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1-án II. oszt. férf1 t r
I.oszb. fér'f1 b r mL:r s1

--T.osz . párbajb r m1n sj_b ||llecsek KuparIII.oszt. kard_ mL:r stIII.osz . férf1 t rIII.oszt.nltrmlns1t
Ifjusági kard_ és leárry b rSerd.til f1u és 1eán5r L r
Ifjuság1 f1u b r ''Bp.Kupat| CSápr'berjn.
II'Qszb. párbajb r
I.oszÜ. férft t r nin sl-bI.osZt. párbajb r nin slII.oszt. kard. nln sitIII.oszb. kard" min sitIIr.oszb. fér:fí és n 1 t r m-ln r:1tlfT"oszb.nibrnl*nslt

Jurrlor fér..fÍ és níjt rrfjusági fiu t r
II.oszt. kard.
Il.oszt. n l'b rI'osz .kard_ nÍn si ''Dob Isbl,áJln eml.v.II.oszt.kard- és .férf1 t r ''Ba.kot\y Kupan
I. oszt. férfi t r n1nÍístII.oszt. férfj_ t r n1rr s1tII.osz . férfi t r mj.rr slbTI.oszt. férf1 t r rn1n s1tII.oszb. n 1 bor nln sit

III. oszt.férfí b r n1n s1bIII. oszt.férf1 b r mtrr s1b
IfJusfu1 fiutrcsapab
III. oszt.fér:f 1 tÖr
III.osz. párbajt r'
If jusági Eg"d ''Bp.Kpp*'' csapat bqjn.
TI' oszt.férf1 Ü r ltB;ánfay Íupa.''
IT. oszt"férf1 Ü r n_1n s1t
II. oszb.férf1 t r rnj-n' g1t
rI. oszt.férf1 t r rr1n sít

III. osz t. kard. nl-n sl l;

III. oszt"férfl és n l t r nírr sttIIl.oszt.nlbrnLnsit
III. oszb. párbal r ntn slb
.IfJuság1 f iu és 1oá4y Ü rIfjusfuí f1u b' r
III.oszb. n i t r
IfJusas1 párbaj b r llBp.Kupancsapa baJn.
III. oszt.kard.
IIr.oszb.férfl t r
III. oszb.kard
III.osz .férfl b' r
II. osztrkard.
II.oszÜ.férfl r

III. oszt.kard.
1II.oszb.n í t r n1n s1tIII.oszt.n 1 t r rnÍn s1tIII. osz .párbal t r
Serdit1 Iaá[Y [ rSerdtil Ieány b r

Bp o v. Me feor
}d1skoIc1 M. Tanács
Pécs1 m.Tanács
KaposyáT tIl. Tanács
Komiírom1 Yasutas sE
Várpaloba1 BsK
Orosház1 m..[anácg
Tatai Sporblskola
BVSZ

Csepoll Vasas S0
K|oszeBl n. Tarráqs
Szolnok1 m.Tanács
Szeged.l ],osiás
Yeszprén1 H]?sc
Debrecenl m. Tarrácg
Ba]assaryarnat1 mi Tanáce
Tababánytr1 l}ányasz EC
Szeged.1 Postlás
Bp.Vasas SC
MU{
Egr1 rn. Tei-rrács
Veszprénl }IPS0
SaI6 !_arján1 m.Tanács
Kormend.l K.9K
Tat,abányal Barryász scMlskolcl DVTK
SzombaÜhe ly1 Iialad.ás
Békéscsaba1 n. TaÍ.ácg
Gy r megyeÍ llanács
Szolnok1 m.Tanács
BVSC
IJJpos í D zser
BVSZ
Kecskemét1 V.Moteor
szombathelyl Haladáe
HÓdme z vás 

_árhelvl 
![ed.o sz

Dobrecen1 m.[anácg
Nyíret gyházt . lu. Te nÁgg
Ny1regyházL m,Tanácg
Szolnokl m.Tendss
VeszprémÍ I]Psc
Egr1 m"Tanágs
Esz ergonl Peb fi
Bp.Pe fL
BVSZ
Bp.Vasas,SC
Bp" v. Me teor
Bp.Vasas SC
.BB. V.Mobeor
Veszprén'1 HPSO
Gijdiilt í .Tanácg
Bzolnok1 m.lanács
{ szegl m. lEanács
0zdj- Kohász
[atabánya1 Bányász SC
Kecskem tl Spoi isk.
Szeged.i- Postás

azokr 1 versenyk1l-r.á's 1s ér-

?4t,
ts-án

14-én
15- n

2l- n
22-Art

28_áu.

2B.án

-Á Yenseryek mogrend.ezése csak akkor veheü bÍz osra.r hakealk.
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urutenn rmoxsÁg 1967 MoNTruiAt
Rasyos napsii ésea reggolre brod. ek a Effi. vív v11á63baJntrksá5 résrt-

vev 1 Montrea1 vlllanegyed.éborr Iév kollég'iumÍ ezállásukon ju11:rs 5-én' & s.06-
nyit iinnepség napJán.

Progranszeriiol <iu. ? rra]<or a verseny szirh,elyénl a [, ad-e rl'HLver b.atal*
mag t;.;rmébon a 24 réezfvev ország zászl rudJai_ nellett d.l.szbe r:jl z tt katcr-
ná} k szill ek a zászl- k félvonására. Á katonazenekar pab_bog; Ínlul Jára lBo
sorrondben vonulbak be a nénzetek kiild.cjbbsr5geL.

A csapatok fe].sorakozása ubán, Jeqrr V.Allard. generál1s1 'l.ezérkar1 f ni'k
a DÍszblzoi sáe erirtike megnyÍt bgÁzéd.ében szlvéIyés szav4k]ia.L íidviiz l e &
v1lágbajnokság rész vev íb és vend.égeit. SaJnálkozását foJezte kí, hogy a ver-
se]ry f védncike' Bo}arrd' Micherrer, K.anad"a lrormányz Ja más1 h1vata.los - elfog-
IaJ.tsága n1ab nen jciheÜott o}.

Montroal kiilf 1d-1 verrd'égeít J_ean Drapeau, a város polgÍ, ,s re krieziin-
ijt e. Majd Brown mln1szter és a llanad.al V1v szcivetség oin k.,.,itlk tÍdvcizl be-

széd.e1 u á:r PÍerre'Ferrl, a 3IE e_inijke a Nemze kcizl V1vosz vobgég nevében a
V1}ágbaJnokság 1I napos versenyso::ozatát negnyito tnak ny1lváat to büa.

A h1vaÜa]-os corem n.'|ák befejezése utrín keriil.b sor nésy ország váIogatot
v9r9e4yz 1nelr viv bemutat járar ffolyben a n'a8y's zámu aézíkozcjnség f ebszéÉayÍl*
vánitása melletÜt

N l- t rberrl a SzovJetunl Gctrohova-$a.musenko párJa
TérfL t rbent a francla Rovcnu-Ta_1vard-,
PárbaJt rbenr az olasz Bred.,':'-Bacco'
Kardban a jaasyar Pézsa-Bako;ayÍ pár uuta ott be a1.:ad"én1erszerti assz ks. 'LEíkor'E 'Da.8Jrar vorsely& k lépt k pást:ea' Piarre ferrl-, a trIE gIiriike eE lkea16tt az -Iásra és }6EÍ lot9B szeYs.kksl 9lJ.ékszgt neB DJ!. Roztsoqyí Gor rsy ' a lÍVsu sbiik8éal és e N !-

zgtkiizl Yjlv 8ziiv tséE iJrt'ki's tlszt61otbel1 bagJáDak er-huaytár l ' .Úa.ltl oBlrj'e]tcgs felálláBra
sz l1tot a f6t a Je1 llvolbsJ(at' !1k zbo!.'a *s.toné} a na5r-ar lobog t-féLÁib cra eresztett k.

líáEnÁp ' JuuuB 6*á!' !ag8e1 a féIfi t liiz k oByén1 kitzdo1nével iJ!.tulD be B víláÍrba.lnok_
ság v9rsglgreoro'3'b8'. !i t üt azonb&n a velse4y ért kelésére és lefolyásáaak r szldt s ior
s zá-uol J ára tár]].éro.k' 18no! s tJ iilr a YB vezérkeránsL ii sszo é telé t.

RijYíatdal a YB 'nognJr1táBa el bt bulJr e1 Georgea P. Ta.o1er vez r rnagy. Kanad& kot!é;1Y-z Ja' ak1 a vÍlá8baJ!.oksá8 f véd-at'kBé8ét lett vol!-8' hlvabva bet ltenl". I]tliria Rola:rit lohel
nor vez r r::agy' KaJrad.a koruarg'z la vátl'alta a f v dJ1iiksé6rt.
_ -Á d'Lszo1niiks gber1_'tiibb 41n1sz or és t bbek kiiz F PlorT t'orri l a tr'IE elniiko 

' va].EelJrtSzab Inre 
' 

a tralrad.a1 vtv gziivotsé8 e]-niike fo8lat ak Fetye .

- Á Nonzetkaiz1 Vlv szi'vetséEet PLe:ro trelrt elll kl tévgl louÍa Bont .upE ale]niikr Bon}lDuu ux f, tltkár ég Ed{e lísrcter pénztÁÍ:nok képvls lték.
_ . -+ 

!égh[í]iat B1aob _Bá8 ta8Ja1 & belsa obarlos Doboulr a ]ryu8a nénst our.t lYoo ás a ka!e-
dat Edwarit BÍ,ooke voltak.
. .A. DboctoLro ngcbdqug sbtiké t Pi rro c8-rolot ./Trg-!.aí aotszág/ , ta8l&tt KárpátÍ au4oJ-.í

fisq.-arolazág/., !I15ueJ. <le Caprlles /Ígyesiilt ÁJ'leloV, BauJ' Eo1áé'Á{ofre8rar ei l'r"lar_
to]l 

^e.nailv 
v ].tat.

Á v9rsqlst Bu /Ívez bizott8áaáJ'sk 61niike t seab InIo. tíbkárar Jack E.Daltoa. t'a.Rt sl_tcarl scbTonate- és Robert Foxcoft. Á Dii!.t bi! séa Yezet l6Éél1t Dr.RozRoaYl vijrgv io].t]iL:te_
l ry9' 9}1 azonba!' gu\roB betggdéEéro b:Lvatkoz'a Ionon 'a'n1 volt kén}teien á n6ÉtrÁ"ter -
néEblzatásr ]".

. A YB b.1rkijzlé8o az it ho!o!.a'T&tlo t tak számára sl g noBtoha volt. Dávld. gánaloTrr8}. a
}rEPs'PoRt uuakatársának bgszá.nol la a laDba'D' nen ki'! lbett6 az íal e1bol dáB Dí&tt r'z'6t 5



raaDl tlöntó eIed.néD.Y€1ü. u1után eiek a leadás 1dőpoltJábar.' eBt€ to ó!8&or né8 JaYábgJt foly_
;;í_ Á- llil.". - Raárá reÁrsi 7 órás adásébsn Íizonban 8á}ovlcsnó 2 percoE bolgfolaTÍpoltban'
ioráaszári}' ttiuolségberr-Infoi'!á1ta az tzgllfó rrallgabóka.t. ' Tel6v1z'.óí kiizyeüttég !.en volü.

Ezekutá! rátér'ijl]k a rB részleiea lef,olyásá-nat lsmertebésére az ered'uétrJrék üiikrébeDl

pnnr't rŐn EGYEI\I VlL[cgAJNoKSÁc
rdekes találkozáss. a véletleD.nek' hory az ezévÍ nontr1g8.11 vB 

'xyltq 
kiiz'deLnol a fér

rr to"- áectrénr 
-uáinotgaÉsar 

usya]xua'y JuÍrus-L 6-á1 kezd altek1 nint ímrlt élbgb a oszkvá-
t"l-i".ib"ti-w. foerrelf a é;yle[a. n 1nalu1 v1v k szá.na.ís-egyez ttt ezutt+ ÍE 78 v1v
vJTt "eÁzi a witfuta;noasáer céatátban. 'Az eLs ford.ut hét 7-ei'r nég-Jr 6-08 ás egy 5-iig
csoportb l állt. csoporto'dént négy toYábbnen ve]-.

l- csoporu
I.Svecr\ylkov /SZU/ 5 BylflRozycki lL/ 4 B:y

III.IIoslgnrs /NB/ , W
lV.Saucéd.o /ÁRl' -.-2 Hx
Y.Ün 'In Poong

[J. Slmpson /AR

/. csopor
I. Revenu /PR/

II.Pinell.L /O/III,Midler /SZU/
IY. Brech.t /NSZ/

II. Brecvin /NB/ , W.III.Sb.inIzu /J/ , g:y.
IV.Dinont ,/FR/ __1..9y.

V, Hulin /tt1
[J. Kwang

VII.Vergara /LR/

Kamutj- d-r. cs5rté1t

V.NannlnL /LG/
lfI. Bohnen /NSZ/

VII. Suarez /Y/
Szab .cscjrtéi l

T..,a Raglone lt2rRomanov l;0,
Ard-eleanu 5z1rOli nB6" 5t4,
Prend.es 5g4rRod'ríguez 5l4.
5. csoport

I.I[essel /NSZ/ 1 {y,

V.Pena /PT:/
:

Kamutí L. cs,jrtéí t

o &r.

Parulski 5tl rMiresanu 5s2,
Richard. 5zT.rAgoues 512)Pe-Tez SzLrTrost 125.
B. csoporb

I.Szab,/,M/ 68-X.
J'I.Tiw /R/ 4 gÍ.

IIIrPenabel-Ia /KII/ 4 gy.
IV. Rodoca:rachi /-FF./ J gy..

6. csoport
I.Noel /ER/ 6 8Í.II. Jay /NB/ 4 g:y.

Iff .Mazzulo /,.1/ ) g;y.
IV Áxelrod. /IÍ|A'/ - ? ry,.

1 B:yosy

l. Ford.trlÓ

2. csr.lport
I.Putíabin' /sZÍJ/

II.I,osert /L/
III. Tabuchi /J/
IY.He'ín /NsZ/

6 8y. I.Ka-nutÍ J.d-r. /M/ 6 g:y.
5 By, II.Romanov /SZU/ 4 gy.
3 By . III . Ard.eleanu ,/R/ 1 W.1 gY, IV.la Raglone /A/ 1 sT.

Jr csoDorb

.V.Prend-es /N7/
W. Oltu Ser /U{./

III.Rond.riguez /PRt

V.Pe rella /!uR/
VI. Obst /K/

vIT.Ortíz , /ai./

V. Fqkrrd.a /J /
!T.Ol.inrSer /T-X./

VTI. Morales /7{V/

)
é
0

2
1
1

&X.
8yi
SX.

6I.
8t.
É.y }

4tss.oPgl:t
I.Kamut{ L,., /!n/ 5 W,

Tl.Parul.skj. /L/ 5 W.III. Trost-/Al 4 g.J.
IV.Muresanu_,/R,/ ] Fy.

V. Rlchara /VSA/ 1 W.Vl.Agoues /K/ I 8:y.
YII.Perez /PR/ 0 gy.

6
4
4
4

87.
Jr

SJ.
ffY.

9. csopoJ:f
Í.Woyda t'L/ 5 8y;II. Drlnb a /R/ 4 gyi

IrI.Paul /NB/ 4 8Í.
IV.Rusgé.'.-l ,/Ug!r/ ]i s:t'.

1W.2w.
o gy.

2w.
2 SI.I &x.

Y.Borges /KU/
YT.Conyd" /K/

VTI. Samalot /PR/

2
1
0

5X.
87.
SX.

sÍ.
sÍ.
sÍ.
Av.

1 g,Í.
1 sJ.
0 sÍ.

5 EÍ.
4 gy.
1W.
2 Ey.'

10. csoport
.I.lísewskI /I"/II.Graníert /o/

III. Gyarmatl /M/
IY. Rulz /KI /

T1u 5l2'Rod.ocanachÍ 5J4,Penabella 5t2rMannlnJ. Jt4,Suarez 512tBohnen 5tL.
11. csoport

I. Sarcrv /sZÍJ /
TI.gkawa /J/

TII. Cbeckes /USA/
IV. TáLvard' /TR/
V,Leckie /NB/

VI.Archlbald. /LV/
Grarnati cscjrté1t .
GraaÍer:.. 5zá'rRuiz
ji.m.a 5rIr-llsewskl-
;i t5.

12. csop_ot
I. fheuerkauff /N57"/ 4 gt .

If.Sranke /L/ 4 gy.
III. LucareLLI /O/ , BX.
I.v. r'a}b 

. /T/ e FlÍ'
T,Wted.eI /T/ I g-y.

lll.Esponecla Á]SV ' 'o 8Í-

+
1,
2

Y,Haas /M
\fI.NakaJima /J'/

I
1

8X.
sÍr

sÍ.
W,

-t'14 r Naka-
) tlrliaas

I
0



1. cBoD .vez. lMonteno
I. $vesnyikov 4 By.

II. Cqrarmatl ), EX.Ill.Paru].skl 1 Ey.
IV. F.rep.kln 2 e{.

A:_Eerdu&_

2. csop.vez. t CzvíkovsztsY
I.FutÍat1n 4 sx.

Glrarna!1. csQrté1t
Penabella 5.0rFa1b 5zO,
Breckin 5 t 0 r Svesnylkov
4r)rPa-ruJ.ski 0t5.

Kamuti J cscj:: é1t

II. Talvard
III. I.rosert
IV. Jay 2 gy.

4 sy.
2 BX.

V.;Fa]-b
III.PenabeIla

V. Checkes
l/-I. Brecht

4. csop.vez, t,tr4llge.Jg

I.Mld.ler
II.Kamubi l.

ITI. Rozycki
IV. Shlmlzu

I. Drlmba
II. Pine11í

III. Wessel

2W.
1 gy.

2W,-
1 gy.

sy.
By.
sy;

2 Bl[.

4 8X.
4 gy.
, 8y.

l. csoD .Ye%.. rBukpn z
I. Romanov 4 gy .

II"KamubÍ J.d-l". 1 8y,III.Paul 2 By.IV.TÍu . 2 gy.
V. Ruiz

VI. MazzuJo
Kamuti l. cscirté1l
Lucarel]_1 5 t 0' Ilí1d.Ier
5r4 rRohocarrachi 5z1t
Sh1mízu 4zJrRozyck1
125.

7. csop.vez: Jytqv

sy. V. Rod-ocanáchÍ I By.
BX. VI.Lucarelll I g:y,

5. csop.vez.-lMercler

Ruíz .5t)t Paul 5zo, Ma.zzulo
5z5 rTítt }rIrRomenoy 4t5.

6' csop. ve z. tPacsiétTr

+
1
1
1

2
2

I. NoeI
II. Theuorkauff

III. RusselL
fV.tra RagioneJV. Sarov _ _ .2 g:y,

Y. Ho s}qms 2 8Í .
VI. Sauced.o 0 By.

B. csop.vez. tBockoltn

+
,,
2

8X.
5X.
87"
ffll.

V. Árd.elearru
[I. tr'ranke

Bzab csor él- t

2
I sÍ.

8X.

I
II

IIl
. T.risewski
. Revenu
. Granierl
. labuchl

"{ sJ.1W;
1'w.
)c,J=--PrL:
2 gy.
r gy.

2
1
1
1

By. I. Dimonb
g.J. TI.Szab
g-J. III.Okawa
s.y. IV. Muresanu

0kawa 5s) rTrost 5tlrW.oy-
da 5 12 rDímonb, 1l)'Murosa*
nu 2i5.

IV
V.Áxelrod.

\IÍ. HeÍn
2 gy. V.Tros
0 ,SJ. VI. Woyd.a

Á továbbJuto t 12 vt.y6 ezutáL k1eaéEe6 rond'azerbe)l folytatta a ktizdelttr9t. Á kioB Bos
Íord'uL k or'ed[éry Ít a táblázat tiiJxte í fe1. nábL{zals a 4.- oldatcn/

! diint soránr

- - +i1q!+ ry ziitt Ka.nu 
'.1_ 

Jelr- vel-szenbe:A ,,r-Ía, Ronanovga.I 5t1-r ' idlerr l 512-T6éB Talvarddal 5t2-Te' Éryediill vereségét svesAylkovb l szerrvedte el ,t5 {rrá!yba'u.
&gmuti ,ren csijTtéJ_l sveBqyikov 5t2' Ronalov 5:1' Itridler 5l4' Putratlr ,t5' EaJ.va$d.

4t5,
T8.lvald' cBtjrdé1, svesqyÍkov 5tr' Ka-4u l. Jen 

'r4' 
Mldtex 5r2' Putta ln 2t5' Rono'nov

2t9.
Ro!'a!ov! !Íid'Ler 5t4' TalvaJed 5t2' Pqtlatla 1|5' svoslJríkav ,t5' tra'uu t J6!. 1l5.
svégtrJll.kov3 Pu iat1n 5tr' nol!'aJnov 5!r' Ka&ut1 Jen 2t5| Mtdle! o'5' TaLvoJd 

't5.!í1&Lert sYosnytlrov 5to' Putiat1n 2t5' Ka-nutl Jari 4lr) RoEanov 4'5| Tal.vard 2r5.
vÉGEmEDMÉIÍr

T.Putlatb Vtktor ,/SzovJeEuid ,/ 4 ST.II.K8!u'vi Jen dr. agyarország ) ry. 17 kapott találat
IIÍ. !a}va!d' Fraac1aorgzáB 1 E.Y. 19 kapott taJ.á].a .

]1.'-v. lon8nov BzovJebuJ9.L 2 g:y. 2I-15- s e8Jrforna' találatarán4yal,
Tv-V.SveBnyikov SzovJebru Z 5.y.fl.llí<ller su ovJeüu_n1 1 gy.

Ke-Eutl Jen q!: az eEyéb4 kiizdelngk sorá-o. magablztoe, kl ii:o' vj-vÁgt nutatott. B1zto-
aaJl vetto a kiirytváBoE ford.u1 kat' egyenee ágon Jutot a-d nt be. Ibt - salnoa -_reg or-peat a lendii1e t l PuElatir'naL éB TalvaTdd ai Ázen5en, a aLiltt ols két c8i'rféJéb elv;sz:tette.

lzt k v t el1 czolba.D' tudott 1 B'LenÍ é8 a további háro[ cgiirtélét BzéDell Lve]!l'é. ÁDult évl 4oszkvai YB-n olért neryeal1k nelyezése utá!' ezuttal a pornpáÉ násod_lk uelveiéát
é'Tte elr eziutén g:ra tu1álrrnk aí ezgvr win-rtiet i-*-"íi -."a'6".- ie"-íáiGt6iiB áií"rérf1 t raiz í.Dk vÍvásá!a]. ré6z1ebe- értékelését a sztivetségi kap1báJty beszáJno1 Jábare kii-áa'uiik.

Dr. R nay Qyula



Egyenes á8

r. Mid.ler
2z5 r5z3 15z2

a Talvard.

2z5 15z4r5z2

5z3ros5r5z3

Muresanu
gs5r5tlt531

425t534r5!1

5. Bevenu

4r5 r 5.L 1513

6. Muresanu

ra Midler

5z 4,

5z3 r2z5 15z3

pI,lsewski

a Muresanu

a-f'/,
g. Dinont

. Mid.ler

p. Roz cki

zr. Lisewskl

Benény ág

sd[uresanu

ewskj-

1 r tr c - i,
,L')1:'1

nuti dr.

7325 '

Putiat in

Eamutl d.r.

mutl ilr.

lkov

l. Kamutl J.dr.
3or3:

vesnyikov
325 t5:4 , 5: O

Bonanov

:Liserskl
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KARD EGYENI VILIGBANOKSÁG
.]uJ.1us 7*é!' !eEB?L 9? vÍv lépetb pástra a lo!'tleall Té11 stadioaban' b'oBJ. ne8vtvJoD

8' k8.rd. éByéll. Y11á8bajnoki ol.uért.
Á' l_nd'uJ. k&t 12 csoportba osztották' nelyb l 4J+ velBenyz ju o t tovább a ktjvot\gE

fordul ba' 
I. t ordlrlÓ

C. csopoFt V. tUralov,
I.Horvátr. Z. Al/ +

IT.Ra-mez /FR/ 2
III.Ba]la /USL/ 2
IV.Montano /O/ 2

V.Faber /IJSL/ 1 8:y.

Á. csoport V.. t;Boko.un B. csoporb V. lBarlas
I.Paw1owskL /L/ 4 8y. I.Pézsa /M/ 3 By.II.Panizza/tR/ ) W. Il.Penabell-a /KLI/ 2 W.

IrI.Po]_o /xU/ 1 8y. III.MaÍfeI /o/ 1 gy.
IV..Borucki ,/$SZ,/ 1 q,rr. IV.Perez/PR/ O gy.

8Xr
8T.
5Í.
mf.

D..csoport V. Qalearu
I. Vallee /ER/ ) By.II.Vlnokurov /SZ/Z 6i'.

I1I. Rigoll /O/ I By.IV.Ortlz /PR/ o gy.

G. csopor.t Y. ;Pacséry
I.Rakita /SZU/ 4 gy.

Il.Nowara /L/ 1 gy,
Ill.Hoslqms /Nn1 I g:y.
TV. Vassal-o /LR/ i Sy.

Pézsa cscjrtéílMaffe1 5l4l
Perez 5zltPenabella )tI.

E. csoport V. i Tepsam

I.Calarese /O/ 4 8:y.
IT. Wíescheidt,/NSZ /) g;y,

III.orbán /UsA/ 2 8y.
IV. Rodrlsuez /ER,/ I gy.
V.Slmpson /AU/ 0 8.J.

H. csoporb V.S efarrj.:eí,
I.Bakc'nyÍ /M/ 4 8y.IT.Kaweckl /L/ 1 W.

IfI,Samek P. /KA/ 2 gy.
I V. IloJ_niakowskí/.N/J- gy.
V.Leckle /Nn7 0 g:y.

Bakonyí cs rtéi rl(awecki
5z2 rleckíe l lo'Holn-la-
kowl;ki 5tlrSamek P,Jt),
K. csoporÜ V. Czvikovszky_

l. Arabo /h'R/ 4 6;r.II.NazIi-moi ./SZU/ ) W.If I. Olclcorn /NB/ 2 gy.
TV.Anclru ,/KArl t Sr.
V.Ma tiazo /AR/ O &f.

?, ford-ul

T/.Íbarzab aL/I<IJ / o &y.
Horváth Z. cscjr éÍ tMonba*
no 5zOrRamirez 5rLtIbar-zabal 5zOrBalfa 5t7.
I'. cs.op.ort V. rSchwgng,e

I.Me1nyikov /SZU/4 Sy.II.Salvad.orj- /O/ 1 Ay,TII.Quinos R. /AR/ 2 5tr,
IV.Rayd.ea /nn/ 1 g"y.

I.. csopor V. l Montano
I.Mav1ihanov /SZV7 4 gy"

Tl.Ochyra /1"/ 1 Ey.III. Theuerkailtf /NSZ/ Z g-r.
IV.lt{orales /KU,/ f Fr.

V. frar berl /ln/ O By.

L'.csoporb V. tJltny
I. Meszérn MI. /M/ 1 w.TT.ParenE /FR/ Z Ei.

IT1. Foxcrof b /Wl7 I gy.
IV.Poorig Un In 0 g;r.

Meszéna cscjr é1r 'Parent ) r C,
Foxcrof t StlrPoong Un In- jrj "

1. csop. V.Montano
I.Horváth Z. 5 8y.IT.Panizza + gy,

IILNowara 1 gy.
IV.QuinosR. _ 2Sy.
V.Samek I'. I B-y.VI.Polo O gy.

}Iorvábh Z. csortéi lNowara 5'4,
Quinos R. 5: 2 r?anlzza Jt2,
Samek L. t: 2 ,Polo 5 r 1.
6-csop. V. :iVyllas

Y. Obsb /KL/ 1 sy.

J.,cgoport .V. tHínrren
I.Kovács A. /M/ 4 8y.TI.Piatkowski/L/ 1 gy.

III.Duscirner /NSZ/2 Sy.
-IV. 

Samek j.,ÁÁl l rrÍ.
V. Quínos P. /AR/ o sy.

Kovács A. cscjrÜéi rPlat-
k.owski 5t7 tDuschner 5t1,
fjamek L.5z2rQuínos P.ritO.

A nÉrsod.ík ford-ul ban a.versenyzokeb B ha os csoportba oszbottá,1<, melyb l 4-li vLv
Jubott a 12-es kiesésÍ táblára.
I.cs-op.V. :CzvÍkgvszkJ 2. cso'p.V. !Bokon

I. Pawlowskl
II. Vlnokurov

ITT. 0ld.corn

5 $;J. 1. Pézsa
1 sY; rr. Ramez
1 W. III. Salvad.ori

4 gy.
4 gy.
7w.
r gy.
o sy.

IV"Parenb _ 2 gy. IV. Thguerkauff 7 sy.
Vi Wi-esc.hel-d

trll. f]arnek P.

4. csop.V. !TepsaJr
I. Nazllmov

II. Kawecki
II1. Vall-e e
IV.Ortrárr

B;r. V. Hosklms
8Y. VI. Ánd.ru

2
o

1
0

1
0

+
1
c

8X.
By.
5Í.
ff.Y.

g.J. V.Balla
B;r. VI.Mora1es

Pézsa csortéi tlíosk;l , j
5'2rÁndru lzLrRamez 5r2,
Salvad or j- 5 z t.
5. esgp. V. tUralov

4 gy.
4 By.
2 gy.

IV.Borucki 2 Sv.

I. Calarese
II.Ochyra

III.Meszéna M.

I. Rigoll
II. Arabo

TII. Melnyikor"'
TV. Vassalo

5 gy.
4 gy.
1 gy.
2 g:y.

V. Holníalcowskí
W.Poon6 lln In

2 gy.
1 gy.

I\{eszéna M. cscjrtéí: Balla
5rO , Calarese 5:0,Ochyra
4t5 rtsoruci.ri 2z5 rMorales
1t5.

Y.Penabella
VI. Perez

8X.
SJ.



l-. Rak1La !', !:::í. t. Mav1ihant'r'v , sy'
IT. Kov?ics A. 4 Sy. Il. MonteuLo ! gy'

III, IVlaf f e j* 1 t:i . TT I. iiakcnyi 1 8y.
Il.PiaÜkow.sti:i 

-e 
il:l. TV.Dusc}urc:' _ 2 8y'

7. csop.J. : I'at-rbeJ

V. Rirvd.e;n I t'iy.
'rT.urtiz 0 ii).

8. csop. /. : ijanas

V. Rod-rigi,rez I 8Y.
Vl.!'oxcroft 0 8Y.

iiarltorryi csorté j : Ft.'>-c rol]t
5 z2 rRodri g:vez 5zO , Duschne"

|,;Y' X:l:*'" 
tt'5 gMavrlha-

A )2_t::,; 'llj_escl;i trlb-Iárer be}rát m1nd. az ot ma{],ya]] viv felkerii.Lt" lícjziilLlc csa-L' Pézsá-
naf< si}c-c::ij]_t az esyene s ágr:n tioirb be ker'ti]_ni }rárom saovjet viv 1,ársasá6.;ábat'..

IV1el;z rra M" a l,cn rr;yág;orr Panr'zt,lÍ,ral- saemben rrelt jrrLobt bovább-r_ Barkonyi, *}lor'rrá lr Z.
és Kovírcs A. *"trrroarl v;giij versenyberr v'olb a dcjnt két; helyéért.. Kov'ílcs A. .t]awlowskit }
oi'an k-í.lt;rpoLt, a f els; '-con ped"íá 11orváth '/,.és Ba}rorryj- kertif -'cjssae, osszel:sapásukb l
három cl;ortéboii lJakorl"vi }rériilt, kl-gyozteserr. Igy a. rencnyágon T}alronyi és PalulowskÍ vere-
kedbe ki ir rl. rrUobe;jriLás . /rávlá:,:at a 7. oldalon !,/

oÖnrŐ

A d l)taj .llaP]y é!J le]-kes '(5z nséB e.I tl, folyt 1e a 'Ié'L1 stadion ene''l pástJán. Á ké t'
nu'5y." i'iun*. li" 

"u.,p 
:::z'ánu.Izur.kol f,áboTa YoIt'. Á szfrkeubere]( és a k z rrség is á1tafáb'&

Fá7!á ai Papl'owski hirr'clri vár:tilk a gy zelernérL. Pézsa alo]tbaJr ]ren j 1 kezdett'éB nlnd j /rr:t
12-n'19i cli]l.uej(ib{rrl VL.L'e:: ctj szeílv;-J(lLl' Badony1rÜ]" 4!} al'Lu)Jba]]. LJLlrna_ Pawl'ow$k1 L I is
'll.i5-r.Á. k.upott ii uil-cjzberr Éax.iLa sorb.!r e:atti gyíizelrreít,. sor:r,fijrLl,.j volL & RaLki.t:ibo]. eI-
szárLveclet't 4':'-ajs Vefes/]eje i':i. De Pi1w]o s](í is elrjzen\redte e'Ls veleséBét Né zlljoovt .1

4!5 ill.jr-rlyl).ul Á,: irl rrtolri csijr.té j,ioerL ijy ,]nie ke1leti vo_LDu Ra_}ri la e,'1len a}rl oz' troE:y 'holb-vg;.licnVL vivr'i'l::.:tlr, V,._Lc a:1 clui; ireiyi.r'i. tialiiL:l aZollbarj l)izl,o:'iLn n:Jeí:L 5l, l'rárrybtrn eo ve-
reLleL'irl ijvu IPLL a vil Jba'itl(lk'i' ot-b,,r'. Pel'sri'rrir_k 1li1j;J'llej'cl.3ll' Llt1á:l.'tarálqyE - sLkr'r'il_Lt a
brorlzér!l9tj nLeg}jz,-'|'ezjlie. tsátlrrryi Íot'ná.rr aJ u-]' vivutL és iíjy a gzere-llcse 1.: oJ'p:áf to].t b ]e.
végj.tj rieÍo volr! ver.'oeuyber]. l3vii}ta.nov éf lirz1lncv kijzepeg tlol'nába'í' vj.vtak.

A a5a;'rLok sot'I'(''lrdie! Rak1i, a-NazliÍIlov 9|.L' tja].!)rry i-PL! zla 5al+, Ila].l ta.-Mal líhanov )j/+'
PawJ.,-' frFB.T{ i]r5_fl-I[-avlih éuil)v_Nazf inol' 5 s 4 ' ?.rW]'ou5i(i -P zsa 5!4' -R&kÍta-.BakonyÍ 9t4'
Péz.ra-Ni}z1it[cv !rJ, Lrt,rv]...:h a.:rov-Balíot}Jli 

'14'' 
NazLlmov-Pavllor.lski 5!4' Raklta-'áz$a 514'Pav-

IoWBki-MavllliBlr v il4, J']az]imov_Bako'1yi 5l2, Pé zs 8.-Mav_LíI}iulov 5!1' R{rki ta-P r'Jvlowskl 5!r.
RakiLá:nak tiíl.on 

':ll-es 
g;..rozelrre, P,1zr,árraE háTom ll |5-i'js veresé6e vcr1t! 31zony, sokezor

ba.i 9zá]al(ol) ll,)lik a gyoze1ell!

/\ klrrd et,;;yÉní vi_

1. liakit,a Mtu'k / -1,r,ovir:tvrtio/
1] . })t-tv'l-1"clrrys'i<i / 1-,eng.y e ).Or: : lZá1';,/

_L1 J . })É.' zsáL /iVii,rr,yar() nl.]l', illf,/
1 V. i,lrril l-itnov / jr,c,v jc t rirr_i.Ó,/
v. ]Vlav]_'j.hir.rro'v /$z,r'sv;e |,'rníc/

VI. Iiir.ko:r,y-i, /Mailyaror,izui:/

j: Pj"v.
1 0).
2 f3Jr .L[J kb.
? $y. :2L k1,.
2 e;y" 2:, kli.
I crr- b.' .

I):. . Ned"eozl';;y 0yiirg;7

A- csooor:t: Ncrnet S;: veljSé)ílÍ }lozbárs:ir-
Í,áí|-;--s---:----!J!---

Ttreu.er'karlff 4, Brr:crrt; /'l-, lVcssel 2!, I{ej-n
I oxrl;J .-Hosky.rLs 2, Pau-L, Ilr:ecl';i.rl, .Iily '1.*-'1 9;.-Y.

Sz otl j t; b un í -N ai'.w-.Bri t ann.i a B l B / í''/ r' t't-'',/

-
Veze bte; Pacsé::y.

Sves.q11kov,Fut,il.r b i li 1*7, Rontélrl..:v 1 Sil-'t'"*l'.l

1-r 6,r. r
I{oskyns, Jay, Brec}rlnrPar-t1 2-2 gy,
S z ov j e b tirri -Ié m.e t-.9 z9]r e q é g i Ko z Lá:r:_i-l i'r'1111g

9tJ. Yezette: Nigron.
Pu ia irr ), SarovrSvesnyí1tov'Míd_J.er 2)-2-

5J. r
WesseI 2, 'I'heuerkauff lrBrechtrHeirr O-O

sy.

FliRl.'I'r(iR CSA}',AT VILÁGBAJI\OKS/|G
Ju.Luts B*á.n Índil'lt., ar l'(::;'fi L(l,r:us-iaptrb

vi1ágbajrrokság 
' 

aJiltj1-yrllr .'] ]l 11elllZtj t, Vi',.Lt_r11lt-
bobt osapalja veLlt t' s:11,. A r:;aplr1,ok Itr'r;r;y
csopcl'l'tba nyeT'Le]r ber:s zLá.::l, |l:.l, rLJ álll'liali
szeri,,rr t, t

A. csopo::t t Sz',ovjeturrio, Ail;;.l_.i..a, .Német
Szcjv. KozLá.ri;arsá$ l

. .B. .csopo.r't; Nli.rgyarorszii$, Japán' Esye_
sijl t; Allamok,

C. csopor:t: Frirrrr:iaorl;,;il'g, Ronrán1a, Ka-
rlad"a, Á.rg;erltina,

D. csoporb r ol_a.szor:szá5, Leng_yelország,
Kuba., Pu.e;rbo. Ilico.

Részle bes ered.nények :

6



Benény ág Egyenes ág

9. Montano

rrJío tano

s.0chrrra
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5231.2t5r5:0

Eorrátb' Z.
tur):

523 taEorvátb' Z.
5r0 r 523

5r2 t

5z4 15tl

522t 523
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58ako

.Tas saLo 512 r5s4
lzMontano

Ya11ee

VinckurovaÍ1nokurov ffinBako
ecki 
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5t4 *z5 15z3
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522 r524
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al Ea.Lr).

vács Á.

.la P1atkoÚsk1

2s.Piatkorski

r.PanIzza

325 t5s4r522
eszéna M. ('PaLIzza |q.Pan'izza

széna M, !2 rLA>,5 31

Maffei 524t 5r
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r.Salvad'ore
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rn'SaIvad.ore 522,5t2



Továbbmenbt Szovjetun1 , Néneb Szijyetsé-
g1 Kcizbársasá6.

B. csop.or r Japá4-USA-}214 Vezet et
Jl ny.

tr\rkud.a 4; ShlmlzurTabuchi 1-1t Okawa 2
SJ. r

É'íchard.s 2, CheckesrRussell L-l'Áxelrod.
0 sy.

Mlrfrva4o$lzág-{SA- 12 14. Veze e r Malacan-
IL9 o

Ka.nu Í L. 4r Gyarnatí'Szab )*}l Feny-
vesl 2 By. t

Russél, Checkes 2-2 rRíchard's, Esponed-a
o-o g:y.

Jap.án-Maglqrország 9 l 6. Vezebte t Bokoun

ShimJ.zu 4, 0kawa lr Tabucbl 21 tr\-r-lnrd'a
o By.,-Gyarnatí ,Kamu í Jen dr. 2-2 rSzab 

' 
Feny_

vosi 1-I 6y.
Továbbrner:' l Japán, Magyarorszag.

c- csooort : Rorrá:l1a-Karrad.a L4 l?.Vezettor
Ste

Dri-rnba, Muresanu 44, Ard-eloanu, Tiu ,-1
8-Y. r'" - id.aierrobst 1-I By. rWíed-elrCor1yd' 0-0
SX.

Fra.nclaors-@. Veze te I

Bukffi-
NoeIrl)imont; 44 Ey., RevenurRod.ocanachí

1*1 gy.- NáLn1nlrSaucedo }-}, Vergara'Po re}la
0-o gy.

Rom árr ia-fu.Elr'!1ge- l4!a-'- Y e z e e r S t e f a_
n1rrír-

Falb , Tiil 44 , Drlmba, Murosanu 1'7 ,W.
VergararNannini I-I r Sauced.o rPrend-es

0-o g-y.

Francia.orszátr.-Kana4a lel J. Vezetbe t
BukAAffi.--

Reverrtr, Noel rDlmont 44r Rod.ocanachl I g:J'.
W1dmaÍerrobsl rConyd. 1-1'W1ed"el 0 g1.

Ar$grrbi+a-Ka$qla 9g7t Veze terTepsar.
Sauced-o 7 rPrend.es rNan:einí'Pe relLa 2-2

SX.
Wled.el 4r Wlclnalor 2, Obst ltAnd.nr O &f,.
Továbbmenb l Ronán1a-Franc1aorsz ás.

D. csqpo::-t r Lenmrelorsz4$:Kuba 1J lJ.
Vez

ParulskÍ 4l Franke1Woyd.arRozyckÍ 1-, 8Í.
RuJ-z rBorges rPenabeller 1-l g:yr Morales

0 sÍ.
01aszq15rzág-Frerto Rl.c_o 14r2. Yezette l

Minil'ef
La Rag1onerMazzul]-o, 4 gyl Gr'arríerÍ' Iru-

carelli 1-1 W,
Orblzrsamalot I-I, PerezrPena O-0 8y.
len8yeloTszág:Brerto R1éo IqlI Vezettet

Ilralov.
RozyckírWoyd.artr'ra.nke a:4r larr,r.tsp ^1 gÍ.
Pená 1 8x., Munoz'Sanalo 'ort1z 

o-0 gy.
Ku b a-Pu qq F-_ts1s9._9!t ._ Ye z e b t e r C zvik ovÉj z ;

^".
Borges ]1 Morales,PenabellatRu14 ?-2 gy.
Samalot i Byr PerezpPenalOrtLz O-0 gy.

B

Továbbnenb t Lengyelország-olaszorsz ág.

A nyolc g;y ztes a n66yed.d- nb ben Av' a'1át
bi eredményekkel végze br

PrrÜ1at1nrSarov 7_7l SvesnyÍkov 2' MLd--
Ier 1 6y.

The -erkauff 
,Brecbt 1-1, HeÍ:rrWessel 2-2

BY.
Japán-Magyarország BJ.6. Vezet e lPaw}as.

Okawa 4, ShinizurTabucbl 2-2, Nakaglma
o gy.-tamutJ_ L, SzabÓ 2-2, KamutL J.d.r, 'Gyan_ma L l-1 gy.

A laoánokt l elszenved.ett Ísnételt -
nond.J k^neg sz1nÜé . - &v ttthontali r szé_
ro tér.iesen váratlan vereség f olytán t r-
csapat :ax már csak a niig btes belyezések r
kiiz Jretet tovább.

FrarkerWoyd-a 1-l rLlsewskl 2rParulskl I
8Y. \"' - 

G""oíer1 rl,a Ragione 1-1, Mazzullo lPfuret)
1Í 0-0 gy.

Ronán1a:Frap.c1aors?álr. 9 t e,, Yezet.te tIlí{ n-
D ILr

Dr1.mba, Mu.resalu )-) ,Í aLb 2 , T1g t_ gT.
RevenuiDtnont,Rod.ocanacbl' l-ItNoel 0 gY.

A francÍa csapat mogsemq1s1t veresége..a
nÍ csapatrrak k1eséso netlett .a +9gyedd.tint
násod.Ík haÜalnas meglepe ése voItl

A k zépd'<in bent
Saovjetrrn1 -Japán 9lL YezeÜtel E.Mer-

cieffi
Sarov }, hr ia Ín,Svasny1kov'M1dler 2-2

8J.
Okawa 1, tr\rkud.ar$hlnizurTabuchJ" 0-O gy.

Bog Veze e t
Uat

!íuresanu 4, DrimbarTíu 2-2, Falb } gÍ.
RozyckÍ J' Lisewskl 2l trleanke'Woyd.a 1-1

sÍ.
A .iu}1us 9-én levÍvotb férf1 rcsapat

d.tin.t'vaskos negIepetéssel szotgáltt
RoqáJrre@ Yeze t bék l Bo1-

telTe.ffiMElácarne.
Drimba 4, TiurMuresanu 2-2, Falb I gy.
hrttatln'Sarov 2-2, Svesny1kov'Míd.ler

1-1 6y.
A román csapat 5t0-ra elhuzobt1 zután

llié1 5t4-re ala!ru-l g.z ered-nény' cle a romá-
nok nem hagyták el a j kezd.eb ad.i;a lendti-
letet' biztosaa' verték rneg az esélyes BZoY-
Jet csapatot és ezzeL els Ízben Ezerez ek
férfí rcsapattal- vttágbajno&1 ara:r;rérme .

A III.-Iv. b.eryezésértr

Vezstte t

A1

elország_,Tapán 9r4. Vezet.te rCzví-

Woyda 4' $ozyck1;IrísewskL 2_2' 3ranke
I gy.

Okawa 21 x\rfoq6"'Tabuch1 1-1' ShÍnJ-zu 0
SX.

elorsz



Az V.-vI. helyezésérta
Franciaorszáa:o}'aszorszáB 9 s5. Veze fe t

,rro
ReverlurNoel 44 , Dímont J. r Rod ocanach1 o

8X.- GranierirI'a Ragione 2'.?, Pinell"l 1r
Lucerrelll 0 g-y.

MagvarorszéiE-Néme t Szcjve Lségi Kcjz társa-
ság

Ka:nuti J. dr. 1 11 Gyarmaüi, Szab 2_2 rKamu-
ti L. I By.

Brech -4, Wessel ), Theuerkauff Ir Hel-n
o gy.

A'z azonos találabeirányra tén:rtettel a
mérk zés sorsá dr.Ka..nuti Jen és Wessel
cscjrbéje d.clnt tte el. EzE a csortét d.r.Ka-
nuti .5zL aráriyba:r nyerte.

Frnnciaorsz-áB-M.agyarorszá$ ,9 ! % Vezobte lsbeTffii[f-
RevenurNoel )-1t Dlmon 2, Rod_ocanachÍr gy.
Gyarrnati JrKa.nruti I'. rSzab 2-2, dr.Ka.mu-

bi J. 0 g:y.

nourŐ
I. Romál|a /Drinba, T1u, MuresarrurFalb'

Árd-e1earru,/
II. Szovje unJ.

III. Lengyelország
IV. Japárn
V. Franciaország

VI. Magyarorszá8
Dr.R nay Gyu.la

Ltl.ttgy-e l_.o r s z á8-NS ZK 9. r.2.' Ve z e t t e l Pal 1 ag}5r

Pj-afkowsklrNowar.a 1-, g-X. r Ochyra 2 ;y.,
Kaweckí 1 8y.

W<.llnÍakowski, Dusc}lrrer 1_1 [!x. r tsoruckÍ,
Wiescheidt O-O g.y.

ISZf-fuUa .LO l O. Vezette:.Buhanbz.
I]orr_rcki, Duschner:rWiescheidÜ )-1 BY. l

Wolrij-akowski l. gy.
l?oJ-o ) SJ.r Tbarzabal- 2 g.X.r Penabella

I gy. , Mor.al.es 0 By.

D. cso'port':
olaszorszl.l.8-I'ra!:c1aorezág 9 l 4. . Vezette r

Pav,,Til---
Calarese 4 g:J. , Sa-J-vad.ori, Rlgc'Il 2-2 gy. .

Fí::-i I . try.
Parent 2 8J.., PaaizzarVallee 1-1 g:J.r

Arabo 0 gy.
_0laszo4'q?áB:Puerto Rlco 15s1. V'ezeb el.rytnil-
Calarese 

' 
FjJ11' RígoIí 44 8y ., Montano

) {íy.*Rod.ríguez I 8x., MrrnozrPerezrOrbiz o-o
gy.

F1a4ciaország-Puerto RÍco 15rL' Vezettet;ytil-
Vallee ,PaaizzlarRamez 44 gy.rParent, J

&J.
Perez l- g"X. r Munoz I g"y., l,ilunc.rz.Rodrlgr:.ez

0r Íz o-o 8y.
A nyolcadd.cint be jubc trrkt SzovJetwrÍ{

USA 
' 

Mag"yaror szág, Kanad.a, l',en8yelország,
NSZK' Olaszorszá8 t Franeiaország.

..$ T'To}c kcjzc' t a kcjvetkez eredmények
szuJe ek:

Szovjetu{i1 *USA 9 14. Yezebte r Mont;ano.
Rakj.ta,Melnylkov )-1 gX. rMavllhanov Z

8X.r Vinokurov 1gy.
I].l'.rmrBallarMorales, Qrbán 1-1 8x.
Frg4ciaorsz ág_o]_as zor szá*, B t 8. Ve z ebte :

f .fW

Arabo , Vallee 7-) gy. , 
parent 

, 
pa_nizza l-l

8X.
- _ 

Caiarese ') 8y. r_R.ígolirMontano 2_2 Bx. rSalvadorí 1 gy.

KARD CSAPAT VILI(;tsAJI\0KSÁG
L967. ;u1. 9-én 12 nemzet csapaba Iépett

pásür'a, a kard-csapa vllágbajnokl cjm eI_
d. ntéséér . A csapatokat a DT 4 hármas cgo_
portba osztotta. Inrten 2-2 csapat ju ott to-
vább a qyolcadd_on be.
A. csoport l

SzoviebuniÓ-Nagy.-BJ:i,taruriq LJ r}. Vezet-
be rTÍ nEffiil-

Rakita,Melnyikov,Vinokurov 4-4 gy., Naz-
llmov I g.X.

Hosi<y:rsrOld-cornrl.i c.lrio i--I gy., Rayd_en
0 sy.

Szovieburri -USA 9 r 7. Yezette rPacséry.
RakibarMelnylkov 1-) gy., Mavlihanov 2gJ.r Vinokurov I g:J.
BallarOrbalrBIum 1-1 6y., Morales 0 gy.
USA-N.ag:y Brltarrnla 9 17. Yezeb be r MonLano
B1rr.mrMor:a1es 1-) g'y., Orbán 2 8:I., Far-

ber 1 g:y.

_-,Hoskynsrleckle 1-j gy., Rayden 1 gX.r
Oldcorn O $y.
!1'-csg.por.!-f

Ma8:yarorszá -Arsentj_rra 9 : 0. Veze te i
llokoun.

Kovács A. J g:x.l Kovács T. rMes zénarBako-
nyi 2-2 gy.

Quinos P., Matiazzorl,anberlrQulnos R. 0
5X.

MaPrvarorrszág-Kanad.a 9 r 2. Yezebte tAlphon-
Sr

Bakony1 1 W., Kovács A. rMeszénarKovácsT.2-2 gy.
Samek P. 2 ,y,, An<irurFoxcrof trSa-mek L.

0 sy.
KaLad-il-Arggnt1na 9 ; 7. Yeze t te l Mírrnen .
Samek P. 1 gy,, AndrurFoxcrof trSamek I-,.

2-2 w.
Qu1nos Ll B'y., Lanberí'MabtIazzorVasa11o

l-t gy.
u. csoporlal

Leng;t!,-"]_:ti.ti- -Kl&;r "1O! 
1. Vezebte tWorth,

Nowarnr -j ti.i. l Píatkowsk1rKawclc1roc\yra
2-2 sy.

IbarziLba,I I SJ. r Morales rPolo rire.nabellao-o gy



LenÍ{ye]-orszá 6-Nérne Ü Szcj@
';Í,t-;

NowaY:a J gy. t PawlowskirPiatkowskirOchy-
ra. )-2 tjJ.Borucki , Duschner, Wiescheid-b , itr7olnia&owski
0-0 Éjy.

MaÍryarország-Kanad'a 9 l Q. YezebLe :Bokoun
Kovács A. 7 8x. r Kovács T. rMeslzérra-rPé-

,;::a 2'2 gy.
furdru, Foxcrof t, Sa-nek L. , Sa.mek .P. 0-O g"y.

A né6y kcjzél telráL a Szovjei-''rrr-i li,Fr'aJrc''j a-
o]:szá6rLengyelo.r'szii5 es Magyarország jutoüb.

A negyed.dcjnt eredmérryei t

Íjzovje t u*i -Francíaors zéfr 9 l,a.
Ré s z1 e te s ered'rnény j e gyz kciqlrv Jri arryáb Eur

nem kozol-b"et .

MaplyargJ:sz ápi-I-,en8ye I ors :z ág 9 t 4.
Pézsa 4 sy., Bakor1yirKov'ács A.2''2 8y. r

Kovács T. 1 sy.A lengye1 csapat tagjafulak nevéb és az
elért g;y(izel_meknek megoszlását jegyz kcinyv
hiaqyában kijz In1 nem ud-juk.

A magyar- c,;.rpirt lri ij:r en vivobb és b1zto_
san gy z bt régí. rrtrÉ{jJ eilenfe.le ellen. Á
v1Iágbajnoki clmér't tehát délután a szovjet
és a magyar csapat vivhabobb' n1ej a bronz-
éremért }'rarrciaország és I',engyelország.

Az V.-\T.he1y rtI
USÁ-Ném9 EqcjvetsQgi K ztérs.].ság 9 g7..

Vez
MoralesrBaILa 1-5 6^X.r Blum 2 g.J.r Or-

bé.n 1 8y.
Theuerkauff ,Wiescheld-t 3-) W" rDuschner

I g-J. rBoruckl 0 gy.
A III.-TV. lrelyértt

Vezot-

Parenb ) By., Arabo rPaa.IzzarValleo 2-2
é]ff. -

Oc\yra 4 &I., Pawlowskl 1 By. rl{aweckl,Piatkowskl O-0 g;y.

A szovjeb-mag1'ar d.cjnb re megte.lt a Té11
Sbad.1on. Mlnd.enk1 1zgalommal várta a két
klenelked en fegjobb kard.csapat ki.izd.eLn .
Monta:ro és Paw1owsk1 volb feIváltva a zsi.irj-
elncike

A mngyar csapab j 1 kezd.e . Bakonyl-
Vinokur'oi 5t+, Rovác-* l\.-Rak1ta !r4.Ezubáue
a szo'vjetek fciIényes cscirté]íben eg:yenl1bet-
bek. Nazlímov-Kovács T. 5to_' Mavlíhanov-
Pézsa 5:0. Ktilcjncjl;en Pézsrr s1ma vereségo
j tt keltemetleniil. Ezubán Kovács A. 5t1-
ra legy zte Vj_nokurovo ' Naz1imov víszont
Jz'2-re Balcon.vÍt. A csapatvorseqy )t1-ra
alafrul . Ezután l:é i; széy, nei5'yar gy zelern
kove bkezetb: Péz;-;ar-Raklba Jt+, 5nVács '.|. -
MavlÍ}ranov 5: 1. Már-már blzakodrri kezd.tek
a magyarok, d.e a szovJe ek ísnét gyorsan
egyerr}1tettek. }]azlímov-Kovács A. 5?2, Vl-
nokurov-Pézsa jlrI. A csapatversenyben JzJl

tovÉibb folyt a f,ej-fej mellebt1 kiizde-
lem. Bakor5ri-MavlÍharrov 5 s1'' ftek1 ta-Kovács
T. 5t2. Isméb crjn etlen a csapabverseny
6l6l Ezr'rbérrr sor'sccintŐ csorbe kcjvebkezett.
Nazliurov-Pézsa Jz4. Pézsa veresége vitab-
hab volt. A meg;yar csapqt ekkor lolkllog
negingott és a }cor.etkez két cstjrte sima
szovjet gy ze]met b.ozo tr Mav1íha_nov-Kovács
A. 5r1, Vino}nrrov-F'ovács r' 5|2. EzzeJ- a
szovjeÜ csapab inár, 9t6-ra vezo ebb s 1gy a
hátralév cscjrtékeb nár Ie sem .relle t v1v*
Jtl .

A mag:yae (:Bapab ne& tud.ba negrréd.eni vi-
lá5bajnok1 c:mé .

FzovjgtirnÍ -Magyarország-? l 6. Vezo te t
Monbano-Pawlowskl.

Nazllnov 4 &f ., MavllhanovrVlnoktrov
2-2 gy., Rakita I By.

Bakony1, Kovács A. 2-2 sy..r Pézsa'KováasT. l-1 sy.
A g_y zelroeÜ a szovJet csapat eIs sorban

a flabal Nazlimov k1Ütirr rrÍvásának kcjsz n-
b.ebte, n1g a ma{syar csapatb L ezen az ssze-
csapáson b.iányzobÜ a vezéregy ulség'merb
Pézsa forrrá.1án a].uJ. v1vo t.

A kard. cg a pa bv1 I áplb a.1 nokF ág vé g e re d_qény-e

I" Szov jetun_1 ,/Nazl1nov, MavlÍharrov,
Vinokurov' RakÍta '![e]:rÍlkov/ 'TI. Magyarország

III. Frarrciaország
IV. len6gyelorszfu
Y. USA

V-I. NSZK

Dr.r Ned-eczky Gycir6;y

et
FranciEio:r:szá

2x NIYERIIET!
Érdengs el fize+.ni a SportotJ veltink 1968. vt ftlzetelre.

Et.l dec:ernber 10-'g el fízl , az résztvcgz " l0 000 Ft-og Jutalonsoreolá,son,
nelyon kiilf Ictt társasutaz sok, kétszenélyes tldtllégek Magyarorsz g legslebb helyc1n, fény-
képez gépek, vás rlás1 utalvényok és nág értékes di.lat kertllnek kísorsol "r, 2' nlerhet
mgrt aki uregfeJtl a reJtvényt ls ) az cg|! uJahb 10 000 Ft-os tÉrnynyeroné'ny gorsol son l's
r szt vehet.

Á r szlotes fgltételeket 6s a reJ vényt a SportolJ veltink novenberl sz n8, tov bb a
Népsport és Képes Sport novenber 2o-1 sz na kijzlÍ .

Év1 el6fizetés 20.- tr't Csokksz6mlaszán: l73.Loo_?o MNB.

2 " NYERHET 2 - NYERHET 2,. NYERIMT

lct
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NŐI TŐR EGYEI\I vILÁGBAJI\oKSÁG
A n i b rviv, k e5yérri versenye julius 11-én kezd. d. t' mj-g a clcjnb 12_-én'vivbiík. A

íridut t b1zerikét /6- cjtos és o hertos 1étsztunu/ csoporbba-osztoLbák' ineIyekb(íl 4--l+ v1r' -
jui;o b ovább.

.4" cso.po,rb Y: BuF.anbz.

I.Samusenko /SZU/ ) gy.
II. Colombetti /O/ , Sy.IIl. Mousse t /FR/ 2 [1y.
IV.Holmes /NB/ 2 ff:r.

D" csopgqt .VrSbef a::-inl
T.B b1s /^Í/ 4 sy.

Il.trUkal-a /Tt/ 1W.Ill.Herbster /FR/ 2 Bx.

B bls cstj'rtéít Fukala 4r1.
ffioueg'4r0,Snibh 4r , ..

G.. csopor VsPacslry
I.Ra.gno /O/ 5 g:J.

TI.Scbm{,d /N;,SZ/ 4 By.JII.Cathie /NB/ ) W.
IV. Campe au /KA/ 2 fr/.
Vr.!]onseca /YE/ 0 gÍ.

,].. csopgrbJ"rUr$Lov

1. ,f o.r:dul
B. csoporb Vl/[lphonse

T.Mascíotia./C/ 2 ty'
II. Ju.b.ász /M/ ) 8y.

TII. Zabel-j-na /SZIJ/ 1 By .
IV.M1 cheLl ,19571 I g.y.

Ju]rász csortéÍ'l lVlascioÜta
@rMib6hel1
4tOrHenJ-ey 4t).
!:. c s op.or_t rI r,BgEou+

I. Theuerkauf /nSZ/ J W.II. Dopetrls /.tR/ 2 t*r.III. Jencslcs /,R/ 2 gy.
TV. Wied.el /1{A,/ 2. sr;.w---rffi

l

Il.Ssopoqb V:Mlnpeg
I.S anca /R,/ jr Sy.II. Gapal.s /fn,t 4 gj/.

IfI.Ki":eg /USA/ 7 ei,
IV. Chabel /KL/ 1 Áí.
Vl"Suarez /UT,/ I gy.

K.csopor VlCzviB>vszky
I.Cyn-mer"maa /Tr/ 4. g;;I.

II.Kond.ratyer.a /57,V/ , gy.
III.Romano d.e Dl"az/AR/g sy,IV.OEgcro /o/ ] Éffiffi
vr.I\rLch /Nsz/ o sy.

4, Í'oTd.ul

F-. csgport LrWo,rbE
I.Ene 4 Sy.Il.JosleJrd } BÍ'.IlI.Masclobba 2 áy.

IV' Romano d.e J1az 2 gÍiu6;TI.3acon 2 BÍ.

E. -os.oeggb Jr,FayJas -
I. Drlmba j gJ..

-I-I.G.apaÍs ) si.Ill.Iond.rabyeva , Sy.

ffiYl.Holnes 0 By,

C. gsopgrt Jt.Tepsa-rl
T.BaLon / L/ ) SJ .

l.I, Gorohova /SZU/ i gy,
III. Gulács /M/ 1 sy ;
IY. Linkme,yer /USI/ t Rr.--T*Tffiffi'-7ÁTT_-__w

Gulácsy cr;cir é1! Balon jt4,
ffieyer4rlt
Wí:eber 4z1,
tr'. csoporti Vrllanas

I.Rast-,aoror,,a /SZ/
II. Davis /Wf;7

III.Flesch. /IX/
IV. Mees; /N52.,/

-lf,Tecliffi-s$;

3
1
1
L

Rejt cscjrtéll I'or:enzon1
@rÍ5uez 4t1
Ma zi; i:ovska 4 I 0,Antaqued.a
4t,.:.

I.csopo{t Yf$aregglgg
I. Szab -Orbá:e 5' w.If.Palm /StY/ 4.ry"

III.GÍr:sse]_man /NsZ/ 2 Áy.IV.Josl-ana /Fn/ Z sy,-T;8
VI.Pr;breLLa /AR/ I gy.

LcBqpg!_Vr Jibny
I..Drlmba /R/ 5 gy,

TI. Sákov1csné /M/ 4 s.-v,III. Urbansker /L/ j By.rh#
Vl.Glgena /^R/ c} 8Í"

gÉk,ry1994L qpglqt|é ! rDri-rnba } 14
@4r2,0b-rador 4rOrGigona 4r0.

C. csoport; VlAlphonsei
I. Schnl,d. 4 Sy.II. Ürbarrska } *"rII. GorotLova } sÍ.

_ ÍV.Jr:"há,E'z 3 ]..
_-v. r(odriBue? 2 gy.
\rl.King O Ejr.

,Iuhász csiirté1l sctrnÍd' 2r4.q-fEanffi-E {fGdro hova i., ji
Rod.rigu ez 4 r 1rKÍng 4t r.
F. cso1'ort VlWard.zvnskí

I.lorerizonl 4 g;F.
fI.Rastrf,cTOV& 4 Áy.III. Szabo.-Ort,án 1 gy.
IV. Mltqhr>Il Z fr'.--T-Ef.=
VT. Gulácsy 1 8y'

Gulácsy csor'télt lJcrreilzonl
ffil4rSzab-Or-
bán 1 l4'M1bcheI1 !,s4 s0habel
4t 1.

5
7
1

ÉíJr *
gy.
s.r,

,A'.sÉl opo,rt V l Ma"]-acar'rté

I.Jer"ceics 4 &f.II'Paj-n 1gÍ.ITI.Cachle ) ei.
IY. Samusenko 1 srr^

-.U-.Trr
W. Campeau I &.

Q. cFopor.t VgBukantz
I.B bÍs 4 8y.II.ColombeÜti 4 &Í.IIl.FIesch 1 g.J.

IV.Herbster 2 Ev-

VI. Baíley 0 sy.
B bls cscjrbéíc Co]-onbett1
@rHerbster 4rl,
GÍese1menn +t J_rBa1ley 411

I. ReJ b /M/
II.LorervonL /O/

I1Í. Ene /R/

rMazurow
Vl.Antequeda /.AR/

IL



G.csoDorü vtTgDga.!' t{. csoDort vtl1t4Y
I.aettö 5 q. I. páJroricaaé ? w.

IÍ.Zaü'g1lrra 4 8y. II.Ra8no t ey.
rII. cilleo]rnall , g. ÍIl.süanca 2 w.+ffi:r-+# ffivt.wteaot- 1 Sy. \I[.!{oussot o 8Y.
Re'1tó csiirtéit. zabellea sákovicsné csörté!! Rag!'o4.:tÚffi 4tt'D6pet- Fiz;Effi6-4TzreEE' 4t''
rís 4t''trfu}noyeT 4tI' lgoues 4tot!{orrss€t 4l2.
vÍed'e1 4'1'- Á te8Jobb ,2 verferyző a kÍeséseg tábtóxa kerülü' ne'br a' kövgtkszó éTed]!óryekst boz-
bar ft6ba6,zar I 1r. old-alot1t,/

A döntó üáblázata. az alábbi r

1 2 1 + 5 6 Gy kt

I ZabelJ-na SZU 2 2 1 + I 4

2 R"Bno o 4 , o 2 I 4

, B bis li
ltr 4 + o 0 + 2 o

+ Szab -0rbán R + 4 + l" I 2 2

5 Sch.nid. NSZ 2 4 4 4 2 2 4

6 DepotrÍ-s FR + 4 L + + I

A v1lágbaJnok'|. clnért v1.vot holbverserry ered'"m'énye ZabelÍna-Ragno 4r2.
Dr. K1éh L,ászl

o &r.

VI. obeÍd" /AR/
1|II. Pona /PR/

t, csgpoTt Y;JÍbg'v
I.Pes hy /USA/ 5 gy.

IT.loserrt /A/ 4 gy.
Ill.Nielaba ,/L/ 1 W.
IV. Wled"el /KA/ 2 sJ.
VI.Ioi;elevibz /ME,/ 0 Bif .

L2

P/IRBAJTŐR BGYEI\I uLIGBAJNoI(SÁG
lr. fop.d.ul

B.,c_sopqlt YtBukattz
I. Scr,rmi t /M/ 4 g-y.

Il.Bourquar, /TE/ 4 gy.
III.Ed.líng /sv1 1 w,

I V. Bohn en /wSZ / Z nr .

2 sÍ.
1 sy.

A. cqoporb Vt l4lrperl
I.Nlkarrtch:Lkov /SZ/5 &F.II. Zlnmermanl /NSZ/ 7 {y.III.Kauter 13/ ) gy.

VÍ, suarez /v/ o sy'

D.. csoport Vt CzvikovszEy
I.Bre ,a /O/ 5 By.

II. Butkíew1cz /L/ 4 8y.III.Spinella /USL/ 4 gy.

+.$

W.Kwang /TO/
Schmtbt cs r é'irBohnen 5rOffi*á*iitíná:Ilng 225.
E. sl sop or b JlWgJ:.d.zÍnszkL

I.Trosb /A/ 5 gy.
IÍ.VÍtebskl /szv/ 4 gÍ.

III.HaLsbed. /NB/ 2 gy.
IV. ChíarÍ /o/ 2 g]/.

II.,csop.oJ:t Yl Banrag

I.Kosbava /SZU/ 5 g.y.
II. Dreyfus /FR/ 4 gjr.

Ill.Taboad.a /AR/ 1 W.IV.Gieer /S/ 2 sy,-rflSIfip-sonffiVl.Rodri8uez /PA/ O Sy.

C..c,s_oErr t Vl Schwend.e,

I.MÖd.zalewski /szÍJ/ 4&y.
Il.Gonslor /L/ 1 -sy,

IIl.Bessemans /B/ 2 gx.
lV.P_etre1,J'a /L/ 2' sy,
lll.Mll1er NSA/ 2 gy.

:

I'. ssop.ort VrPokgu.n

I.Bo1ssíer /pn/ 18y.Il.Nemere N/ , B*.IIr.l1ndwalJ- /sv/ t sÍ.

Nenere cs r!é!r B1lb1au 5r3tffis1er 6'5,irirá-
waII 5t6.
I. cgoporb Vtd.g Beaum_on,b

I.Ter{fvosI /W 5 gy.
Il.Oliveros /K]'J/ 4 W.III.BrodIn /TR/ 1 ;é*,

ll.Constand.b /B/ 2 ei,-:rffi;
Il-l.Munoz /pR/ 0 gy.

Fenwesi cscjrtéÍ; 011veros
@dln)r4,Mnnoz 5t0rConsband.t JtZ.



Benény ág Egyenes ág

*Be

eJt

ef encs ic s

ro.Re

tz Palm
a -),)t

rClnner'nan

8L r4r3

c.Ra stvoroya

et S,rnusenko

t4t3

84r43 r4:1

B bis

4t3t?24t4tI
,rg. Cirnertann

De tris

422,

Rarao

4221334,4r3

l.B b

t

&Be t

s. Ragno
2i4 r42O,422

za. J ossland.

zo. Ene
,4 31

+o

6.

,22 4 t4t3
2|4 r4zCÍr4z2

4?2l 4!0 l;6Ü

s clott
4t2r 4zZ

encst-csary vuvuÁv9Dtanca ffie.Jtanca

,

1m

Mitchell

4t2. 122 4 ,43

C. LOrenzOdl

r Cathle

Lorenzoni

*.Sákovicsné \
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atLoter.'zoni a 4 r422 r4i
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e
VI. tsorak /US0L/

Y*ulcsár cs rtét t' Skon}r 7t4.
ffistlbZ gi:-,'
PeJ.1ing 4t5,
M. qso.pol.t V.r {i'g.x,cro,f.t

I.Von Esserr /SV7 , g.J.
Il.Allema:c.d, /FR/ j gy"

f IT. tr'rancesconi /O/ 2 gy.
IV.Wakasugí /ltt7 2 AY.

\II. Ss.uced-o /An/ ] aJ.

A. csopgr!-J-.-Uig9l
I"NÍkeur clr1kov 5 8y.II, Bour,quard- 1l g;r.

Ill.Gonsior 4 &f.IV.E ltuis * ffiy..ffi 1By.
Vl.Halsted.b I B.I.VII"Wlod.tl. 0 &y,,

P" csopo!:L. V" Qz:v-Lk_?J'szli.v
I 

" 
Yi bebslcl- 5 Sy.II. Broriln 4 gy"

'T l-T o Bred.a 4 gy.
IV"June *****_e2..-=[ffier -* ) BT,
Vf .Von Esrsen 1 gy.

TIl,Pebrolla O gy,

,r ..csrpor! Y lAlb4r::$c
I.Kulc sár /rn/

II" Skogh /SV/
f II. Va.:r Nostitz /KA/

9' c,gop-or.! V 
" 
Wj1Í'oá :t&s\.i.

I. j(ulc sár
TI. !'rancescori.l

III, Al-"leneurd.
IV" I.,osert

V 
" 
|es tlry

Yl. V[akasugi
[II. Va-n NosLl.tz

K. cscport V:f'alqlas
l.Polzhuber /L/ 2 Ey,II.Ruiz /KU/ ' }BÍ.III.B.Nagy /M,/ ) g]r.

rv.Jr.rE /xsz/ 1 ei.
B.Na.qy cs rtéit Borak' 5t2.
Ruiz 5tS rHoivrard. !lIrPoLz-
huber Zl StJuaS 3r5.

N..cs.opor.b I I Monllgo
I.Chamay' /S/ 5 By,

II.Rompza /NSZ/ 1gy.IiI. Andrze jewskj- /L/ 1 gy.
IV.NaJrajIna /J/ A ffi.
VI.Díaz /K'LI/ 0 gy.

3.Jondpl.
ts. csopor V.Worth

I.Chiari 5 W.Il.Bubkiewiyz 4 gy.
IIT.L1nd"waIl 4 gÍ.
_L!.44qe1.'m&il1 1 gy.l!@reff.Sch"nlt;t I &f"VII. Besserians 0 &,
Sch.n1 b cscirbéir Bessemars
5'ToEíarÍ-TE;rindwa1l L t5,
Giger )t5tZirrlrtermzur Lt5tBut-
kievic,z 0 r 5.
E. c,sopg{b V.Ba{r,a.s

I,.,cFopor V;Noe
I.Kriss /SZU/ j gy,

II.CiprIelL /o/ 4 gÍ.
'III.Iroe scber /S/ 1 W.

IV.BarburskL /L/ 2 w.
VI,WoLbaa, /A/ 0 gy.

C. csoport V; Drakenberg
I.Nemere 5 gyr

_Il.loslqyns 4 6i"III. Consband. , {y.ffi#VI.N1eIaba 2 É+"YII. Splnella 0 &.
Nemere cscjr éLl Cbamav 5r4l1 '?'r';"sÉr'ir|,Con^.rtand.t !rl rSplnella 5s4tNÍelaba 1t5.
F. csoporb V. 

" ltnev

1
2
-I
t-

T
o

SJ.
cParoJ.
oa7

J1

I. Saccaro
II.R"riss

III. Trost
4
+
+

2
I

8)r.
&Í.
&f.

&[.
sÍ.
8I.

5W.
7 By'.
7 8Í*

8Y.gy.
8Tr

##ffi#s',fr É} Í+Bíl ffi ' l?í 1'pohnep 2c 5 rPo-.zhubor j t5 t.tsolss1ef 2t5,

A-ui9o/joe.e táblázat a L5.
oldalon lrl

YI. B.Nagy 2
VII. Bar:bursl1 2

I. Boiseler

IV. Drvfus
v . t(omBz .

VT. Taboac-a
VII. Broms

5 t;d.tr (r\/
./ Ó] |l

4 gy.
-----*. ;v.I tjy_

1 gt.
0 Sy.

E.s.:soport; V. Alphong )

T.Kosbava 5 tsy.
-.Il"Skogtr 4 g:y.
l:Il.l'erqriresl 4 Bj'.rV.Loe1;scher . '--- ádY.--v-.Tnd-rzeWsEí--]-Ey.
_-yI. Nakajlrra 1 gy.
VII. Ruíz 1 By"

Kulcsár cscjr1,éit AI1enrurrd. li'e{ryv.e-s1 cscj.rtéir NakaJ1rnaffiestiry 5|4, rt7im.ffi""il"Tí->'rr,Va! Nosti-tz 5r)tWakasr-rgl lito$li 5t4r[,oe scher 2r 5rkos!5'l'Trancesconl Lt5, i;av.á +t5.
Á,z els , \ét .Ecjr,v1}r4sos ford.u}É

. .E-zeT{$' lr-án re88eJ- B2.. r .ztvev vol a stade at'lí1vel 14 pástJáa bol'd'ulta} az eryé-Dl' páTb.J t r v1lágbalnokság kiizde]_ng1. A raj['iroz átI 
. 
versoqyz8k-"J v"o;á;- áaszvs ' 

!t 8let! tett áilapiter't, .bogJ kevéB. klvéte}lot élJi;tt a vrraá-é ríollar6áÍ'ni"eíjáH- 
"on"o 

._[ogJryoTne4bel] - a lra yort kevéR klvételt 1e8zá_ 1bya.
- 'Á ktiltséBes utlklad'ásokab f1s'etenbe véyo' érbhob 1s, trogy a sztivetsé8ok csak az1gazán esé\res Yerseqyz iket .""rr.íték a vrrign4nolsÁg"" u''"*if i oiripiÁ-F f"ola1a"a.
_ Á verse4ybi. 

'áB a 82 f ny1 1n(iul t Io balos' l hetes éB , tiis cgopoltba osztotta'!cBoportoddénL 4-4 vorser\yz keiiilt az ers csoporül r-io"fuu -"-z. - i.Jáiíiá]-i' t !íAE'EÍ,verso4yzo olzlosaJl vel,te az 'ls a].ad lyt és Íz8alon nélkii1 tovább Jutott. !íegrepotésiák-Bz I1t. hog) a két .iÓ kéoosségii angot p_árua; t r zo, ,racous és Polu;g' 
_v j".if,; 

" 4''u8at-néeetek kijzí.i.r' 0eutei a kiesés_sors.:a _Jutoti.

Á nás dik fo.d^ul ban az al']-v nalad L )o v1v B hebes caoportba! kíizdiitt a kleséB.afol'dul ba jutáÉjért. csoporto,o.I{éllt' 
"'r"ie. í:+'u_i'i jutott toválu.
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trtt néx lzEatnaB eérkózés€k föIytak az o6gzgg págtokon. Á rqagya.rok- közüI há.rnan' _E-ul-
csárr Nemere ég' T.Jllyveal "iiiiái iá_Íór *Á..r:,t94 uárvuxet. eajnoÁ, az Íale8eB ]Vrpot k1fo-
eó ScbeÍttj c.opor.tjában ""úpeaT B'yó;elnot-t udot t """tr}, ót vár'6ségtg1 Bz6nb6r _ kö z tij'k
háTon 

'l1' 
oer 5lo ered.ÜéDJöfr "eEÉáíott' 

l.lr"sy tet g.yőáo1eune1, rró5r veresé5gel BzíIrtón
a k16séB sorgá_ra luto tt.

Á l!ágod'lk fordufó H-esettek ItstáJéLe tqég lébá4]r Jó barrgaásrr nevet BorohÍrtunk.fe+r'+'
r"rsyár6;;;i;-Niói"u" 

-e" iíáiiá5""'!ii"" 
"íÁí '.a 

qP: i a svód von ssson; .az ogztrák Battlts'
áí ".Í'áor Ea].steatt o" " nvoeii;Jiu ú-n6,ipáa-osi tozo tt góbe1tt és B.NaEy sor.ában.

Á sz6rd.at napolr eróltetett benpóba!. üé8 lov1vtá.k a }'ésésos fold'utó nélkőzésolt Ís'
nery"át-Íáióí!á;1i-róÍ a Éur;iá;i;-_kő;óIt tÁürazat ad átteklnthotó táJéko'tabáat.

tr|áJd'eton' a kÍe6és6s foraluló uJ abb nee várt hazai vor:esé6ekke1 csök&o$tette qyőzelni
í€!'ónye1nleet.

Á továbblutás eR.vsaliil trulcBárnak 51ko!ü1b Btná!. A llJ t]HaLréneb z:l'rulerJoaJx 2,>, ürJ2lz
ara:rvu rÁsyozégovér.-íten 1&r két-tárBa' Nenere.ás F€q)'vÜci' :klk,. o-l''j1él{Hon_EénJsz6ru]-
tgt "továbüLiizaeli. Neméro ELoebtor elJienveilett vereab1e '/ot5r5s4|1.5/ 'h!de9-?'uha]rykéT 

t
;;;"-;'il#".;űi[ iu'1*tóró_i!=uó.t. FenJryosl 1s. yoréséBet ÁzelvÍjdeLL az olaaz Cípr1rur1-
iai rct öáorteo eI1 4.5 éB il i-.iá'i;it o.. Kulcsár pedLg a 16 közötü lrosurtból I35.5l2 ég 2l'

ar:á:ryboa veresé go t szenvedetü.
-L (]öntőb6 _lutásért Fenwee1 6lr,3t5,rl+ Brányban 'Leayózte !r lo!8yét GonBlo]'t'naJd &

Á d'önbőbe az egJ.rngB á8bóI t Bvéd| I f]]aÍroía' l oBltrák' l szovJetr' a reuórty ágról l'
BzovJet es t nagyar kerijlt.

Á döntő
osütörtöt6n a hon-íÍt'ársa} ta1áJ.kozóJával-1]du1b bo a d'örr!ó. Ntkantohlkov-[rlgB 6!'l

s".a!r-ráoJvé5i-rie ' 
rlruo t"hlkov-Tlogt ál!, Fenyves1-l{1k8ltch1kov 93r' llros ü-l'errJrvea1_. 

-

ii ál-xrrÁ":n"óarí iir, tvix.''uchikov -sko.}l i l1, _tsrosü-Broil'_n 535' FgnyvBB'! -skog'b ,lr'.Ní-.
í 

- 

"üsch1kov:B"óaü- 5i4 ' KTl_8s-Trost'5 12 
'-Krlas_sen3rvoet 'r2' 

Trost-gkb6]rr 5t4' Brodln-Bko8b

' 
lor K-x'1g$-skogh gt'| Broöj:r-skogb. 5l0.

véFered-nónv

I. Nlkanbobakov ll6kBzel /sz,o.vlatnÍ\1ó/ 4 ryózelélültel
1I: IG:tss /SzovleÜunÍó/ , "

IÍÍ: Tró;i '/iuszítLa/ 
1

Iv. Brod'ln ,/Pra:ac1aor:ezág / 2y. FeDJrvBsi /upgyaronszéLa/ ? "
1T. skoáb /syédoi-száa/

NŐI TŐR CSAPAT vII/IGBANoKSÁG
A JulÍus'l}. és L4l napJán lebonyoIíurrs}a kerttl nll t r osapa versonyen 12 ország

csapata veb résat' melyet az alább1 négy csoponbba oezbo bakt

4r c{QPort
Olaeaorouág
Nagy-BrÍbannla
Kanad.a

E. oeppg!.t
Ronán{a
N nob Sz v. K zt.
s6qyesiilt Állanok

C., csonoE
Magyanornu ás
Lon5'yelország
Argonblna

rD.- osopqr!
$aovJe unltj
FranoÍaorurág
Kuba

Az eg"yes csopo:rbok eredm nyeíl
A. . aEQ}ÖI-!

V. t DzwarzíngkÍ
Cath1e 4, Baíley 1, Davis '.l, Ho1mes 1 syi,
Wld"e} 1, Campoau I, Chatel I, Agoues 0 Sy.
Qlgts?,qrsgás-s.q4qga 15t } Y. t,Íttny
l{asclpbta 4' Ogger 41 Oo1onbettl ), Loren"eoní 2 g;y.'
Hennyey 2' Chatel 1' Oa.urpeau 0, WÍed.g]- 0 sy.
O]"asqory,Eá.s:NgHy*BrLba4pÍa 9 rl V. r Czvikovsr\r
Lorenzon1 4' Masclobba }' ÜolombebbÍ I| 0ggero L &}'.r
Hu]"nes 2) Hanley 2' DavÍs 1l Ba1ley 0 6y.
Tov&bbnen t Olaszornaág s Nagy-BríLanrr1a

B" qsqnort
Bp$áq!q:!gJ.es-}il!_élgJqqb 11 tF v. r Frarr]re
Drl"tnba 4, Jencslcs ), Sbanca j1 &re'L 5:J.r
PechJ"ns\y 2, Smibh 2f I-,lnJrmeyer I, Kinff 0 $y.
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Néneb Szcjvetsépli. Kozt;-Efiyesi.i1et ÁIlamok 12:4 V.; tr'rarrke

Tlieuerlcauf 4r. Mees )t Schmid. Jr Pulch 2 W.t
KÍng 2' L'lrrkneyer 1' Mibchell 1' SnÍth 0 8y.
Rolnáqlq-Né,neb Szcjve s.égi Koztársa-ság 2t2 V. : Lucarel11
Dri-urba J, Jerrcslcs ), lizrib -Orbán 2, Staurca 1 sJ.r
Pu1ch 2, T'}ieuerka'uÍ' ]-' G1eselmirnn 0' Mees 0 gy.
Tovtibbrnent t Romárria és az Egyesiilt Alleurr:.lk.

. C. S:soE:rt,
J.,err8yeior:szá8-Ar8enbína 12 t3 V. t Chelar'u
C;rmnernrzul 4, Balon 4, tr\rkala ]t Mazurow'.. a I gJ.r
lÍe Dj.arz 2|, Facon I, Gigerra J_' Antequed6 ) 8.I.
U1a8;.yar'orTizás-.AíÍEe:rb1na' 16 : 0 V. t Alphonse
B bis 4, Grtlírcs.y /{l Rejt 4' SéÚcovícs;nél 4 8y.r
De Diaz O, .Falcbn 0, Gigena 0, Anbeqttt'rda 0 ry.
Magyarors?r'ttl-Ler8yelorszátl 9t) V. t Tepsan
Rejt s )t B bis 2, Gu1ácsy 2' Jrr]rász 2 $Y.r
Balon l, Mazurowska l, llrbansk& 1, Fukala O gy.
Továbbmerrbt Magyaror szá6, és Lengye.l' lÍ'szág.

!L-S'!Pg.L!
SzgyjetruÉ -Kub.a 14r2 V. l tr'alb
Kondratyeva 4, Sa.musenko 4, Go.r'otrovtr ), Rastvorova J By.,
Exposibo I, Rodriguez 1, Obrator O, 'llack-F'ang 0 By.
l'rallciaoJls:z.;áELur-iq l0 :!i V. i Mal e.(:aÍlie
Dep'etris .T, Ilcrbster 2, Jo:;lrurd 2, Nloursset ? $:r. t
Obrator 1, Roclriguez ), Expos;ilo Or Tacic-tr'ang 0 By.
S.zoviebmriÉ-.!'ra-nciaorszáB 9 :3 V. t Ma.la.carne
Konclratyeva 1, Gorclhova 2., Ra.sbvorova 2, Sarntrsenko 2 tlJ". r
Mousset 2, Depr:br'is o' HerbsÜer o, Josslarrcl o 6y.
lovepbjge't;: szov'jeUuni és Fr'arlciatorsaát!.
fnnen kezdve a csetpa.bok kcjzvet.len k1esér:es rerrd.szerberr fol.ybabbák a verseqyb az,

alábbi- eredmrlny ek'k e]. r

NEGYEDDÖNTl

O1 ai;z.r,r r gz, ri[-N rl$.y* Brij euutl a 9 I 
r- _ V. C e I a-r:u

Loreirzoni jt Íiagno 1, Mas;c1obta 2, Colombett1 l ffiy:.,
Cat,lLie /|r Herlley ].' Betiley 0, DavÍs o sy.
Rorn'a:rig-N r{t:.! Szivetsí-;gÍ EQab. 9rt V. r Jytrry
Drírrioa 4, Jer:rcsics 2| Sbarlca 2l Sza.b -0rbii:l 1 $Í. rMees I, Prilclr I, $glrm'ld f , Theuerkauf 1 gJ.

-Ma+j.ygJ'!,rszit8:-J,engyel.orsj,irg 2r 2 V. t Buka ltz
.B bisl ), Gri.Llicsy 2, Rejbti 2, Sákovicsnti 2 8y.,
Cymmermeurr 2, -BalorL O, M*rilurovlska 0, Urbanska O $y.
s3ovistun1Ó-Jrarrcia.o::szítt. 10J ) V. t Luca:r:e11í
Kondrcr yeva J, Samusenko 3, Ro.r;t'yorova ?, Zabelina 2 W,,Herbsifer l-, Jossla-ud. 1, Mousset, l, Depe trls O gy.

rÖzÉpnÖt'tuŐ
Matr:;y.a"r:.orszs.Í'l-RoJgÍinia 9 l4 V. ! I]ujcantz
I'lt1bls 2, Ite;j t;tl 5, Gulácsy 29 Juli;ísz 1 8),. r
Szabí;*Or.bírn 2, Drimba 1, ileriosicÍ] ]-r [jti'urca 0 gy.
Szqv;jeb.ruÉÖ*.Q}as:zország 9 l9 V. : AJ.p}rorrse
Rirstvo::ovg ,, Goroho'va.2, Seunucenho 2, Zabeli:ra 2 $X. r
Co.1on,L':et,bÍ J, Ril.gn.o ?-, Ilol,t;]r,.-,on.i o' Mascíobta o gy.

DÖNTO

!!:ttjaí!;!.r'Í'-a*.;ÉZuJ je .bM V . c Mírurerr
P,,jt''.i.sl ), (.lu]_ár:sy 2, .Re j t;cj ?-, l]lilloví.c:;rrri .L 8,,Y. r
'li',t'rle"l irtll_ '-i, (iclr:ottclvll 2, slt_llt tt;le:ll<.c.' i,] , ]tas;t;yppg',v'i1 1 ÍT.Y.

1.1
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Szovjetuni --{vájc 8l2 Veze te rCzvílcovsz_
ky. 

-

Vibebskí 7 8y, rKrissrN1kanbchÍkov 2-2
Syrr Mod.zalevskl I gy.,

I'oe scher,Giger I-1 g:y. rKauter,Brethol-z0 gy.

B. cso'oort
!'rq4cí aország-Belgi.lu J? r 1 Veze b e rPawJffi--
Dreyfus, Bourquard., Boissíer, Allemand 1-1

Sf'etsilbiau I 5-y., HorwaedrBessemansrCon*
s tandt 0 gy.

Lensyel o,rs z ág-K-rrba ]-i : 5 Y e ze b te l Bukant z

. - 
]Jarbursi<i , Níelaba, Butkiew1cz )-j Ey, tAnoreJewsKl- 2 gY.
O}íveros :, 8Í. r Ruiz 2 g;Y., BorgesrDiaz

o By.

leng-ye1ors4l&:BelgÍun 11 r 2 Vezebte t
MoriTzu T-

Nielaba.rAnd.rz,ejewski 4-4 gy., llubkiewlcz
2 By. r Gonsior I g,y.

BiltiarrrBessern,ens 2_2 É],T. rDehelz 1 sJ.. lConstand.t 0 giy.

Fr:alrcigi5r:i:zá6-Kuba ]} l q Vezetl;e tPacséry
Boissier l+ 8:J'.r A11em,::ru.rDrey'fus J4 WtBourquard. 1 !J..
Oliverr-rs 2 gy., RuizrDiazrBurgas 1*1 ffr
!'rzurc i aors e:lg-Le4syg l-o|s záB Y e z e t_

te r-M-áffiexíre
Dreyfu.srÁlltlmand 1-) $x. rBoissier 2 8xr

.Brod.J.n I BT. IButkiewicz ) gy.rGonsilor I Sy. rNlelabaI g"J. r Barburskl 0 qy.

C. csoport
Svédorszá$-l'jtrHy-}Jrit;Trn1a fI t q Vezette tDebffir 

-.Broms + pJIf ., Von EssenrEd.llng j-) W.,Skogh I gy.
-B9'|''9 1 8y,, Pell1rq5rHosk;rns 1-1 sÍ.rIlalsted. 0 b'y:
olas z ors zás_.Arger{t1rra ]_ Tl 1,I eze b te t

Paw

Francesconi , Ch1ar1, Saccaro 44 r0J-prtnn{J gy.
Taboad.a 1 &J. r Vergar:arsauced.o rObeid-o sy.
Svéd.orsz

Von EssenrlL:rdwal.1,4-4 &f,. lBroms 1 gy.t
Skogh 2 ;y.
- Vergar'a, Taboada' ObeÍd 1-1 gy. ,Sauced.oo sy.

oIq.s-zorszá -Nagy-tsríbann1a 1I t 5 \,ezette t
--t

Saccaro 4 g;r., tr'ra:rcesconl j .gy., Bred.a,
CíprianL 2_2 gy.

FlosigrnsrPelllng 2-2 W-., Jacobs 1 g-y.r
bou-rne u gY.

Olasz?rszÉfl:Svéd.orszáH 9 lg Veze te tBanas-:"----T----
01pr1érn1 1 W., SaccarorCb'1ar1rPrancen-

corrí 2-2 s,I.
_ - 

;Jkogh 1 W .; Yon Essen, Bromg , Eclling
1*1 sy.

IB

It._csoport
Aus z Ür1 a-Kanad.al 6 : 0 Vez e Ü t'e ; Ward_z 1nskl_

LosertrPolzhuberrBabbigrTrost 4-4 8y.
Von Nosbitz'Wíed.e1'W1dmaier'Bakony1 0

8.'/.
lfi6lsyarors z a8-Egyes.u].t 4l.l$po.k,]ffi
ffiVezeÜUel J]-Eney
B.Na3yrKu1csár 4J+ gy., NemererSchmit

,-1 sJ.
Anger 2 W,, PesÜhy' SpinellarBorack Osy'
Magyarország-Kanad.a !l}.l2 Yezebte ;Uralov
B. NagyrNemere rFenyvesi 4J+ BX. r Schmlbt

t gy.
WidmaierrVon Nostitz L-:-- By. rBakonyi,

li[:Le,d.eI 0 gy.

4.us z tJ:i a-Egye stilt Á1 1 anok- -rá r f- Ve z e t t e t
uzvl_Kovszry.

_ BabtigrPolzliuber 4-zl gX. rTrrrsb J By. rLosert 2 BX.
Ánger 2 8y", Pestby 18x.r ld1llerrBorack

0 gy.
Ausztrier-@ yeizet e r!Vard.-z:LriffiT-

_ 
B-attig t g-y. , losert, Tros t 2,.-Z g"J. rPolzhuber 1 gy.

Nagyll(emere 2-? &f. ; Ku]-cgárrnFenyves1
1-1 sJ.

Az els forclul egye ].en megIepetése &magyar csapat veresége aZ oszt ráÜrokt l.
Csapatrrrrkban lélek elen kiizd.íjszellem okoz aa nen várt vereséget. Á kcjvetkez ford.ul -ban azui;án csapatunk alaposan visszavágottaz oszbrákoknak.

2. f orsr]_Ó
Svtldország-Of asz oTszáa B l8 Talá]_a ars:'vffi
Vorr Essen 1 E;y., T.'indwallrEd.Iing 2-z

sÍ.r Broms 18y.
nJ flea1 { SJ.r Saccarortr'rancesconi 2-2 gy,
ul_prt-anl_ J. gY.

Franrciaors z,ápl-Lsrreye1.oJszáF !] l 7 Veae t te gPacffi-
^, , 

Dluy{up , B1'. r Brod.i-nl Bo.tssler Z-Z gy. Il\Jrenano I sY.Á*É"rqjwskiJ $x. r N1o]-abarGons J.or 2-?8x.r Butkiewícz 0 &f.
Szoviebuni -$vá,lc 9lÉ Veze bbetAtpho]lge.

. Kriss 1 By., KostavarYlbebskírNíkantch1_
kov 2-2 g-y.

, BletholzrOhamay I-l gy., loetscherrKau-
Yer O g:y.

Magrarors záE:-$qs z b:r 1.a 9 r ? Vo z e t t o t Uralov
^ ^Ku].csáx , &Í. r B,NagyrNemerer}lenyvos1
2-2 gx.

'lrost 2 gy., LosertrBatbigrpoJ.zhube:l O
sx.

A_ford.ul meglepebése Své<].ország 5y ze1*me 0laszország felett"
Az V. -WII . heIyé rt l

U*u

^Ánd.rzeiewskl 1'w., N1elabarBarbursk12-2_W,, Gonslor -1. gX.
SaccarorFrarrcescoirr 1-1 BY., ClrÍa::Í 2 8ylBred.a 0 Sy.



A d.cint nérk zés a]-akulása:
B bis - Rastvorov'a 4;l-
ganu5gnko _ SákovÍcsné 4:1
Gu1ácsy - Gorohovar 4: l
ZabelÍna - Rejb 4l1

' Sá]<ovicsné - Basbvo:.ova 4t2
Samnsehko - Rejt 4rl
Gorohova-Bbis 4c2
Zabeh_rra - Gulácsy 4z2
Gorohova - Sákovics.ré 4l1
Rejb - Rasbvorova 4t)
B bís Zabeiína +l)
Gulácsy - Sarnusenko 4l t
Rejb - Gorohovar l+iO
Zabelirra - Sákovicsné 4t1
Rasbvorova - Gulácsy 4lrl
B bis - Sanru.senlco 4tJ

1r0
1r1
?r'lLa!

)c)

1t2
)t1
314
1t5
1s6
4t6

6:6
'/ tb
'/ z7
r)oC)

il: I
A ,IJr. _IJ., lr.eJ_yér' t

Ronár.1a-olaszország BrB ,/ttlr47/ V. l Mercier
Jencsics. J, Ere 2, szab -Orbán 2, Dririba 1 8Y. lMasc1oLtrL J, Ragno Jl Lorenzoni 2, Colombetbí 0 B]r.
V. -VI. }reIyért t
Le.n8ye1oTsz-ág-FrancÍaorszáB ]2 r 7 V. r Gra-ni,ari
Cymmerma:r 4, Urbanska. ], Balon 2, tr'ulaka 0 gy.,
Depe ris 2, Jossland. 2, Mousset 2, llerbster I gy.
lengy-e.}o::sz:ás-Néinet szcjve.tséP:i' Kcjzt. 9 : 6 V. :Mala.ca.rne
Cyunerman !, Balon 2, Fukala 2, Urbrrnskri .l gy.,
Schmíd. }' Gíese]-máno f , Mees 1' Tjrer-ierkau:í I- eÍ.
Frarrclaország-N.aHy-Bri barr_nia 9l J V. : Czví.<ovsz}ry

E"{!"Eer 1, DepebrÍs 2, Joslzurd- 2, IVlousseb 2 sJ.. rBa1ley 1' Henley 1, Holmos 1' DavÍs 0 By.

V-é,gered.qÉnyl

I. Y+ ;yarorszqe r/ts bís, Guiácsy, JuhriszrBojt ,
Sér]rovicsné,/

II. Szovjebunl
IrI. Románia

IV.
v.

\n.

01aszors:,:ág
lengye1o:szág
Franciaország

DI. KIéh lászi

Nen lebt vo1na szerénybeJ-enség', ha az,
heJ.yre k1vántuk volna otírupíá1 xv zels heJ.yre kivántuk voli:.a olírupíá1 gy zbesna oJ]-]npla]_ WÓzezubbal a tokí icsiJpC1Utut KaÜ. Lqaz ,aranJr csapat három

es Gá.bor híránrozta

csilpabwrkab. I6az, hogy ezubbal- a toÉi
?r.tTy_ csap1! három er ssége, BárányrKa
o$ Ga.bor hiáqyoztak az'eg]riibLesb l. Iia
?r.i1y- csaP?9 .t}aro& erossége' Bárány rKausz,o$ Ga.bor hiár5roztak az egyiibLesb l. Iia(-"ij \Ícj.oor IllarrJrozvaJ< az' eByu5uesbo.L. tla
csaperturrJr. a mig- hábra]-érr I1 h napban sz j.v-
vel-lélekkel felkészril az ol1npiráia, nem
!??" be1jesíthetetIen1 hogy jcjir re u;aouké! pozÍcí ! j.avibvar'rnegv o.je az otímpii.é! pozicí b j.avitva' _rnegv 

o.je az orímpiaikét pozlcÍÓb j.avitva' tr
bajtrok1 els he1yezést.

A 'benevezetb 16 csapatob a versenybír -
s1lg1 z1 négyes csoporbba- sorolta. A naáyar
cÍia1)Ítb a itDrr csoportban'vivta az elsB'for-
cit.i-LÓl' nen js nehéz ellenfelek ellen.

]r-rgfdÉÉ
A. csopor_

Szovjebqgri -Iluer:bo Rico 14r1 VezeÜtel
- - .Alpnonse.

. - $i"!rMod"zalevski 4-4 {];y., KostavarVl-tebskl ,-, gy.
Rod.ri.gez 1 gy., Ramalot;rPenarMun_ez O Sy,

,(** Yeze be l

loetscher 4 gy., KauterrBretholzrChaNy
2-2 BJ. .

_ Ronpla ] SJ., Bohnen 2 gX. , ZJ-mmernanI By., Jr:ng 0 Sy.
Sváí.c-Puerbo R1.co 16:o VezeÜbetBeuys
GlgerrChanayrKauterrloe.bscher 4-4 g:r.
Rod-rigue z, rPeÍtarSamal-ot,I rrnoz O sy.

vu"ffirrgg!]eé_ne ors zág 16 r 0.

Nikan b chíkov, K o s ava, Y1 t; eb sk1, Mod-z al evr;lrl4-4 gy.
Geuter, fi6mpZ&1Zínmerman rBohneu O gy.

P/IRBAJTŐR CSAPAT tm;icBAJI\oKSÁG
Jul1us 16-ot írunk és ví_ss, zaid'ézz krhosy

{oPb ogy-éri'e ezen' a napon Moszkvában íájulius ]-6-á_n keriilt goi a pároa.t b r csaoa-bok vebélked.ésére a.z aranyérernéit. Ernle'ejeb-bék ís.né}rrírryan' Í1em vo1ná ; az ítooít'ne_lyen végezni, mi-:rt Moszkvába! s ez a k1viln-
s&3. t91je-sitilb. 1s, amikor az ir1én a Szovjet_rrrrÍ éc f'ranciaország után a ]rarmad.i[ rrá-
.Lyer: végezttinJ<.

L9



Áusztrla-Svái é g^6 Yezette tPacséry'
BattÍg 7 EY,, Polzhuber1LoserÜrTrost

2-2 gy.- _cfiáiay 
, sf,. 1 l,oebsqhet 2 8x' r Bretholz

I By., Giger O 8Y.
Szovie,Ü}qí -Magyqlorszés 8 l q Vezetto t

Malacarne.
Yltebski J g.Jr r NiJcanbchtkovrKrLss 2-2

BÍ.r Kos ava L Bx:
Nemere r.u'enyv'éé i 2_2 sx. r Kulcsár L sJ' t

B.NaBy 0 8X.
Frqpcl?or-s zág-ryréd-ors-zág -8 l} Y ezebte l

Ward.zlnskl.
Bourquard. J sx. l Brod-1n1BolssÍer 2-2 8,Y't

Droyfus 1 gy.
Von Essen I g:y. rSkoghrLÍndwalt'Ed'ling o

sÍ.
A III.-IV. hs,lyértl

Az Y.-IlÍ. helyértt
Le3gye1ország-Ausz.b,r1a 9 l 7 Yezette s6mrl-

kovsz$r.
ÁndrzeJewsk1 1 sy, Goas1orrN1elabarBar-

burski 2-2 8y.
Trost 1 8V., L,oser rBa tJ-g 2-2 $,1

Polzhuber O g*v

lÖtttÚ
Szovje un1 -tr'rq4c1aorszé 7lq Yezebter

raw
Mod-zalewski l BX. r Nlka.:e chikov 2 8y.,

KrlssrVitebski 1-1 By.
Bourquard- 2 By., Br'od-j-nrBolssle::rDrey-,

fus 1-1 BX.
vÉcnnnouÉtw

I. Szovjetrmí ,/Nikantchikov'KTi : irl 1

Vi beb sk1, Mod-zalevskí/
II. Fraacíaország

III. 'Mag:yarország
Iy. Sv d.ország
V. Lengyelország

\n. Ausztría
Gábor J zsef

822 Yezef et

}{errrere rFenyvesL )-1 g;Í. t Schm1bt'Kul-
cgár 1-1 8y.---goÍioslbrons I-I sy., Von Essen'Skogh
o ffí.

KrN.ács Pál b számol_ja, Sákovics J zsef értékelése az Elniiks el tt
Á lagyar, vÍv sziivet8ég auBusztus ll-én az ![Ts T8!ácsteruében ta_rbot iilésén f,oglal-

kozot a n ntreal1 víIágbg.jlokság értékelésével.
Á tárÍ.v fontossáAáfa tek*ateb el a Eanadab l vtsszaérkez síik után szribatlsfuu}at v1dé-

ren ttirto tlovéisés1 iezet tt Kovács Pá]. slniik ' 
cz]rlJrovszlqr Terenc f t1ti<ár' s trov1cs iI -

áset Ázaveiseel ka itáJrrr és.t bb e]"ui'ksé6i ta8_na8szaklbotta szab&dsá8át' hary részwobes-
Áo11 a ;1"5, váialozást kiváJ.t rri tában. .líegjglent az MÍS részér l Sarovecz$r Glnrla' a sz -

/vet'BéBí OsztáIy f runkatársa ls.
&ováce Pá]. o]lr' k eegrylt bgszédében a negel z e.1niik8é8Í ii1éE ta othulJrt Dr.Rozgo-

LYt ffirRy e]la kaéc1 t8g_h-ervad'hatat1a'D rden it néttatta keg"yeletes szeYa.l kal. uaJd Ja-
vásta-tára EozeonÉ Gyiirgy enIékét jeryz k ry\rite8 ÍB negiirraiklbe tték.

fut kj'lf,et en' Kovács Pál, nll!'t a 
'o 

f t]yr Hildijb séB vezet Je n gtaibotta 'b6Bzá!o1 Ját
a VB eseménye1r l ás értékes !e8Ílgye1éB lr 1.

Á oroera.nszeriion lefolYt 8 rás repiil utezás utálx auguszbua ,-áJo éT fi'ld'et a kirl-
d't'tts gét ázénIItí KLlí notoios kii-ri'neép. Á ropiil éren a Y3 suorvgz bÍzoÜ!8áaáaaJí agjet
szlvé$esen fo88dtáL a !!a8yar versenyz ket és azok vezet it.

A szánnukra b1ztos1bott kollég1um1 szá'llás belJes konfortos elb'elyezked.ést nyuJbotb'
mer a versenyz k nagy része I ág:yas szobákba.n nyer elhelyezé9tr.Nasy.el nye-volt nég
szállásunknak' hogy á- verseny sziirJrelyébez m1nd.cjssze 20 percny1 távolságra voJ.t.

Nehézségek &ertil ek fel azonban - va1 'sziutileg az e8yid Jii1eg renilezet b .vítáck1á1l1:
tás .kiivetaozaéb eL - az étkezéB vonajlán. NeD. tebetett a k 

'elben 
étternet "l1á1nÍ' ahql 

'of ellátását vátlaitá.k vob]g'. Így ez ébkezéB ugy Ay6}t negold.ást 1 bory nljndon foglrverlren
vozeb Jével kíil n-kiiliin Járt az étkezéB szfu}.elJnáre"

Á velsotlY szlr.hslye a stade d'Illvgr. a Tél1 spoItpaloba 1ateáIiEg! 8zo18á1ta & verse4y
k votelnényott. Néz t Í' 2500 sze!éIy befogadás la éa L1 p6at olhelyezás re a].kalnaa.

A ver,sertyek tarts.Ea alatt uralkod 
' 

tr puE1r párás h ségben a légkondlc1onál beren e-
zés kellenee, hiis b.otyiségek t bÍz os1totb.

A roJrdezés kiilijn sea az els vergo4]ÉApokotl !e! volb kifogá8ta1a!.. Ez 8bban 1e11 !a-
ayarázatát' b'ogy o ksnadal Ylv gzakelberok ngn renalelkeztek vergeqEond.ézést llrtfuc!8l 

'ele1y iLyen Do y ] ',ndezv ny leb'}ryol1 áa ához kivánatos. Meg k ll hg JrnÍ azonban' hogy 1é-
nyegyes iendezésl |llba !'ee fordut' J. ' baIáa cEgk az 1d nér k hozzá !é[ érüése ég gyg-koF-
látlansfua okozott ] emBlaalásokat. El kell azolaban Ís!eT]rl_ ' 

b'ogy a Tontlez ség nagy 1Byeke-
zetet taJausitot a k zdebÍ nehézségek e1j"nl_uáIá6 ára.

A blráskod.ás nagy álbalánosságbarr j nak volt nond.h.a . Á FIp
alapjá.:r sikeresnek bJ.zonyul a Nemzetk zi. .Szcjvetség áItaL kÍkti1d.

. Á FTE párizsí kongresszusá!.alt
kÍkti1d tt nyolc }*qe kateg ríá-alapján si.keresnek bl.zonyut a NemzeÜkozj. t'zove sÖ8 a-Ltal .ELKuld.oÜÜ nyolc ,-4q l(a 8Ör1ju versonybÍr kiiId.ésnek-premierje. A bíráskod.ásban tcjbbsz r 1génybe vett birálnk k zíll

CzvÍkovszlry Terencet és Pácséry Kázmérü emlegebté+ a szakemb9lekl _!rín .*Fik +tgy.bozzáészakemberek'. nín 'akik nagy bozzáér-
béssel' rutfuJxal és párbatlansligsal, k znregeléged_ésre vezet ék a l'legráz sabbl| íaárk zése-
ket ÍB.
2o



Ném nvilatkozoüt Kováca Pál hasonló elísneréssel a D1Tecüolre Techníque ni'iködéséről.
u ottae,' "ráÁióíÁBll rri"o""e 5 tagJa ki5zlj-L az e]rröklő frarrcia PieTre csJolet és a n1 Kár-
pati-nüE"if"in, Á uri'o ttua6''ó torJá végzett d.1cséretre t0é1tó ered'néqyes mrrnkát 

' 
melyben a_több1 

háxon tag !re& tgen vett részl' a}tivan.
Az 1dei vllágballoksáaTól negálfapitható - mondotta Kovács Pál - ho$y vlváBtechn1ka1

szempóltloi-ió itiEepés szííten noZgott: Kiene]'kedett azolrban e szenpontból a !oná]a_ -s-zovjet
Élrciapat iérr<őzé!, nre1y szinvonatas asszólval negéxdelrelt slkert aratoüt a Bzakenberek
körében.

vÍvóilk szereplését llletően.r MvSz e]-nöke - a s4j tónalr a Moatrealból ve1ó víssÍaté-
rése ui;árr adoijt nytlatkozatával egyetértően - kijeleltétte!

'' - EHyütte3iink e ro droó r,.yeívo l' tu1a.jdbnkórpe]r e]'éÚedettek lehetiilk' hiszen uSyaldruryi
o<-lnLot hozót,', ninL tavaly. Többlet .lehej'ett 'Iolna' - s e].rc szú-n1Lottuik is.-ha kardcBá-
bütunk ne8védí vi1á6bajnokj c1ÍÉ]'. Iz sajnos rreü 6ikerült.

Á. esyca szá.mokbEu1 19 versenyzőnk jJ'dult t t axany' 2 ezü5t és J bronzéTmet tol erve az
elsó lrároq közötti helyezésben.

Az országo}. közötti' ne& lrívata]os poltveT6er]yben ezídén is 9. szovjetunió - Btá:r a náso-
dÍk }relye! \éáeztÜLk. A Ázovjet és na4yai pcltszá.nók közötüi távolgág isel1 teklntéIyeB'
szinte benollhátaLLa!. Renényének adobt azonbul k1fe5ezést, hom. a nexíkói ollnpíá1a BéB
re]rdélkezégle á]-].ó 1' hónap- alabt a nontrea].i t8pasztalatok talulsfuaí alapJán felkészi-
tendő váloAatotjt, Jobb hozaáá11á5sa1 ó9 sziwveJ kiizdve, Jobb e:red!énye1d{e1 najd. tekL!.té-
]-yesen c5ökk'ellteni budjá} ezt a. ponlszámitáEl spácÍuIot.

Ba!

Áz ebrök1 beszá&o:.ót követőe1l Sákovics József szö1,et6éB1 kap1tfuy enelkedett szótás-
ra' l!o:i/ r'z EJ-ni5kcj5 e1é terjessze a v1láBba j'!.okságTa vaLó felkészii1ésrőI' a válogatott
r9L?. é+í verl)cl\yidő sz,r.k folyarnáLr véBzett eun_kájáról és versenyeTedjlénye iről ' vétsül a
norrLrea-Li V B-.n vo1ó szereplését e1enzó besoáuoIóJáü.

Elö1járóball e'imondoüta' ho6J a válo8al,oLt' keret s zá-oáIa a Jelenbős baza1 éB lenzet-
kö21 vorseq).eket tarta_Lnazó verser4yid'őszalr TT.2o-ával kezd"ődőtt. Eze1 ídőszak alatt a
Bza}cÚai edzések szála változ.rt]a_oul heüi öb lla_radt ' azo!'ba4 4lxd a hcti két ker€tod.zés.'
DLJBd az eg'yesüle l'ekberr végzebt hároa edzés közüI aa íIlebékes ed'ző előzetes bejelontésére
e!.gedéIyL adbud( B távolnaradarsra. Ezáltal lehetőgéget k1ván bulrk biztosttall aITa ' b.og"y
a váloi]abobtgá8ot na5y Áértékben befolyásoló velseayo]a.e 'az edzők eryéni elképzetéEeLkgzerinb kéazl bhe'sék ,fel vel'$ejoyzőlket.

Áz e:n8edÍeény elleoéTe a jó assz ólebe bősé8eke t blztos1lió központi edzéEeken - kovós
klvóbe].1e1 - teljes r.olt a Létszá'ot.

Megíl'élé sÍj]ú szerfut az a tirakorlai' ' 
hoBy az utálpóbtág é8 if1-keretekot is ne8h:Lv-

tu} a ](özös v1vócdz,':selcre l Löbb irá4yba.Ir ís ha-6z'nos vott. Á k16gé8zitő eitzések gzólát há-
roDró] kettőre cgök].(entettij]í le és a verse4yző}olek lehétőséget adtud<' bogy a negtereu-
tett }-áron ed'zéslehe tőr'é8 közü1 kÍválaszthassák a t8.nulnáÍlya1knak ' n'.uka}relyi e1foB1alü-
ságu]o*rk leBjobbqr ne$fele1óeket. Áz edzéslátogatottsfugat ' munkatntenzltással ebben a
folkésEii.!ésí sz.Úiagzbo:o uár roeg lehet'iidr e1éE6dv€' d.e bekíntve' }logy ez 4z ld.ószak te].o
vo1L vcrse4yoa niaüti mJgszal<i LásokkaJ- | ez a urrnlrá azok szá_rnára, 8}1k a korábbi feIkészü-
lés j o_rán ncrn do]t:ozLtr}l vé8y nee do1gozhattak !íe1ég1tőer1l nen Jelenthetett e1örelépást'
le8íetjobb rutinosabb verseuyllőinkaéI a nult év1 forna nlegltözelíbését.

Elö1JáTóbaJl iljolL-.rtete]tr vá1ogaüottal_nk az idel nenzotközl" vergei1yeken e1ért k1enelko-
dó ored-cté qy e1b r

l'érri' t rbent
Rorure'l- Kupat

Europ.t Kup'ar
Gaud.jní Kupat

N i t rbent
}'Lr'Ópa Kupat
Martjni Kupal
GcippÍrr6en t

Jeanty Kupat,

Mi:rszkt
Como t

Szoc. o,rszi . !

Pcr-rba lb rilenl

I. Szab Bánd.or
V. Kermut;i Jen d-r.

TI. Ujpes;Uí D zsa SC
II. Ma13yiirorszá5

II. U;jpesti Dd'zsa SC
v. Bobi-s T.Id.ik
I. Reju ltd.ik

II. Szalo.rrtety Katal.ln
'.II. Juhlrs;z Ka a]_Ín

I. Gulácsy Márj_a
V. Szab Eva
1. Rej r lld1k,

rI. Rejtí1 ]_I,1ík
vI. SáJcovicl: J zsefné
II. sijrkovícl; J zsefné

I. Scirnitb Pál
TI. il'circjk Obt d.r.
1r. B.Nag_y Pá*L

Held.eri}reíml
/London/
Martjni Kupa:

Née;y orsz. I

Monál Kupa:

Szoc.orsz. !

Karg.banr'
San elli Kupa.r
Nízzal

/New York/
Iltar inl Kupal

L,uxard.o Kupal
Szoc o oT'Íjz. !

VI. Irenyvesi Csaba
IrI. B.Na'gy Pál

I. Kulcs ár 'Gy' zII. !árány Árbaa
II. lJ.'Na y Pál
I. Kulcsár Gy zVI. Nemere Zo1 án

11. Fen;rvesi Csaba

I. Mag:yarország
II. Meszéna trÍik] sIII. Balronyi PéterV. Kovács AÜtíla

II. Pézsa itíbor
III. }1orvát]e Zo1bán
IrT. Bakonyi Péber

I. Kalmár János
III. KdrnocZy Csaba

2L

Bp. -í nemzetk.



A nagyar bajnoksások befejezése u_bérrr a rironbrea]i világbajnokságra a kr5vetkez'o vor-
senyz k rértntet-válogáÜásra eáid"ei teljesitrnényiik fígyeIenbevébe]-ével.

N í t rl
B bis Ild.ik
Uj lal<yné ' Re j Ild.ik
Sá'Jrovicsné l Dcjn lky L1d.ia
Gulácsy Mária
Dr.T thné, Ju_b'ász Katal1n

Kard.t
Pézsa. Tibor
Bakonyí Péter
Kovács Attila
Kovács Ta-urás
Meszéna M:ikl s
Horvábh Zoltán

Irrd.ulásurrkat megeJ_ z pár naJlpa1 jubott bud-onásirnkra' hogy b rcsapatu_rrk er ssége,,
Cgruríoz.l J zsef - míutáur mtitétet }lolle rajta végrehaj an1 - sajnáIaÜos ur d.on nem terb*
hat veli-i:rk.

A csapatok kijeIcjlése ubán az rrtqzÓ
píJrenbetést, klkapcsolod.ást céLz táborba
I,oto6náb&n Velrséqyoztek s vlsszaé:rlcezéstik
):aptak.

A tatal vB tábor , he e e'latt végzel murckár l a válo8atott keret ezd. i eryént 1rá-
sos ed.zésbervet készitettek' s a !ul]]<a ezek]l9k a teryeknek D'egfelel eD folyt.

I!dulásu.n]. a korább1 l'ervek szerjjot a NeEzetk zL Yiv sz Yetség kiil rrgépén tilrtént
és cBapa u!]< VI.J-án ketlenos[ek nond'hat utazás ut n ltegéTkezett MontTealba. ElszáI] áso-
Iásurc} a verse.qy szl-Dhelyét lt nj_ntery 20 perc séLa t,ávolságra Iév kouég1u'nbaa voli;r
a.hol a verselyz k zor^e eg_yá5ras gzobába! kapotb elhelyezést.

Áz ébkeztet s 6okka1 t bb gondot okozott' 8.Jai a cEapat ss zetaTtáB ezeapo]x jáb ]. a
vo?set\yek a,]_abt kiil lx B probléné"vá fokoz dott és negoldása nen' volt kiinnJri.i foladat.

Áz edzéseli verse!'vek eI ttl lebo4yol1 ásénu a kollé8iultr épiiIetében talált'ulk neefe-lel lohet séBe , a veiser5rek alatt, peaíg t bt izben a veiceny ézbhelyén Ay1lott alkáion
találaljelz géppel val tTénil]gre' Maga a versel\y szirxhelye eind'en 18ényt kie1égLt , no-
der]]'' _LéBkondic1onál berendgzéssg] ellátott gportcsar!.ok volt. A 8é!1 bérendezéseket a
néEet Ühlaalrr cég száIlibotta' B a techn1kai hibáb l val Yárakozás Eiatt a nogenged.ett-
néI b bbet állt a veTseny.

Elnondotta Srá.lrovícs J zsef' hoBy a rendezpgárd'a tapasz talat19$6áEát f1&yelenbe véve
a re]ldezéa esBzo felii]_nulta az e1 ze e6 Yá.rakozás t s nulkáj ulr teljes elis!.elést' s
kfiliiniiE roegbecsiilés 1' érd_enel.

Fr' a-áa a r.6'.ri .tijr egzlal-ggsesgrgEEgt k.'ezd dtek neg a nxtr. vlv vilá8ba j]1okgfu
kiizdeltlel.l Bo Ífuul t 12 csopor[5a osíto Etá} 

' 
k ztijL a n gy egÉn1ben lndul íoagyar

versenyz t is. t'enyresi cgabát uJ:ya.nis nen bdítoLtuk eByénj-ben, nert f l volt, bcgy a'
kevés tech.nl-ka1 budl'6sal" 

' d_e no.By oocgYárjgy8L rendelkez ve.rser]yz a számáea kílátástalatr-
nak tiin verseqyszáoba_n fíz1ka1 és ideBenerg1áJát feleslegesen e1paza]rol.'ja. Mll1t kés bb
ktd'orii1t ' a csapatTa!86oT k1alakulásába! Feru/vesÍ csabB távolmarad.ása nen játszob gze-
repet.

Áz els foTdul t a né8y nagyal vív sikerrel Vette' K3.uuti Jen dr.' Ka-lrutí .Lász1
és Szab Sáad'or ceoporbels ként 

' 
cÍJraflxati 

' 
gy u efenmel hal'IDadíkként.

Áz áLlva Ear{rd.t 48 vIv lryolc hat'o6 csoportba!' 4 bovább4en ve1 kiizd tt n'eT a 12-eB
k1e5é6e6 tábláIa va1 felkedilésér1,. Ez a Íordu1 is eikelesne]í bízo4rult ezámurtJoa, n'ert
IílDd a négy Yív d< tjovábbj]:tatt 1 lre#1czzá níadegyíkiik cs oportná sodikJ<ént.

A kieseses LábláJx Ka-llltí d'-r. az 5- 6' Szabrj -a 6-08-' 1(ollutl 'l,ás-zl a.15-iis' GyaTnatí
ped1g a 24-es ré'll8szá_mot E.rp ba. Ea_Euri dr. P L! /aAgo)./, Grarrie!í /olasz,/ és a'fr'ancía
Rovenu J-egy zéeévol /'zo,1|r,'Z2/ eB!eLes ágo]r. keríijL diinl be, nÍkijzbeD nogyedébíjl 'zá1to_Ia klvert ver.se_qvz k n klviil J:osért, Mid.1er' okawa kerijlÜé'i{ v1ssza a réirrányágra, 1l-
1etve es1'ek kÍ v 8feB a verse'rybííJ'.

szab sárrdor els ellenÍele a fornáját egyre iJkább vísszanJrer .Tay vo].l'' a-klt két
assz 5ffi_Effii-ffi5 Ís vert.

'Ezután a fiataJ' fraJtcia TgLvard'dal keTiilt szeebe s az els a"sBz ban fcjlén:res vtvás-
sar 5!2-re g_y z Lt elJ.ene. FoÍ'dulás után szab 2ro-Ta vezetett !rb' de ekko]r e16átor a1{r-
rrodoLt és - érthoLetl.r. n don - átennedte a kezdenéa.yezést e11enJelé]Iek. Ebbeu a cs rtében
5t1-ra kapot,t k1' s Ítíubán a dcint assz ban sen bud.ott korábbi vllrásá}roz hason1 telje-
6iLnénJb "'\yuJta.r'l 5s2 ará]xJru vejlzbés utárr yj'ssza}criilt a ren/jnyágr'a. Itt e1 83 r az o\asz
P!.rel-livel keriilt szenbo /rr112.r,5t5/ na.jd a i-erJsyct qozyckit'verte 4.5 )5 zL t5,,r-ia. M&-
nap Teg8e]- lsrí t le&y-. z jéve1' Talvard-dal taf á]'ta .nagt.' l' szeurbe, akit l áz eil assz bal1JzJ-ra 1::n":L kikapott. Á nallodik iL:ez Szab gyijnr yiirii ua1álatok}al e1éTt 5!o-á'ri Ey zel-nét ilozLlr e.. jonfia_L blza*odhaLtr|rl)_k' ezek utárr_ tov,i bjlrtá$ába!. Sajnos, clai iinurt<'"ke11e tt 

'lrerl' il]nét nbíza'lom !éLkiil' sz leE mozd]rlaboklral és 
-hatáTozabJ-all l vj.vo t. 'ni!t a 16 k -'zijt'tj' nérk zések sorárr, '6 ezzel az el z agsz ban m!gl]eanis' i t nek t iin veréséget szelrve-

d.etjt e]le'felérlek feheb sé8etj adott 9J:Ta' h.)t{y 4lo-l'ir vezesserr.
??

Férfi t rt
Dr. Ka.nnutl Jen
Kamu i I'ászL
Szab Sránd.or
Gyarmat1 Béla

e@i!g:r
Feqyiresi Csaba
Nemere ZoLtán
Kulcsár Gy z
B.Nagy Pál
Sch.nltt Pál

csopor:t a tartalékokkal e&riitt e6y hebes id'e g-
lncnt" A férfi r ?, k a tábor kezd.etének nepJán
utárr a tataí VB tábor kezd.eté1s szabad"ságot



E{kor eTősiüett. d.e cdak 4:;-18 tudott felJöiu.i' üeTt h8.táf ozatl8JaBága ryi'att - e8y
ugvola roiÁz iaőtea tórtént. - rr_e láPic g-yujtó közbeszurással kíkapobt és kieseit a v'rr-
"Eí"rar. 

-s"e"áprés'e 11i.errót:_esen haion-LltoÉt a &oszkla' párizsí éÁ az azt megelőző évek
vil'ágbajnokságafu ]lyuj to bt telJ es ítnéIvéhez.

ar&ay5;6:TT-fr6áTáqon á- ro.nrá-r. DÍ'1nbát 5t}'5t1 arány_\a'n szépen verte meg' de Mur'e9Euou'va]
nár iem birt ós h-áTón asszóba! /5|o,l-85..5,I/ naradt aIu] Ye_Le szcnben.

Kamutl iászló a. rrvuAat!éme t l[essel. az olasz ]'a R€gB1ole és a leBfiatalabb szoyJet
tőröz6-Eöfrffióí-Te-gyózé!éiel 1gen kedvezó á8c!r B1I0áLJa 

- 
koriilhetelt Yo]Jla egyelea á8on a_dön-

tőbe. d.e nár a náéóait. nehézÁek íga3án nen nondható akaaiályba! élg](adt' nert flzikailaei
''.n Él"ta a háron asszós nérkőzóst: J,a RaagioD.etóL +25,5s2,5.34a kopott kí és ozzel :gy-
leveiiilee utat nv1tott Ronano]rna} a szónára ta]án n& bul koTai döntőbe ,iut€shca. Á ren;ny-
aE"on"ltoeÍt 5.+,L'l5,r. -Te verte' de a ienryel l,1covszk1tól 5lr1l.5,5l3-Ta vereséget ajien-
váave. tucsút Áoúótt a versen$lek és olywr lehe bőségrrek' anely eg"y versenyzö pályafulása
sorá!'nen i8en Bzokoüt ne81B!étlőd.!i.

Á döntőbe egyenes ágon Kanut1 Jenő d:n. és Ronarrovo! kivii1 Pout1abin és szveBEyj.koY
reniriet'ué,-Á 'Eí'é"yÁe"Br 

pedig '!'íd.Ior és Tatva:rd verekedték be !.a€u}at.
Néev szov.iet. egy r!,asya.r és e8_y francia verse.qyző közöLt dőlt el teháE a ver6e.qy '!'

viláebajb'ok1 cíneit' Ireryézesekért. - Igazsá8 szel1lrt a döntób vezető be18a zsii_ríe]Jlökö b 
'

tr ineí-t-is a rósztvévők közé kellene szálri tanuJc| ' nelt valószínüIeB negiuetődö ttségbő.|.
f 8.kad.ó, de iBen 5zérmo6 és neBdöbbelttő tévedégsel erőBe! befo1yásolta az egyes asszók er:ed-
n'éqvét. Ez MIdIer és Szvesnyikov asszóJában a üu]t áÁ vítágbajnokot alrJrJriTa kihozüa a l)é-
ketÜrésből, ho8y elletrállás néIktii 5to-Ta veaztett 'uidler. ellen. Ba16 zerencaéD}Te Kamul'1
d!..é9 Poutiatú mérkőzésén Ka_uuti dr. E€rhérB lté:t ne6'eg_y konvelcíó szerirlt vltathatat-
1€! poJaBeÍogás szrrrásba vé8rebajtott beleszuTást' s ezzél ggybe!. eI is döntötto az assrió
kl-nenete1ét.

Ka'uulÍ !ásod.l} asszóJa Talvaxd' o1lenébetr ketlenetlon neglepetést hozott BzéJ!'ára' l19rb
a tu]. na8ab1ztoss! kezdó &a€ya.r v€Tsenyzí3 5s4-es vergségeü Ezenvedett egy olyan nérkőzi'-
selx' abol óvatosabb' negfontoltabb v1vással biztos &rózteB lehetett vo]!a.

Ezen a mérkózéseJa az idóközbelx levátLatott be1gB verse-oybiIó belyett a ronán Teps' Lu
blrás}'oatottr gLi ná_r a döntő véeétg I!6g ls la.radt eb'l)en a üisztJében. ReÉ nyoínk a két
vereség után .nír c€ak jó helyezés elérésére korlátoz(id_habbak ' 

g KamutL dJ. d1cséletéTe
le8Jen moBalva' vo1t hozzá lelkíereje' b€y ebből a h()lyzetből is a rI. helJre kiizdje f'I
eúát, szvos4YIkov /5l2/, RoBa]lov /5tI/ és M;l]1'eT /lir,A/ le*yózésévof.

Á f1atalabb koTosztá]yhoz taTtozó szovjet verseryző Yiüathatatlalul a legjobb fol-.
mát mutatta bonfitáTsa1 közü1' s győzolne megérdenelt Yolt. Á qyőzeleÍ]bez $züksé8es I'i!ú
szoTelcae éppen Ka'nubí djc. el1en1 asszóJábaJ1 pártolt hozzá. A tóbbl Bzovjet verseqyzó e.z
elruult évl vB-! nutatott fornája alatt szerepolt' e1B a franc1ák Jo6Ba1 óIüIhetnek e8"' uj
f1atal' veTse4yzőJiik váratla.Irul olért sikerének.

Áz egyén1 verseJ]yek ered-BéAyeltől fü88ó cBapatl aD8soro1ás az eLőzeteB boI'ulátóko E
negcáfolva' lgetr jóI álakult rés'ün]rre' nert a fra']a(.1ákkal eB_yf or!4a pontBzá.noo /57/ <Lér-
ve a szovJet csapát után a 1Í. hebrre kerültii.nk. Á jÍaaciákat d-r.Kgmut1 Jenő 1Í. he1]i'ével
elóztiik neg' rn-iut ál a d.iinló elótü'llgrcier-vel negeg;7eztiia}< abba-n' hogy a]rlrrek a vel'g )qy-
zője előbb végez a d'öntőbe.o' az keriil előbble a csapatraí8soTolásnál.

Férfi LőÍ'ben 14 csaDal' 1ndult. aJxe1yeket 4 cscportba osztott E DT. tr{Í a náöod'ik cso-
portba keTüItij!} Japárrnal és az Egyesiilb Álla-Eokkal..

Első nérkőzéstilket' az UsÁ csapatáYa] vÍvtu} é5 KaEuti Jenó dr. nélkiil felá]-lva I2!.+-
T9 ayő zti.jJx} eIleniik. lÍáLsod1k csoportbell .né Tkő zé siin]r a japálok e}Ion volt' B ezzeJ" dőlü e1
a csoporton be1ü]-1 .raJ]gsor, uiután az ÜsÁ csaiatát eLőzőLeB miJralket ten nogvertiik. IIa gyó-
zti:rk, akkor isBét a JalÉllok e]-1en vívul)]r kieséges roérkőzést' a nég-y közé jutásérü' s az
egetleBes döntób9 kerülésért' a fTaJaciá&ka'l csatázudr. I{a vesztiilkt neBl_!.ü csalÍ €i japá-rldk-
ka_L vivuJck a négy közé kerülésért' dg a döntőbe jutÉ*loz - nás ran8ozámot kapva' a szovj€lt
csapattal kell !e8btrkóznu!_k. KaJInrLÍ Je]aő dr.' Szabó' TenJryeBi ' 

qraTnat1 csapatö sszeáIl1-
tásban áI1buú ki a h'kuda' shi.Bizu' Tabuchí' oka!Íá_t' szerepeltető j apáJrok elleu''

Ka-nutt Lá€z1ót - ismerve !érsékelt fizikaÍ felkészültségét - saját kérésére a kíesé-
ses d apá] mérkózésre és a közvetleEíi1 ezt köYető 

' döntőbe jutás& vtvandó ta]-ál]íozóra goa-
d.olva, plheDtettiik.

Á ba_IáI(ozót állaJ!'aió J apá-n vezetés Del1ett végtil j.B 9t6-ra Yeszteübiik e1 u8-y' hogy

csörtéjére !ár jaen keTiilt sor. GyarlatÍ harcos Yívással slintén 2 8yőzeleBnel azerepelt'
u'Íg Szábó és TenJrÍ'esl te].jesen talajüveszlve, szébesve csa.k I-l g-yóLelenre volt kép;s.
F€nJrrres1 olya-]! keveBet nutatotü'hqs/ au 1!már fé].Ye váÍ't ujabb japé! ellelLi uérkózésie őt
cseléltiik lo Keluti Í.ász1óv8l_. Á jápánohláI Fukuda helyett Nal<ag1-na vivott' de rxekÍ Bee
sitserüIt győzehet Bzetezu1 ellelii'Ek - né8iB 8s6 arálxybaJt - nost már jóva1 keseri.ibb -veresé8et azelvedtijdl. Balszorencsé!].re Kamuti Jenő d!. most az e5Jrszer nen tud'ott a
csalat huzóembere leaa1 és }relyette selki seB voll' €Lka]_na6 arra, h{y ezt a gzeTepot -egy kiizepesnél igazáJl !.em eTősobb csapat elle! - áüveBye üő1e.

K9&uti lászl.ó és Szabó 2-2 győzeLeÍJÍ.el' (a.eut1 Jenó d.T. és Gyarnati t-l gyózelellsJ-
véggztek' de utóbbi keüüőnek nég benteaTadt 1-1 asszója.

Ta-IáIalaráqrrrak BéBís oJIrJriTa rossz volt' boBy ezek levlvására .eár nem is volt szük-
sé8. Nem kerültiilk be tehát az elsó llégy közé - pedíg sor6o1ásunk igen kedvezónek volt
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4ondható. I{e! esred'ül E'i volLu-n} a ne6"J.eddöDtó neglepetése' nert a fr'a-D'cÍá}. lB kákaptat a
ro&á!.októl, néabózzá 9s, 8:ttá!yb8!' de ez 116n ]eheteDt v18asz sza[unKla. .ü;ZuEa! nets a tle-
;;i.k-;Ii.. voÍi 

'erx6u6s 
ii!k.' a-u1- Ka-u,ltí d5.. }, Szaból c{ra_r.nati 2-2 és Ka.urt1 I'ászló ].

*rá'.rá''"í áia-ra !Órss taláIérralilJrYal d'ó!'tetle[Te véB'ődött. Á azabályok órteloébon
;"i.dké É;;;p;i-H j"íárú'ee7 ve::seny4ő! és az ó nérkőzési.i.k. d'öntötüe E1 a -továbbJutás kérdé-

"er,. 
r"."ii'Íó"o_ár. el'tói'.er eléE kelleúeblen conbhuzód.ássaL vers€q)rzett' de. kéqytelo-

nák_vortu:x ót vivatní' !'ext szabó nen merbe vál]alnl a szóbv1Yást. szerelcgénkre tralllrtl
a1'. iiirÁátot aratt 5io-ra nyeTt éÍJ ezzel csapatárra} az-v.-yl. hely negszelzésé'le te]cotr
tett_ t6h€tő Bége ü. Közben a szóvJetek 9!1-re verték a.japárrokab' 9' ronánok ped.18 a-.Ien8ye-
rétet 9r7-rá i.agy tiizrieteuben. Á frarrciák 1s legyőzüék az olagzokat 9!'-re s Íg'y ők 1eütek
uto'lBó 61le!_felülr]< az Y. helyélt fo}yó küzdef6nbo!.

Áz eqvénl <töntóben klsebb üértékbe.o EegcófüIt Ta_lvard'-t nen szerepelteüő fraJlc1á_k el-
ren a tonéiát elle.o. V1vó vetse.qyzőkkel felváltva 9s|-re veszteLtüd{ eg_y zsij'r1üévedéBektőI
tarxilott [éfközésen u€y' ho8y Kamut1 Jetló dr. egy Eyózelqet sell calná]'t. Á le8jobb enbg-
riia]r Gvar...rati votr' t'*Í- i eyóZo'ennel végzeLL' szabó É9 Ko_Bu l,1 ],. 2-2 Exőzel\ct Ezerzetü.
Ezze1 iórcsapaturd.'e nulb éVj ezüstéren uLál eröserl visszaegve a VI. bc.lyen köLött k1.

A döntőE a ronar! és a szov.ieL ciapat Vívti] és r', VB leBnagyobb rüe61opetéáét okozva' a
ron'álrjk erós küzdelenbon 9t7-re r\Yertek. Á negie'UeLés f ő r'ószese a'| 8-Jőze]nes Drlnb.,
volt. dé a csaDat többi tagiát - kiL kivásáért,' k1b }r.rllrrtlalI |iüzdellltudásáéÍ't - eJ-isne-
rés íitetnetj._A szov.]eL céipat a szokoLErrál- jóv6l halvÜryabbal v_LVott és eÍüiaf,t [lontreal-
b6n eegd'őI b a vivóspoiüba! tégfrissebb ke1etü; de ttr]án legutolsó' hosszLr 1de18 tartó
eg'Jeduralo&,

Á csapaLnérkőzóset ct 111eLoelr L őTYersenJző itlke_t . 
Lgyórúte8 érLi'keLve e8Jedül Eamut1

Jeuő dr. e'Áyóni versertybcni szeroplése keltllat negelégeJést. NJru8od'ta' o''lJQ'hatJuk' hoBy
i;r;_;óií"' 'í;"seuvző tt'busu vívó faliilnuIta öourrgít eze'r a verseqyeJi. Mcu l.l_Lnbha LudáBbajl

''é'i 

*a''au.ór 
t u voliro rne_g e]őke1ó lielyeBéséb' haIlen ríeru fe1ké9zü1ése 9]-é8Éj,! bizo47talán

vótt u n.llu'tt'al1 kÍizdedt'udásra vo1t_ szürsége' tro6y a v'eTsony rlel].éz pillalrlrtaiL át' tudja 
-vászc}ní. Á csapa L ver::en' ek során, ná:: ez ácÁ mi}Ld1ij s;kerüibI Ejajnos' épj'eu a Japá]xoj' e1-

leni kieliese5 m3::közóse'n_ mutaLLoLoLt ez nets ]etsÍ]'}(ább.

Szabó sá!'dor tudása Lört réBzét sen tudt'a hozni ezen a VB-n és ez nem budás va6y fo!*
naké "d.és nli1a, llartc'u, a fetcLőss;:!b.jt vtl.Ló rett'(üéo és az eLbol kiindtrló önbizaloubíáriy. .'Álá"á""-''i""" á9l}:viiiödé sÜnk. h.rx]i _'zcn a foi;'':'tL]l'orsi. L''rl itjvrikezeteÚ' baráti hansvé te1ü
ieye 1ő o'r.rr tr'áv e_L JiVit,r'rli rehóu, s_ elj]lek erÚd'!,ij I l're kóll t l'',,1'isának nerf e] "'l'óen Í"og tudnl sze-
repelni.

GvlrrrtrrlLi Bólii és KajtrutÍ Lás.iLó llenzc ül(özl' vlg!o'|'lirLiju_Il a kö zópÍne zij }\yhöz t8-]atozlk'de
ro1g &yárou r,i hitleteb1en szol'galÍ.'l L rouLaL' :rdotts Kr!(u;j' ]-áJzló vitat]laLtlLla_Tr tehetsó8ét
pazarolJa eI sz of üaúom hia:tyavol.

!'e4)-yesi U'abu törcsBpatbi.ll muL.LLotL Le_Ljesitn;nyéL rreu J-ehet ér'"élteln1, de egy nála
tec}uíkaíIa{ sokkal ín.I(ább_ képzeLr' kót t-cgyveirrt'tur.: t vivó verser1yző - Losert - pé]dája bt-
zo\yítja' ]rógy két fe8yveTrlenbe]r nirr nár nell kíflzető veI'Íjenyezní.

véAiil szo&orú u(')gáI]apiLJ.rkúnt le kelJ 1rn.L' hory Gyrrn1cza róny':zerü iávoJ.nlrPadása
nencsak.'eg.y ;jó vers:erqyzii irlesósút je1e!1"'ette ' ltanen L őrci: l;l:r L ru'rk erItö]csi bázj.l:á1, veBztet-
íe eL beru]e.

A k.1rd eAyóni vet.séItyben !6 jrlrjuló v'1L óc.1 klsl'óbs::lirrcr cgclptlrbokból kíírla].ított
e13ó zE6-parJjl1E6;_TóTaíT6-;6fi- j ---1;];n! e l; tj eij}ik ccl/óníbcn jíúUtó k:Lr'doíÓ!ürral sr:ar komo]y nchéz-
ségeL. Ubyarril:ren sinj_o kerüfte'l az elsó J2 közé llorvát]] I-v!]' XovácÍl A. 6-os1 Pézsa -].0-
es; Bako1yi l2-eÍ]' Meszéna 22-es rEu){]szá.EJDa_L.

Ito r'vát}r elóször az argenbí;, Va,alo-t v€]'te eeg' )üir.d a frarlaj.a valleét sl_ma két Egz-
szóbe6.--:Ezüíán a fiabal szóvjel Nazli_novru] kefi.ilt össze s r.oha biztos Lovább.eer1őn€k gzá*
mitobtuk' plf laJratok ,.lLd :t, 5a.] Ö,r_l.r vészbebt e!1cn.j. Y1ssza.]íerii_Lve " r:e[éI\yágra.llontalo
e-L-Len vÍvort s óL nccvet"v ' .dakooy i'.rJ vivoLt adöDLói')e jutrllÉr'l,' s tóle verosóBeu szen-
vedve kl-esetL. K€,Lséj].e'te]"úJ ae íi'ága vo_LL a legkö]uJrebbi s nas.y lehet'óléget enBedelt kl
a ]r'ezebő_I ' aníkor a LudásbarL ó5 ruüinban nála g_ycngébb sl1ovJet fiutól k'ikupott.

tsakonyi előszöT lÍjl.rokulovot verte meB kéü czoros asszóbrj_n /5l4r5.4/ a ezrrtán cal.rTé-
se kajTEüEe16tt /5?1,5s'/, laviih&rroYval l.itká]a látott nagy cs..tát v1votjt s haJszálla} na-
rad! csak al]u] /r.a;al5,r!4,/. Á Tenónyáfjon isüót calareget kelJ.ett Ínesvernle ' hogy llorvátir-
tal Vj.vhts$:lon a dijntő Uejubósért.

Kovács AttiJ.a e1ő6zör Parent-t eajd Ínásodlk rnó ckőzésen PaÍ'!z,zát Yerte ne8 6 a nyotc
közö tE:EáRITáT6r.-Eapo tt k1 5'2''tlt'-ro. A reménJá8on Rigollt né8verve Pasl}owskLval vlvott
a dörltőbe jutilsért' akItőL 5rL,5:?--Te kapol,t kÍ.

Meszérra lííklós el6ó nérkőzósén € fTat1cia Pan1zzától 5rz]Is5r5sl'te. A renréqyá5on u6
Parerrt?T_ffiffiffiffierte ' de 1rsneü l,antzzával szenbekeralve ,l1r'|r-Te- kapott kí és végleg
kiese tt.

Pézsa ige! nehéz fuat kapott s n:indjárü a ,7-De^ Ptat]r9vrsk1va1 taláIkozott /5|1rr|r/,
Ezut áfr-a'-Al.áb oi' veTó olasz Maffel-vel vivott s c6ak }tárorr ',.s!ióbaJl 5s1rr.rr5,2 tuö"ott
győzn1 neg1epóen jó vivó'ellenfe1e el1en.

A d'öntőbe jub8*rt a lobor1yolítási IeJ]dszer ki üuJja tl'lnyBz()ri. lteBbélyegzóJ ekéni a két
rragy esé1yeo Pézga é6 Pawlow,.']d kerü].1' Ezembe eg7n,r:lsá1. PéZsa igen ''-éIyestsn kezd.ett' és
n,r[áuizto! két asszóban sze'.zétt Eyőze].Ee t /::'r,'-151. No'zl1_Eovonr Ra_kj- tá! és Pézsán klvül
Mavuha-rrov keTült !'é8 eg-yenes ápJon a dönlőbc. RemÉnyáEou Ba]<oqyí és PalrloÚakL vÍvta ki 8'
döntőb éjut ás t.
i)4



A diintót''en a Bskonvl -Pézsa asszóból Ba}.o[Y' Péter kerü'Lt kl 5!4 eJá,"yba]r gyóztesan.A:]1: va:'tu.k 
' 
tőle ' hog-J a" g-yózeienr iériót"""" ii";á it"á""ri'ág_"a;; á;; ;ffiá;}pp az €I-.en-!j'.zojcL valtotta kÍ belő1á..Ugya!'.Raklta és trJail1hanov ellen 514'5s4-re*ve'iüeÜt' de tó].el'c'-,iejjert szokatla'' tüzné]küJí;- erőtlen v1vásávar 

"óí- i"áJ t t' 
_t6ürj'áiá"ái',li"áíErnr 

a ööntö-

Pózl:a 18c! bal$z er'enc aésen yerse-qyze btr nert usr'RakiLátó1' nint PawlowskÍtjól' vala-:nLllt do-koqy1lól ís 5l4 arárrybalr kapott" kl eá csa-rr lli-vl1t'".,"nv é" 'u"Zri^""""iíái 5o t'"ra:o i-;' n'''rrval e]érü 8yőzelnci selite t té[. dobogorá. n:eartrryev,.lr eréleáJEiut "í"iéiüit, 
i,rouor'

]..1'.';]Í.::T:"9::} ::** jol,pgl 19 véaezhetett votna. fués keii-;;;'il;;;'.ii;i' É"fi,-"ii;á-3:' jjco volt' zzok szaúaTa I ak1k képesséBelt Ísu.:rik klelJgiuő, 'e"t #orÁása.e-3úor itsztettl, cl'Llut(; sok d]<cíója eled-eú:ritelei roarádt. -v.v bir9rpqpq.ou

Á verscny véflü. 1É a-suovjet Ra}'ta qyeTbe' &ert 4t4-€,s á].lásu asszótt Borra gyóze-lernü.e1 Yo_L L kópes befejeznl.
A biI'U.kodás egy kaldYorseuy döatójében soha scm ].eh-eü tetJes nértekben k1elégitő'tl'J czL az ereda:ények éltókeléséír)1 naqiarázatként nen lehet f;ihóz]li: -Íuáí'""u""" 

u:'y"r, 
"

I jr';-].(odís rlero yol"t rocszal,o "z ai_L"e.ír. 
_--

Á kardcsapatbqjnoksás ]-efo1yásáTó1 a szövetségi kap1tény 1gy szá&olt be!
_ Á csap&t!ane,'Í!oTolá9t'a$ a szoYjetek ,9 ponírjával szenbeu al 42 pontot értiink et ésj.';,/' i' II.. lleJ-Jre 

^el'ültiil&. ' 
11I... J,énryeJ orsi;ig_,'Iv. olaszország vór'tuJ.. .l íá -:i:ra'rio 

ói"pat4 cJopoj]l'ban dőnbötte el B_ bovábbJutáit. Nekijlrk Kpnadáü-és lrrgánt1aáb úerrótt l'e$'rá"niia[l'''L'lz' JLo::y'-ujbóI Kanadá!'al vlYjun} a 4 kijzé jlrtásért. ÁrBentínát Féu"á-"EÍr.tir- fáIvált,vl:''l(l-'t'a v('PEul(' !t]-g lknadavaf t€yenebbel a fe_lállltásb4! 9s2-re vé8eztíink. Á 4 közó .iutá-;:'r'i folJó kÜrladal llér'kóZésen^ B-atr onyi píhenü g nost az ered-néay i;ö-I"trt; l áoii6ü"'i_'.áoa 
"ti( ]'eJr8Je1ek]rel kol1ett Vl'rouÍrk.

-, '' ''' 
k",:r!',::i,l'ver$enyek gofli! 8yelrge _ 

te] jesitnl4yü .qruJüó Meszénát haBJrva k1 a ccap:'tbóIPé)il'i1' 11ovccs 1'. ' Ková('3 Á.' Baao\)'i felállibásba! v1vtú!-k a Pawlowskí:'PiLLkoY'sLl. _ 
oc h,,a'!

|"11:i: ?::1"téle_Lü lenli/ e L éQyulte; elle]r es Pózsa +, rovacJ 
't. l 

-é i-Éá:É.4;r 
-i:á;"i;";;;" 

,l,.
1 EyozclttréVe_L 9rll aTá-Ixyball bizLogan vrLtiik a korábban aehezebbnők vérc a:ráaaryi.

' Xcjzl,er_l a szovjetek bj.z|osal verték a fTallciá]rat i8y az első helyct e}dönLó lÉrkőzésenvc]íjk L:{l :ilíoz trrrü. Öli. Naz 11ro'ov 
'''Mav11hejaov, 

vi:rot<urovl" Ratrrta ieiÁiii úaiüáil" r' tgt rur u
YÍ]|!9ny! '.g..trti Pézsa, Kovács {. r'Koví9s T., és tseJronyi á.ouá ta ü"rú_".i;;h"ü"i: Á néT.i{ózésJY}^k::9:1i]:l-:""Tyti"'.EjIt aikerü}! 4lÍ-ra olhuzíua}. rovÁcs ímá;-;;"" t.;t' egyed'i.il az'eLBó sorozabbaJi' do .másoo:]r asszójábaa Mavl1}'aaovot tisztán Eegverve u"opíúá"r tuaott.

Kovács Áttila voJ_t a ltuzó-.enbel a nérkőzés el€ő felébe! és két győzelemlel ta_rtotiaf:;t'1" 
"sy:9" 'lnkább }eleler:diilő 6zovjet karciozókat. xtuorroben-lraz ír'8í-i.Ji i*6iá"et"" e"'''BLrita nclkul1 Dítcor v'Ivasaval sorra 9zerezte győze1me1t.

Á-uri csaperiun1rbol visz']nb' ke}Idnetlea neglepetéskélt Pézga lreg see tud'ta közelÍ]'eDli.Z elTyóni versenvek $oríin Dlrtatort vivÁsát és-núdössze 1 gyo z e:'ruíer 
_.'eu*iuJo 

t t ."*pot"!'czo reEiyltn1sétle -f cnnl.
Bakoxyi 2 gyózelruéve} és I- bentnaradt 

' 
asszójáv-al íteuesiteÜbe kiitelességét'l' a.zonbarjllltsorLróan az' eBJón1 versenJ'eE alatt r.utatobt vrvL ahoz 

".i"Íő;a;;i 
-; ;ái;_;;;;ts;." $essze-:.'t]ó '!ízzldtsat{-szaguak'l vó'].tak és i6y ő sen tuata lenaíretü;'ű;il ;";;";;,t;;:

Kovács Taoijs é1ete elsó ..ilá*baJnok1 daintójén elfogódoLta]r kezdett' 6 ]'etteneteseniLkl.rwo, elsö as.]zój]ibal) szinLe moáduinr sen voi!-r.a ió;: "úL;;áik iij"iáiá3eE '"ijo 
',l,.ao""rL'izij,J.a:r J)yerLe' de az eBJrre élesebbé váró nizJereln6en, atro1 sokka}- naeíóut'iáía"'ta-r,lt-LuJ' tr'ndelkezó versetly;'ók'gem tudta_}í -uclytáIúi, ''"' tuaott több rvózo]met qzoi-''l'J'ybu! kaptu''.k ki e}y erősen.ne6flata1itoct "i"'i"t"iEliiti;í: ÉáYáH'il.'Íiffií"il.?;?;t ver:eqy'rut1:r fe_LtóL.Iénül a rní j ávLm]ea te: reiE-vöina., r.'6áy óláo"ii"-J "!i:";i'}t.Á versenyzók egyénÍ ér tókeló se t

l:,t::'ü3#t5irn*^üjjÍ;I.Í"|;:'::i*:#";'3.:#'líT' nem bud'oLt nu-Ltévi for'ájá9€_n sze-
:';''h,''.3lF,i3;;inö.i;.5tí:a.'teriit iáiia,_i#"öá'j"$:"iÍj:;l*";}ifstí:;lt*:':l"xr,
,':llet'"e-.6irt._'i;a';ií j;';;-:9e vaJl' a_üÍ ecy'J9o cxü. feletbí úe rseny" o"a il"[á"]t t"bb nehéz-
i i:'r..'-LÍ"p.L."_;áit'iii"Ííai3 ' lnory 

éde.apját sulyos uetegeir násyTá-iTi 6'oii^áíi 
'i""uotBtrko

' j.',r a lco ze_l
lr:i.abt ].ti.)n

"ffio.;f".iÍ"3",'Í.:l.HifT,,**:tltt*|;;;l.'l-:: 
I]r'i:1i3<j-obt, mi trbb 1 ircl doi'b,

;';'t;;;3*x''*"3:íÍ',:]r:'*:+, *H*1l:j'|ii:Í;;:'i.i 'J,r'#ái;[';áJ"#i il'i|*'Í*3f "iji-"fr"|;'Í"iJ' fro:iiíI:'}"-*,1"f:'+:'lií.::3fi}:i:l' l5*l"|líj3"I;fr:í3] '1'#';}3;i'"íÍ}Í" ll: i " : ^ {: ll: :?u ia ;i;;;;i- i; ; 
"*áÍjit''fiiiÍ 

xfr' J" il 
" 

;B* * 
-fr 

ihivabalos tcitllie t i! irobutlcr t;t teljesl. benj_.

a problémrikk*i ktizd, .uii.rrL .Ba}lonyi_ P<íLer, csak cí *.yerrgt:i.,bmírrdenre. Jobb j-cLeg.r11.ipoLba.rr belb treirtir n,:r15;1oi',b 1,e1;je*

tel-

l.i. .i
.i.;i i; br,1rik
i ltilo-

;"t)



Kováca Tanás előazör szerepelt vÍIágbaj!.okságou s a tüzkefcszüséeie!. a kollektlv fele-
ro""eÉ#fiffi";;6;;"#;k"5;;.-ilíÍáaf Átésfue. Ez fe1téüteniil lyono b ba€'vo tt vlvÁ-
sá'a. noha EzeTeplését o"' .f"Íit"t]á*".;ie;;;; i;íi"g"i. -Í"l;eiijnúr uitá voit' Éóey egyéd
verseqyo! nem i!d'i to tüuk.

Á nől tór e*9énl bainoksóg yo1t a következó veraelyszá'n' aho} 96- verseryzőnő 1ndult'
''" 

""ffiiE#ta'iffittfutui"u==ffit-e"'az árső foldulóból ílrdeii vtvónőnt gl-nár_ bovábbJuüoüt.
i'#;áii';;";;;;;;-f ""e-1ó!ar" 

Éoú:-' neit0 és.sáirov1c.:É csoportelaókéut r ;u6sz D.egye-
a15ké;[-j";;ii to1ráut, 

'rg-Gü'a"Á.v_iól; "áuo 
széüesve tlgTabosan Jl]ozog'va r_ syózele.nu'el ld_

"Fdil'l"ür""e"es tebártá; Bájtő i_ee, -sa't'ov1cgné ,-as' Bóbie l-'öa és Jubász 9-as rang-
számu volt.

BóbÍs a fiatal fr8J.cia Jos61anat ellelx kezd.ett ég 4lrr4r2-T2 Byözö.tt. -Ezutálr a Se.uusen-
tot vei6-svád iár.-'.r x""üri-j".^' áiu biztooaJc.vert 4i z 

' 
+ rz-ré..l-aöntóbe 

. *iutÉstr. lPp
ii.i. 'irit-,i*rt- esztend'őo en]- b-';í;;L n"goor.ái vivott és szoiog kiidelenbeu, dó két asszó-
ütsí'efr-"ótTlil;4;'-^'"á'yuá". ö telát efyeaes áBon kerÍilt a dörrtőbo'

Reltő a frencia DeDeftls-üől Eladj áIt az elsó roérkőzésén fájilal:o.as- vereeéqe t- szen_ve-
dett Ei!:á ! i. a; í-;;: Két;é;üérea. i'ósy"a balkezeg és é1é8 furcga gtj.lusban viyó e11eúel9
;i;i"iíi;á;il"ítá n"jiot'".t. nááoaj{ nyert asszója utá!.' usr vé}tiit' negtafálta a helye'
YiYónoalolt ellerle.

Haroad'rk asszóba']a bals ze reacsé.rel vesztebü. lhtatt a ren 54yá6on' Urbaaskát 
'.'Fo}.scht ' ,

Rasztvorovát és Jelcsicset kel"lett tleB'yeTnÍe ahboz' hory RA€lovaI_ v1vhasBo]3. a do![ooe JuIa-
sari.';l''.et a néTkőzésnek e1ső asszóJát 4r2-re negqyorlej na! d t_elJe_sen- állve naIsdva' a
i'iojir. 

".i;"[et_4iö-i" 
prriao"uoi atátt elvesztotEe-. E1áÚa aitu!-k nek1 tanácsot és b1zEaü-

T-[-tá..áaíÁ; -u.'áooia 
á""uótu';o Ee6l-nt csak bál'ortetalul vivott é5 két t árnadásü véglehal t-

va, 4!2-re ves zte t t.
sá}ovlcsDé az amerikai M1tchel.l 1€győzé5éve1 a2 o:'ersz lorenpolaival ker'iilt Bzo[be. Ef-

"ö o"E7óTáE-EiZ-rá neÁr.ycrte, .4ajd s. Eá!ód1k asszóba]a 2'2 ál'lá6ná1 bal h. üvelykuJ J a egy
a.""áóiáiá""ai_ná lrái$r"t é. á seitues ntatt kért azijnetbe! Ieragasztották az 1zületné1

'."J"Á"ai ui-iáu. Te''nészeteseD a tőrL trá_qYi tu_nt uen tudván' ozek utá:e 4t2'4tl-!e ktkapott.
l"il]Á"-."L.í"c;;"k}';;á;J k;rtirü szénle. aÍ.í t belga tórrel 3 asszótja'n negvórt ' ate a lráIa
s,'rk]<al "gyéngébb a!8ol c}urth1e-LőI nli.r véIesóget szonvedett.

Ju}ráBz ctső assuóiába.n a későbbí v11á6bajnok zabell!& sz eué tyében. náriE tgen erős o1-
r.', r."Tf-Eáoó t, ú. arrtoí 4lr.+.u-ta szoros kiizáelenben kapott kl. Á renéqyágon a fl'g.ncia
rl""i'"i""t n6Ánérve n"inuaváí kél]eht viv!1a' a]<ítő1 +3L)7s4 )4l2-Te \qlott.k{. .A' döletőbeD

"áy""áÁ- 'agó""nott!, DepetrÍs, Szabó és zabeÍlla kerülteli' uég a renéryág:ól Ragrro é8 a
r'y'ugutnénéL Sc}r.oj ed keriitL a teEijobb 6 közé. A 'a1öntö az utóbbl évek e8Ék lo8szebb nói
rtórrtő;e volt, aho1 zaboli]la és Ragno e8yaránt 4-4 gyóze}ermel vlvtak holbvoT8onyt az 1.
bely','iL. a-oriÉ tefiesen Begérdeleltetl a izovjet vl_vónő 4I2-re lyel't Beg. Bób16' Ke_nutl Je!ó-
lröz" llagórü.óa!l veiesép;ge1_kezdett' de az bá_E sche1ed-et és Szabót o-ra Yerve 

' Jó' taláJ.at-
arlurn.yal slkeiülb dobógóra kerülnie. ETod.Eé\yével folüétlerxül alégeaiéütek l€betiln}' mort
eró,r el]en_[e]ekltel szeúben, szép vÍvássu1 noázkva1 bomzéflro ne}}é egy uJabbat Bzerzett'
ezzeL egyben bizor\ylbva azt lB' ]roqy a víli\g t9gjobbJai közé ke!ült.

A nől bóf csapaüba;iuoksáÉ kÍizde1Í0eít sákovlca József Így Jelte[eztet
Csapa tirangscrrolásbaÍr váraüla-nul az olagzok kerüItek az élre, násodi_lí helye)r a lagyaT

csapat és negyedlk helyen a szovjel'ek vol t'a.]r. Mi ÁrgentJ.oával kezdtiiak és Juhász DélküI
f e1jill'va !o]o-ra '.\y ertij'rú.

A lengJcl cts.rpat el]_enl_ ruérkőzésen' ne1y nég csa} a csoporton beliilÍ raígsolt volt
JrivB(ijva eldölJber:i, a sériilt sákov1csnét pihentettük és 1gy nyerüíink glr-Ta. A' ]en€;yele}
!L]cJ'i l(teséses nÉrkőzésen Jutlá-sz nen vivott és az ereautré.ny 9.2 voLtj a J avu!.kra.

Á középdö.rltőbeJa a TolláJlok el]-eD á_Ilttuü fe].' ee8ped18 az e14ul t évek bapasztalatal-t
ftgyr,1enbo véve, Sákowicsné nélkü]. I]_lenÍ'e}e1D]í DrrEbátI stancát' Jencs1cs-eü óB szabót
szerepel!:e'" bék. Á baláIkozó a várünál laByobb és kön-nyobb 8yőZelneL hozott. ReJtő' Bóbíg

'-r, 
cÚLácey 2' Juhász 1győzeIeet gze'Ezett ) nlB 6]Pre a to4án csapat csa}' Szabó 2' Je!-

c.:ios és Drínba I-_L ryőzellrével tudott vá]€.szo}xi.
Az elc|:z Bér.kőzés 8.]-att érezhető és sze!.Úol láthetó vo1ü a ronán lá]xJrok tdog€6 Y1vá-

sa, eun1 ter'roószeües következ!élye alxJra} ' h€y og.y csapat az elBlút, év1 slke!9két b1zo!y1-
Lanl szeretnó.

A -ma€yaT c$ap&t nlnden taaJáb dtcséret 1lletl' nert nencsak o3oalnóI\ye9e!' }le.!en ta}bl-
LábóI 19 jóI rrlzs8lizva verték t0eg erő6 ellenfoltiket.

Közben a szovjet láayok 9t5-Í'e Yerték az olaEzokat ós - n1nt azt előrs i-s g€Jtebtiik -E vllágbaJ[ok1 cl!é!t a azovJet csapa.ttal ke116Üt mg8vlvnu!-k.
Rejtő' sgkovlcené, Gulácsy, Bób1s a_llt aze4ben a Gorokhovar zabólbal Ragztvorovar

sa.nusenko ös9zetételü szovjeü csapattal. vé8í8 feJ-f€J nellett baladva ' Ttbká-u látható;
hallatlaJu1 szép, eporbszerü kiizdelemben végiil '8rB volt az erealnéÍ\y 

' 
de 46t47-eg Jobbtal'álataIfuryud{ka1 ni szeroztii.k !.e8 a r/ilágbaJnok1 qfust.

Á s1ker fó Í'éBzgso Bób16 vott' gld a vtl"ágbal]aokságot eldöntő uüolsó teJ.á].aüát 
'lagyvereenyzőhöz eétbó qyugaLoEnal aalta be, s ezzel győ ze Lneijeek számAt r-Ta ene1te. ReJtó ésGulácsy 2-2' sákovÍcsné 1 61őzelenuet vá].ü részesélré e leBérdéne].t 91ke!r]9k.

A versorryek egyéní érbékeléset
B bls lld"1k ezer- a.'tlágbajnokságon na8:y Yersenyz vé érett és n1nd. az egyénl' mind.

csapaTTéEe-ffiffiorán klt ' .,lkéd. - telj osítnéqyt ry.'jtot . Szorgalma', behetsége_és vivás_
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szeretete ni.Ddenképpen alkalDasBá beszlk ar'ra ' hogy a iövőbeD sok glkert szerozzen v1vó-
Bportullknal{.

R6iüő l1ai1kó v1Yás Lud'á6ábó1 n1t sen vesztett' ellelrbe! önbizalon h1áIytql való k1-
t'aey',Éát_iffiffis ázea ciott<ent1k eTedmenyességé t. o].i_npiai cs apa EuJüjla_k f olL é tleir.i.i-L
erőssége kell' ho8y leByen.

Slr}ovlcsné sériilésélg igeD ió1 vivoct és a későbbiekben il]*ább kiizdósz ellenével ' nlnt
r""t'rffi";ár rgy;k6r;i t_ciÁpatá Áasznára vál;ri. Érezhetó azonba.n' bogy 1de81le8
Í]Lncg rendbe!' a_üjln feiLéüle!üI segíEeni kell.

Gulacs:y trláría az ldei üagyaj. bajnoksagoko_o és a párízsi Jealty kupa ver'senyen élelo
lee ] o5E-i'6ffifEt'-!u EaLta. Bgl;;e:.eucsé.jé re közvet1enü]' a vilá8baj!okság e]őLt su1yoe6'.]x
.oiüet"qéáettl a-mi teTnészetesen fornájábarr erísen vlsszaveteLte. Á dlá8bajnokság o€jJénl
vái""qvéi sorál valószlnüen éppen ebből ktfo]yóIag o_Lya11 idó5zakot fogott kí' El'kor gem

;Ji;ót"._;"; tá"oi""eót o"' e"Eivé tr"uori"ot<,<i t vivoc_t 8yerr8ébben cér\y1eges 'iudásárr .. Á

"."iá i.}"".""""x artár_ur.ve_r határLa1an kű zden1 " 
Lrdás ával uécsülettet heiytállt' do vlvása

ekkör seu voit saját !';fgiáltoz ]íéIté! kie1éBitőnek mondható.

Jubás z Katalín az egyén1 veI'6enyek sjorá1l eÍ'ős elle]]feleket kapott' 
. 
a}ikkél szenben

nen iát€-óTE-áTffi'd elt é'zerepeL. A lsapaLvecsenyek s oráIr 1énye8e9 eérkőzésen a Ioüá:}ok
el1o! vivott' aLol teljesiteLte a tőle várt követ el-oényt.

Nót tőrv-ivóin]< eBész évben uutatott lelkii$trer]etes és szorgalmas nunkáJ a vilábbaJuokl
syou"i;6t'['oá6 i;;;.i_kö;" b;"áa paíaat nutat a többl fes)rvernen számára is.

Me.. kéll eE_Léke zniirü nég eze]r a he]yen MaJ.o si Pau1áró1' a}i éz évben nolr,keTült vÁIo-
s"ta.il!? e;';*_:;ja;"]*ő i!" F"i telr""íÍ_íól"""á vótt a csapát 6jkeres szereplésénok. D1-
cgór:etére azt 1s e1 r"rr 'á"áárrii 

-"óÁy_"-óiápáitói va1ó klharadásác cpórtenberhez Eé1bó
íiíái""_"ir,"'i"e;'á;"I-a; "'}"rriai"uiB"" 

nunká'jába! ezntán is naladékbaia-out résztvett.
Párbil.'üóf es]yén1be! 92 iDd'u] ó lépet'l' pásbra. 'I4 csoportba! vitá'k dz o1só forduLót' 

_

.to"ffir.,át"o-íel""'^."ceoilortbai:Lbonyo1ödott.Ie.Áze1sőfoIdu1óbót]d!d
ö"oT i'Tiáiix^ri"iiütí"uJ. t 

' 
'é"h'1it;E"w;E i, rur".ár' csoporlolsőkénü ' Neüere násodíkké.ut

B. N8'8J ped ifi hafnadíkkónt.
A uasodik fol'du_Lóban Neno.re, Xu}cBJr csoporceJsó 1ebb' tr'o]lyve6i pedl8 4 B.yózele'lEel

cuopo"tt u..,''.á1k' scb.!0'1t L el:y Al3zelraet szerzéLt abba-r a cáoportba!' sho_oJra! chíarl'But-
r.lái'rt'o. ]'lndwa-Ll e. cz_i'néií"i" nen Lek tovíbb éB scLEittell ]<1viil Glger és Besseng.ns vol-
iál' i 

_íí""o 
r.. 

-u:N"€' i;-"s';;é"." ] 
"o"""^ 

juLott' eert kevée volt Barbursk1 é6 c1plla!1
ollerl eIéTt 2 győze]-me a továbbjulashoz.

]{!ron veTsojryzóD]. kerüIÚ fel a legjobb ,2 közé FenJrvesr-5:9:' Kd::9| h"'^' I9i:i9
!-es rangszóomal.' fe_oyvesl e]só 0érrözóÁét cípT'1a!i eJLen 

'3r'5t4-re 
veaztetl,.A vagaez-

á*on BouiqL,,'rd-ot 514;6ri-I.;; órprr..it-!r>'r'i1,5zz-r9,'y:_ieuÁí<tt.6.5,r.5,rl4-541 Gonelort
5i4 r2l5,rí?-re és vé8lil a dönLőbejutáté.t J(osLaYát ,'',6'r-Te veTue'

Nenjx.e e1ső nérkőzésén 
'lo)t+|rJ5l2-'re 

veszbett a ba1l(eze6 svéd skogh ellon, akt továbo-
torvtatvan ió szerep]ésóL egíepáu ááón a döntőbe jutott. Nenere Hoslryns-sal kezdott a re-
Áéoías.r'', uirt +r5,_5l+,5ll]ia - pályaJu';ása sorá'n elöször - megvert.

F]zul'á'n.a fTallcia Bo1Bg1er volt az e1}enfe1e' aklvel szoros ered_nényn /4|5151415r4/^
E'érkőzést vivott. Trancescooi köveLkezett és a győzeJen a vártlrál nehozebben 2l)r5'5|r12-

"é-""úiét"tt 
neg. Kos tava ol.]-en nár nen s1került- győz.íe N€nerének' nerb-a bátr.an ko',de-

nÁnw,;zó szov'let-flu 5r2.5l4 ard:rv r'or' qv""' sko8hó"n k1vür a frerec1á Brodln' az osztrák
il;"";_á""á';i;":iul-l ír.-''ót itol. É'iirt ég;.''"s--á[on a dö!bőbe' a rerné.qyágon pod1g tr'enÍ'réBl
."iÍétt-" o!-u"'ollnptaí bajnok Kríss. Í_ aörrtőoón FeE)rVesít a IT1.-Í_v.- hel],re váTtu.]í ' 

de
Troet-tó] elBzenvedett vára.t1o:e veresége vé gü1 is vlsgzavotette az v. he_Lyre'

Tefl e sltnénvéve] ig..y 1s eléaed'ottek va8Jm]]r ' hiszen h1hetetlenü1 nehéz renéryásog
x""""uiií- i,'io;T" b; 

-; áEítoo" é."óut arpral óiienáre, hogy első lzbon vett 1'égzt vtlásb8l_
ii"r.iaéó" ié"" - j ór- ueijailEu- á nályét é; egf,i edüI vo1L-képJ! a v1Jrígbajnok Nlkan bchíkov 1e-
Eyózósére.

Párba']tőf cg.ipaLoajo 1b nonzet }répv16efLetL6 oÍrFát é€ az eFjJénL VeTsen'yek ered-uéAyel
a1apjffi_Eö TfiíE nI-íZ-5-ös ralgczánot }eptük. /+-es cooportbaa AuszcT1ával' tlsA-val éB
Kenadával kelleüt vivnuÍü a továbbjutásért' Az a'merj'kaiak elle! FenJ..esít' plheltebre 14l2_
re gyóz üii.o_k ée ugya-nez vo}t az eredléqy Kane^da el_Lenébon 1s' ahol Kútcsárü piJrentetbük.
Au6ztr19. e1len olya]r nérkőzésen vivtu.nk a csoportobal' [e}ynek senn1 jelenbősége neD volü'
de a szabályok értel-uéL'en &égls 19 kel1eüt vivni. Á Batt1g' losert' Polzhuber, Trost .csa-
pattól N€nore ' B.Na&.' IeqTvesi' LulcsáT eByiittesiink 9!6-ra kapotü kl".

A 1+ közé kelülésért ísüút ÁusztriáYal ta1álkoztuDk s. lrj_ndke t tén uÉ!ya]1abba! a felál-
l1tásbcJ' veTseqyezve mostnár Ku.LcsáÍ J' tr'e:r\]rye s i 2' B.NaBy 2' Nenere_2 gJózel'eóvel ni
4yert-iink 1gen neggyóző vívássi'l 9l2-re.

'lzzel 9: B_yőze_LeE'ncl a 4 ,Cö:'Ó kePi'ilturllr' {rtlol a dÜntöbe j utás&t a szovjeteket kapbuk
eIIenélül. ok KoBtava' Nikonijc.itikoY ' Yiteb6kí' KÍ'tss letá]-11tásban' n1 Nenere ' tr'e4]rveEi 

'B.Nagy' Kulc sá]c ösgzet.{tellr:rr á'I]ÜlJrtk kí. A verseny a keJdcBaDab d.öl]tő né_rkóaéséhez }rasoD-
1óarr a nl vezetésiiJrkkc1 1{{lzdódöLt' vé6efod_BenJben Bs' lrányban vesztetLiilrk'

Á mielnk iiözii-l }]cmere 2' tr'e]ryvesí 2 és egy kebtőE veTeBég' KulcsáT 1' B. Na€y J és
esy kebtíjs vere srl t'i;.';e l vétlzeLl'' A Érzovjet Vivók közül vitebskí 

'' 
Nika_nbchikov és Kr1ss

2-2, lio:;Lava _L ';Jc,.:.''1':urror:'1 ,:Ec''clcIb. A k'''l:''.\gyig menó küzdelel!ben az egysé8e5ebb szotJet
cs$plIt lT'1zijl !,. ti.'l'l'l |1,)'|vo:.o(tot t' iloü'/ iikeL cIl1R cPiy alaposaJ] f e Lkószült' jó foÍ'nábaD Iévő
ct]Jiü L lejrs9_l v.'l'|'i.l.lili. m(}Í..

-n.l



Á III. holyért a svéd.ekks]. nérkóztiilk' 8}iktó1 a [u].t évbe!' l(os !}.váb8a rogsz enlékÍl
voresó8et azaDvedtiink. Á fáTad.ü és 1e1k11o8 ig }etört BrN88y hglygüü s<lb.nlütet Ylvawa
Jólesö révgJ1goü vettijlk a sYéd csapato!.' mert fölóqyes 8r2-€B g5ózgJ-EÍilkJr€I blzto8Ítoüüu}
bo..III. helyiiJ]}€t. Á 8yőz61€e Nonere és Íe]tJrvgsÍ 

'-'' 
scb.nltt éB Eulcsáb 1-1 ryóze]'-névol

sztí.l.eüet ü.
Párbal tór csaDaüunk élvonalba való vissza!érése két éY6ü váraüoü t'ragára és Ez a

alkaTogJrek'elköA]r'Iélhető Ézereplés fóIe8 a csapatszeIIen negJ avulásának eie(hóqyer
Á versentrrzők e8yén1 értékelés€ t
!e4Yyea1 csabs' uJ o[cké"t .l.eriilt a cBapatba és erxreE. ollo!éTo.ní-ud' B.z é6rá!ír _u1Jltl_ acsaoam-e6aT-3_óTóI- a véJünál eredléqyosobben szarepelt. xárkőzéseLD. üt}rlbb a fuhetetlen

konóentráln1- tudág ég LiizdóképegBég d.oEbGotlo üt kÍi lövóben1 sikorEí.b'g5 Ea.',idaa1ta!ía k31l
tecb:dkai tud.ágáü 18r l. flzíki]ílag íBgn í8élybovévó Bérbal üó]9 v€rsg4yek sol'áB der:iilt k1
lgazánr hoB'y káT Leüi volna ensrgiáJából a ubve!óeryék go!á! üöbbot elfecaéldln1.

Ne!'ere zottá]a vivásál sz eEéBz vivóévaísoráu érozni lebeüott' ho8y a [osz}rval Ytláa_
taJnoE-ffi-n--6'E6E7t e tü önblzal_Eát még nem slkeÍiilt visszolJrérnie. Á csápatve_rsenyekan nár
neÉközelltatte régÍ foraádát és el!d'6n !€néAy !e8T8'u aÍra' bosr Jövör€ l_@éü a tÉ81 e[o-
rét látbabJu-k a páston.

{ul.csár Wőző a párbajtőr csapat kulcsélbqre. EsroteD1 Ínthkáí n1att köri61 sen tud.ott
uev kFs_trfiT-á_T6Ese!&eíTei a-hogy érro Bzi'i-kEóg lott íót-a. Ez erósen neblátr'zott dJrtt
egréni' nlJral ceapattelj esifnéAyénr abol f,őIeB f,illka1 féIké 8ziiletlenségáböl blfolvóa:e neu'
brrdo bt képessó8gfu.6k negfeIelóen szerepelrl. Áz ó !ér8ékéltébb téugsLt!ényénsk tildható bo
égJrÍéEzt a szovJeü cBapattól o].szenvedott vereség 1s.

B.xaaJr Pél. nen vivott Jó forrnába-o. ezen a v1lfubajnoksáÉon. Ez vo!.atkozilt,[i]d. egróní. "
'ntna E-fu'fit6'fJeg1t!éryérÖ. - Az e1nu1ü éve.. tapasztálaÍal szárln't ő :ron' tud'ott síkereíen '
Bz6r€pe]-n1 a szovJet vlvók elj_en l eó81s ó'' ksll€tt a csapatba átIitÁÍ{ t lert gcbnl.üt Pál
9r{9n.9_yeJrge foTnát fiutat-otb'az el6ző mérlrózéseken és az eg-yéní verBolybs!.t hory ezierepel-
tetését n€n [erbíik mogkockázts.tn1.

scb"Eitt Pál !'eB1s!é telv€ nu]-t év1 bát;orta.lgn vÍváabót adóttó 'ryonge t o1;' esiüror.r5é ü,
sen aEGgyání 

' 
sem a csapqüverseqyek sorárl ne! q]ruJtotü k1'erá8ítő telJo61tEa'4yt' Ja a csa-pat hasznárra a}ar vé!L:e1' 8lrkor felbétlenü]. vátto'tatlia ketl kiizdőnod-órá!..

Befejgzé8ü]. sá}ovics .rózsef szöYetBó€:1 kapíbá]{r ek]<é!.t öBszggeEüe szertplóstilkqt r a
P+Byar'vÁlo8ato t t vlvócBapat az L967. évi moltbre9l-i vivóv11á8bajnokEátso!' o&r I.' két II.'
}ráro!' lII. r €8x V.r két YI; he\rezést szer'zetb.

EzzaL a irelzetek pontverse4yén 8. II. helyie kgÍiiltiilk. Poltgzánba! r, )butot érttinkell ez D.e8felel az oli-nptán és !{oszkvábaJ1 e1é!t bel jegÍtE'éryiidmek.
Elégédettek azo!.ban !égB€n lehgtíilk' merb tóTc6apatuJ1} isőalöt looD'aloüt {s a nrrlt évLII. he1y helyeüt vÍsszaegebü a lrÍ. helJrro.' Kardcsapabu-nk id9á]-t6 YorBenyzől' korban Ióvó "

nagsr luti!-nal és bec-bllka1 tudássaL rende]_kező vo]PÉenyzóket felvonultatüa Ía! tualotü !g!r-
blrkóznt 6ry flataL' nég e]é88é tapaEztaJ'aülan szovJe-t csapattal. Párb il tó;r,ö zól-nlr 1s ké]
p€sek snJxéJ. Jolb 6ryé]11 és ceapat_eieduányek eléréeéie 

' 
ha á csapat nl.nóán 

'E3Ja 
teuos

3reJével készii]. fel a lagy !.6Úzetközí veisonyekro.
t motltTeali vllágbeJ]xokság ered.D.éItye1 tehát. a BzeTza]Et Dollszénokat telrlntve. !"6tf6-

Iel6nok_ nctdhs tók. ha azónban á. csapatberr feJlő isb'etőségeket- veagzijk gzáIJútlísba' ákkoiazt kell Ü'ondanullJí ' hogy képes8égej_!k a1att szerepel!üak.
Az ou_BpláJr YaJ-ó Élkergg szereplés sJ-apfeltétele a monbreall- viláEbs.lno}:sáA üaEulaé-

Ea1 Bzerínt az kell boBy l€8-yenr a nagy 1gé4ybovételii felkészti1ésL [u3tÁl; - öit!:énü vá118tró
v€r'geqyzókböI ks11 k18J_ s}1t8Jxi a csapatokat és az otyésület1. v9ls.ul_nt a szöveüBéqt véz6-
tégr]'€k egyBé8esen álláet fo8talva keIt üuJr]rájukba:e üé-uogabn1'verse4yző1lcte t' ád'őT"L6t.

.Á szövotség1 kapítáAyu]rk eÍ]xa16nre ktterJeaiő ' talrargabág-oonteB. ős:rbig.. szg.kgzorü
b€szátro1Ója utá!' az elnökség üaaj sl' 82ó1t8}-hozLá Be glb.anazotü beÁ záilolótchói.

Szerkegztl a Szorkoazt6 Bizotlsá$ - Felel s sze*e8zt6l Endr&lt Lqioa Szakazerteszt r Gábor l r,o,lK zponil azerkeszt ségl BpJ(IV.,IaMmrrezet ' s- Telefont 140-03{
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