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UJÉW K0SZONTŐ

Isnét e6y uj esztend' kcjszcjntcjtt ránk. Ez alka]omb l a
V1v l]1rad n ker.-esz i.i]- k sz nbcjm a Ma6yar V1v Szcjvetség
Elncjksége nevében 1s valanen4;r1 a v1v sportban tevékeqyked
sport ársamat.

Váloga ott v1v ink az etnul év folyamán szrámos nemzet-
kcjz1 versenyen d'1ada].maskodtak. rfjuságl és feln tt vllág-
baJnokl araqrérme és értékes világbajnok1 helyezéseket sze-
reztek. Vlv tnk lsméb ciregbite ték a v1vosportban ha8"yományos
j h1rnevtikeb és ered.ményességiikeb.

A v1v vezet k, társadalml- aktivák és edzok ls j l v1zs-
g,ázbak az elnult évberi. Rerrdkiviil sok feladatot old.ob ak neg
- a sokszor felneriilb objektiv nenézséBek dacára - ktizne6e1é-
6ed'ésre.

Az ered.mér\yes munkáért és sikcrekérb kcisz net 1l1e l
mlnd'azokat a vezet ket, edz ket és vivokat, aklk arurak akt1v
részese1 voltak.

Az uj esztend. uj felirrlatok e]- á111L valamennyltinket.
Mérjiik fel ezeket az uj fe]ad'a okab, basznosibsuk a mu]t ér-
ékes bapasz aIata1t és lássunk uju1t er veI és lelkesed.éssel

szerefett sportunkkal kapcsolatos valamenny1 munkához. Szii:rr_
be1enii1 tgyekezziink vlv ink r'észére &,/, eredményes sportotáshoz
sztikséges 1egjobb 1ehet ségeket és fe] t teleket b1ztosltanl.
Ennek érdel ben vtv k, ed'zo, Lársird.a}url aktlvák és ve zet k
fogJanaJ< tjssze Lgaz sportbarát1 szeretetben, alakulJon k1 a
f bb szakmal kérdésekben o1yan egysé8es felfogásl il ly spor_
tunkat el bbre vlszl.

Az 1967. év kezd.eüén ltlvarrok valamenrryi vJ.v nak, ed'z nek,
vezet nek és társad'alnl nunkásnak tovább1 j munkájuk}roz j
egészséget, sok slkert és bo1<i.og uj eszterrd b.

Kovács I,á1
az MVSZ eln ke



nfiTs elnÍike an ui ffi Íetn atairlt
Éy véréa. aElkor a le1elt g 6portBgemények E1trd befeJez6attek' é1érk6'att .alt:tek a'

la.l"l'n .?-Ii eí.riii ésiténao taEulgégaít éi tapss'tal8táít nérlégre t 6ruk és anrek fÍ-
gyeÍerit evéi et éve1 a Jt'v6 tervelt el 1Téqyozzuk.

T1r.61 folrtatott beszé1getést a Népaport EunkatáTBa !gr1 Gyul- val, aE ms glnBkéTgl.
tJ'."""áii 

"" -' 
rroiv rérr6rb sloiihái "áE""[ 

áinuté az elnuIt 8ztend t 11Ígt6en uegelégetlée-
Bel' a J YEbe íéttnive peit18 b1zakoil a! 4y11atkogott.

- Á ngsrar sportEozgalon e8éazségesen feJ1 d1k''_!o foJl altek á]'t al ban..- 
'ÜYctgé8g1nkÁ. ".o"guíeÍl1nt is. necáuletteÍ netyÍ á]-ltak_legJobb sportol lnk a lenzetk z1 poronilokon

iá. ÍL rsgo+an re!'doz9tt YllÁBba Jnok8 á8okou 11 aranyérnet 
' 

10 eluBt és 14 bronzérEet'
Úsgzeeen 60 Y1lÁgbalnokságl helyezést Bzetezlek, az rur pa bgJnok8á8oko!' p9d1g 

' 
ara4Í 

'10 ezuBt ég 10 bionzéren tjegzeaen 50 helyezést érttlnk el.
- Az e8yeallletek f6J1eBztése a noz8a1on it at kéritgsg' -_ folytattg E8!1 oyu19 - Ys8-

1té1ést!r[ Á;erlnt sgerveiet1].e8 sl8 Borban Ez a le6a}.tué1t abb . '}rI 
! -a ko!g168B'uaulk 1l

}it*Íd*:n";'í':"j;m:**ln$F"}"nl"''il}!ingÍluÍ"nf:*:*""5iil"ífiiío"ÍT*Í:Í}"ÍlÍr *fl*_
ke éBek go'án.

- o].íÚpla e16készu1ete1nk a gpoltágak t bb é8qben J 1 haladnak olaP1tottg Be8 e.tg_
v bblakbán áz uts etoure. A'z orEzááos tánácBu1é6 nár a tokl l ol1npla utén ne855atts te.n-
áei;i;t:-Á";t._-'i"i-iÁviát r-oéi i Íx. ounp1a Áu érdokelt aportégatnk fé1ké8zulég !.k
iuiZiiá"t.ri á'.-nlu"" ." éJ"i;"aoug" á leos 3g az MTS országos_ tanáca4aak kÜzÜg tlléaén ha-
tároiiut áeg a felkéez!l1é8 a].apvet 1Yelt.

Á ku1a'nféle ran8lísták és statlaztlkal k1Úutatágok azt b1zo(yltj kt_hogy bár a ncn-
!etkuz1-6r6'Í6 

'onyok"k1e8y 
n] it 6désÍ tolyanata' ha le}ret né8 cBak fokoz dott 

' -El tartjuk
iot<l ban k1harooli helyuiLet. A nenzetk z1 veráengén azonban hallatlanul é1ei6tl1k' nehc-

'ebb 
na lépést tartan1' IDlnt bérelkor korábban.

- trasy a noz8alon n1tlitel ta&Jénak és t1sztgé8Y1se16brek a íe1a16sgége - 
'eJ6zte 

be
nyllatkozatét a' Mls 61lr ke.

Íitézve a na8yJe} !t6gé8u Eyllatkolat 8oDdolatnenet ét 
' 

u8y YélJuk' YítI térsa(lalrlunk
." w5-áruÚtá ]."Ei:i.r""it iríven- tosla k vernl. nínt ahogy'ezI-n r élnÍjktlnt 

' 
Eováo8 Pál

u]évr Evr1attozat an k rvona1a'ta;-va1au1lt crvlkoYszlqr Tereno f tltkár e_8zÜYet8é8 Ye-
oéiégeu-e" BzáItaékozlk e céI_érdeké6en ne8Ya1 81tanÍ 

' 
veieenyz ink o11Bp1a1 lelkéBzltté9é-

lek tervezetelben e lap haséb Jatn nár k1feJtették.
' T'8yanugy verEetl.Yz llk. eatz61uk valaolnt _táraa aln1 EunkáBalnk gportszoret erdleggL-

tésBel foAják a l Yobelt lE a aggy cé}t B'ol8áln1.

Wartburg Kupa nemzetktizi kardverseny
Versenyz lnk. Kalnár' Maroth és Tord'ay, 18én l haJr8ulatb8l 4.-éd lf ral<or érkeztek

a vendéglát Eisenach városba. Á MaByar vlv) szaivetséE el relátása ktivetkeztében - &1utá_D.
kéqyeInes utazás. volt biztogltva - vereenyz Ínk fr155erx száIltak ki a volalb l. Á ventlé8-
lát elBenac}r1 . DiD'allo részér 1 Kar1 l,allenbach fogadta kiild ttsé8iiD}et. Gépkocs1va1 a
a "Park" Hotelbe v1 tek bemíjirke t aio1 eiseíachl taltozkodásu!* al&tt szá11á9u!k volt.
V1v lnk 'e8y nagyon szépen bere4dezett kényelnes fÍird szobás hárou á8'ya5 szobát kaptak.

E1 ttijJrk érkezett a cseh6z1ovák' a bulgá:c és a lengyel c5apat val LnlEt a. 11pc5e1
v1v k. Á ver enyen résztvev vlv k és vezet x k zijs vacsoráfr vettek r:észt. Itt taIákoz-
tu-Tl.k Magyal tr'er_enc és Beke zo]tárr x1senachban dolgoz viv nestereinkkel. Dr. G' Mo]DáI
Lajos elfo8]'altsága E1at ezen a vacsorá]a nero budott negjeleE]l1.

sLet'enbol'll lénye8ébe! ragyo$ al1 berendezebt sporttelep! 1tt foB1alkozna\ a nag'y&r
eesterek 1s a vly kkal be]:tlakásos fornában.

K1ad 8 ebéd utá! Yendég1át 1nk neBhtvására felBentii_d( WaÍ'tbwtg várába' Maradand
szép é].Eényben volt résziink. Á kiráJxd'ulás után verseqyz 1!} a &á5nap1 vereenyr'e va1
tekl-atetteI hideg vacsoráL kaprak. vacsora utár' keri.i1L sor a hlvs.taIos neÉibeszélégTe.
MegtáTgyaltuk a verseqy nenetét és a csopoPtbeosz ágokat. A verseqyen 27 }. r6eI\yz
1ndul ' ezért hár'oE 7-es és egy 6-os csoport alakult kl. versenyz ln}et ntrndeniit csoport-
els kkélt Jel 1ték. A wrser\y VéE1g k Tvivágsal bonyol d.ott két pástoB. Á né8:y csoportb l
négy-néry VergeDyzo keriilL ' 16*os d nt be. Ttt DeEzetenként né8yes csapatokat ala}ltot-
tak kl és Íg'y a csapatok e8:y áss81 k rbe vlvtak niután a csapattagok eg'yrnásk zt levj.vták
assz Jukat.

Á verseDyt lgen szépen feldlgzj-tett hatalnas toTÍIacsarn okban 6.'-án re65e1 J./2 9
rakor kez tii}.
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Áz e}ső fordu1ót Torday- líálnán_ ieiel1 ].eudi-i.Letes' '':uag'/i:fos'' vivással vette. Hat győ-
ze1net a.atott és nindössze ].o találatot ka1,ott! (aÍmar Júlos ugyan csoport.iában nasőáit-
ként_ vó8zett'..ez azanbaJ. a te].jesitinényének-értékét nen ront ja,--lrert a üiráÍÉar ni:"önne8 keIlet t küzdenÍe.

[,/lJ'róLh I'éber h.rlos csoportba ker)]L. Itt eL rtómetek 1e3 obbjótó1' Diecl@anntó]' és abu1Bár RussevtóL 53r)5.) ar'Íurbr'rn e.lsze}rvedett veresége e1Íenéré ís Ít.iretyán rnent tovább.
lbben az 1diiszakban ná:c érzóke]hettük ho6y a nénet yersenybtrák bizony ke."'ese! va!-na} és a m1ei3ktő1 nagyon e.Lrí1..r.rdtak.
lj(llután , órakor kez,lijd'Jtb a döntLj. y.ét |téEei' e8y m.r8yaL! /egy bulgár V1vóval klegé-szíLvc/ és eBy oulcjl-ler'j-7e] cgapst o]J (u_Lt kí. Ujkeiiilt ügy inLéLnr. Eory az erősebb'nÖmeE-csapot a oaf,JaTokkaJ" cgyideÜü]eÚ vjvja ]e az e5yr: 'isl,-öztl esszókát. }'íaj nl( ebbő1 aIorcluloool eéjJn;L:rt korbe verve i1 bu.L8jrr Russev felett aratott 8-yóZefenoe1 Lerü1tek ki.Sajrros, il' zgür'ilr_ib:'k 1tt is ma.r eIÓsen é.ezi]etjk vo1tak.
Elsőlrek a bulíJ l'-.l'Üi l8_Je1 velf,/es cs:}pel,o[ ;jIpL':k eltent'' 1ként. íalnáTt a zsüri seÍllud'cir meJíngaLni' so.ca aratta;-yjzc1l'u'il. '.'al.''L'}l ó5 ']o.day ViszonL a téve6 1té.Ietekmla]]f Íde8esen ViVoLb' ülindkettelr két-kí:l veresóSet saer:eztek.

'' Á verseny eddi8i_'ideje alatt neqíIl]apitottuk' ]roBy a f egi{ i('ryer'su1yozot Labb zsüI'1a ller'UenL l'aa.netl és Ku''l Tsfl-lé] ;:süri ptr. l','J in:ézLük! :.o8} tr néÍúet ésaprtok e.l1ene]ö',tük Vivjurik. A dönLó fe1éne1 mó'l tnit,rjnl'ron'vcrlenyzonx ná5rorr jJ n"iy"í uórt. r.l't"
:T{:99."1lii:ll ''l,;{""gl llajráL nuaaLot1. beJ olosan irersenyzáit. Íiti]-rr8" Jío"álasal nágyceI'szeÍJL ítraLl'ak. Jol v'.jdett'. t'iposzbjai kit|inóe! ü1tek. |v'ií irderr csörrtéjét bíztósarn nyer-te, ezzel biztosítoLt& rcszünkre az e1só l,e1ye!.

!1a|ó Lh ebben az idt]rjzakban csak a I]'jr'cLek 1D,:jobbjito]., Dj'ek]n&rntó1 szenvedett,/('rc''':ó$e L ,., ori,nybjtn. li'ycbkenL C' iÍj l',l'y iId l..i.L;rdrJ] u"it Úiá"'ri" Éot. -Á"ienet
1'Íej.í'el'' bi.r(;í túVedasek &1atb' 

'lo 
ar:rlrJrbirn vezetctt :e11enc, mlkor." biietásuniirá rgenrr.r'gy ki.jzdelemberl meBfoI.diioLti.r az ere<JnJiiyt i}s 
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Fiatal magyar viv reménysEek országos sel%szemléje
Az i96í]-os eszl'end ulolsojcpjaiDan i.nét a_ masyar vivás tavasza suhant be azo.eg Nemzeti Sportcsarnokba, trog_y iráron n.p". u..ir'á[a ve.iye a sok haTcob látott ter.Ineket.

. 
'"'|;Ti'u;:l]i3.fu:ái:'" 

1fjuslig izga]rnáiof' ujjolgását l' rajo4E r nét l volt han8os
I'b "dec.27-LijI 2?-iR.r-'ndezLe a l']udap?sti V r s.IJereor a Bvsz haLllaios tá_0o8a ása

::iá:l;*"ínil3H.harYomárÚossÚ "'ir' e""esi-"J""s.i"íÍet, 
''1uáii;.u'uát,"ii"iris.or. e".

u" ."Í'r"I+g::: :-í:"'H:ÍHE::}-:l:":":.?::l+1{ 1178'vlvoja lépegt pástra' ho8y az egyéní
ve::seqyen téÁ"iliJá'li i;3ijá5:Íí:" a ry zelenér ' l'LleLvé a táIárainé1kiií1_-r.Bi."rto-"



Á rend'ezés hatalmars munkáját Denk I'ászJ.o f 'r'on'ag2{ irán;i ásával a Vorcis Meteor
rendez gárci.ája d.icséretesen lá ua eI. A rend'ez ir'o.ra ''Ielke'' I)r.D czy End-réné és Vargha
Il-us volt.

Pacséry Káz:mér és d.r' Felkay Anc1rás f birák míntaszeriien szervezték meg a birák
irárryitásáb- és a verseny IeborryoIitásá!. A zsiir1elnoki tiszteket a 1egisnertebb.-nasyar--
ve*""eoybírák ]-ábták elr'd-e az bld-aIbirák kozt 1s ott volt színte mi-nd.enki, akt ''szérm1t''.

Megjelenéstikkel, fárac1sá5ot nen íslner lclkesed-éstikkel 1s a seregszemle fontosságát
és jerenÉ sését akar ák harrgsulyozni. KCjziiltik is péld.aképpen keII megenlitenl Gerevich
,q,raáár sokszoros o1impíai éS vitágbajnokot, aki az eBész hárorn napot szinte negszakitás

'láÍtiir'ivégigz 
s urLzbe'.''

Szenet-lelket gycinyorkcjd. et tátvríny voIt, amikor Elek IIona viv j-nd'ulQjának han_gjai
rrel1ett a versenyzo|{ felvonultak a nagyberembe, hogy neghatlgassák Szab Pálnak' a BVSZ
elncjkének megrryit szavait.

Aztán rne6kezo. c1obt a }rárom napos verseny, ele izgalommal, a fíabalsrlg vibrál
nyugtalanságával és sok-sok reménytke}to taperszta1attal.

Nyu5od.t szlvvel rnond'hatom: e versel1y résztvev 1 k ztiI nem e8_ye1 fogunk nég ta}áI_
kozní á Éovetkezo évek nagy világversenyeln is! Az egyestiletek és ed'zok jo uton haladnak
az utánp tlás f ejlesztéstiBén. Ktilcjncisen_ cjrvend'etés a vidék.e_syre feltiin bb feIfejl d.ése.
Remé}net , hogy áz MYSZ, megtaIálja a n dját e fejI d.és továbbí serkentésére!

Jellernz az er k kieg:yentibettségére, ho6y a ta1áIatra men egyéní verseqyek kilenc
számának gy(jzelne B egyesti1et kozott oszloti neg, mig a csapatversenyek hat számát m1nd-
más e5yestileL qyerte.

Vcjrcjs Me eornak két g"y zelm'et szereznie. Á
nyer:te ! Kiiloncisen feltiin a Szombabhetyt

rnind. kebben az osszesitett ponbrrersenyben

A verseny rész]_etes eredménye
TaláIa nélktili képesit verseqy

Csak az eg:yéni versenyekben sikertilt a
csapal,-verserr.yek fe1ét ped.i.g víd.ékí eg:yesi.ilet
HaIad.ás és az Egri Spor'tisko]_a e1 retc5rése,
neves f város1 egyesiilebeket eI ztek meg!

L_t egif_j_abbgE
Leány t r

I. T th Ágnes /V.Csillag,/
TT. Gerzanics Annak /BVSC/

IIT. KiráIy Arrnak /Hsn/

If . Uttortik:

Lászlo /v.Met. /
La jos /u.nazsa/
Tarnás /Y.Met. /

Kard.:
r. Gárd.os A. /V.Met. /

II.Suhajda G. /EgrL SI/
IIr. Gellérb M. /Yasas/

Kard.:
r. Kunos PáI/v .Met/

rI.Karsai Tamás /Yasas/
TTT. Eszes Tibor /HSB/

Kard.:
T. Hidais J zsef /HSE/

TT. Nag'y István/Bvs}/
rTT.Més,,áros L. /v.Meb. l

Fiu t r:
I. Denjén

TI. Sonod.i
TTf. Z1'J.a}:y

Le ány tor:
T. Fen;rresi M. /V.Meteor/

TI. Haj zer . J. /IJ .Dozsa/
ITT. Slsak Agnes /V .Met. /

III. Serdtil k
Leány t r:

r.Fogaras1 Éva /osc/
TT. Hamp Beatrix /V .Met . /

III.Sziics Márta /osc/

I..,Leglfjabbak
L,eérny t r:

1. Gerzanics Annak /BVSC/Ir. Király Anna /HsE/IrT. Csil11k Klára /Qsepel/
IV. Mér1 Erzsi /szombaLh, /v. F }dy Mária /Csepel/
YI. Kaszás Mária /Eger/

Fíu t r:
I. Keresztes J . /Szfebérv. /

TT. Szab LászL /El-ektr. /
III. Gulyás Jozsef /Yárpatota,/

Fiu t r:
I. lovas Tmre /HSE/

II. Orczy Gycirg;y /V .Meb . /
IIT. Bánfalv1 István /JasI/

l'a1áIatra me{r egyén1 verseqy

4w.
1sy.
, 8Í.2 sÍ.2 gy.
r gy.

I. Kcikény M1háIy /Vasas/ 6
II. Suhajd'a Gábor /Eger/ 5

rII' Fazekas Béla /Y.Csj..ILag,/ 5rV. Gárd.os And.rás /v:.Met. / +
V. Szente Lász1 /Yasas/ 4

VT. Horváth Lászl ,/Debrecen/ 2

Fiu t r:
I . if j . Sonod-í La j os /u .oazsa/ Bg:r

rr. Den'ény Lászlo /V.Met. / 7
ITT. Horváth István /Yeszprém/ 4
rV. Sa jg Pál /U.D zsa/ 4
V. Bánta1 András /HsE/ +

vr. Cséke Árpád /Csepel/ ,

5v
5y
sy
5y
sy
5y U



fI. Utt r k.

-,!ea4Y uor3
I. Tord.asl,/Schwarczenberger 11sna/MTK/

rf. Horvátb Már1a /Szombathely/
ÍIr. Maros Magd.a /BvsC/IV. Fen;rvesi Julla /BVSC/

V. Hajzer Judit /U.Dozsa/Vr. Hocb.stnasser Mérrta /Y.Meteor/\nI. Fenyves1 Márl-a /Y.Meteor/\nlr. Takács Rozál1a /Y.Meteor/
Tx. Cstár Í}va /v,Meteor/

' 3íu t r:
r'Ercsey LászLo /v.Mét. /

TI.T1l1y János /Yasas/
TTI. Juhász Gábor /Y.Met. /
IV.Dávid Gábor /Yasas/
V. Várnag'y Ern /Debrecen/

Vr.Rák cz1 Viktor /Csonsxád'/
Vfl.Papp Jen /BVSC/

VITI. Sch ffer Zoltáa/Yárpa1ota/
TX.Danka T'ászL /Pécs/

A vid'ék1 csapatok ponbversenyének
végered.ménye

r, Szonbathely1 Halad-ás
TT. Egrí SportiskoIa

rrT. sáornoí<t tvtÁv
Tv. Veszprénj_ Halad.ás
V. Békés megyel Sport1skolaVI. Debrecenl- Vasutas

B
6
5
5
5
4
2
1
1

7w6gy
6gv
5w4gy
4gv
2 g;Í
1 g:r
1 8:Y

gy.
sy
sy
8y
gy
SJ
{v
5y
sy

sy
gy
8y
gy
sy
8y
8y
sy
sy

11"+'I. Kocsis frnre /WSn7 B
IÍ. Ábay Bé]-a /Yasas/ 6

IIT . De trre Zoltáa /v .Met . / 9IV. Károlyi Istán /Yasas/ 5V. Kamarás End.re /Y.Met. / 4
VI. Szederkény'i LászL6 /rtmnosr,/ )

VTI. Bodnár Balázs /fr;ger/ 2
VfTI. Bencze Attila /IUIEDOSZ 2

rx. Ba6í Károly /Vasas/ 1

Csapatverseqyek

Leány t r
r. BvSc,/Maros, Feq;rvesl, J . Lénárt /

If . V rijs Meteoi ,/HochstrasserrFeqyvesl

frr' Szo}nokí nn,q,v z$áT*3:Eí"1a1,Kere kes/
Iv. Veszpr. Iíalad.áslHorváth, Fr1eberb, Tantos,/

Flu b r:
T. Várpa1ota1 Bányász /Gulyás,

Scháf f er, Csás zé.r /
rT. BVSO ,/Papp J., Hasgzé'rrVargha/

III. Vasas /Dávld', Tilly, Rábex,/
IV. Vcjrcis Meieor /|u.nász.rErcse,

Slsak/

Fíu t r;
I. V. Mete or/Hamzi, Halmi ,'Kovács/

II . Bp. Honvéd./Gen.áJ:I, Héry, lovas,/
TTI. Szonb. Hal. ,/Komatits , Nagy B. ,

rv. U. D zsa /^1.3:Tftijao,rv"g,J házt/

Karu i

I. Szonbath. Ha1ad"ás /CsIkány, Berta, Bencsics,/
rI. Veszpr.Hatadás/T vizI, Soml.a1rKarácsony,/

rT1. Egri Sportiskola,/Mod.oványlrSuhajd.a, Fekete,/
TV. Vasas ,/Kokény, Pajor, Kard,ay,/

II.SeIdtil kr legn.Z_lg3
r. Békés1 Spor 1skola ,/Porkoláb, Ad.orján, Ferencz/

IT' V r s Meteor /Nagy r: Szala1, Ed-cimér/
TTI. Egr1 Sporb1skola,/Devánszky, Csap rMo]nár/trv. Szolnok1 MÁV /Néneth J., Lap1s , Kaszper/

Kard:
I. Budapest1 Honvéd" /KerényL, Farkas rKocsís,/rT. Vasas /KároLyI, Varg,,a, /foay/

TT1. Vcjr s Meteor ,/Kamarás, Detré, ZsInka/
Tv. MEDOSZ /Szederkény1, Rom}rá.:ryi, Bencze/

Az sszesltett pontyerseqy
végerednénye

I, Bp.Y r s Meteor 169fT. Bud.apesti Vasas zLB
1rI " Szonbathely1 Halad.ás 188
Iv. Bud'apes 1 Honvéd. 186
V. Budapestl Vasuias l-51

Vf. Egrl Sportiskola L27YIf. Szolnokl MAV 116
VITI. Ujpestl D zsa 92

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

188 p
L27 p
116 p
78p
75p46p

4..}gs1f Jabbak.verser\yp+ *r-!9fi-I9551bgo, az.uttcjrcjk versenyén az Ig5L-I952-ben,a serd.til k verseqyén az l949-L950_ben sziitetett viv k vehettek részt ) 1 'z-

_A "}sygreri.ien sikeri.iIt yers91{-ut9x...a, gyozbesek és helyezettek__f eIvonulbak a 8y ze;.-nÍ dobog eIé és Szab Pálnak a BY"sZ elnc'kéíék zár "ua,r*i';til; 
]"-iitlic;"uéá_íá1["" Táps-vtha:ra.k zepett9 K szeg1 T1borl 'a_Vorcjs Meteor elnoke kezéb l íettet-áT-ái o_"[étu* ser_Iegeket, vereteket, érmekeÜ és' ok]_eveleket,

Mtk zben a flatalsag }eIkes.zsívajgással szétoszlott, megkérdeztem Pacséry Kázmétf b1r t és Gerevích Alad'iir ol1np1ai bajáokobl m1 a vé1eméáyiik"á-"á"J"oy"o'i---"



- Kii1on cjrorn nekijnk, Voros MeÜeorístáknak - morrd"ta Gerevich A1adár - hogy.évr l
évre bobben índ.u]-nak ezen ""-o"= 

zágos jelentiségii v9I'Fenyen...JVl_egny1gtat a vid-ék tovább-
fej1 d.ése. R";i.lil;a,-h;áy az elkcjíetk z évekb n t liik j-s tobb válogatotb v1v fo8
kíkerl-iIni, s ez a verqeny for'd.ut pontot jelenbebt számukra.

Mikozben i:. Sporbcsarnokb l távozcjban id. sebbek és fiataiok a joLvégzett. m.unka

oroméveI bold.oá "ia"ut 
t<iv,lntak egynásrrak, abban a biztos Üuc1atban tehették hogy nen

kell fé1teni a_na$yar vivás jov jét !
Szj-vetd.obogtat seregszemle volt, _kezd-te nyilatkozatát Pacsér'y Kazmé^r. .Az

impozáns 'ug"JiiJ'a; áa"o.i''i'"n;ag, _a leíkes jf jusái4 l-&Z id- sebb viv,jknak a fiatalclkat
ís tulhalad hozzááL:.ása a bii.áSÉod.ásban és reád.ezésben - mÍnd"*nínd jogo?-6j1qimÍneI tott_
het e1 minde"- "po"i*mbert. 

Jávitani val mé8 ott Van' ho8y jov re kaiszallagos rend-ez -
Á"'aát k;1í Ázáivezní ., ""rlá fánnteir ásiára, merÜ a?t''? ireoriirus nunkát ilyer' nagytcime5ii
?"d;I "aÍ á 

vo"os }u{ebeor gárd.ája egyed-iil nem végezhebi el"
dr.Nedeczl<Y GYorgY

tJtanp tlás válogatotttrnk a Szwjbtunitiban

L966.XI. L6-25

Az 7965. evi budapestj_ Unlversiad'e versenyeken résztv-ev 
' 
szovjet viv 'csapat az

t1n1ver;íad e- V ersc nye j r.rran a lla*yar Vivo Szijvetség vendé8eként részt vett a slofok1
llir]i""ir.6'i" s.i"iori -Íi'. oá;""ksá"goxo!. L vend;g1á1,ásL viézonozva, a szovjeU Viv sziivet-
.'éi-.""""" vivocsapJtoL rriiobt rré6 bafátságos oérk zésre, qe1yre c bbsztiri ternjnus-
.áÍ.áiiá" és ]ér,sz'rámvo1LozraLá3ok uL'.rn.l966. novenber ]4-21-tg kerij1L Vo]na so'l".

Áz Mvsz u1n ksé8e e Yersenyekre lo f rtyi csapatot jeli'1t kí. Tegyvernenenként két-két
verscnyz t, egy edz<ic és e8y csapatvezetot.

11' r: Fen;rvesi Csaba
N4arbon Tstván

N k: Bognárrré !]zab Éva
Vadász }lva

Pb. f,jr; Bárány Árpád.
llrd' s Gábor

Kard : dr. Moravcs ik lJnd.re
Kovács Tanás

Ed zo: Lukovích J s cválr
csap3tvezeb i Tábor ]5tv n

Á fe4tí csapat szakszervezeti Vá1ogabott néyen utazott kí 
- 
a 

'. 
Szov jetul1l ba' A ktuba-

'as iáapo.ij"-áu_o"u"" "" eredeti xI.14.-he1yett a kedVezotlen idC'járás .n-1att 16-ára te-

" Jait áil 3 csak réi nap_i késéssel é rkezheitiink repiilovel i'oszkvába. E kétnapl késésiilk
á"i- á 

-nár'é 

"ieÁ. 
i_ l"-'"á;i'ár hoztR' l)ory szovjet partnereink' vendéglát íD]r az el re ter-

vézett verseni- és ,cuJi urprogra-no i me[iaruani nei tuatát. Az eredet1 két veT-"e1y .lrci'et t
- ord zsonikidié bel r 17-én s 18-án' majd Moszkvában 20.-á'n csak eg_J csapa ,/két-két íoa
csapatok}al!/ és egy egyéní verseny! V_iv Lunk /(1tences diint ve1/.

MínLhogy az id járás i'oszkvábaJI Lovábbra sem kedvezett a repii1ésnekr _vonatra szá11-
trlllk és a niieveszt''iit sportegyesiifet e8y1k. vezet j évet - aL1 a réptér1 fogadást l
kezdve végig kisér nir volt * e1ind.u1tu!]. áz Íszak oazet]ritr Áutonon K ztá:csasfu f városá-
ba. ordzsonikid zébe. Kellenes hál kocsikba! utaztu1k. Á ,1 rás ubazás és a korábbi
re ii1ijt<esés klssé negvise1te a csapatot. Vendéglát ink is eIíslrerték' hog:y szonbato[
/t9-én/ n"ir,:ati 5 rái értez siink utá! 12-kor tulkorá]r kezd d1k a csapatYeTseny. 3e
i<eílet! ra[nrrnt' - tlen vo1t Bás váfasztá6' hísz igy is elkéstiink az eleaoti verse4ynapokr 1
aIoeljlekre egyébliént. 1efo81a1ták a vasas KuLtufpalota sz1nbázternét és ké sésii-D.k Í01att sen
szIDházI e1 áoásra sern vívoversenyre nera kertilhetett 5or. Á Kaukázus k r\yezetében egyéb-
ként ís szánolnÍ keltett azzal, h'ow a visszautazás í5'ttibb íd' t vesz ígénybe.

]'jegérkezé siid< ubáre r vid píhen ' najd. 18en kiad s regge11 k vetkeze t ,/ennerr egyéb-
ként nag;yon j hasalát vettiik' nert a veiseny alabt eByeseknél ebédelésre nen keriilhetett
sor.

A reBgell e1 tt a csapatv/e zet és ed-z a helyi viv vezet k és a Buravesztly1k vezet 
_

edz ie. Uáiasz sport árs táTsáságában keri.ilt negvitatágra az ordzsonlkidzel tartozkodásunk
verséqí és egyéb_ proBranjar a noÁzkyaí visszauLazás kérdése. Tne a terv' anlben I0e8á1-
lapodt'u_nk s áie1y_ eg} réézét a sors' az íd járás nagJ sajnálabunkra ''n áos1totta''

19. -án érkezés - de.pibet]és
du.12. oo-t 1 csapabverseqyek

- este szi.nház vag_y !oz1
- d.e. ]-1.oO-t 1 egyéni verseliyek
- d.u. egyéni Ver:senyek

este mozi-

20. _án



21.-én - d'e. 1o"Oo rakor aut brrsz k1rándulás Gruz1ába, A Kazbek /5 J4-.7 n/
eg"ycsucs t véhez 2roo m magasra

este eszmecsele a7, egyÍk f 1skola d.íákjaival
22.-én : Ífi: +á*3}Í3"Pjatyígorszkba

- es e 1d.nuIás Minera1ni.ie-Vod.Í_ba, repi.ilés Moszkvába
2.1.-án - d-e városnézés, muzeu.mIátogatás /Feg'yvertfu/
24.-én du muzeum - képtárlátogatás

24,..,,in este balett negtek1ntése a Kreml Kongresszusí termében
25. _én lTazatérés

A szonbati és vasárnapi csapat és eg:yén1 versenyeken e}Ienfeltink a Buravesztny1k
ord-zsonl-k1d.z.iben'ed.z táborozo 1fjuság1 veisenyz í, néhány feln tt v1v juk és a hely1
"Trrud" sportegyesiilet viv i voltak.

A nag'yar verseqy zok létszáma miatt - nrár enlitet em - két f s csapatok k<jzcjtt folyt
a verseny. M1nd"en fegyverrlemben J-4 csapattal vlvtak versenyz'Ink, Részletes ered'ményeikl

Férfi t r csaoat

Csapabok I 2 1 4 Pontszám Helyezés

Magyar X
2r,T- I

TT5
2

T13 5/B rr.

i.r"".r"""tnyik
U

oT20 x
U

r:20
Uv o TV.

TT.
Burevesztnyik

Irr5
z

4:11 X
zTrf ,/9 I.

'rllrud"r' Ord-zs. U
2. Lb

')
7:T

U
TTT6 X 2 rrT.

Nitrcsapat

Párbajt r csap.a!

Csapat I 2 1 4 5 Ponbsz. HeIyezés

Magyar x I
TÁ

z
z=;

I
TB

t-

UITB 7 T.

árr*"rr"""tny.
U

Tl4 x
I

ffi
U

:x...".Tzi)
I

Z:TT 4 /49 ITI.

Burevesztny.
U

IIIII
U

x
o U

T:I5 o V.L:Ll U : J.t)

Burevesztrry.
U

2Tfs z!T1
c.

ryg- X
U

o:.Ler 4/49 TV"

ttTrudtt Ord.zs. J-

2im
U

Tre
I

TTt
z

Tí9 Á 5 Ir.

Csapat I 2 1 4 Pontsz. t{elyezés

Mag:yar x z
TTI2

J.
Zrm

zTM 5 I.

Burevesztnylk TJ

T2o x ()

O:-20'
UEE 0 rv.

Burevesztnylk
J.

zíTB
Irffi x

Uw 1 ITI.
rrTRUDtt Ord.zs. U,

rír7
é

)iLL
cT;.r7 x 4 IT.



Kard. csapat

Cserpat I 2 I 4 Pontsz. t:_!"#:-
I.Magyar z

4:18
U

zTn
L

7m +/9

Brrrevesztnyík U
olm x

U
olz0

o
o/o IV.

l3urevesztnyik
L

l3 L2
L

it:TO x
U

2: I8 4 /'Ó TI.

"'IRUDt'Ordzs. TTTB
I

TiÍz
/

7 zAf x +/7 IIT.

Mtnt a fenti versenyjegyz k ru.vekb 1 láthat ',r'ersenyz 
jn]< Y9lt3k9u': ered_nérrnye1

vivtaii]-_veÁtir a n 6y re5yiei"nén t< "ztit lárontan e1 ,_ e*yban ná5odík helyen végeztek-
vi.].á""to"- ij"grat.'iit t ' ["ogy_ 

" 

- 

"i".io o"y é Ie; 
''. 

no''''ák i- é _z d lL 
' . 

hogy 5-6 napjá nén volt
i"*orr." . keZíikben. .áteu_"ia"urt.t még'a J]- r:''s uLazás fáfada]mái. l'z, ho8"y ennel el'Le-
il?'"';i";"^;;;á'ieiii"".i-'_ i'é"c pá tiát ' ilutal1a e;1'részL, hoÜy eros u_Lenpot1ás versenyz 1nk
varrrrak. - rnásrészE. ho,.J e1l,lnfe'Lcink sem voILok formáju]( zenibjén' Képzet'lseg Leren
ktvárLníVa1 t nauytat<l- LáT ezt ell..cscredésijkkeI é6 kiizdcníe}irrásu,ikal noto.ttaL.

A-november 2o-iir', vas rnap E-8.endezeLt egy ni Verse:'yeken kevés e1térésse1 ,/néhárry
u:i heIwI és felnott '' Í}uj"cvesz L;yikÍ versenyz 1épetL pástra,/ az el z napi csapabverse4ye-
t3"__"oÉ,"t"éti versenyzot voltak'vivjínk elienfelel. M1nt az elsíjnapí csapatversenyek
után vJrhab' volt. iij, js jo'I .zercPe1Lek Viv-ink' b!,J" kéijséglelelliil tudtuk,_hory fe.yver-
;;#'ká;*;;":r.e i ' 

"'o".lé 
i iivo oereizornax az els he]y el'dtinrésének kérdésébe. A Í'érf1

ioi-í"iié"i!" '". lo iuát"x mc6nyerni' s a k iil.dban 1s csak jlulLvcrseny után szerezttik meg

az e.L s helye t.

Rész1etes ere<lnrcrlyek

Nitrct';.yr:rni

Nv l(o. 1 ')
L 1 4 tr) 6 7 B ,) I{elyezés

Vadilrs z ilva. 1 0 I 1 4 4 ?_ o 2 I 6/L',] TIT.

Res aed)<ovu 2 t+ o + + 14 4 1 4 4 L /1L TX.

Noszova , + I @) + ) 2 a ll -t 5/2r TV.

Bogniirnti 4 , 1 7 o 2 2 C) 2 ,) 8/L7 I,

Trosiner 5 L 1 4 4- r\ 2 )+ Ll 4 't / 2'7 V.

l'arandi.'l 6 4 I 4 4 t-l (; 4 t+ 2 /1o VITI.

Csa}rvasví1 r', t+ 4. tI 4 t 1 o + 1 J /28 VT.

Versirryírta o() 4 0 -a 4 2 -a o o 6/L6 II.

Bazsanova 9 4 0 4 4 2 4 4 4 0 2 /26 VII.

A verset'yz noi.rtk - kti{-cjn sen Vad-ász llva - el z napL vivását figyelembe'véve, valamint
azt, hogy ellénfeleinlt kcjziil csak kÉt' számitásba jcjhet viv n van' +ík_ v9yzé.}yesebbek
le}r tneÉ- - els sorban Vad-ász Ílva gy zeImére szfuníbottunk. Nem blzonyultunk j j soknak.
Bogntirné /Szab 'É:va/ temperamenturrr-os, tálnad. sze]-Iemii j vj-vásávaI végig bíztosan Vezetve
vereblenttl nyer e a versenyt. Szoros assz t csupáÍ} a TTT. és rV. helyezettekkel,
Vad.ássza1, iiletve Noszovával vivobt /+z1, 4zj/ a tcjbbi e]_Ienfe1ét bizbosan verte.

Vad"ász Éva valamive]- g:yensébben vivott, mint a csapatverseny során' d"e igy is
mind. ssze két veresége volt .-:S csak egy kapotb tussal kertilt az ugyancsak 6 eyazeImes
másod-ik he1yezett Versinyina nr gcitt a III. helyre.

Á



Férfí t r e8-yÉni

N é v No. I z , 4 E 6 ? B 9 V. Helyezés

Marton 1 \l' t 2 4 q 1 1 tr) 5 /zt TI.

Gabunyi j a ) , 0 , tr) q 4 5 5 L/14 VTTT.

Murzabekov 7 q 2 0 I 0 5 1 q + /L9 IIT.

Zsulj ev 4. 5 , 5 0 z 5 , 5 )/29 VT.

Fenyvesi q ) 4 , 5 0 q 0 1 +/2) TV.

Szariasvi1í 6. 5 5 ) 2 2 0 q
5 1/22 1I

T1jín , 5 1 tr) , tr 4 0 C) 2/12 VII.

Pleszevszkih Q 4 2 q I , 2 1 O 6/L7 T.

Fenyvesi a verseny során igen váltakozÓ formában vivott, nem mutatott meggy z , j
vivást. }Jgyes assz it ameIyekre jobban koncentr;iIt s a;nelyikben e1lenfe1ét me511ep e
az ugrálÓ stilusa - képes volt ugyar] nullra nyertLi, de a l|]. és V. és VI. helyezettek-
t 1 vereséget szenvedve, a ]'rI. helyerr vérazett lv']iirzabekovval azonos /a/ syoze1enmeIa TV. helyre kenilt

Marton;1 Ve]]senyen egyenIetesebben vjvott s aZ sem keserltette e]_ hoÉjy els assz -jában Fenyvesit 1 '5z1 aránybern veresége'v szerrved.etb. Folvaliiabcsa}} syll;]t gette gyozeImei
s a-verseny fe1éné1 m:'lr a kés bbí gyozt:es I)1eszevszkihve1 és egyideig Fenyvesiv r haladt
az élen. A verserly befejezo nc$yedében - míutá:r Ferryvesi megverbe a riváIis szovje b fiut
9 ezzel nagyban novelte Marton esély t - egyre ínkább biztunk a miigyar gyclzelembén. A
legdont bb mérkcjzéséberr'azonban, a lr/larton PIeszevszkih assz ban veiseqyá nk }:I-es és4:2-es vezebés után VeSztebt, s ig1. miután rnásodík v.;reSé$ét'szerrrzecite, ho]-uve'r.senybe
sern keriilt és a tI. lrelyez sse1 ke]-]_ett be rnie.

PárbajtÉr egr ni

1\ev No. 1 2 , 4 5 6 7 B g V. Ile lye z .

BárÍlny 1. o 2 (: 5 2 r) 4 4 o 6/2+ II I.
AlbregÍn ) , a I , o 5 2 a 5 4/29 V.

Tszakov 7 5 5 0 ,1 , ) 5 I tr) 2/ 14 ,/TTT.

Erci s LL , I , l0 o 2 tr 1 0 7 /tZ T.

Bululukov tr 5 5 í 5 o 5 5 0 5 2 /12 VIT.

Hazan 6. í + ) , o 0 E) o 6/2L Tr.
Kobídze - 5 , 2 5 1 2 0 1 I ,/26 IV.
Feof anov o(J. 5 tr 5 5 tr) E) r o 4 L/19 IX

Pabin o f) 4 + E) 1 5 , , o )/16 vr.

. - _Á csapatversenyek e feg'yvelnenben arT'a en8edtek ktjvetkeztetni' hoB-Jr naBy eséllyel
i:gYl.T11gkqt Yerseqyz nk'. dé a gy zelemérL meá kel1 nijzdení! A xéi mafr'ar Vé"."'1yz"okozott1 kuzde1en éfes harcban Erd s gyoze1reveL végz dijLt. irdos etb l-!iezave - e[yit1egnag'yobb ellenfe1éb 0a8a r.iigiitt éréZve - rryugod'tl biztos vivást reutatott ei egyétre''veresé8et csak akkor szenvedett, -amikor a veis nyt'nár rnegnyerte, r'i.u Í"garátu tetveresége nér nindenkinek vo1t -'d viszont veretl;nijl á1'b: ír"áo"á"'" r t"''';'y;;i; 

"vers enyt.

... ,^B="{_A1!991.i' 5y9".9" I!!Ügyal 
' 
v eTsel J zon kivLil a masodík he]yezet c' Ilaza!t 1 kapottK]' oe lg_y as m1so.likk.nL vé8ezbeLett volna' ba az E Végii] ts Lusaiá-nnyaÍ eloz Hq:ariutoIs assz jában honficá.sá kiinr'yebb e']Ieáá1lása oiaLi"nen iro-"íív"í._ --'-"



N é v No. I 2 7 4 5 6 ? B 9 V. Helye z.

Dr.lloravcsi 1. o 4 1 5 + Í: , , -)a 4 /1r ITI.

Drlnd.rozsek 2. q o 5 5 5 1 1 , 5 2 /14 VIIT.

Marl4ylcsev ). q t o 5 5 q 5 I 5 2 /)) vrT.

Kovács Tarnás +. 4 ) I 0 q 2 , I 7 /zz T.

Bazsenov 5. 6 o 4 1 0 + + 4 1 7 /zt t- -rlJ_.

Grigorján 6. ) 5 I , 5 0 1 1 5 +/)2 IV.

SarasenyLd.ze ?, 4 q 1 5 5 5 0 4 4 + /)5 V.

Renszkij 8. , 4 5 5 q , 5 e + 2 /18 IX.

Aszatrj an 9. 5 ) 2 , 5 2 5 5 0 , /r2 vr.

Kard' egyén1

Holtverserry

Név No. 1 a IT

Kovács I. I L/I

Bazsenov 2, q o/5

versenyz ínket lsEer've s a csapatveIsellyeke t lát'va' k16eé kiiD4/ebb gy zelenre szán1-
tottunt. -,L Liiánces d'iint ben azonbá vtv tnkkal eg-Jiitt t-hat o\yalx verser1yz volt' a}lk
ttizéi eáyeor er t képvlseltek' báI vefsenyz l-Dlí réndelkeztek tecb_nlkal éB lutlnbé]l
et n.oJ.el.

Magya! DáIhalccat kezd diitt a vergeq]r. E párha-rc Kovács Tamás szo]eos 8y zeleét
hozta /í34/.'Rovács Tanás a vers.4yolr v glg - az e6r kte1k1ást leszá.nltva - blztosa!
vérsenYáeti. Ez az egy k1s1klás az-onbarr najd':aen gy 2e14ébe kerii1t. vereségét- ugyanig a_

'á"oari. 
helyezett BaZlenovc l szenvedte el; akÍt ésqk dr. Molvacslk]aa'k sikeriilt n68v6r!le

á irv ararruit kl a }roltverseqy. Dr.Morayca1k ezál aI lagy!értékben ni.iktiaI t t k: zÍe 8z I.
helí 

'egeueruésébea/. 
A holtvérseny során Kováca Tanás szép v1Yással' blztoB 5!l-es

gy 'zernét aratott' s ezzel 0.eBnyer_tij]< a kard' egJréD1 verse4yt 1s.
Kovács Tanág két9é8be1e! a nez qy legképzebtebb' takt1ka11a8 a 1e8érett6bb vorse4y-

z Jo volt s negérdenelten 47ert.
MolavcB1k a1r. egy-e8'y assz j ábala eléggé lndíszponálta! v1vott. MozBása d'araboaabb

volt. n1]tt az t le iégsá ltut. iébfuy b1 i bévedés ts aujtotta 8 vétsiil a III. helJrr
keriiÍt. Az eIg hely uégszerzéiében azonbare - nlnt feltebb enlitetten - na8y éI'doD6 va!r.

Összefoglalva3 a dagyar utá_np tlás verse4yz k a r\yolc verseqy8zálb 1 hatot Be8nygr-
ték és t bb ;ásod1k. bar$ád ik helyet szerezbek. Nen VoIt er s a mez ny, csupáJl feByver-
rrenenké[t akadt néhánv esélyes elienfél. akÍkne]d' f elkésziiltségii} és tapasztalatuL n68kii-
zefltett a n1 veree4}z ín}- tudását. MéÉts azt kel1 nondalurllI ' ho8y- tekÍntottel az
ídélry-kezdetro és a nár eE}ltett re)dkiviill k ríiluényekre ' 

velse4yz lnk d1cséretet fd6-
nelnek.

Á versenJr utá!1 !apo!, hétf !, a proBTa.nu]lk }ényegében nég a tervek gzerllt alakult.
NB_Fvon kel1er0é9. halgulátoá klrá]4aiulást tettijnk a Kau]<ázusba. Á Grruz Haalluto! - tlely a
teiíészet.'iár k.'turiaták epiy1k legkedveltebb utvonafa -' a fegt 1eD szép' tzgalnas táJak
kijz tt vt t beíaí'i:caet át aí autobusz Gruz1ába s az 5o+? n-es Kazbek heg'ycEucg tiivébell'
24 o n na8asal1 'vertiirei< tábolt. EzutáJf, a fr1sseD lévá8ott bárá!yb 1' sb1tszeriion' vÍv --
Ben8éken autsázusl szokások Bzorl_ntl ''sas1lk" 8iités k vetkezett. M18 a-férfJnép a saglí-
iot-siitiitto, a vlv ]x 1nk ee8ter1tették a naB.y '!u ld" asitalt és kezaletéb Yett9 a gaJátos

Á fé1sz 1 .1á5okban er s h8.n8sutyt kapott a naryar éo szovJ t vl'v baTátBá8 továbbl
é]"nélyitéséE k 8ola1olata. A 8oEa1olat- EyoDBa']c' a tett'kiivette ée a k zell gruz f8'1ub I
el keíii}t a focí. baTátsásos-Iabd aru héxk{i zés k vetkezett a falu és & gzovJet vív k é8
Yozet k ve8yes cáapata ueg a na8yar iértÍ-n t veg_yea csapat kiiz tt. Á nérk zésnek ''uagy
'lelent ségéi'volt._6to arárr'ybaa h,aryar gy zelen szi.iletett. Á nérk zés a nex1k l ol'!p1a
iztaheléyiek nagasságában riltyt, oÁ-ar. ÍJoravcslk E lre vezetésévol ''konoly'| ta!ulu'á4]ro-
kat véazett kls kiildii ttségi'i*.

lo



A heg:yekb 1 val v1sszatérés után nár rrem keri'i]-hete t sor a hely1 d1ákokkal terve-
zett eszmecse;éil "áj"o"l7Éés 

n érkezttirrk víssza 0rd'zsonik1d-zébe,/.

A program szerlnt taxin utazunk_ Pjábyigoroszkba ./z5o kn,/_ott lsné vá'rosnézésben
volt résziink és nod.r:nk vo]f-lneglsmerkeá"i" áZ orosz nép és'y{}.- Iegnag"yobb- k l cijének,
Lermontovnak "or'a"y 

iáu''-érdexés en}ékével. rg:y szép-és éidekes enIékekkeI gazdagogya..
;ta;a"'k io"aou aut buszorr-M1''u"á1niie_Vod'1ba,-á re.ptil térre. Ké és {é},1"p9t toIt tttillk
;-;;pti1térenr-*1á;éáil-Hariovrs elreptilhetttinx /á rossz tq.ojári1s nl-atb/. onnan vonaton
xurr-"it uturxát i ryiát.'i. á5-én-t'^;naiban ér'kezttj:nk Moszkvába. NaBy p"jlí}"t}nkra' a
ervezett noszkla1 Lu1tur'pro[ru.m .'eá ker.tilhetett megva1ositásra. MoszkváboL 25-én vonat-

tal 1ndu1tunk és '26-á-n' zr^.co- orakor érkezb|ink 'rraza Budapesfre.

Ktilcin meg klvánom Jegyezn1, hogy 1a._:Í nenézséget okozobt a két BVsc vlv korábbl
hazautazÜatásá, a ilÍiix"váio_tiiiti" tY'"o6rerrxozás, no$r ld ben ,/a tunlszí 9tju} tlduIására,/
y,aza érke rrenet'. Koszcjnetemet fejezem k1 Lukovích t-suván edz- nek és Bárány Arpá'd...csapat-
xápítá"ynak a fent1ekket kápcso]átos segitségért, melyeb nekem mlnt csapat vezetÓnek a ]

leSnehe-zebb helyzetekben nyui tottak.
Tábor Tstván
csapatve zet

oooaoitaao

ftt lakott dT.Miez Ferenc ...
ELozetesen hlr a<ltunk m'/rr arrolr hogy

a Mag:yar o1lmp1al BlzottsÉrg Dr.Vezo }'erenc
az ail,:sztsrdami ollnpia arany lrmell g1(iztese
halálának ijLiid1k éviordrrl jtr alkittn b I
nárvány emlékÜáblával klvánja m98lelcjIni
olinplá1 bajnokunk utols laki,elyét' a
Márt1rok utja l0.sziimu bázat.

November 20.-án d'r.Mez tr'erenc e1ltuny-
tának évford'uIo.'ján nt1[:y számu kozonség je-
len}étében, Csanádl Arpád az ]\{'lS elncjki'e-
lyettese, á Nernzet}ajz1 o]Jnpíal Bízob:ság j9;
lénlea1 tasja lep}ezte le a má'r:vány tábIáb:

'fDr.Mez Feronc mosolyg s, ked'rres arca
nlncs kijzcjtbiink bc'bbé, mond-otba az iínrrep1
sz nok. Ez a fájcalmas iir csak aa p toI-
Ja, hosy gond.oIaIa1, eszméi_, irásaÍ nálunk
áaíad.tái<. Sportsztjyetstlgiink vele azonosarl
azt vállja! a testet, lelket iidlb'5 nozgás,
a sportoiás _ a haza'és a?' emberiség ,java-
ra l az é].et elen6ed"irebeblen tirrbozéka.''

ilzt kcjveLijen Kárpábi Rudo]"f tobirszcir:os
ollmplaÍ és vllágbajnok vo]_t barr1tv:inyaÍ
és s}orbtársal névétren tartobta meg emlék-
beszédét l

lr Dr. Mezíj Ferenc neki.ink, bzut1.tv:inyai-
nak nemcsak az a:rszterdáml ol1mp1a bajnoka
volt. Aklk 1snert kr ludják s mi. ttrnitvá_
nyal és barlital ir; rárezitik, B1t je1'enLett
Mez Ferenc sz1ve.

Aho6y bemtinJr, tanltvanyaiban fel-e!l.esz-
tette éb á11o.ndoan uibren tartott;a a'z olim-
p1al lángot, ug.y éIesztetbe feI és rnt,{1yi-'tette sz nteteíii1 sziviinkben a tne,3becsij1 sb
bazánk lrírnt, de ezen tulmerioen a víIá6
ml-nd'en országiiban is, ahol csak járt és
ahova számÜalan nyelvr'e leford1 ott kclnyvel
elJ ubot bak .

Az o1Írnp1a1 eszméb senkí nem tudta olyan
lobogo le]'kesed'ésse1 és olyan szuggesztívl-
tássát hlrdetnl, m1nb . E6ész sora olim-
bajnokalnknak t 1e kapta -utrarval ul az
esáne lrántl rajongást.''Rendithetet1ep
hlve vagyok az ollnplal gondolabnak'o 7
Írba az Üjkor1 cIinpla clnii nlivében. Es
nem csak irta. T5y is élt' cseleke<j.ett és
d.olgozot t .

Á NenzetkozL Qlirnpia1 Bl-zottsá6 tagjakénb
nemcsak k telességének, hanem szlvtig:yének

teklnbette felsz;'rbad.u1t hazánk sportkultu-
rá j árrak prr:ptrgílIását.

K1fot.;yha[aE1rrn energlája és érdekl dése
tcjretlen vo1t utolso napjá18. Eg:y lzbon'ar-
ra a kt rdésre' nem fáraszbJa-e a szakad.at-
laur munka, lrÍ,.s, tanulás, ]evelezés - 1$Í
váIaszo1 t :

- Az, hogy nem dolg ozzem nlnd"en pllla-
natban a sport iigyéért ' ugyalrugy nen jut
eszembe, mint erhogy soha'nem gond,olok a
}rEr]álra sem.

tr'ájdalon, ezb nem kerÍilhette el sem.

Ila'lálának ot dtk évford'ul,1jrln t &Z td
gy 5:y1 ' megnyugbat hablrsán tul' biiszke
ké6yélebte1 emlékeziirrk Dr. Mezo Ferencre.

Ámeddig a% o1lmp1ai eszme é1' v1lágszer-
te (jrízni f ogják nevét s emlékét."

Vésiil a'ház lako1nak nevében l{a1ász
Káro1y mondotta a kcjvetkez kett

''Neklink aktkrrek egyszeri.ien Ferl bács1
volt, mé8 tcjbbet jelent ez a ábla' nlnt
az uLca j ároke1 1nek. Csupa sz1v, rnlnd"enki
Ír1Üal szerebett enber enlékét ldéz1.''

M1 vív k, ak1knek lelkes barábja volt
l,[ieq,o Ferenc - nem mulaszt]rauuk el az a]kal-
mat, hogy ez évford-ul alkalnáb l rcjv1d
álebképel, rre adJrrrrk az ollmplzmus eg-ylk
Iegrrag3yobb tud<isáro1, amlkén Avery
Brwrdage, a Nemzetkcjzl o1inplal 81zottsá5
amer:lkrr1 e lncjke tj apoi]zcrofá1ba.

É;tetpátyája r'cjg s voIb. A nagykarr'lzsaj.
glnináz1urn dlákjaként gcir g-Iatin szakos
tanárnak lcésztilt' vrigyálrna Gorcigország,
Athén' iipár a megismerése volt, de szeréqy-
pénzii diák létére' erre akkor lehet sége
nem volt. Kés bb 1928_ban, arr1kor az
a]nszÜe.r:daml o11npián |' A.z o11npla1 jábékok
torténete'''cimii mi.ivével aranyérnet qyerb,
sen 1ebetett jelen, amikor tÍszteletére
felvonbák a nirgyar trikolort és elJátszoÜ-
ták a l]1mnuszt.

''Ányaglak h1ányában nem kiild'hetji.ik kl
Amszterdárnba'' - volt az akkor1 Mag'yar
olimp1ai 81zobtság }rabározata* Azzal áI at-
ák' tra nyer t &Z országos Testnevelésl

Tarrács cjsztcjndijával Gcircigországba utazhat,
lt



ij]I is jubotb Gcir gországott, cie neln c1Z

O']''| jovoltábÓ1' hanem a }iari szaiorr gorog
erlapitvány vendégek nt .

Aranyérnet nyer rntivének kiad-lls:ira csai;"
L929 évben ker'tilt sor aZ O']'ll konyvtára
kiad'isában. tr]]_ete során 62 konyvet és
értexezést irb és 14 ors;zág rryelvén jelen-
tek ne;3 míivei.

Az els vi1ágháboruban tartalékos tíszt_
ként a fronton be1jesj.Iett szoIgálataíért
kittintetésbeir r'észesti_l_t. AzonbiLn Sem az
olimpiai ar:a:ty r'em, sem a mi-i']i1s katonaí
kibti;Leués, sétn pedig aZ o1impieri gy zbe-
se],-leb m':gí11et<i mentesi tés nem kimélte a
Sorozabos megaláz[:.rtástri1l nreIyet az' url.
zsidot rvérry m1att ell:zc-nvedett lJabr'Írs

I(írá.Iy 8imnáziurn igazgaÜ i állásáb 1 id
el tt nyugdi j azt6k, majd. egy nyilas kiilo-
nitmény elhurcolta a hirhed.t Mosony1 ufcai
Laktanyába, s o t hetekig raboskod'otb.
Szerencséjére egy sportszeret relrd rtiszt
megkcinyoríilt raj ba és szabad.on bocsátotta.
Ez menekijlést jelen ett száaára a bizbos
halál l.

Dr" |'lIez Ferenc ezutánt &Z E jeIlemz
akarater vel, ismét mr.rrrkltroz látott. 1948-
t l }raláláig, 76 éves koráig 196t-ie
tagja vo1t a NemzeÜkcjzi Olimpiai BizottSá8-
nak és a Magyar Olinpiai Bízobtság nunká-
jában is ért kes tevékenységge1 szo1gáIta
a nagyar sportot. - Gábor: J zsef

oEtoEtutrEtrotrtrButrf tEtrEootrtrtrtrotrootrBtrtrtrtruooEtroEtrtrEltrtroB

A lnexikÓi el olim1lia tapasztalatair l
Áz ollmplák ttjrténetében nég neu vo1t rá eset, hogy az olínpla1 Játékok el tt tpr -

baoltEptátí tartottak volna a rendezdk.
uexlco c1ty-é az e7s6ség ezen a téren' hl.sze4 az 1968-ban BoTTa keru16 prei1erÍg

már 1965-be!, 1966-ban két izben és ezidén 1s' 1967- en harnadszor renaleznek az ol1np1a
1d pont J ában ' el o11o!iát .

ÁEint lsneretes. a rurárl o1lmpiaí Játékok szlnhelyének á 2300 !éter te[8eraz1nt fe-
lett1 uaAassáAban vaÍ felívéBe tette szukségessé ezt a szokallan Íntézkedést. nely alka1-
roat nyulTott á negváttozott kijrtunényeknek á verser1yz6k te1Je6ttnényére Yal 'k1hatásának
lanulm6r$ o zás ára.

vettek részt s 3Z 1966. év1 násodÍkon azonban
I'{ex1co Cityben 1dén iísszegyLllt 80 f6nyi v1v -

Magyar vIv k az els pr bao1imp1án nem
f egyvernernenként 1-1 vers enyz nk eIlndult a
mez nyben.

Fe1kértl"lk a viv csapat -vezet Jét, Sákovics J zsef sztjvetségi kap1tányb, k zti1Je 1a-
punk részére k1nt szerzett értékes tapasztalatait.

Az el(joIinpirírr val, részvéüe1 lr1Uarlunk niigyon ís szr.ikségesnek tartott Iehet sége
kcjzel a kiuEazáslnoz s a VerÍ]elryckhez vrllt va} sággá s eZ a vivÓsport kikiild ttjei számá-
ra ktil-cjnleges, na6yon is f eleliiss,!gtel jes f eladatot ielentett.

A váloga ott keret ugyirnÍs kcjzel két honatrli píherr után, éppen a fizikai alapoz
táborÜ el kész'Ltol esx hebes, napí egy fízika1 ed'zésb l á1I nunkát végzett a fegyver-
nemenként I verserryro kiutazásrít ]ehetové tev }ratározat kézhezvétele Íd"ején.

A felaclat behiit az voIt, ho6y a versenyeknek a Mexík i Rendez BIzotbság megad'ott
1rj. pontjá1g /X.2o-2J/ rendelkezéstirrkre á11 cca. J0 nap alatt fornába hozztk verseqyz in-
ket.

A kiktildeb s e1s dIeges tapas'ztalatszerzési, másod'Iagosan ered-nényszerzésI szempont-
ja1t figyelenbe véve, a csap;eLot - vezetésem rnel]-etb - Dr. l(amut1 Jen , Pézsa Tíbor,
iluhiisz Katalin, 13.Itlag_y PáJ_ o.sl;zeá1líbásban jelci1be ki a Mag;rar Viv Szcjvetsé8 Eln ksége.

A csapattal kiutaz és a felméréseket végz orvosokkal egyíitt lefolybatot kcjzcjs
megbeszélés a1kalmával arra a megálIapodásra jutotl_;unk versenyz lnkkel, hosy az olinplaí
felkésziilésben jelenb s szer"epet kap versenyre Ielkíismeretesen, nagy anbici val fognak
felkésziiInl és az orvosi negfigyelések az e6yedb 1 az általánosra val kcjvetkezbetések
reáI1tását rrrindinkább el segitve, készséges,err á1Inak r:'end'e]-kezésre ezen mérések gyakor1
elvégzésekor ís. Dicséretiikre urondhat , hogy ezeknek a kivánságoknak várakozáson feliil
1s elegeÜ tettek.

I(íind.ulási alapként azclnbarr le ke11 sz gezni.ink, hogy az itbhon végzett orvosi vÍzs-
6á1atok ad'a a1 edzetlen áItapotban Iév versenyz kon vé6zebt rnegfig:yelések voltak és
értékelési.ikre a kés bbi magasabb edzett,ségi fokon végzett hasoni nérések u án ennek
figyelembevé el ve1 ke1l s bizonyos vagyok, hogy fog ls - megtcirténn1e. Lényegesnek
tarton a hazatérés után az átáIlási íd. elteltével, hasonl meg erhelések után végzett
nérések megisnétlését. tlgyancsak lényeges szempon az értékeIés során az, hogy a verseny-
z k nem a megszokott, megalapozotb és objekbiven értékelhet évl nunka utárr vérsenyeztek,
}ranem kl-ki edz je és si.;át maga hosszu éves tapasztalataí sszetéte1éb l, s kés bb, a
he1yi kcjriiImények befoj_yására is, idomitott ed"zésterv alapján igyekeze t tud-ása Iegjaváb
adni.

'Ez az állripot természetesen a versenyeken szerezLtet , tapasztalq'tok lehet sé6ét és
né1ysé6ét sztikitet e 1e, ezzel szemberr, véIeményem szerlnt, sokkaI 1nkább 1ehet sé6et
L2



rrd'ott a helyl kórü1ményekbő1 ad'ódó szokatla_n é1ettaÍIi je1ensÚgek megf18yelésé re ' s ezál-
ta1 kiküszöbö1ésük szü1<::,'!gessé8ére is f elhivta a íl|jyelmiinket.

_0z a1.rtt azt értero' irogy a íizíkui1ir6.rlem ke11ajen fe1,]észltetb' de ''ne s b e'':séges en"
forrnába hozott veTsenyzól1éf élérrlíebben ke11' hogy jeleni'kezzenek a na8assá8i és 1dőe1to-
lódás1 külölbségekból adódó nehé z5ó8ek.

Áz eLmond'otLak e1örebocsájtáca utin ráLe-)iék njviúen az utazijsunkbó1 1evonhaLó
tapas ztalatokra.

Teklntettel ].rral ho8y ne4etrendszerü je8syet ulaztunk s nen voIt seuBlneuü kedvez-
nényezett etlátásban részünk' a ki$zo1É]á1ás is' a.z eIlátás ls hlányos vo1t' neü szo18álta
a kiilönlegesnek tar'tott körü1Dények közöbt jó1 verset]yezni sr'áÍ\dékoző versenyzők ldeg-
á11apotá_nak Javitásíib. Ugyancsak sokat 1ehei máLjd nyernl a később1ek során' ha me8érkezé-
sünk- a hely1 időt Véve a1ápu1, olyan időpontr.r elilk' nely me€jenged1 majd a kora estí órák-
ban való 1efekvést. l,Toblénát okoz egynéhány velsenyzónél a repúléstő1 va1ó lrtózás'

a_nllha }rathatóBan se8i'terri budnálk u8yancsak sok edzésnap munkát lehetne negnenLenl.
MeBérkezésijr* estójé]l élressen és frji'adtan f,.,'líüdtünk le és 

'.-én 
reg8e1 B óra körül

bágyadtan ébredtünk. Regge1í utárl ujbó1 ]-efeküdLünk és délíg étl-udLunk I, órakol ebéde1-
tibJ<, najd 1'.lo-kor álnoz8.rbó edzésL tartobtunk a többi spoltá8 verserryzólve1 együtt.

ÁJ"tatános tünebként az első u perc uián 1eldzdhe te t 1ennek yé1t' ful1aBztó lyonást
éreztiin]{. ]iz rövld, ídó!} be]ül fokozütoEan feloldodott; niliden kü]-önösebb fáradtság'
nehézsé8 né1kii1 45 percet mozogtunk esyí oI./ h l'lban. -l]ste ko]:án lefeküdtúnk' de éJje1 ,
óra kőI.ül mindenki fe1ébredb' majd tovarbb aludlunk reBBe} 7 órlil8i.

Az edzés proBréW tovilbbi fef!oro]'írsu e1őtL tórrték rjr az e1:jzá11áso1ás é6 étkezés
körülrnényelre 

'- 
ne]yek több oldalró1 e1Ünyt jefcnteLtek szánunkra' viszont nás oldalró1

ígen }tábrányoséLk 1s voltak. Á yjlrosorr kivúl eső' akkor befejezés előtt á11ó o1itup1c
center kész épLI{jtelben voltunk elszárllrisolver, mlnden lakiilyocs:ig tlé}küli szobákban'
ahof hanBszigete'lés szinte nen is volt. 

^z 
éLkezés az első fo nirpbiü e8y h181én1al

szempontbó1 erősejr kífotjlis aIá eshetó kortyhábó1 történt' l,ősé8es' de te1jesen egyhan8u
étlap lre'l l ett.

A tisztasíig .Lz uJ önkiljzulg,Lló et Lerero be3.llit:'Lsa ut"rn erősen javult, de az egyha!.-
gusáB uovcbbrJ í!: funnal}.t' Versellyző1nk e1íJó 1dóben ész]elhető tesbsu1y csökkellésébe!
feIte}leL5en ezen JelUllsée;ek is közrcja'LszoLt,ak. A l'_'rltiekLlez.kJpcsolódva roondaníl-ú el
azon vj.19ln''qyeneL' hoLy U|ay nagyur l:zirkács (lV1te1ét 'l'ár :r köveLkező e_LőollBp1áfa ts fe1-
tétlenül'szúksúBe lrnck LarLérnl1ü' nind a táp1á1kozás' mind a ve':senyzők ide8áflapota terén
blzonyos.L-n rnutértkozó pozit i.v erednrértyek é rdekében.

U8yancsak 1t't je$yzen nreB ;r szené1yes beszélgetécen &lkalnnáva_L Dr.Gonzalo ofarrll1
szenáboT' kutató orvostó.L hallottaktrb. i(észsé8esen segiten1 akarva' nondhta e1' ho8y az
a bizonyos llasmenésvs megbcLeged'Js' Íne1yet Íoexikó1 jelle8zetessógllek larLanak' nen fel-
tétIcnüI' sőL ''1Lalr.ibr,n rrem fer.uözéIjes me.:beLeÚeJés' hllnem .inna]. a köveL}ezménye' hogy
a Mex1co C1ty levegő összetétele követk'ezt(lben obt a viz folráspontja 82 c fok körül van.
'Ez azt jefent1' hoBy az étetek e1készíbésében is ész1e1hetö küIönbseijek vannak az európg.l
konyhával e}lenlét,be}r. I)lrnek köve bL_e z t tiberl er 8yonocra böbblet teher Jut' órnlt eg-y e8ész-
séges szervezet ery idei8 elfensu]yozn1 tud.' de sok esebben ez a tulüerhelés az óka_a
''Noctezuma átkánuk''. Xe11ően utasított szakáccs.Ll tehát erllek a je1ensé8nek 1E Tészber1
elébe lehebne vli8nl. l]jzetl a beszó1getésen uj/m]'obták' hogy sok vasat adjunk velsenyzőlnk-
nek az oxigén fc1V"te1L vllgző vörös vérsejtek szaporodlrs l:nak e1őse81tége cé1Jábó1.
Gor]dolon' ho6y hozzáórLő orvosairrk 9}z|rnúÍa ezzeL nern sok ujab nondh?ltok' de száüonra
m1nden eseLre jelentősllek tünt m1ndkét negJltapitás. Vi.sza.ba'rve a sza1fás' el}'Te, el kell
]not1dalo]]1' hogy nilld az at.léta1knak' mlnd a tornliszokn.lk ós btrkozoknak iBen kényelnes
megoldís volt ír tiiUor terü1ebán rende.Ikezésre ii1ló edzeslelleLöség. s 'ánunkra 1s e1őnytjelentett a v1vóveríJenyek tarborban v.rló neBrorrdezéso.

A2 edzórrnal,ok fész]_ebes bl]rgyal;isa előtt Iíé8 e8y píI részletre szerlnék kltérni.

^z 
edzósek .rnyagának összeállitlisakor fiBye]embe kellett veryl1 a versenyzók e8yén1

adotüslig{i1t' edzós]' loklit' a külön1eges körülmények követe]te ové{tossj']cot. az orvosl
rnérésekhez $ziikséges ve.roeliyzőnként köeel e€jJforma megterhelés b1ztosltásáb, a megfelelő
szinvonalu edzőpl'rbnerek előterentésób' i]lkalrÍI3s ós Béppel ellátotb edzéshelyet és az
oda érj visszaszállltís IeheLősé8elt' Vala llr]t mindezekhez' természetesen a vérsenyek
1dópont jára való f oTníbahoz;is eg'yéb köTülJnóÍveit.

Ázzirl kezdenélr! x.9.-én jutott tudonlisunkra' hogy az eredetL1eg 19.-ére tervezett
ve4seI\ykezdést l1-ártt }loztá'k e1ajre' s minden ne$szokásb felbor1tva' a verseny-pro8ra]Il a
nő1 tőrvivás$al kezdódik. Ez a vi1]:ablan foTdu1at terrrészebesen e1őzo terveini<et félborl-
botta és edzéseink e zú.üár. az uj dátun szer.í!t Dódosultak'

,l'r e8yel11ő nértékü negterhelés bizbositá5a és a vivlrsná1 hosszu ldőn át nélkülöhe-
teü}enjil szüksóges ískol&Vivás biztositá6ára m1nd a 4 feByverneB verJenyzőlnek én adtae
1skolát. Ilz kellő esyübtmüködéssel pÁrol;ulva - gondo1on - megfelelt a kivánt célnak. Áz
ed.zés DeBtePhelés, i:gy alkalmat k1véve' lien haladta !0eB aZ otthon Ee8követelt edzés
lntenz1tás ,o ?ó-át ) ezt ír fornába}rozáshoz szükséEes fokozatosság ós a köze11 verseqydá-
tunok okozták. A'z ed'zőpfu'tnetek {.'iziosibá3lrt me[feietősen Jle}réz vo1t e1érni' nert csak a
}en8_Íelelrkel vo1turlk közvebIen kapcso]abban' a többieket csak vélet1en találkozások éorárt
tudtuk edzése1nl<hez besze]:vezrrl'. A viirosban 1éVő edzéshe.Lyekre' a gépkocsi biutosítást
beszá.Bltva' ninden alkalomnal 1/2 napob kellett szánnunk. Különösen akkor voltak kellenet-
lensé8eink' ha a hazanenetelhez tö*ít kellel't ezereznünk.

L)



Az orvosi rnérések érdeilében } iréten át t.rr'ta.i kivánt edzésszint megtereútése érde-
kében a veTseqyeken 1esze].?pe1t vel'jej.yzdk eíy i'api !iijer!ő után - 3kár a mú5i1( vel'seny-
szárnok alatt is edzettek. j'Idekes r'le 'il'1s/e1és' l.o'jy a v.rIenyzők fol.}'adék fe-Lvéte1i igé-
nJe az otthonin:r1 a_Lacs'onyabb voib Ús líó!i .r. s!r1J/veszLes,_'8es ed'zések ut.'rn 1s e.LeBeÚdó
vo1t sziimuikra egy üveg üdito ituf' vltdy sok esetben lréB eÍlnél kevesebb is.

Á csa'pab l'agjai között o]]vos í': vo1b: Dr. Kanuti 'Iel}ő' 3ki i8en n:l5y 1elkesedésse1
ós minden edzésen és veTsenyen i,'öveljkezelesen végzett méréseivel ,/vérnyomjs' pulzus,
me8nyu8vi]si idö,/ rendkívül sok ldatta.l jJru1t hozzá a nee;szeÍ'zett t.rpaszta]atokhoz. rjrő-
sen i8énybevett s j)or1, o.vosaink llunkáját is me8]iönDyitette.

x.6_ún kinbL.!rtozkodjtsu-nk mrisodik napjaln' 8 órakor ke1tünk' kiatudtan' jó közéIzet_
te1. ReBge]"i uL"l! 9 órakor edzésre indulbrrnk a chap1 utepec elneVezésü klubházba. BemeLe-
8ítéssel kezdtük az edzr_-9t' Í]ajd rjli]r.letül iskolázott. Pézsa r, pelcet do]gozotL' B.l.rsy
20 perc isko1']lt i,'apott és 20 percig 1áb|i.unkázott. Kafiuti dr. és,Tu}rász egyar':lat 20 per-
ces isko1át kaplak és azutár egyttrássa] 10 pel'ceb asszóztlrk. Áz iskola után xnér't pulzus
nindenkinél exősen felszirladt /2c)o/ körüf' de Io pe.c utlin 1oo körü1ire roent vislza. Á
sulJri/eszt es.''8 át}agoseü I J/2 |Kg, volt. D,;lut'árl Ir.1o-kar köruryü roozgás a pályán, majd
.ji ték volt a progralll.

x.7-én dé1elajtt s zabadfL'8ln1kozlLs voIb, delutluu'a edzé5t bes.,é1tünk ne8 a szovjeb
Vivókkal. Pézsa csérk iskolázott /)r'pefc/) Kamubi 25_perc 1skola - Szvesnyikol,wal aÁszó.
.]uhász 15 perc iskola - corokhovi]V.r.] alsí.jzó ' l].l{aBy 20 perc iskola - sákoviccsal es
Nyikuncsikowal asszó. ljlég kine]-j.tó edzés voIt. l)ste koráll' fár:,dtan fekiidtiink le. Az
ealzó5en aiz iit1.r3os su]_yVe5ztesó3 ur1ylncsak I/ I/2 k8 körijJ' vott.

x.8._/ur re38e1 9 ór'akol nr:ir a ..livi-'Ler:emben vo1tuük' hog'y mielőtt a szovjet csapatjön' mi le tud' utlk iskolúzni és .l n"rríj€eket z.,vartalallul tud''uk elvé8ezni. i'rő 5 iskó1át
}.apott. l1nderrk1.Kanut1h-|'órlsar jÍjiiol:rzL,ltia' iloiJy as9zózásra maradjon ldő. li]zután vivtunk
a szovjet veI's e jryzajkke 1 és cc.l. ] 'r.Ús edzesj ,.t'írl 1e:nenbünk az uszodába. Délután gépkocsln
váTognézés volt müsororr. Á ver'seriyzők kedé1y.illapota iót]ak tii]rtj, de a loéri si er'edmér5'eik
eléJgó labili$ak Vo_L Lil;í.

X.9.-én dtrfel.ötL közölr i.:lri'l'dulásL Lebtijnk a piramisokhoz' délutár1 pihenőt tartotl'unk
|)zerr a !lápon l"udtuli me.a' l'ogy a vc|serr.Vek idapontj:it e1óre11ozték.

-{.Iq:-é! regge1 9 óra'*'or' edzósL tartottunk. 1'ézsa )o, Ju}rísz 20, ]].NaBy 20 percet
islío1ázott. Kil'luti ígoll nyomott li.rrL€lu Ii{ |.,b.ir] vo1t és cg(rk Íjvesrr.yikowal assZózott.
Kedvet1enüf kezdett' de bc1e!ie.iÚ8edctL és ''fár.adtr.r. Tivták'' egyÍllist.

t'é z s.r- vinokuro Va ] 25 pcr'ceb' ,tuirász-Gofokhovával 20 pej:ceb vivott. Il.l'Íagy 
*l! perces

ílss ző z !\s utiin talá laL;ra v i.v:iÍjrr j 11' ! 2-Í'e v ePte Nyíkgncs ikovot.
l,]dzés utgl mindellki fi! rad tljiitjrijL ' lcverbsé8].c p.rnaszkodott' euér't dé1után kőtelező

fekvő pihenőL t.rrto ijt nk.
tr.11.-én autobussza1 ](özös vlr'osl)ézésb ta|l,ol'tunk; d,u. jáLékka} cijybekötijtt k1e6é-

sz].tő edzést vetbiink ir proBrumbg' - könnyü nurrkáva1.
]{.]-2.-én d.e. edzettü'rk :rz Actio! ])epor:Livo elnevezésü eijyesüleL Viv,jterfilében.

Juhász a r,rlisnap1 versenye ui3lt csuti rövicerr iskotázott'' s níls munkát nen végzett.I'ózsa
1+o peÍ'ces isko1éival kezdetl' lii{;-jy i(edvVel dolgozotb' erósen elfár.Ldb. t'ibenés uLán az
o1aszokka1 és az N::]ZK vel -er\yző.ive.l könl,yü usszokat víVott. iy.I'aly 2, percet i'skolázott
/27j puJzws::zúma volt az 

',.ruo1,, 
yLi.rrr/, najd. a franciir párua,ibőTözóvel vÍVobt. Kalnuti

e1őször 1''.essel és NocI1a1 ;]$15zózott ójj il'zután 25 peiceL ís]{o.Iozt'.rnk' szemme.I 1áthaLóÍ]n
1ge]r níjgy kqdvve1 doltjozoLt.

X. J-]-írn rr Dói l-]í,r'viv:issatl kezdódtei' l| 'vor!'l yek.
A vel'scnJek diitün.i!r.lk v:ilii LJ_ i].rl e.Lólehozása okozta orob].émák{lt már ísnerLetteE. Most

cs*rk a ver.r,':rr}ek kü]gó kör'ülnényeÍre Lérrrék hi. Jellenzb, hogy a belyi r.endezölikel'
á_Llaldó kér''!:;en ejflenéIe' se tudta$ t]i1llrlkozni 

' csak a 11.-érr megtartott csapabvezettii
órtei(ezJ-eterii' llzen az ülésen ne6egyezbiink' hog_y lekintettel a versenyen való i'ídulásí
szi|nd!']l._ou.ra' nen }eheiek ugyarJ lj1gja a D. I._riek de minde! ü]'éserr nint ne8lrivott je]en
leszek. TEy d. verser\y 1eLronyo]iLis(it kér mgÍikoi /jctrlaepfer, c7cero/, a franc1a'
/Bo7tel]e/ lLz }ISZK kül<lijtt /I'oeI/ és Jz ol.sz /Je Fave4ta/ lilLLa eI.

Az e15d nap1 ii]ésen elhírt:iroztuk' hoBy tekintettel az alacsony induló létszánra' a
versenyeke],; 1 nap 4latt r1r'; ]<örvivásos I'endszer'ben bonyo}ítjuk 1e. A ver$eny szin]relye,
szá.nwüra kedvezajen' a centjro oljnpicoban vo1t' s tekiltettel a-Tra ' hoBy 4 pá9tná1
többet e8y$zerre nen haszn:l1tunk' az igen To5sz gópá11onány e]-lenéI:e' - sok nesszakltás_
sal ug'Jan - ale a ve.íjeny le!onyolitható volc. l:ülön kérdést okozott az 18e!] ambiciózus
hazai ver:senybírák '' sen]egesltése'' aklk .'z e1ső n8.pon a nő1 döntő e.redeónye1t e1éggé
Ínedlüásitották.'l

Áz első t1öntón történt alacsony szinvonalu blrískodás következtében ezután a c6apat-
vezetők közös kérésére a birriskodást Boibe1-1e1 ketten ]"áttuk e1.

A verseny prograJn a kcjvetkezo volt:
X. I)-án d.u. J) orakor

16*
rg rr

i)rrr'epelyes megrryitás
i'Jci í tor ko zépd rrt k
i{o í t r dcjntok
tlérfj t r el mérk zések
Férfi tÓr kcjzépdont k
Férfí t r dcjnt k

]{.14.-én d.e. 9 ll

12 r'

16 rr
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X.Li.-én o.e. c,1 tl
I', ll
J,.1

Io tt

K.lb. -án d. rj. 9 ''
I? ''
1 ,' lt
J_c)
a,r lt
_LÖ

i' i;r'i_'rii'; i,Ór el Őrnérj': zések
I '.r ": .lr,' '-(; u koze l.ij c r. t. ii
' " 1 r-t,. 1,, n ciJ:,',iik
:r.:,, ...d er.l i,fl:t t,itit ze sek
, :Ll'rj kcizcl.lCorrtrjk
,l, Li ,-rcinuiik
1i rt'-.'il n;.er;''., l.y

^ 
7 l 4-án megt 1I'tott noi v'eli..]r-ll'vlLcl^i Li j r.r1uJc, ju vo1t, rnelybo1 ',, Vo1b t'ijlfcjld't: 2

szoV jetj /'Sza-rrutenko ' 
Gor.ok}roy.l'/ :r J ci:l,1ycJ ('',r,,vr:uer:tr,ártr,, ir. Í'r"t,nciaL ],Ier:bster, 2 iruba1versenyz n és i{ InÍrÉlyáIr Ju.}rász i'liri;ir1.i_'rL.

A versenyt k tj kcjzé'p<iorrr,li cso1lort; .'luv i vi:]iit u.t:l}') Ü-irij ,J rrÜcive1 f o1yl_attuk, melybenaZ a1tibbí sor'relrd alailult iri !

T. Gorokhovrl,/ szovjeL/ '/ :::y.l,zclc1ilri,.:1
f l . Szaliusenko/szovjet/ rr_ rr

ITT. Czymmern;,i:rn /Lengyel/ t+- '?fV. Itoldan / nexiko/ t1

V. ller.bs ter/ f rrirci;r/ 4 'rVT. ,Iull:'tsz/ mugy;i.r/ 2 rr

VI [. orosca /|'texIkÓi/ 1 'VITI. 'De} Moral /nexIkoI/ O

Jultísz k z pd rtt ben osszesen l+ terlii].uIot ktr1lvir jutott a d"cjnt be. oÜt a frarrclave]:senyzolto e1Ien- asszri jírt :lliu"tte, nrig i} i91:5le]' vt"-}Ón és Í:]zamusenko e1Ieni 
"=o"te;ota korábban rrr:ir ernlitetÜ nrexikoi bir:;ik elrreLl k Lr.ite. A v';rS il} il Í]izíkallu.g 

''á* érzet -

f ár'adtságob. Ii)zt az orvog1 m ',resek 1s a'Lírt,:irnas:rtottiik.
X.Ii+. *én 19 jndu} varl r{1jbolt;trk a íÉ:r'Í't tcjr'iiz k. Í',ZY sr4rikov' Rrechb, TheuerkaÚf ,Parulszkí és }loeI voltirk Kamuti Jerl veI etlyr:ienben, akÍk a vérserr'ynek színvona1at adbák.A rrroszkval vi1á8!.'ijrrcksiág 6-os c1onb, jé:b 1_rr vcr.serryz Sze l.epe1 t a"z inauÍ r< r.,;á6tt.Kamut1 két fordul L bíztosan teljesi1-!'u juLott a dijrrt 'be. llis assz 3áoan sávesnylt<ove1]en ha j.szá.11al Vesz!ett. Í.lzemné]. 1iít,ilai(;an ''Iégiires'' t,érben vlvobt"és nem-érezte av1'vást. tr]rrrek el1enére az ero9-muzc.rrryben -t'1 I . }etÍ . |)zL j te1jesi ményt e"i_r.ári-o"tor.ur-niink. F1z1ka1 fáradtságr 1, ki.i].cjrrcjsebb 1 $szonrjrr:1 a se parriiázkodott.

A Í' r1'i L<lrviv:is dc.lnt(1ji:nek vtigeretlrllÚl]ye :

T.,'lVoel/ fra-ncia,/ 6 gy zeJ.eurTI.,Szvesnyikov /szovlet/ 5 ,'
f II. [(ainutl /rnagyw/ j ,t

TV. ,'Brechb /N,.)Y/,k/ tt ,r

V. Irarulszki / Jengyel/ 4 ,'
VT. ,'T]heuer'kiruff /nénet/ 2 'lVIf ..,'Pennabel-l_r:. /t<u!aI/ zVfIf. Morarles /kubaL/ O tr

X.15.-én_ 2B párba jb(,r<:z(: }ap:.t! pást,ra. Kijzttik a mul évi v11ágbajn9k, Nyikancslkov,Gons1or', Parulszki, [i'ráncesc9nir.Chírrri, Ileant, t,oe1 és mir65yar }3.Nagy. l.Íagarn 1s e1indul-
.b1* l vel]senyen' de elképzelés nélkt-il vívtan oá + ou 5l4-es",'e"eáog[l,i o"'z rytiz.1emmelk1esbem. Nlindenes.e-JTg, Sajá b, nregf isyglésein. ís nlelieqyeztek 

'e""euyZBin o'"rl ilt;;"é;;;;tapirsztaL]tirm f l zjker1rág aátro -rény 
"z'jF;i:ul}'Iásy"'á=[Biopd'cint ben k{izd'e1mes assz kon V .r -kedte be ma.gát a donbírbel aliol irti<a balsaeret sével_l.il9;i-"|i:,;"-"""""oáe;;í;-ta1á1ab_qránnyir} a ]V. r,elyen vé$zett. Rajta is a Kamutin 1á9nrlt9.;éi 

"u 
guk rnutáttoz ak és j lvégrelrir.jto t akc1 k uLán- soksz,or"kcinn.7en elkertilhettj taláiafák;t"i; t;;;;;;_ 

*uu'
"érez,be" a vivirsb, ho].ott e1 z ]eg az^i:ozésetien j -iormát 

''iáüntt. 
----5- - -!

Á verseny vé$eredmérrye :

-I.'.{fif.-ancsikov /szovj.et/ ? gyozelemTT. Parr:lszkí /Iertgyel7 , ' rl

rT [. ,'Almlda /nexLk í-/ 4 lt

f V. 'B.l'iilgy /rna1yar/ 4 't
V. .'Ruis /uuuat/ 1 .

VI. 
"Reanb /francia/ 2 'rVTf.,tr'rancesconl /oletsz/ Z rr

VII:. Noel /francia/ I "
X'16-{á'n 21 kardviv val- kezd dcjbt az utoIso versenynap. Pézsa Tibor e11enfelel kijziila 1egjobbak sem híÍrqyoztak. pavtovszki és *. jele;1u6"ruiéq ;;bb szov;et kard'vlv6,Vlnokurov mellett a két o]-asz ,/Montarro és nráorr7-áZ ws1w7 xo"i''"" ou a íranc1a Val1éeképvíselbék komoly er' t. - -a--+'

Pézsa gonc1 néIki-t1 jut9!b a-drjrrl, lg; 2-i5' assz jában k nnyelntien vÍvott Monbano et-Ien, akÍ már 4;o-ra vezétebt e]-lene. Ééisa ekkor cjs zeszed.te ír*sí' és k1eryen1lte t,az utols találaÜot roé51s krepta. nuutan '';j;á" ;é;;á;é;;;"5Tá:;J v"rte Fá'ío.r"uk't'najd Vinokurovgt 1s 1egy zver.i yé"9"as8ur. iájJ"t "uÜ a versenyt. K zben e1lenfe1e1,keresztbe verték e6"ynríéb, s nlu á'"_Pa;;an t1v l mrnáentlnek.ro1t'ná:r 2 veresé5e - hoIt-verseqy ]-evivása néIkiil éziiletett 'eg á-.".Byar siker. ''L' < vcreseBe
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A vcrsenyokb l Ievorrh,lll,'') t,apr$.ttalaLok:
Áz o11npiir versejLj/ei kis.iéL!zlinuak' e8y ]rapi|j tart a'k V01tak és lr rvlvásos rendszer-

ben kerijttek ltjbor/yo1itá'ra' llo.loLt irz olimpilirr naBJ 1étszá]nu versenyekre szá.mithatunk'
fic1]/ckct klL.sé9es ier,c]szerbel, 4 Jríipon iit viVunk majd. llniatt &z eI 01inp1aí versellyekb 1
az -oJ1npíai feLkesziL.]jjt i]leti, Vj8l'JBes taplszLalatoklrt rlen lehet ]-esziirni.ink.

Á iLelyzebeL n 5 csak r'eirozebbé tesz1, hogy :r verse]lyekI'e klutazott kijl nbLjz
kij].dijtts 3 k ve.sej}yz i roág_Iríi] adot1;5lL6ok k ziitt és nen eg:yforna intenzlbással késziil-
tek.

A frir:tciu c!i{pa! a mlé]rkke'l egybeeetj klérkezése ' el:é,tt 1 hetes edzotáborban volt
iL i'il.cncullokiju1L. fi;,xlko citynek mee;fe1eli' nligi{sságbéLl!. A szovjet' NszK és leDgye1 csapat
t.rÉi.(1 i!-i cdz''LlLtJorokbol j ttek lr velljeIlyekce. A frajrcla Noelné1' aki a frs.ncía kiild tt-
c á'ctjycr1,...n nemzebkijzi éIv<lnlIbtur 1 vij tlr5j.l volt' lr magas1ati edz tábor el ny t szem-
mét 1áth',t,]U],l ;)rezni 1elrebett - kirobbail) Í'ornÍlban versenyzett.

A &i versel]yz ink szerepl,1séné'I ](amutinál és 13.I'agynáJ. me8fi8:yelhet koncentrácí s
}r1ányosságok fe1tiinoek vo1Lak s niut.])n az edz,lseken jo forÚát nuLattak eI zt'leg} ezek
neu irhatrjk ir forí] nkiviiIisé8 terhéle. tiaJou!i vil1t Yersenyz lnk k zij1' akit leain}ább
meElcselt m1rld ldegtle;l' m1nd fizikailJrg a szint és 1d kiil rlbség - e!:re az mérési ered-
rrréiiyci js r,l,!utjatlak. B.Nagy nérési e]:ednlcnyeiben is fe1tiin értékeket 1eheb találn1'
s eL sz1rrt n é r,zékerrysé6re, _tílbilitosr'a utal. J 1 felkészített versenyz krréI val színii-
leg klsebb lehet séBe az ilyen ln8;{dozé] soknak és még klsebb Z-ban val sz1nti ez olya!
verserryz krré1, akiknek &_Lkalnazkodási készséBét t bb Fa8aslat1' tart zkodással ene]-Jiik.
Mind.enesebre ! .rz o1i'npiára szá'nbaj heto yers.jnyzÍjknél tanácsos vo1na fé8kamrás' vag"y
esyéb más k1sé.Ietek során e.tdijnteni' vajon a verFenyz a nehezen' vag'y a k n_nyebben
a1kalÚazkod bipushoz tariozik-e. l,'lélyes versenyz kné1 a felkésztilés-1ehet 6é8eket e
tényez rlTJelembevételével keI1en Eegszauni. Utyancsak lényege6nek artoo' hog'y az
t96t]_ball kiuL.Lzi;$ra sz,Úi Lásba ,Jijh Ili ve'.senyzoln}et az l967-es évail befejezése után
beoltassuk h1nl e.Llen' Irogy ez nál a 68-as f eJ-kés ziilé sben se okozhaasoD zavaft.

Áz edzéseken végzett nePjf ig_yelések' rDér selr volbak száloulkTa objektivebb jelent sé-
8ijek' d'e az utobbiak 1s 4-' Dap e1te1tével szinte me8me yarázhatatlalt adatokat szo1gá]--
Lattak. PI. ír UerllelésL ktjvct me8nyu8vási id elLelte utan 5-1o perccel is isnét ne8-
u8rott Índokolt1t larr uJ' a pu1zus s a vérnyoma s-nérések a 1ab111tás sz val leBjobba!
klfejezhet jelens Beket Eutatt.Lk.

Néhí le1Iépett 1éBzé s-nehé zsé8 ' váratlém szivdoboBás is' de ezek sen ryakoriságbal,
sen mertékiikben ngn voltak slrlyosak. Az id ellolodáshoz val alkalmazkodás haroarabb
megtijrtént' !01nt TokiobELn' merb nár 2 nap utár1 nen okozott problénát.

A k1nI szeTzett tapaszta1atok 'irtokában az ei]'yes sportkiild' ttsé89k vezet lve1
besza]lPjetten felkészii1ési terve1kr:ij1. Á szovjet csapat a na8as1at1 kérdés okozta prob1é_
nák megoldására 19tl7-es évben 2 I/2 h napot tijlt nagaslaton' n1g 1968-baI ná1uk ez az
1d 4 honapra n najd. Á fruncia, N: ZK' 1en8ye1 hárnas a Pireneusokbarr o1dja nes a kér-
d{')stt 8yakori t ] hetes í,;borokk.ll.

Á ni fe1ké 6zii1ésiÍ rben 1ényeges szerepet szá&ék a j v éví e]. olí[piának. Vé1enényen
szerlnt oda nagy csapatbal és edz 1nkkel egYiitt kellene kinenniin}' 1e8a1ább ) b.éttel a
versenyeke negel z en. A nl.gy viv neBzetek &indegyike hcsonl gn tervez' tghát lehet ség
lesz eT,5s' az ollmplal versenyeket me8k zel1tij nohézség1 foku versenyek ne8l'ende zé séÍ'e.
Az ol1np1a évébén junius- ju1iusban ke1lené J hét nagasfatl lehet séget ta1álnud(' esetle8
a fralc1ákka1 kellene err l tilrg'yalnunJ<. Az olilpíára ,-4 héttel a Versenyek et tt javas-
lon a k1utazást - a je]enlegi tapaszta1atok a]"apJán. D<jnt en azonban a jiiv évt el ol1n-
p1a tapirsztalata1 határoznak najd ebben a kérdésben is.

Lényeges 1esz, rnár na is 1íthat anI az o11nplár:a korán k1érkez versenyz k szabad
tdejének ésszerii kit 1tése. Iia a j v év1 e1 ollnplára na8yobb csapattal ne8yiink k1'
akkor az o_Limpla ide.'ére rnáT Ú1nden esélyes Versenyz Látia najd a városban' Iíe8nézhet
sszes érdekesséset' Lehái a prob1éna Bég sulyosbod'1k. szi'ikséBesnek tartanám e8Jr sport-

ba! a8i11s oIitlpla1 szeT\Iez k1kii1dé5ét a játékokat j val negeliiz(ien, aki a. szorakozás
! {:8szervezésében is joe-L !e tehetne lépéseket.

A vÜrser\yek befejezése utfua egy nap pihen L kaptak a verEeqyz k, s a klrándulási
nap klvételével BéB a Kubába utazás el estéjén ls edzettiin}. Kubában két a1katon-ual vet-
tti-nk részt az obtani váIogatott keret edzésé1n és a további két r]apon n1lrden feg'ÍveTnen-
ben versenyeztijlk 19. 6-os d nt ket vivtunk a te8jobb kubal. versenyz kkeÍ és rniná a 4
fe8yYernenben ve]:sellyt !yerti.i!.k. Pézsa és Juhász igen f 1 r1yesen, xláaik 2 versenyz nk
viszont er s kiizd.elenben gy ziitt.
16

A VJrje]]'y VJL_e rÜdlrj ':']V,)

T . i 'él zsa /mugy, n'/
I I . Vinokurov / :,,;.ov Jei./

1l i. F'awlovszki /IengyeI/
Tlr. Pii:;o11 /oI::sz/
V. l,lont,irno /olttsz/

vl . Ktjslner /I't:'zK-/
VTT. 0:;ajkovszki / )<:n,':,y,'-L/

/Il T . Verllrie /f ru;tc:r'r/



EVZARAS AZ OSC-BEI\
Á budapcstj' orvosegyéten l]| ort club vivosza.j(osz!:l1ya 19.06. deceliber 17.-éL szornba-

bor] d.u. 4 orírkol !artoLLa ncrj ,]vzji.o tag8yii1éséb seÍulelweís ubca 2.sz. alalti viv ter-
mcben.

A t8 gyiiléseil .' club t.rsjrín kivLil v el]o.-Üké r] t neg"jele:]L Koy'|cs }'l]1' a ll3Ryar
vlvosz vebség e]'naike 

' 
;]2]:,bo ]-jl1' éL bud.al]estj' r'/ivÚszajvetség eln('ke' Ba-cza l'erencné'

val afi1nt a szollsz dos !|onvéd B1]] viv gzakoszt'j.r',r,ilk k'pvise].eEében Prrpp Bertala.I] és
Pécze1y I'ászl is.

Dr.Boross !,|rT:ro 
' 

.1z ()Üo V iv o ,';1].-, ': 
(, ' .l,,,t. ttik e]n ke ílyitotta ncs az éVzár ta8g-yii1ésL.

l]an8su1yozta azL' ho8y mindí8 je]e.ti.s esení]ny a 1egerednénye sebb nagyar sportág egyik
é 1s z,akos z t í1y:'rrr{ik e!'végi sz:']nvci(j5e ' rrlnii.:or lne,;á11api rh3t 

' ho8-J az osc Vlv i hiriikh z
és nevtikh z az 1d ]i is méIL an szel'epe1Lcj:. ljz:imos nerrze i,k zi ej ija!:ai Yerserlyerednény
Je1z1 ét szokoszt llybarl folyL.r szor'girimus i's llozzÁéy}c<j nun]::1L. Ki'szijneLet mondoit n1nda--
zok'n.Lk 

' 
cLk1k a slkelek kovllcso.I l é.j k1hd_rcol i VolLak.

llzuLán slirosy Anta1 La:'tott.L m.Jg szo,..lls s évVéBi beszáEotoját' nelyberl nern kendozLe
eI-az elnult évben fe11épett !re}rézgéBe,ker sen. Az ol]c Vivolnak te8nagJrobb problénája az
ldén ls a terenkérdés vo1t' s l{ijlijniisen rnegzavarta a felkes'iilést és á bervezésL az a
kiirijlmény 

' ho8y az 1gérb és szinle bjzto5r'a veLt PLépitésí nunkákra ez évberr sen keriitt
sor. ljeszélt a klub ?1nya81 rle'lyzei r I 19j' nely n r V01t jobb llj' mint az e1mult éVben.
Mlndezen nehézsé8ek ellenére ncm zá.lok rosszabb évet az oÍic v11.o1, mínL korábban és
1tt ljrirosy 

^!t&I 
resz1ete$elr re1.jorollir az év rr:l:lyobb és je1ellt sebL o_Iyan ered ényeib'

mekeket a szakosztály viv 1 értek el. l'ozi!ivumként etl'11t'ette' ho.];y tiz idén 1s eiy j 1
sikeci.i1L turi:trl vettek fészb - ne'n ís kí{j sz:inb.rn - a' 6z:rkosztily 1eg;'jobbja1. Az 1dé1
ola.z L\rrJ n 1 'in sorakozík rLl ulnrult eve{ tiazK-be]í és Szov.ietLrríoblrli iu"ieoyeii'ez.

. l]'il-o5y Án|,aI intézij beszJmo]' ja utlirr |]zaÜ Pált a lt'"'i;Z efniike íjdv ziilte a taggJiilést.
f, zveblerl Us kl.l.es'jL_Len széLvakkal nondL.t e.l' ho;y szrinára l])indíe. r m rrz oSC évzár
iaBgJiilése1n ncgjelennl' ne7:L |z az a kIL'b' a]}ol ir sportbeIi e1fo81a1Lsugot {'r Lanulással
é:J a t]lvat.rll munktival a ]cgjoL'ba! aisÍjz(l !udják e8-Jeztetn1. A ](luB LaBjaí szinte k1vételncIkiil j 1n'Úá11jalk a l'eiyijkL'r_ j,z i!'':ol'b'|':'. eijyc 'emelt é's murtkahelyLik n - ez a kc'rijlményaz ol]c versenye.edfi nyein 5enr]11L ser] collL és'tar-tja a iielyét az ol'arr eByesiiletekkel
szenbenl versenyben' .rho]. jelerltojjen l'ajbb kedvezm,]ny jul, { tat1ok szá!ára' 'lovábbl soksik,']rt l' e rednjrryes munkiit ki'''rlnt l' .:f,| l l,.a |,zl,:'\Iy ninden lasjának os kiváI ueste]:eínek.

_ Á ta$Byti1ést_a hiri].yomi]ltyokn.d{ nÚ Í'e]e_ljen' vJndor.diJak ki.]]i"tása ziirti} be. A tsarczaFerenc nuv,it visefiJ' .é| i'z !'Vl'Jcn 'r' kJ'utJ ]e8jobÜ jf.jus'1$l V ._;t'|.Jz,' j nek .iaDo ái.1,.,t e"plakelLeL.noÍ't' NaÍ-J z.j('J L' i l'ju:: ]gi ;ii.Í'dVjvo Ví l'igl,ajnok ki.p1,a' ak' vttir-:oalnoki'j8ánkivu.l ;lia iJei I]3 l'll,on_|jj"''troks ':loL i|j 'x'Jll''/erLe és ':oÍorB''n mintlen versenyen-e's ÍetL,nelye'l koPoizL:tllj't)' n c]ílluu'lL. - Á 'Il'':o.La ,]'ndo;' r kais V:indoldi.iat' írelyet az
9{jI99ijl9r, 1ctjjobb felnott, vcrijel]yzajje k.p líq,j;' ilz idén |,u1csár Gyc,zi' r\yérte 'e1. szános
IY1|i,j+9' '.y ,,azai p 'rbajt(. l.Jel.-]ellyerl e.IérL kiV.']o L'.cdo nye miaiu. - '"l '"gy""'uiuálr-koze1ebbrol jz eJ:JeÍ'elni vivj'5 t'ejfe5Z|j('{sc k l.Ü] sljr''2LrL! érdemek e1islIeréééiir az osÓn1ndei évbejr Dr Gerencsér' i'lisz1,].rro1 eIne,/ezett vl]r!i.lordí jil:, 'ld ki. m lyet ebben áz eszten-d ben Kovács l':l.lnirk, ;lz l'1Vsz e1n k nek 1LL!IL odir a,] l)ijc viV 'c.'a ' ol ', r,,iiyar,Át< ui'"Jio"eg".--

Dr. l( . 1,.

#giLt t'o a.*Rova,vezerr!:EN\.r:Drs*rcr RrLr)
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Á eodern vlvás egyszerü és gyorsan végrehajtott akc1ókból á]-1. Á két v1vó közöttl
távo19á8 sokkal nagyo6b s ez több Íooz8ásb' eróteljesebb lábnunkát követel. u&/anakkor a
kéz nurüáJát 1s tovább ke1l feJlesztenl.

Á &ester fetadata tehát! 1. folytatnl a ''Eechan1ku6 murlkát''' 2. Eegfelelő taktlka1
képzést adnl' ,. mozgásos lsxolázásra áttérnl' 4. nagy gulyt fettetní a preclz koordínácl-
ola.

I,e kefl vonnl a tanulságot ! a vívás v11á66zerte jelentós nértékben' e8:yre j obba.o
fe..ilőd1k. D8.Jles nemzetek 18er] n.][y - és részber' slkercs - erófeszÍtéseket tegznek sPorü-
ágilink fej:eÁitésére. I;y péIdaul' ho8'y csak e8yer emlltsek' 'IapóJ', ruelynek verseqyzől
első lzben szerepeltek 01imp1al döntőben.

Lz é1csoportot a SzovjetunÍÓ,
Az utánuk k vetlrez k, Németorsztig,
Svéd'orszá5 versenyz l is évrol-évre

N1argyarorszÍrg, Ft-tiliciaorszá6 és l_r n$f, lország aIkotJák.
oIaszor.szág, Romiinla, Ausztr1a , Nagy Br1tannla, USA
fejl rlnek.

ÁJn1 Franc1aországot i11e t1. 
' nregá1Iapi LlluÜo , irop1y aZ ub bb1 íd berr kébségklviil nag:y

er feszli;ések tortérrtek az éIvonaI nrunkli;jiinak m 't]sejtl;itél; re. Ugyanakkor azonban még
nag_yon sok a tenrr1va]- . Err.nek érclektiben seglt,enl }iell d'z egyesiilebeket, az ott do16oz
mestereket fe1szereIésse.]-, arlyagi1l11 és t-rktj}csi1cg e65yar:arrt. MegszerveznL a továbbkép-
zést ' me8fe1e1 biztos anyagi lelietíjségelret berelnUeni s;ztirnukra !. . .

Teclrnikal téren el kell érnÍ a.zt, }rogy m1nderi szi'rkember ''egy nyeIven beszéIJen'',
hogy a v1v sport fej1 dését uj elj.7stigÚl; okLatás;i ntjdSz.'rek kíalakltásávat seg1bsék.

Clkke bef e j ezeséi.i"l Cottard rnesbe:: f e1ttirr , bár rtem v;lraLIarr megáJ-1ap1tással zárta
soralt:

''A Nemzetk z1 t/lvoszcjvcts;égnek fe]_t(;tlc'rrij1 vlzsE1áltrb élÍj r'cv j zi,r LÚr51yává kell benn1e
és siirg sen meg ke}1 vailt,oz1,titniaL ir verseílye}.. .jeIelti]L'gi Ie borryo}i tÍrsi nrtld ját /kozve len
k1esÓses rendszer / ntÍjzen ezek rna riírr a neve t,segessés ha Llir'át suro1j ilrk. I,'é1bét1erríil lt1
keIlene kérn1 az okÜaLok és 'vers;erryz(ik vé1enréqy t, lrll;z:riot; ;]avtrs1irtaí t - hlszen els sor*
ban k az érdekelbek.'' 

^ B

Mestercsere ventlégcink Budapesten
Mult hav1 szármurrkban rés21ete$ beszirmo1 t &d !urrk a nesiercsere akcl kerotébenIYgJrciaolszáe|ban, 111etve a jjzovje l'un1 b.ur já.t mes!ePelrrk élnényeÍr I és arekEa1 tapasz-alatafu 1.
lzutbal kiiffijld1 nestervelld ijeínk budaposti sz<.jurté.I tléselr l éIdokl dtiilk Na9zá1y1Péternél' a\t.rryá-::! eg-yeteu1 var<;',c1' jiit il<l zla fef hiiron héten át, hoay nrnT veoáéÁiáfolde8enveze Lí és toln,lcs gondo:.jko.l jék ve'r,di:1;.l l nk Jo1é t,iro1.
Francla I.eszr'ij1 Danié1_ I]arl' tst' ilz ÁíLibes-i Katoual Meste!1sko1a rnesteredz Jé éoJ.acques DonnrLd1eut t a-crenoble-l ''Ia napiére'' club viv,5ne9terét delegálták a t\.aa lav1vÓszovetség ré6za'r l. gzovJet vendé$iink Alexatld'er leLrov1cs l er'eb1álszkt.l. a nogzkvalDltxa-no lrestere volt. Á fr.rnclák !r t]éke szált ban, a szovjet megber a ri,ré tro$ r-szerr uan!ye!t ellte lye zés t.
Elszállásoltatás ukrUl' étkezl'etésíjkl' 1 el1s er 1e8 Dyllatkozl'ak. szaknal tg.nulná41ro-zásra déleliitt nként a Vl v n()c t erképzij l. 1sko1án vort Ícuét ségi'ii.
Délutfutonként a llonvéd' az o:]c az UJpest1 lxizsa és Vtjrijs Mebeor o1ub dzés 1n vettek

- sokat kajszainhet JlLí' --j!on,-loLLák - ijziiLs,Íi,nos' llaLz ,I zsef , $z&b '], sz1 . GefevlchÁ19d9T' És' Polgáf_Jozsef klvá]o nesLefedz<ik kolll1rriJís se,:ttsaflánék,-álrix-Ároaeir(o" o"o.-nel allEal. reDcte1kezéjurlkre oogI-Ity''.1J.ljiink rryiijt séLren. 'l'Úrm ker\y VÍ!á1D'k voIt8} a tapasz-talatcseréken.
.: sli"ib tele1c jetsyzecfiizeLeInk Li,.],u jkodrlukr hoBy oud per'Ll L8rLÖzkodáBurrk 6zak-Ba1vonatkoz sban várakozáson ('eliili volL. l'j:,l l 'l| 15 ti 

'zo_n"t"et" 
i'o''au''l 

','gy 
á.-vliotarátaLnt-nak Bzaknal 9e81tségért és a sz1ves vend dlá l'ásérL.

- Kii.ziinettel tartozurtk' Radlcs Katí sport táIsulrknak 
' akl' ie1eJthetetlen szép aut -k1ráadulás keletébe! 1cnertette neB velilnk'a reeiár lun" o''y."t os'viuá8"ááo t. -'

, - végjir --' de.nen ubolstj sorban - hÁfás ktjszainettel adozunk fárad.thatatlan clcoro-DéD]<!a-k t Naszáfyl Péter sporttol.snéL-k.

' vendé8e1lk szakEaí tApirszbalEltalkrol részle tekbenenoen nég nen nyllatkoztak. xrrea hazal' szaksaJt ha.sábjrrlir }efiil sor.
tÍl

$\
I8

G. J.



gpoBrEQtgZaÉQuay
A VIVÁs PSZICI1il;s I,ROl,i,;,;l,tÁt . A nenz*'t}icjz1 vcrserryek nra1 1ebonyo11tás1 rends;:lerében

arertril1|}obb{1szer'epti\mintuztá1ta1ábarrgondo1juk.A'ze1s
teÚ p""t_?$fiaszeíti ford-ulokbarl tu,l;irti, }1o6v "gy-k9t 

gy n _,,r' .,,91jes1tményt.a továbbiak
ioryánu;1 'as J vá lehet tenn1, }iiláelr-tobb'rnér."kcjzéseri a1akuI k1 a végeredmény..Á kockázab
és ?eIel(jss s-kérdése mlisképperr esik Ia ''b,'r a k zvet1en k1.eséses Í'ordu} baui, am1kor eg:yet-
1en eJ-1enfé11e]. val találkozo dontt e] Í] ttlviibbjut:rst.

Tud juk j 1, irogy egyrin1ben, cle kij]otr selr csrrpatbliÍ). a 
. 
f e1e1(lss(:g te1jes- suIIyal nehe_

zed.ik a.'}ersényáau íáriára es hl.r' ilyelikor egyÍk_nr:i,sik vivo cisszet'osktld ir strly a1att,
mentÍretetIen el cs;apaf sors&.

r,apu:rk htrsírb jaln éppen a 1egutobb f e jt9tttik k1 v(lIerné.I1yiirrk.."-t ' irogy a..moszkva1 VB-on
szakembereir egyon etLi v ielr,érrye szerínt viv irrk teclrtriketi, tirkt,í\9i és ercjnléttr felkészii-
ios" xtrogástáian volt, de ugy |iirlik, ezek a kezséi1ek nen elegerrd(iek a gy zelem klvlvásá-
LtQz, ha rrem párosrrlnak jo 1deg;ri.llapoLLa1.

}'e11snerték ezt nenzetktjz1 v1szclrry] aLbarl, de ktilonosen a ['\2''6u jebunl barr ahol
mind'en edd.1g1néL na6yobb nrér:békbel f'c'.p;1ir}kozntrk a Verselryzok fe1kész1t;ésének lé].ektan1
kérdéseive1. A psz1cliol,ágíai kuü.ablisok eredtrréltt.yr:ir'e t,iimilszkorJ'va rnei_l ke11 ta}á-l.rrunk a
rn d ját, m1ként iehesserr Éi kijsz bolní cflyes V,;1'Íj llyz|rk Í.'e1tiino : os.Y}k. rrapro1 a más1kra
jel ntkezi, - rt}reteb1err f or'nitr1.rr11trci'ozás'' t., .lrir eui;,Ítk el,]yf 9 fe1készti1ésí oka1 nlncsenek.
tzárni-,s pé1d'áb idézlretrr rrk a ntt_l Lb ,.l, lutlikor' rlag;yttrd:.iL;u élver's-e-nyzíink a csapatban
''1egyuiÍ-ázott" l eijJ'' tIen g'yozeJme U ljeíi] vo] L ltt-:1.les cisL;..;e1r<-lzn1. Ií'ijvet i';t:'l'o nap az egyerr1ben
vlszont, 1,,-y -zelmet gyazelemre h:rlrnozvei el st, lre,Iycn v $zeLt.

A 1*1p]5:'l!]: $}c;r|le ídcr::i Ú'r','1)'L,:L !

Az rrtkeres; s a l';1'clnLorvc'lsok t1:; sllakelt,bcr'r:k sz'rnírrar eÉiJitr';:rnt .1 ilsz1c}ro1 51er1 Lud.o-
mtinyban r mrijd c,,,1t.

k'1' i|]]Zt;Íj ilii'1'Al]A 
^ 

.':,]:;]tV;,l'"'],i i'll', c jmtrte'l : . Relrrrle1] n(,mct s:ralkember tanulnányb 1rt,
nely szer'j-nt zLz ''cdZi)S'' l:-l}1";L abb,j1 ii Ct'.]L,' ''l vrr1o 1n6ernyujtásb ilrLrirrk, mely rt szerv }-
zetét, fokozoIt t,eI.jesi tirr rtyeit}iez vir-[,-i r'l1lLinllrJ.ill i,r]lra'lmaZkodl'rl;r& készte j.

Íl'z ecizé:';berheJ '1l::t uti.y ke1.} nel''Vlil:ll;zLalrur}k, hog,y aZ a 111].l.i.l.nltny1 Le1jeslt képesség
htr árírn bc1ii1 1egyeln, cle uzt ii '.:]:ie ]'V e i,,eL rnt!5 ZilVÍLI'bí,{-l trriu]- j_e Luilja krizderr1.

Az ectzés a F'r'e1burg-1. ci];yt:Lentcn :'jÍ)o]'to.lo ifjusligori veg1zett vtzs11á1irbok ere<lménye1
szerlnt - kij].orroÍ'jell i_l l;z,ive[ és; ir vt;r''eclirr.yretictszet't fejIesztI, ez rnegfokozott ox1-gén-
fe1v te'Lb telsz Iehe Uijvé. lJ6yaniry fe.j1('dik it Lt/.:1:',%és 6irzdirl;:rgoss'ii5a is.

tlzek texlnüetdlbr:rr _1f.jitl;,'l11;1lrk cl; fejrtljIl,eit kozcjtt rn1rr st.lg1 k 1cirrbs1'l1-1 rtirtcs, csupán
merrny1s 51 , }rir 3Z i,1kil_Lmiiz]<cld.'ss f e1rríittek_ttt1' l l]Jt.rkrebLlarl kcjvc Ikez ik be.

Az ed'zés }taL'isljra u5yiuliS tiZ li',otti:le.]t,elk t;Zilpot'odnak és rrar1_1..ysiiguk 1s; n , vegtil
anya6csÓr jiik 1g f okozt)c1ik. Anri. u! edz l; pi;zi cllo1ogta1 o.lrlu]irt l1.1,;ti , Óvl'rkod junk a
szakaszos .:dzésb ri 'Í'il-lta1oiirrliI Ltrlz./isbrr v j nri1.

A sul.yb a sokoklaluslii;ra keII lit:1yvznI.
A ill'Oh]ToI AT,l(1rl,ful'\ii],.()tlÁl]A l rr{';ll'[l[,;l]]]'' -|i||,'/, Az Amer'Llitibiur ruí_-[r',le1ell "'i'uack llechnlque'r

c1rnii 
_sporErapbalr F.Tirijli1é l.-rlu].nr1rtryttban ::lz l_uer'il<i;.l náii')yél1' Ltrdo:;, L)e1ye

alapján a sporto1r;krl:rk é{ Í] Ürest]llL'Z val a"} kirllna::i.;od:'rsii.t t,ár1';yal,ja.
A sbr:ess ugyeln-i-s í:{ sZeTvezet t;Iyatr ,--r1 LrrpoLer, itrneIy va1arni [lelraLii:; l I)1. t,u.[cerhe]és

kcjve l'keztéberr 1ép Í'eI. 'L'eiJ]iicsolrirI ut1 €I Ler'ile.]és f clicozuLol;ságr.r s a t,ltp1á l ktlzásra vorrat_
koz an. Iioglirlkoz1k to',riibbÍl i.l lleLt-'g:;e;1eir i;l; tt pl;zicir*: iilJ;r1loL ezy,r:) osszct'ijsg hrrtásal-
val.

I{az nkban a st,r'esse] liu.pc:,;oJ"irIrls Ltl(lojliitliytls v i zl;1;:iJ'aLÖkuL dr'.lJllgllvirr'y l,irsz1é'
prof esszo]:' L]orossJ l'irrro cir. kt.:I' t,orvo,l;uttL,:}iirl iuit'ij1tve foJytittitiIot;atr véiJz1.

Eredmériye1k e1 rii'it3y vijr'akozírssa.L t,ekittt,c.ttclr.;-r viVrll;po]'t szakvezet, 1.

z:;b.rrr f raricl a
ciok Lor, i srne'rt

] :'A sportdtéL1ka Jrdgy fontosstígu kér.dés (',s tir'l.r jdonképt,on a L al pIír] kozÍtsnak a ver-
Eenyz ..kiilijnbijz er,klfejtés1 foTnálra vil1o Vetii]'cle. A spor.td1eL1káb.rrl - foly!atta -kiili'nba'z étrendt1pu5okat kiiL nbtiztetiirr.]r fueg ULszcrlrrb' hogy a vcr.sellyz feIkéizii1és1
folyanatában al'apoz vagy versenJzés1 Jj1aka9zi''Lí van, ur1ve1 !Ilrrden'idiisz{ikj)ak más és
Bás étkezésÍ és táplálkozásl' áraqrJzi'bá I'Ja l val,'.irl{.

_ A le8fontosabb rz alapozo ld szak., mcrL .r szervezetet ilyenko-r' kell a llie'tfetel
lápanJ.a8ok elfo8yssztásával e1 készibeni uz .'.r.cdn'e ves ver'selryzéoi ertlnIétre.
- -A napot. b 8é8e9 reggel1vel kell kezdenle a ve].senyz rrek' iLbédro fogyassro}r - zs1rosnártás nélkiil1 -- hugt' zi'1dfozelékeL. t,é:;zLát, sajt,oL'' '"yijrrrii]cs L' ,<e'''y|i'"., vgcsot.jralevest' hust' /haLa '/ f zeléket, r tégztát' sajtut, gyiin<ilceiit,.

cTeff doktor a versellyzés1 ilt,;-'rzakr'a ll]iir'nem lrelyez su1yt llyen kaleg(')ríkus étTend_ro.

r,

stress*elmé]-ete



' Ártalá;1os eIvként szogezte Ie víszont, hog_y az étkezéseke r1yugod.t légkclrben kell
e}fog:yasztanl, gond-osan és lassan megrágva a táplálékot.

\IERSEM. pr,or'rr FoLYÍ]KoNy TÁ-PT,Ár-,ÉtmRrJ vé5zett kis r]ete J.A. Voorhees angoI orvos
professzor a W1nona State College-ban, eI rebocsájtva azt, bogy a lrelyes tápIálkozás a
iportol knáI eg:yre fontosabbá vá]ik s gyakran sorsd,onb szerepet Játsz1k a verseny klne-
netelére.

Ennek fellsmer sében cjsszeállltott egy 4oo ka} r1át, 20 gr. prote1nt, !0 gr. szén_
hld.rátot' L7 sr. zslrt, vaIam1nt megfelel merrny1ség}'ltaminf, $g ásványl anyagot toe-
talnaz r'Izes1 et,u, foiyékony tápláIékot, aneJ-y étetterrnoszba:n - nagyobb menn;rlségben
kannákban - lezilrva tárolhat .

Ig'y eIkertiIhet(j a kiilcjncjsen utazással eg1rbekclt tt vers_enlrg}e1 92 étkezésse} kapcso-
Iatos éLamos problénat ,/].ehet-e megfelel é.teIb kapn1 l 4&b kel]íi ld ben efogyasztan1,
nem terheli-e- tu] a versenyz gyornráb stb, /

Á számos szélesk rti klsér1etek a1apJán a folyékony eled.e11el folytatott étkezteté-
sek az alkalmasság, gazci-aságosság és kcinnyen kezelheb ség szempontJáb ] egyaránt

Gábor JÓzsef

,ffi
MEXIGOffi

t90a

szÁMos ÉRDElGs MJGFTGYEJ'EE qzíllt.TETT A}1 TDET PRoBAoITMI'IÁN Á hat sportá,q gzakveza-
t 1' el réJzt iettef,, érsol;r-
ban sajá sportá8uk versenyz lné1 tapasztalt' negfi]]ye1Úse1ket 1s4ertetté!a. Euen tulD,eD. 6n
azÖ!b6! edd18 publ1kált negftB'yeféseik á1ba1áno6 ,'.:lteaiiek és hasznosarr értékes1thot kaz o11rop1rára ktubaz k sszossé!ére.

F1B_ye1enre melt sákov1cs J zsef Fz vetgéEl kapttá]cy be9záEol ja' nelygt lapunkteueB ter.Jedeln ben lsltertet s 9j!e lJrben sok'ért keg ezl'rá4yu negflaye1éEéi 1 aal-5zámot.

. sok érdekességet raÍ'talnazDa} széke1y Éva az usz k ol1np1.,i keret edz Jének tapasz-talatal t

--- A hely1 saii{itos ](iifiilaénJrek lslcT.etében a Dos Mexlk b ll e1éTt erednéDyek a1apJán
tse8á1].apitottuk' hogy r v1d távon kezdetl 'fáradtság lép fel a verseqyz kila. víszont L sz_szu távo! f okozatoli v1s6raesést tapaBz altuÍ r.

- A na8aglat1 hatágok !0e11otb B nag_y h uérsék1itl Ír18aa1ozá8 Je1ent nehézsé8ekettkill n sen az érzékeDyebb ernészetij versényz kaél.
T8y p1. x.t] ?4.5 c b Eérsékletnél' a rel.nedvessé8 58. az atnogzféra !yo!áB 58o v1)lt

. x.14 ?4' x.15 2t " 7o " t1a, x.I6 22., C t 99 ,, >ZA

- A'z i thonÍ etrzéseknek - fo}ytatta Székely Éva _ rerrclk1vtil keményeknek *
nek kell lerrn1cik. Csnk nagy munkabirásu, a kcjriiirrényekhez aIkalmazkodni tud' ,verser\yz ket lehet klkrrLd.enl.

- A versenyz knek e&yébként legalább }_4 héttel a versenyek kezd'e e el t
me$érkezn1cjk Mexlk ba , Ezt, kÍilcjnben a }rlntJárt szakveze b k egyontetiien nln1num
vá_nito tták s ziiksége snek.

2o

MTXICO CITY 1968

NEM LESZ AN}IYT GoNDJ]JI( A KLTMÁVAL, NITNT GoNDoLTlIKl - vél1 Terényl
Imrer r a Népspor nak
1rt els beszámol jában.

A kl1na és aZ é6hajlati víszonyok áItalában sokkaI jobbak, mint l'zt h1reszteIték.
Délben 2)_2+ fokos néreg Van' éjszakára B_1o fok ceIsíusia hr'il le a leveg .

- Ígaz
de ebb l 1s
nenzeb1ségii

ugyan, }rog'y csak az eIs néhány riap tapasztala alt tud.nám most osszegeizn1,
negálIapithat 'i az akkl1natIzác1.os problémákat a korábban ítt Járb. ktilcjnféle
kiild tuségek kicsib eIbulcrzták.

nehezek-
e1Iená11

kelIene.
ként nyll-;



DR.ARATÓ oTTÓ A FIoH oRvosr BTzoTTSÁcÁryAI{ rIlKdRÁ a nenzetkiiz1 sulyemel orrrosbL-
zotts ársána}. A sulyeneI knek n1ncse-
nek ryakor1at1 tapasztalataÍ a magaslatl versenyekkel kapcso1atosnni n1után nem vettek
részt a pr baoIimp1án.

A suIyernelés szakembere1 - b1zonyos tapaszÜalatok alapJán .. att l tartanak' bog:y a
t bb rán át tart veTseqy során beídegzés1 1zoneg;yiittni.ikcidésl zavarok léphetnek fel a
nagaslatl- versenyeken. A v1vás 1s t bb orán á tart lgénybevételt Jelent versenJrz Ln\
gzá.mára. Ebb l a szempontb 1 sem ártana a tudonányos v1zsgáIatok ered.ménye1t fÍ8yelenbe
vennl.

HoLLÓsT efrzl' k1vál b1rkoz ntc a pr baol1mptár l hazabérve els tapasztaIata1r l
ket 6-5''Zé!icl@ versen'yz ként és eaz tént sz-áurolt be. A verseny sz1n[relyér ll e feI-
szerelésekr l nem a legnegn;rugtat bban r1y1latkozott, csak a blráskodásban arrqylra fontoe
mérlegekr 1 sz lt''fels fokon'' .

Á nagaslatl zavar k riilnényokr 1 a b1rkoz spor ban nÍncs nlt I félnl. TtÜhon J 1
fe}készltett vorsenyz t allgha gátol a s1ker e]érésében. A J étvágyu b1rkoz k szánára
v1szont a koszÜrq volt konolyabb Pnnasz. F leg egyhangu, klssé szokatlan volt a sok
csl-rke, cs1rke és cslrke.. Ezb ls n'eg lehet urutl.

GRANEK TSTVÁN a kajak és kenu váIogatott sza]Cyezeb Je, mÍad'en.ek el tt azt panagzol*
ta,E6g'-ffisevezsversenyeksz1nbe1yemégrn1nd'1gbizonyta1anéseze1ésEé

nyugtalanlt kciri.ilnény, Az eddí61 versenyek sz1nhelye b1zonyÜala::rrá válÜ.
Az uJabban tervbe vett,versenypályát az ol1npla1 falut l n1ntegy 60-70 k1lonéterny1-

re szándékozna_k k1jeliiln1. Me5oldhatatlannak látsz1k' ho6y az evez s k naponta 'kétszer
llyen.na6y utat legyenek kénytelenek negterrrrl

Granek IsWán a tovább1akban arr l qy1latkozott, mÍnt a tiibblek, hogy ].egaIább )héttel a ktizd'elem megkezdése e]-tjtt a }re1ysz1nen tcirténJenek az edzésekl Ügyetn1 kelI
arra ls, hosy-a.versenyz k déleIcitt 1o és déIután 4 ra k z tt ne rrrérrJene}5.a napra' per!
az er s nagaslat1 sugárzás napszurást 1déz el . J lesz ezt a flg:yelneztetést vlv 1nhak
l_s gzem e1 tt tarta:n1ok, ak1k 1d.elraza a vlv sz{inetbeu sz1vesen t lt1k szabad'1d.eJíike a
napon.

A SPoRToRvosoK NEMZETI(ÖZI SZÖVETSÉGE legut bbt Mexlc Cltybon tar o t iiIésén felha-ta1nazotTsfutt,bo8y1!68ibanazo11np1ánam1nd'en,
sportágban érnet nyert versenyz ket utolagosan dopp1ng-pr bának vethessék 8'1á. K1deriitt
u6yan1s, b'ogy az lde1 kerékpáros'v1lágbaJnokság lnd'ul Lnak 25 Tra aJz szert használt.

A FEHÉE KÖPEIrrESEK oLTMPTÁJÁtlnx kcin1ruellk el az 1968_as ol1nplát. Á másodlk pr ba-
ktjztiik h1rneves professzorokáÜ * v1ttek naguÍaal.olínpTffi az

egészség gy1
ola8zolc Jlé sportorvos 

'tapasztalatok cé lJáb 1.

Az OLIMPIA jElEyIZIo sz 1 tár6yalásokr 1 e rovatunkbarr
nár 1 rea bLzotüsiis k zlése szer1nt B
TELESYSTEM IlmxTcANA' az INTER\rISTO ne5b1zotta1 hosszas tárgyalások után alá1rták azollnplaí tv-kiizvetlsér 't sz l szer.z d.ést.

Az oJ-1np1a 1deJe-aIatt ezek szerlnt - naponta d.élelcibt és d'éIubán ls ad'nak Eur pá_
nak k zvetltéet nap1 1o rán át.

Nagy 6ond'ot jelent, n1ként tudják najd' az eur pal országok a l ra1
áth1daln1. Ha -uryarr1s eg:yeq sportágak eredrnérrye1 e5yenes ad'ásban akarJák
re eur pa1 Íd szerlnt 2, és haJnal1 2 ra kcizijt keiiilhetno gof.

ld kiiliinbeéBeÜ
vetltenl, ezek-

2I



MVsz-kiizlemények
A'z orszá$os verseny1g'ptár, sajnosr. késed'elmes negjelenése folytán a szakosztályoktájékoztatására e} ze est é+! megszérez íik az MVSZ artáÍ megrend'ezéire kertil baJnokáágokés r. osztál;nr pontozotü tájékoztat verseqyek niisorát .

L96? május 14-én vasárnap
1!-én hétf n
16-án ked'd.en
I/-"<n szerd.án
I8-án csii rt k
19-én pénteken
za-án szombaton
21-én vasáruap

oRszÁGos vrvÓ BAJNoKSÁGoKr

Férf1 t r egyéní baJnokság
N91tregyénlba;nokság
l'érf1 t r csapat bajnokságN1 rcsapatbaJnokság
PárbaJt r egyén1 bajnoksá6
Kqrd egyén1 bajnoksá5
Párbajt r csapat oajnokság
Kard. csapat baJnokság

napon a reggel B ral kezd.et el a Spor csarnok sszes bermeLberi.

Az I.osz áIyu csapabbajnoksá8on a kcjvetkez csapatok vehe nek résztl
FÉRFT rŐnnnn: II.D zsa, Bvscr V.Me eorr' Bp.Honvéd., osc' Elektromos SE, Bp.Vasas,

Veszprém1 Halad.ás' I

tvŐr n nnnn: U.D zsa, osc' Bp.Honvéd., V.Meteor' BVsc' MTK, Elektromos SE, Bp.Vasas.
pÁn.nR,rroRBENr oSC' BVsc, V.Meteor, Bp.Honvéd, U.D zsa, Bp'Vasas, Szolnokt MÁv'Csepe1 SE.
KÍRDBAN: Bp.Vasas, Bp.Honvéd., OSc' BVSO' U.D zsa) V.Meteor, Szeged', Elek romos SE.

I. oSZTÁLYU PoNTozoTT rÁ,rfuozlarÓ trERsIlNYTK

FFRFT..ToRBENs rr..zj - 26. Irr. g, rv. 1.
NOT TORB.ENT ff .18 - L9. ffI. l. TV. Z.pÁnga,IrŐRBENl II.18 - 19; ÍÍÍ.tí. rv.to.KARDBANT TI.25 - 26l III.19. IV.1O.
Pontozobt. tá-jékoztat versenyek, továbbá az országos e6yénÍ bajnoksáBokl továbbá azeg:yén1 Budapest baJnokt számok.
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ki'zait t eiédmÁnvek: Boatorkos /Yasas/ - Raalvá'DJr1 /Bvsc/ 816. K len n /lJ.D zsa/
ff i*Tffi ffi F:: "H"'3l.ií;;;:ízl[i:fJt*:Í!t ;::i"i*'' "*': lt ftzlz,- PlPtér T1bo! ,/U.D zsal 8|4' Éálv.'Igrt.tu.bazÁa/-Éái".6í-z Áápái7-^ai+l'Éi" ;á ?váÁáá'tI,'!ar'grr./U.D zsa/ 8z5t Molrxfu 

^.D 
;Bal xun 7cs;pit7 816, K"iso" /Caejel/ _ neaytu.WLsat8t'' Erd g .s. /BvSo/-Horváth L.. /I].D zaáz si+' Ko Áiá 7c;é i7:É_á"í,;íií-7í.ll";!o"z gloszallszl ,/HSE,/-N deczk* tgvsc/ ázi, uar'coar1'zÍ.llét. z: iáínei, 7osc7'ail', 'i'iiiát n./v,D zsa/ - TarÍ /osO,/ bra.

A 16 k z ttt éT'édÍránvgk! Kelenert-Bodor'kos B!4. lase tzkl-KuDfalv1 8s7' Erai s1-Papp.i|*xo'"ffi*-T6xffffie""Á-laoí"a"-ál6'-rái"á':n"áos-É. eis,- ia;iálr31il cgr" _air

Á B kcizcitt1 eredmé Lase z}rJr'Kelemen 8:4, Pálvcilgyl-Erd. s1 8t?, Szekeres-Ka1ser



Kü1önösén a PáIvölgil-ijrdő sl és szanisz1ó-1'er'ék csörtékben vo1t naBy iz8a1oD és
kemé4y küzdefen.

Á 4 közöüt Pá]Völsyi oiztosatl verte 8!r-ra a jól harcoló LasetzkJt' szekeres Vlszolrt
csa1< TE''i -f e._|-fr611ett1' -idegf eszi i'ő csörtében tudott B!7-re ryőzni az egész este na8j'szeTü-
en küzdó' kivá1ó veterl'm tlonvéd öttusázó Szanisz1ó ef1elr'

Áz elsóséget eld'öntő csötében Pálvölgyi végig vez9tve szerezie me'] a 8yőze1net a
verseqy véBéIe elfélTadó szekeres e_llen.

Á jó1 rendezetL i zgalm.1s és nivos versel,,y né1bó em]éj(eE óltított KaTvázy TsLváüxek.
Á versenv véEeredJénVe! 1.Pjlvöf..vj /'j'Dozsa/ l l. Jzekeres /vasas/' TTT.Lasetzky

/Bvsc'-Tv_.--s-zání6z1ő_7l5ntéd/, v. jrdöéi j. /CsepeL/, Vl. Kaiser /csepel/, VTI.Kelemelr
/lJ.Dózéa/, VIlÍ. t'erék N. / l.Dozsa'/.

Főbiró: székeiy t|ibor és Rábe Guszbáv.
ofszáRos IT.oszLalyu férft torvecsenyr PeldezeLr a P,p.Vörös [4ebeor 1966. máj.22-éB

a ttSal

2, 
't"ó 

1"dl.'1r. Á sok e8-Jforna kópessógü versenyző n.lr az e}önéTközések során ke!é!y
harcot vIvott a dön!őbejutás1]it. 'Á dön,Jőben fej_fej ne1lettí kiizdelen után a két vasutat
v1vó Ábra}á-n és Erdei' úr"Llrrrnint a Dó?.sás Berrcsik hóItversenyben végzett- az'e1ső helyán.
A holtverselybe4 az ujravivás során Ábra.h.i-n_ ilrede i t 5!'-ra' Bencsiket JlQ-te legyózt'é és
no8nyerte a terserryt. Bencsik-lirdeit 5:J-ra verte és n sod1k 1ett. Jól haÍ'colt Bég a
két Meteoros vivó, ,(o1le. ós |'a1ni is.

VéEeredmuny: 1. Ábr"aháB /tsur'C/ 7 8J., ||. 'enc;:ik / |. Dózsá/ ? g"y. 
' IIT. Erdel /Bvsc./

7' gy ';_ÍV:-T6TT?T /Bp.u.MeLeot/ 5 sy., v. i'j'lni /Bp.V.]íeceor/ + gy. vT.várad1 /EIektT./
1 gy. uIÍ. V,:'c'!sz /o1C/ 2 gJ.' VrlT. Gerz:.:ric; /)1v]C/ 1 ''']/. T1' ovári /osc/ o gy. '

rőb1rák! dr. Nedecz}J György ég X.lszls G".bor.

Ifl:Ieá4y LÜ" é" rIT. !!-l99É.rái.?ffi--
Leáo'y Lór! I. Lenov4y Mar'ua,/CegJed,/ r, gy. l. '|erczegh olya /Ceg,Iéd'/ 4 gy. TTT.

cz1eréF_IlEddá7\ÍiTK/ ) 91., IV. szen-e]cky t'a.diL,/tipal'tak/ 5 gr., V. olá-b xr18zEina /sBTc/
, gÍ., vI. Klss Tda /Spatak/ 1 gy. ' v.]l. l"rj ed]'er ']udtt ,/lipatak/ 1 8-y. ]-4 1nduló.

Kard! r. I]éjj At!l]a /"\paLai/ ? aJ., Í l. K13s-lóLh lviklós ,/;pBtat/ 6 g:y.' TTT.
AigneíTózeef /Bg_yarmatí |''/l-v / 5 w, ' 

jV. li'odor cábor ./Bvl]c,/ 4 gy. ' v. H8€yuás1 T_{ász1ó
/Spatak/ 2 gy. ' v]. I]alász Zoltár' /'iptÁk/ 2 Jy. ' \'I J'. '''arjanl IvJn /MÍK/ L w.,VIII. TlLyu I'észIó / Spata</ I Ey. li- índuló.

Főbiró! Joós Miklós és szBbó i{íroly
Kard serdü1ő k1választó versenyt lelidezettj a l]vl']Z a sportcsarnokban 1966.jun.IB.-á]x

16-18
24 vtvó ind'ult. l)gyenlő eríjk niiEy ilir]]ca utrin Ábay, I.ocsis é9 !ről1ck : F. végzebt

az első helyen hoftveTsenyben. Az ujr'.rvi'Vásbail' szoros küzdelémben' Abay szerezte x(e8
a gyózelnet' niután FrőhlicheL 5|4-Ie' Kocsísb 5!'-ra 1JgyőzLe. roca1s 5|4_re Byőzte 1e
TTőh11chet.

5 By.2 gy.

T.Abay /Vasas/ 5 tly.r iI.Kocsis /itt'ir/ 5
i /MblDOSZ/ q Lf.I. r V.Me:,;zcna (i. /\:tser:/ 4

S.I. r TTT. Fr hllch P. /TISB/
$y.r Vf. {isze1 /tr.D-;zsa/
I gy.

' 
VII. Karrrarás /Bp. V. Me ü. / ?- f|Y. t VTTT. 1(erélryi /"r',l,,1

Fobirá]r: .IJerty Tmre s i1rilrdos Fer.elic-

Lg.á_rrrr t9r 9el'di.i-Ld. kt'.jt+sz|Ö v'I'scnyr .en ezett a Rv|'Z lyoo. .]Jo. -l?.-én a gport-
csarDoKoar -Lo-laj eveset: re szc rc.

'-*' 
i"d,].l a.k.. 

^k.'. ""]. " f iukn'i].' itL lij kcnénJ a-zdeieE íolyt 8 sok egyenl
i képességii' tehels 8es le -ny k zijtE. 

^ 
d nt ben czoros cs rLék uLán lr4ach r ,]eI'e8i és M 11

boltversenyben végzett irz eIs,3 helJren. Az ujravivílrbéiÍl |'lTach M rit 4s'-Ia' i]eTegit
4to-ra verte é5 ne8nyerte a velselyti Sere8i-M rí elleil 4l2-Te gy zijtt. J l vivott
KopcsándJr és sas is. A d nL vcgeredn':nye3 T.\4Jch C! flyj' /:':''lt/, Í2y.,II. geregl o18a
/U.D'lzsa/ 

' 
g"y. 

' IIT. Mori },va /osc/ , {y. ' IV.-V. i(opcsándy ',t ,rIa / B\'ISC/ és Sas Márla
/Elektl. / 4 E-y. ' vI. Na iy Mercedes /v.MéLeoe/ 2 1:y., VT1. Kisnarton1 Ánnarnárla ,1HSE,/
2 gy.' VTII. Lélj ta Rea /osc/ L 8y.

F(lbirák: Berty Imre és L'alágyi .] zsef

Fiu tor serd"i.iI kiválaszt versen b rend'ezetÜ 'a BV|,Z, ir Sportgsarnokban 1966.
19-én 16-18 évesek réézér'é.

42 versenyz lépett pás bra.
' SzJ.ovensz$, firlélykut1 és Í|aln1 izEa]nus harcab 1 izloYe}l5z}ry és [1éIykuti uorwerseny-

bet] véBzett az e1s helyen. Az ujraviYásban sz]oveliszky 8y z tt 5:r-Ta.
J 1 vivott mé6 Florváth M s llajdu is.

. Végeredméqy: T. Szlovenszky TsLván /Yasas/ tj 8y., rI. Mélykutí /I].Dozsa/ tJ sx. rIfI. Halni /Bp..V.'Meteor/ 5 t:y. ' IV. I{orváth M. /11sE-/ 4 8y., V.- t]ajdu /IT.Dozsa/ 1_W:
VI. B1r /HsE/ 2 Sx. l VTI. Guryás /HsE/ 1, gy. , \,'TII. Cséi';rí /gp.v|Met./ 1 ry.

F bír kl P:rpp Bertalan és dr.Jakubovíts Tibor
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1967. PVT VTRSTITrI\ TAR
TTBRUAR

4. Mag:yar-olasz ifjuság1 verseqy
+-5. ZaLaI e6yén1 megyei bajnoksá6

vldék1 jun1or férf1 és n 1 t r' eg:yéni
VÍd.ék1 junior tt t r csap. bajn.

5. Magyar-olasz 1fjuság1 verseqy
Bud.apest Kupa feln t párbajt r csap.

Rendezl:
Mysz
Nagykanizsai p.Tan.
Debrecen m. TaÍr.
Debrecen m. Tan.
MVSZ
BVSZ
Kecskeméb1 m.Tan.
Debrecen m.T&Í}.

Megye1 Tanácsok
Bp. V. Mebeor
MVSZ

I\{VSZ

Meg'ye1 Tanácsok
MVSZ

MVSZ hNag'ykaatzsat' B
Nagykanlzsal VTE
Pécs neg:ye1 Tanács
MVSZ
MYSZ
MVSZ

]\{VSZ
MVSZ

MVSZ
lVSZ

MVSZ
.l)écs meg1e1 Tanács
Kecskernét megyel Tan.

kii::ás 1s é::kez1k.

11-12.

L2,
19.

r8-r9.
L9.

ll.oszt.nitr
vld.ékl junior kard., Pfub.t r egyéni és csap.bajrt.
Merye1 serd.iil k kiváIaszt verserrJrei
TT.oszt. kard
I.oszt. n i t,r tájékozbat
I. oszt. párbajtor tájékoztat
Megyei lfjusági bajnokságok
r.oszt. n 1 t r tájékozta
I. oszb. párbajbor tájélkozt'irb
III.oszt. kard mlnoslt
rrT. oszt. férf1 tÉir m1n s1t ,

rTr. oszt. n í t r nirr sit
I.oszL. kard- Üájékoztato
f.oszt. férf1 t r tájékoztab

25.

o1szágos junior leány t r bajnokság, eg:yén1
25-26. országos junior' leÍtny bor csapat bajnokság

országos junior párbajt'é'r csapab bajrrokság
26. orszirgos junior párbajtor ba.jnokság egy rrl

r. oszt. kard tájékoztabc1
r. osz . férfi L r tÉtjéIroztaL I

11. oszt. férf i t r mlnÉjsit
TIT.oszt. kard. mln sit

A versenyek megtartása csak akkor ve}ret;ij b.izbos]T.it, Lra a.zoiKrol-

Bl ÍizrtéÚ Íehétel éa példáryonk ntt nrs[áE l .Spoípropaganda, _ Terjosztésl
El6flzc0hc a l?3.t00-7a az MNB. csektazámkn-ia _ EloÍtzotLt du:

MegJolenlt .nrnaon no í5; _ Bl6álliua l a Spor{propaÚanda gok'zorosit

Szg*ogztl a Szo*egzt Dizott'cág _ frelel s az 'teszt 
: l]n<lr di Lajoa ' _

K zpon azerkoszt aég: Bp.XIV..Is y nmozel ut 3- 't'eleíon:

Szerleezl ség: V. Rosenberg lrp u. l.

Kbdja ég bricazlt t a .Sportp.ou*na", 
-1rq"n""r, Bp.XIV..Isiv nmez6l ut 3.

Folglt e kíail ; Pécai Tibor

Szakazorkoaztt1: G bor J zaeÍ
140-034

- 'Ielefon; 296-889)

ooztá|: I-}p.MII.. Rát czt u.S7/aTel; 143-468
r évry 36._ Ft, ktilÍoldre z 4L- .I;L

z-$G084r) _ lnrlexezám: 2$.g'2.
Felelr5g az Inlézrnéry lsazgat }r


