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Á F&ANoIÁ wv sz vnTsÉc Is E,'EI IJ]jE cslPult. Fé!f1 t rbeDt R v9Du' ?. BoaloogDroh-l.Nool, , ,roslalat' líoesB t. Eárbstsr. Párba.i:t rbeDt DroJÉu8' J.lrodtn' Bo1Baler' lo'urqualil. llban.8o' E8rdbo t .[rabo, Parelt. ReD i.
valléo' Partlzza. Ic8lep té6rc! a kétazerc! t lí1lá baJnokdt ' tríaBnaDt nen neverték.
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Er gz Es LYIBET JÓsoIl-L'EBz&lAD élsBrcflry vars l sportlap vív rova v azet Jo aieosr ie8utobb1 szofiában ieborygi1toti nen-
29, kiizí. Yolaeny qrctlnán1ef alapJátt. Félfl t rbe! hát 'vgragDyz k ziil tiiÍt llk a vá1o6a-t 'sr Psrul8'kl! 

_ 
yoltla' &ankar s}3 uallÍL_' _Bo'1okl szcné\r ben. Pá.rbaJt rbo! Goos1orr fi'1e-

laba' Por3rna6k1' Bs.lbuIaE ' AttilrzgJgvskl .B \yGEcL a válogatásba. ''
EbsoE e két f 6nér!6nbcD á azovJst verae47B6k a !éngy l v1v k i.eBkonokabb 'ellenfe-1e!.' párbaJt rbaa pil16 a frg.DoláI. Ná-rtlbaD PtÍLorstÍ nallatt oobJrra, Flatkog8kl, !r8l6r8k1,

troYara a!ádtb'atE8} uLiudot sla. l sz fÍal t8r{ Lillatehet utáa s o'.!lr1r dpritlátÁeát az-
'al b+?94É9J9' hogr a'crlnt.t |ta tla íraloklat é9 a slovJctgknqk n1noB nerÉelol ilt kápog
ut&p tlásuk. r

tr Í t rban 8ondok rálro olJá'k a a'atvozetíít bonlokát. Erycaliil cJr!'er.Ea!B'a! aoélyas.
. - véslir ! lunt 

- 4aF/aroH1-_u6/ v l k.all't. hory n1lden s!ánban lcs! boleez lásunk, ite
tgvéa 8rr us]_!1 c8 kllD.k var. vcdcrolol l l
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k zeLtthet meg. Egy béw gÍ vlv. versenyen

$

{sÁsl :o f nyl ery teml hallgat
a Szervez BlzotÜság l|chiefnyor
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XVI. Évror.yllt A MAGYÁs rrrvÓszÖvrrsÉc HIvÁTAIos TÁPJA

FIE KONC'RESSZUS le6z
Á N6na6tk zi Vtv Sz votség- 1967..náJus l!-én Párlzsba:r tarto ta rend'6g évl kon8!éAu_gutraát a tr'lanol-a Autoeo\ÍL club trolÉq ÍÁbe!,

.. .Á koÍtBross?uaorr 
'8 

nslze l sz vatg 8 vett !észt szeuélyeecn va8y D38tratalnazás utJánttirtént k pvls 1ott91. Á !ap1}.nalon }o olyan JdYaglat szere-Delt. ncÍrct á nenzetktjzl 'tig-
sziivoÜBé8et t JrJoEztettet -ol . Eue! kiYill a tÉrE]rarald anyág *lt vtiit uéts a rÍr rrodáJí-nak' valan1nt a kiilajBb ! bízott8fuohq} a Jelept solvel éb jrvarla alriaIi

A. kongrealzu t Pt9_rr9 T TTl' a. N6{Eetkijzi_ v1-r' s!i'vot6 g glliikg lJrltotta neg. Beszé-
dében }'eg5ro19toa 6zav a}lal 6[Iék eatt ti98 e lult Yi kongressÉug te elÉunyt vív 'nacveÁ-
gokx 1. IBJr h. T tb Pétorr{l s Üll]'pq ito Jons-t l, a-kik alaDlt tarlal ioltak " lriiil' t-kt'zt ..szdvetsé6n.I. l'8Jra!o 8ak ni8o!1éká'6tt aF o rhuli+ 3erl]arat- gobrgtÉr I. Franools ríát-
T+-r lr Jearc TllI r L, Eugen Peok-r l. s Gugtavo Xarzt-r 1.

Á f tltkáT a a p nltároe J61aDt 8 Dok b1fo6adá'se után ua*ke lit ttijtt a boértrzott Ja-
Is8latok n9-Bv1tatá-Ea. l léayÖBoscbb áe értl keecb5 tl ntégeket ri alább1alban kijrlfu.

'e'^tong\aslus-e1s kéDt.azt.8 fle.ota javgalato t r!!ra1ta' anely log t-k 1kÍváltavoha fe_lehetrD! a PIE ta8alÍJa}at. Elt.a JaYe8latot ol bb az Alápszabáb Brzottsá8 nJdoÁr-totta''kb'' l' tska} osi'kkaltve a! 6dla1 8 néÍvét. naJd a konnrbsizusÍ vÍta gorán -tatl
+o-FoB-og kkellté8re k6rli1t aor. Yég l tB l koagloga![E a! álé6Bl tagitlJ iisszagek i fo-
Éadta e.lt ' ''. ]Ta8arlJ Ídoálg.k ' alY uita are ÖáezeÉen

I teohnlka1 paav&zat tÜá'x "4oo tr"fr 1oo á 1 Ef,r ' ', 20
2 teob-nikai Ezavauat után 4oo ?w Á L '''"' 14o
} teohnt kal szav azat után 4oo 18oo-á 1 tt'. ,60
4 teobnikal Bzav aId+t után 4oo 4100 á 1 tl 82o

tr"fr 52O ^!'frtt 1240 tr

tr 2560' 't
rr 5'2o '

. Á..ua6ya! Ytv 8ll}vet9 5 3alallg i'Es!.8eD éaL ,.25o trilr-Et f1!6 .tt. E& évt l kozdld entohát tiBEz gon év_r 5. 
'eo-Eftsgt 

tasiuJ f1zetég re lpttíl'llr k toluto. Ebb.ez nozzÁ kott tán-
.! n n g'aEt 1Br hory 9 f,9! 

'ras8!u8 
- 
a1i'ntés6 alariDt ' továbbr!' ls érvényben uaxaal az . I''IE

4atelola ' 49ly_ElerLrtt olLlpÍá}Ta és vllá8baJlok8|golcá l6uzetentént-? vorsenyz n Ír lillE t6lcE 9! két 2-e r Ya6r 
'-|r 

'katsg rtáJu re:lsanJlbir t L9l1 a oaapat il ktlldB l.
... Á kon8rqsaru.. oLas! JeYa-glat. atapJán rysliltr 'c I'Ir.hopagsnata 3lzot aásá{ azaol.horB JovÖbcn a nBmt6tkÖz1 versenJmaptár 8sEeáuÍtágÁnÁl a naul tí Bittvotr Eck íavaslatsl

!19pJán a vor'cny k6t l'!'t 6 i|Bo !áto8 rtá_kba.. sol"o1trat t9. !z'''Á'i ka oa ;íí; 1eraenyet e
{IE patro!álásÁt fogí+F éIvorn{. .á' ticnletl szi'vetsÓEeknck' l Únappái -á_ÉongiJeázue ot tt
{avaglatot kgll t lDlii.k ''Á't kate8 ltáJu versenyci|'ei '-

.A. kongro szuá alYoto la]azt az olaaz ás tunélL8l JavrrlaÜot. boBy a FIE b1vat.1o6voI eny6Ín B. b1rák ktitelce e! udfor:niEt vl681J !ak. .liánug .lqitan-á nen'zeti gztjve!oe-
B9knel'' ho8y_.o1+p1é+o4 B .vlláglbaJnoks gokor á blrÁk ariie tet tá aiol. 

_iát 
tszitrte

"E9"l99t.' fehéI 1nt!t. 8 kék lyrkkgnal t. ví89 u D k.'.!zca *lvÍIi a FI! káBiitt. na;a]Á6-sellkék kars&ahgoI& 'l.0rbitrg IntÓnratlonql'| f911ráÉ8a1l' sec ly tet a dnd'BnkorL íT oizt
|Ct 8 b1lá'k'k z tt.

Eatározat _gzitlststt a*at -}'opr a. Ji!v!!gn azok e..tagsziivet'éBekr al.ly.k loBBIább 5ooU.o no-Yél l nd' lkg5n6k. nen t teLesek-a 3rE-nek bekiilááni á. iic;;;_d.];iájloi |arnarnov-
Ieryzékét.

' 'Á'kon8rg5BzuE elutaaltotta ez alkaloElal 8 tu!éz101 gEaivgtEéB s.u on'Javas1atát1 ametyiEnáteltgn ne8 a_karta volna val l"t8nt 8 14-15 éveset vt tfutájubE;á8Á'. "-' ----
. .8"ovJa!..jao"s1at alapJá! az a d !té8 8 zittotett 

' 
' hosy a J v ben ol1npta1 és vll baJ-nokgá8okTa tiirtén nevezések alkalnával a ta8sz Y t Áé8 [;erl íag teír áaníor rásJ.vorllenerl-ként a v{v k raneaorát.



^ 
roáll all'vct.Óa r !]3 s!crTc'ógó!e. i!á!ü'ttátbl Ó! lttlödÓ.ólc vonatlroló !óalo!!.tó

r, '-3". lorrhtot ücríer:trtE .ló. E t r.'.nü. a Jölónl.ar aEr, !.!'eth.r lartoró' 4 üagbll álló"'''* frscru 19 f6r .Brtl au Ea'!o [tlvtr lgei. L rlhöti lótltkár ó! a Dóí'tár.or lc!4a c!!r ü.!-
?,€tb.u.Íót .Ll!óL. vrId.ú 'l2 tas külölbötó lrrr.tolból L!!. I Loltlr3sloa a1tal !9t_
váIagztia. !.sJ.i löEÓ!.t ró3 a lIE Yolt ctrhÜ&.'' 1r! &!.L a -vóafrlrító bodllBt ! Jevaa-lat uay8o arr-ú usrobD h.tártö!ü. !t!t uL l J.l..!Lé llo{aar aátlr l !o'á!r !tlb.tsÓ8_
uck ei- tcnar rr rltípnlórr. hotv ldÚfel ttr6rcbó letÁ.i{trt LrFi' ctiE{!.ü !i' clrrÜLi !Á8-
ró8't a Loaa! a.tut LsárLÜnóa.E lovásá.!l. 

^ 
!6ah .róvotra! et n ílrrllttát lB 

^Iat 
r'a-

bátJ Buott-{8 
'!2 

trr"ltatl r!á.oyDlE rlutarltottr. 
^ 

to!E!c!!'us lógÍ. u8y ilöntöttr holor
- rd rlapo!.bb-teul-.nyo..i Etá! i áÜT6 ÜYD€D u'!ü !.PLrclal! tod. r tó$oóat.

rtuta.E &.r{Et DlivltrtaEl a! r rlovJÚt Jdveglat, !'v . { óv1 tEtöaté. utŰa tóvoló
rrr eín t urrínagpcÍiaithltqfuat akarta-volia g'lqpolab4rÍuq Ll a n1. Plcrro Fcrrl el-
n ts. dnthoenr a $áváslat aE 6 JÜY6 évÍ u$ranegváLacztb'a afuát o ].ogta' llteos elavázág'noE. n1ntbornr a Javaglat al 6 Jl!v6 év1 u$ranagváIacztbat afuát o logta' tÍ.ttos agavazágt
ké!Ft. xÍnt i{'ckÖgsésct nelcalltcn, bogy a vl'ta goíán a trancla fc1gzllal t'. vala-tnt
Ánspaob'a volt belga FIE cln ts Ís' - alr{Ü háronszor {5ruá1 után válaaztoÜtak neg annak lclc-
Jén-FIE elutilnek, a alovJet Jrraslat ellcn sz lalt{k fel. Á tltkos azayacá"a oíedn uygk nt
á?tl..o szavagatÍ iranyuan-utegltot ák gI a azwJet Javaslatot.

tLt&og egavázág

annak tdc*

oaat ans*

Jén-FIE elutilnek, a alovJet Jrraslat ellcn sz lalt{k fel. Á t
á?tl..o szavagatÍ iranyuan-utegltot ák gI a azwJet Javaslatot.

A kongr.rstaua ncu lnerto gl lJgsleuÍ v{r uactÖr ek a portorÍoo-1 eg vetség clniikávé
n6 uc*vátasztágát. nert a fcunáLl rm bzabdl}ok gzer.lnt a ag vetaén ela Ec oaat an
A kon$rcaa8u8 nc[ 1sert9 oI lrog1gllÍ v:'ToÚoguGrDo.E a porEonoo-l suovgEge$

t rtéu uaspálásztáaát, ngrt a fcnnáIl FIE szabtllfok gzerlnt a agt'vets g eln E
t r }ebstr-.l' portor1ooi. gziivatsét tovÉbbra lg réaztvchct a EIE nunkÁJában' tlg a

lrEEElr' I$E'a.U 9l &t.'talq{*v IÜg 9á9ras^{'tr'_ g3g-.aa.lr 5 gaal'v!'999E v-aav&gr

or1oo1 guiivotgég tovÁbbra Ls régztvchct a ÍtB nunkáJában' g az eln k
nen kllnlsclh tl a ag vete glt a BIE fcL .

Áa lf$uaágÍ' vrlá5paJuokelgok vorsouJmo Jét1 ffanb1a"'J'avae}at alapJán; a tongresl-
dzus az alábblak szcrlnt állag1to ta qeg.

l. naB f,lÉÍ Ü r s n 1 t r el nárk uésg, vaLahtnt a dlrott e].tn1nÁoL k gls
ordul l. 18 rakor ilnnepél"yrs uegnyltáa.

2. bap r É1 t6l d1rolt blJ-nlnáor fo$tatÉsa bs e d dt !
üp c el uérk glsak és d;l'iekt l].lnÍdáoí els tdr{u!. .

' 1. nap n 1 tÜr dÍneH el1nÍ.náol fcLftbtááa ée a d n .
Íar cl uérk zÓgak és d''rekt dt[nlná,o1 g1g fbrdul ;a.

4. nap BpÓc dlrclt cll^utnáot foLybatásb ée 15 h*ror d nÜ .

{?4 trctt,cllsinÁol folytatáel és L?w d nt .?,ár ilnnepa 6. l

.l kongrcaazua ol;7m bstánozatot b.ozott, bogÍ d fIE b1aottaág1 ttlÓacket ittoretm
kongrcsazugÜ .2 b nappal noga7. zíen keiI n'egtartánl.

1uod"k 1 ol1npÍa v rsonJirend'Jtívei kapcsolatosan a f,ranoÍa Javeslattal sgc!íben a
nagyar Javaax.atot fogadták el. segorÍnt a nexÍk 1 pr.osran a kÜve kqa losat

l. pqp rérf1 t r e5rán1 e]. uérk zések
2.naP3érfLtr.egp$nte1nérkzéseksdntk.trardc6Éntc1Ü-

n rk g ggk.--'

1. pap
4. nan

-
2* SD
6. uao
7.r' ,PaQ

B.3to

Eq3Ö c6yénl ditnt .
T r osapat aL nérk z sgk"
I r oaapat o]. nérk a sok és dtint . $ í tÜr o1 nárk69ásck.
s61 t r sryénl ée áiÍntÜ. Kard osapat eL n rk zégok.
Karr. osapat nt . PárbaJt r ery nÍ el'fu rk l sck.
PárbaJ n egyán1 ct n . .

tr t t r oaaptt eL nárk zéack.
il 1 t r gq9Pat glÜnérk zégcts áa dÜut . PárbaJÜ&
ogapat el hlrt6gésok.

llr nao l. nátb.'t ! orrDrt cÚ!t . .

. E' 3 Yrry.qF. a r''la'{lrt a ud.t 1 or.ii$lre leaa ánl4lca : e rragrrlatl Óa Llbaa1lrorJrok lttr
Á JÜv bc} 1|'!l|{r ourÉal blJloL3á8ot it o 6lbrn a tr rlolB tdtno{ Y3t.talc lkti1l .[1bof on eegÍtlllÜvÖl blr b1rÁrtodn1o}.
l r .!.tct Í.g'dfJ4t' r JÜo&.D íL!n.pÓlyr..D bll ! 

'IE 
ola k acl. v!a' tc.!ÍlottláPlsl ítraal. .l.3 'a ' t lb l tag tcll Jc19u1o i rEdltJrt !'wt o!6!a& aiÜvcÜi s1-cln t ie!'.

o sapat&aP1tá47áT+. !-.gr t1v at. & nnn.p {'.! étadág otá! t ras/ilLJtt e$rt orazáB '
nrE!.tL b.1lrruezlt Lrll Ját.'.al.

Á kongrcaa{rel dt'ntÓ!'.t EJáD a l Y b.!" itc uár a !'oDt!..Ll v1láEbrdDb}r& !. 16. eZ
e6grénÍ verlcntcfb l a.z. cla Dap LÓll loboDyolltgnL ! iltrakt .ltllnáot E áb Íát l'..'B..
c.tD.| -E. ' 

Úá!t6iéi.1t. Yrgy'-r t _!ág!apre larad a rot)eohrtr á o! továbbJu ott 8 vtv áÓrk&-
.!ás 1 Ós taÍ'[Ösi tcÉc! a Éo al nt6.

l ko!8rars!u8 al'batárolta. boEr a J Y éTb6! napÍrelatre tit'l' a '9ou1 vcrseuy lebolyo-
LLtáEL !cnal6!.! 

'ÍssuaállLtéaa 
érdgkébg! 9ddí6 b. !tá'gtt JaYasla okat. xegJcgriru. hobr

a poEl !.ndgzs! v1gazaállltása ffiokébg! folJr atott tár5raÍásaln nggy lteE-aÉ r''hosí
2



l Jclcllod. la'bolYolttá8Í rsnalazernet Blorrg ti'bb az 611cnzöJ9 éB 1taD !a8Jr a Yslóalirrüeé-
sai-lq{Fr-ílöíó áiten sl}.r(u al uJ nagcrá! poul rendazcr elfogadtatÁsa.

A _ltiY6ba! a os8.oatvela€lyck!él a oBoportok' ö8sz.áltttá8alotr v a18D6!nJÉ osapaüÍ.rs.-
nven tnáuló orglár ta:lobb 4 itYóJálaL az-cgyénÍ voraglJDcn elórü erettuényót ft8ycl€e}.
kiu vdnn1. lebÁt-a raatsort enaeE alepJál al'L{ tJá} laJd }d'. sor8oláa oaa'L t3uesa!
glorcnló ereatné4rcL alapíá! Iehotaégca.

Á-!t a !ara! íaYaglatot. hoBr a_YorBonJrszabé\yban a vÍvó Ídtő fog]al!ét poltoElbbt!
kru !8ghatáÍ-o-&1, -e 

'Velaenyálabá\ lllott8lE Jfiaslata alapJánl a kongleaElug !9! fo6aal-
ta cl.

TÍszoat alÍöEedta a 'konErosBrua a tálaalág 'foEal!álak !óaloEttására volatko'ó Jaraglr-
tunkeü. sg'ér'L!t á a'aDár*öíy" Io. pontJa a kliYotkezóLóppon DódloELtaDdó ! |tÁ tóEaalág olyaD
ke!d.!é4yez6 áa támaaló o.álck!Óryr' nel7raáb '9qp}adgtsPfl 

a vtYó karJána} lyuJtá8á?al
f,o\reatór'an fc4ltgstl al eu.Éél ówóayra fgltuotóü.

l voaal ké'rdéEár.€ vorratkozó Js9aglaüuD-kat a koDBregs5trg áttoüto a Jövő éÚí kon8roa'-
BEuí naptr.latJér! a5ralr hosl cZ á Eó1t.lé5 aLná\rtiltebb tanulnÁnyozÁst ígényel.

.[ pást!ó L vBtó lelópóBle Tonat&oEó JevaBlatun}kal kapogolato8aD a 3IE BEabáIy 3ízott-
sása uBJr vélckeatott| hogr nu azÍlksógea a szabáIyEet nóilo8ltása uert a szabá\rzat [lno!al-
la_a!t;-boE/ 6 j!yd_ rtrtrp! }ragrta eL a Éstoü' ba a kót lÁbÁval a voEalon klvül lel_épett.
ü5ran"ú.r6r a blzottsáB fg lblvta a B1rá'.k Blzottsá8álak a fÍByelnét' hory a Java61atuD&
ezállenóben oxtas8a k1 a bt!á&ct. Elt a alöDüéBt a konEIo8Bzug hebrb€nha8yta.

Á btrÁ8Eoalá8 [a8JsPltá8a ár.rlc}áben a EtB Btrá'k BlzottEá8ának Javaslata alaBJá!' a
kolreaázug az alábbl batározatokat boEta!

_ loYábbla la De8!'olaal e 2-os és 
'-aB 

bÍró lLsta. Ezelnek a ustá&Dair a felütvtzs8á-
lása osak gkkor töriÉénhot neBl ba a ,-aB usta a 2-9€rlll llietve 8T'akorlatÍ ég el_
náLetl vlloga alapJ&r a Z-ea lista az 1-€sről legfelglóeD feltörtődi& a JelenleB1-nól 1é!]ro89Áo! la8yobb lótszánu biróval.

hnek {ritekébe! au alábblakat téll tenn1!
_ tíc8 k611 vlza!Áln1 olÍnplai é8 vÍLá8bajloksá€okon ' 

valaE1nt er:re LiJelölt Domzet-
}óz1 vgr8€ny€k alkalmával a! effektive lii-köd ő b1rá-kat olya! 8zetlpoDtbÓJ', ho'sy a
#L képzgtt Ütrát a 2-as Ltgtátó1 a 

'-a6 
lídtáIa kerüljeDak.

- Á 2-o6 l1sté! Ezgre p].ő blrá} szánÁt fel kell enolni. E oélból. nary nenzetköz1 ver-
Bo4yek alkalrÁYal fel teu kérn'_ a Ienal€ző szövetsé8eket' va8y a DT-ket' hosr De-
vezlenek ideEon neezet18éait ,-as kateBór1áju blTát' a-k1 Íáué Ja a versóny íIkat-
nával nllLtidó b1rát leafíayelé€ét és .lelentést tesz róluk a Fltr-nek.

Euo! J.lontéBak alapján a FIx Blrák BizottEága ktjelöL1 gzokat a b1rá_kat. ak.Lk tekl!-
_ tstbe iöY.lek !.a8aEabb 1ístáIa Yaló véte1re. Áz 1gy !'l jelöIt biTá_k vizsBát teiznek világ-
baJnokBágokt vaBy bÍzonyos n€D'etközÍ veIs€nyek alkaleával.

Ezebek a m d'szereknek erednényes alkalmazása után kell a 2-es és
vLzL alá venn1, va6y1s a.nom megfelol bírákat torijlní, najd' ninden 4
után kell átalak1tanl ujb l a }-as listát. Ez alkalornmai t iotnt kelI
kat, aklk 4 év alatt aktivan nem nilk dtek.

'rooups d.oublee'' alka]mazását.
Á birálrlaJr a Jitrr ben na&Íobb suryt kell ho]Je zniijk a:cra, hogy vol ban elnden esetbgD

u.oBkijveteuék a Tlv tt l' -hogr szabá.\roaan, az el lrásotnak iegféiet en ij.dv i'zt'u k etlen-
fo1ij}6t } a zg{lri c].! kait s a kiiEi'Dsé8 t.

Átnenettteg - a n'ontr6al1 vttfubaJnokEágTa voDatkoz a! - a kolgIesgzus azt a d'ajnté8t
}oz!a' bo6r btilto! tqláLattal Dc& sr zhet a vív . Ezért az assz ban 4-as /n béL y'aa/
áltás!áL a biitttot6 alá'la ot lc kelj. vonnl'a b jltetett fél áItal adott talátatokb i..
IIÉ.alalon a.ko1 utÁln us/alazo'i v1v nál gryauglro k t találatot nen leb'et adnl"

Á kottBTosgzug clfo8idte az a ítanola JaYaglatot| hogrr a iIE }ij].tBép; re nyolo Fas .,

kato8ÓrláJu Ycr8oqyblr t L lauglok kt ol+npÍaL és v1lágbájnokságokra.
Á ko! rcs8zur a loob!1kai B!!ottsá8 JavaElata ilapJáD nee éDgedélyezi a balálatJelz

borendozés k táp1áLá6át hál zatr{l vett-á-iamal, nert áát nen tarÍ1a biatrlns6g6"o'* -

A vlv knak ngn elabed' hosszabb ldelg párbajt ri.ik beg'yét a fénpáston huzn1.
1lyen gs tben fi5yelneztetée után tust keIl ltéÍnt a vÍv nát /bÍint t,' /.

.. + }oos"-"psaus az. 1968. év1 tfJuság{ víIágbaJnokság me}rendezéséve1 az AD8o1
Sz vetsé6et bJ-zta meg.

Á-Beyertok Kupát a. Eongrosszus a lengye1 Pawlorrszkyaak ítélte oda,ktváL erocLxnényel
és nLndonkorí BpoTtszoril magatartása ntatt.

nind a bl-zottságl tiléseken,
szakértelomxel eegitették a

kérdésekben a Ma&raJr Ylv

BefeJezéstil mesou ítem, bo&r a magyar d.elegll;J" tagJal
nlnit a kongresszuson kazdenénye z en, 1áen akttván és kittln
ffemzetk zt-Ylv Sz vetség nunLáJát és Eépv1ee1ték az egyes
Bzijvetg g át1á8pontJá .

a )-as lístát re-
évben az ollnpÍa

m1ndazokat a bÍrá-
:által Javasolt

A Jiiv'ben

Viv

7- Eutláog Pál



'Jeanty 
Kupa'' rtemzetkcizi n i t r egyéni v rseny

Á ltrtEoie vÍv sz vetBég a FIa'lola Vil akadé.rnla néhal í8azBat Ján8ts bn1ékér6 'l96)-b8D

"ey ";'"l;I zt nBí to" e5yéi1 vorsonyt írt k1 a

FltétB1. volt. bo$r a kupát vé8ts8esen az a versonyz n nyerl' r ak1 a kt?vétk6!
évuen iágtiibbsr r gJ zteÉe a veIsenJmek.

rqui-t- tagao otasz, 19,4-ben Szab ronáu, I9o'-b6n Gapa!'a fraio!'a' l966_ba! a
sztntéá irauoit Eoussebt nyoTte mo6 a vérsenJ'b '

bz évbeu {9rlríB 29-éb és 70-án P Jizsba! áz iit'iilikt utols a1kaloEnal kerlllt a Yor-
aedy 1obonyo1í ilata.

Áz ealaltrí Ey zteBok &iJgíit oEak Ragno és Gapa1s Índult sl. l ro á! Szab , al l$64.
élrt qy zt s sáE- a nÁ.Jua l-én levlvott Dégy lBnzet /tPaÁaLe' ]roDá!' olasz1 3 nlgvev
o seo;1ve!'6n:y!n 1nitul a ronÁn oeapatban. véaill lE Il Don!6t l19 vgrsanyz 

'a 
v1].i6DaJnorÍ

le"áJzaluen.-e1 oBoDottbe ogztva kázd'te DeB a kilzalelnot. csopoEtolkéDt ,-?, \Lao I9Dt to-
vlbt. lz árlv'a. graat 5r+ ver69nyz t nJrolo &88 osoportba oaztÓttát. TovAbb errt 4-4 vlvÖ.

Á oÁsodík forttu1 után elkész1t8tték a 
'2_9E 

ran8Bor e repeobage lonalgs rborj f,olyt
tovább a voracly a h'atos ataiEt k1alakulásá1 .

Á versonrr taiolvésálak 1snertgtéag el tt szeletnéu ha!8sulJpznl' ho$r a réáz De[
vatt szoviet 'icrsenyi kain. valanlnt ReJt n. Juhágzon és Dijeiiugm klviil a vllát sltnt
nrláen iz;lottev nÜl vcráoayv1v Ja elinatult ezen a az p, hagJi nÁnyoa Yélaonyob.

Áz els Íordui b l nind az ijt' eaEyaI versenyz$ aiuán Ee! lt * ovább, éaped!.g Gul{oay,
Vadágz és laroa1 'oEoPoIt 9186kéDt' B bis és s3ab rva csoport !ásoaltl(k Dt.

Á t!ágoaÍtk for{'ul nár netrgzebb fgladatok eIé á]"11totta verson'z6ir}et, B b'B &iv tg_
lável. nk.t tár 4 try ze '',aet gzorzatt. -atg tE/ i8 csak Jobb taláIatará'nn'al r osopclt lcryg-
áitteit nent toTáEÉ. Guláa8y, Szab - ÉVa éá:vadá5z !' ll"letve llaroBl' 6 6y z61 mol Jutott
a 1o6Jobb ,2 k z6.

A két fordul alapJán líeTo 81 a 7-1k' culáosy a 8-lk' s'ab Éva a 11-tt, Yaitáaz a
2o-1k é8 tJ bl5 a 2I-1k rangszé.not kapta.

Gnláosv 4:2. o!4. 4r2 arinyban verto colo l'gtttt. B bla 4t'. 4:1 arányban a néuet
roonot._sÁiios. áglk'b*ron verienyz nk a renr,snÉgra ieriilt, rer{ vaalászt' bár &ítila6e:i
vlvott. a!-olaéz Ra8no 4r1. 1:4. 4i1 arályban, szbb Evét a !éE6t EÍDoD' 2l4, 4z2, 4'r'
ar lybirn' faro8Ít la6r ueglepgtésro a szlltén nénat lheuarkauf 43o' 4t' aránJiban De svcÍta.

GuJ-áo ay nérk6zését sluán 432' 4!2' aránybán lggnyerte a rons g_taDoa.ell'an, 3Ó-lat
vLgzolt a k'ivál ronán Drlnbe 4!1; 4:2 aráD'ben lsgy zte s t6-y 6'is a ronéDyátla terillt.

Ezutá! GuláoBy e.k zvetloD kleségos á6on a atiint be JutA8ért a lo8Jobb {mri1ával'.
DopotIÍ6-gze1 vlvott; SaJnos 2.4) 4zo, 4!' a!áDyban veresé6et t'onv6algtt' 8 ts a r !áDJl*
áaia k liitt.

Á rgméLYÁEon t6n t staloát kapte e].s ellenfeléill. akít bároe assz bar, db blzto8a!
v It 4t2. tl4.-+lo aré.nyban. Ezon áz -ágon ki'z61 a1 tt fitléje B b1e llallk ' aL{. Íooho
2l4, 4z2i l+:o' naJd Lovált 4.1' 4:2 erárybaE e8voTte. Ezután lanét Drímbával 'tsgritlt
szeíbe, á:t1 '+i1, 4z2 ará4yban lytzatt.

I8y Gu].áoBylat fu.nbát kellgtt megvgrnÍe' }rog'Jr a h8tos altint6bo Jusso!. Et na5yszer{l
kiÍudelánbí! 1l4r 4|Lr 4:1 aráryu uérk z 8on s1kerii1t ls netl.
' vatláBzt' 3 b1s voüa].ált a-f.qnota lJevel verto k1 a tov ábbi kiizilelcub l.

tz'alá ránénJÉgoD szab ÉVa el sz r a fraDcla JoglaDdot 4.2l 4.o. naJd i vtlá6baJnot
nénot sch!1altet Ii4' 4:1' 4rl' Ezt kiivet on a DéDet !Í !ob t vBrt6 [B8 

'!4' 
4!1r 4!'.

arányban.
Á fe1éJ6 kiizoled 'ágon l4ebos1 4r1l 4'2 aráDyban n68verte a laD&Iél lukaÍát' D8Ja1 ls-

nét tisszoketiilt leEr z Jével rb'o u lkauff,al' ak1ü sz alkalonnaL 4r,r, ,l4) 4r1 aráryban
noBvo!t' vlazolt az'angot cat\y e116a nár: fáraittan v1vott és 4zL 4z, aránybea }íkapott.

EzoD bz áBon slab ÉváJeak az a!891 Catbyvet Íollot! uegverek BnÍt a altin t bc Jutágértr
8_k1t a krpott t8^t 1}st ta!áo8ok e gtaltáEával ftjl lJr 6 biztonaággal 4l2' 4t0-ra uo8 1B
ver.

Ig:y" tehát a reményágon, lgen nehéz ruérk zéssolozat után, GuJ.áony és szeb Éba beke-
rtllt a batos drint be.

Raltuk klviiI a kieséses ágon
német alkották a haton clont t. -

DepetrJ-s franoia, É"goo olagzr E b'rgrnán ée Glega].man
''

A nez ny érejére jellemz 
' hory olyan nemzetk zíleg ls 1sneÍt k1vá1 sá-6ok' qtnt

Vttol, Gapai-s, Drimbar-Sohu1d.ti level, Stanoa, B bísu Maros1' ColonbettÍ stb. voltak a
vert mez nyben.

A d.iint végeredményét az aIábbi táblázat szonlé]_teti:

4



NeBz. Név I 2 3 4 6
tt

6 Ey z. kt.
l.- -i

lY.

IIIa.AÍ. Guláosy I
1. + L , 1 4 L2 I

f:r. Depotris 2 4 4 2 4 4 2 L? rv

n'l Rarooo 3 1 2 2 4 4 , rTl

mnlFr- Sz.nlrr{
{

IL IL 4 t 4 I L? V

rm Sne s It 4 1 4 ".4
't tq \rÍ

nÁi G{ apalinant
0

IL 4 2 o 4 10 rr
- 4 bor!r.!6ÜDy b1!to8 f l 4rJral 4!0 !rá!yba! tvglto !'ag Guláosy a flatal! 16en J lYIY OllB.br! cllcr.

_ . Gutrloay ryÜP'4o '!t.uatc! Yolatko!áabaD all'ogélgtrgnélt tcuéE1tn ny vott, no66rito-
!.LtaD EJrrta. tat a vsrssDJrt.

gi*o Éva til Et lt re lttll.' laíal otycg Íit68za.kbarr 6ÍoDgén v!.vott.
. Irro'al ÍDattgrpo!álta YcPáonJE tt' Bat ory.s aaáz ba! aalott tz6l1t t v aI (É tuitáaÁ-b1"

Btl! a !Árodt k'lordul br't 
'.d.g.a.D 

vtvott. s 9z laJalle!! a tovÁbbÍ kti'ate]rDb l Yalldca r t o&o't.. lDlkor tdctpl4 ula1lodll tuatott' &1tíla n v1vott. vélen nye! sze!ÍDt ágyolatBá8át L.11 o1s6so!ban_foko!D1a.
Y8atá8r .gyo! asar !át ra$log teobllkával v1vta. Ea azonban esy-két ako1 la non Bí-tortllt' _b1!onJÉals!!á' váltt tárrilás.Lt ás vísgzalzurásait DcB bssgfrr !.ldl ottá. Áz o1rr'ok .llott Y13tont a na6rai o8aDa ]'etáobb tatJa volt.

. A.Iepnty.kupa"vég1e5e8.elnJrorésére Yonatkoz aa a Franola Vlv sz 'vetség ugy diinttittIhow au od'd,Í8Í. n ry 6 ztes és Guláogy r968*ban g8y kiiliín vergeDJrb fog vivní. --

Aa olaEl. Eaacla' ronáa ée narvar a6i t&: caapatverggny 1efo1vé8a

- . 
^! 

9E!réní Yer5Qly oloaLDéDyoÍt !é!leE31v9. su Lo.ly !Íbor vezet tArsa@al oEíllt ulvttátaltl+'_ hoE' ! ro!án és a ra6ra! oaapat uáJdnen cbrforua er t kérrviset. erv-lrnval'ii.
lÍl l{i3*l};Í"o}ií""::n:#anoía 

0lr oáapat és vé6itfi aránytaranur-olálsétt-á rriÚiíoi-
r!r4t eg a osa;n veraiay v gereitnálye 13a!ol a. a nérls*sl s hglyos volt. Eo!.Y a!rsr!r| D91 t logaPdt'o8!L III. l.ttr azt .BFE t. bái nern tuatatos. de talszosen"Jfitr t

ll:gl:'rt ? !!!!eís!a! va1 9ztn:11c6 fárailtaág niatt vLaszacsctt Í t ttiiltÉ8llD}' 'Gu1ác6!r
a3 .!aDo JÍTe sDtlBtDb vlvá.Ba otolta.

E1s6 ell.Ér t l leger scbb 83z9Á].tÍtá6u ro!án o3apat To}t.5 r +*ro vezottlt'tlk 5rár Í l ttyc. rapar ry lel& YoÍt várbea .

*. "tíilt'i"l#t'3"iBÍlo|3l!Pll.ot"Táf"l&*"3'i| 
arárytaD vez't íl.k. rrurm szab sva

. SaJnos' Gul{ogy Dr1nba-ellen )rJ--ea veizetés utárr 4r!^ar-ányDap velgségot szenved,ett
7uiflg?l8-aa 

Brod'nény alakutt kl} do a ronánoknak kett v l tro!'u"vblt á-[áÍÁÍai;lá!yuk- -

- llt a-! rL !ást lal3.oana olarz vcrscrylil Y3zatt.. ! bb tévq - bár ! loaé'lDaÍu-letu - lt lotr losztotta ug oaalatunkat a ÉÍztoa Blozerrut i. - --

Nenaef, Név I 2 3 4 5 6 7 I 8X. kt. off..
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iitiiiiti
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neSyar

lía::ost --.**--
B bís

.).

fi

L_

4

).t-

L
4

4

t
r4l;

rr;lililtr
trittr;rr!,,;',,,;',:
illllii:iii

iiiiiiiiiii
liiiiitiiil

iiiiiiiiiii

iiiiiiiiiii

iiiiiiiiii

iiiiii
i rlll i

iiiili

Il2l--:--
Iiz

te_
lo I

i'q

Szab ÉVa 7
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Guláosy a I 4 4 I L'



Másod.lk nérk zésr-ixk az oIasz osapat elLen k1sértetlets negisnetI dése.vo1t a'z, BL z -
nokn Á maryar osapat álland. an vez tett. Bl6 mérk zés á]-tásnáI lorenzonl ellen 4:J aránv.
barr'elvosztette nérk zését, naJd' Guláosy teIjesen formá kivtil Ragno e]-len 4:O aráriyban'
vereséget. szenvéd'et - rey 8:g néra zésaiánnyál, három talá,Lat kri16nbsé8ge1 /+gza6/ ázt a
osapatmérk zést ts qlvesztetti1k. 

]

B b1s s Vad.ász k1tiin vivással 1-1 ay' zelmet -szarzetti de Szab 
" 
Éxa négy vereséges Guláosy nérk zése megpecsétgj-to a osaoat végered.nényÉtl
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Lorenzoni
1

? A-
t','

2

z,

'srT.

1

7

o

7 la
7 t+6Ragno I

I

4 ,
Á' fra4cía 'tA'r csapat

vfuatlanul nagy fiilénnyol
2 6:y zelmet szerzett..

c- sapatmérk .zést
Gut 'o sy ,+1, Vadász

ellen szab Éva hélg tt MarosL vívott. Ezt a
L2r4 arányban megnyértiiku B bis 4", Marosi és

'l,l'lB '2 
. kt.i Olt ic
Ií

"Lz utoLs ford ul ban
gy zttink. B blg 7. Vad'ász,

franoÍa '.rBlr osápat ellen k nnyen 9z2^2-2 g'y6ze1met Ézerzett.' ' .''

ul' lu.o'lu"'*.

fíatalokb x á1I
Bogáfu és" n{aÍosÍ

arányban



9s2-né]. a mérk zést nem vlvták toVább.
A csapat\'ersenyek folyanán nolig..v!'v9!t a 1e8J9bb*' nert

kiizii} L)-aL negnyert és csák két nérk zését vesztette el.
A c sapatversen;r, végererr'n énye 3

a levívott 15 nérk Zése

riinnel Jelenthetem, bogy a csapot nindeq tagJa ggy a.versenyelr alattr nint szabad.-
íd'eJtikben k1f gástatanuli feryelnezetten és spor'bszeqtien víselked'tek.

Székely Tlbor vezet társam ez alkaloumal 1s F1'y{r9 seg1t társam volt. Mlnt vereeny-
blr igen s t rontos mérk zést kiiznegelégedés:re' kitiin en veze ett Le. '

Masalay T.rajos osap .vdv.

N i tŐr Budapost Bainoksi[$
Á na8yeatlk n í t r váto6at , n!.nt z eatai18 Ís szoitá os iolt' áprllls 2}-á't BualapoEt

3aJnoksáB néYer kgrillt D'o8TeDalgzéEre. .0. YorsonJmgk azonban oeupán az cluevazése volii tin-
Dopéve8obb' nLvel a leboryolitás aclliYel sc!' al'okun6ntá1ta azt' hory n'oat a6r raD8osabb
Y3rsanybe!' Jolgnt B bb. oÍnért fo\ylk a ktlzalel n. A Bualap st BaJnoksá'Eot uBraais a.Sport-
osaTnokbalr láv vlv tolo9l oEréb olfo8laltgáEa E1att czuttal a 3vsc Tanáos t lutl t1Y -ternébon renalezték"no8. Ez a ta!6! eilzésre Á td.sabb létEz n'u Yers nyek tebonrrol1tására
ktYáI ar alkabrs' .uab fclcl ngB azolba! 6gÍ n86robb ldto6a ott8á8ra ltéDÍt t_art vorlrli/
oéuaÍra.

' Á raJt!ál loBJolo! 
'6 

v1v n t bet osoportra osztották. nelrlek kilziil ! Br hatoB.
ory-osr p dl'g iit t; lLle !'o batba /| / létszánu vol . hna& ÖEát non leb'ct poltosan tuat!1.

sz. Nemzet 1 2 7 4i5;os.gy. Po- Hely.

1. OIasz x I 8 7 12, 2L/2 5 rr.
2. Franola ttAt'' I x 4 5 lL 'r. L L/2 , rv.

,. Mag:yar I 12,x 8 9,2 4 III.
4. Ron{,n 9 Lt 8 x 11 i4 I I.
tr trbanoLa t'Btt 4 5 2 5 x o o v.

Ir FORDIILÓ

II.osoport V.:SzékelyI.oFoqor V. r Dr.Tgrd.ay
Sákovíosqé l1t.ltet,/ 4 8y.
Koposáncly /Bvffi/ 2 8y..
R nay T . /D .zsa/ 2 g:Í.
Szab frva /D zsa/ 2 sy.

8I.
BÍ.
8Y.

8/.

5
4
4
4

1
o

BaranyaÍ /B. / I gy. 8yr
9.
BY.

snnek az,eg7ébt9n! ÍB9! Ei'nlyti forrilul nak eryoflen peglepetése a ez1nte telJeaen ed-
zés néLkiil k1átl Gyi'kheey1 k1eeése voltr !

' II,Í FoRDIruÓ /++ tqvábbneu ,/
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IV.csopoJt Y.: D: .TordaY

4: lr4:2

4r)",

s. Gulács

B bis
Száray, Kollányi

2z4 r4zJ r4z

E.

4: l,

5 gy.
, 8y,,w.*ffi

Szab O ry'.

l' k zeI pap1r:roJcna alapJéE leb.onyol1tott foralul baDi flgyelénbe V&9 az &rBa oaopcr-
tok eT vlBloD'alt! Tord'aBl J vÍvása és KáIol1ffy' kiosése 

. 
Jelébtgt',, ' nénl éraloke88é8ot.

Á k rvtvással lebonyolitott két fotrdut utáh az alábbi relgll ta Ío].t a }áesés9s
tábla sgleá111tá8án8t aiapJal 1.' Sákovicsné, 2. B bí8' ]. ReJt 

' 
4. Guláosy, 5. szaloltay'

6. Ealsay. 7: arosi. 8. Slnonffy' 9. R qy' }0. Juhász' 1l. tqlláqrt' 12. ToriÍariÍ, 1r.
YadÁsz, 14. 6záJr{tr:' 15. tropo8áldy' .16. szab Eva.

Á! iBy k1aI8'kutt kl.gsésos tábla az álább1 er á;nényeket hoztrit
. Renéuyág Kiizvetten ág

k. SzaL

tl.Szét
i1r4:r

4tL14t)

e.Szár
4t2r Ir4,4r )

422,

A hátos dtint táblázata az atábbí:

I 2 , 4 i,5',6 i *"ltt,Hety
I. Rej! Ildik /D zsa/ I l 4:4'l+ 2 1"2r rv.

vr.2. Szárqy Márta/V.Met./ 4 4 4 4:4 0

1. Grrláosy Mária /HsE/ 4 2 a lt: ) t,, rr
4. Sinonfiy T.Ágpes/DÓZsAtz 1 4 t , 4 I r-
5. Szalontay Katalín /os}/j o 4 4 2 1 i r1r.
6. B bÍs ltdík /Bvsc,/ l z I 4lu, l4i.x 2 3 v.

Holtverseny az I. heIyértr .S1monffy-Qu16csy 4:8
WI..-T[JIf . b,ely rtr Szab Eva /D zsa/ - Marosi Paula /D zsa/ +tO

4fu a hatos dijnt táblázata meglep képet mutatott, b"lsz a me,gszokott.neve6 - Sáko-
v1osn 

' 
Juhász, Margsx - he)"yett Simonffy éÉ Szánay sze élyében az-gffajta d.cint kben e ég

rítkán e1 fordul két névveI találkoztunk. A dont eI tt nég senki sem gondolta azt, ]'cgÍ
e flatal ketteg eg1Íke okozza najd. a nap legnagyobb ne8lepetését a versény negnyerésével.
Slnonffy I th.Ásne-s a néhány évvét ezel tt o"sy-feltiin st-keltett Bécs váios 6ajnoksága
neggyerése után a Budapest BaJnokságot ls megqyerte és meg keII.áIJ-ap1tanunk:. néeérderne1-tenl Á holtversenyt.eldijnt cs rtében is biztosabb'an vLvott 'esélyesebbnek véIt ellénfeIé-
néL a most kl_robban fornában lev Gulács$. Szalontay kezd'ett teÉJobban a dcint ben; ésr v1d ldo1g eséLyesnek lépett eI . r'rr. hiiJyezése így ls legJobb-éluen ga évben.
I

,r. Gu1ác s

L;4,'4:,2r4tJ

4z1r 4z2

1t4t4:Ir4



'Reltó Tld1kó a váItnát sokka]' 8yen8ébbon vÍvott. KönDyü á8on jutott a döntóbe és
nlDtha 622él.megeIé8edett volna.

Bób18 Tld'ikót Láttuk uár haza1 versenyeD 1s j obba]x v1vni' bár ő általában kiilföldön
szototi útenni üagáért. száray Márta dóDtőbe julása s_ép teljés1tnény. Nülönöson értékes
*t"". ná fíEye lenEev es szüL, hóry Rejtőtő1 há.rón asszóban elszenvedétt varesé6 uüán kerütt
a ronényágra, ahol sikerült vég1gvorekednie na8á1'.

Á batos d.öqtőbe jutottakon k1vül 6n1itésrenéltó nég a.\rlr. helyezett Szabó .Éva itel-
jB€iteénye' 8-k1 1gen nehéz ágra keTülva; közben kivoÍve Sá.kovíosnét, az utoleó ollénfe-
ténél bukott el.

Á veIseny fóbirája El€k Tlona és DI. Felkay Ándrás volt.
Dr. Kléh lászló

o+,caaaoaÓo"{

A l{ew York Athletic Club

' Mqdni-Rossi nemzetlsijzi vív versenye
Á lasgan hágyonányossá váL Mart1n1- nr. Iry is c sal< 

'egy' taláLattal esott et a
Rossi Donzetk zi veráonyb náI év k ta továbbjutást t
negrondezLk New-Yolkban. Á veIsenJrt végiil az osztrák TJosort ny l-

Á velsg4yle néry versenyz vel Pézsa T1- te' ma8a nijgé utaBitva okavátr Franké és
bor3ral, }Ioriátb zoltánnal, - Nenere zoltá!- PBrulskl't.
nal és Szab sán'lolTal utaztulk tri' Az aler1kalak 46 v1v val 1ndultak eze!

BudapgEtT l ápr1llo 1}.-án repiit vel a voTsenyen.
1ndultunk utnak 1, Takor. loDd'olba 4 ra Na8y neglepetégEel láttuk ezt a j t fet-el tt 10 peroo 1 éIkeztiilk. te"uuÍt,-i3Jiíiiá"-é" itsiJ -iiÍ'"Ba6-ioiéá]*

M1Ie a tovább utazáBhoz sztikséges je- dát' nehmqk le88y ngébb ta8Ja 1s' nutat Ba!
6/eket toegkaptuk, leké stiink a pont 4 ra- szép technlkával és tusser vel vivott.
kor 1nalul ropiil ! 1' "' k{rvetkez - Bé_p oBak El oondolkodtat . b.or.Y -Ámerlka oEv n6m-Mron ra mulva indult.. Iq^I"*^Y:I5l:-^ *tÍoii1)i"_oiJiffih;-B'sy_i ;;J.iBfuáiao
:H"Éí:tl.'fi:$ i:ií"ltíf"tíE'.f" "tÉ":Í"- ;i;a;_i'á_ ái1í;ai: -* ---'"_
Látes olubépiiletében kaptunk szá1lá8t. Áz
én ezobánb.oZ fo8ad gzoba t levÍzl val' f[jr- szer1lten a maryaT t Tvlv t. két-hárol.d szoba és 8ardJob taItozott. n' ái"iiái-i"it*"ieÉ . 

-i^ÍÍi;;Ú i'ái-u- -
Á velsenJrt 1g az éptilet bat od1k e4 1eté! Jet' leng'yel és á nyugatl t rvtv kt l. MÍB

lév hataluáe tornaosalnokban IeDdezték ezek!éI..a védésre helyezik a EulypoDto 
'ngg. tehát kiize16bbr6l v 1vn8} eg]r!ággal' ísr

l'éÉ k1 sem Dlhéntiik l I naEunkat. eis- jobbaD uerlek és t u'tlak védeD1'
nap. Írr.-én aerirott a iirtor oskezá ai'tt Á !i v1v 1nk leBnas/obb réeze nagy tá-
a i'rverseny. volságban á11 fel esrEást l é8 ezt a táv l-
-. T1zenkét or8zág3 4usztr'a'.T*R+:1-ts- iáf"i'ul}i"lofl*!Í1lisu|*uá!,:3É.'B'::.-L!a' ÍralclaoTgzág' Nénotor zá8' olagzor- i6á"il"áá" 'i "iáv 

al lai'1tan1 terreie1.lá;-
i119l '_J_"P1n*_19a{9l-í9"] l -l"19y-9lol"-:1E' Dap k zd .l.jtt a párÍaJt r ve''' ly.Alror la es uagyarorszag v91i'E Péaz't a véT'-
EeIryeD. Itt az edd1g ildutt oÍszágok}.oz n'ég a

.''- ';_ . hollalrdok és a sváJotak oBat1akoz a_k.A !Or-:A paTDAJ! Jr Ve.rse$ru vagJ,8 r<l,eBe-
seg rend.szerBen vivták. Áz 5i vÍv t-nyolo Az 14 versenyz t nyolo csoporbba osztot-
osopor ba osztottá_k. - t&, ue lyb l négyen-négyen Jutottak tovább.

NeneI in!e! 6 g'y zelenuel voresé8'!élkill
_;_l!!9l.3Í :i:? I9:Íii'"9| YÍ9?: :T9:T-.- n nt tovább, iiséLEsen 8 taláIatot-kapott.lla o(Ll'l(Eent ngnt toYaDo. .lirryevl D vere6eEet

';4-ia; 
Íáng;i ÍiáíátátoÍ" ""Jn"eaiá-ái]- 

Á né'god'1k for.tul b l 1s 6ls64ek nelt
Négyon nenteE- tovább osoportolkélt. Á 

'2 
toiább. I t laE nv6d't9 ela vereaégé az

vlv t négy nyoloaa oBopoltba ogztották. olasz Bretlát 1 5!4-rB. T1ze at kiiz tt. az
Innen Szab 6éadm lsuét n sod1klak leDt' els ellenfe]-e az a leng;rel v1lá8baJnok'
tovább hat gy zolenmel. Á ranssorban nás r.- Pa!utE}1 volt' a-klt ragyog ' talé'latokkai -dik 16tt. a ki5z nség tapEaltÓI kLsérve - 5.o, 5 |r_ra

.EaldÍg1 v1Yása qtá_a niDdg!}í t várta az vert'.
91s h61Jrre. Á 6za_kgbbg!6k Yéle4ényt 6Eer1!t-LlJr6!

A tl_z6n}.at kijziitt els ként az am r'Lka1 vltágkla8Bztst 'lnerlkábai nég uen tátiak'
lonáai_[ápiá. eírántertiÍ. :gut."_"o- 

".""ot.n 
tr votkez elterrf le az osztrá-k Í,osert,

uáx látszott la.lta - a h n Ís ft!ÍksL. ha- a Balan8k1 Ti1á8baJnok volt' a}1t ] bÁron
ugn íd681 k1uer ltsé6. El sziir néE 5!z-rs kenény nérk zéebe| 5t2r7|5, 4:l váratxanul
ey z'tt, d'e a násotÉk éB hEJrladl.k aasz ban klkapott. NégJr--n grea állásnál nElléBzult
Ói5' +l5-re klkapott. s Öw91 oJ_ Ís'vesztstte'a r n nyt' }.o&/- 

t"ortett" " "_oko"eles 
tÁnad,áEokat. 8!1&- az els belgért u'érk z!'gsgen'. .'

ben aorTa felszur!á.k. Etába fisl ll0eitgtt k A versen5rb végítl loBart ellé! a ].e!g'yél
eII6. látgzott' ho8y DáT ngE tual koloBltrál- liÍ laba rygrte.



A két versénJrnek' a t rnek és á párbaJ-
t rnek eryÍk érclekoile ge az vo1t, hory
Irosert najd'nen megnyexte nind. a ké! versen;É
- k1zár lág oédég-visszaszuiÁsnal Íbd.ones
ezen elgondolkodnuqk. . .

A harna lk holyér Gonbay ellon Nemere
nár érd.ekte]-ení,i1 vlvott. és két assz ban
4z5t )l}-ra vesztott és'tgy uo6 kellett eLé-
gedn1e a no5yed.Ík hellye1"

losert nagyszerii kéztechnÍkával. 11]-et - '

1e5 véd készségge1 rend'elkezík, a Í.engrel.
vlv k pedlg-kÍvétel nélkttl J lde5e1kuek,
ktÍzd.oní tud.águknak e nein utoIs sorban
ezí tén véd készségtiknok k sz nhetík JorednényeÍket.

An utoIs vorsenyszám a kar v1vás volt.
4ard.ban Jl indul kszd.te meg a ktizdelmet. ,

MÍg az ed.d1gi v6T8onyeket kiizvetlen kles g
rendszer!"o' add'1_5 a keTalversentrÉ vÍlfubaJ-
nokÍ rendszerben bonyol1-tották Le.

L% els fordul P zsa és Eorváth osoport-els ként, veteség nélkiil feJezték be. A aá_
sodj-k forclul ban 1s els k léttek. Pázsa ve-ree g.nélkíiI, Horváth e6y vereséggol ,/Cala-reset 1 Jz4-te/ végrett. MÍn{ a ke t naw_
szeriion vívott. A tÍzeah.at k ziitt Pézaágák,
eIs ellenf*1o Pong lé'sz1 volt, ak1t két
assz ban sÍntrn vert.

Másod1kn ak az amorikaL Moralest verte és
ezzeL bejutott a b'etos d nt be. Hoi:rrátbnak
nem volt llyen s1ma az utJa, rnert násod.1k
eIlenfélként Pawlowsk1t kápta, ak1t ]_ két"nérk zésen !:4, 5i}-ra ntápoft és 1g-y v!.sz-szaesett a reméhyágra' itt-Morales Iéw zé-sével ís bekeriiI,t a d'ijnt bo.

. .A hatos d nt Peq Horváth két'vereséggel
/Pézsa és Pawlo'i't*kil és háron_eyoááí-ffiBl aharnad'ik helyre keriilt. Pézsa"Lég'-gy iu=._lenmeI _/egyetlen vereséeét Paw1o ÉkItar
EíÍilíl';uÍ*í'oi :*HT ?íI}: fíil*lÍ;ía-í ow*

Horváth ZoLtán vlvásával elégedett va-gy9*' mert egész nap osak'háronnereségevolt1 é.7'ok ls szoroÉak. - _'--9'

L-"csoport r

Szab s.DÓZsÁ
Kl.smartoni Hffi
Dr"I? sa OSC

.Péasa egy fokkat nég Jobban vivott.
-u'-g ez nap osak kéÜ veres gÖ volt. ' nÍnttket-t PawlorskÍt l, de nÍndkét aqgz ban b1r t
téved.ések euJtofták. Pégsa a tévet1es-io"o-
zatÍg k1tiln en v1votÜ. futnetetlen vgresé-
génck oka az volt, hogy az els assz ban4l2-es vezetéskor két Íszta talátatát for-
d1tva 1térték uég és ekkor erv'_Jotáitá ;--feJét. A 4Ásodík-asgz ban ÍánéÜ,4t2-r vo-zo ett. rtt ie ery téves ltéLe tel suJtot-ták. Ezt nár nen-bÍrta-el1 Ídegesen vivott
tovább és kíkapott-. Ea tinuráiinai-n n'vesztÍeI' .bÍztosen ry z tt volna"

. fuedménye1nkkel e1é6ed'ett vagyok* me nta Jn-a toeEyta8u osapat e8y uásod,1k. 9Ry han-nadlk és egy negx7eÖLk hotyezést h zof,L! . ..
A kardverseny befeJezése'után országok

k<iz<itt1 háru.as osapat ierseny renááuieÉ.
M1nd'en 9r!z48 eggr.t rr o8Í.páruqjt r éeery kardvÍvlva]_ képv1aelte nagá .

- 
A versePrb d1T9kÜ k199éase1 rend'ezték,

nelyen nyolo ország vl.l t veÜtek részi.
'_ Á iínt bcn Isn6yeloraaágtal korii'tt nkiigsae" ' -=, '

T rben Szab Sándo:l - hgnkét 5t2-r9,Eorváth*Platkorg}c.t 5r2-re ég au irtols '
assz ban Nenere-IÍÍelabát legy zve' eÍs téntkertíItiink dobog ra az iissze átt vársenyben.

Á '9*l"9. eryesiilet k1vánságára B V T-
99pI $án1- rré f n és ked'deq a Íew York-1Átblet1o C1ubban és a Fenoer nevli klubbank z s, ed.zést], fglybaÜtuuk a rlubo[ vivd,ivar.

oÜt tart zkodásunk ala t a rend'ez ereye-siilet és az Ánerikat Vlv Sztive sés 'o"z;L rmlnd'en kérésÍinknek ? Legnagyobli elBzét;D'-sé55el tettek eleget.,
Két nap késéssel lnd.ul unk haza. .me!t ahelyfoglalást a :lepiLl n nen' Íntéztét ei

1d'oJében és a osÍit rtt'kÍ géphez nen voltcsatlakozáe. Iry pénteken-Íid'ultunk e1. d'e
L,ond'onba érve 1gy_1s hat rát kellett Éfu:
lu9k a osatlakoáásra. Ezért szombaton a'a.kl ra tájt érkeztiink Budapoil::;r"" 

;r.;;

I ff. $zakács EsI &x. trlcov vÁsAs

).osoportt
'ffiíozaj{ry 5 gy.Pp.Pgpp_lYqq 4 &.f'iiredÍ DOzsA ? &.

a

raláry'1 IPSZPB. í E}.Korpás DvlK o &.
Éffn

r' sy.I gy.

5.osop.ortr
g""t* popSA Z W"
{e1y_vesÍ _!Ysc 2 dy"Welther OSC z Z:

KunfaLvy ESE nem Jelent n;b.

6. o soport I

Perjánosl BVSC
Czakkel V.IIETEOR

4w.4ry.

: r,t!.iiii !áii&iá:iái:bT.s iii!t',l1ll#.*'.*!*í"iEd# i1iiiiii:ifd.I"s3Í:'l3lpog goTozata a férf!" t r egyént baJn tsfugar pÁj uE i4-én vetts kezitetét.

or'uráJ"Iíil"-::*#*{:"ff"ÍJ.Játéko arno& voltt aEgly YlT voraenyeE IebonyoiitÁsára

o.r'"i'_";ífr:ffi'#Í:'Í":e"íFíi":í:f:g :*}#:ÍJ3íf'..' tÖntlszerbeu kitz.t tt a'!a&ri'r. t6r-

0rszilgos ferfi tŐr egyeni bajnoksá{

2 "csoport:
5 g"Í. Gyarmatí olzs.o.4 gy" Tolnay ELEKtR"

DarányÍ V.METECIR
sohumann VAsÁs

4 .c sE)oI! I

}I*PÉ{E-" ".METEOR 
4 sÍ.May DOZpA 4 gy.

Scbnur EIEKTR" 1 s+
R zsa DÓzSÁ ,, #.Badovsz-kgr pETlFr O &.
l-o

BVSC

D r:n OSC
ovl.t6



7 r.ttsoPort t

Berkov1ts lÓZsa 1 8y.Koller V.METEOR , gy., Kam'utí T.l. Bvsc 2 w.
Verobes HSE 0 gy.

A rr. k rnérk zéses - el dcint - fordu1 eredményel;

8. osoport t

Szlovenszty Ú.o,s.o's 7 w.Dr.Kamutl J. BVSC , *.

Eunyacti DOZSA , W.
Szemeréd,y EImrTB. o &r.

l.osopor r

Schnur
x'en5lesÍ
Gyurloza
Marton

Ery

2.osoport r

Nyonárkay 4 8y.
KamutL l. 4 g;Í-

]. csoport r

FtiredÍ 5 8x.Dr.KamptÍ J. 1 8x.

4.osopor!r
Szab S.
May

4
4
,
2

sÍ.
sÍ.
8Y.

5 Bx.
7 gy.Klsmartoni 3 {y. Szloyenszky , W.ffi-É*ffi PerJános1 Ö w,Czakkel

1ry'

Kozvetlen kíegés

5t2, 522

r. Fiiredt 5rL' 5t1
5zltL:J rJz4

524, 525

E két } nn !k zé5a8 ford'ul 6rednénys1 alapJán e goIreDd az alább1ak 6'srL!t atatu]. t

* -.I. szab S.r 2. Gyur'loza' -r. NyoaáJkaJr' 4. !iired'1' !. len5rvesÍ, 6. E1Blsrt onlt 7.PolJámosí' 8. So.bnur,.9. ll8g' }9. _Ti,rray' li. Gyaruatíi 12. Ka utl í.' _ri._lr.Íáioir'j'.'
14. SElovelazkyr 15. Czskkol, 16. ffartoir.

A kloEéaes og rt k e:,.ednéuy9lt a tébl ázat tíintgtÍ fol.

o gy. Dr. Pap O gy, Berkovits O gy.

Renényág

g. Sohnur

a

rJr.Kmutl-

Kannuti L.
5: lr OzJ rJt4 E Dr.Kamutl

5zjtlrlrl:1
5z)t521

FÍ.ired'í

ll.' Nyonárk
5tLrJzJ rJzO

:Or4s5t5z

a' PerJámosl
5 tS rLzJ ,J z

ferjámosl Jz2rJ tJ
5 z7 15t7 Perján

Á k ::vtvásos hatos dont erodnényei:

Dr.Kamirtl

r. Szab S.

6. Sclr.nur

a.Kamutl L

*.SzIovens 5:O,5c4

525r 5:4

5z4t 4z5v5t4

5t,2r5t?

EGY. Név I 2 3 4 D 6 7 B Gy. kt. tD HelÍ

lvsc Dr:.Kamutl J. I
'ál

IrJ: 4 I I 5 r.
)Aq,as May Attíla 2 J WK I 5 _5 7 2 Tg IV
]YSC Tenwesl- Csabe 3

5 5 4 1 I , ITT

BVSC PerJárnosl S,. E
5 4 5 5 I 2 20 v

nÁ Gyarmati B. 5
5 I 5 2 tr 2 18 IT:

HSE Gfurlo za J. I
5 5 2 I Tt
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6EA1taDtt'ható. b'oty a t16zta nat6bat1ka 9zuttal 18 képüsl€E sredményre vszetett.
r t&iÁiaiÍóÍaó áEÁ lcrgntógsn Deb.gzebb volt az alsónáll a &ét E8nirtl teátvér óg Szabó
ganaor nlrrett, a váloEatott osapatba Jutá8órt kii&dó !e!yÍ€81 éa FitreaÍL óE a' 1dé! L86n
ered.uóDJea llay - osak o8yeÁs lóryózósév€l' Jutbatott továDbl

Ég hgluarosaD a !eRleDetéaok 6olozata ktJvotk9z€ttl FcDJrvósi Kanutl !ágzlót' FitTgail
rauuti-.renóf roitJ re] áy pedíc a döntóboJutás olótt &Iubtáldátt ez esé1Jr96 Szabó Sán-
dort utalta a-ienóqy-ágrat - A-renátrÉgon azútáI dr. Ea.nutt JonEnek óE szabó sátldoÍnak e8y-
!áBsal szolb€ti b.ltátt-!€ 8küzdeníá_ T aöntöboJ utásórt. sn!ék 8orá! aztá! 68y t8lálattal
Kgoutl Jo!ó blzonJnrlt J obbDak.

Á vétor9atló4y taháür
A tla5rgE' NÓpkö'tóJ6a8ág 1957. évl falfl tőlbaJDok8!

- b. Ecnutl Jgnő BYSC' 5 g.
II. Isn]rvcai Csdba BVSC . I sy.IIr: c.yailatl 'Béla UJp98t1 nÓzsJ'-Z ey. ].8 kapott találat'
Ív. lliry lttíla UJpeátl Dozs^ 2 p. 19 kapott talál8t'
V. PoiJános1 Sálitor BYBQ 2 w. 

"o 
kapott talélat'

1rI. G5/urloza Jólsef EoIÍvED 18y.
vII. try@órkay oaiii! vÖnos lqmoB

YIII. arabó sáDdor I'Jpg8t1 D sÁ.
l vII.-vIrI- b6ko9é8ü elatöDtö ostirüe nen korült l€vlvAgra' Dert Szabó Só'nitor aértl-

lósóre hÍvatkozásbgl vLaa'alépott.
.[ d6ntót oaírób}ént <ir. Eauutl Jenó ne3lepő blztos Yivássa1r vBrotloaitl. nygr'üe. Le8-

nob9z!b} nérközásót le5rveslvo1 vÍvta| a.kít a tlöEüő !álodlk elleDfeleként 5\4-!9 vorü
r.s. 3zuttat lB blzolyI-totta kÍvótoloá kLaaazlsát, aklnek d'öltó plllaaatokbab !1ndlB hó-
Iyóa van a szlve és a feJel

IBDw6a1 sokat Javult vlvónodolral órta oL t1ttlDö belyezásóü. lt táron kAt gy6zgl-
las vlvó-köY6üte Gva]ar.natt. uay és PelJánosd szeué\rébelr köcöttilk a h.elyezéet hinalösalo
t-l talátatkillönbaég d'aintötta- ol. GT/úloza nen btrta vágl8 a YorBeDv kenóny ilanÁtt a
döltóben nár nea tudotü képeasé8€lBet ne8folcló gr€d!ényes vlvÁst felnutaüd.

A verseny f b1rd1r CavÍkovszky 3ereno éa D!f"
z kken nentesen bonyolltották len

uékátry Ántal vo].tt 8 versonyt 's1nán és

Dd. R nay GyuLa

0rsni[*os ferfi t$r f;sel}etbninok${iÉ
Lz ez< éví országos férf1 t rosapat baJnoksá6 náJus 16-An *erillt a Játékoearnokba

Iebonyolltásra. A nyolo e}s oeztályu egyeá }et á ti' s ses send,gzerre]. reud'ezett eIs
roraui uan az L96?.' vl Maryar Népkbztáiáasáfit Kuna kilziteInbí ÉbrÉn elért erednényeLk

V<iriis MEIIEOR 7 VÁSAS'
Budapost1 HomíE}.osc

Tészletes ered'nényekt
q.nÓzgA - vT;szr.nÉs .q l o" Vgze tet Dr. t{edeozlqr Tr'
Szab Lászl }r.Mq!ton' Gyarnat1 és Ftlred.1 2-2 w.T th' Ítszttart , Ková s és Szépvt5lgyl o-o gy.
EONVÉD : osc 9 s 7 Yozot et Dr. Felkay

Lz ez,, éví országos férf1 t rosapat baJnoksá6 náJus ].6-An *eriilt a Játékoearnokban

tordui lan az L96?.' vl Maryar l{épk6atá.iáasási Kupa kilziteInbí ÉbrÉn elért ered'nényet-k
alapfs' kerillt páros1táBra.

MNK. sorrend. az alábbl-
oNvED' 5. oS0 l 6. vÁsAs

voltt 1. UJpestl DÓzsÁ' 2) BtFc' }. Vtlr ,e nmTEoR' 4. Bqda_
7. ETjEKrROMosr B. lroszRm{. snnek alapJán az els fordulporqr

oroPo Ji;ál"'i""áí&tbí ;;íil
tfipest1 DlzsÁ - itEsZPR$í

5. oso' 6, vÁsAsl

BVSC - ELitrKTROMOfl

Ín
firt

K1snarto1Í'*GygrÍoza-/ak1nek sértilése után szakáog vívott tovább,/ 3-3oPálnány 2' Kunf al.vy l ff" l
PlagányÍ 7, I'ápzl , dr.R s a 2-2, Welther o ry.

Yezattet Dr. 3oross, szab PáL.
Mészb.ros, Nyonárkq!}z' Kol.ler 2, Czalckgl 1 ry. o

:8lffi#:' otlioáu};}l EifÍ$3l"l*l:*F"?*;ifl " /Sz] ovenszky lraJos

rysc - gmrrno,uos, .o l o. Vezottet k. Perényl, Rábe.
fu.Kamut{ {., rgm'utr -!\, ,-l l_perJán9eí-2l Dni Pap 1 g1.
Sobnur' Tolnay 2-2, Vcozánr_Markovíta )"-i gy.

rÍII.no:ffi"tg:í*:3'*"ui:to* kiiÍnérk zésgel vLv a, dg rr6yan1gy lreril]" eld, ntésre au T.*

eredn nyeÍt 1smertotJílk.
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gsc. .- WszsÉa{- rá r }.. Tezotter Báber h. DaránÉr
Plasá1avÍ. E ry /+Jt. I szl }' sgrláenÉ 2 Er.
ttsáttárf , PáláEirí' tÍaJor l-1, 6zéprv 1ryl o 8ff"

E}EsTBo_}Í9$ "- .v4,sÁlS,*4'o,, r 6. VeleÜta t Boros P ter' l'zéká!y.
sohnuf. Yoqzán y1, Tolnay, Ha:r'kov1ts 2.2 ry.'
Andcr, 'Bs1i}veusaEr; Ecbtrrnann 2-2. fakáos o 5r.

oSC ;_ lIs.BÁ.s t4 r .t. llezettgr Dr. Deráqr1l Dr. zéká!y.
P1agáayl. szÍIágí 4*i}o d.r. R aa, E ry 2-2 gn
Tatáosl Bzlovenilrsry 2-2, !rrd'o:n, 9ohunann &'o gy.

EJ [KTBorygfi. *.Yq$filtsHt llt': !! ígaatte j Bábe.
Sobnun 4' }áaxkw1Üe }l Tolnay 2, ry.-Ferengzy o 5r.
|l6th' szépv leyl, fiiaittart -?4, PalágÉ l 5r.
Ylsls' : v$s.$,.r$s{ 9 l r... Yegotter Paoséry, Boroa . P ter.
Sob.umann. 'Iakáca b5, szlovens nl{J- 2l lndor l 8y.
Paláry11 

_Tlezttart 
, 
-Kováoa 2-2, Bs p'v 1syt 1 w.

mg -'_ &nEBOuQs .9 .r., 8. . /?,Q-qo tg}Él.qt/ Vozettgt Dr.PgreqÉ.

In fordul

nÓ;ea_:-go,mÉu t|\ 4 ,a " Te zettg t Dro Boross

Hyonárkay. 0gekkel ,-5, Kováca ?) il szríroB 1 sÍ.
Eánutí T]*'tr., pr.. ranirt1 .r.' Pcrjánost ?7 Dunayr gériLl se.
után FpnyvesÍ o gy' ' II. forrluI
@ IETEOB 11 I 5. Tezettct 'Cpvlkovszlgr.
Ezab S. 4, Ggrarnatlr lay bit Fiirodl_l_ gtr.
K=vác a 3, fryo árkay', C'rakkcl 1-l sy" Eoller o gy.

BIg9 :_sosrsry. L2' l q' Yegettet Bzab Fá}'
FanJrvsd 4' Egnutl Jcn dr.' EanutÍ_Ér1 .PeFJáqogl.'bv w,
ElBuartonl 2t Pálnány 1' Kunfalvy' Szatáoe G-o gy.

l{yonárkwf 1, Kollor, Czakkel, Kováo s 24 W.'%rebesl- Kuif alvyr Pá'Iru.ány, K!.sn'artonl l-Ls.
A magyer, fiproeapatbaJgokság sorsát eld at n rk6uáet 8^E ut bbl Én"*_hagymánya1nek

noefele]- áá ezuttat is a D,lzst s a BVSC csapata1 vivták cgpm.á'saal. Ezu!}al azonban a
BYEc-ngk a Yor uBrEOR-t 1 olszenvedett váraÜlan vereségc uJ sEtnt vttf a ktlzdelentc'
nert nomosak a b3jqoksfu kérd.ése, hanem a II. ág :.II. b'elyez s 6or8e la'pren a taláIko-
z n d It ei. K t édt9lclt hogy a BVSC.t r<iz l lsgn.neb,áz felad'at cl tt r+ltak a oaata-
kezdet eL tÜ, s qz &.f kozta a szokásos fesailltEéset. l \

u.t p,rpsé',-".Bvffg T, '_ Fr Vezette: Kulssár-
lÍqJ.' rulgd1 

'-'. 
kaÍTatl 2t szab s. l 6!r.

Dr. K8JlBt1 J.' E8Eut+ L. Ie yveal 2-2| !.rJéDo3t o gy.
A nérts zést noge 1 96 

' rzé.!01 é8ok ''6 
rL{t a n zsr lot 6_0. Yar.r cÜ rÓt D z8A b!Jlq}!a-

Bot Jel ntgt volna, au{! tehát a b.Btoallt Do gÁ-1gr zelcl !.8tdlLtottr r brJnok.á! * tdé-
ag oár elil lt.

Ilnalgn aetlg a'HI!d61'p Í8on 1zEalnasa! lnablltt D!. rrrutt Gv8rttt 
'tl-ra 

Eaiutl
lá6zl pod'18 slab sánd'9r 

's4-To 
YeÍtd' guzel e BYEo !ár18 2 to-!a 

'lhu3ott.Ezt kt'Y t on azonbal l'n ZgA két ft8tal vÍv Ja po!'pá.s vlvát.el Diu.lt.tta lrlyla r
lérlesgt-t Is\Y I DJrv681t l:I-re. Biircall psauB PcTJálo61t 5r2-!. vcat. éa táals 2l2-rl. all
a o aapatRizttelcu.' Ezt ttrvctfirr' a'onb.'' a DozsA 6a2-r..lhuzott 3 ar!.l rr ca *í brJlolá'
obat !Ár E 8szgro'tc.

Pia5ányl, T'éazL }-jt
Sohnur 4* xarkov1Üa 2'
ts I._IY" nelroaás rt

BzÍlágyl 2' Üaltbor o &r.
Tolnay' Veozán I-1 8r.

vívott nérk zések erodm nyelr

Szab 's.1 Gyartatí. F-{r xqrtosl FÍlredÍ b7 wz
Tergboe, 

-Ktfuartrrnj' 
}-1' szakáos' f,unfalvy o-o ry,

Ée Jaitt a nasJr ne61ppcflsl
v.!íETEoE *- -EY9c-9-r-2. ferette l Dr.Perány|'

á' III. f,orrilul
Vegettel PaolÓry.

L'

v.ME[naCIR - HO!fir$D



IAaz. boqy a Bvso szut&o arőaqD lregköuelÍt€ttt a vezeüó DÓzsÁ-t ' 8'! .Í€d.!ótly 8t6-!a
al8lrutr. ó"e aZ-utan neAsziiletgtt a DÓzsÁ óeapat&Iőze].Bg 1s. E'YoT68ég8g1 a Bvsc e beJlokgá€
v6gsó aórrenillébo! - ólsó Ízban - a Vilrös MEIEo& &ligött a rrl. b.lyr€ ke!ült.

szabÓ Sánd'or' Gyarnat!- BéLa, x'iired1 Gábor' May Attl]á'
Marton rstván és Szabl lász]- 

'Nyonárkay Öd'iin, 'Czakkel Istv'án, MészÁroa J zsof,
Koller Ferono, Kovács rstv ny

L *.v. DÍ" Kamuüí Jen o Kamut1 tr'ászl , FouJrves1 Ceaba,
PerJánonj" Sánd'oi, Dunay Ándrás| dr. Pap Csaba'

0 sr" K1slnartonÍ -sndre, GyurÍoza^'J zsef; Pá].n'ány István'
Kunfalvy Pétero Verebes Gy rg:y.

vr.osc 
.1 

g. 
$}ltí:*l' 

ga. d aa, E t'y' Í.é.8z1 t s!t1á6yL'

irI. IIiEETBo!Íos 2 8y. gchluT' Tolnay, tÁarkovlta' veo'á-n' Bzglirád,lt Fercpol.
v-II" v!,s.As 1 8y. szlilvengu}or trá:io8' sohl&ann' Trto ov' Takáosi lldolt glloYáDÉ5]qr

- Istvá!.
VIII. yeszrR]o o gy. TtBgttart 

' 
Mdor' Nováoa. gzépviilsrl' TÚt& ág Pat á&É.

l' v9rsély f b1rája! o5vlkov8zhr relÖno ás d'r. Fglkalr'ArrdÍás volt.
. E oBapatbg.Jno&s ágr t adot boÜzálol n-kat ozuttal osr azokstlaa és szouoru r sszgl

koll }l"egésEltontilk. Á délol tti kil8delll k sorár egrnÁs ut4" négy o\Yan tonoly gPortbBlg-
sst foratuJ' o16r analJrBk Eérilltjeíu l lr1latogyikét o6rltráru álr n9ft6tskol k6iL1étt a balo6Ötl
kllaik .ra' szÁllÍtanl. - Í.i-o ov BáJ3aoÍ' bátrÁlás -kilzben gÉott bátra, k zb6n foJv&'Ja u6r no8-
uJrornta taTk Jét', ho6y or s fá.Jdalnakat és szédiilést érzett. Gy r1oza J zeof a Éllzd leu áo-
!án bal bokáJét ráldltotta kl otyan aulJrogant ho&r noz8ágk ptáIgDné vált.

Bzlovra z}T. 'laJost 61téufetéuek psngéje Bebes1t tto neg sulyosa'it a hosl át8zurta a
Ylv ladrágot Óa a belg ronbba h9to1 ; &onoly' dc v Ecrotlnényben s 'crsuoség-ÉÓrill 

st oto'".
va| y 6_ti_! pealtg Dgltay' ..lldráa hÉtraugrá.s kijzben a lrgteá!'tott pág Í l 

'u-baDt 
le o\yaa .!cro!r.

os tLodtli ho!$r rtB eLezállltáea áotán 1s gszEéIetton vo}tl
. E t éBt61oD' hoBy llDd6srik sérii]_és s baleget EpoJí azelil & gdgl.E' b'wé 6D kÜvettc-

.&ett bo' rgr nantlágíi& lt aen á sé!'Íi1 ok6t. s6ttr ollonféltitot' vagy a Í6btrri&at f,elet aa g'
nau terheU.
_ E áajnát8to8 ao_rozatban tlr. BÖroEa lrE BpoEto!ryoa barátunk }rivatása nagasiatéa lgca
ko!.o].y foLadatok o16 t Áll't" aroo \'okot blztoa és nínalglr&lt n gnyu ta szalrt dásgal oIdott 'oo8. Á Eéliilés EDIozat toJluéBugteseb lreBfe.kÉd'te a vtv & kcdélyállapotét L8 a $ZonB zt l^aa
hatott valangÚnJÉ Jotenlév re. ue8Eyug atáaut ats gzoltsáLt. boÁ5/ TÜi1d 1Ö rulv& nár Lgdíc:z blret rkézt6& E EiiI.tJot!& állaltota fEl l. Ez aztán v1t baa k oly foLlá].E'Óít Yáltok1. Á f btÍák e&rébként 6ngsd'é\Yoztékl ho5r a e riil atb llatt kÍescti vÍv íoarpat a g
agJa helyéttésltse1 - még os rte-k{lz'oan {s.

szintén kLv :rJuk' hogy 6E em]-ékezetes trap valalennJ.t sériiltJe lynetalalul b6rv.!á'ki a 5ata b'vÓbe! claseltvÜd tt YáTatian sé!i11é89ko a volilDk eg.yiltt oaat vÍaclaclllé&c-
zés folrné'Jáben vl8ouc a Jiiv6ben az el6ron'9edott sériilések jeléiÍ

Dr. B nqy Ggrula

$rsnlt$ts ÍB#í {őr e{yeni lralnok$ii$
- Áu -1d'a1 országos. vLY baJlrokBÁEok sorában náJua I5'- n kariilt sor a n 1 t r ce'6nt
DBJnorlE8 ID'égT nd.é zg éra. Á YersonJr a tsportosaInok neuott épiilt ul JátékosaBctban bo-
_ryou9ot á.k le s 8.u'elnJrire klfo6áÉo1bat volt pl. a Budapegt- BaJDoÉeág \a1yénel ei8vá-laaEÚaga - nery BJrrrvan a kényauelilséts folJrtAn tii.rtéDt - aDnyiTa tl1o'érh tJtik r iláta&-caar!Ökott Elnt a Dagy viv veTaeDye} uJ dithonát. BÁr az píiiet esetleg s iátráiÍal 1Bn!nd9n+l 6I t lEnertgk, azt azonbaa 1e k6I1 sz g6zut' bory ué]t koreiet b1ztoaltott av1vok leEna&robb .h_aEa1 v6Ía6nyéngk.

Ér az e8yértÍ Yeragny oegkezd'ése 61 tt t81á1g8ttáL a sza]<6nbeIek. ra'Jo aítgítll-e
bgtairu1 Ta19n31y1k ftatalabb vereeayz nek a baJno[ok Borába. Á 'jglenl e v laelylÜ l6tt rviYok kilztil u6y".l g oald'1g o6a-k a',nagy háreás''-nak. Sákov1csiénak. Ee'1t nel-' fu 

'"iÁF'-
!8k-glkgr'ii1t uagxrar ogyéni baJno&Eá8ot uierd-. Á !orr !d6t azért lezétL É*wroilg. rr:liné8 3bberr a5 Öl6k l Bgyiittc8ben LE kiénelkedlk .d'allBí baJlokt otD.gínck a'énlr9etl'

& tqgi. 'baJloksá'gon EÍnil sszo 28 vlv n 1nalult el. Ez alacgonyabb 6&án a!E{l. rí.!ta lt n6L- vcrsenygken 
' 

kÍÍIiin een baJnokeágon ndgszoktux.k. Ehnek oLi egyr ert a virÁcD]rÉ-ÍráB' tlsly a !en' r. ogz é\yu v6l9e!yz ket a bajnokeágon val 1nduláe5- 1 k1zÁi'lE. IEy-oz e! I Y.szabály 6'1 tt'tt n !tá!y - 
tebete é6os és 1fJueág1 

'álogatottaágot 
eL rt vericnvrín}et

/.trÖnoth' l'odor/i az ilrdulas l. NBa ínalult e1 a gériilt szolnokl. akt- ezévl arcdnÁnvct
a]]rpÜá! Jelont 6 6z6repet Játszhatott volna a velseDyetl. Táv oln Taiit uéE G9 k}.gPlrl- á Dá!'IE' ak . u sran az ut iibb1 id' beo Jelent e orednényeket nen értek el. ate ázéit a Íárr obb lovlv n kiizé sorolbat k. Me8átlap1that Bzonbalr hogy báI a nez ny iís Létszá'Eu vo].E] e vár-
seny 'kl_nenetelé sz6npoDtJáb 1 gzámba veh t versenyz k telJes léiszánben l_ndul ak. 

-
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I .osoport l V. l szab Pát
Károryf.fY lBvffi/ 4 ff.
BeJt - / zsa/ 4ry.
Ya ász /ow1 , w.

Á baJnokságot llqtlr \11á5baJnok1 :rend,szcrben'' vÍv á-k [e.
B szleÜgs eredményekr

4 Byi2gí..

ET.

f . {ordul,
tI.oFooortr -I{.r. Elek líarxlt Ill.osooort Y,l Dr.Peq nyL

Jubász /osc1
Eonáth 2gJ.

2 Szab
W.o gy.

IV.osoqort Y. t Szílog ,ránog V. oaooort L llÍészáro,E-Bolq
5 By.4s.?s.
2 EY.

8Y.
L 6y.

'IulságogaT PaEr kÍlzdelrngt az elg fordul nem hozott. Az esélyesek neg sem er ltet_ték uagukat' n gla arlrq ttirekedtek' bosr n1nél tiibb gxr zetnet a?Btézzenek. -blez a kiesé-ges tábla sazlálutásánál a nár 1 t szerzett gy zelneknek 1s nagy Jelent sége lehet.
fI. f oFd.ul

I.osoog{. V. tBLet ll;xégzáloa ri.osooort V. lPaoséry-
4
,
2
I

Yadász
Gá1

Gulácsy 4 gy.
Szab E. 7 Ef .Szab J. I ry.Jubász 1 nYi

-

IÍaJl8aJr I 8Í.
IV.osoport V.lSzab Pál

rrr ; os.oport V. l Dr.Perén;lÍ:Bbta
EeJt j By,B bls , 8Í.Kollányl 2 w.Szalontay 2 E y-
seregl 0 gy.

ReJt
B bls
FoLlánÉ

, sr.,w.2w',
8lalontay e EY.
8o!o81 

" 
O:

Ebbcn a látaz lat k nry nct tartott foaatul beJr - bi.sz o3ak c6/ tlé! vo!r.ry!6 gagtt
11 o3opoltoEké t _ r koDovabb !.6lcpet 8.t Í3 sLialtal. l[a1á! a' c&' tlon Iv. osopoI-
tot xclvéva. !o !t l v.laaDyt ca.tt t1|' atl't.L H.csás r'a !aálls9! 8záE1ta!L loh.t tt
volna. f,lll ! É.!alt.il a !' kor'ghá.párt eál 8 a flatal Eo]rv h' /EgiD/ cbbc! a for.ttul -bÚ Lutatott bÍttoa'vÍtrá a 8 továDbJutára. lzs r a!.[b9n crygr vélotatottak ttes sc bí_
tolv h!Ja'álo! lult. A.ro.1'' iltlhá6z, gboDffJr,/.

^ 
tát Íoltitql l.vlv sr Btá! rd.ala}ult a! a laD8líata. Dc\/ t }áeré6ca tábláta kéTtt-

Iár alepJát tÓDart . lt .r .lábbl' r 1. Bá}ovlogDÓ. 2. Gtláogv. }. r tr.a. 4. vaatás!.
2l Ed! i_!. !9roLy+gr' 7.^Iaro.1'_9. JuMsr' 9. !4bQ eq'- lQ. aluorÍfyr u. Eor etb'
12' oáli 1'. n 

'tav' 
'l4. foll tryt ' J5. 8ralontay' 16. gzab 'Jull'a

. 
^ 

ra!611!tr botott fiEogr8áto}.tr !'.E' llldJárt !!.clB foldut batr Dl. Guláo'ty Jvlvá.a 'g!.atD tt!r!.ts !tr a 15. hclJl!rctt s.aloltrygal taláILorottl luét ii a:eterillt_ -- !tD 1r tual hltryaatlt táJÓLoltrt vbr'aeryen nál - a bt D rsálr llarolt r B'_uottÍÍY. véF-
rrcdn ryDen r.zolpa! !c gáuapítbt r hoEr .r azDrpl s.l Jtc! & aor& 13 .! 1 v1v L ÍarooÍ_
táJ. 4 r d !t b.!utá6t' -b18!c! ! f.Dtl !a!BEo! I.' rr.t-rll.' rv.r v. VÍI. bclycrett_

"fif+ist'i.l"if:!:' at tl RégcD .1Ía.la]"!asko.lott álDJÉir a rldc6 iratenat{Lat alap gg!o-

l.ticg acg tálla az alábbl .rgd.dryck t ho'tas /táblézatot }&d 
_a 

tulo-rilcr@7

.l' baJno}á. d nt táblá'zata az alábbl voltr

Iety Nv t 2 , 4 5 6 Cy Kt Át
II. 1 ReJt It lk / zsa/ X 4 t , 4 o , 4

tII. 2 Sákov1os J.-hé fv.vst t2 X 1 + 4 , , 6

v. , s brs lldlk lbvw/ 4 4 X , 4 4 1 , 7

IV. 4 ilaroal Paula /Mzaa,/ 4 2 4 X 4 I 2

I. 5 Guláosy tárla lT'ffi/ t I 2 , X o 5

YI. ,6 Yadágz fua /osl/ 4 4 , 4 4 X I , 4

L5

Száray. /\ .Uei . /
Szab -t. / zsa/

4gi
2 &rr2 BÍ,
t

8Y.



4t7,

Marbsl
4z), 4:0

Reményá8

g Szab E.

4rL, 4:1 r. Juhász

reB n

.'vadász 422, 4: O

4tJr7r4r4:I V

422,

4',2r2'.4r41

, 4:L

4r If )t4,4:2 rsillqnÍgx_

e GáL

l. Sákovic

zMarosi

z Gulács

Kcjzvetlen ág

l. Sákovic
4:O, 4:L

Juhász 4 r0, )t4r4zL
4zjr 4:I

cR

4:0r 4:O
4: I,

3" B bis
4:1, 4tV

)z4 r4zO r4zi
7.

4:O, 4t2
O:41 42)r422

)24 r4:Jr4z2

4:l, 4zj

t.Vadé.sz

4:L, 421

l vrl. nerv rt vivott oEiirbé Ju}tász /os:/ nyerto troltányl /1Í Jratee/ e1l D' alg .h.o8!r

Díly9D aíáDyb8ni az a vorseny Js8yz ki'nyvb l n6n deriil kÍ.
Á d lt táblázata ezenléltet en nutatlg', rrr1lyen f lénnyel d lt e1 az lal6i baJnoksáB

Guláo sy ár1a .lav ra. slrt k{ro}ban fornába! vivta végíE a d'ijnt . Á rijv1d'dsl ez sl tt
parrig g]n nyer' 'reali y Kupa iinbÍualnÁt Jo]3!t ge! niiváltg ég v6gte az id61 Eok ' eárodLk és
na aart belvez s utái az-év tecl lent sabb hazai versanyét Dyeihette neg. Vel'o uj név
lrátkozott f-ot az salat1gl ba.lnokot sorába és a balnok8ágon nutatott vlváaa' n91y r ve].'
rucaLnassáeral toohltkÉíal és tyorgaság8al B rogull a 1e86z bb renényekre jogo81t. Gulé,'
;;i{; kei-;&r lá.tnot. Relt é Sá.toví sn, 

_ 
kijve &e. Az "balazeren eéJiiki' osupá'n Gulé-

oa} na5r tornátra v ttr-h1szen eDélkiil a ketteJii} ktiz tt évek ta fennáll páTbaroba abst
seí szíLbatott-votna Íete genkl.

Ec sz évl or atuényoi&et tgklntve noat ts a nagyar, s t a vilÁ8 le8JobbJaÍ ktizaitt va!-
nak s-éopen ezért tjrván<letee. bogr ueuettiik kono\r vetélytárs D tte }i na6át. M8rosÍ
Paula eréiz évl ngqb{qhet aaáal ÉáerepléBét a bal! ksáBoD 18 Í8azolta. Nála a hazaÍ v6r-
gen:rekei nLnos 1 baJ; salnos, k lfiililt'n oeu tudJá negtsnéteh1 itthoDÍ 9r iln !Jr61t.' B -
bt6-ILaEk. a}{' az 1966. évl v1lfurangl1stá! ReJt v61 képYisg1t6 a n8sraI D 1 vÍvágt' a
ballotsBáto D m nutatott kiitiiniisobbot; Nála ffarosival szenben fqril1tott a bé yzet. Ín-
!átt tiuioraon erednányos. Vaalász Éva 68ész év1 Bzolgalt!át Juta]-nazta a baJlo&Í !T'bry.
Áz 1tléoybon sok balszeienosés veTs tlJat vívott éE_B báJnok1 ái'nt beJutfs iiriin t'- néu1le g_

nogt í8. leroDtotta. ho8:y eu éppen klubtár8a. Jubász Káti legJ zéso árán Bíkeriilt. ÁzoDbsjl
az év soTát! legtiibbaziii Juhási gr ziitt az 1lJr6D Borsdiilt aaaz kban ,/olyan p&rhalo volt
'. nínt a !íaros{-S1nonfry pár kiizdglne/ s nost, éppen a le6Jelent 8ebb brza1 v rsgDy rr'

gtÉsriilt vaalász Évá.nak a vláazavágás.
A baJlokl. vorserry két f bÍTÁJa3 tuiszlay lajba s Dr. Boros Erlt volt. Á 'z kken ea

uin<len zavar nouentun Dé1}Íí1 lebonyolitott_ veTáelJren felaalatuk ne8kiirnyebbgdgtt.
' Dr. Kléb &ágz1

0rsn[$os n i { r Ű$epetheinoksii'$
A uáJus l/.- n ugyanosak a Játéko'ar-

nokban egreiaezésrá-kertll n Í t r orgaá-
6os osapatbaJnokaágon a rész'vételre Jogo-sult Dyolo osapat kiiziil a dí sgy rt v[K
nem jelent lrl9$r KÍssé érthetetlen ez né6
qkkqr 1.s ' ha - negltéJ. siink szerint - vér-
mes reményeket várhat szeroplés[i_kl 1 nem
is tápláIhattak. A Mag;yar Népk ztársaság1
Kupáb 1 val Üávolmaradásukat esetleg
rne.nthetí, hogy a réezvétel esetén - físye-
Iembe véve a tiibbt ford.ul t - tijbbsz r
kellett Yolna Bud.apeat:re utaznÍok, s ez
b1zony kiiltséges és fárad.tságosl A nag:yar
balnokság azonban egy napon kerillt Lebo-

nyolitásra ée Íry a? éItsaradásukas nem L -d.oko1Ja gomm1. Elezze negtt-szteltetésnek
nind.qzon e6resíi1et, noly-Jogot nyert az I.
regJooDaKKar vtv.natr tlyen koroJ.menyekno
fogva márl ad'va volt a vItI. helyezett és

osztályban val részvé álie az '-bory a
Iee.iobbakkal vívhat- IIven k rií]ménveknlegjob vÍvhat. I1yen k riílnénveknél
egy}en a kl"eg .ís.

Áml'kor elboosuztatJuk az eryébként ro-
konszonves v1dékí osapatot az I. osz ály-
bÓl' remélJiik' a heIytikre bekepii]- II .oBZ-t{ryu baJnok az Ir osztályban val sz rep-
Iését nen osak puszta otnnek és Lehet ség-
nek tek1ntl_l hanem azzaL éL tg és a Jiiv



évbon n1nil a kupábanr nlnd' a baJnokságon
nyolo qsapat kilzdeInét láthatJuk.

Á baJnokságoí részvételre Jogoeult
nyo1o csapatot L967, év1 Népkiiztársaeá6í
Kupában elért sorrend aiapJán áIl1tották,
eg;rrnáosal szembe, a.b'ol a rangsor az aláb-
bl voltr I. UJpesti D zsa, If. OSCr fII.
Bvsc, IV, V riis Me oor, V. Eonvéd' ffi'
Ill[. Vasas' WI. MTK| Wrr. D[ sry r1 vÍÍlK.

Á páros mérk zések ry zrbegoÍ az I-IV.'
a vesztesek az V.-WII. helyért folyba ott
kcjrnérk zésekbon vehettek részt.

Ezon k zvetIen.kLeséses fordtl eredné-
nye1 az alábblakl

U.1pestÍ D zsa - DL sRy r1 VÍK nérk zés
e en Jelent
meg. Á D zsa dgrébként az alább1 osapatot
á111totta iissze erre a n$rk zésret R nay,
S1nonffy' Marosí' SzabÓ Eva.

oSC _ MTK ql2 Vezettet Elek M.-Béta
Juhász }' Szalontgy' Vadász, Csízmarek

2-2 &X.r
llord.as1 2' Fábíán' Po1]-nen, Vadas o-0 ry

' Bysc- *, Yag,ag. 9lj+ YezettetKaszág_May
B b1a }' Fod'or, Károlyffy' szab E.

2-2 gy. tszát Jr' 7l Telegd1 l' Péte:r' Giins
o-{ gy.

V riis Meteor - Eowéd. SE 9r4 Vezette:
Sza

Ko1lányt, Earsay 1-1, Száray 2, Sáko-
vÍosné t W. s

_ GuláosÍ 7l StÍneglbyné ]-| EorváthlMaoh
o-o By.

Ezen klbsésos forduI tehát a paplrfor.r
4a Jegyében zaJlott Io. SaJnos, neg-kelt
álIap1tanunk, hogy a nez ny elil négy oSa'-pata és a tijbbt oeapat kijzijtt nagy tudás-
bel1 kiil<jnbs gek vannak és Így ez a ford'u-l - mely oryenl er k -eset Éen rendkÍviil
éIés ée 1zgalmas lehetne - neglehet sen ér-dektelenill zaJlott Ie.

-.^ 
szyt44 nggkezcl dtek a ''tlary'', Íl1.lrk{grr

ri.tínt bo 11 k :mérk' zések.
I. -TIII . b'elyért t

'.11ve1 a Dt sgy rÍ ,VfK nem Jelent meg,
tgy g' vÍ1f j -[eÍi- 

"o""a-e"-;b ;;- 
"tíJE3"

ald 1t. Gyakorlat1J-ag'az V.-I/-II. bolyérÜnérk ztek a osapatok az alább1 eredménnye1t
_ Honvéd SE - Vasae 12:4 Vezette, Bo"o" P.
Bet

^Guláosy, KLsrn'arbon1 4_4, Maoh , Baranyat
2-2 gv,,

sááu tr. ?, Péter, Telegd'Í l-1, Gííns o

:' veze e r!Iay-:36563.
' l Gulácsy, KlsnartonÍ 7-5t Maob , Sllmegby-né I-1 83r. r

" 'Ea1nosÍl 
Iord'as1 1-j, Pollner, Fáb1ánJ--l gfo

Vezo er Elek M. - tríészá-

Ebb I a hármasb ]- nem v1tásan a ,f,onvéd.volt a legJobb, hlsz ebben a osapatban vi-vott az_eryén1 baJnok Gu1áosy, at tb'ez azon-
Dan me8lepetéEre ezen a csapa versenJrenfeln t K1smartonl- ls. Hlze-lg rá néLve,
hogy azonos osapatok ollen ugyanannyl gi *
ztlmet szerzet_t' ry1nt sokszorbs váIi}sa ttklubtársal A..soirvéd osapata négsen't 'ágaa-lott k1'l ebb 1 a mez nyb I. funek oka ánáslk két v1v Jáuak sebezbet ségo voit. lkiizismerten ].eJ.kes Ií[K-t oqak t ssaránnyal
87!zték -Ie. A 'Vasasnak ta]-án szerenoaéjá- 

_

vo].t. "-$9pw r}gk t'ávt naradásával. tby
pen. kellett agg dnJ.a az T. osztá\rban íát0
bentnaradlása niatt.

De n1 Iesz J v re, ha ezért meg kellkiizdenÍl? EzzeJ- a osápatt"l, ha nál feJl -dLk' nem sok reménye ]-ehet! '

r.-IV. helyértr

u"u .BrB lLLrLl/
, A Slnonffy 4, ReJt ), Marosi I, Szab
EVa O gX. r

Sákov1osné 3t Ko1lányl' Száray 2-2,Earsay I 6X.

Kasá
Vezetter Mészárog i[.-

Yezettel Kaszág

' JThász' Vadász 7-7t Szalontay 2, Gyiik-
negyl. I gy, r

B bis, Károlyf fy 1-r, Fod'or I, Szab o
8X.

Meteor -

^Tord'ae1 }' EalmoeL, PoJ.lne:l, Fáb|án2-2 &Í. r
^ _Szab J. 2, G{lng J., Péter, [elegdlEo !rr.

SákovÍcsn 4r,Kollány1, Száray 5-5lHa:reay O gy.

- - 
Juhás z rYadász}-?, Gytikhegyl, Szalontayl-i gy.

*. Vezotto l

ffyMr#:,4' szab Éo"' ReJt 1..}l SÍnqn_

O-O gy.

*_ F3g+4et-ep'r :- qYEq-gr7 VezettetKagzág-
rtr.-tserenyL

'._S?{.y' SákovÍosné 1*5, Earsay 2, Ko]._ranJrx I 8Í. r
- -Mbis }r 

_Koposán$ 2, Káro1yffy, tr'od'orI-Iry. v '

*r 
yezetter Kanu-

A ^Ma.rosÍ 
5l ReJt , S1nonffy, Szab .Éva

2-2 B3r. r

. ,rtth{sz' Szalontay 2-2y Vad'ász 1, Gyi'k-
hegyÍ o 8y.

1 n 1 t 4 99apa baJnokság végerectnényctehá. az aIábbÍl-
Ii ÜJpeatí D zEaII. Viirtis Meteor

IrI. OSC
fVi BVSO
Y. Eonvéd ffi

VI i l[[K
\lII. Vasag

rÍII. DÍ sgy :lt Vffi
An{ kg3 az eIs ford.ul ban a DÓzsa-Y.lteteor nérk zést 8l.8 aránybani tuisálá'5n.

r7



nyal a D zsa osapat4 nyerte & 8r még.nem
gondolta senkÍ' how ez voIt a tulaJd.on-
képpenÍ ct 'nt ' ' és a D zeá.sok osupán ké
tusenak k sa nbát*' hory k képvtsolhot1k
a magy&P ezLneket az Eur pa Kupában. Á
Motooi fla al osapa ar a nagy rutlnnal s
az o]nult évg]rhpz v1sáon5rítvá nost nár a
osapa versenfen Le na6y akarással v1v
sákovLosiréval az éi nl - a-kc. me6mutatta,
bory Í t 1s tud kiizden1, ba érdemes - 1gen
nognehozitette a D zsa sokszoros bajnok-
osapatának a belyzetét' !e6]J a kittin en
viv SÍmonffynak k dziiirhette a ry zelnet'
akÍ l 4 gy zeLme nem 18g_n vártak.

Ezután a-!íeteor, mely az Ídeí osapat-
baJnokság moglepetése volt, fo\Éatta a
J ezereplését ée.sllnán Legy zte az riik
násod'1k o$C osapatát, mely ezzer. ryakor-lat1lag 'elbuosuuott áz eziist érent l. A'z
Osc Jelenleg1 gárdáJa ne& eg'ységes 'és ko*
moly Javuláeon keI]" keresatiÍlmenn1e eh.hozr
hogy ujra' nlnt a baJnokság eey1k eséLyesé
Iebessen számontartanl. Ezen a mé:rk zésen
Lsnét Sá_kovÍosné Járt az élen a gy zeInek
szerzésében' ektb.oz to1Jegen feln tt KoI-
Iányl ée Száray is.

Áz utols fordui , mely a n 1 csapat-
versenyeken n1nd.tg a_ d.iint_ és a legéide-
keeebb' a fentíek után rn'ár érdektelenné
váLt. A V.Matoor - tsvsc taláIkoz n nég
volt nénl kiizclelem, de végtilÍ-s b1ztosan
ry ziitt a meglepetégek osápata, a Meteor,
nely végtllls a2 eziistérnet szorezto ure8.

Az IIJpest1 D zsa _ Osc nérk zésen mál
J forrrán gemrní' oséIyiik nen' volt a oSC-ék-
nek, h1gzgn.ahhoz, how a baJnokeágot me6_
nyerjékr vagy aká_r a helyet megsze.rezzék,
olyan naw_arányu 5;7 zelnet kelIett volna
aratnÍuk, nel';ne a osapat; a ffizsa ellené-
ben, né8 fénykorában sám szám1thatott.

n, azután-nár kedvét szegte a 6árd'ának.Á régen ann;rl Lzgal_uat okoz ijsszeosapás
una]rnag' tétnélkiiIÍ nérk séssé silllyedt;ez
a7, ered'nény alakulásáb l ls láthat . Ez a
D zea.BzempontJáb l az alább1 voltr 4:o'
4r7t Tzit 7t4, 8t4, 8r5r 925.

Á DÓzsa u í t rosapat tehát negvédte
ba.1nqksását, bár ez a].ka]-onmal nen kis SZé-

rencséveI. Ebnek ellenére meg Lett áIlapl-
taní, ho8y negéTd'emelten, bIsz nem lehe v1-
tás, hory a legJobb er kb t á11' a.botr az
egytk véisenyz índlszponáLtságát ktnagas1
v1vássaI ellensulyQzza a násÍk. Ez B oBB-
pats1kerek els dleges títka.

A Ycirijs Moteor naw m glepetést kel ve
szerezte'meg a II'. belyet' kla'zorÍtva err I
az oSC-t. LZ eL bb1ekben már elnond'tunk
r Luk nÍnden ellsmerésre né]-t . KLvánosÍan
várJuk, hotr az eImult évhez, s t az 1del-
kupáboil vlszonyÍtott feJl6dési1k tcretlen
várJuk' hotr az eImult évhez' s t az lde
kupáboil vlszonyÍtott feJl6dési1k tcretlen
Ieszie. Ha lqen. a n L t rosapat balnoksIoÉre. Ha 18on, a n L rosapat.baJnoksá-
6ok Ísnét ízga}nas versenyekké válnak a
Jiiv ben. :

Az OSC árnyéka tinnagának. SaJnos, 8 GBa-
pat ta8J&1 ziínqel olJranok, alr{knek egJnre
kevosebb.1de jÍitr 3u1 a vivásra, n,k{lgt a
tanuIás és egyéb.osaIád'i okok elvonnak a
rend'szeTes' 8portolást 1. Ezep ktvii]. osye-
sok felkésai.tlését sértilések is negbolygat-
ták.

Egybevetve a asapat szereplését neg
kelI.állapÍtan1' l-tt vo].na az 1deJe, hogy
az OSC, mely h{resen nevel eryeSiilet,
osapatát utánp tIásának " Iegj obbJa1val- egé_
szítse' 1ll. frLss1tse fel; Sajnos azonban,
eryel rerilyenek nlncsenek. Ezt nutatJa az
ifjuságÍ n 1 t r csapatuk ugTancsak rossz
szerepJ-ése, holott évekkel ez eI tt 1fJu-
ságl gárdáJuk ugyancsak a Ieger sebb oéa-
pat volt.

A dcjnt negyed'lk tagJa, a BVSC nég nín-
ct1g q lehet ség csapatá. T 1iik nég továbbtfejl d'és várhat . Kilnnyen lehet, f,otr a
legkcizelebb1 baJnokság- neglepetése, 

_á v r s
Moteorhoz has nI an, éppen a BVSQ fÍatal
osapata lesz. Tihhe2 azonban olyan lelkese-
désre és szorgalollra van sztikség, ntnt
an1t - hory az Ídel baJnokságnál-és a Bvsc-
néI narad'.'|unk - éppen párbaJt rosapatuk
produká1t

.A. két f bj.r : Maszlay T.rajos és Dr.Boro8Ern volt' 
D". KIéh !ászl

0rsuii os e{yeni piirbajttÍr ,bajnolisá$

. .Ieíog Lg.-áJa ,7 vareenyz gyÍilt erybe a Játékosarlo&ban soria kenttl egy nl baJhoL-
sáB & !alo Ln6írg

Á ne! lJrben ,!{ !ale!kÍ. ]{!dultt 8kr JoBogult voI a réE'y telre. Ezultal grr! b1á'4/o5-tak a' iittuaa. BáÍ'de regJobbJal.
. , .,A sr8}ért k ol -zetes 'beosl sg zerlnt_'a baJaot ! 01! ngtDyo! 8o nár 'rég !@ volt olj.a!
kétli1ésogr !ií!t ez évbe!. Á taYalyl balaok Íenerá ZoltÁn. ygfo;'r.1 a 'favoliEtént enlgcetáitklubtáÍ6a' truLoaár ar z6 a bqjno&ságot negel z haza1 éir 'D.!!ott !i v rsgnJl.gkcD neriltiáÍto1J681fu $É !yqJ!gt!. Á válotsato kBr6tok t bbl taaJa ig tobÁt Josoa re éuJrckk t gtar-'
tolt a doDo8ora Jute6Ör . .a'z 9s6n'á!Jr9k 1gazoItá'L a'oka r ak1k íp YélrkeiltÜ&. ' nert a dál-
ut4q1 alt'ntÓrÖ. 68Js1otrt .Eéz6k_n9g1 p téE8 1 ért68Íl1tek ia et6neiÍ z sek k1ueietelár l,naJd at!u1 19b. tsk a d nt rév n bák v.t&e!6tt ne5lep v Bororln nJmok.

kJ.:íf*í'á:T'iii*:*i*3**i"fi:*5!Í-i:'!":ffi'Í":"Hí".,3,Tli+ [i*i!í"FÍÍ!"t*

"ol",\!H!'ÍPr*'3$L#Íi*'*! 
so! ltt ril1. a v- 6tro!'gsrrg fcJ}9dí tudá u versco,F

neÉuÍe:."ii tgruii i-a;$ ea"i'' !"B-#rí"TJ| i"fr;u*:íÍ";}*;l"H3l;tííB:li"i*{6ífLatal noit !6aneráo!. t b tgégsá szato[lctotri. _-----

- x+sod!..k h.\ra! a_&9r.3teasJact 1 az ragi vrsgzevonul vlL.ág- é6 olbiD1al b|raugl-t5t'eilH'_.'riÍi''. 
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foglalta el.
ban szerepl

I \Sls.YeztVaJdl.a
ltTen3nrbsl 5 gy.

ff.Schnltt 4 Bx.fff.Erd6si 3 gy.
rV-.Te-rlélc . ,3. sy.,

Marosl
Boosls
P1ntér

5t?t 5t4

4t5 t5t215t

De-
B.

d.{oséretet érd'emel a hatÖs d<jnt résztvev Í
Namr P .1 és T riik Ott d't.

I. Selettez fordul

II..osiiport Vezotte r Gerl.ey. d:r.

f .Papp tr'ny'Vasas./ 7 W.II.B.Nagy/SzoLnok/ 2 &f.IIf .Dn.Nagf J./OSC/ 2 W.rV'Plntér/D zsa/- 2 g.v.

Papp il. /BYSC/

kiiziil az ezuttal. halványab-

JrI. o.sooort : Vezette Sl'Öfranz
I.T r k O.dr-../V.Met.f7 gy.

-Ij.Pá\<i16y1/D 4s.a/ -7 w.ffI.Erd sL/_Csepe|_/ 1 ey;rV.Koos1s,/Vasás,/ 1 ry.
váry /Bvffi/

\l-I=.c g o p or,.:t, Vo.z : Karáo s ony
f .Ned.eo zW(BVSC/' 4 W .rr.KuloséÍ /osc/ , w.IIf .Varg a/Mzsa/ 2 . y.

.IV.MaPqPar ,/DV[K,/ ? Fry.
Ánd.orAagas
Bánba'ImÍ 7\I.Met./

rV.cs.Yez:Rábe
8Y.
8Y.
8Y.
EVr

Dr.Na6y I.
Schurnann
S zekerea

Itt nondott buosut a vels-v1v az eL z Leg e]-ért
szerLnt keriilt fel:

r.Nenere
5:1t 921

5t7t 5t4
Sz5 rJtLrJz2
5.

524, 5rI
tB.N 5í1l 5t1
5z2t

zlt5t5 15tI

I.osoport VezetterSzab P.
I .Kesztbe Lyr/offi/ , 8Í.

II.Fen;rvesÍ,/tsVS0,/ 1ry;
IrI ; Bárány /Y .Met. / 2 8Í.IV.Szekeies,/Vasas/ 2. Fy.

Kozák /Bvffi/
rY.os.opor! -Vgz.rl{éEzárgs,J! V]oeopqít VezlKqszág

I.sobbÍtt./Y.Met./'+ w. I.Ma{osL /os1/ 4 8y.If .Kaqsz dT. (Offi/. 1 gy. II.Mu{zer dr./ ;.sa/z gy.
III.MoLnár / zsa/ 2 8y. rrr.EÍd s G./.BvsQ/ . 2 8x.rV.KérVBVSC,/ 3- prr . IV . Qohungnn,/Yasas/ l gy.

Kanylk /CsepeL/
VII.osoport Vez: Rábe

f ;Nemede /OSC/ 4 gy.
II.Erd. F S, /BVSC/ 2 W.rII.VáralÜayAasas,/ 2 8x.IVrTerék#lzsal ].'6y.

Gáb or ,{Y .Met . /
&z els forduI ?z et$lyesek továb\Jutását ered'nényezte, a fárad't benyomást keIt

Gábor Tamás és Á!d'or Akos kíesése volt o ak neglepetés.
áL].va marad't 28 vÍv t néry *li]rliliií'ban vlvatták tovább 4-4 továbbJut va1.

Pakay /Szolaok/
Sima fVasas/

II.cg-.Yez :$$.Gerley i{,Í.os .Vé z:geefraBg
I.B .Nagy 6 gy. irT r k 0 .dr.5 'gy.

rl.Erd6s S. '3 8Í. Ir.Necleoz}y 5 8y.fll.rnuBn dt. 3' gy. ffl.KeBzthelyl 4 gV.
M rv.Ku]cgáI- Agy.

Papp F.
Kéri
Pá1vti).gyl

}dár ebbon i f ord'ut ban tiibb meglepetésr I szá.nolhatunk bo.
senlmek Pá"aly Árpád' !a"g"l J 4se{-és-MuJzer dT. A tegJobb 6
aredrÉnyiik alapJán a k1eséabs táblázatra á k vetkez ráigl1sta

Ronényág

- 

Kcizvet1en k1esés

I.Nenere
II.Yarga

fIf .Erd s G.
rT.Molnár

6
4
3
2

MuJzer dr.
Bá'rány
Magyar

t.

N
15, 5t)

425 t5 t) rJ tO

15 t5 rV t5 15

4z5 t5t215t4

5tjtIt515z4

522, 5t5

5t5 15 ! lr5 t2

5t4, 5t2

I

7

r9

2t5 t5t4rJ z

5t2, 522

z Kausz d,r.
5 31r 524

SrOrJzL

vIr. -vITr. helyért Nemere_Necleczky 5 z4



L. Nemere. 2. NedeozW, U, Fenpesl, 4. B.NagXr 5. Torcjk 0;d3.,
?. Keszthelylr'8. Kulosár'-9. Varga, I0.-Kausz dr.' 11. Erd s S., L2.
14. Erd s G.' L5, Terék, L6. Molnár.

A baJnoki d.ont Lz$alnas méyk zések soÍozatát eredményezte .és a
sulyozott asát nl sem 3áttenezto "taláI bban, nint hogy 91 919 és-az
r.at"oart résátvev kijzijtt mind' ssze eg"yetlen gr zeLen kiilonbség voIt'
egész sorozat boltversonnyel kellett eldonteni.

6. SOhm{ tt,.
VáraIJ Wl Lj.Erd. sl,

hat dont s kiegyen-
utols nak helyozett
és a helyez.éseket

DÖNT o

Iub Versenyz 1 2 , 4i 5 6l 7 8 Gyi kt
!

At l HeIy

lsc Ku1osár Gy z a 5 5 5i 2 4 2 2L rB I vr.
[.Mo ' Schm{.tt PáL , I 2 5 5 ,i16 ao i r.
SzoLnok B.Nag:y PáL , 5 X: 5 '2 5 2 20 L?! rv.j
lsc Kail.rsz rstván 2 5 t 1 5 , I6 20 i rr.
[.Met. Tcir k Ott dr. 5 1 5 5 7,. 2 2 20 LTt v.

BVSC Fen;nresi Csaba 5 2 5 1 5 ,1 2 20 I

I

2L irIJ-. i

lsc Nemere Zoltán i \rrr. j

VSC Nedeozky Gyorgy VIII.

A lebonyoIitás gordtiIékenysége Sákovics J zsef és DT. Nedeozky LászL
érdeme.

f bírák
Gábor J zsef

- 
'Ün'sga{'$os pltrba3{tín Ű$ep-q.tba3mclma$

got nyert oSc sem tud'ta megvédeni eIs sé-gét és a kulcsemberét nélkiiloz , d.e hatfu-
talan lelkesed'éssel krizd BVsc nyerte el
az ide1 csapatbajnokságot.

Vi1á5szerto az orsziígos baJnokság a
sportág iinnepe. Nem k1vánunk iinnepront k
lenn1, ha nár elcjljár ban negállapltani
vagyunk kénybelonek, hogy a nájus 20"-án
megrende zett párbaJt r o sapatbajnokságr 1
n1nd'ent neg lohet áIlapltan1' csak azt
nem, hory tianepl keretek ktjzijtt keri.ilt Ie-
bonyoIÍtásra.

Már a staxt 1s balj slatu jelek kozcjtt
vÍb.arzott le. MáJus 2o-án a Játékcsarnok-
ban belép t éktelen zsl-vaJ., I tás-futás
fogadta' n1aIatt a osapatok jelentkezését
1ntézték a f b1rák.

Ml tortént? PalotaforradaIon t<jrt ki
eg:yík vezet egyesiiletiink, a BVSC osapatán
beIiiI. A t bbÍ eryeetilet 1ndul i és a ver,-
senybÍrák osopo.rtokba ver dve tfuryalták a
feltiinést kelt és szokatlan jelen-etet,
aml-kor a osapat tagjat szakosztá|yvezct -
Jtiknek' Ned'e'oz}qr Trászl dr.-nak kereken
klJelentették' hosy nem vivnak klubtársuk-
kaI' x'enyvesÍ Csabával ery osapatban _ a
két nappal ei- z J.eg, az eryéni párnaJt r_
baJnolrságon torténtek mlattt

Az Erd' s flvérek és a csapat kulcsenbe-re kijz tt kÍt rt affér elsinitása a ezak-
osztáIyv ezet6 erélyeil fellépése nyomán
een Járt s1kerrgl. s a vasutasok Sáehv.
Erd' á Gábor, Erd s Sándor, és Ned'eoEk}'
cyqrgy ijsszeáll1tásban v1vták végJ-g a- baJ-nokságot} 

-

A osapatbaJnokság a .resierr "zíjr k,t
után ts határtalan ÍzgalmaÉ kcizijtt foJyta-t dott.

Á pap1rfor a és e szakért k szerlnt a
osapatbaJnokság favorÍtJa ezuttal a [cjrtik
Ott val neger siialtitt Vijriis Meteor osapata
VÖlt. Ázonban párl:lJt rh,:n ''ne . gílftl-g
papÍrfo:ma. A sorozatban osnpat baJnoksá-
2o

"Lz oSc L egyéni gy zelemmel szorult a
másod.1k helyre. Megláp QZt mert az eryo-diil1 egyiittes volt, mely l"át t ny1 ver-
senyz jéveI pÍhenteti tuata a fáiad't oSB-pattagokat.

A harmadik helyen végz HSE j er nlétil
ottusáz ívaI váltakqz éíkerreI- operáLt.
Váratlan nagy vereséget szenved.ett az OSC-toI L1z1 gragybqn, víszont bravuros .gy zeJ--
met aratott 11l5 arrányban a V*Meteor-éllon.

A favoritnak szárnított V.Meteor nerye-dík heLyezése a csapatbaJnokság negre áié*
Fe' mely egrrészt abban lelí magyarázátát,
hosy ugyanazon néry versenyz' t vLvatott
vég1g reggel B rát I este- 10_íg. A'V.Me*
teornak tartaIék híányában nem volt ]_ehe-t sége .fáradt vergenyz anek pihen etésére.
Neheznényezték továbbá, hogy- az. cjttusáz
Hffi ellenl csapa mérk zést a f bírák ijttu-
sáz6 'edz re b1'ták és ez szer1ntiik befo-
ryásga! volt a mérk zés ered.ményének k1-
aIak1tására.

Az V. és vrl. heIyért val kiizdeIemben
neglepe éstil szolgált a Vasas ored'nén.yte-Ien szerepIése ér' a Csepe1 ottusáz -tnát
ered.ményes helybáLlása.

''1 *. iL t...

Ha az tde1 párbajt r osapatbajnokság
egész nap1 Iefolyását nérIeeeljiik' felfe-
dezhettiik.abban a''hadv1selés'' ijsÉzes Je1-Iegzetességeít. Szérepet kapott Ítt astratégía' taktÍka' az ellenféL hqdáItá-sal k riiIi kénked'és, kiilcjniisen am1kor azels nésy k rbe verie eg;mást, I-L gy6ze-
lemmel staItolt a déIután1 d' nt ben.



A f btrák fel1smerve a helyzetet, Eéqy-
teIenát vottat az egyik páston a mérk zé-
sát"t leáIt1tanÍ és-iolybatását csak akkor
á"gáaoryeznL, nm{ft91' a'Éet pFt mérk zé-
seí sziikronba. keri.iltek egymással.

Változnak az id kt Lz e'4ar t viharos

""u'eoÍékÉ;' 
tártiiott karáíers9l{ek ezut-

tÁÍ uíilao peregtek Le, he)yet vált-va a pár-
baJt r z kke)*.

-l,z I.-rV. heLyért lefolyt nérlr zések
ered.ményeí|
O.SC-V.Meteor 8:6 Vejlette: Szab P.-Rábe'

Nemere ) 8Í.., Kulosár' Préda 2-2 gy 
'Kausz dr. t BX.

Sohmitt, Tor k o.dr., Gábor 2_2 87.l
Bárány o 8y.

BVSC-HSE 1l:q Vezette: Seefranz-Kará-
o sony

Ned'eczky 4 1x.t Sághy' Erd' s G. ,-,
g.J.r Erd. s S. 1 gy.

M qa, Tcir k F.dr. 2-2 sÍ. r Lendvay dr.
I ff.r' Szanlszl O g.y.

V.Metegr'-BVSC 7:5 Ve zette : Seefranz
Bárány ) sx.r Sohnttt 2 gx.l Gábor,

Torcjk o.dr. 1-1 sÍ.Erd s G. 2 sx.r Sághy' Erd s S.,
Ned.eozky I-t gy.

oSC_HSE 17 l a Vs3ette: Zékány dr '
Na6y I. 4 BX.r .Nemere, Kausz dr.,

Kulosár 1-, 8}.
Torok F.dI.r 2 B3r.r M na 1 g:Í.r SzanLsz-

1 , Lendvay dr. O g.y.

BVSC-OSC 9:J Vezette: Szab P.
Erd s G. 4 gxl Sághy, Erd s s. 2-2 gYl

Ned.eo zky L BT.
Kulosárr 2 sx.r Kausz d'r. I gY.r Nemere,

Marosí 0 8y.

HSE-V.Meteor 1I:5 Vezettg: Karácsony
T rcik F.dr. 4 SX.r M na ) gy., Szanisz-

I , Lendvay dr. 2-2'g-y.
Torok o.d.r. J 8y.r Gábor, Schmitt l-t

.8I.r Bárány o gy.

Az V._\r{Ir. b.e1yért Iefolyt nérk zések
eredményel:

9.D zsa:Vasas 815 Vezette: ,Dr.,Gerley
Varga, MuJzer d'i., Muskovszk\t Terék

2-2 EX.
And'or J gx.r Váraljay' Koos1s l-I gy.l

Szekeres O gy.
Csepet-Szolnoki MÁY }a: x vgzetto!Slma
Balc z 4 BX. r Erd si, Kanylk, Kaiser

,-, sy.
B.Nagy I g:X. r Pakay, DanLos, Pota O g:y,

Szolnok1 ilI-r{.V'_U.D zsa 9:7 Vezette:Sína
B.Nary ' 4 sÍ. r Pakay' Danlo s 2-2 8Í . lPÓta t g-J.
Varga ) 8y., Muskovszky 2 8Í.l Terék,

Eorváth I_I 8x.

U. D zp=r-Csspel o:7 Vezette:,R4be
Varga J gy.l Mujzer dr.' Terék, Mus-

kovszky 2-2 gyi
Baloz 4 B}.r Kanylk 2 gY.r Bod'nár I gy

Erd si O gy.

3zolnok1 IU"Á1L_Vasa.s. o : 7, Vezette :K be 1
DanÍos, B.Nag'y 1-1 8y., P ta 2 gx.r

Pakay I BT.Váraljay, Papp, Szekeres 2-2 8;r.rAndor I By.

Csepe_L-Vasas IO:6 Vezette: Gerley clr.
Kanyík, Bodnár,-, 8x. r BaIoz , Erd sí

2-2 gy.
Papp J 8Í.r Szekeres 2 gx.r Schumann

I BX. r Kocsis 0 gy.

IEGEEEJUET{Y
r . BVSC 2 c sapat, 2! eryéni gr z,rr.osc 2 ,, 24 'r t'

fII.HSE t t' 19 rt rr

trV.V.Meteor t " 18 tt ,tt

V. Cse pel 2 rt 70 tt tr

Vf .U.D zsa 2 " 24 'r tr

rII. Szolnoki LiLr{.v 2 rr 2L " il
!-llI.Vasas 0 tt 18 tt tr

Ennek folytán a Vasas esott ki az I.
osztályb I.

F bir : Sákovics J zsef, Dr.Nedecz}y
LászI .

Gábor J zsef

- l'elttin eu kevés, 
. 
n1nd' as ze 29 yíu lép tt pástTa 1967. náJus 19.-én a' Játákcesrnok-

9er +oW eld'ontse' k1 ].eEz_ ebben az évben a bliEzke nagyar bajnokl o1E bu1a.ldo'ose. Ázlnd'ul k k18 szá-nánBL 1écf bb magyaTázata az, bory az llVÉ'" iáé 
_"""t-; 

i;_;;;ai';'vliseoy-z k ild'ulását enged'élyeite.
_-. Igy ttiuuet k piitt !e! 1ndu]hatott az 1d 1 ÍfJusás! Yl1á8baJlok troo'16 aenl Á velseDJrbv1lágbaJnoki rgndszerber] bonyolttották le. Áz els toia"rouái-á"vJ""á.iiíioiá ' ot osopori-ba osztotta a verseny.z rret. c-goportonként +-a viv ;nioii-lovh á-;á;;áík i;;E-i uÁ.-'---

$rszih*os kan"d e$yerní brt3nloksá$

Az eIs ford.ul erednényei:
fI . osoport:
1.1oy$r:s A. /Yasas/
Kormoczy /ÍJ.D zsa/
[orday /HSE/
Rostás r/Bvs}/

f.osoport.
Meszéna M. /Yasas/ 4 A}Í,Ho::váthZ. /Y.Met./ 1#,Fr hl1ch P./ÍI$E/ 2 #.
Boronkav ,/iíSE,/ 1 Éy.

fff . c soport
4ovács T. /Yasa.s/ 5 gy'
Moravosik dr. /osc/ 1 éyl
4bay /Ya.sas/ ) ay.Néneth ,/Y.Ivieteor,/ 2 gy.

5w.4 By;1w.
2 Ry.
1
0

SJ, \otz K, /HS:E/
BX. Bed /Pet fL/

2 8Í.0 8Í.
2L

Gy rváry /asc/ o 8y. Gyárfás /os}/
Rácz /Yasas/



I_V.csoport
Pézsa . /Hs,/
Mar t P. /tsVSC/

V.c.s.opgrt:
Kalmár /OsC/
Bakonví /rusn/
Terék- d.r.,/ESE/
Masyar /Vasaa/

5 gy.
4 Bv;
5 sx.2 gy-

, &Í.3w;
Harurang /Yasas/ 1BX.
Perén]rl dr.,/U.ftzsa,/ 2 g.v'

Bomoár /T,Le]rl.r. /
Szápes1 /Yasas/

1 F(Y. Gerevíoh Gy./V.Met./ 1 sÍ.
1 &. MándÍ /DvÍv'/ o 8y.

Á násod1k ford'uL t 4 tittis osoportban bonyol1tották le, 4-4-továbbmen vel. L6 vív
Jutott a kieaés1 táblára.

Á rÍrásoglk,fo_IduJ" , ;redqénte* :

a rÍ.99op-9TtI . c soDort

-

K&j.nár /w/
uá""e".' t: -'/Yasaa/
ar t p. lBVffi/ Bqnog.kqv#.qE/ , _1 tr.
i! hlloh P.lflffi/ sÍ. Ábay /Yasas/

I1.q$oport
Torday lHs]E/
Bakonyi /HSE/
KováoÉ T. /Yaaas/
Maeyar /Tasas/

arthP
*

lg:PeréTMar th P. 5t2, 5zL

z Horv áto' Z.5z2rLt5 r5t

A 1III'-1I-III. helyárt: Ka1már-Moryvcs.ik dr. 5z4'., u.{t.
. A hatos dont , szépszámu k 'z nség el tt t 8Z 'ut bbl évek

sabb ktizde]mét hogta.
Pézsa Tlbor oIinpÍat baJnok kítiin fornrában, higgad.tan,

vÍvo t. líegérd,emelten se rezte meg els magyar baJnokságát.
22

8y. Kováos Á. /Yasae/ , sv.
.f If .o soport,
Pézsa /Hsy,/ 4 Br.,,

1t
o

EÍ. Eorrráth Z.fY.l[eteoF/ , sÍ.
#. K rn o zy F.D zsa/ 2 Byi

Moravcs.lk dr./oK,/ 7 Ay;
Harrmang Naaas/ 2 8Í.
[erék dr. /i{SE/ 

- 
1 r.[:

,,
2
t

8}. Néneth l'r(.Metaor/ 0 W,

ff.
8Í.
8v-
Fiir.

5!4r jt1 ovács A.
J-.

5z2r 5zj2.K

5z2r 5t4

Legsportezertibb és legnívÓ-
í'

tueaer s n és lábványoean

Rostág /Bvsc/ I ry.
4, k1q8é81 áb1á.! a 16 ki'r tt fo.Loz d'ot az izgaloas1 niv s ég kenény kiiEdgl n'

' 
.á.z oErg! a'éson P zsa és Kováoe Á. sÍ!'án ' Bs]ronyl é8 KgYéos T. na8'y haro ut4! Jutott

a hatos atd;t bo. Iz ut bbt'tatt lltesEéDát, 1lietv6 KatBáIt verb t!o8 bá.ron o8 rtéb'n.
Á renényágon Daty n.Blgp.té6t keItett uar t gy z61ne Horrváth ellenl aki ezzgl 'a T916-

g rtgl buoaui ioot1ott_ a tovÁsbl kiizdglenuck. Mar i- tovább fo]-ybatta kLtii! szgrepIésát'
ia Eiop6 lamlan Eatná-rt 16 legJ gtc és bcjutott . d bt be( Á- rcoényág nás1k alijlt beJut Ja
eazéná volt Terék dr. és oravcs1k dr. ''tggtéD'' kersBzttil.
' 

^ 
ld.o8ár1 t blálgt a k ,YetkB z képpon aIakult:

Renényág Egyenee ás

r. Pézsa
5 t2, l. P zsa

StLr it2 avc sík 5tI, 5zj
225 tJ zLr) z2 5 r4 r4tJ ,J t4

_r:Moszéna trt. s.

5t!15t4 a Terék d'r. 5 za,

2z5rJz4rJ12

z5 15:OrJ: I

L Kovács T.
5tLt 4'^5 tJzLrJ z2

4t5r 5tO 5 z2t

t.H
5z4tjt5,5z4

tsorcnk

á. Moravc gi

széna M

522, 5rI

6. Kovács T.



'- -.P:"9-.9' 
ü:!}ó! k?lePy ellenfelo volt. KetüőJi.t} összeosapÁ!á! dőlt el a baJlokr oiueg.fgzaa-oBak >t4-r6-tud'Úa leryÓznl. Kováos Taoás t€chn1kÁs' Jó vivába nár nen-1g irerle-petÖ9. -ÜLtirtlÓ helyozéEe a Y1lágbaJnoki klkiltdgtését 5eleutottó. BakoaYÍ Pát€! óe xováoÁ

Á!E:L ra kozePea.folnában v1vott. Marót Péter döntóbé 'jutása€t2 ifJugáa üJabb sik€r6. Ea}-nár Já't]ost és aiI. trIoravoalk EDd!ét lt 9_88}.hFJ9'z41 választotüa ör a-aoói8úe -tuiasdo t. ót1€ dlogéretrÖ!éItóan küzdöttek. Á alönüóbg' j uüo-übk gz1nv onatas 
-viva"'láié"iti"ito 

óÁ-nes_nyugtató a vtlá8baJnokság előtü. : 
:

-Á z9iir191nökök! szabó -PáIr_ I'árpát1l Neaeo)ry I,.d"T.' 3orosa d'r. ég Naralo6 Biiki'atés' _ítr néltó volt a Dery5z€rÍi dtiltóhöz.'

' 4 atöltö véaoraalEéDYe:

KIub Vereenyz t 2 5 4 5 6

Vasas Kováos T. , 5 4 5 2

HSB Bakonyl , x 5 , 5 ,
Vasas Meszéna M. 2 2 x 5 5 4

Vasas Kováos A. 5 5 5 5 ,
Hffi Pézsa 4 , 4 1 X o

BVSC !íar t P. 5 5 5 5 5 >(
I. Pézga_5 Ex.r-rl.--Megzé3a M. 4.8y.' IrI. Korráosv. Kováos Á. r gy:'-lrÍ. Mar t P. o Ey.*
F b1r t líaszlay TlaJos és Delneky Gábor.

T. 1 W., IV. Bakonyl 2 gy.,

" A.na6yszertleu slkeriiIt eryénl kardbaJ-
nokság után a kiiziinség és a _szakenberek

, nagJr. érd'ekl déseel vár ák 
_ 
a kard.osapatbaJ-

nokságot, anely nár évek ta nind1g-a
Vasas a a Bp. Eonvéd nagy kiizdelmét hozta.

. tryolo.egyiittes - kijztilk egr v1déki
lépet páatra. Á tersenybtr sáE az L%7.évl MltK eredn nyeí alapJán áuitotta fel arau5sort ég késáÍtette-el az els fordul
oaoporto91!{sá!.-A _gy ztea né6y osapat v1-Yott'BZ l-IV. JretyéTt' a vegzetesek az V._
VIff . b.ely rt.

.Ü.z els ford'ul erednráavelt

0ruiigos kard o$epiltbaino ksrtg

ZsÍlrtelniik

.' 'P""éo4 F: -2- 8y., -Kaszás, Kiirn o'zyt-I gf., .Ieke1falusy O Ef.

Perén;á 9T.r Kcirniiozy b1 W., Kaszás +2 W.., Jekelfaiusy I Sy-.

l-t"sT"8iil* g: ' Kalnár' Gy :wáry

*: giÍ'! Ei::E: l. T 3i:9 íá* :T: ;' flÍfi *tkott' ne6b1zbat fornáJát;

oo* EsitrÍe]-_

s""ft"Í bl'D zsa T7 w'l ÁPrÚ F'dr. 2 W,

nos#:tÍs$:' 1 8y" Szllvássy, CsÍeaér'

A k1esés szeupontJáb 1 diint iisszeosapásvolt.

O* Zsitrl.elntikr

uo.f'ffo|oravoaÍk d3' 4_4 sy.' srá.rfáá'

tr. BH|' szpF , Ápr F.dr. l-L gy., Ápr

"""ffi 
zsitrietn kr Papp

Gy Í;HÍ"a=!"#:ta1k 
dr' l'-} s'r {Ié*h,

Er.:"ffÍI"3 s';i.CaLszér' NagykáId'Í I-1

- Péug3 2 w., Bononkry , EI.r Tord'ay,
dr.|[erék 2-2 8y.

^lpr L. 1 ÉÍ. ' 
Ápr tr.dr. , Szab r0sonkao-{ g;y.

Vasag-Elekttomos ot 1 Zsitr1elniik: SzÍitsJán6_--
^Abay 7 W., Kovács T., De[neky, llarnmang

2-2 . gyr.

""eF333 }"3., 
SzJ-lvásslr Nagykáld,{1 CsÍt

BVSC-OSC. 8r8 /qo-SA kt./ Zeiirleln klBor66E'--iF-.-
Menttelényt,fu: 4 6x. r Mar P. 

' 
Kelenen?-? EÍ,. .Rostás o xy.

."nfi$í:."$:"os:fk dr. )-) W., Gy rvár'r;

-. Zsiitiel-
ntlir r 

*l5EEff-dlr.

""ryi*{ 
!I: ! 6,:, Németh, Kanarás 2-2 {

ff.r Crerevíoh G5r. 1 6Í.

u
nkT

Dzs

Dr. Nedeozky Gyorgy

1?r4 Zstrlel-

'-r';}:}'$liE{"Í 
fl:' _Kaszás, E rnclozy2s.

")

Áz V._YTI{[.helyért:



Az I.*TV.'bel ért
Vasas*BVSC Il15 Zsi.irieln kl KárpátÍ

.Kovács A., Kovács T., Meszéna M. )-,
BX.r Delneky 2 gy.

Mar t P. 1 8y., Rostás 2 sÍ. 
' 

Kelemen,
Kcives O-O g.J.

- Fp.Hgnvéd-BP.Vor s Meteo.r .14:2 Zsi.irr-
eInÖk: Boross dr.

Pézsa, Ba]<ony1, Terék d'r. 4.-4 sJ.llotz K. 2 BX. rllorváth Z", Gerevíoh Gy t-l gx.r Kamarás
Németh o-0 gy.

^ ".Vasqg-Bp.Voros Meteor }!5 ZsÍirÍelncikl
szuts Já]1os

Hammang 4 sJ. r Kováos A., Meszéna M"
1-1 8Y. l Abay 1 sÍ,

DÓzsa 2 gy" Apr F.d'I., Apr T'n I*1
gX.r Csonka 0 gJ.

Ujp.D zsa_Elektromos ].o:6 ZstirÍelnok:
Tord a;r d.r.

KcJrmoczy, Perényr d.r.' Jekelfaiusy J*}
sJo.r Jakab t g.Í.

Bognár } gx.r Mittermayer 2 gy.r Nagy-
kátdt 1 8}.r Csiszér 0 8y.

Gerev1ch $y" 4 ff. r Horváth Z. 1 8y.,Detre, Kamarás 0-0 8y.
Á BVSO sokkaI egysé6esebb' vort és Jobb14. emberével megszelozte a ry zelnet és

a bronzérmet 9 .

A nag:y 1zgalommal várt d nt sszeosa_
pásra a bajnokÍ oinért nind a Vasas, mind'
a Honvéd tarta1'éko6an voIt kédybeIen fel-
áIIní, mert az eI csatározások sorá! Pézsa
az ujjan, 'Kovács Tanás pedig a bokáJán su-
lyosabb sértilést szenverl'ett. Ezeket a sérii-
Iéseket a Honvéd Jobban negérezte.. nert a
Vasas najdnem eg:yenértékii v1v t tudott be-'vetni, viszont aa ol1npÍaÍ ég magyar baj-
nok helyettesítése sokkal neheaebben sike-
rtiIt. VéIenényem szer1nt taktikaí h:Lba volt
a Honvéd részér l, hory a osapatban mÍnd"íg
nag'yszeriien helybátl Boronkayb k1hagyba.

Mindezek eIlenére rend.kÍvtil ízgalmas és
váLtozatos cjsszeosapásnak vqlt tanuja a
szépszámu k zcjnség. A Vasas L:0-Tár najd
4ll-re huzott el. A Honvéd eg:yenlített és
):4-re átvette a vezetést. A Vasas eg-yen-l1tett JzJrre, de ezután két Honvéd gy ze-
Iem k vetkezett s mág1s 7:5 a Honvéd javá-
!&' A k vetkez három cs rte azonban fc'té-
nyes Vasas gy zelneket hozott s antkor Me-
széna Tord.ayb 5:2-re legy zter. a Vasas mér
jobb találataránnyal bajnok volt! A'z utols

'Bakonyi-HaTmar8csortét nár Ie sem vívták.
Vasas_Bp.Hopvéd B l7 ZsÍirie1nok: SáJrovics
Kováos A.. , 8Í. r Delneky, Meszéna M.

2-2 sÍ. r Hapr'ang L gy.
Bakonyi ) By., Lotz K., Torday 2-2 gÍ.r

ferék d.r. o gy.

{ ba;lqoks*{., Y*geredeÉnTe i
f. Vasas

Ir. Bp.sonvéd.rrr. Bvsc
IV. Bp.Vtir s Meteor
Y. UJp.Mzsa

]rI. €'sc
rrl" Szeged.1 Postás

1nII. Elektrolnos
Dr. Nodeozky Gycjrgy

Bakony1' Tord'ay 4*4 gx.r Pézsa 1 W.,Boronkay l &Í.
Mendelény1 dr. ' 

Ke1emea, Rostás, K<ives
r-1 sf.

.Lz eddig1 eredm.ények alapJán a trII"-rY"
heIy rt a BVSC és a V.Meteor, a baJnokí

o1nért pedig a Vasas és a Houvéd v1vott"
BVSC-Bp.V r s Meteor 9r7 Zsiirleln k:

JJOTOSS OI.1 fereny]. dI.
Kelemen , 8;r. r Mqnd'olényl dr*, Rostás,

Mar t P. 2-2 BX.

Horváth Z. 1 gx.r
l-1 g-J. r Detre 0 gy.

MONTREAL
CANADA

24

Gerev1ch Gy. rKanarás

4 Zsfirlelnok: Gerevl.oh

VILÁGEAJ3Ü0K$ÁG Í,$67.

n'Ás 
^q. 

l-rrÁcpanto &B4-. Áa MVSz elniiksegének rnájus ,1-iÍTffi el erJesztette* az Ed.z' Biz-ottsás-
suLtett Javaslatát a MontreáIba ki.ilden-észÍtett Javaélatát a Montreálba kiilden-Behat víta utárr az elncikség elfogadta a

négy fegyvernenben a k 'vetkeil ve::senyz k

Férfl t rbenr Kanut1 Jen .dxn9 Kanut1 Iágz1 , szab Sándor, GyarnatÍ Bé!a,
trE-n;rvTi-f,TsTEa.
N t.t rbanl Gutágey Máría, Ü$lalr1né RoJt lld.j-k , sákovlosné Dclniít]ry lldLa,
JTEaffiEEeIÍn, g ble lldík ;

ffilIeuereZoLtán'Ku1osálGx,z1scbetttPá1'B.Nag;yPá1rFen;nres1
Kardbanr Pézsa Tlbor. Bakon:rl Péter. Kováos Attlla. Meszéna M1kl s. Hbrváth
Tffiaosak egréuibán/ és továos rirmás /osak osapitban/" A kiildiittsés kÍ sér Í:
Az IíTS részér l Ebnszt Ttbor eln<jk heJ-yettes, az MVSz elnoke, Kováos PáI,
CzvÍkovszky Fereno f t1tkárl sákov1os J zsef- sz vetség1 kaptiány, Kárpáti
Rud'olf' H.ELe.k Tlona, .Pácséiy Káznér, továbbá Sziits János, Dr. Báy BéIa, Hatz
J zséf , Vass Inre ecLz k és' Szenkovsa}y Erigyes gyul .

Bp. Honv éd-Bvsc

ulésÖn sákovLos dousof gzovétséEl_ -kagal tcirtént negállapodás alapj{a elk
d 21 viv szenályére vonatkoz lag"
sz vetségÍ kapttáay Javaslatát és asz vetségÍ kapttáay Javaslatát és a
foeják képvíseln1 eaÍneinjret :


