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MAGYAR VIVOS'Z{JVET5!](; tAPJÁ

XVITI. EVFOLYAJ]/] ), SZAM 19t 9. MA.llitj

Martini Kupa egyéni párbajttírverseny Lontlon 1969
Lz L969. év1 tlMaxbid Kupa'' páxbajt ruerse4y oárc1us ho 8-án kerillt ne8rendezésTe IJon-
aontán.'l ma8ya! szlneket a iersbiyen KulcsáT Gy z _éB Neeere zoltfur képvlselték' 9k1l'
tlr. Torday ],á-5 os csapatvezet vel e&ytitt nárcius- h 6-á_n u azEak el vaguton az a:lgol f -
váro8ba.
ProsrB-ngzer,Íi. de nagyon' fáraBzt uL után ná:.clus h 7-én este 9 orakor éTkezti.ink London-
ta.-.Az et zeÉes teTvéknek negfelel en a sno!,]s Hotelbe nentiinkI De Beaumont elnijk foglalt
részíiJrl(.re Ezob át. Elszál1ásolásruk kÍf o8ástalan vo1t.
Á vorEeny nárclus h 8-án reggel I/2 9 r-alror kezd d tt B azor- ,2 versenyz 1ndu1t ' k z-
l-iit ro dirtorai é9 22 anAol._Á rendez ség az i'Irdul kat hat B-9*eE csoportba osztotta be.
llinaáo csoportb l 4 versényz nenb továb6 és ínnen n rr végtg kiizvetlen kieséses lgnalsze.r-
ben folyt a verseqy.
NeEero a J. csoportban /9-es csoport/ keriilt. Kttiia en kezdett'.7 e_L]errfelét blztosa]'r

".a'l. i". kiizt k a leni:veI trdrélewskit ls 5!1-re velte. Utols e}lenÍele volt az odd1B
ÍÉvésbo iÁ'ert franc1a Várrrre ' aÍl trattattá energlával vetette nagát a kiizdelenbo és
áitá"tiit-rÁ- ll"nére t rJev znre.'Ez a vereség Nemere-részére a csoporte1B ség eIvesztését
iáÍéntette. A caoport iégeredrnér1ye: I. Níebala, IT. Berolattl' TTT. Kulcaár' IV. Jar.obe.

Á hosEzura nyult el nérk zések után d]édsziinet ki'vetkezett. Ez alatt a Tendez 8é8 - a kii1-
iiiÍar - ceap"tí.ze t<'k bevonáeával - az el &érk zések ered'néllye alapján na8y pTecizltással
készttette el a ran8sort.
A rsÍlgBor é'Lére a lengyel Nielaba kerii-lt ' 2' a belga Bessao'ont ' '' 

a fr llc1a Vai'llle 
'
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_ 
rli,iéi" ' r.-near't /É7, o._Éo""" tcÁt, i. Éolzhrrb r /^/, a. Dobka ./P/, 9 -.- P.'I /G'B/,.

i ,''.l'ri"'iá"á'zr'z.'rr. bí'o"L Jl'/, tz. 'Sá.c"ro /Í/, v. Beiolattl /E/, :q. Hosk'1-lrs /GB,/'
í;: d;Fffi_É7,'ro. - sir''t"uio /M, r?. leane /F/', ]B. Kulcs&c| 1!. Bar'Lrutek1 ,/P/ 1

' 
: il;lilia'ini' /p/', zt. uárs t'eal '/c's,/ 

' 2z. canc r /B/ ' 21. Jacobs /GB,/' 24. von-Esten/lv/
Áz e]so 8 versenyz<í eitldjárt a 16 kijzé kertilt, a taibbinek ezér v1vnla keI]ott. Kulcsár
á-ri. rl.rye'' rtrrr"gsoro1t ieng:yel Gonslort kapta e11erlJelii1.
Kulcsáll RvenAé_o. er tleniiJ" vivott' az ebédszijnet !Lé8lnkább lerícrevite tLe s -.j l}ehet
iáii-.ar'!í"Táei "x.ioiá - oo''"i'oí.vé81B kéztien tarLotta a rnérkÜzésL. A fáradt Kulcsár

"".-ui"T 
á" 

'*gy- 
t""or" ááo t tart ' 2 n t res 1engye11el é$ 8!6 ariirryu ver'eoég1'jel l)ai'/t.t

oi a pástot s-ézzel a verseqyt.
No&ereefleítfe]ea1en5yelAld.rejev,ek'.ivo}t,.rkitapoulban..fiilérLyÜJenvcrtme6.fudro-
.jé*Áli áo. 

_ 

ran*szá 'maJ_.-á ir. "*'É"iu.' BcroíaLt1t rne verte Br5 arl_inyb.ui. Neme'fe }iJrs
f,; ;;'' k;"a;c[. -niáonyl"l á" 'ágá' ArLdre;ewski ' sa,jnos' J t kíha:jználLé,t 'p'LlIUIJtok Ü1ílLt
a;o:;;_"íh";"; t, 

_ 

é s ezt" kijvJt "i 'a" ""oÉ 
turtáni i<ellét uz credj]Lor\yt. v giil B:}-ra tl'vtl- .z tt éB ezzel Nemere Íg k1esett;

L24kozoLLné ak vetkez<imeg1epogTeq}cilJ9|volLJkilla'L6ted.t-:']acci]rotJ!,Il]í.nb'llulI-
;"il"_'B;r; Bar6u1sk1-Hoskyns aio._l16 k z ttj éroekoaebb erodrnet\yen i von Hsílcr) - 1)ULku

8 32, Polzbuber-Allenajtd. 1038.
.l' vérser\y d nt Je - az el z évek lebo_nyoli básáh-oz h'rsorrfo8r' : .a s9yP?"| l1111_-b'1|'_.:ii:l u tt
1o nagyon aisáeá kcjrtillre llyek ]iozcjtt. Véi3ercc1m 1;y}2e1,.a clorrb t 2 ktrvésbé j.stncrL l]r:'ruro1;l
;;.;;;i+;a ;í"t" tiai.:tte s Roeurb/, ak1É iiz cI d rr! ben Cr$JrforlÍlíilr [J:4-r'c V.;I't ]í írz.o|i;;'*!iií;a ;í"t" /iai.:tte s Roeurb/,..ak1É irz cI i] nb ben' C]$yt'o11;rá1 [J:4-r'c Vcl't ]í ,,.1,L::.:.:
Ívásebfinex tar1,ot t 1errp;'y e'L versenyá(jkeb ' Gorisiort ' i1]ct; .lcg Nie1ub.á!'. '4 VCr'Í]t'.r\y \"(l11tt1'13iJ;;;iír;"x [""ilott r".1ra;le-L-velse ny;'o,ke,b, Gorisiort,. i1Jcttileg N1e1ub.á|'. 'l VCr'Í]t'.r\y 'u"íl11cI'rJtl*

'éi'vá ' ' 1. v""irr.o- 7i7', ir. ná,*i' /,!'/ , 
'IIT., Nie 1rlbu, I Y. !*i]ii"l. {':l:]*l:'9Í- ]::l.'i:,l\').'/ 'v. Von Essen 7si7-r-Vt:'A.a"ejowski 

'/L'eí:rs:;yeL/, 
V.t1.. 'll'rost' \nTI. J)cllzhtrller' ,/rni-trdltt:Lt;o

oezbrák/.
versenvz lrrk fá.raclL vivÓk bclryt.lluÍrsliL lrcl_LLett,ék.
het tl"yen vártrt,]_an ereílllt, Il,y ;_r'kcjzvi:t-l.err.kl c;'; :;e l'l

bonyo1ito.b t, veI,Íjt)Iryn .l / t:t\.y usÍjz ' 8 t,rrJá'ltrtr'lr,
vebkezhe t.
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I_Lyerr verBel\ylr .-] i1,;ert' ]l'ílt.'r,/ l.jz()I'Ul)tj Vi'tl} iJ ÍiZ0 P()]l(]l:j,'''Jttl}(' i'(llru.ly ez ;t.l },: lif c,tlttlt;l]

6"e'1 & nÁt,;,ya1.t<ijvetiílitl r.cil,inérlii.L rrrtl11jtllc:lli, fujelll'/,'Iíltvl '.jd:zl' iit,t,liliÓ.
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Mugyu rország junior egyéni és csapatlra;inolcságai

1?_69. t!ánc_lu8 8._áa_ a Játékcsarnokbaro nJolc caapat 1!dult' k ziittiik két vidéki' a Pápa1Áv é8 a veBzplénÍ Vegyész.
.A. csapatokat a f bll'á} a re.ngsoroJ-ás alapJáb két cEoportba oEztouták. Á csoporLokon bc]iila csapatok kairnérk zéEt v1vt8}. 2-2 csapáf Jutott: a né6yes d'c'nt be. A továbbjutot 

' l.llgt-
vg- kÍes tt né6'y csapat k zvetlen kiesésben v1vot'r t ovább a bajnoki cirnért és-a heJ;iezé-
9ekért.

Áz 'íAlt cEoportbaa a Bp. v. Me eor' a' ÜJpestl_ D zsa' a vasas és a Pápai MÁV'
a |!B|' caopoItban a BVSC' 'a Hsx' az oSC és a veszprén1 Ve8yéBz v1vott.

trArtcsopq:c

BD. v. Meteor - Üjp. D z6a I2l4 vezette! R}'moTz
saB' TordasÍ 4-4 gy.' Felyvesí M.' Na8y I. 2-2 gy. K1szol' rarcaay 2-2 g.l., Bar.a]ryai,
GréneD o-o gy.

U.ipesti Dozsa - Vasas trlJ VezetEe: Scb.nilL
lajzerj''Kiszel +4 w.,IYyul ,8y.' Tarcsay 2 gJ'. Relovszky 2 g]r. 

' Bányász 1gy.' Dik 1Píti 0-0 gy.

Bp. v. Meteor. - Pápal L{Av ].0!6 vezették: Kigzel és R)naorz
Tordasi 4 By.r Sasl tr'eqyveBi 1-) Sy., Nag-y T. C gy. Tobh M 1W.,ltotl) Mar.tslL, fon*a,
GavTíleLEe 1-l 8y.

Bp. v. Mebeol - Pápai MÁv IorQ Vezette: PacséTy
Na8-J M. 

' 
Úy. ' Fe4)rvesi M. ' si B ' ToIdagi 2-2 É'jy.Pitj' IÍsba' BahJ ' Dik 0-0 Fy.

Üip. 
' 

zsa - Pápai MÁv 9!5 Yezettel hruoa'z
K:-'szel , gy., Hajze.r, Nyul, Tarcr,qy 2-2 B).T ih Máría' GavrÍIeijte 2_2 w., T rirka 1 By' T "h Méxta 0 8y.
vasas-Pápai MÁv 9!7 v?zette: schlulit't
Re.tov.lz'ls/ ' DIk a'l-7 ay. ' Pit1 2 8J. ' BjLnJász ]. ay.
Ton}a , sy. ' Toth Maria' GavT1lette 2-2 8y., ]l9thory o ÉjJ.
Továbbjutott a Bp. V. Meteof é6 az Üjpesti D zf_Ja.

,,",, 
""ooo"a

{ BD. Honvéd - oSC 9ro vezette! K16ze1 Béla
K1ráty 

' 
6y. ' fár'nay ' R z8a' Fe]rencz 2-2 B'y.

Ün8váTy ' Fo8arassy' Me1eg' sziict o-o gy.

Bvsc _ veszDréitri Vei:yész 9|o vezettei Meszéna GáboI
Lénárh J g:y. 

' Maros' tsányai ' Hec6ey 2-2 s..
Kovács x.' Tarrtos' .Bodor', t PintéT o_o gy.

rBVSC - Bp. ]tonvéd 9:o vezett'e t trÍgszéla Gábo!
Malos , By. ' 

Iénárt, Bár\yal' tlecEey 2-2 8'y.
Várnay ' Klrály ' Rozsa' Eerelcz 0-o gy.

ve6zprén1 vegy qz .osc 9lE vezettes Pacséry
Kováca E.I Bod.oT 1-1 gy. 

' Pintér 2 g'y., Horvátb É. 1BJ.
Un8vár"y ' Me1e8 2-2 8y. ' Fogara8Fy 1 g'J.' sziicB 0 By.

BVSC-oSC 11r 5 Vezettor KiEzel
Hecseyr IénáTt 4-4 By.,lá:rya1 } gy. ' Moz szeg d1 0 ry.
UJr8l/árJ 2 8 .' FogarBssy' Mel8g' sziics l-1 8y.

NvegzDréuí veEyéBz - Bp.Honvéd lot6 vezobte!Ít.IT''
PíntéI' trovács E. ,-, gy. ' Tantos t Bodor 2-2'gy.
K1rály' Várnay; l'erencz 2-2 w., Ádonyi 0 gy.
TovábbJutott a Bvsc é9 e veszprénl vegyé6z.

2



í"v,gg* :- PP,- í9'',éq 9'.q
P1 Í 1 8J.' Bglovszkxr, D1k 

'Íerencz 7 W.r KíráIy 2 W. t

OSC - Pápaí uÁv 9 r+

4z V _ ]II._-bgJréIt!

Vezetber Klszel
Bá'nyász 2*2 W.
Vérnay } sy., R zsa 0 g:y.

Á TI,-II-VIII.. F.elyért l

Vgzo tet Meszéna Gáuor
UqBváryl MoIe5 bl g;y.-l $*iics 2 w,,1 fogaraesy 1 5:y.
Tr b ![ár1a' T tb Márta' GavrlleÜter'tTonka I-1 g}l

E} -d.c'ít . l

.B.p... Y, qglgor- YesFp.rén1 .vefryést B.r?, Yezettékl Paceér7 és Marton
Tordasí1 sae 1-1 W,, Nag7 M. Z.g-.y., Fenyvesí M. 0 sylPíntér } By. ' Tantos 2 w. ' Kovács E. Bod-or 1-1 g:y.

A vár nál nehozebben 6y z tb a baJnokság egfutk esélyoser

EVS,C-U,ipesti DQzsa 9 14 Vezette: Schnltt
I aár 1 Hecsey 7-7 8y,' Bányai' sá:rÍ l-f &y.
Ha|zerr 'KÍszel 2-? gy. 

' Grémen; BaranyaÍ 0-o gy.
Maros néIktil 1s biztosan gy ztek a vasutas lányok"

A III=[V-,,áelyérb,r

Veszpréní VegyÉP? _ U.'ipesti D zsa B:B/47:45 kt./ Vgzetter Nyonárkay
CFI

Tantos 1 {J., Eovács E., Pin ér 2-2 ry., Bod.or I sx.
Batzorr KÍszol 1-7 8y. ' Nyu1' Tarcsay 1-1 &-.
Hatalnas kiizdelomben gy z tb a Vogyész. Harnad.1k he}yezéstik a v1d.étst vtv k szép sÍkore.

Ronényág Egyenoság

/ EaJdu N.D zsa
rc. E11454___J---ffi

g. Deméry

g. Felszeghy W

lrc IDYSC/ I 5t4r 5t"
Deuénv'

g. Denéqy rffi & Folszoghy

l. HaJdu
4t5 t5t5 t5t5

t5 t5t4 t5t2 I

I l. Felsze

Íolgaggbil

1a. nnrct- s--vz;yF
t2. Dezs 

-ffiá 
.szt1tc|-

Srlr5t+ I nDezsI rTíT,-lB osztrích l

514

6.Ha zL /Y ,Met. /
tJ. HarnqrJ. _ __

IIéry ---
5t1;5tI

5t4r 5tz1- Osztrich W 5t5,5t].
9 Komatícs /Szb./

Pércby

KoYács lgbváÍI
7,

KoMCtrcs

5t4 t 5t4.

Kováce Ístván

KomatLcs

5t4, 4t5, 5t)

Orczy

1. Keresztss

KoreszÜee 5r2t 5c1

Kovács Inre
l?t 5t

z. Kovácg Ts

5t1t 5t
Keresu esu, /"Ll"ba Res

ll. KtreszÜeg ffi 6}Kovács Inre

la. Pap /BVSC r5 t >t?trt
|Í' st7$g6|cs

lÍ stefanLcs ffi 2. orczy
2 Orczy /V.Me

e. Ko\rács

StIi 5t4 Kováce Isbván 511, 511

1t5 t5tL 15t7



Dcint t

Bp._ Vcjrcis Meteor * BVSC 9 14 Vezettet Pacsépy
Tord.asl, Sas' Nag1y M. )-) É]Y. l }'en;rves1 M. Q 6:y.'lénárt 2 s/. 1 Bárrya1, llecsey 1-.L sJ. r Maros o by.
Á várt lzgalmas cisszecsapás elntrrad . A Mobeor b1z osan Brlatazbe meg a baJnok1 clmet.
A vasubasoknál Maros beljeseI] formán klvtil v1vot .

e versoriy véselgÉ*9wgt,

Bp. Vcjros Meteor
BVSC
Veszprémí Vegyész
Ujpestl D zsa
Pacséry Kázmér. VerseqytÍbkfur Bábay Erv1n

I.
II.

Tfr.
fv.

F b1rákr Etek f]ona és

Vr Vasas
tII. Ep. Honvéd.

VII. OEC
\TÍI. Pápar uÁv

TRoFEo MARTII\I I\EMZETKÖZI TŐRVERSENY
n i lrajnokcsapatok rnérk uégei au bur pa KuPáért

Március I2-én, a kor'r{bb1 évek gyakorlatát I elt r on - o8y nappal korábban lndultunk el
a ntár hagyományos lVlartln1 n l t rversonyrel EoIy oald n negyod'szer koriiIt lebonyol1tápre.
Vezetésem meILett a kovgtkoz vorsonyz k vettok r oztr ReJt Irdtk , Gulloey Már1a,
Sinronffy Ágnes, Vadász Eva és MarosÍ-PauLa az ubolo pl1lánatban betoga 8 mla t ne J -hetett. Utunk keLLemes, kényoImes voIt. Az ogyénl voroonyro 20 or;;zág 168 voraonyz Jo
neve zott.
A lebonyotItás ''o]_agz m dra'', - végig kiirmérk zéesoI tijrt nt, do nár az oIs forduI
után rnÍndenk1 viszÍ nagával a tussarányt és holtvoroony oeetén a bovábbJutágt az, ss.i*
tussarány dont1 oI.
Másnap, L4-én kezd dtek az Eur pa Kupa osapabversenyek. Dzokon a7.. Ídán Magyarorgzágot B
BVSC képvisoIbo1 végeredménybon a SzovJetun1 DLnano Moszkva és a román 6toaua Buoaroat
osapata1 mog tt harnradj-k Iott. Meg koLl oml1tonÍ' hgsy kiil n son a háron uJono flatal.t
Kár,otyffy, Koposánd'y és Szab Erzs1 v1vott nasyon J I' nlnd a osapat, nlnd az ogy nl vor-
senyek során. A csapabversenyek napján ReJt ÍIdÍk belázasodott s bá.r máenap, 8 versony
kezd'etére már Iáz- és panagzmontes voIt és mlndenáron szerotett voIna olíndulnl1 BZ oI-
vos1 vélemény aLapJán 1nd'ulását nem engedtem.

K Q z é e d 9 n.t_
DÍnano-Moszkva - Pollteonio London ar.2

Zabellna ] By. Gorohova 2 gy. Samusenko 2 Sy. fvanova 2 gy.
Cathle 2 8;y. Aust1n o 8y. Bayley 0 8Í. Davleg 0 8I.
Steauq Bukarest .- .BVSC Budapest at-6

,reno'isg'8y. Árdeleanu , 8y. Szab 2 gy. Drlmba l 8y.
SzabÓ 2 sJ. Károlyffy 2 8y. Mendelányt I &Y. B b1a 1 W,

A III:IV. hgtJ"égj.

BVSC Budapest * Pollteonlo Lonrlon 9tl
Károtyffy 1 8y. Szab 2 gy. Mend'elényl 2 8y. B bls 2 sÍ,
Kathie I gy. Austin 0 Ay. Bayley O 6y. Davles 0 g'y.

Dcin'tQ
Dl-nano Mosz.kva_- Stga-ua Bukarest ol7
BoLova 1,8J.
Drimba 4 gy.

Végoredméry t

4

'Zabellna 2 gy. Gorohova 2 8y.' Samuseenko 2 gy.
Szab -orbán z 8y. Jencio t gy. Árdqleanu o sy.

r. Szov jetunl , Ir. Rotuártia, III. MagyarorBzá8, rV. Nagy-BritannÍa.



L49 íersgnyz' kezd.te me8 az ogyénÍ Versenyt, molyot másnap /vasárnap/ a kciz pdcint veL
foLytattak" Két csoportra osztva hat-hat ver'senyz v1vott kc'r1, és mlndkét csoportb L az
els három keriilt a dcjnt 'lfeLs l' tészébe, n1g a másodÍk }rzu'om-három versenyz kcirvÍvás
utján dontcjtte e} a VrI-XII. helyozést.
A nagy índul lé{szán, valam1nt az a kortilnény, hogy n1nden ország képvlseletébon a leg-
er sebb versenyz k vettek részt' nagyon szép, 1zgalmas és nagyon szinvonalas versenyt
hozott. Csak a két olasz éLviv , Ra8no s MascÍottar Valamlnt a francia Gapais h1ányzott
a mez nyb L.
A' verseny gy ztese, a ronán Drinba, eLejét I végÍg kirobban formában vivott és ezuttaL
len idegeskedett, Ee nem tiltakozott. Gy zeIme teljesen megérdemelt volb, klmagaslott BZ
er s mez nyb L.
Meglepetés voIb az olinpiaÍ bajnok Novtkova /L5. helyen/ és sajnos a magyar B bis /24,
helyen/ gyenge v1vása.
A mi hrírom velsenyz nkl Gulácsy, Simonffy és Vadász m1nden dicséretet me_gérdemeL, végig
nagyon harciasan, j támad szeLiemben vÍvtak' * kis szerencséveI a d nt feIs feLébe ls
keriilhettek volna. Végiil 1s Gulácsy hetedik, Simonffy nyoLcadik és Vadász tLzedik lett.

I. Drimba /ron/
f I. .Gorohov a / st'bv j. /

fII. Samussenko /unovj./
TV" Zabelina /szovi./
V. PaLm /svéd/' Vf. Corensoni /ILasz/

XIIr. JencÍo /ronan/
XIV. Szab -Orbán /ronán/
XV. Novikov a /szov jet/

XVf. Josland /francia/
X\rJI. hanov a /szov jet/

XVIII. BaLon /LengyeL/

fl}. GuIác sy /nagyar/
@}. SÍmonffy /na1yar/

fX. Cerettl /n'rancLa/
&. Vadás z /nagyar/
XI. Eggert /nénet/

rur. Arde Lean o /román/

XIX. JuIito /LengyeL/
XX. Roversi / oLasz/

XXT. SayLLi /francia/
XXfI. Coruolbetti /oLasz/

XXffI. Jeftlmiade s /jap. /
xxfv. B bís /na1yar/

A vorseny Iend.ezése végig mintaszerii voLt. A hárorn f birÓrEduardo Mangiarotti' Enrloo
Delfino és CarIo tr'íLoganro, fennakad.ás nélktiln perg en bon'yo]-itotta Ie a versenyeket. A
pástok kitÍ.in ek, áttekínthet ek voLtak, a miis zakl- berendezés kif ogástalan' id - suIy-
mérés n minden rrulkod cjtt.
A nemze tkozl verspnybir gárda feladatá'b cseknen hibasz ázaLék nétkiil Iátta eL. KtiIijn
me8 keLI ernliteni a Tendeá bLzottság három lelkes taejátl Franoo lTalarioo, Gastone
Tara és Piero Ceruttit, mindhárman a Martini*Rossi cég rés zér l vettek részt a rend.e-
zésben. FáradhatatLanok voItak a versenyz k rqÍnd'en [igyes-bajos problémájának Inegoldásá-
ban, kití.in en szerv eztek rneg nind az étkeztetést, rriind a versenyekre vaI száLL1tást.
Figyelmosségtik, kedves vendégIátásuk minclen résztvev' részére feIe jthetctLenné tette az
ottárt zkodást. A versenyt dijkiosztás, majd a Bzokásos iinnepélyes bankeüt kijvette a
Martini muzeum teri.iletén' Pessioneben.
Másnap d.élben hazaind ultunk i az utazás napJán Stnonffy be lázasodott és magas .LázzaL ár-
kezett hajnalrran Béosbe. A vonat indulásáie slkerí.ilt i;trrelyezn1 a pályaudvarl Mlsszi
betegszobá3án, urajd. vonatTa száLltunk és menetyendszgriien rregér}iezttink Buda!]ostTe.
Míndhrácorn, - ÍIletve négy - versenyz aZ egész uton, valanint a versenyek
taLanuL, sports2g3íi"rn vÍselkecltek.

hz elsrí p.í,rbaitcír taiékoztato
Negyvennégy versonyz áIIt raJ bhoz a" Sportcsarnok és Játékosarnok pástjaln márc1us L7-
én- az MVsz- rrend.ezésében lebonyolÍto}t els tájékoztat versenyen.
A f b1rák a 44 vÍv t nyolc oeoportba oszbotbá.k ezekb r J-} Jutott tovább.

Se te i!.e z

I. asop,oq
Á hat vÍv b l tovább Jutottt I. KuIosÉ,r /oSC/ 5 s}.t II.
Bod.orkos /Yasas/ 1 BI.
K1esettl H*ray /$rsc/ Kanyik /CsepeL/, Molnár /D zsa/,

2-.. gsqport. 
-Yeae!.t.e 

l 5gszág
[ovábh montr Varga /D zsa/l 4 8y. II. Nemero /osc/ 1 gJ.l
Kíesettl PáIvcitgyt /n zsa/ t KérÍ /BvsC/ .

Ke Leuren /D zsa/ 4 Bx. r ITI .

alatt kj.fogás-
AMK lIOI{A
osapatve zeb

Irr. Bodnár /CsepeL/ 2 8;/.



f.. osoport,r Vezettel LászI

Tovább mentt I. Soh-n1tt /V. Meteor/ 5 8}.r rI. And'or /D zsa/ 4 8Y.t ITI. Schuhmann /Ya-sas/ j gy.,
Klesottr Bak /HSE/ t Lasotzky /BVSC/, Keszthelyl /QSC/ "

4. osopgrt. Vez.et'Eel*L'íg zL-

Tovább mentt I. BaLcz /CsepeL/ 5 8}.r II. Dr. Tcjrcjk ott /y, Meteor/ 4 8}.r III. Pintér.
/D zsa/ 7 gX.
K1esett: Erd s1 /V. Meteor/l Radvány1 /BysC/, T lgyes1 /osc/.
5. cFoport. Voggb,Egl KoosÍs

Tovább nent: I. Muskovszky /nozsa/ 5 8J. r II" Erd s G. /BvsC/ 1 8y, ' r1] Szaniszl
/Hffi/ 1 BJ. r

K1esett : Dr ' Fréda /os}/ , Kun /Vasas/, Bánb.alnÍ Mete or,/ .

6. csopgr!. Vezetter Sz ts
Tovább ment; I. osztrích /Hffi/ 4 gx.r II. Dr. Mujzer /Dozsa/ 2 8Y.r Ifr. Vass /osc72 By.
Kiesett: N,edec zky /BYSC/ Pakai /SzoLnok/

7. .csopor!.-Vezette! Dr. Zékány

Tovább ment: I. Erd' s S. /BvsC/ 18x.r II. Petbes /os)/ 2 8}. l rTI. Dr. T rcik F. /IIf.E/
2 gy.
Kiesett: Danic s /SzoLnok/, Bordás /Dozsa/.

B. -qsoport. Vezettel Karácson},
Tovább mentl r. B. Na8y /SzoLnok/ 18}.l II. Gruber /HsE/ ,gx.r III. Horváth /D zsa/
) crrlO./ o

Kiesett: Dr. Fen;rve sL /BYSC/ , Hauor /OSQ/ .

"Lz eIs 'f ord'ul befejezése után nézzi'ink kcjri.il a veszteségL1stánr Dr. !'eqyvos1, DT. Pré-
da kiesése megIepetésszámba me8Yl mlután a nagykerotbe tartoznak. Hasonl sorsr.a jutott
tobb cjttusáz és az utánp tláshoz számLt versenyz'oz Bak , Kanylk' tfj. Nedeczky, Bordáe
tobbek kcizcitt
Az áLLva marad.t 24 vív t négy 6 f nyl csoportra alakltották kl a f blrák.

nr.,onÖttnŐ

L. csoport. Vezotte:, Kaszás
Tovább mentek: r. Horváth 4 gx.r trI. Kulosár 7 Bx. r III. Dr' Tiir k Ott ) 8y.
Kiestekr Pintér, Gruber.
2., gsoport. V.ezetlet !f i. Itle4oozlqr

Tovább mentl Dr. T r k Feronc 4 87.l Ir. Andor 4 87.r III. Varga
KÍestok: B. Nagy' And'or, Vass.

). csoport. Vezettet Karáosony

Tovább montt I. Baloz 5 gY.r rr. Kelemen ,87.r III. Sobnttt
Kíestekl Schumann, Szan1szL , Pethes. _

4' csoportl Vezette! Dr. [oÉeozkI Gy.

I. Muskovszky 4 B;r.r II. Osztrloh j 8I.r fII. Nenere 1 8y.
Kíestekr DT. MuJzer' Bodnár, Bod.orkoe.

lbben a ford'ul ban nár nagyobb nérvii volt a váratlan lc1esés. B. Nasy, Andor, SzanÍszl.r!,
Bodnár, Dr. MuJzer mond'tak bucsut a vorsenynek.

xÖzÉpnÖnrŐ

l. csoport. Vezettet Dr. Nedeozky Gy.

Tovább mentr I. T<jrcjk ott d'r. 5.8x.r Ir. Var6a 7 g;y.l *:I. SgL.altt 2 87.r IV. BaLc;Ö
2 Ey.
KÍestekl Horváth és Kelemen.

6



4.. cs po-rt. Vozettet_ sarágsony
Tovább montt r" Torok Ferenc dr. ) 8Y.l II. Nenere' rII. osztrich 8y. IV. Muskorlszky
8X"
Kíestekt Kulc'sá::, Erd' s G.

A d.cjnt be két D zsa, két Vijrcjs Meteor, két HsE' I_t OSC és Csepel viv kori.ilt, aklk ma-
gukkal vÍtték a k zépd nt ben eg;ruás eLlen elért erednénye1ket. '

oÖttnŐ

o

o
Sportk r NÉv oN

loéxtr
rn O

É*
6i
t) a{Sz. I , 3 4 5 6 7 I

/nf D zsa Varga PáI EH 5 5 ) 5 5 5 5 t 11

VII Cse pe I BaIcz András t 0 m 5 5 5" 5 5 5 I 1o

III b"V.Meteor Torok Ott dr. 3, o 2 !t!!
l!fl , I 5 5 5 4 2L

rv. b.V.Meteor Schnitt PáL 4
5 2 5

tohai I , ) 4 4 25

@. HSE 0sztrÍch Tstván 5 4 4 5 5
Eilsa!!ll , q ) 6

m HSE Dr. for k Ferencz -a , t 7 2 !tr
Id

tr 2 5

rr. osc Nemere Zoltán , z 2 z 5 T 7 Gil
lE 5 4 20

V. D zsa Muskovszky Gábor I 1 4 1 5 5 5 1 ttlt 4 28

TanuInrányozva.a nap f oLyamán kialakuIt heLyzetet, feLette netr z' értékeL beszágotot ké'-
szj.tení. Nem voLt a versuny szinvonarasr-páais "" a kétszeTes olimpía1 ar'anyérnesek ver*
senyén eIvárhat Iett VoLna.

A MexÍc ban fényesen szeIept Yersen;rz k koziil mindcls s?9,-$et!9n, Nemero és Schm1tt Jutoi*
á:_'á--oÚnt|:-s. K"ulcsár B. Nágy és Fen}vesi d-r. már az e]- d.ont k foLyamán elvérzetb.
rlyenkor a technitcás vj-vás eInaradásaként, T9|tségiiL, a kti1deLmes mérk zésekre tereIJi.ik
u-tisy"Imet. Éil;;", "uuor 

Ís osak kevés mlitésremaltot táttunk az els párbajt r tájé-
koztat velsenyen.
Az emberne !,' az volt az érzése, ho8y ke9et tagjaj-nk az i{e} v1lágbajnokságrq m3r páh9Iy*
lun érzik ruaÁukat. és ''Eá_r a lozéi\". .Es a t 6biek] A tobbieEr. p1pthg_a hong-kongi in-
ÍTiiei?á-rerTBáté -d'oÍna 6tet--"kevés kivéteIIeI áLmosano érdekteIentiI mozogtak a pás-
ton.
A verseny két f bírájal Maszlay Lajos és Dr. Zékány Antal nagy szakértelommet tátta el

' f e ladatát. or-- f 
"

roRRl $ihrDoR EIvItÉKtrERsENY
Mínt rnÍnd.en évbe4 l a?. 1dén 1s enlékverseny keretében em]-ékezatt me8 a Vasas S.C. fe-
Ie jthetetlen ed'z jér ll Fofr Sánd'orr I.
A Játékosarnokban t969. máTo. ZL-én 46 kardv1v tépett pástra a tájékoztat jeIlegti err-
Iékversenorenr B \yet magyar rendszerben bonyo11tottak Le.
A f birák az els fordul ban nyolo osoportba osztották a v rsenyz ket, csoportonként
1-1 továbbJut val.
Hosszu k1hagyá\s után 1smét etÍnd.ult MencleJ_ény1 Tamás dr., ak1 a hlrek szerlnt v gleg
vlsszatér a pástrar
Lz els fordul a papÍrforma jegyében folyt Le. 9'

A násod1k fordul ban négy 6*og csoport alakult 1-1 bovábbmen 1re1. Itt nrár t bb lsnrert
n.íti vÍv elhutlott1 tobbeir k zt Hámrrang, Lotz, Boronkay, Gerevlch Gy. ' Rosbás, Abay,
d.r. Mondel.ényl; Koosle és Szlávy.
t két 6*os kijrépd$ t b l rnagukkal vltték a versenyz k az eredményelket a nyr:Lcas tjont be.



A kcjzéslcint erodrnÉnlg

L. opop,ort

Vezetto: Delnoky

Pézsa /EsE/

Nagy

2, o soport
E:

Vggottet K rpátt

rovto

4
4
1
2

8Y.
8y.
BY;

A diint csaknem egyenl er k szoros és 1a8alnas ktiaÖg}n t hoata' VÓgÍg foJ*feJ ngllett1
kiizdolen után Kováos Tanás és Kalmár d.r. boltvor'gonybq kerÍllt e uJb I Eo1let vtvnÍok
a gy zelennért. Ezt a cscjrtét Kalmár dr. su p o Eeli'vonalgp vlvá$sal 5tt arányban nog-
nyeito és ezzeL cjvé lett a végs 1y zalon 1g.

A f birák értékelése szerint a dont ben né8 eok vo}t g Dro eetá}ás s eZ a} t osalr lvlar t
Péter volt kivétel. Kardoz ink-fornáJa folfelé ívg[r el|rÜo 8.J9 ki5zepesb, de a ktizolg
Hungár1a Kupán reméIt j hetytálláshoz s slkerho?, a?,né6'kov sl

E.:{5

Kováqg Atrt1la

Dt'. Kalnár János

_E" f_ffP
Kováos Tamás

Dr. Bakonyl Péter

Dr. MoravoeÍk E;ld.ro

Bézsa Tlbor

Meszéna MÍkt s

:
t

5l _t
,ilr )

??
24

;ffi;ui

@.II.,&.
IV.o\n.

1TII.
VIIT.

A dijnt - véfi,?redn P{g

Dx. Kalnár János /Bp, Honvéit/
Kováos Tarnás /Vasas/
Pézsa Tlbor /Bp. Honvéd/
Kováos AtÜlLa 7Yaaas/
Dr. BakonyJ. Péter /Bp, Honv {/
Meszéna nnkl s /Vasaa/
Dr. Moravosík Endre /Yasaa/
Mar t Péter /Yasas/

, 8J,
5 By.ll $y. 2"t lt t.
It sy, il.rt kt.
1 sy. irl h t.
J By. l!) liL.
? lly. ')i." 

lt t, 'i|; tl t, ,
2 l,ly . I*. li t . ,"i:: ,"i t; .

F b1r t MaszLay LaJoe ég l. Torday I'aJos
VersenytLtkárt,d.r'. Gerley Ervln l,l

BakonyÍ d.T. /Hffi/
Meszéna M. /Y asaa/
Moravcsik dr. /OSC

ováos
alnér

or/
oBga
Motpt

A drjnt táblázatar

-

4
...*.---.

,
4Vasas

Vasas

Vasas



Jubileumi magTar? olasz, román, francia
n i t rverseny a Spo:rtcsáfnokllan

L969. nároÍun p9-én, szombaton a Mag:yar Viv szcivetség rendezte neg az 1nmár hagyományos
1det négy nenzltkozcjtt1 n l t{r csapatversdnyt olaszot,szé.g, ILonánia, Franciaország é-s a
vendégLáto uagf,hrország n i t r csapatal toz-ijtti ímmár tiáéait alkaIommal. A verseny
szlnhelye a Sportcsarnok voLt.
Ez évbon osak 'á ronán osapat átlt fel el's6 garnÍturáJával.
A'z olaszok toIJosen nregf1atalltott osapattal Ji5ttek' mivel Colonbett1 és Maso1oca végIe*
8ese!r. Rango ped'lg ídeí"gl.eneseh v1sszavonult á versényzést l. Legjob'b fÍatatjaÍk kcjziit
1s otthonmararLt' néhányl akÍk a Genovában megfer:dezésre kerÍil if juságl vilagbajnokságon
lndultak.
A frano1ák két leger sebb viv n jtiket' Gapaist és OerettÍ_Rousselet-et néIkiilozték.
A nagyar váIogatottat az Ínfluenza járvány tLzede}te neg és éppen ogy csapatra vaL , Vá_
Iogatásra eséIyes vexsenyz nk esett ágynak: F.B b1s, J.GuIáosy, Marosi és Simonffy-I] t}r.

A vorseny igy 1s érdekesnek és sz1nvonalasnak igérirezett, nert brír a romárr
sé6o szÍnte bÍztosra volt vehet , száo'unkra nem volt kcjzcjnb s a fentl okok
tatt f1atal osa'pat szereplése

A versony részletes ered'ménye:

osapat oIs -miatt beve-
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RoMÁNrA - MAGYÁRonszÁc 10:6
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I. Románia /Drimba, Jencs1k, Sqab , Stanoa, VLcoL/
II. Magyarorszá6 /KoLIány1, Rejt , Száray, SzoLnokÍ, Vad,ász/

rII. Franciaország,/Depetris, Herbstor, Jossland., NooolIet, Sa1tty,/
rV. olaszország /Col11no, Gltezzi, G1udioe, Rovors1, Soonc1a-furno,/

{ f,entt végered+éql nem mutat hii képet a résztvey négy ország n i t rvÍv sportjának je-
Ienlegí helyzetér l, bár ez a sorrend elképzelhet a tárJes csapatokkal is os "eari"nátis mondhatnánk. Az 1de1 csapatversenyben_ tuI.sá5os jelent sé6geI-bí:: &Zl hogy rretyÍk osapa.L,
\4"v tartalékot'. Ya9{.fiataI velsenyz t hozott_nagávaI. Ez rerret azonbán a-ierse"ny jeleir-
t sége_ls,-hisz klváto aLkaIom nyiLott a fiatalok jeIent sebb versenyen vaI trpr uárá-sára. Ezzel a- Iehet séggel e8yediil a románok nem éltek, megadva ezzei egyben a ver,sonyrangját és jeIent ségÉt 'i s. EIs ségiiket.nem \leszéLyeztétte-egyj_k osapat-Éem és egyod[ii a
magyar g9apgt tudta kÍssé megszoritan1 ket. Ez a f Leg fiatalokb r árr magyar n- i t r-csapat dlc9érebe is,_-melynok e$yes tagjai /pL. KoLlányi a románok eILan/ egébzen neglop
eredményt értek eI. Meg1yugtat számunkra, hog_y az oIász és a flanoj-a utánp tIásnál-a
miein!-maga9a! jobbak, és ezt a két csapatot,meglep fcilénnyot gy zték le.-A fr'anola CsB*pat rlr. helyét a tapasztalt Depotrisnek kcjszcinheti, ak1 az nban- osak az oLaszok ellenvivott hiréhez néIt an

nLD
c

Másnap, Lg6g. nárcius ,o. napján egyéni versenyt bonyoL1tobtak le a nemzotk zl szlnton ls
bevezetésre vár Url. magyar rendszor szerint. Ennok Iényegot a versenyt végig korvlváesal
v1vják és a csoportokban hol verseny nincsen, mert a továbbJutást egyént ézámu gy zelom
osetén a tussarány donti eI. A kialakuIt rangsor alapján áIL1tják tjsáze 'a két kciáépdijnt
csoportot, ahonnan a négy-négy nyoLcas d nt be jut v1v magával visz1 a k zépdcini; iben
e lért ernd'ményoit .
Lz egyQni versenyben cjsszesen 45 viv n 1ndult, koztÍik 5-5 olasz, román és franola, vala-
n1nt Jo magyar' akÍket nyolo csoportra osztottak és igy kezdték meg B ktizdoLmet.

r(észletes ored'rnények; I. Fordul

I. csoport. V.r Alphonse

Drinrba /ron./ 4 gy.
Men<i.elényiné ]. 4 8y.Kiszel nr. 2 Í{'y. llover:si oL. 2 sy.ffi--.26;Giudlce oLasz
Ujszászy m.

il

2. csopqrt. V.:

Jencs;ik /ron. /
Ko I Iányi lrr.

l{a;l zer rn.
I'i istrri,r'toni- nl.

Czvikovszky
{ o.t/ tr:,/'4 gv'

t gv.
I orr4. b,/ .



7.- c.soport. V.t d.r. Perény1

Szab -Orb án /yon/ 5 8y.Száray l. 3 w,Varga l. 2 Hy.

4 ., c s,opor! . V. t dr. Borog

Seregl m. 5 gy.
Stanca rom. 1 gy.
GaáI ttl. 1 Ev.

5 r cs oDort. V. t 1f j . Ned.ec zlqr

Harsay n. 5 gy.
Vlo oI /rom./ 4 gy.
R nay m. 2 Ey.
usl_zmareK mr z gY.

Qr .gsoDort. V. t dr. Nedeczklr

Depotrls /tr7 4 By.Vadász ttl. 2 gy.
CoIIlno /oL,/ 2 Hy.

Radl-c s m.
Szab E. rtto

Koposándy rrl.
Nocolette /fr../
7 .--o s op.ort,. V. t

Josland /fr./
Németh rrlr

2 Bv;
L gy.

2 Bv;o gy.

Dordé /F/
, sy.7 gy.

Fod.or r.
Sztios m.

5 sy;
3 gy.

r gy.
. ogy.

r gy.
o éy.

5 gy.
1 sy;

I gy.

Rejt
Seregi

Roversl

4

rl,
rt4

_l__

)

L"

Szolnoki ttl. 2 EY. L,énárt ]II. 2 Ev.
anya]- Íl. I 8x. flelbster /tT/ I 8y.Soonciafurno /oL./ I ey. Danásd1 /n/ I 8y.

Az els fordul ban tehát nár négy frano1a és háron olasz versenyz esett kl.

Horváthné IIl. o gy.

B, .osoport. V. t d.r. Boros

Rejt /n/ 4 gy.
Horváth ttl. 2 gy.

2._ csopoJct.V. r ALphonse

Szab 5 By.

L.. csoport. V. Czvlkovszky
Depetris
Drírnba

JossLand

II. fordul
/eL d nt'/

Mend'elényiné 2 Ay,

c;iil;" á Eí:Varga I gX.

J. c soport. V. t Boros d.r.

JencsÍk 5 8Y.

Vlool 4 gy.
$?Ilánvi ) gyl
Siolnokl 2 ey.R nay t gt.
Horváth o gv.

4. c"opo"t. V. t Kaszás

A ktizépd nt be tetiáb 6 magyar, 4 román, és 2 frano1a vlv n Jutott. Az olaszok valameny*
nyÍon buosut mondtak a versonynek.
A kiizépdijnt boosztásáb az, aLábL1 t &Z els k t forduL alapJán klalakutt rangsor képeztet
I. Depé::t1s /fr/, 2" Szab /ron./) 1. Jencslk /rom,/r 4. Réjt /naly/r 5, VtcoL /ron./,6, sorogl /mag,y,/, /. KollányL /na$y/, B' Dr1nba /rom,/ 9. JosIand /t'r./ Io. Száray /m-,/,Il' Mend'el nylné /n./ L2. Nénetr.. /n./;

1 BY.Szárav 4 r"v
lenart ) gy.
Harsay
Kisze L

DETEIRTS

REJ[Ő

DRII!,MA

Néneth 2 gy.

GaáI 2 8y.

Lijzépdtjnt

}. csoport. V. l Kaszás és Ztlahy /rom./

VTCOL

Nrfu[ar

sZáRÁY | 6
jl*-_*-.

Továbbmentt Re jt , Dr1mba, Depetris és szfuay
t2

Nemze Versenyz



Versenyz

franci

3:- jg9.Wl!g V.l Czvtkovszky és Dordé /fr"/

,]ENCSTK

J0gsLÁND

MNNDELENTTNE

Továbbmentt Mendelénylnén Jencsík, SzabÓ és Jossland

Á versenyt kellenee neglepotéore a váIogatottságtQl ulsszavonult MendeL nylné nyerto
neá nas:y- f j-énnyoL. Ugf gondoIjuk, h'ogy- korább1 elbgtáro zá.sái nínd. nek1, . mÍ-nd az lIIe*
téÉoseEbek revláeátn1olr EeIt, b.lsion á-v1v sportba val J-sné eIt vísszat' r so után fo''l
koaatosan lend'i.il formába. Rejt r}dlk az el nérkozések során Jobban v1vottt &Z eL z'
nap! osapatve]rsonyon mutatott teljesltnéryé}roz képeet viszont JavuIt.
szárayt ! szép telJositnény az eg:yénl dont bo val beJutás' nrely tdbb' nevg8 verseny*
z nok nen eÍkoriilt t
A ronánok nagy hárnasa tudásához és hlrnevéhoz méIt an szolepelt, hlsz Jonosik a Ir.'
prtnta a IIII-helyet szelezte mog. Szab né Orbán Olga nlndcjsszo ogyetlen gy zeLemnnel
árárzátt kevesebbát és en szánárá osak a VI. helyet-Jelontotte. NáIa ls az a nnegáIla-
pttásunt, m1nt ReJt néIs az el mérk zésekon k1emelkod telJosÍtnényt nyuJtott' anÍt a
acint ben nem sikertilt megisméteLnie"
A két franoia lány, Depotr1s és Jossland a nchéz m z nyben
agésa napi vívása- után_ a rangllsta eLs i'ulyQ! foslalta eI'
ván nagy nogolégedésseI nyugtázták Jossland dont bejutását'
vég1g versenyberr volt. 

*D---
l- <-t

mo5áII'ba a holyét. Dopetrls
Á francía szakvezet k nylt.*
ahol jobb helyezésért isu

dr" Iii" f'o

. -,-*-IrÍvl TnIÁGBAJ}'oK$ÁG IIAVA}üN
El zetes tu rr[ve]lk - il tnse&wsffik: -:,:=:-__---__

1. Kijz'Lenéqy

ÍaiE 1 bávl kubai viv ed.z 1 uurr]<áro sokÍé tii tapaBztala !a1 gazdaBltot_ta 1Bn6retellliet
error 

-á-syo''". 
=ii o""zes"or' abol az !o8 ko!tt_Be!'i 1 átnrcca! sportedz kre - de 'oi'denár'r'aoar É'oortol ra. veis eaizaro_-_az Áaá:_gl megazokott é1o tkiiriilm3nyekt l, éIetr1Ünust }

nor Ben e1té:: ttiriit-nénye}í 'ÍáID.g'k.

Mive1 B vbeB tÍava!!ábsJ1 ker'iil BoÍ' a Vlv -V11fub aJnoksá8Ta és vÍv rThgx noat olt
terr i}TiYEeÍbiot " vi.n"to 1gon e:: s lenzetk zl neZ rryten' uJabb d1c' 6 Bet' Bzor6zn1 e

"""'Ín 1É ea"1raT vli lportnati szabqd l éyen a v1v lrl&t fel}ész1t Bzalrvezet ktrok' ed-
i8H6iT -E"-iEá_"t 

oíÁ o-Éo"u.' á r eztvev -íersoqyz hxek Bzerény tapasztala-taj_x a kiizre-
lifr]-É"iit]i-r'urii"n"rtátnr a&t az oTszágot, al_or a v.3.-t rendezlk. De elnoní a!á!r tapaBz-
ilfii"í ;. -;".6!ilrn i; b"g';' tárl- Ázeío:_irra mtld 6D.k1E ek aa gtrallat ba1, a h séggel' a
;ail "f, i;'i.t. -á_n rniÁr"te"ízl' t aÁ "ár, ." olfárad'ásl téoyoz kkol, étkozéseel, plhenésse}'
fuvesáar' az 1d é1to1 aiás8a1l i'lt zk déBsel' eB-JBz va1! n1ndoo,.eL' s.na o t Talrk vaT.

Á eeJ(ik t olinpLa el tt vllfuBzérte vltÁk-. ind'ultak.. az é6baJ1at,.,.a 1'en8 rEzlnt felet-
tr '"É.iiáEll.itl_-*_*Ír'"trzÁrBaÁa 

kérctésér l ée az sszeÁ tényez k hatásár l' neJy o

verseqyz be vÁr.

6xlk 2.2oo -Te a teDgerÍ'z1lt felett - Hava!.na a ten'ggrazlntteJ 98ynasassá8barr vul
gs 

'""$3"-k 
itia'Üo"o- egn.l r. i, n BérgéHet1 és é1otfuJckclonáug k rtileányei vannoJr. Ha-

iaoaa_ eáááze; roáa, n]-nE u :at 'és egészen nás' x0'1nt DéIanoríka'

tube. az 1959-eg Forradalon ta szoc1alista KiiztáTgaBág. ÖrxáIt Bzabad éfete Lellát
ro avoJ. 

- 
Ío- eve-íé tie tezéte a kub a1 nép a hata]-nat ée naga lrányltJa életét' 

'.5



' _'Éor'bogy [1! !et! Euba a tportért ' 
azü cEak azok budJá]r' akik közötüi.ik' volük éltekás f í8ye1onngl kLeé rték 41pkáJukat1 ereclrnélye1ke t.

_ - E$t ávvél_a EorTada].oj' !téT. - 1966-ban - Kuba Közópa.uer1}a glsó Eportnetsueto ].ett.
Á Rrerto E1co_l rözépBEéríkaÍ Játékokon 17 8portá8bó1 8:ba! diad'a]laBködtak. ÁtlétÍkábán.
ököIwivásban' b1rkózásban' vízipólóban' v1váEbs! ' Baseball-bat' röplabdábaa' ós sulyene-
tésben olBöprő ryóz61tret grabtak éB a többí sportágbaa ts klváló helyezéseket értek el.

viYá'sb8n a nyolc ssán közül baüot és 
' 

ezü8té]1not lygrLek. HasoDLó elodnélyt 1926-
óta nen\értók el kuba1 v1vók.

Kuba teriileto nt8yobb ' dnt MagysJoiBzá€é - 114 ozer b2 - 1atósa1nak a azálla 7 n1I-
U.ó. szlBet a caríb-üengerÍ gzigoügk kgr{ J áb ajx ' sa[to Don'irrBo ' Ha1t1 szÍgot€ és Flor1d'a
között' be te4yulva a mexjlrói öbijlbe. &b. t.500 b[ hosgzu éB 60-100 h. szélog 8z1€iet ' es/lk
old.alát az Átlsnt1 ócoá!' a násÍkat ped1B a caríb-tenger !o69a.

szubürópusÍ or.szé.8 - de nen gzubtrópusí ' é8hal lattal -' nent hő!éxsékletét - ntlt
szígetlek - á t6b8er hőnéIséklote BzabáIyozzs. ElEőeorban a Golf-áTae' x0e].y ei!Ü ery Ee-
Ieg folyó ölel1 körül a Ez1ggtet.

Egósz évben zöld'ol a növényzet, g'yorsere nő a Vegol'áció' csodá]-atoo8.n kék ég és uég
caod.álatosabb8I kék te!8er. seB vadál]aü&1' Ee! k18yó1' Yagy bo8aral [1ncsenek. Két kü-
lönböző évsza-t<a va.n' esős és száiaz évszakr A v.B. ídejg alatt van. az esős évsza'k /cíklo-
nok' vagy huT1ká1ok 1deje/ vége' Eely nájusba]x kezdődlk é8 októbeT vé8é18 tart. Jellefl-
zője a céápadék' nely Eapotlüa ' dé1után [ínü!B Jelentkezlk'1-2 órá.ra zubafrJ.ként Igzuduló
melo8 esővel' pérával és }iÍsebb 1de8fe8zii1tsé 88e1 párosul. Aztáa ].lsüt a nap éa percek
atatt ni.]]dent f6lszáJit. Á napsütés ie vidáo.ná ' ked'éIyessé ' baTátsáBoBsá Ee6z1 a kur,]1
enbereket ' bár. a kuba1 enber alapteruészetéaél fogva lrldá-n 

' 
jókedéIyü' yéBtolenül udvarí-

as, vend.égszerobő és igazér' hü baráÜ.

Á felaótlen kék égró1 kétszer olyün vakitóa! sugárzlk a napféqy, nlnt !álujlk I ezért
lapszemüve8et kel1 viselniid{, nert szengyulladást' sze.uvíbrác1ót kapuak. A }rőnérBéklet
- ery'-két fok dÍfferelciáva]_ - éjjel-happa]_ es,foÍ'ma. A veTseryBr< 1deJén Ezénolni ketl
2r-28 fokka1 és erős páLrat artÜ 1o0aa1 /a54o r-os/, Ez e8y rröv1d 1deÍ8 fizlkallag és lde-
Bileg fáTasztó' de nag-yon hama:" ne8szokja az ember. Az állandó ngleg kellenog' főJog; trap-
pal és nen a\yaIl IzzaÉzíó, ninl ugya-Tle}J<ora hőnérséklet nálrr:r}. Ejsza]<a azonb.ln' napleme!.-
técól hajnali 1-2 óráíB az első napokba! áLuat1al.ságot okoz. Ha lefekiidLen 1o-ko1.' ha,j]la-
1í kettőkor nég olya]x ébe::- volte-l, ,mintha nár Te88e1 ]etü volna. fgg2' ít'ü nen c€ al< a hő-
nérEéktet zavart i hareem a'batórai ídőeltolóCláE 16' hiEzen haJnali kettőkor náIurr-k:nár reg-
BeI ]lyo lcóra vo!.

Ez az, ar\iE le ketl kijzd éDiink.

Á [e1e8 levegőt soka4 a kondlconálb ]€vegövel igyekez_oek eAyhlcenl. t8az' hüVösebl)
lrőnérsékleten jobb afudd''de - az ldőeltolódást a}kor se.e slkerül áth1d,rlni.

KubábaD hütöLt levégő csak a h1vaüalokban| 8zá11odákban és a nagyotrb üzletllazijL'l:ba!
van. A s z állod'áb an teháü glérheüő a loveBő hütése. Mtnden I0áB he]yiEégben csalc Ievegő-
á.]la'nláeos szelLőzés van. see az eö"Ző- l eon a verseixyIé tesíbnényekbe!} leveejő-Jrüt ést neÍl
ta1átr)l]k.

A neleg-hld'eg holyeken va]ó felváItva tartózkodág ped1s azza_L a vegzede-Lenne1 JÉJ''
}rogy légcsőbuJíutot' náthát ' íDfluenzát kapullk'. E]ere pedig.n1ncs szükségii_!-k. JótanácEoltl
az'-rrogy a száuóbs'n ne haeznáIJuli a kond_ic1onált 1eÍe8őt. AludJ unr{ ug_ya-oolyom hőrrrérsdk-
1ete]x, áÍi1y9n hőEéTBékIeten egész nap dolgozunk' vorsol1yzijd.. sok kollerdetlen beteBsóget
keriilho ttilk IEy eI. Az időe]Lolódá-sü a le6körlrJ.ebben u8y vészelJtik át| hog-J napközbe!1'
oa1zé6-BzÍille tben 

' 
' vgTEenyazij!.etbelr 1-l I/2 6ré't alBzrlld{ nappal.

Á fentí általálos ténwezők után. réazIeteEebben az a_tábbía].at tudoI! tanéicso ln1t a .ru-
házat lefiyen könayü, lezsei. Nen kelÍ nág, n'lnt 1ng' va8y ki.'/^i]lB ' véko4y /rászoÍ., vegy te-
r11én,/ n' 'rí Dad.ráa ée azqndál a féTfiakn8k I kö!]]lJÍü szolg$/a' vagy nadJág ' bluz és szondál
a hötEyeld.llek. Nyakkend ót gsa'k ii:cnepályes a.lkalB8}kof v1selnek Kubába! - különiJen neltr. Á
}rrbat ásezoqyok- a leg]naB_yobb molegben L6 haTlgqYát v1BeIDek' de 'ók ezt me8szokták' az
európaLt azoirtan zavartrá. JérJal'ali höIgiye1lk nyügod t8n }rarlsnya nélkiiJ és Ez1nbón cBak i.i!-
nepé\yes alkalmatkor viger jék.

víBzo!.t esr tilos trubában: adxoTtl] sem nők' se& félflak az utcé! non hoTdhabJák -
c8slr spolt-bel€pgkeD' vag:y stÍalld okon.

lÍegí8rtrótl@ uJra' hogy aludJud< olyan hónér8ékleton' n1nt a&llJrenben eBész n irp dol-
aozu!-k.-A gzeÍ'v'ezeü nág:yon= hamar-negezokJa - 8yorsabbsJl' nlnt a ten8er6z1nt fel€tt1 llle-
gagságot - és nem lesz ég!.kbek fáradtsful érzése.

Á h sé6 /étie1-nappa1t/ v1saont lankasztja a mun_kalnbenzltásb'
o1yan ternp ban' -ugyanolÍ"n er bed-obással d.oIgoznunk' m1h.t ltbhon. De
oI hat .

I4

ezérb nem J-ehet ugyan-
ésszgr:'i.ien ez 1s neg-



A versenyprogran B telez on el ÍrJa a munkaid. b. Ezen vá] ozbatn1 nen letret., d'e be
lrtatnr.uÍi a Íegsztikségeeebb p1}enés " Kubában az á]-eb estg 6*t-kor kezd d.Íkr. an1kokotl lJrbatnr.rnÍi a ÍeBsziikségeeebb pÍ}enést. Kubában az á]-eb estg B*g-kor kezd d1kr. an1kor

a-Íeveg Íq lehíil áá ekkon vaanak_a d. nt k.ís. A.legrroszed.eleesebb íd szak.a-délubá1 4"5
ra" afrlkor nálr;nx nár osbo 10*lL ra van s az álmossás' fáred.bság oldcor Je}entkezÍk

ároáatir" nué::t az a banácsomr bogy délben, vaffi ebéd után L*I I/2 ra alvás k telez eeÍoáaor* Ezérb az a banácsoml b-osy délben' vary obéd.ut
d.bság oldcor Je}entkez Ík
L/2 fua alvás k telez en sziik"('IíJE'r uI.g .crí'(2J-'V E';ír aa ug.JrÖ.gl'vlt} J-tv6J t}g.r.vgu' vgErI 9y9\A ' 

qvwl *F* */ a l

Ágáás. lnagarn ís ttb erijtjb tb n rn:.irars er ' hogx a délutání fárad.tságot elkertilJgno Ben
káiá.-seln"nás ngn BéEit btl osa.k a teljes Íhenée. Iar b1rtan csak a nr:nkaJ-nÜenq1básoÍE

fe*
ÉáEá;-sem"nás ngn BéEit bt1 osak a teIJes f enés. Ig;7 b1rtan csak a nr:nkaJ-nÜenq1básoma

jéggeI afurak. Ne fé}-
kap t te senk1.,

tsrtanl.

És it ]rissza koll t r!e!' az iitti'zk dé5ro' náBp6d.i8 a v1v -ij1t zo.ce. senH- sée ii_
zad' mes a !e].éBt ti.iz Dapon' tte abban a pl.llaaa ban' anlkor v-lv Tuhába iiltijzll( BiBakkal'
keezty vel folvérüezve, iinlík a vortt k !.1_n'a1e!k1r l. Ma8s.E txapolxta I-2 k8-ot adt 8n le Íz-
zadásÉal oBy-e8y edz sén. V1szont a párás, n61e8 1ov98 ! ogylk uapr l a násÍlcra eem szá-
Tad't neB a-Yrv i'uhán. t'eltébleniil szíikséges, hogy a vorBe4y' 1dr' edz i4k b bb v1v hol_o1t
vi&yenek naauk}al' !.irrt ery eur pai versá4yre. -á, száraatásl íd hosszu. Ín déle} tt egy ru-
bát; dérutájr o8y n .s1k ralbát 1zzadtan át és ntnd.ls válbott luhában alolsoztam.

Kondicí _odzés t /flzrkaI By8kor}atok,/ vÍBzon e g a kuba1 ta!1 vá!.yal_ul1a]r l_s c6ak
at1éta blcík ban ' vasy csak atléta nadrágban' shortba! taTtottan éE c6ak az ískola vlvás-
hoz) a 1z zéghoL ' lÍ:dzEek át. Áld- fogyli akÁrb, az !'elesl t veEt x0agára, 1e 19 1zzadt
e8y-ké t kr1 t hallal|og a!.

Edzésekre a lé8rqo8fel l bb id a délel bt p-11-i6 és a détutáo 4-7-18 teI'jod rd .
Délbe_o pihenJ!'i koll. D lel tt a kiin:rtrrebb, cléIután a lghézobb edzéBadagot 1ktatJu]. be. A
vorseu,réken a V.B. Verseqybtzot tgága- 1d ieoaztása szerltrt kolI alolgoznunk, de oz á1talá-
lJan eg_ybeesík a fent1 Íd beosz!ássál. Ma.Tad az éJJou al 4t -kondtc1 b1ztoBltása. xzt
kol1 a- célezerii p1he!.é9Be1 b1z osÍt9-Jd.

Á f1zíka1 és ezakng1 sdzéEok tgryozéBénéI felt tlenii1 tudlt kel1' hog-y n1ndeu ed'zéB_
helyen ,/még a d.ijnt k he}yén Íe./ n68ta1á1Juk a fed_ett' fénpástos ' 

gu!.1pá- tog ' 1gkolav'i.váa-
ra 'és airbz -vivásra alka_luas edz érnok no1l6 t & 6zábadtér1 fut -' ugr -pá1yáka ' x'osáF.
labda' ! plabd.a-pályáka t ' talaJtorná-b'oz e g'yepeBttott r szoke és nlnde!}lol gzorosan }aI}.
csol á!.ak_ a sp ortpályákb z a 25 o-os, 50 rn- s- uez nodoncék ' vaFy v9r6e\y ugzodák 1B. }Ia-
vanrráb a:e sporikonBínátok vannak, eg_yos1tvo az sezes Epoltág od'éB1' veiseuyzésÍ lehot *
6 geít.

Á f,áJad_tBág s.z 6Is ld ben B_yakran' kéB bb /r4 nap rou1va/ rÍtkÁbban fo8 Je1elbk z-
n1. Ázonbanl !o akarju]í a f radtÁiigot éÉ a fol]r adék-voszteBégot nérhetetlon fo\{adékfo-
AyaBztással D tohi ] nég feket vet 86n. IB;n].nk cgiim lcs Levoket' f IoB BavanykáBat és
iá éaeset. l_1nonáaét ,/a ÉubBi c1trom dualefri ' olaJo8' vlt8l[tDos/ yagy gTaipfÍir1t-ot }'evég
cukoTr'al. Ez ut bbi cgodáIaboa e doD Íde8csíl1apit ' v rnymás-szabályoz . Kubábal nitrdetr
étkgzés el tt - bá-Tloílyen furceá.!. halaz1k - g'riir! 1cs t a d'nglí. Na utaBlt6u}' vlsaza' fo-
gllaggzrlk nl.nitíe étkozéá f t . EgégzBé8es' éLÍfuyab os1náI ' a vlto.nlnok azoÜIal Íefgzi-
vila:cak. a qviim tcslé azoDJxal D tolla a folyadék-voBe to8é$et 16. Na8f'oE egégzBéggB a f tt
banán''valéáínt az édes taráu ey [ér' a bon1to. Á f tt ba!á!.t speclálle "f z banálL l
kéBzíttk, ée nem az általur]r ísnert' édeB banánb l.

A szá]lod.ákban - d.e nr1nd'entíbb - m1.nd'en gyijrrrtjlcs t' tid.Í l.baI
Jen senk1 a Bok Jégt l. Sem borokgyr}1ad.áo1;, áorn 1é6cs hurutob nem
Itbhon vlszon-t nem ajánlomt

A Ie8ti'bbot fogyaBztott hu8ételiik B Erha_b'uB 
' -no1yet ott félnyerBoD eBznok| .oekljj r

á kol1 B ttetn1 eBy-k1c81t. NaByon Bokféleképpen és nagyon 1lletéBgn tudJák a !ar:h9]]uEt
e]'készl'teDi. .l tutál nar 8rr - naeíoa sok fal táf,u.]c vglx - v1szont nagyon 1z1oteeek' nagy tÁp'
értékiiok ée - szá.Lka rrélkíiuek t -FJok vál ozátban kész1t1k - bárnllyon faJtáJáb' bárnj 1yo
foreáb8Jt aJ áa.lon.

Igen ffu]onak éB 1zletesek a cartb-telge! !ákJal' a lelgoBta /honá't/ ' ée a cs'neroo
/apr. íákok/, nelyék h1do8 n' aItáTt'at' m logeri Biibve 

' 
k rettoI elkéBz1we' n1nden-kl

BuEzbu8át k1 légÍ 1k.

Blztos. boEv a sok ul étel tiibbe].!él enéeztésl zavaToka t okoz. A le8lobb orvoeság
nlnd el zavaí etÉértiréeérei ha a d_éti, var:r az oB 1 é kezég utá! uegesziia-k'e6y yoghrr:rbo 

'a.nely zgbu-tohénte.ib l kéÁ1,i.i_1. T kéJ'otes -orvossás és ragyog Tsndot balt az enéeztésijnk-
ten.'.l vtzet nen ajáaloro. Á vt!ét a !a6y h ség níatt e! -sen cl rozzÁt és hatása zavaT .

végii1 e6:y-két J tanács t

A f gyveTek rák atatt or1dÁ1 dna}, a Bzul -heB_ye, beragadnak. sziikBégest ho8y a
pengébl h byet finon k n a.oJ.a6 gal /vazelLd bevonJu.k- B véd Ji'iJr a roz_sdá8odás eLlen. Kéz-
iár-ne'nagí"oo fogdoggut a pirrr;ít ' nert az uJJrlrk nyon'a ís rozedefoltban látBzík ne8 rijvId'
rd' n belijÍ'. J B;olBélatot_ teáz á hegy'- éa-á peDgére huzhat Yéd huzat.

Kub8 a sz1ne1b n éI. aE lyek kedvesE , é1 nkké, fe1oJtttetetlerulé teBz1k &1Ddon}lnek'
akí látta. Ha fé nvképe ziirik. ceák ezínes ké eket, szlneg diá]rat c8l-náurr!}. Kubát a szInol*
ben Íg zá:cJu} a s;ívtir:tbe és enberével esri]tt ijriilrre f ol J the tetlor]lxé eggEiik. 

.Lr



__ _B1zto6.vagyok b6t'!et hory Bínden régztvevó csak jó enlékekkel tér haza. Kuba az 8_Ee-rlkal' földréBz 
- 
g'yii]ryörii,9rgzá8a - vaLósfuc 

- 
virágoekeit, a-b.ol a földkerekBé8 eg.yÍ} te8Led'-v6s6bbl l68vendá8s zeretőb b | 1e8uduan1asabb és legőszlntébb D.épe lak1k. Tuaon. Eórv a kuba_

++.oo.' csa} a vend é Bazere te üiitbeh 
' 

ne! csak l0e86ecsü1éBiikben-, ne.u' csak sztvú} óiátnte kl-
!+T9"+Y.} Iltlruák f61üI ö!!'agukat 

' 
hanen a verseuygk tökéleteB'legTondezéBével és lobonyo-lÍtáaával ls hata]_nas neüz6tköu1 sll(erü aTatn8_k. -

lÍ-í!d'c!. !a&'ar vlvónak k1váook Jó felkóeziilóst ós a }ravanlaÍ porzeelő 'aapeütéobennforr |l sÍkereÉét, J _eredményokob zakvozeb '|nlrrrek, oda ínknek, iersáryz ffi;}i éÁ-á *"*lv-l--.r-v'' rt.t..rr'olt'*eut Jo -eI'E{LttrenyolttsY l?q.lrv zoÜoJ-ÜtneJf,' oclzo]-tKneK' verseryzo1nkne!( ég a ma*
gIsT sp+!i...K rem u. *sr*" d.élegácÍ t'. adJák. áb kllba1 barátalnÁ'''k sz1vélyes avozÍeiu*ut,sygr nl;uq'olt. Kérem a megyar d.elegácÍ t' adJák Űvolt tanÍtvnányaínnak peitig sok síko]:b k1vánok. Pal cz Gy rgy

voIb kubai átiamí" edz

Bud-apostÍ v1v versenyeken csak
olyan verBenyr k novezéséb fogad"_
batJák o]- a f b1rák' ak1k szabáIy*
szoriieo kezolÜ mln s1 t ktínyvrrel-
rend.olkeznekr
al a ngvez egyesiileÜ]rez vaf Eza-

bá1ysz orti lgazolás' ijt brrsáz hrál
vlv 16azo1ás ís sziiks 8eg.

b/ 6 h napnál nem régobb1 orvos1
1gazoláa.
15-18 vegeknél 4 b nap
}5 voq gJ.:J'l ) hÓnap

c/ L verseny k11rásban meg;hatá*
rozo oszbálynak megfelel
n1n eíb a.

d/ L sporteg7estilgt1 tagságot
ígaz o1 tárg'yh napban bef1ze_
te tagoful d.l-J.

e./ Verseny_orodmények be j egyzé*s re szolgál és a m1n s1t -
kt5nyv sorszámával e]_Iábott
be étlapnak mog koll 1enn1et
Á,,h1ányos kcjn wel rend.elke_
z vorsenyzorll a versergrbl-
rák a versenyJ ogTz kc'nJnrben
tar'ioznak Jel-entéet bennJ..

(Q A vorsenyekon1 aZok oszbályát 1
friggetleniil B.versenyz k arboznah
feltti:l h.elyon /céIszeriion a vlrr *
karra} o11enbétos fels karon/ vl*
9e1ní sporbeg-yesiile bi.ik szlneíb, 11-
lotve omblénáját.
Megállap1bást :ryerb, hogy versenyz *
lnlc nary részo p1szkos' ronsyogt
rendo len ru_lrázatban, az eI irások*
b 1 el ér ' 

gyengo feJvéd.d.el á11 &
pásbra és ezzaL sajáb tesbi épsé*
gének veszélyozbebésén tuJ., verso-
nye1:rk lebecsti]-éséb 1s b1zonyltJal

Tenblek el rebocsájtásával felhlvJuk a
szakosztáI;nrezet sportbársakat, hogy a kii..
lonb z versonyeken megjelen versenyz ik
m{ndon'esebben a szij.kséges blztoneágnak és
au eszbét1ka1 kcivetelnényeknek mogfolel
rubázatban és fe]-szere}és sel jelenjenek
Ill. gr

Á fent1ok megtartásáért, á mulasz Ás*
b 1 ered. balesebekért a rend.ez eryosille*
ben tu]' a BVSZ eInciksége a vergeny f b1-
ráJát és verserryorvosát tesz1 folel ssé.

G. J.

A BVSZ EINÖKSÉGÉrtnr HATÁROZ.{TA
& vergenyok rendjének rnegszilárdítása érdekében

A BvBz eln kaéeQ f. év fob:ruár 11.-éntarbott rbokoglotén 1snorbobte obbon a
tárEyban a f város1 ezakoezháLw ,ot k áI-
lal uegt 'rryalt ée az Eln ke g- álta]- J vá'-
hagyobt határozatot.

Iapunk basábJaln gbbon a t nÁban évek
Óta folya&abosalxi sráetalan cl]iJrof Ígye-
kesttbk a vlv, vorseqr/ok kdrtil mrta koi
vI g sz ás gágok rno ggr tj-at o b e r f g leng l n'|
szaTrurt.kat.

MJ.t tagad.Jukl rolr eok eredn. nnyol.

K1vánatosnak'tartJuk e ren ]-Jfu, hosy
a BVBZ akct Ja bcjbb erodménn;rel Jár s vér4*
re nos:va]- eul a vív versoqyek rond.j not
problémáJa.

Isn rve a BVSZ uJ otn kénoh', Denk
T'ászl nak erélyee vonalvgzeb a , molyotnÍn a V :r s Meteor vlv szakoaztá.ly\reiret -
Jo eredményeaon b1ron5r1tott - s1keire1 szo-
ror nrény az tidvtja h'atá:loaaÜoknak.

IdÉzzijtk a már kiizhelynek száelb ' d.o a
fenb1ohe 1s rv nyee nond.ásb t

ltMíndon habároaab csak annr1t ér,
auonnyÍb abbÓl ne8lral sÍbanak lr|

Á nagunk résg r l annal- a k réeegl
fordulunk a versenyek f b1rá1hogl a atrak-
ogl-b{lyok vezet 1b'ez.' odz kh s és voTBony-
z \bi54 egyaránt' sogltoék a BVBZ*t J
egándéku rend.olkozéselnok keresz biilv1telé_
ben"

Végozeti'il rátértink a határozat k1voJlg-
tos 1smerbetéeéro

0 A versonyt ryn$.op Ezakosztályok a '

verse ykllrásokat tartozrrak & Vo:e-
seny napJa o]. b 1e5a1ább 2 h bol,
ergd.otí pé}d'ányban,/nem eokegoros1_
bott/ J' váhagyásra bemubatnL.
Á Bvsz csak az 1d.eJében, fontÍek
saorÍnt beJeleutott versenyo}re
bÍzbos1t záiirtb, íllotve fBb1rákab.
Á versenynaptárban megb'abároz o
oezbályu vorseryt l olÜérn1 csak a
Bztivebeég enged.élyével lohet.

) Á BVSZ k1zár lag olyan vív k ii5yeí-
vel /n1n s1tésl át1gazolás sbb,/
foglalkoz1k' akík a bárg:yhavl tag-
d1J k telezetbség:iiknek me5fe1e1

- mértékben eleget tettek.
I6



A BTIDAPESTI VIVOSZOVETSEG
1968 Évt nnszÁruolorn

Á BudapeB t viv szaive ség 1969. f bruáT I-én tartolta 1968. év1 beszá-not ját .u Ütr vá-
rosbÁza anácBtel!!éb6!.. A beBzálol n me8jefentek Kovátg JáloE ' a BTs eln i ..lyetbeBet
Tábor IBtvá.!' az Mvfiz f títkára' az Mvsz és Bvsz b bb fulkc1onárluEa' az eE.'t'ái.ilet1'szak-
osutálJrvozo k' társ8'd a1n1 lÍuJ]kások éB vlv k.
BeÍtY In:eé. nLJxt vez- elniik i.id.vt'z lte a eeAle le!'teket . Eald KovátB JéIos MTs elniil*ielvet-
E?E-Ú"é-j-dr6E e te 

' bo8'y az eltávozott szab ÉáI b.etJrébe'az Ts-E-.--Tanec5a DeD]r ],ászl t" !e-
vezte ki a Bysz éIn kének. udv ziilte az ul elnijkiit ég kérte a Bvsz a.kt1vált éB a azakoBz-
tá\rvozet kot' ho&r Dur](áj ában a nasyax viv sport ér.dekében ámogaseák. sok Bllrert kivál
az uJ éln }ooek éa az egéaz Bvsz-lek.
EzutáJr Denk !á8z1 Bvsz elniik negtaTtotta 6!éHog1a1 beszá-uol lá . Üd'viiz lte a legjolet1-
teket E-Té$6E íte az el tegzeit b1zalnat. E]-u ndotta' ho8'y aá 1968. év-l beszánol val
kapcao]atba! nebéz helyzetbon v9It ' Eert cBak a rondelkezéBre át1 aalatokra t éro.as zkod'hat.
Tudonása szerirrt 1968-bgn az Mvsz és BVSZ nu:dcájára az o1Í0píára val felkéBziilés qyomta
rá béIy 6 t. sajno6' az Mvsz s Bvsz k ziitt ne! volt I e8fe1é1 haTn rlia ' nelJrnok oka'
szerlnte, az volt, bogy a Bvsz !.en volt no8f lel en képv1s61vo az Mvsz-b6n.
Ezutáo. rátért bu1a jdon}éppeni b e széJtrot j áTa.
BeszéLt az oln kBéa és allmk tagJaí uiiJc désér l' kik' véleEénye szerLot ' cgak 50 Ébo!
teIJe.Bítették feladatukat. Egy wel ezeL tt, e8]Í b1zottgág alakufL a ua&yar' karilvlváe
fellendítéBére ' d'o ez ne4 tellesltette a bozzé. tazott reményeket. Ezzel }apcaolatba1 fel-
olvasta a viv HíIad eg-y 15 éWel ezel tt1 clkkét' nely ná.r a}kor meghuzta a vé szharaa-
got ée a kaTaiviváa }ranyatIásábau u8yalazokat az okokat 1átja' al01t na nl látu.d(. saJnoE
a kardvivás helyzeto geilnlE se]o Javul . sen az Mysz, geD' a Bvsz' Ben a szakosz Ályok lle
.taláItak ered_néAyeg n dot a hu11á4vai18ybe keriilt fe8]''Vernen tregseg1tésére. Itt az 1aleJe'
hogy k z s er feszÍtéssel Linde]lt Eetstég_yiink a kar'dviváE folleld1téBéért t
Ezután rátért a Bvsz bizottsfuaina'k értékelésé]re. RéEztebesen beszéIt a lÍln aÍt 

' 
a szeT-

vez , a Gazdaság1' a Teg.yel&i és a verselvbiTo B1zo1'tsá8 ruD].áj áI 1. l'udrá ju.La t ' kÍB6bb
híbákt l eltekj-ntve' becsiilettel éB lelkllsneretessé6gel ]-áttá} eI. lz Edz és 'hopa8ardaBizottsá8 llen nijkiid tt.
Á btzottgá8ok nijk d_ésének értékolése után az elnijk rábér az o11Bp1a1 rod!ényok rn l atá_
sára.
Kj.hanB6u1yoz ta, hog_y bá:e a azáfiszerii oredlqé4yek J k voltak' a kiizvélenény t!égíB cBal dott'
f 16g a kárd'verser5yben va.Lo lenaradásunL datt. Nem a Lud ással ' a sziwel van bal l F6l
k ]"1 eleveniteni a Ié8í' IeJkes v hangulatot ' 6 ezt éppen az e8ye6ij1e ekben kell aIkez-
d9!i. Beje1enteEte' javaéolni fo8ja az e1n kEégneh' hozzon határozatot az eEyesii16t1 Bz1-
nek, enblénák kij beIez Vlselésére.
Áz ela k kiha! gulyozta, ho8y a BvsZ g tekiniélyét 8y budja v1s6zaszerezn1r ha az eg_ye-
tenes viv sportot e1 bbreYlY határozatokat hoz.
tr'o!'tosnak taTtja az Edz Blzotbság &un}ábaáuttását, a Szorvez B1zobtsá8 akt1vabbá téte_
1ét' a bíIák továbbképzésének feJ1e6ztését.
lneln1 kell a taadij norált' át k911 szervez[i a BudapeBb és Bvsz Kupát ' Ee8 ke]1 ad!1 o
verselyek sava-borsát.
3ont'osngk tartja' hogy a s zakos ztáfyveze t k a Bz Tetségj- 4u!]<ábau Tészbvegyon k. D nt
jelent ségii az Mvsz éB' lj7sz 9zoroB eB'Jiib tni.ik dé8 .
Áz og.yestiletek nun}ájuk utáll kapják Eeg a &egfelel á118Ei tá ogatá$t. Á vlv H1Tad fel-
karolásáb a v1v gport k z g tiryének artJB.
BefeJ62ésiil k Tte a jelenlév ket, }rrgy gz1vb l tá-nogas5ák a Bvsz Ílu.T {áJ áb.
Az 61niik1 beezáEol hoz b bben hozzászoltak.

l MaBzlay laios. az Mvsz B1rá} B1zottsága lniike a nin e!tés1 Tendazer sulyos hlbáír l bo-
l6a'rE:_TTío_6olta a bebervezetb verseqyok elnarad'ását. Han 8ulyozte' hory a verBel\]Éo8ye1-
,'tret sz1qorus'l neP kell kiive tefu1, a leBk1ggbb feByeln zetfeDségot sen Bzabad elnéznÍt Bz1-
Igoruaro Ea'veteuiii oeg a verse4yz k 1a birák Íé]tétlen tlsztele é . Helyeselte a klub_
Ienbléroák v1sélétét ég tag d'1Jnorá1 [egJav1táBát.

Képos Pál éd.z szlntén ldjfogá.solta a nln g1tésl re!]dgzert és a verae!]y k elrrépte lened'é sé -
í6E-o-ffirT feJ tBBé bté.

Dr:. r d czbÍ G.yijTRY. a vlv H1rad nurr.lrat ár,'a, az MVSZ Szorvez BizottBágának taBJa a viv
Íffitt-táitas'2;1ff 1 tá jékoEtatta a lelenJ vÚket. Kérte a Je]gn]év ke g a távollév ket
rs' [o8v a rrlvBsport érde ében tá-nor:aeÁák 8 Vlv Hlrad. t' neJ'ynek u1v sabbá tételére nln-
aleEt elk ve b[ek.
sziixaéEeBnok tart.la pedaa gla1 gzenpontb l' hory a a zak osztályvezet k é8 ed.z k o ré51 1d k
la8yJaíb áfutBá-k- példglépiil a flatalok elé.

PgEt Á!.tal. a cEe]col eln ke, eRyegíilete 1egnessz4('i'l'enri tá-rro5atásár 1 b1zLosltCJttR' ez uJ
eÍE6E6rTrrá1ta á ntn e1tésl reirrlnzert. sz vátetj t'e a sportfelgzeIeléoek k rijf1 vlsczásEá-

)-"i,
goka és stirg s 1nt zked.ésb kért.



Javasolta, hory a hagyományok ápolására helyezziik e]. a v1v er'rnekben kÍrnagasl vívÓlnk
arcképéb.

Denk lászl elncjk válaszában cjrcjmmel állapibotta & Bl hogy a fetszÓlal k helyes hangokab'
E 'EEét-neg. A fe]sz lal kkal egyetérbebt. Megeml1tette, hosy a verseqyek oIfoarad"ásának

anyagl okaí is vaxJxak. Márciusban megkezd_ík a verseqynaptár Üervezését. Rcjv-td"esen Iétre-
hozzák a'sajt bízotbságot ls. 'Lz elncjk vá]asza után Márkus T1bor feJ-olvasa a Gazd_asá51
BÍzobtság beszámol Jáb' amit a jeIenl v k tud.onfuul vebbek"

Eaubán Berty Imre felkérésére Mérrkus T1bor és NaszáIy Péber felolvasba a BVSZ Kupa ée
Bud.apest Kupa L!6B-as eredményeít.

Ere4mé.nye\t
BVSZ Kupa

A psipgr!
T-T. Ujp. D zsa

II. BVSC
@'. .Bp. _Bpnsréd_IV. Bp.V.Meteor

v. 0s0
VI. Bp.Vasas

461 pont
JIL pant
149 pont
)2L ponb
2P6 pont
28! pont

15 ponb
5J ponb
JQ pont
2l pon.b
26 pont
19 pont

{qd-aqep,t Kupa

B csop.qjr!
Tr Csopel 1!1 pont

TI. Elektromos 46 pont
;rI. KSI 11 ponb
IV, Bp;Pet fl J2 ponb
V. Bpn MEDOSZ 2) pont

VIr MTK lJ pont
VII. Bp;Cnatornázás 11 ponb

VIII o XI 
" 
ker. S1 6 pont

IX. Betor:litéplt } ponb

Jrrnlor
@. nsn
IIn Ujp.D zsa

ITI. Bp.V.Mefoor
IV. Vasas
vr osc

\n n BVSC

Feln tt
I. BVSO

TI, Ujp.D zsa.
@. IT,SE

TV; Vasas
v. Osc

VI. V.Meteor

Áz értekezleb résztvev I azzal
lesz a magyar vÍv spor'tban.

j2 pont
]2 pont
28 ponb
27 bonb
QJ pont
?1 panb

Öss.z,ee!tJro l

-Jn UJp.DÓzsa 6) pont
@í' Bp.Honvéd- 62 pon
IIT; BVs0 )B ponb
lVi Vasas 54 bontVi OS0 11 pont
VI" Bp"Yor s Met.47 pont

A BvsZ Kupa és a Bud.apest Kupa ered:nényelnok 1smertotése és a d.1jak kj-oszbása utárr Denk
Lászl eti. x Kováts Jé.rros BTB elncjkhe]yo bosnek ábadba a BVSZ-brorra ern}ékverebéb, majd. a4
iilés befojezésétil a legk1vál bb akb1válcrakr Du-rk Etolének, Ber:ty Ilrirérrek' P+pp-Bertalan-
nak, d.r. Éelkay Andrásáak, Mérrkus T1bornak, Palág:yt J zsefnek, d_i. Tasnád-y Láezl nakr Pa*.' ak és Berty Károlynak ábad.ba a BVSZ bronz veretét s d1Ja1t"csery Áazmerr"

a roménnyol távoztak eI, hosy az'uj é"v'a fe}emelkedés éve

/ne^gÍ l

ffi@ é t fÖ ffi*,*,azet,.: sZllK[ll,Yl'lDY TIB'*

A specÍális fltrképesseg gnkorlatÍ kÉtrdÉsef,
Er nléÜ, vagy más sz val kond.1ci alatt az ember1 szeTvezet frrnkc1onálJ.s /mtikcjd" ké*

pes/ cisszosségét-'értjtik. Ebben az sszességben !9*" van nem csak a..f1z1kal- oyu*" 9r ' }ra
h.em'az J_d.egreád'szer áIlapota ls. Ha ugyan1s az ídegrend.szer j(rl miikcid.Íkl ak]ror -az lzomuat
az ed-zések-fo1yamár: megsZerze b képességeit & versonyen 1s beljesÍbor b.4j". M1nd"azt az
energiát. am'i t- az okbaÜ ed-zések f olya.má.rr |'betáplált'', v1ssza tud.ja szolgáItabn1' Ákkor
beháE, míkor az er nlé kérd_ése1r l beszé]-{ink, árorgsan bele kel]" érben1 az' {'$egek á.11a-
potát'rsl Az iaegek tényIegee kondlg1 Ja nélxiir a fÍzíka|. képessÉ-gex a mÍn{mál1sra redu-
Í<ar0anax. Lz idegek veréenyelce val félkész1tése 9gy1k legkevésbbé ísmert problérnal 9 Ta
o:srosokr:bíot gu ot, pszichol gueok és edz k sokasá[á kutabJa és kerosi a |élyes id. zlbés
kérd.é sé t.

J 1 felkész1tebb 1d.egállapotban ug'yanís a ref}exek és ezzeI párhuzamosan az Íc1e8ek
funkcionarrJ_Éopássése1 kívál bn nii:c aiét. Tz lebet vé t'esz1 a reágálások.sy9199ságá\t

"ní-vose"ed"*e"y6eo- 
a"mozgások.g;rorsasására vezet. /lrz taegre!.d.sz-er és a véréllábotbsá$'

rorcsq'áC's hatá"sár' l az 1968. oí" xr , sz| V1v Hlrad 14. oIÖa]-án b vebben sz l-bam, / 
^z, 

ér'-
pái'ák *irrío:-"áÉ vérelrátottsága a beÍd.egzebt ref1exeJ-nket kell 1d berl nriikiidésbe budja
hozn-i.
loJ( )



vÍvásb8Jc' a rgftexoíDk nen sziiletnek veliin}' ha]te4 a sye}or}atokon keTeazbi'il 1d.égződ-
nek belónk. Pavlov tudoná-ry.os kÍsóTletel óta tuájuk' }io6y*ezeket az életbeo kelI e1sájáti-
tanunk. cgokhory' o.Elg a Járásü' futáat 

' stb. &ínt az élét vele já!ójáü talu]tuk ne8' ad.-
d1g-a vlvá.s célszgril n'oz8ásaÍval a.kkor találkozu]k elóször' niko! a Ylvótere!üe lépiil-l(. .q'j{9E' a futás -az é16 tÍi.!k k1séró5e' s ezü nár ]kigg_yernek korban elkezdjii} ta:ru1n3-. Igy
16 évoB Befdülőrő]- eb'o!.dbatjut' bo8y ezekot a [o&gábokat 16 éve gya&orolja. Ha eDxek e
sporüolónak adobtBága1 negvan_nak, a tornészetes !.ozBásokból áI1ó EpoTtágalrba! sokszor fé]-
áY alaüt - szsk€nbor! 1ráay1tásával _ or6zágoB vlszolylatban i6 az alre kerülhet.

Á e1 Bpoltágu!.knál a ]rtvás?'á 1 náa a b,elyzet. A csecs6[ó nozgásk1Bérletei !'eB v1vónoz-
4ulatok. Á vlvá.s n'egkövetelt nozBá6a1va1 ed'd18 lle!' taláIk@obü. Á n1ndeDnap1 éfetbon ezeket
Bobasem g'ys}orolta' me]:t t6]]Déazetes nozgásal b.Btárá! kivü1 egtek. Ezé]et ezeket a !0oz8á-
sokat ||nüuozgáa ol!18k'' nov6zzük' n'eTü I'€t! üernéazetes nozgások, traneo a r:ac1onál1s vlvás
1e6cé1ravezetőbb nozgása1' anÍE évszázad'ok alatt at8kultat kl. A v1vó ezeknek a nozgások-
nak az elsaJáüitását a vlvóm!*áJának elsó óráJá:e kezdí el 6s hosszu éyeken áü gyakorol-
Ja' ntg reflexszerüvó válna}. ür'ÚÍuB 2-, év) de leBtöbbször 5-6 év szii]Eé8eB ezebxek a
BozgáBoknalr a De8felo1ó b9la16BzÍtéséhez. Ez a boidoBz1tés a fia'tal évekbe! kön4Yebben
m68y' E1nt a később1 korb8n. Á sordülő kor olóttÍ tanuló köDNrebben tdegz1t be'-ül'Et a]d
ezután kezd1. lz azotrban n€n Jelent1 azü' bory a később1 korb'an kezdő v1vó Jxoltr saJát1t-
hatja ol. csalího8Jr ugyaru8y va! ez' !Ínt az uszás !e8talau_1ÁEá]ú1. Gyermekxorbaa sókezor
ery lrap a1a9t negtanulJá]< a' uazást' t!_1B a felnötl lebozen' va6y kii1önöeen }.ésőbb ' egyáI-
talén non. !!pen ezért a vívóoktatás legfontosabb kezdet1 fe]adáta a vlvóDozgások, - éne
[ijmozgások - negtanlt'áEa ' la.jd bglat€gz1tóae éB cBek ná6odík feladatként jön szá.llltásba a
kond1ció' roás szóval: erőnlét ' va8y Bportforna ne8teTeEtése. Ha ezek€n a kérdé3eken tul*
Jutotb' következheü csak a Epecláf1a ál]óLépesség negteremüése.

Hogy ezt Jobb6! megértsÍi-k' !éazletezzii]r e6'y kÍc6lt ezt a kéÍdést.

Á vivásra Jolentkező v1vnl ak8-r ml)gtalullL. u1_o'é1 b8larabb feryverE a.kaT I hogy Vo-
rekedhessen. Ez az onbgn nem meBy .e'ár'ól-ho1!apra. !1ég ho8szu 1d'ő tollk el, r[iB a megter
a szabad.v1vást negengedi. Az asezózásD.á]- romla:rak a nozdulatok. Á p€]laé t kellően v6zetn1
!.€n tudó vivók su]yoÁ, fáldal_Eas vágásokkal, vaBy s zurás o!üal veszélyeztetilr eg].más test1
épeégét. Á leBtöbb ezéIt elkedveülened_1k t nert a ]rIváB 11ye!. foruábaix ncn' élveze!. csak a
jateaükezők lemorzs olód_ására vezet' }ra öEszeeD8edjij} őket akkor' n1kor néB 1"ecbl!1kal kép-
zebtBégii} ]aen engedi meg az aBszózásü. A '\,1váB Eiimoz8ásaiL előbb jól be kel'] 1degz1te]]j-'
eb}rez ped1g idő kell; Á kezdő vivót előbb rr lábg_yakorlatokra foBJut. Me8taloitJu} a legfon-
toBabb lábnoz8ásokrea. Ezt ujabb8Jx }ísBé elE1etik' báT az Eem helyea' ha egy fél é\aL8 caak
ezzel trJ|vzz,ak t a_tri tvá_qTatnká t. FesrveÍt éré!sr_]ag balaT adu_nk a kozébe' n6Tt h1€zen Lábg_Ja-
korlatok né lkii1 i5 valaak önálló keÍBrakor-La:ok' 84i t e1kezdl]'etij.n} velük. A lábnun}a feJ-
tődéséYej' negkozdhetjiik a kar és a lábnoz8ások koord_fuálását 

' 
azaz összben8ba ho!ásáb.

A techr!íkai eleeekben ezeTzett jártassáEa után - a tecb-rÉkR1 kéBzBégek továt'bfeJ1e9a-
téBe Í0el1ett - rá kell áuttaní az áltatá:aos és soko}da1u 'flz1kal felkéBz1l'ésTe. Ezzel
Jr.e.& csak €.4yer6 erőü, han€n az Ídege} Bijködégr" képességeit is foJfesztJij.k. Ma máI m1ndeD
spor!ágban dön1náns BzerepIe Jutobt a qyers elő, s-eu a v1váBbarx 18 neBlout8.tkozík. A fiz1-
ká1lag fejlettebb v1vó nen ogyszer elnyonja pusztá.n testsulyával a 8yengébbet. PeTsze' ltt
a fízíka_i - eIő feiIesztéEének kórdésében nen 1zoro]<o1ogszus oba gondolok, hanern csupá:c ur'ra
az lzomerőre, araély a v1vás céua1ü 8zo18á1ja. Lz ízomeTó feJlosztésére legalkaleagabb
kol a pubertáB évek utánl 1dők' a 1'.' 16. t 17 éve6 koc' amlkor le csa]qlen koTJá b'l a-rlul
fejleszth--tők a f, Íz1kal Mpességek.

Á !.ester e*rlk legÍontoBabb fe1adata cBak ezutáí következb'ot. ponüoeabbarr kls fáz1s-:
eltolód.ással, aó- párbuáanbaa a tecb]dka és az erőnlát feJlesztésévol s ez a g!9g!!!!
p-ivóállókéDesséE me8adá5 a.

M1t ie.Ient €z az áuóképegBéE? Non kgvesebbet ID1.Bt napi ,o-+o nér}.őzéBnek ne6fo1o1ő
1ntgnzltással vaJ.ó telJesÍtését. Á kérdéB cElpá! az' bog'y nílyen nódszerekkelt Bllyen gya-
koTlatokkal érh€t jii} €zü €1?

MLvel. n1nt korábban kfelt€ttitk, a vivÁs a nijnoz8ások Borozata éB ped.Íg azok ár1t!d-
kus sorozaúa, ezek kiilö!.J'eBé8 Íz ol.uiikód é sgk, .melyeknok fej1egztéséhez Bpecl'áus nódBzerek
szükBéEesekt 'sablonos. áltálé]toB Bj-nJlasztÍkával,' vagy atlét1}nrB lrópzéssel ezeket olsajá-
tttali-nen leh€t. /Taiá!. egyedüt á fIess az a noz8áB; anrely atlétlkus uton fejleszthető./

Á vÍvás nozdutata1t neBtanubl, fgJleBztení, be1d.egzlten1' caak a vívás rnii.lLc'zg1ásalu
keresztül lehet. l|Az atlótj.kug értolenbén vett gyorgasá8i llr]lrka nen növe].Í a vívóg.*.orga-
BáAot 6D€cÍá]íB ér',elenbe4. cssk az általános alápgyorsa8ág fenrntartásához az 1d.eg- ée
1zónrenászer fe] 'rÍssltéséÉe z ló hatásu Aa&ykétar csaba 1968. V1vó Hlra,ló 2. az. 9.old.,/
MlndeD' más kieAészitő gDotr't csák az általáaos erőnlét feilesztése szeEpontJábÓf fontos'
ate a vívók áttótépesgégének bÍzto8ítá6á]ra nen a].ka_Lua5aka Bav Bé1a dr.-nak tulaJ]onitjók
azt a nondáBb, ho&:r a frvÍvás k1egészltó Bportjas a vlvás'l A bpectáIís v1váskész€é6 l'ej-
leBztégénét náB gyitkorlatok ne! ho\rezbetók előtérb6.

Á BD6clálls áIlóképé8BéEet cBak a vÍvással lehet legszerezDi. A nultban gok }i.érle-
tezés-fóioi-á vivás otlátasá;g-I( LorszslüE1üésére, snik t6bbl{yile e1nd f1ae.LóYa] vé!:zódtok.
sok ul. a'6cvakorlatban IBég kÍ nul! D!óbá1t elsond01ások suülettekt €'ulk na6yban llozzájá]!]-
t"t< viíóepói'üuJlk vi1á86z1ávona1on 

_va1ó 
v1esaáesésóhez. Á rerdgzeresltett középbóvl'Ubás

osak k1nei'tette a szóTvezetet' dB a v1vó oxigéDellátot bságát nen b1ztos1tobta. sll]yzók'-
tai. gulvzóövekkel véRzeÜt v1vá6 eloel}rette a i1zÍke erótt de lasgítoLta a vj!'oL. 'i\z

''á"á" ivártmtta az 1áegállqpotot. de nerev1bóleÍ'i bl ott' az 1zÚokrl, 6tb.' otb'. ]iá l:elfett
iöD'r ánn; áz 

-aÍapveia igazságr",'ho&' nagával q'v1 ll,srr] végezz'ük a spec1áJi, 'i' .kÁ]'.'l-
Bégi €d zésoke t.



L7. alábbí?kban egy 1Iyer]. spec1álls vlv á]l képess geÜ fej]-eszb STAJ'ÉTÁT /váIt b/
|runerfe!"ki nely.lg.."-+Jkalmas versertryz i színten lévtj tan1tványok áll képesség nek fe j-
Iesztéséren Spoit1skoláJ< t edz'otáborob ténája lehe , merb leboqyblitásában*megk6ze11t1 áverstnyzés formájá't' amelle tr.bogy alka]máb ad a mesternek bahíbványai assz Ínak ellen_
rzésére' a techrr-{ka1 és takbíkaí élemek javitására"

Lz Itt bemu atobb ford.ul fél rás J.d. tarbamu, d 1smé elve korláblan 1d"e16 tizheb ,megfelel szii:eetek beikbabásával egész 'napon át ,/á versenyek 1é6k rének megfet t en/ gÍa-
korolhat .

Az, Lb ismorbetett sbaféta rend.szorti vlvásÜ vagy id" re, /pL. eg:r peraig,/ vasy balá*
latra /2. , J va8y ot/ véaezbebjtik.

Á gyakorlab a kcjvebkez képpen foly1k }e;

Tébelezztik feIl hogy 6 vlv á11 rend.elkezésíinkTe. A vÍv kab egymás n'elté pad.ra,
vagy székre lei.i]-tetem. Célszerii nén1 távolságot e6rmás kozé be1kbabn1. A v1v kát 1-t 1
6-18.gzámozom. Lz 1-es lesz az els menfo am1 jelen esetben azt jelenti, ho8y e% e v1vr5
9gynás után sorrend'ben, p1hen bejlc EEáffi néIkiil viv a bcjbbivel égy percre, vasy ba]á*
latra. Ha a vívás íd re megy1 a men l perc1g viv egyfolytában, mifu a bcjbb1ek véIe e&y-
og-J pera1g. Ha,,ilsvívotb mind-eg_yík számmgl' akkor a sor végére kertil a 6_05 után. A máso*
dik m e n o mosb a 2-es lesz. EZ v1v sorrend.ben & 1., 4., 5., 6. és az l-essel egy-esy
percet. Ezután az l-es mellé kertil s a meneb folybat d'1k a 1-as saerepével. Ez mind.ácldlg
tart r nJ 8 az l-es é1ro nem kerti."

nnneo a rond.szerben mind-en v1v kébszer kerril szembe egynással. Ha a mérk zések ide*je eg:y perc, akkor a fordul befejazéséhez ha v1v esetéb en 10 perc sztikséges. M1rrcleri
viv /m1nd.en szám/ 10 nérk zésb viv Ie ez a]abb az id' alatb. 10_ :rrér}c zés lévivásátroz 1gy
pl. három fordul sziikség sl az,az másfél ra.

Nézziik meg az érd-ekesség ked.véért, hogy az assz k és a p1hen k hogyan alakulrrak a
mérk zések folyanán? j

Veg:ytik pl. az l-es mérk zése1t. El szor 5 percet viv eryfolytában ! ellenl'eléve]-.
Ezb 4 perc pihen kcjvebirmifuop ujra sorra kertil e8:y perare a 2-eÉse1 val vívásra. Ezt, a
nérk zést 1peTQ p1hen kcivet1 , najd háromszor n"egismétl dík a J-as, 4-es és a7,5*se1 a?,
e8y perc vivás és három perc p1hon r mig végezettil a 6*6gsa] vivobb e8:y perces xÉrkozése
ubán négy perc pÍhen je kcivetkezik.

Ez az áll képességre bcjrekv eczés1 m d-szer igy p1hen klre1 kcjzbeikbatva ttclrl llírs,
m1nb a vivás inberva] ed_zésel.s minrt ilye-r, az áll képePP+g 

"9y-"}És 
nek 98{ik legheitáso*

sabbeszkcjze.ffiabb,minbafo1ytab1agos,meg;zakiásné1kii1iasszozás,mertaztn-
berval ed-zés hatása abban rejlik' hogy a viv fárad.a]-nnainak beljes kipi}renése e-L bb ujra
csatasorba á11. Igy az íngerhabás az elfárad.ás el bb, illebve a beljes kip1henés el tb
hat. Ez a szervezetet 1gen 'hosszu 1d.eig bart magasszintti készen]ébben tar|-ja. Ezáltul
a szervezeb munkakészsége olyan el felbébeleket kqp, amely más ed.zésforrnánál nenr tialá1tia*
t meg.

Ez,ekb I olbek1nbvo még egy 1gen nagy el r1ye van ennek a v1v formának éspedi.5'; az,
hogy válbakoz sb1lusu, válbakoz titemti eltenféllel kertil szembe a menet folyalrárrr kéL"
szei 18' s ez i 1 rnegk zel1t1 a vorgenyek }égkorét.

Vé6ezebiil aZJ értheb ség ked.véérb két ábrán szemlélbebern a meneb
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IVtri&so&fiBr es hanma ik nŐi ttÍr táiékortntl
a,Á CZt.'Vi masoij_i.k rr(j"i' Iijr' 1.ti.],,:iíilzi,tlt,.l V(_)l''Ii(,'IjJ' llt(: lJeiÍj a'/, aktlv éIvonálbt:ll Vrl1''tlsnyil k
kcizliI a New Yor'lt*.I veI,ÍJer]yen 1rrrlu]il 1]. litl.j t,ij l]'1jl<,ir továbbá a beteg Malosl ['uu1"a Ós l!''
tsobis JIdlko neui vot,L t'rir;!.1.

Az oLs fortlut bri.l' * ule l..yet 1, iLat;0l'; í';:i ejFly iL,,l't)'.j of]oportban vivt;ak az, aIálrbir:lr'9g1;oB

váth J. /t|\E/, Valg}la /nebreciett/, [J,js;ziil;zi. /{)z,:1/ 1 N rlie Llr Jul1a /$zoInokl e l,*l:tlu;s{i.l
/lLt:a itegia/

A másod1]c f oldrr lÓ /e loc rr t / er.'er1utdln,ye-i. ;

1.. c.rs.9Jiq!!

lJi.ck ful. és (l.r. I'er' u.yi

Harsay /V .Met. / t)

Í.ji rrror.rffy /DÓ'tsa/ l1

Fert;rtÜ& /tJsE

&rr.
r,1"1".
lv.
V.

vl.
VT]..

VlII.

?. .o.go,!91!

V.r tJ_r. Zékauy
K o t Lányl /\'l .\let . /
Vadág z /osc/
Szo lnokl / Itozsa/W
Iil..szs L /Dozsa/
Klsnartonl /HSH/

2. gggpo"r!
V. t dr. Ire lkay

Ko l lány1
J. GuJ.áosy
Szolnokl

ll . osoport

V.r <1r. I.endvay
Károlyffy /Bu sa/ |i *r.
Mendolény1n /BYfi)/t+ sJ.
Németh ]. /szolllok/5 fi.ytfi
Rarllcs /D zaa/ I tlJ.
Csr znarek /OsC/ 0 tiJ

L];J

8iJ
5 v.
4 J.

, 2 E'uI'I gy.
I sy.0 {Jy.

Gerál /t', t Re'i^a/
Darniisdy iÚ|3C/

l-.: I q.9 aPJ*

V.t Hor'vát}r B. 1libclr'

(-

I
(-)

}iÓnay /Dozsa/
S:rii.r'ay /\1 ,Me b . /.
J . Gu l.ár: s:y /IL:;\F).J . (-it.l l-&CS.y / Iti
TTe"'Í]ey 7ETri]eZ
ÍJris /Y .Nltlt ./ i,? gy .
Sziics /O$C/ 0 t:y,

A k zépc]onÜc5 r:soportbeOsztása a kor'ábbi fo.rcluI k
Ti'nT-6s aZ-Ttt oler[; oled.rrrtlnyeikot a versettyzrlk

t --g-ss.Psl!
V. i dÍ. Per'ényi - c1r. 'Lékárly
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meryei Viv szcjvetség viv versenybir tanfoIya:not; ÜarbotL, nre}yriek trallgat i
eredményesen vLzsgáztak le és mínt gyakorl verser1ybirák keriiltek qyilváurtar_

sPcE{TVEuffiT'OK FHffiTíffitMEBE
Az MTS országos Einokségének }iabározata a1apján eIkészti]-t és rcjvid.eserr meg-
jeleník a

sPoRTEGYEstiLETT vEzETŐK l#lulKÖr.lyvn
A kézik nyv a sportegyesÍilebek és sportszervezebek kapcsola air l' egytitb-
niikod.ésér l, a ÉportegyesÍilet jogképességér t' a sportegyesiiIetek, szakosz-
tályok alakulásáÍ L és- megsztinésér l t dZ igazo1ások és átigazolások rr djá-
r 1' a sportol k n1n síbésér l' a versenynaptárak és versenyki1rások készí_
b sér l1 & V TSenyrend-ezés 1e6f bb kcjtelrn'eir l ari ábtekinbést. Tarta}mazza
bovábbá az ed.zésekre és azok vezetésére utal raz edz k foglalkoz abására1 a
nenuetkcjzí balálkoz k szersrezésére vonatkoz legf ontosabb budn'|.va1 kat.
M1nd-ezek meIle b igen hasznos utmutatást, ad" a pénz'iigyí gazd.álkod.ás ktilcjn*
féle el irásalt tartaImaz rész is, csakri5y, mÍnt a pályaép1tésre vonatko-
z terveket, rajzokat magában fog1a1 nelléklet.
Áz 1zléses kív1belti t 8/6 nag:yságu kladvány - bc'bb m1nt 200 old-a1 berjed.el-
mii - kb. 1B.- Ft érbékben kerri] árusitásra.
El Jegyezhet és megrend.elhet a Sportpropaganda Vállalabnál"
Bud-apest, TIÍI.l Rák cz1 ub 57/a, Te]efon: L41-46B

T. EI $zet nk sz1ves tud'onására hozzuk, hogy a lap eL' fLzetés1 d1Jának
továbbÍ beszed'ésér l

a Posta Kilzpontl H1rlap Iroda gondoskodík.

Ebb I a céLb l a Levélkézbeslt utJán /a rád1 és telev1zi d1Jakhoz ha-
sonl an,/ h1rlapd1Jbeszed'és1 nyugtá kiild k1. KérJtik' hogy az esedékes
eI f1zetésl dljat-a dlJnyugta ollen ben a kézbeslt nek átadni szlves-
kedJ ék.
Ámenny1ben a d1jnyugta beváItására nen ker[ilno sor' t. El f1zet nknek a
PKtrT sekkbefi ze tésl lapot kiild .
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A versenyok

olVAsÓINK sz1ves elnézés b k rjiik, }ra el ford"ul - mín jelen esetben 1s -l trosy kiilf ld'1
nemzebk zí versenyeken résztvev csapabainkr l az érbékel beszámo]- b megkésve bud.juk Ie-
kcjz 1n1. A késed.e1em orrnan ered., hosy a csapatot k1sér vezeb t t megkésve, lapzárta u án
kapjuk meg a kézLrabob, habár eln kségí habározab szerint a beszámo]_ t hazatérbe ubán }
napon belti]- e]- kellene készibenie.
Á csapatvezet ket ezuton is kérÍ a szerkeszt ségt-ink az eI 1rt három r1apos habár1d- beta:r_
ására.

vrvÓ urRlnÓ a Mag.yar viv szaiveb8ég hÍvaLalo9 :'apja. I,legJelen1k havonts. szerke6zt1 a sze'-
keszb Blzottsáa. sza}.szeÍkeszE l Gábor J zsef. Felel s szerkeBzt l Dr' RonE'y oyujB Í]ze'' -
keszb ségt a ÜLBgyar Viv Szijveteég hlvatalos hofJtsége' Bp. v. Rosenberg bp. u. l.
Tglefon! 1l4-8oo; I19-o8o. X1adJa a sportpropa8anda VáLlalat Bp. xlV. TsLváJaí 6ze1 ut r.
Fgle} s k1ad' t Péc81 T1bor lgazBat . E1 ftzebhet a Magya'r v1vo szijvetségben Vagy befjzctjéFi
caek}IaDoD s. 09,9a2.00r-64 6z' MNB cgekkszá-mlár'a. E8y9s szán ára: 4.50.- r't. ii]' f]zeLhet']
e8y évr-e r 48'- Ft. suánonkéB! 1 flzctheL ! spo r tp robe.8a!d'a TerJe8ztéEi o8zLá]Ja, BudapeÍL'
vÍÍÍ. Rák cz1 uE 57/a. Indexgzáma! 26.922

y'-69o117- Sporbpropa8anda Soks zorosl b

2+


