth
Jud1t ,/sz.!Ávl. v. zonbor va].érla lt.rrAv/. vÍ. rólyí uárta./sz.va8utee/. uII, Parkas v&
Létra /'I. Á'l/. vrIÍ. líendlor IréA /'Iatab./. IÍ. t€tzor Edlt /T8tBb./. - t! Íf.1. kalilver-
seny Io ltlduióla közül s18ő Dókus LáezLó /T. Áv/ v€r€tlolul. II. Ball Iatíí slM[VT
ÍT:r; szentoEl BéLa /sz.MÁv/,Iv. Bár8onJ Feretrc ,/sz.YasutBa/' v. Kar8hcB1 Lüoe l,r.vÁv/,vÍ. tronondl .uárton /T.Mv/' VII. Haullk LÁal,Ló /Sz.üAY/, vÍII. 

^.ruxua 
reronc lr.ffAv/) Íx.;

oniló Istváa /Sz. Vasutae/.
F 6 b 1 r á k . Józaa Jálos és P18té4Yi lí1h.í}y.
suepte8ber 29.-én 26 fu]duló ré8zvételével a oütx orgz. II.o. férfí t6rLv6rBenytre!dez6tt!-I.BetaB./Bp,Peúfr/veretlenü1,]I.Árm

EFurTv. lpzóky /izdL vÁsAs/' v..Lá!a /D'{TK/. vÍ. só6 /trEApc/' YIÍ. ssakáts' VIII. D3.Bh
dLtz IDUTK/.

októbor 5.-étr a v9szDrén-n€Eye'. vivóEzörétsé8 ÍI.o. ffl tőr ''Bako!,ykupa'lvereenyén 24-€a Índu1tak. 1. TaEffiTóEÍ-ffiz 
^rrrla 

/i;.
va8aE/' I1I. I,1clov sá.aalor /Bp,Yaaaa/, Iv. slno,llts sáJtdor ./Bp.va8ag/. V. !íétykut1 Pétér
lBp.la9aBl. vI. sobuean u1há1y /Bp.vaEBg/. vII. va,JBB csaba /Yegzpt./. VIII. Íóth M1k1ó8
/Yeezpt./; Ix. Ba}ogh LáazLő /Yeazpr. /. - Á II.o. kBrdYorsenit kett6s holtver8gny utá!Krol8i Ati'te /Bp.V./ nyerte. II;- t1szttar-f6-'tTffilí6Effi/. III. szlovgnBzky- l,ql oa
/Rp.\./. w. Paláey!' Józ8ef /veazpr./, v. Horváth Deze6 /Bp.Í./._vI. llorváth J en6- /Y eáz-prén./' vIÍ. ],aJo€ T€náB /E9ar/, yÍÍI. KőszEghy Ll:noa /Bp,Y./., IX'. Kullajrt IltráL /Bp.v./l
.[ lopát B Bp. vasas nyerte 3o5 polttal a v€sz!r{n1 Haladás /L2L p./ eLőit.

D 6 b 1 r á k! Dr.Tolday LaJos és l(asz.ís Gábor.
októb€r 6-á! a sop!q4l!{A!c IIIro. kardvsrsenyón 21 1nduló közü]' bo].tver-acrybur1.HBTt!canrErenc/s@tc/,IIÍ.Körmond1',ás;1ó

/9YsE/.. IY. 8u11czkB JánoB /s ÁFc/' v. Kulcsár_.Iere lslÁAEg/. uÍ. s;óJák róter /slÁrc/.vu. vatga Pál /s Álc/' VIII. Estó Péter /svsE/' I.X'. &í.a Íaiváa /s[Are/.
F ő b 1 r ó ! PugkÁs B€rtalan-
A III.o. !61 tőtvetsenyea 8-a! tlalult8k. I. Ács K}ára /svsB/. II. NónetbEára/SVsE,/oIIméEethEd1t/súsE/.v.Ézei"iiiói'lsÍÉe7.ni.

Kuld l]'dÍkó /svsE/' vII. c8J'eBdáDJl Edlt /svsB/' vIÍI. .LÍnzhaueT Íatalín /svsE/.F ó b t r ó ' 
Tóth Antal. Eal'lk Y€Igotly sen Yolt n1nógltól

uett. A kard
I" /Szolnok/,g K,/, VrI.

Ssolno el Vlv ez vots
u.l.ol a Ea?,

Ív. Dr" Csordág .i'.
Sadp

F b Í r t Szeatettvány1 J zsef.
I
o

II kard é III. ftL tdrverse t rende-
z a,

VI. t . Tomka
K./ o Rlroder K. /sa-

Ó

A t rv-eep_egy'usg I. dr.Csodráa .I. /SzoLnoY/,
S lyon J" /sars m n. /Szolnokl Miv/-.

F bÍr lDemecgBé1a.
o.')3.3

II. SzutorL. /Satg, K./r III.



15 Índuló réEzvételévol a !áoE:{i 8kunnegy.i sportlslole orsu.lf1 le'd.
vcreeayétvasgA.nysrt.,/sz.Sp!ek./,II.ue
rv" Bódl G. /s!.sprrl./' v. szccBkay A. /Bác@.spÍsk./. uI. Póta I. /Dcbrcccn/' vII. Anat-
rá's' A. /Báca.SpLsk./ ' VIII. Erdeí GJ. /D.brecetr/' Ix. Hc8jl.r P. /sz.spisk./.

rőb1ró t ce{i1 Tlbor.
oltóbcr 2o-án a NBc8kcDétl Yörö3 4gteor 1f1 ffl tőrter.gtrlt reüdgaott 2]

réaztvcvővcl. I. uaróthy P. /sze Í. BubtJ áL r.
/Caong!ád/, Iv. Kuta.l I. ./Báccn.Sp1al./' v. Bartha T. lCzoagzád/, vI' Kovác8 s. /Báoo.
sptal./. vII.zslb!.ttB QB. /c!on,tÁd/' VÍIÍ. Török B. lSzolno|/, Íx. slBbó x. /Íccgksnét/.Pő b1ró s Geál TÍbor.

A Dunau.'iYárosÍ Kohász sE III.o. nől" tőr'.rBelyén 33-aa tndulta}. I. ELts
/Dvu/, rr. wlld i-v. ucaco /Yeaaa/, Yr.
stlunk ,/v. et./. vIÍ. Korpe /K.PE'I/, VIII. FBlu lBsE/.Ix. Ke1eE6n1cB /HsE/.

Fób1rólffábccusztáv.
ó3z1 f6tá!oa1 Ycr86nJqE

szeptsnbcr l5-én e v.l{gtoor tfj. ég .crdülő férfl t6rvcÍsenJt reldcz.tt
IörYivá6osrendgzer.ben.ezirjuedeiorfi.ll./
nycrte Fodor /Dvsc/ clótt. Kctten meBsze kienclkealtok a nezőnyból. III.Bá.ak /wsc/. N.
Erd.l /Dvsc/r v. Donbováry /xflI.ket./, vI. xBlti thJ' /9zentea/. vÍI. Noly.rcE /v.tr./. vlfi.
RóuseheaJt /y. ./, I]i.. TLba /v.u./. - fl scrdu16 kíizdrlEéból uRy rrnc oat vcrctlonill l(ovácg
/v. ./ kertllt k1 gJőztcBként. II. catk /szentca/,III. Í,lpták /Dvsc/, Í\, IÁr.E /E'6r/.Y. cecrhalnl /Dvsc/| vI. Ju}.áBz /u.u"/, vrl. c8crny /y.ú'./. vIIÍ. Nraugz /Gy6!/; IÍ. ua:
Jotoe /úzea/. - A verBenyzőL kereszttrevol noe állBplthatóL nc8' melt a főb1rák n€ll 8orF
aloskodtak B YorBenJJ egy zókölyv kltölbéeéról. Á klrondrlt vera€nyblrák közÍll nen J6'e!tncg Réfy G. F ó b !' r á kt UJváry Tlbo! á8 val€nt Gyö!8J"

sa€pteDbcr 2t.-ón a Bvsc 1fj. párb4jtór veregnyét holtvcrgeny utá! cza}-kcl /v.x./ nyerte iloltóa lDózaa/ erfiTl-Ift-Til_rőtÍ7/rgfr'F']lE-. renyrr /ceciol/. V. rú8-róth Péter lBusc/J vL. szlovanazkJ /Yaaaa/. vII. la6oczky /Bvscl' VIII. AbrÁhÁn /Bvsc/.F ó b 1 r ó r Rábe GuaztáY.
szeptenbcr 22-éa lz ulpegtt Dés5B Íf.l. nó1 tórvcrBenJt $!d9zott' aclyc!

rbbcekorcaoportbctartozóiIr.o.vffivca3'cereádezcrica
kílzdött ós ki1encea döltőbon két vldéLl Ycraetlyz6 véazett hotttcrselrJbgrr cz éLca ?-7 gs6-
z€lanEol. t{éDeth l1ona /szo]-nok/ é8 uónuB Katalh /srontaa/. tJJrlvivá8uk orcdnéaye-to-
Llttt€tébgn ctlentBondás Yan a vereenyJ egy zőkönJ vbon ' oert az úa]ran utóbblt tuntgll fcl
4'2 arányban - gy6zteeként' d. Nóneth.Ilonát JeliJl1 ng8 a vcrs€ny 8yőztcaén€k. III. vá!y1

^gn'a. 
|JosI/, Iv. IeDyhárt KBta1ln lBvsc/, v. Turkovl'ta olga /BvSC/r vI. T1ba4J'1 cabrl-

aILa lDózaa/, vrl. Iachó GyörgJrl /HsE/' VIII. l,év 9J lldlkó /BMTE/' IÍ. Htdasl É1a losc/.
A kírendelt verBenybÍrák köztil non J€].ent De8 sze1ény1 IstYÁn.

F ó b 1r á k: Berty Inre és vB].ent 0yö!8J.
Loaonczy Péter

moz, nyb I. IfI.
s.T. / t tII.l{8d8Jr
Sándor i\,í aaaa/.

A Vaaae 1fj. kardversenyét 3L indul ktjziil veret}entiI
/v 'M. / nyerte J . M1nd ket ten lgen k1vált ak a
PanyÍ ott /gvsc/ ' Iv.-v. Scháffer Andrdg /osc/ éa Bablorrkay Kornél /Esrl-
cyui a /n zsa/ Í vII.Bánhaln1 János /Y.M./, VIII. Hank /szolnok/, IX" Ll.cov
A kirgnr]e1t velsenybirák ktjztll rrem Je1ent neg K1éb Lászl .F b 1 r á, k l Palágy1 Jcizsef és Przyb1lla Gyii:r6y.

' 16 serdiil kaldoz versenyét a Ytir a eteor éa a Dsbr'cclt vsc k zalclE.
Jell6nezter arnÍben az el bbiek earadta} felill éa B Gorevlch nBn&edéL ulabb két BAr.J a nu-tatta me8 kezd d orc azlánk rme lt. Kijzu1i.lk et6 lett Yerétlenitl Gerevích Pál lv.v.7. J7.tlaal II0!e /Dvsc/' III. Gcrovlch IÁazL /\.u./.IV. P ta l8tván,/Dvsc/. v. Gazda MíhÁlY
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^ 
ktrend lt versenybirák k zul ttgn Jelent oo8 Kl'éh !ászl .r b 1 r á k: Palágy1 J zaet éa PrzJbllla Gyt'r8y.

Szeptember 29-én a ME!ol_al_LI-.o---!_q5dversonyét vegyes rendszerbon bon.yo-kijrviváeos fordul araái 3z a nyolcao d nt6tgl1tották. Egy kijrviváeos fordul ffin a
k zvet1en k1o éBés rendazelben' oaJd 1Bnét ktirYÍvással kiizdi'tt. A ktegéaes foldut k 1068:lcpet 86 az e].e6 hároo helyen ktgrnelt v1v - Tolnay. zét'áBr éB :íi.lt! /szeB}d'/ - k1eséEc
l9l!., Á Yérgenyt lceérdeÚelten. _'vaIaBennyl .llenf lét f lényeeca -1e8lr g6_z11ah' FeregoYoI!. A YerEeny! nc elqeoeiEen. vana&ennyl aJ"lenÍ ret roJ.ényeaa! le8JraÓ zllab' Fereno
,/osc/ nJerte Caonka Láezl lSze4edL s.I./ e16tt. IIÍ. xépe8 'IÁbzL /v6i g cs11188_Tr.ay./Iv. scbliffer Andrág /oSc/, V.-!áezl Ferenc /szegsdr s:Í./. vI. lanyl otto /nvsc/. 

-Vii./oso/ nyerte oaonka !áEzlo lsze&adL s.I../ g}Ótt. III. x pea -lá8z1 /vtiT B csl1188 rt.al./Iv.. scbliffer .Andrág /oSc/, v. -!áBzl 
- 
Ferenc /szegsdl s:Í./. vI. larry 1 ottrí /wÉc/ r-Tri:KoYáca Bldre lElektr./, VIIT. slnorr J zaet / TK/. Á kÍrendgit vcrssnyblrá} k !ii1 nán J.-lént De8 Beta IB!e.

F b 1r á kl Berty Inle és Bábay BrYln.
okt bcr I3.-án a Vaeas gerdijl ! 1 t6r vgls .uy t 12 lndul k zii]' vorctle_

Ditt M c8Í Anna ,/Dunaharáez tt,r nsTf,éT-TflEiffiEJHsei. iii. uit"s iiáii -7Í. 
;7: 

-i 
.BL /HsE/ | v. Há.u Xatalln /y.Á.l, yÍ. Flnta Ed1l lDvraha;aazt7/. VII. Ceep 's,eztéi' 

/n".
' kBzentElkl a/| .VIII. Benedok Ágnea /uEDosz/. - A III.o. n l t rvereeny 59 téaztvc:t67aaár az el nérLdzégck 6oÍán sok holtveraennyel t artTFoTFÉTG-EílE?l ][á?T_?t vot t. vérgraá-nány r. Szolaokl ártg /tlsE/' II. Hango8 Ed'r /osc/. iII. vályt Ac.ooB /JosI,/. rvl xérrIlola /JosI,/' v.Gqng zguzga lYaaaa/ l VI. Keoény Luc1a /B tonut/' vII; schtiberl 'i.uloc /va-
Ea8,/ ' vIlI. Pekker Terér /vt'r.cslll.TrgJ'./' Ix. BulaettÍ c18ud1á /v.\./. 

^ 
kl Y. lalclt Y r-69nyb1ráL k giil ncB J lent'no8 Kaazáa -Gáboi /t brr 7, toYábbá E ry TaaÁarPcrlatry.I6bír 3BomsPét r.
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IfJ usrígl párbal t r válogat

, IfJueágl kard válogat
III. osztályu n Í t r
II. oeztáLyu n l t r
III. ooztályu férf1 t t
BudapeetÍ Vtv Sz vetaíg értekez1et
1II. osztályu párbaJt r
Budapest Kupa feln tt n61 t r
IIn oeztáltrru kard
III. oeztályu férfl t r
IIr. oaztályu n61 t r
IfJueá8,1 kard

BudapestÍ
baJnokság

Budapeetl
baJnokeá5
vldékÍ 1fjuságt Loány t r egyénl br
III" oaztályu kard
III. osztál;ru a t t r
IfJusáe1 f1u t r

1fJuság1 ftu t r egyén1

tfjuságt leány t6r egyén1

Rendezl.I

Budapest1 Vlv Sz veteég
Budapegti VÍv Sz vetoég
Honvéd s"E.
Gy ri EtO.
Ózd,L Koháaz
Ttir kszentnlkl a
ftirtikszentnikl e

Budapestl Vlv Sz vetaég

Budapeetl Vtv Sz vetség
BudapestiYrsMeteor
Mtskolci Sportlakola
Székesfbhérvár

i

hrdapestÍ Ylv SztÍveteég
Csatorn é'zá'sL l{iivek S. E.
Budapestl Yasas S.E.
Szolnok
Szolnok

Budapest1 VÍv Sz vetség

Budapeetl Ylv Sziivetség
Magyar V1v Sz vetség
Voszprén
Gy rÍ ETo.
Voezprén

ttní,rut {árdu
nlnDlszMÜvEs

Kqr csonyÍ oi ndé&ok,
utcrz si cikke&

nagry v lgsztékban
KARÓneszIJAK

,rAvI TÁs - Á LA KI rÁs
Telefon: 187-466 Buda|est, Régtposta utca 19.
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