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SAr{IELIJ KUPA szEGEDEnÜ
A viv sport népszeriisitése és a vídeki viv.ts Í'eI]_.:ni1itése sZemPontjábÓi igen hasznos kez-
d'enényezés volt a hagyományos Santelli Ve-rsenyneli ilzegeden vaI fueglendezése.
A'z ezévben jubtLátt 'KV. V{J]]set]J1.:jíJí'OZelt; nem k'er llretett voIna ruéltÓbb kerebek kozé,
mint a Tiszáparti nagyvábosbarr.
A szeged.i viv élet vezet i - éliikcjn Jávoi'kai Istvánnal - a tanácsí szervekkel egytitt..-
n1ndei tehet t elkcivettek, hogy aZ oLasz, francia és [Iagyar kardviv k r'epTezentat1v ki.il-
s- ségek kijzott, j L szerv ezett versenyen rrrér'h'e ssék tjssze vívÓtudásukat '
A vorseny értékét csokkentette, hogy a magyar csapatb L P zsa ]]jbor és Dr. Bákonyl Péter
h1ányzott; aZ oLaszokt I CaLalese és SaL'vadori lnaradtak távoL.
A franc1a osapat Lefevre nélktiI átIt ki s hiányzott a Legert:ilrnényesebb Ve'L'senyZ jtik,
Arabo ls 

"

A hi,ányzÓ versenyz k szinte egyf ormán $t'i:n{.í.tettek rni nd}rárorrr
az eredmények reáLisnak tekínthet k.

ilCIlLZt'' ti vá Iogatot bat, 1gy

lnagyaI r'és zr I Tábor' 1stvánA
és
A

mérk zéseket oLasz rés zr L Fini, f r'atrcia l'é::;zx L PanLzza1
Delneky Gábor feIváltva vezette.

nérkozéseken az alábbí tábLázatokon Iát hat ert]dlnÓn.yek szLilettek:
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.Maryarorazág osapata az 1dén b1ztosan nyorte a SanteI11 Kupát. Versenyz Lnk kcjztil Kovác
Tanáe'vlvott a legk1egyensuIyozottabban, m1ndkét csapat elIen 4 gy zelmet szetzett, fl-
vére' Att1Ia a mogszokott versenyz l erényelt csÍ1logtatta ezuttaI ís. A két fiatal,
K rmciozy és Tord'ay nem keltett csal dást, vlszont Meszána M1kl s a szokottnál halványabb
tetJos1tnényt nyuJtott.
A vondégosapatok versenJrz' I kozíI a franoia Panizza és Bonlssent, m1g az olaszok k ztll
Chlooa és Maffel vÍvása d1osérhgt .
A nagyszámu néz k z'onség sz1nvonalas verseryt 1áthatott. A verseny után barátt han6ulatu
kcjzos vaosorán vettiink részt és egy k ze11 tormeI szcivetkezet1 meghivásnak tetttink ele-
ge t.
IsmétoLten osak d.1oséret 1lletl a szegedleket a k1fogá9talan rondezés rt. RenéIJiijr, hogy
a Jov ben Íd fognak váIlatkoznL hasonl nasJ verseqyák rnegrendezégére.
Á vo::seny f bÍráJa Dr. Balthazár Lajos és Delneky Gábor volt.
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^z 
elstÍ férÍi t r válogato verseny

Lz els ezévI 'férf1. b r-vá]ogeit verseny március 2?,-én, szombaton a Sportcsarnokban ke-
r'iilb mogrend.ezésre. A verseJtryen 41 viv nk 1nd.u1t, iilr1k nyolc )-6-os csoporbban kezd.bék az
els fordul kiizd.elmelb. Á válogat verseny egyébkénb vég1g a mag_yar rend.szerben kertilt
1ebonyo_l.:[.básra.
A Jcjv ben a versenybeszánol k rcjv1clitése érd.ekébe n az e'Is f ord.ul k rész]etes eredmérr.y-
kcjálése1t meI]- zziik és csak a kies 1nd-ul kab sor.'o}juk fe1, nerb ezzel valamennyí ind.ul
verseqyz neve az T. és II. ford.ul k 1smerbebett aaábai sorian fe]enIítésre ker[il.

Eszer1nt az els ford.u]- során - aho]-is a csoportokb l Áá"o' v1v jutott bovább - az
al ]ihja.k estek kí a további ktizd.e]_emb t!

R/ , Iiorpás /nvtr/,
ffian /BVSC/, 6. csoportb lr Fiired_1 /Dffia-n /VASAS/r 7. cso-
portb 1i Som.tregyi /v.uo'ip@ozsl/; végiil a B. csoporbb l: L,ícov7VB]ÁS,/
ffi-Íaíffi ,/Sz orr6áthely /,

Á. II.-ford.uJ_ . ré.sz]_e.[gs eredménye1 l

1' -QSoFort;
Nyomárkay /V,METEOR/
Kanuti Jen 6a./SYSC/
Somod-i /DlZSAl

1
1,

2. csoport:
gy; Szakács /HsE/ 5 8y,
8y Szab Sándor /DoZsA/ 4 8Y.
SJ. Czakkel /V.}/IETE0R,/ 2 W,

Herczegh /HSEI
KOLIEr ,/V.IV,IETEOR/
Bencsik /DOZSA/

7r csotr'orbli
Lászl /osc/
Papp Jen /BVSC/.
Szab LászL /nozsy
Kovács /V.METEOR,/ 2 gy; Berkovics /DÓZ1A/
Ku::falrry IVAS S/ 2 8y,. Papp d-r. /IrVs9/
ttay /Dlbst/ 1 $'. Tornay K. /ELEK'IR. /

A továbbjutott 12 v1v a két fordul sszesibebt ered-ménye a1apjárr
ban /III. forauJ_ / vIvta a kozépd"cinb kltzd.efneíb:

z
2
2

4
1
1

gy; Fen;rvesi.dr. /BVSC/ 2 gy;
BÍ. Skor /DOZSA/ 1 gyt
5y. Vass /OSC/ , O gy.

. 4. csopor!:
sy; Marbon /DÓZIA/ 1sy;
8y. Szlovenszky.L./VÁSÁv 1 ay;
sÍ. Gyarrnati_ /DoZs^/ 1 8y.

l. csoporb:
Kamuti Jen d.r.
Gyarmatl
Papp Jeno

2. csooorbl
1 gy, 0zakkel
1 8y, Nyomárkay
1 gy. Szab<5 Sánd-or

1)
U

az

4
1
)

gy.
&J'.
SX.
a]-ábbí két

Ö"\r 'o(/ .
SX.
S7.

cso po.rt-

Szlovens zky T'.
Szakács
Szab LászL

1 8y; Marbon
2 gy; lomod"i
1 8x. -ászll

NEV 'l'l'i. i'i,,i' i,i

1
I
0

SX.
íft7 't>Jf
SJ.

L,eboqyoll"bás1 rend-szerti-nkben a kozépdonb erednrényeib a d rrt be jiitobt utv k ma$ukkal
v1tték a d.cjrrb be. EnrLek r sz]_et;es ered.ményeit trz a]_abbj" t;áblÉrzat tÍinteLÍ fe]-:
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A ve.rser$' vé8eredménye l

T.
IIi

III.
I\r.
Vi

\/-J.
VII.

\TIII.

GyarmabJ_ Bé]-a ,/urpnsrr DÓZIA/
Nyonárkay Öa n lVÖRÖs METEoR,/
Papp Jen /BvscÍ
CzáIcke]- Is ván 7vÖnÖs lmTEoR/
Marton Is ván ,/u.lppsrr DoZs^/
Kamu i Jen d-r. /BVSC/

5 8y.4 &y.4 sy.
4 Sy.
1 sy,
7 sy') ey;2w.

2' kt,
27 kb;
29 kt;
27 kt:
28 kt.
,o kb.Szl-ovenszky Laj os fV USAS/

Szab Sán<j-or /u,rpnsrr DÖZsÁ

Á verseny eháb nem kis meg1epe éss eL vé5z d. t .

Természetesen nem Gyirrma i B J.a gy' zelme vol váratlan, mert azb az energikus és er _
teljes vivásb mubabba, ameIy már sokszor seg1teb e szép sÍkerhez. Ezubtal vivása bec}rn1-
Eql f"j} d.ést mutabobb és szinesebb 1s volb, és ezt or-cjnnel vettiik bud.omásu]-. Nyonárkay
Öocjn csiszo]_t, s?éP technikás vivása is ismerebes, legfeljebb arrrrak cjr.i1heti.ink,"}t'a oly"an
eredményes ísl mint ezubba]- voIt. J lenne ktizd" képességéb á]-land" sitaniat A negJ-epebést
a BVSC fiatal' nJrurga, csaknem Ísmeret]-en vlv ja szolgáI attal Papp Jen , akit eciais nés
na6y versenyen a L2 kozobt sem jegyezÜtink. Ez a L7 éves f1u igen j ktizd. lcészsegbb áruIt
ll nem lábszott negilleb d- tbnek, hogy vá1o6ab verseny d.cinb jében vív és ebben a 1ég-

kcjrben pompásan negállta a he}yéb. Sikeréhez szinbén giatuláIun}c és a bovábbí folybatásb
várjuk"
J Ionne uj arccal felfrissiteni élgánd-ánkat' a.Lrinek gondolataib, ktizd. rnod.oráÜ még nem
ísmorji.ik' tehát meglepet s tarbogalhab számuxkra. Természebesen a siker egy fiatal v1-
v t ribká_n kÍsér foIya.ma osan' tehát nem szabad. letcjrnie' L'la ez az eredménye egy ideig
kíugr s1kernet szánit.... M1rid.enesetre érd-ek]_ d.éssel várjuk tovább1 re;r áését.
E d.cjnt ben egyébként a fíataI qfoánp tIás1 gárd.ánkat Czakket István, Marton Isbván és
Szlovensz1cy Lajos képviseIte. Örvend.etes, hogy a nyolcas d.tjn ben négy f1abal viv nk ls
ki.izd. tt az ''ciregekJre1|' éspeÖig igazán szép sikerrel. Vívásuk márr beérett, taktíkai szem-
pontb 1ke1J- fejl dnicik ahhoz' hogy megfele1 rubinnal képvíselhessék sikeresen szí-nein-
ket a nemzetkcjzí porond-on. Kamut1 Jen mintha fárad_tan rnozgotb voIna, ugyanigy Szab
Sárrd.or ís, akik a dont ben ezuttal nem mutabÜák a t ltik megszokott f ormát, eréd_ményessé-
geb és ktizd-eniakarásb' 

Dr. R nay Gyu1a

1969. BvI EGYETBMI-FŐISKOLAI
vÍvÓBAJNoKSÁGoK

A Ma8yar viv szijveLség áprílis 1-4. kaizijLt Bu'lapeste!. a sportcsaTnok v1v terme1ben r n-
dezte me8 az L969-évI EgJe teni-f 1skoIai e8É!rí ég csapat v1v bajno]<ságatt.
Á baJlokságok éTdekessége az volb' hory - hoBs?u évek utárr - csapatba! is me8Tendezték
az eg'yes fe8J''Venxemek bajnoksá alt. sajnos' a csapatbajlxokgá okoD - anna]í ellenéro' ho8''y
99aI ,-cq csapatok részéIe irták k1 - nagyon l(evés csapat 1ndult,/n 1 b rben 2' párbaj_
EÍjrbel 5/ .
Ha az eg]ré!1 bajnoks gokoE 1aou1 k számát viz gállu} é azt aisszehaso] ltiu]( a fels okta-
tá.9i intézlléAyek /e8_yetenek' f isko1ák'- fets foku tec}rniku_E'ok stb.,/ szánával /a2/ ltE
BéI leb'c Lii_! r eléÉjedettek. legttibb i-odul és leBer sebb nez ny fécf1 t rber!'/45 in1u1 

' 
eb-

b 1 14 T. olzLá!l. / és párbajt rbo! v9LE /18 1adLrt ' ebb t 12 I. osztálru/. Noj ".,,_I:be.o'nludijssze 16 versenyz iDdultt kardban 28 verseuJz .

Áz edJ teni spor klubok k zji]- az osc /1r/ szEoL /L+/ és a DEAo /LL/ Ir\dr:.o]aL le8L bb ver_
ser.'yz t. Megfé.Let gzá.nuE indj.tott a Gijdtjl1 i EÁc. rijbbe vártulk a nas'/Ítru_Ltu PEAc-t' }. '
Saji.átaccs, }roB"y az ogyik leger s6bb vidékt vtv szakosztállyal Teldej}ei veszp].émj. llaJ_a-
d"áá Pet fl sc. i!1ndaissLe l versenyz t ÍDditott. Á sopToli trlÁ'tr'c nen inditott vérser/yz b.
VéIenéqyen szerlnt ' jobb szervez mud<áyal eme1ni lehgbebt vo1na mfu]d a részbvei'r]k szá-
nát' n1ild p díB a bainokBágok szilvonalát. voltak élvonalbeLl vív k' a'kÍk nás'!"( r.jeqycn
Val részvétel !_iatt ,/Nemole ' sch.n.ltt' dr. Fe4]rveBt/ ' [ások eB/éb ok n1att /d1.. Ka].ná.r''
dr. P1dda' Etb.,/ ne!' Yettek I'éEzt a bajDoksáBokon. sajnos' aég a j viv k k zi' tt 1s a.Lad-
tak olyatok' akik c ak a veIs enyii} napján szereztek tudoeást a f lsko]-al vlv blrjnoksá8ok
1d pontjáT l /Száray, roltállrt stb.,/ és 1By azo}on treE' tud'tak eunduln1.

Á velsenyek 1ebonyolÍtá9a!
Az eEyérÉ versenyeket vég18 kiiT.V1Yásos Ienalgzerbeil boqrolltott } le. Áz eg-Jes fordu-

1 kb 1 a t vábblutást a gy<íze]tnek jzáJtra, eplek e5yenl sége eaeté!. a talá}atarzu1y diintcit-
e o1. Á d nt bá kgriilt vérseqyz k a k zépd nt bea egJruás ellen elélt ered-Eényelket na8u}-

ksl vltték.
A csapabversenyeket is kcjrv1vásos rendszerben bonyol1tották le J-as csapa okJ<tlJ..

a./ Férfl bíjr ,eáyén1 bainoksá8on
I. fordul ban

II. fordul- ban
I1I. fordul ban

B
4
2

45 versenyzo
csoportban ) továbbnerr vel
csoporbb an 5 toyábbmen ve}
csoportban 4 továbbnen vel vivotb.



Vé qeredményi
Bajnokt LászL Ferenc /BP,Orvosbud-:'Egy. .os1/ 6-- II; Szlovensz}qr fsbván ./T" F" Vasás/ 6

III' 'Berkov1ts Mík} s ,/n'elsf ' Tech" U.D zsa./ 5
TVi Haln1 Bafázs /Fels fok.Tech:r. V"Meteor,/ 1
Vo Nod.ecz)ry Gy rgy /T.F. BVSC;/ ,

VIn Szépfci1d.1 iérrios /SzeB, T.'E. sZEoL/ 2
VII. Vass Ándrás /T.F. o.S.Cr/ 2

V-III" Erd.eÍ Tstván /Tel.sof . Techa. BVsc./ 1

gy zelem
gy zelem
g'y zelen
g-y zelem 2? kt',
g_y zeIem 28 kÜí
gy zelem 29 kt.,
g-y zelem ,O kt.
g-y zelem

6 gy zelem
J gyozelem 21 kb.
J gy' zeLem 25 kt.
J gy'zelem 26 kt.
4 gy'zel-em
2 gyozeJ-em
j- gyŐze]_em
O gy zelem

6 g-y zelem
6 gy zeLem
5 $y zelem 25/1)
J g;yozelem 25/1?-
J gy zeLem
2 gyozelem
1 g;yíízelem
0 gy zelem

4 g:y zelen
j gyozeLem
2 Sy zelem
I g'y zelem,
O g-y zelem

1 gy zelem
0 g:y zelem

UJravlvás I. }relyértr lászl -Szlovensz]qy 5l4
b./ N 1 t r egyén1 bajnoksá8on ]-6 vers.e4y3

aL 1 csoporbban 4 bovábbmen vel
II; ford.ul basl' 2 csopor barr 4 továbbmen voI v1votb.

Vé8_e::ed_nény;

Bainokl Káro].vffv Ed-lbh /T,F. BvSc/" II; Damásáy Gy rgy1 /Gy g:yped.F 1sk. osc'/
III. SzoInoki ííáriá /r'els.Íéchn. tJ.D zsa/
IV; Kalpagos Ágnes /Koze.Egy. IJ,Dozsa/
V" HorÍáttr Jud.íbh /ELTT'. BTisE/

\n. Rad_ics KataiÍn /ELTE. tJ.Dozsa/
' \rJI. Szab Erzsébet /Tp. BVSC/
\[1I" Vcjrcjs Gycjneyyér ,/ELTE Bp. Pet fI/

Ujravivás T; helyérb Károlyffy-Damásd"y 4r?
IVo helyért Ka1pa5os-Horváth 4t?-

c./ .PáF}aib r egyéni bainokságon J8 vers_e}ryz

I" fordul barr 6 csoportbarr 4 továbbnen veI
IÍ; fordul ban 4 csoiortban 1 továbbnen vel

III, fordrr]_ b an 2 cso}ortban 4 továbbmen vel vivobb.

J gyozel-em
5 Byozelem
4 g:y zelem L8/2+ t,
4 gy zelem LB/ZL t;
4 gy zelem LB/21 t.
4 gy zel-em 19 kt.
1 g:y zelen 25 kt;
I gy zelem 26 kb.

Vég-ere!+ényt
Balnok: Erd- s Gáb or /Koz8azd.E8y. BVSO/' II n Mo]ná:r Arrtal /Koz}azd. Egy. |J,Dozsa/

III. Muskovszky Gábor /TF. tJ.Dozsa/
IV. Lászl Ferenc /Bp,orv.E8y. osc/
V. Gruber G;yula /TT. BHSE/

\II; Vad-ász l,ász]_ ,/Fels fqk.Techn. osO/
\III; Erd- s Sánc.or: /Koz8azd'.E8x.'BVSC,/

VITT. Szlovenszky István /TF. Bp.Vasas/

d_./ Ka.rd. esvérri bainoksáson 28 versertvz 
.

Vé,seredmérty t

BaJnokt Marub Péber /TT, Bp.Vasas/" II; Torclay Kálmárr. /Kozáazd.Eg:y.. BHSE/
III. Gerevich PáL /TE. V.]\ieteor/
TV" Frcichllh Péter /IF, B}ISE/
v; Szepesí Lász\a /rF"'BP.Vasas/

\II" Gv rvári Sánd.or'/Bp,oivos.Egyn os)/
Wl. sitávi Géza /TF. BHSE,/

WII , Lászl Ferenc /Szel. TE. sZtr'ol/
Ujravivás I. krelyérb: Mar b-Torrlay 5t2

e./ Fé_rsi t r csapa.b b.aJnoksás
Bajnok: osc /LászL , Vass, Vad-ász' Sárdy/

If . SZEOI'
IIT. PEAC
IV. DEAC
V. Gcid-ct1l 1 EAC

f ./ N-o,1 .t r csap'a} bainoks.á,q
I. oSC ,/Da-másd.yu }Iengos, T,en&yel/

II. 
. 
DEÁc

s./ Párbajt r cs.apat baJng}rsés

I. oSc /vass, Vadá's:z, }{auer, LászL /
TI T DEAC

IIT. SZEOI

I* ford.ul ban 4 csoportban 4 továbbmen ve]
II; ford-ul ban 2 csoportban l} továbbmerr vel v1vobt.

2
1
o
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g:yíize1em



h./ Kar"d csapat bajnoksji$
Bajnokl 9!-9-1a"" Nagy, Gy rvárín Gyárfás, Detre/ J gy zeJ.enTI" sZEoL 2 É zelem'IIIoDEAC l"rze]'em

IV" G d. 11 í EAc 0 $ zelen

Indu} k száma osztáIvonként az oprréni wersen-'ekenr

r. rr. rrr, rv. ssze-
. sen

férfí t r
nitr
párbaj b r
kard.

14 11 10 Lo +5752216t2117BrB1125L028
4r+ 29 24 70 L27

Lz ?Fyes-csapabversenyeken 1nd.u] k száma: férfí t rben 20, n i t rben 89 párbajt rben.12,
kard"ban 14 versenyz'O. Ezek azonban az egyén1 versenyeken résztvev k kcizrit_kertiitek kt, '
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.{' k ve kez évl Eg'Je teni-tr' iskolai Vlv bajnokságok szinvonalána} és a résztvev k szálrán_a}
liive].éBo érdekébe! helye nek tartaná"n' ha r

t./ a uajnotsaa Íd pontJában n'á6 víV Yergeqyt nen lend'eznének'
2.,/ az Uniirersj-adé. évetben a baj!'okgásokorx eiért eredményeket f18yelejnbe verurék a kl-
- kiitdésre keriil csapatok k1alak1tásáná1'

,./ a balr.ok.1éa azoTvezéEekor a rendeztjk Jobbal tgéJl7be verulék a fels okLatásí Íntéz-
néryek 111etékes BzeTve1nek t :nogat ását.

4./ a csapat ajnoksfuokon réeztvev verser\yz k Eee a porteB'yeEijletelk' hanen eeiyote-
Ee1k' f lsko}áík !tb. sz1ne1ben versenyeznének. 1larl lstvá!

A második párbait r táiékoztato verseny
A Já ékcsarnok cjsszes heIyisegében 19o9 ápr1l1s 26.-á'n' regg5e1 +t eJ_soos:rtáIy'u vivo á]]t
raJbhoz a másod.1k párbajbtír verseny be1nd"j-básakoT.
A f b1rák az ols fordul Iebonyol1tásához / csoportob alr:]r1tobbak cib, 1llebve 6 vlv val

I. FordulI" csopgrt* Vez-et ot 5a,Tácsonv.
Ic Nemore !9-29/,5*sy:, 'II. 0szÜr1dn /HsE/ t'sy.' III. Kocs1s /Vasas/ 2 8.Í' K1esbeklLasetz\y [BvsC/, Tar1 /osc/, Bord.ás /D zsa/.-'

2. ,cg_oporbu Vezeb er Wurm

I. Schn1b!^4.u9t/ 2-ew, II:.Ned.oczky 1ryvsp/ 1.8y.' III. SÍma /Yasas/ 1w, K1estoktVass Á" /osc/ ' Kany1k 7CáepeL/ n SzaníÉz] zHbE/.-'
6

osszesen



'. 
cgoD9Tt. vezett€' Hatz
I. B.Nagy /szoL\ok/ ! ry..' rr. D!r. .Eörök Í.. filsI/ 4 sy. ' III. Bodorkos fiasas/ 1 q.
Kíest€ki- KeBzthe]yÍ /osÖ,z' KaiBor ,/cBepel/' Papp I. 7'BVSC/.

4. caoDoÍt. vezotte! ToDolczer
1. EIalős1 fiaaae/ ,.gy. ' 11. v11'1áj!yÍ /'csapel/ 

' 
g:y. 

' ITI. ÁoLr.irr /DőzBa/ , EJ.Klestekt Dr. Préda /osc/! Dr.T6rök o. /Y.Met/l EazaL /B\SC/.

5. cgoport. Yozo tte r Klell
I. Dr. Kausz /osc/ 5 EÍ. ' II. Dr. Fen')rves1 /Bvsc/ + 8lJ. ''III. 

Tölgy€sí /cÉ'c/ 2 g.
Kiestek: BÍró /V.Met/' schumaj1 /Yaeas/, DsJdcB ,/szobok,/.

6. caoport. v9zotte ' KlBz€}
I. Erdős s. /Bvsc/ 4 &/. t II. lluBkovBzlqr /DózBa/ , 6Í. l tII. DT. líóDa' ltlsE/ , w;Kiestek! JáBosha]_ní /v.Met/, Kur' /yaBes/, Hauer ,/oSC/.

7. cBoport. Vezette! Dr. Ger:ley
I. Marczali /v.liet/ 

' 
8y. ' II. fu.ős.G. /tsYsc/ 3 g'Í. r III. Kulc8ár /cÁc/ 2. q.

KÍestek3 Gruber /HsE,/ ' Dr. }[LrjzeT /D6zsa/.
Ebbe! a fordülóban a ne8lepetések közijbt enlÍtendőt Drr Próda, I}!. Török ottó' szaJx18zló'
Dr. MuJeT k1esése és a fíatal Hauer Einősít}re te ülon v1Beltedéóe veze tób1rÁJávál, Kiszel-'
lel azenben.

ÍI. fortluló

Lz á]-Iva marad.t 21 viv , három |-es csoportban v1vobt tovább , 4-4 Üovábbmen vel.
1. csoport. Veze-t-te: Karácsoqy

I. Dr. M na 5 gy., II. Erd s S. 4 g:y.r fIT. B.Nagy 4 g:y.; IV. Ned-ecz\r.
Kiestek: T lgyesj-, Bod.orkos, Dr. Kausz

2. csoport. Vezette i Toperczer
I. oszbrich 5 8y., 1I. Erd. s G. 4 &f. ' III. Ku]esár 4 gly. 

' 
Iv. Schm1tt.

K1estek : Molnár, Kocs1s , Erd- s1.

7. cgopor . Veze te: Wurm

I. Nemere 4 By., II. Muskovszky 4 gy.r III. Dr. Fenyvesl 4 gy., IV. Dr. T rcjk F. 1By.
Kíestekt Marcza11, S1ma' Ví]_láqyÍ"

A II. íord.uJ. nasyjában az eséIyesek bovábbjutásáb hozba. Kausz ÖT. k1esését vaf sziniileg
a kÍ nem elégi éd.zésad.ag okozta. Az els ford.u]- ban felüti:l en j 1 v1v Marczal1 k1esé-
se ped-ig rutin-hiárryra mutat.

TII. fordul
KÖ7'frP pÖnrŐ

ÍÍzen].é t ylv két 6-09 cEoportba!' ]rlv ak a 8-as aLi! bg JutáBért s' k vstkez eloBztágba'!'t

l. csoDort
Továbbmeltekl sohn:it t ' Feq]/veg1 d'!. ' !a dr. ' Nedoczry.
Klestehs Erd s G., Tair k F. d.r.

2. ' cBoport
Továbbmgntek: N 'rere, Í::d' s G.' oBztr1ch' B.Nagy.

. K1estek! Ku1c6á1' é5 MuskovszkJr.

Hatal4ac eeglepetéÚt olltuplal bajnokud.' KulcBár Gy z k1eséBe kelte tet EI\d s Gábor va-
logabotb keiet-tag és d.r. T rtjk Ferenc fcrrnárr aluli vÍváBa révén nen keriilt a alijnt siik
kiiz..

A ve1.seLY s z ]"rrv ona_LaTol leJí Bol( dlcséIettet en}ékozhetii!-k l!eg. Az ol1Bplán ki.váloa! sze-
repl t'nár-y rqelr5!Dt't a ve15eny fo]ya'B.á! halvály tel'jeBltmélvt qruJtottok. Teyvszér'i'ieu el -
ké''z1Lett""akc1Ök hebett - rrj_nderrá ron tu6gTat r V1vást plodu]reltak azok ís' al1k részé-

' r I szlBvonalasabb v-iv;ígnod,lrt rené ]" biin]r.

' Á magval. JebonYo'L1te.gj- rendsztrr rlJ'oli1 ezul'taJ" 19 k1titk ztek. Az eI z fordul b l átv1tt
ered.áéqyek a váGeredn ny real1bását YeBzélyezt t1k. Á llbulr.t:'jást! ellen hozott lenalsza-
uáÍv"l-re".i o"'- E."o',,vu"'tirnái, ae megt< rurytil anrLat .lehet 8é8ét. Habár ezt az 111etékes
uvsZ vezát szakenbeiek nen é6yszor negáuap1tották nár - elllullk az eL:é ';r' ld ly és u1n-
d'en manad' a réqlbe!.
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Schn1tb Pál' 'a verseny gyozbese t SZorgalmas ed.zés-munkája juba}náuI n,egérdene]teri nyerte
verseqyét1 a tcjbb1ekr 1 ezubbaI nem ígen nyilatkozhabunk az eIisrnerés hangján.
A verseny f bírája, Székely Tibor és Dr.Zékány Ánbal, minclent elkoveteL-t a násot1ik válo-
gat verseny zcjkken mentes leboqyolitása érdekében'
A versenytítkár teend- ib Dr.Gerley Ervin lábba eJ. (l-,J-

+
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5t

;a;
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ŐlNEMZ.E'TKOZI NEMET N TORBAJNOKSAG
GÖPPINGEN 1969.

ÁDri']-í9 24.-én reRse1 ÍDdu_I u.]rlí el vezeLésen e]i JárEyné GutáQBy Mari&' Mo]nJrJ)é si-
nonftv_ Ágnes és Szolno]'rí MÉrria' hoty rés z lve&yiink a rrár he|yooányos nenze k zí nélLetj l,aj-
noksáÁon. Negyedik vensenyz n}<, Ujlakíné Rejt Tldík New Yorkb l repiiJt Nénrctor5zírba és
nác négérrez áii::k rrap j án _csatla-Lozoct 

hozzá:nlt.

A verse_qyen 10 rreÍl3e E ' kb. IJo lDduloval vetf részL. A_németeÍné_L.hiál'yzocL uz oll-tt-
D1&i balnok. Íteldi scb_Ú'ld, a}.i t váPabtfu1u1 vakbélleJ roeg ke_IlelL operá]nj ' vé.,.r'li!it llc]-
'ga Mees- oliirpíai helyezebL, akÍ kj.sbabát vár. Áz olasz()k }ajzi.:I Ánl.Jnella Ra8no éÍj silva-
i.a Sconclanr-rno éd_esápjuk Éjrtelon bek vebkezett ha1ála Íriabt &aradt távol.

EAvébíénL csaknen n.indetl neDzeL - tekílrctce1 az ollnrpla uu;'m-i évre - JJ l:]. kacl k1-
eérletááetL, azzal a l]ji 1va!v31 szál1d l.Lat ' ha:y az lg??-es o.Lj&píirru J!á_r fc']'r]'isgi[ett
és nenlzetkijzí talá]}ozilkon ed.zett csapal'tal áuhasson ki. Ez a n.l8yariizi]ta iilr..r Llk ' hoi3y
u_n- lrnÉIEv nevekkel', eze_B a Yersenven lem igen ta'láLkozLurk. Ez d'ono,,lL ]lcT jo]eoli a yer-
Jélxv csoÉlent szíDVona']-át, - s t, áz ujol]JlaÁ 5eveLeEt fir,t3loL kijziit nc l egJ LquLJtla uaT

', or"o9zlád. rne1t'' é3 k ziii'iik j néha4yát ke11 a ni klpTobált versenJz iJrklrc]t kornolyan
ve]]ll1 k és velii]r a kijvetkez évekl)en, nint konoly e11.nfelekke1 Í]zá]lLo-Lrrío}'.

Á ve1'geny a je14nle8 néd érven"Yben lev ! k rvívás-dlrekt kiesesrepécts,':,', :ri'r.j L.l .k r-
v1vásos hatos"d a roruá;auá keriiit lebonyolításra. Mind a néi1y verserryzajrrli kitiina1 for-
Ilában 

' 
haIcos' akcl dus vívást nutatva verBenyze t.

Áz ols napon csak két ]Íordul t vivta]< le' -^zután kériift gor .r m/r.r év,,'t,: i,ta ]1l,''yoná-
nwos nenzetek k't'zijtbi csaDat-taláJkoz ra. E'jutta.] német-olrrsz nrér'lrÚzt|s volL, nlc'.Lvnljk ve-
zétésére en6eÚ kértek fel: Á nénel'ekt Esgert-Arnbrus t-Popken-Giesse'1!t.]il n 

' 
az c'.I:l::,okl

RoverEÍ-co1]_íno-Ravagnan-scopptní f e1á1]"1tá5bo-n vivtak.
A néeetiek' Vé81g Yezetve' biztosan gy zLek, a'z o!!!sz lányo}t rril1'yo;r idÜtjL'l'u11 és é11én-

áJ.1ást 8l' iB taáusltvá maladtak alul. vé6eredJ érry| I1|,i e.L nétnebe':;javilrlL.
Másllap re8Üe1 fofytutodoiE az etyéni VerseíV. Ve.senJzoi] t.uvil,Ll'a if i'itlijldL'l' yIv-

tak é8 k z_ijtii]< -hárut an:- Re j t -Cula c ey-SíÜlorLft y é[:JenJs aj''orl k''rijl L '. l'j'Lo.j ,lJJlt'i'LU. Nc!','Jo-
d.ikbel1.z eddtd 1sneretlei íI'jlls9Ji neneL Pobktn juroLL bU' ,!il}.'L' Vj'V:l.'', illkjllu :l t'rau-
ciátéra enlexeiLet. szolnolri I áríá a vígaszáÉra kérJJL' u]joIJlirn i'zorrr, 'rr ,.:,,l', ti.j:L:' VI-
'l.'t rjái z"tol"o rnérk zés,; t á fréL]}c1a Picár<i eIlerr 4l1' +to-ru lryu.vll jie1'Lj] t' 'l]jlrt íibc. McI-
i;tL;_'iig á ''an"tut 

uj TeI éqyséi]e ' 
Kar:ir! c1ose.l1lalur jLrbott be.'It'ly j, ]llrL''': L1ii]]|;] 'rLéil;i naL-

5yar és Éét nénet versenyzíibo] á11t.
A maFvarol( kiirné rk zcséi) t ets ként tiu]ccs:y keTiilt kL J {,yi,zéI''h''.:i /lt,:'\t'L ll'l' 3l-

nonrt.Ítlii. szofnokit 4:J arárrybea verl:/ és luár l,jzuos 11yjztcllr,:l' ''ill''1: 'tl' ll.ik'r' Vil-

"átr"áur 4i a rrir1yoan kikar,ott -G1vsolruantr.!Úr l {1lrek ez vo1t cr'','Ll' r. :''v :'"'rl . Üllrrtl'n
nájto rraii.a t L,L.,i eLlerrteieL J\r|j'ydzte' :Lz ei,:cJ heIy rt ho]L.uul',.rct,'yL,,, )t''l'l,t ']'llic|''y jlI.

a

Versenyz
0szbrÍchÍ;wá' | 1

d.r.Fenyres
CsaÉa | 2

Schmltt Pál l r

Dr. M na
Is ván

Erd_ s Sánd.orls

Nerrcre ZoIb

B.Nag:y PáI I z

Ned-eczky



BgJtő' ''{ht a kétl)apos Y€rséqy Bo!árr c8alolen véBtB' D.oBü íB olleJráI]ltaüatlal volt és

iifu !ffi B*',!t ::gffit"fi 9" iü i "iffi;s-|;'ia*]:íl"Ei:a"íiligi; írui:#";"t*: ;I^$t
kÍsgé .slfáTadt..Iry versáqyzőro* n"Érs&é üáitet 

- 

áT,i t''ev oJ_öüüÍ bravur't ' anikor 18 az glsóháron h€lygn'szÍatén n'a6yai verse4yió volt' a vá""áoyi-a'Étó" -i.-iJjio -iil_*o*-iv'""t".

3 $?fifHttiéY:i #É5ls:í:íi,"i""*j:íi:fl"Íi**,ffi.ili*,íánti"á"*:r Fmí*::$i íí-f oaá,s talqJx n'agatart ásükkat.

_ ]t9'+ lrígygé8gel kéll ne8eE-lékezaen a giippingeliek uj sDortcsaTaokáJ:óL. .Bo]vnél ho-dernebbet' a yivás koraz€rii lgéDy91nrc! negréréiőtEet nes ie': iÉe! iá!i"'. -l'oeiiáüíiiá-
séBe pr1ua' a sül1yesztett te_cblikal bereidezégei *rfin8etl aTirasiiáíiaáaíii.

"*ná";:i3:T'":tÉ:3u;:&J}íEíflÍáá::ii:;'5i:Íái"l3H"IT*"ilÍ";8i;:3:.B;3i"|Íi;,u{*-veTso4y.

' 'A. 
ké t.9p9g, v€rael\y utáT áüvÍttek trbeíbulgba' a}'ol RoEi scheerberger. - EokBzoroBné é ! DaJ!'oknÖ ég válo8atoütt je1snle8 a lxői cgapat kap1tánya, - veadégeí voltu-D}.

. _ y"id yolq _tTa_ ültiiJlk és gzeTala d.éIben Eegé rkez t i'iD} Blrdapeetre. A versenyzók közöütlrlndvégÍ8 baráül hangulat uralkodott' nagatartásu-k ltndelr t_ektJo'tetb€n k1fo3ástalaJo volt.
Elek llora

ca ap atve ze '..i ó

Beszámol a miincheni nemzetkcizi kardversenyr l
Á Mtincherri Mánner Ttrrn Vereín ez évben 1s, IV. 26 és Z?_Ln megrenclezte a rremzebkozi kard'-
Y?1?9'{9-!.t'T91y egyben_-3z ISZK \ardbajloksága ís. A várseny fo ztese az NSZK kardbajnok-ságán kÍvii]- e1nyer1 a t'Miinchner Schwert't tiszte1etd.1jab.
Vezetésem a]-abt az alábbi cisszetéte]-ii csapabta]_ vetÜi.fuk részt a versenyekeni Dr. Bakonrrl-Pétpr' DT. Moravcsik End.re, Kovács Abt1lal Torday Kálnán' Hammarrg rere .c es xc;riro;;í-cÉ;-ba.

{1-9gyeo1 verser5ren,k1viil_ IY. 26-árr országok .k9zobti. csapatversenyÜ rencleztek, ésped.ig azNSZ.K-FranciaorszáB és az NSZK_Magyaro::szág kcjzcjtbi négye3 csapatvérserryb . '

Az-91s csapabmérk zést a francia.cs_apat el}en vívba az NSZK csapata. Ezt a rrérk zésb az
ISZK' nyerbe ' alerrny1ben. 10--:. 6 arányba 1y zte ]-e a fiaba]_ frarrciá csapabob. W1scheid Ü és
Duschner --r:2 ' Wellrrarrn és Kcistner 2-2 5y zelnet szerzetb. A francía csapiltb ]. a rendkivtiltuser s Vallée 4' a j bechn1káju Boruríásenb 2 gy zehlet szerzett, n1g brrmontnirP' ésDeloque-nak egyszer sem sikeri.iIb gy zníe. '

Ezt kciveb en az $E?s-!i*syal gs'1p+lvergenTt vivták Ie. A n'érk(jzés ery vegyes nemzeÜiségtiversenybÍr ság e uk.
A verseqybl|+. párbablanságának klhangsulyozásával, egyeseknél a nernzetlrcjzi rublrrhiányvo]t bapasztalhat , ani sok, szoros assz b eredruényezébt.
A némebek e1len Kovács Atbila, Moravcs1k, Tord.ay és K rmcjczi vivtak á rnagyar csapéJbban.Bár cit assz rkat csak 53+ arár5rban nyertiik meg' a csapabverseny végered_mé'hye ]o _: 

61ett a mag;rar csapat javára.
A mag-yar csapat bagjai kciztil Kovács Atbi]-a mintien e]-lenfe]-ét Legyozte. Szep te]-.jesÍtrné_
+t9!,-mind.en d'icsére-bet negérd.ernl csupasz1v kiizd. nodorárra]t kcjsZ nrrebte. Kfu', h 6y sokf 1 sleges mozgásával,--mozd.u11_tár1a1 _lensebeg energ1át pazarol 1. Tor<i'ay j 1j egyes aBZ-sz 1ban íd-egesen, mi8 Moravcsik és Kormoczj--15en J tecrrntxai felxészijI'ts sger iivta ntér-k zése1t.'M1nd}árman 2 - 2 gy ze1emrnel járuIba]< a-csapatgy zelernhez.
A német-magyar csapatrrérk zés eredményéb az a1ábbi tábJ.ázab szenrlé1 eb en muLatJal

_."::*: _1tt1la

l::Y":""cs1l
Tord.ay Ká].lnán
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iiiiii.itii

iii:i;irri:
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l;;!rl':'i.
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vlv

,
v

Kcirnr czl Csaba
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Ml_nd a nésy némeb vív ígen j tegtí feléplbésti' j fiz1kumu' j techrrlkáju versenyzo,
Lz NSZK egyéní kard-ba.jnokságát VI. 26 és z7-éo bonyollbották le. Az I. ford-ul ban' melyet
26.ánvícíákésanérnetvá1gatoübtagjainemvettekrészbinert
az'országok kc5z b bí csapatversenyb vivbáJc.
Lz NSZK viv 1n kivti1.6 magyar, 5 fr_a4c}., 4 sváj.cL, ) cse]r.sz]-ov&r 1 oszbrák és I holland
viv indulb az egyéni versén;re:. A kcizéper sségti mez nyb l a magyarok tud.ásban kíenel-ked.-
tek; ezt a végeredmény is ígaaoIta}
A versenyt elejéb I végig poul rend_sz'erben bonyol1totbér]r ]-e. Eryenl g_y zelan esetén a
kapobt-a _otb bálálatok d"ont bbék e1 a továbbjubásb. A k zépd"cinb b l az eg;/Ínás ellen e]--
ért eredméWt magukkal vitbék a,Jcinb b'e. Tehát az ind_exszám elhagyásáva1 a masyar rerrd.-
szert alkalmazÜák.

^ 
2?-L II-ik ford-ul ban 49 viv jutobt. Hét 7-es csoportob áll1bot ak cjssze. 4-4 viv

/28/ jutobt a ITI-j-k fordul- ba.
Tsmét nég;. 7-es csoportot áltibotta]c cjssze, nelyekb I 1snét 4J+ rriv jutotÜ a 16 1e6jobb
kozé.
Á k zépd.onb re két B-as csopo:etot alkottajrn nelyb L 4-+1 &Z&Z B ylv juto t a clont be.
A IT-ik ford_ul b 1a 6 magyar versenyz' veret]enti1 jubotb tovább.
A III-ík fordul ban /el donto'/ a magyar viv k bovább folytattáJ< j szereplésrikeb. Dr.Mo-
ra'vcsik, DT. Bakony-L és Kov'ács Abtilá csoporb els kénb, Tord-ay csoporb lT-ikként' }Iarn:rrang
csoport. Tll-ikként- és Kcjrmocz1 lV-ikkérr[ jutotb a kcizépd-cjnt be.
A k zépd-ont 1" csopor:tjában vivcÜt Kovács Atbíla, Moravcsik és Kcirm czi, a ?-. csoporbbeur
Bakonyi, Tord_ay és Hatnma11g.

A 6 magyar vív n kívril 4 német1 2 ffancía, 2 svájci /ezek ís megyarokl Mohos és Gombtry,/r
tovribbá" l oszbrák, Ragosník és egy csehsziorrák, Mikulas jubobb a 16 legjobb }cozé.

A }<cizépd-orrt lcvívása ut:1tt Moravcsik és Kovács Abtí].a egy-Ugy'vereséggeJ jutott a d-onb -
be. K rnoczi, bfu j 1r.íi,;n betszet s tec}:-rLikárra1 vívr.lbb, nem vo1t szererrcséje a birás-
kod.ás ber'én és nern kerr'ilt a d_ont be"
A másík kozépd_ont csoportba Tord-ay és ;'1,anni.lr1g bízbosern jutott a d_ont be. Dr. iJaJ<or1yi_
t rd.jruz d-ást- szenved-e1, b s ezérb orÍosj. ve1emény alapján a rrásod-ík assz ji* ubán vísszalép-
te b tem.

A n gy nrÉr|lya.r verserryz n kivr-il a némeb WelJmann, Dusclrner es WisclreÍd"' vala:rLint er frarr-
cla ValIée jutotb a d-ont be.
A bovábbvítb
vel.et,len.2-2
Wíesctreidb.

eredrnér_q1ek a1irpjáin a c1 r:1,il i'e:zcletekor már eg.yik vlvo s9j1 . volt
8J ze}énirneJ- a legjobbtrn át1otb: Kovács, Moravcsik, Tord.ay, Vallée és

A'z cilis:res &SSZ' k levivása után 5-5 gyozeleuunel
vács Át,L;il.r és llorc1ay Kálnrán koz tb..

holbvers"rry á_ruru1t ki Dr. lV[oravc'.siii, Ko-

Az 1-s he1yérb'vívotb holtverseqyberr }rcrrbeverb k eg.]/rrlást ugy, }rog1y a ve65so sol-r'enrleb a
kapot t-a<].oi; brr.1álabok cjsszege dontotte ei.
A }ro]'l,verl;e1tybcrr N{t;ravcsik gy zotb Kovác:l e]1en Jz+ arárty'bln, viszor'Ít kikirpott Tortlayt J

szirrtérr 5:q ár.ilnyban. Kovácé"A. meg5verLe |lord'ayt 5z2 arányba:r.

Véger'cibllir'y: T. Dr. Moravcsik
IT; Kovács Attila

fTI. '_llorc1ay KáLmán

A d.ontii a[]ijZÓe 'r.ect.rntin.yeit sZemIé]_ eb(jerr az a]ábJll cáb1ázat nutat ja.

b 16

Ltrtrctre, o gy zeleru, )L j:apobt tirlá]-a.t
6 gyozeletrr, 1?- kapotb ta]-álab
b 1ry ze i r:m, 1 kapott ta1áIab
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és az NSZK kardbajnokságárt
Az els irárom }relyezett az
IIa:nrrrang tutlása alapJá,n jobi.;

k1vtil islné t .leg-
eg.yébkérrL l,zoros

''9.1x9Z$!..é 
rde-

Ivlarszlal' .l-'a j os
csapaLv'e zeto

+

Dr. Mora'ycsrk meBismetelbe t,irvalyí p;'oze1mét
r\yerte H trMtjnchetrer Schwert,'r tlszteletdi jat.
kii:iriolrnek ellen re klemelkedetb a mez nyb l.
mel t volna.
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Kard Bainokcsapatok EurÓpa Kupáia 1969.

A Miri'lyar V-i:r Szovtibség; 19(:,9. rnájus '?-._án it JaL,ékcliarlrr-lkbittr rcrrtlg7i',t: i]{C]'; ir l(:'r.r'i-] iil,.,l-
nokcsJp.rt;ot ldci Errr pi'r' Kupá ver'serryét.

1O cljCltr)ijt -lépebt pásbra. A ttevezetbe.Li k.cjzijl csr-l.i< ,',t frii.rtCj'a ég itz r'll,;zt,'r'ir'lr.: illl.ltt"l{tll :r-
pat ntararlb tti'r'ol.

A fobírák a cSi1pi1l,ckl-'r1; két 1_a,s és két 2-es c.SOport,bir osztoÜták. A cs()T)()rt;{';,,rlzIt:;';t:l'
ke:r'ti-].tek ir 4-es tlont bt-., a cr;oport,tnásoclikok vívtak trz V-!'l-l_I. hel.1' rb, ru"lry1](ét, c:l,io1lLlp1,t'rlitt

kcj r:lnér:k zé sben.

Á.., csg>or't
c[lKÁ IVlol;z}cva
A]<irrlclník f]zof1ar
OliC Uorrt

A csoportok bt;oszbása.;
B. csoport
Budapes ti Vr,rs;rs
D;rnruno Ej-s erach
Slav1a Prág;r

D. csoporb
Le6ia Va::s
Iritles f,ivortto

C. Cl; Cr ltO rt,

[Jt.l r I irp t:: s; t; .i I I rl r 1.,"'s1 lJ

[]teaua l]Ltk;rrct-i l,

A csoportok e]'ecirL i\yei:
A. csoporL

Akar}ernik Szofie]-oFO l]orur B:B /}oze:Lt kt./ YezetLe: llziiLs.]í:nos
Sptritlonov 4 gyo r Ati:.nc.rsov 2 t\J. t llj-kolov, M"i.hiiJ-lov.-L-1 gy.
w lfgarten 1 t5Í., We.Ilrnirnrl ') r:y., Convents, lVli1z 1-"1 t\.y.

C$5A Moszkva-OliO Rorrr-.1-1:5 Vezet te: Debre
" Sld.lak 4 8)r., Virrokrltov ) s}. r Ccl].rrbev'r.Me1nyikov'í]-i] É];J.

Convelts ) 8y., Wellruarur 2 8.Y. r Wolfglrbenr lVlilz O-O gy.

CSKA Moszkrra-Aka-clemik ljz fia 9:l Veze.bte: Czvikovszky
Co]_ubev, Me}n;r:i-kov 1_) s}. r Síd"iiix 2 8Y. l Rak1ta 1 g:y.
Abanasov 1 gry., lip1rídoIlov, JVliirailr:'v, L1pzev 0-O 8y.

B. cs t,por

Dlrna:no EiseJlach1Sltr'vla Prá{lr,r 12 :4' Veze te : Kárpáti
Durnke, Pfeiffer: 4-lt 8y. I Dic-f,,ll.rtut ) t\J. t Zimmerma.rm t gjJ,
slavik, Tíchy, Mj_kuJ-ils, Virrcenc ]--]- 8y.

Bp. Vasas-@ Yezet te I Montano /U1
'.Mar t P. l Meszéna M. /l-4 s}. r Xovtics T]. l l{tLumang )-1 gy.
Vincenc, Miku1as }-1 [iÍ. r '-l'ichy' Slervi}< o-O gy.

BB. Vasqs-Dyna^o Eisen.cit 9:1 Vezetbe: MonLu-rro /n/
Kovács A., Mar t P' )-1 P,.Y.l Meszérrir M. 2 ÉjY. t Harnmang l sÍ.
Zj:nmermtlrn 1 8Y. l Dumcke, DÍckmarin, Pfeíff er o-'o gy.

C. csoPorL
Bp' Honvéd--Steauer ]Jukarest t]i5 Vezebtel l]ischIer: /URs/
Pézsa 1 sJ. l Torrlary, Ka_Lnár clr. 2'? tr.Y; r Rirkor1yi-'.cir. 1 By.
Badescur-fuicolae 2-2 Í,!J. r Vlrrbi.La -L tjy., Crrlcea () 8y.

Dn cso p or-t

F1d'es Livqrno--j'esía Vars B:8/99:['rj \t. Vezette l dr'. Torday

Montano T. 4 8}. l Motrtano A., Ri5oli 2-? í''jJ. r Chicca 0 8Y.
Zakrzewskl ) B:y.; Nowarl, Pawlov;sk1 ,'-i; t\:{., Sobol } fiy.

Á nérves ccjnt be a C,jKÁ Moszkvti, tr J3p. Vlrs.ls, a Bp. llurtt'tl,l s .1 F'1cles l',ivclr'rlo keriilb. Lz
V_ViÍ'i.-ireívort éL Akerclemik szof 1a, ir 1}yn;'urrr-l-Iiiseirac}r, u l'iÜetruir .lJLrk;rr'esL é:; ir Lesj ei Virr'_

so kiizdo bf .

I1



Á Ix.' x. bglyéTt t

- ol'c Bo@-slavia PTáBa 9:7 vezette! Battz! /aRB/
Ve].lmanrx.4 g-y'., Coovents , ry., WouAarten, Ml-12 1-1 Sr.Tichy, V1!ce.Ec, U1kulas 2-2 B'y., Slavik L gy.

_Az v-!-l1I. helyérü t

le8iB. Varso-Dyna-no Elsenacb 9r7 Vezette! DetTe
zakrzewgki ' NowaIa ,-, giy. 

' PaÚlovsk1 2 gy.' sobol 1 gy.
Pfeif f er' z1BIoerm2rn ' Dumke 2-2 8y. ' Díc}_o'aD! I ry.
steaua BuLarest_Ákadeník szóf1a 1135 Vozettel dr. ToTday
N1co1ae 4 gy.' Badescu , ry.' Ytnü1ta' culcea 2-2 8y.
Áüanasov 

' 
ay.' ihailov' splrído!'ov 1-1 sy.' lripzev o gy.

legia Yarso-Á}ademlL szófÍa 10!6 vezette3 czvikovBzky
z€.ldTzewskL 4 g:J. 

' PalvloIlgkj_, eiy. ' Sobol 2 8'J. ' Nowara l g-y.
.A'ta.]r.asov , gy. 

' sp1ridonov' IípzeY' M1hailov 1-1 gr.
D.IIraso Eísena9h-steaua Bu].ares! B!8 /62'66 kt.,/ vezebtet Detre
D1ck$ann , gy.' Ifulke, zífiEer!!.alll 2-2 Ey., Pfeiffer 1 gy.. v1Étíla ' Nícolae 1-, gy,, Badescu' ÁIexe 1-1 8-y.

Dylr€Joo Ej-s enach-Ákad_euik szófla 937 vezettot BatizL /uPs/
DÍc}malan , sy. ' Pf eíff er ' Zj-Ejnermaun' Du-D.ke 2-2 ay.
Ata-aasov, Spifidonov 5-5 gy., Mihallov 1 By. r ],tptey O Ay.

steaua Bu_karest-le8ia vaT€o 1]_'5 vezette3 Kárpáti
VlnLila, Nico-ae, CrLcea ,-) try., BadeBcu 2 g-y.
Zafrrzewski, Pawlowskl 2-2 gt., Nowaxa 19./., Sobol O gy.

A döntő eTednéqYei:
-Bp. .l'lonYéd-Bp. vasas B!8 /62!65 kt.,/ vezettea p1atkoÍrsk1 /PoT'l
KalÍrár dr. ' BakonÍi dr.,'lotz K., Pézsa Q-2 gy.
Kovács T. , Meszéná M. ,-' 8:l . ' Marót P. 

'.'Haü_mán€ 
1-l g_y.

' Ór,iási küzde] eÍi volb!

csKÁ Mogzkfa-Fídes l'ivorno lo!6 vezettei dr. Torday
qldl.L- ! 6jy., Vinokurov , gy.i Mel4y1kov 2 Et., Rakita 1 6'y.
Monitano I.7 gy., Chicca 2 gy., n:Igoll I g-y., Montano A. O g-J"

.{z olaszok kornoly e1lenfolek volbak. A szovjet csapatna]< nógy .

4-e5 győzelÍne volt !

&'-Honvéd_F1des I'lvofflo 9 ! i yeze tte I Wardzinsk1,/PoI,/
Pézsa, [or{'ay )-1 8!.' Ka]már dr. 2 gy.'' Bakorurl" dr:. ]- gy.. Molrban'o Á. ' Morrba''o r. T1 gy. ' Rigoli I gy. ' ch1cca 0 8_y.

Ne}réz g-yőzeten voltl Az o1aszok most ís kíbettek nagrrkért t

!i{4-lí99!kv=qP!-Igegg_9.!z veze t t e 3 Montano,/IT,/
Rsk1ta' sídiak )-, g!., Me1ny1koy 2 gy. 

' 
vinokuTov 1 g-y.

Novács T.' KoYács A.' Meszéna M. 2-2 8y.' tlal'nang 1 g-J.

B!7-es szovjeb vezetésnél az utolsó csörtéro S1d1ak és Meszé_
ua á11b f e]-. Á vaÉ]aBnak sokka]" jobb volt a bus saránya, Meszé-
aának esak [yerú1 kellett. Tdeatépő csörtében S1diai: szerez-
te )!eg a győZet.neb 

'r4 
arúJ'ybant 

_

Bp.VasasiFide6 Idvorao 9t6 Veze tto r . Tlschler /URS/
Kovács Á. 

' 
E.y. ' Marót P., Kovács T. ' Meszéna M, 2-2 Ey.

' Moltarxo A.' Montano r. ,-, 8.x. ' 
Rl8o]"l_t chícca 0-o 8y.

Á Mesr1éna-Mo!'tarxo T. csőrtét már nen i6 kelIeüt levlvu!.
Áz eg-ységesebb Yasas győzeLne nen voJ"t kö!.!'yü!

Nagy közö!_ség elótt áu fet a pástra az EuTópa-bajnokí c1_n eldöEtéséért rr védő rnos zkva1
csapat én a Bp. Honvéd. Á Honvédbalr Kal_aár d.r. és BaLortyl dr. beüosen versenyzebt. /Í1ért
.aon vlvott az egéozséges Torday? / A szovjet e8yiibteB ByorEan elhuzobt 4It-re: Á Hollvéd
b.ős1 erőfe8z1tésse1 kíegyenlltétt' sőt a veze!_ést 1s úégszerezte 5!4-ret Fo1cs1lli.nb a
Tenényl saJnog' a folytatás elÍiaradt. A csKÁ Moszkva e8ye!11tett' roaJd 7t5-re vezetett.
I'i{kor PézBa Ínég szépltebt MelnÉkov 531-es tegyőzéséve1; de ubána vÍnokuroY lrl-re 1e6yőz*
Le a sált1káló Kg]fiár dr-t és a Jó tusEaTánJr nolatt a 6zovJete](nek &ár .1e se ke}lett vlvnl-
uk az uüplEó kéü cgöxtét.

T2

/



Pézsa'.--...
Ka1már

Bakonyí dr.
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Á H otxvéd. ku1cs nbeTe1 bebegerr és fo rrÉn kiviil vlvta].. .Az eg:ysé8esebben és t,m.lrya cosabbal!!viv Ü.os zkvtri csapat negérdenelten gy z tt, és nre6véáte u"já"ti .in"i.
!,kiizij)lgé8 _caal dobLBn fo8adta az ereo_Benyh1Tde Lést. A Kupát és a vercteket d.r. EperjesILá.hzI , az Mvsz el_n ke adba át a g'yoztesci<ne't< és heJyezettekaek.

Vésered'nény , .

I. csKÁ Moszkva 1T. Dynaeo xísenachTT. Bpr Eonvéd' vIT. Léaia v8TgII1; Bp. vaEas nÍI. Akadeník sz fíaIv. Íldes Llvorno Ix. oFc Bon!
V. Si;oaua BulraTest x. s1a_,ri3 Pa,álqa

! bir ' Maszlay lajo8 é5 dr. Ba]'tIazá-T I'a.jos
vexEenytitká]" i Bábay Et'vln' d-r. Sorley Erv1n ' dr. Ned-cczk7 Gytjr y

:

.$un $r kardhainmlxsafrg
2r {}"{ lÉP"bb pástra a Játékcsarnokban ]-969" márc1us 15o-éno hogynegrdvjon r JurrJ-orka::clbaJnok1 c1nérto

* I9Fl"* a.v rsenyz ket.-bat 5-6-08 csoportba osztottá* ée csoportonkénb 4J+ vlv jutotLtovább. Á Áásodlk fordul Eéay a_oE csoportJáb 1 ugya'cs*k 4*t_ v-lv Jutott tovább á 16-08k zvetlan k1es aes tábléra.
A kéb forduI ban általában-a pap1rforna érvén7osiiJt, sotruo1 kiilijniisebb neglepetés neo 8zlj"'letett. Á 16-os tábfán énnrig.y- a- k zVet}en ágoí, n1n a.renényeg""; ;z ;;!iyé;;i'juuottaka_batos d' nt be. l rrr-viii]" le ryort náire v'"íÍai_7osct 5,á:1. ' 51Bz6Ét' r']"á'iál"i 7cÁáp_.irze11en.

Kiesésl t:ibLézat a 14. otd;IonI

1_99"-l-9P9" ,"És!g +zqi+as.ÉB Bzoloa. versgny. fo]yt Na8.yházl' Károly1 és a k t 9gélJes Ko-
;Í*:.x;'i":*i3'"BíJá3\:iliHi'fi:'*!;"liry*á:}i"t:t-u:nÍ3l*Íí: i:::í:':"}ÍPÍí*iA'fiÍ{éB' m gJ'epeté6re 

' .szeder'kénJrl 1 ls veréséget szgl]'vedett B- t6y'njindhárnán té't-xEí vereso-got ''gyiiJtt' kÍ. a6z_e E 1ai -NagybázÍ az eáélyesek el tt nag}" neg}ope toJ"e, -ág- 
oelr érden-t6l'enu1' Degnyer a baJlokBágot.

.{z els rÉgy belyezett fornáJ-a felfe]é lvet' d9 a y11á8bajnoksá6lg Javu]nlok kolI. Á ta'b-blek váItak z fi,I!'ában vrvbÁk"
Á d nt ben Detnelry Gábor' Eárpáti Rudou' Tábor Tstván' Perérry1 Gyiirgy d'. éB Bofogg Er,!'d.T. b1ráEkodtak-

Melnyikov

Rakita I lr

l--
Síd"ialc

r'



Rerrényág

,6. T vlzi / Abay /Yasas/

Eg'yenes

Ábay

a8

5 Szod.erkényl

5t4t7tJrJt4

6' Káro\y1

5t4 t 5t4

t2 Nébald.

la Kerény1

522, Lz5r5z+i
lrt Csaná{y

3. Szod.erk nyi

ftrsa

5z) t 5t4

t2. Néba]-d.

.f. De re s?t 5z

Í Detro

1. Tbb

6. Káro1y1 5t1t 5z

5r1,5t7 6. Káro1y1

Korény1

g. Szed.erkéqyl
7t5 r9z4r5t4

t. Karsay
.r. Detre /OSC/

VarEa
/,' /Yasás/

TTusa /Csepal/

Csaná6ylÍ' /Bvsc/"
Kocsl-s

rO r4 tJ rJt4

Doüre

Abay

Varga

Jt4rJtj.

J. Nagyházi

5t7 r5t4

Z Kocsl-e

5t) 15t1

5z2r 5z4

Károly1

5zL, 5t2

Tusa

5tL,22J,Jt

Kocsis
5t4, 5t4 {Iusa t. /HsE/ 5tL, 5t

D nt
í
I

qo
No

o
Sportkiir NÉv o

lÍ=.::us
I I ' l. f,l-.T'i,sz'l t l t l'r r r ros

V. Vasas Varga Károly I [tE 5 5 5 5 111 2I

iTT HSE Kocsis Tnre 2 , n , 5 , >lt L9

I uJB.D zsa Nagyház1 Zol án 3 4 I E
L5l 1 5 t'l u

IV Vasas Abay Béj.a I 2 , 5
l Tu! 4 413 20

II Vasas Károly1 Géza 5 I , 1 5 E Llr L5

TV MEDOSZ Szodlerkényl Lászl 5 2 5 5 5 tr11 22

I. n$arház1! 'z,oLtán.&JP. D zsa/-| &r3-r- r1. Károlyl .Qéza /.Yasas/ } sy. 15 kt.' rII. Ko*csís Inre /Bp.^Honvéd/-2 gz. +9 F9.'.ry' lPqo'_!Él? fY.asás'/ j w'' áo"í. .,-vlvái.s;-KÁ";íy/lÍasas/ L gy. 2]- kt. ,' \E.-bzea rtényr-i,asha" ntnnoszt 1-#.- zá" É.t|,

F b1r t Maszlay laJos és Delneky Gábor
Verser{rt1tkárr- d.]l. 

- Gerloy ErvÍn-

I4

T rrl_21
16 /Yeszprém/ 5t1, 522

Karsay9. Szed.orkényl
, 'foffi$'5ÉF

,c zu$#barru/
521 , 5t4

h. Varga

t4. r tb, /BvsA/ 5z2r 5cZ

,, Szab /OSC/
lt. Szab ffia Nagyházi.NaFvnaz

6, /o hsa/
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Budapest junior egyéni párbajt r bajnoksága
75 Jndu1 " Nagy meglepet st kolÜe b, hog:y az íf Juság1 válogatot kere agok k zi'il azeIs fordul ba:r a cÉopelÍ Sa]-aloono a'ás d.1kban ped.1g Vass /osc7 és PeÜhes /osc/ kíesebt.
Á d.ijnÜ a-+ésy vorseny_??T kQziil a legnagyobb neglepeÜés -hozta. Az esélyeseket mog-el zve-a -csepel1 C'tbueáz Ví1]ány1 voretreá r- yerte á bá;noxságot. Nyolc cs itéue1 nln[_

tissze 14 kapobb találata voltl
VégeredmÉnrrt

Io vilj-á:rÉ Zs1gnond /Qsepel/
IIi Oszbr1cs István /]f .E/

III. Kurr End.ra /Tasas/IV. Kovács Isbván ,/Bp;V.Mobeor/v. BÍr Is ván /Bp,V.Meteor./
1f[. Borlay Gycirgy /QsepeL/lIÍI. Papp ,ren /Bvsc/

WTI 1 Ma_cz Péter /QsepeL/IX. Ha.uzí Gy rgy /Bp"V.Mebeor,/
3 bíráJrt Kaszás Gábor és zékány Ántal d.T.

A versonyoket vég1gnézto Denk I"ászL , a BVSZ eln ke
tány Ís' d.e r vLd.ebb_hosszabb Íd. re negJelentek az MVSZ
s&t ls.

B g-y.
6 Sy.
5 syi 25 kb'.
5 Wt 2l kb;
5 8T. 28 ktr1s,
2 W. 15 kb;
2 w; 77 kt..
O Sy.

és Papp Ber alan 1fJusá61 kap1-
és BVSZ vezet I és fulkcÍonárÍu-

Dr. N. Gf,.

*, 
^ 
r, e, z e tt 

)):' 

"szn 
rn l vHr oy r r B o n

Ü

vÉDŐ.."
ils;oluarl ,.ea"or? K1 nyer1 el a ''hét

talá1atot
balálatot
balálaboÜ
ta1álab o

A LEGJOBts
KÍ a legJobb véd. ? Kí ud a sporbiskoIások kcjztil
legjobb véd' je'' c1nét?
Ezt a kérd.ésb tesszijk fe]- a SporblskoláJ<ban és erre ke]l megad.'-ja a vá}aszt az a]ább1 k1s
ryakor}at' -a3e.1y feld-olgozása' a V1v H1rad. ban negjelent FALÁZÁS c.clkkemnek. /v.H.I969.2,Bz.Llrof'd,al/
tr]nnek az, a lényege' bosy a rend'elkezésenre á]1Ó csoporbomab egymás mcjgé, oszlopba áll1ton
fel. Megszámozom ket. Áz u.bols számu a véd- , a tc5bbí a ánad" . Erynásután táínad.nak,
egyszerr VasJ kétsZaTC Ak1 végzett' az a-sor végére beáll. A tánad.ás befeJeztével a véd.
az egyessel belyeb cseré]- és kezd. d.1k el r l uJra, mínd.ad.d1g, am18 valaménr1y1 v1v,5m nem
véd.ebt' Ennok el nye1t az ed.dlgi fa]-azássa] szemben otb részLeteztem.
Most tegyiik ezt a g:yakorlatob versenyszertivét
Teg:yi.ik fel, hogy 8 v1v á11 rend.eJ-kezésti::kre. Erbb l a]_kossunk kéb négyes csoportoÜ. Á
fenb1ek szer1nb ebben a formában mind"en v:iv véd. és mlnd.en vlv m1nd.en véd- ré ámad.. Kez-
d. v1v knál ensed-jgqk meg ké eg;mást kcjvet k1sérIebet. A gyakorlabt A bámad. lépée el -re-hátra, 1épés el re kítciréssel-tánad. egyenes vágássaI, vas* csel]-e].ffi'ffiél a csel
c9ak egy s cse]-tánad.ás legyen. l "é*l' eg:y- repésb fiábralépve-íéarreb és m1nd.enkor vágjon
vÍsszao

Á g:yakorlat 1ényeger száum'o]_iuk a YÉd- k kapott .batálata1t.
Az I" csoport bagjair A' B' c és D viv .
A II" csoport tagJaJ-e E' F' G és H v1v k.
Teg:ytik felo hogy a ktjrmérk zés Iefolyása után a sorrend. a kcjvetkez képpen aIakrrl

kl.r .t,

Io csoporbt D v1v kapob 2 ba1áIabob- B vív kapobb 4 találabot
C v1v kapdtt 5 talá]-abo
Á vlv kapott 6 balálatob

1T" csoporbt I "1"9 ]<apob!

í ÍiÍ3 fiilii
0
2
1
7

Ezek után a két csopor ké lesJobbját pérrositon, a máslk csoportot a ). és 4, beIyezeb-
tek fogJák alkotni.
Ezek alapJán az lo Csoportba keri.ill D, B és E' H v1vo" { másodJ-k csoportba C, A és G' F
viv "

L5



A kcir'rnérk ozést a f enbíek szerj-nt megismét]-en. Mosb nár k1 fos alakuIn1 a végleges .gorrend'
i-' t rrrÍr,:iá.--lz "i"8 nÁ1yeáett áinyerí " hé le6Jobb véd.63e'' c1mét és a fal1tábIán
ezt , ba van l f el tíinbe t'em.

Kés bb n'ár élhetek bizorryos megszoribásoktrai. K1mondba jux Pl: r '!o$y 9s9E_ az a t'auao.aB
o"r'o''yu"1 a.nely a legsza6ályosább kltcjrésbeP végz dl\'_ 

'-e 
cérb 1.k1tcjnésben m-eg xp}l

á1.rjoí'. Á veoohar csái. azt á véd-ésb fogacljuk ell amelyb I vlssza 1s vágotb' s b. stb.
Ezze;- a falazást verser\yszertívé Üetttik' most nár nem lesz.erybálrsu, hanem életro kel és
tan1tványaÍnk megtanutnáx nem csak véd.en1o hanem tá_madn1 1g. 

s Z-Tl

lVlester vagy asszopartner
T bbe! fordu1tak nár bozzán ezzel a kérdéssel éB évek fo1y8!á! Bokszor vLtatkoz uD.k

arr 1' ttrolyik a t kélebesebb' célrat r bb lskolal
á tecbn1k81 alapot s zii_nl leniil tEnétl ' as6z '6zerii' 

'az assz t nozza-!.abokla boD-
t ' ktaeszlkus iskotaadás' vary a távotsággal Ját6z ' a folyaloatos - felbontat-
la.! - assz t ByakorJ- iskola?
Mínd"elekel tt szeTebnén lesztigezd, hog-y a na8EE részéI\i1 hamad1k n dszer hlvg va-

"'.,ot. 
-"iláí" -nueiej er!-arao"u"n eryeáit1 á teE_ rexolát. A ne8fe1e1 ará4r - vétenérgren

tá""i't - á xtásszíxue ist<'ola tuÍÉulyát és ets bbBéEét jolenti. Ezt az álláEpontou'at Bza-
ret!'én kífeJten1' il1e ve' ha ke11' negvéd'enl.

Nézziilr tehá ' n1t kell qarJ taD't az 1ákolá!ak?
lls sorba]a tecbJdkát /|/, gJlorsasáeot - ezek Eellett t9np t é6 taktlkáb'
Tetvii.L hozzár a vlvás az a 6po!t, 8.net.ynéI - a le8ti'bb sportá8at negel z en - a leB_

nag'yobb_ázerep jut a kif1lotoult r-ef16xekn k; a tiikéleteB be1de8zet tEé8n k.
A nt sDortáglrD.knál ki.il nti8 lelent eégg van a plllalahlak' 8m ].y!ok ÜiiTt rÉ6ze alatt

atinto' to"a"íáiot-íá d' d."k 1e. ézennel a116 kÍué"het , vtuglásszeii.i Eozdulatok Ep_ortJa
i-rniÁnt 

-u-euiirt 
"Í.po" n"siooii'1Ást tényer.- Áz a kérdés: n1l.yon n dszerre1 oktaBsuk a

Jo"Á"ao "i"o""'zedéiet. 
Á-'i ;;i;béry;k_-Éqz tí eiso }retyen_ en!.te te[ a techrr1kát ,/t,/

í J';;íáh*;;;;-i iÉrÁiioí"iíJ i 
' 

-'""fl 
"á'_Í"t'.i áreese é; elégBzer ha,"geury7fr-Í6'ntossá-

Bát.
NatvnostTek/carloPeEslBa,I,ulglBaTbasetti!A8eaílaoGr co'.Á!8eloToricelli'-

rt.ro'' Bí ttiiii_ ii]"l'.ái-iai"rol_iÉ. -cáiéntJé t t'ászl6..í/ egész sora'évt1ze.tek lu.DkáJával
iiilirát"ii" ri ;-"i'a; xrá."uir"Á 

- r"toláJát, ane}y teclrnllai vonalon !ár' a1Í8ba f1non1t-
bat.

f, zat moster koronba! Íoagan la n 8pr bált.r&' ho8:J uJat- v18yek a techdkÁba' d'e !1Dr
aen esetben fáj sztwel ug_yan - an vÉgii1 1s me 8qrugoalva - térten v1aaza a lÉal lagy nsB-
t rek tan1tásához.

Más Bpo! ágakban a techllka u8rásszerii váItozÁsokon m6Er kelegztÍil'
ÁE1 a vlYág techrlikáJábgJl tehélgéBéE, azt el aleíDk ná! neFya1 g1to tEiEr
Éd6BeDánt I, Sarrte1llt I, cslszér IaJoBt 1 és sziits JáJlost 1 ta_nulta_o ég ebbéa ga-

llt "ir.r-ti '-á." 
' t^n^sz tatttio_i i;_;;g""Git;i[l loey 

"a61s 
nen gzabad tigazetott eozgást

$áiriiii 
' 
"áái -;" -;fi;; -;;;á"1"t ot xÍi8o_ttiron'nen]iijt<éle Eesok. A v1vá6ban- rengeteg r{sz-

i6iá'rái 'zs"y"io"r.i7" 
""'". 

rzut_uéraLszegore sok-év apr lákos nu-D*áJ a 
'ziikBé*e'. -Ezt ury

k;ii_é;;"íi"' hoáy a'vrv a'tlárrlrlyen íáratlaa he1yzet6e ie kerii]. ' fornáJá éB a f 6ryBro
f letti u.ralloab nel! vesztl o1.

Ez a banulás soba s1ncBe! befejezvet a atobo8 lo8]naBaaabb {9}a sen vet vé8et otuek|
alob ! e4a&1 5nbarr ezlv sabb kiizdeln t Je1ent' !Í!t 'loBzor Íelléptl1 arDa'

,MéTk zések atatt a viv k 1s haJl8.nosak p ongyo )-as á5ra, ilyenkor e8'y kíc81t,a kaizii!5é B-

""t i 'i.i"iii'ii" *6iéit*rátiárry6u 
--á" ""' céiraí'ázet i roégotáásokla rágadtatJáI Eagu}at.

i"igi]uáiáil-t""rti-láiai"t 'il1'-rerzug -iap9 iéen g acran iossz te!'ácsoE 4ottd-a vtv fil-
l be.

I

A slker -
eL a TAJEffiv v

sa.tnos már a rész-s1k r 1s - en feledtebi a tanul akat
ml_noeu nen uanurnau.

hitoti

las subbodás áIla] . -
A }ognag:yobb zenészek'Lz aslz záB k ,zben felvobt h1bérJ<ab, pol]8yo}aságoJrat' ese ]-eges

an laí1tan1 ke1lo" Ennek egye }cn bízbos-eszk<j-ze a techn{ka1 Ískolao
éneÉesex l-s á1tand. an skáláznak9 jav1tjáJ< nagukat'

Tg'y val1 ez a pást bajnok81!Á1 i8l
NflrAo.lta!áu1tltaton,hog-ynégak1asBz1kusviv k'agokazoroabaJnokokteclr.DlkáJát

ru sziiítEie"iil Javr tant, csts'-olnl; t ké1éteoi eu1 ke11.

Tan1tváayalD}atoJ. sz rb lyb !'Le1lngBtalx1banud(alehet fe8tiikéletoBgbb ecbJll-
kára. a véd' kezés éa tálaclás eleirgkré l,ontotE rré sz[ozaluJ-ataíra é8 ca8t azutál téEbetiiDk
if iáoixáii-á-tá".i"aée.i-játi;;;l*";';;-&;i".í -i;[oiái. Éá negfÍgiyeliiT'Y o6y-o8:y nárk -
;; ";;-;;-;";"iztári"Í] 

mdy 
-á-i',a"l 

t""-vl_i"""avágás /v1sgzaszurás/ p1118!atába! a vlv
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he]yben á11.. A támadas indibása - el re és tr'áÜr:a 1épések ubríur _ szinbén helvb ] cjrténÍk.
"ngr 11y"+.sokn9z.sásos.sporLágbatr, ís helyes beháb, ná r teppen az erso uu"L"fiotu"'' hely--b 1 1skoIázba juk tanibványaínkat.

Ebb 1 a n;ru6od.babb késze nlétl helyz,etb l tcjkélebesebben tud.ják akcl 1kab boryakorol-
rL1.

' A.z edzo jobban ne6f1gye1het1 taaitvárryai htbérlt, behát korri6á1n1 1s jobban bud'jaazoka .
Fol{tonos nozgtis kcjzben az edz nem figyeIhebÍ, nen Javibhatja az elkcivebetb h1bá-

}*!l. mer! Jav1bani csak eikkor.tudok, ha tanlbványoTát naJ nen mináen mozd.ulat után 
^"8_álllton és javlton' megmagyaráz",ra a helybelen noZgás hátíánya1b.

A neneb behát a kovetkezoz a tánad.ás és }rár1bás ninden mozd.ula á el sz r helyb lg:yakoroltatjuk' majd a:likor a be1d.egzebtsé6 - gz eg-yén1 1skolérnáIjs eg'v_két év - nárme5fe1e1 
'. 

áttérhebtink az akc1 k kiiJ.cin-kiilcin t I; beháiassz szeriien fo1ytabot b gyakor.lásffia.-*
Na h1bának tarÜom ha az ed'zo korán bér' át a távolsá átsz assz t 1:n.1táI

1skoJ-á-rá or an
Á LlasBzlku-B ígkolaaaláEnak valr ery aisszek t 8yakor1ata az lskolázás éB aaaz uás k _! bt a ez a ''falazás". Áz eBylk v1v a faIhoz álrl-log-y ott eByhelyben gyato"orna.ua avádekozés ' a násÍk u5yanakkoi ne8kiitések rÉlkiiI sáabaá"on tttiiíéesei, vaÉí ÍépÁs-krt ré';-8er tÁn'.]g.. 

-Pg.rvlowaki ' a len8Jelek olÍnp1ai kald baJnoka-6aját bevallása Jáertht egy év1!.eJrecs Iábfájása alat - n1vel vivnl. Ezéretott - ely széken iilve nÁ6ít tánaalbatva;' tÜru1t!68 v d'6aÍ.

_ Ísrkllor_ TÁJoB' IáE&áros ET'IÍn' dT. Fucbs Jgn 
' 

TerEtyánszky JeL , Iéa1 oll_upíat bal-
trok lla&'Ja1!k. aklk a háritá8 na8ynegtereÍ voltak, 'n1nden_ 

edzé a_ el' t t 'loEárauu eÁw o"at-falaztaL. -}_#.rt e dazer| a!1 nabja1nlban egyre int<áuu dívatba Jain' g-yoisan áur t Áz ala_poko! áa f }e5 az agsu lakoláb r 1t hI.
. _E!t a u alszort n1, ld sebbok is ,1 1 lsnorjii-k, al ug.yanakkor tudjutr hogy ez azlskolaaalás sol h1baleh t 8 8et re J uÁgá'ban.

, +?on LgEa16E'' bogy a t_s.u1 tvfuy rtr1n t-8 fiatalabb dz jénél' leBti'bbJi.ik t5-2o éveg. E].-vc ratÖ_c..ry nal laceryDáhánJr éves edz t l' ho8y 12-20 tn.r try4*;"1 nápontá 5-e ráa ko_ltlEtirl 6Dor n f18Jr9]vo Ós ottatva| kono|y er beilobág_gal a-ssr zz í' véd_J en, tá-md3on, kon_rlsáua a bíbáLat Éllttto la'ttás n lkti].? blt a legJob' t<ortan Ígvg 'várJá"yiai-il^-urr"ar 
r

- ÍclJgr c! bodobásr t bobát s! 'ser! lotlet' !éB féI6r b 1 sel neBy a d'oloR. Ez k a tá-rá41soL carl_1ai6u ntu61 sci 38Í 18a&1 táDadáÁ."k; l to4p '.éryljr v6á""nájt"E[ 
_laegu 

Á-!!dá8 t alrcl vát sokat' va5r írrrráookat a te-r gyá''"o1 i6','ryááon v áíi.--l"'"r" oárott ea-l _E68lolott táIadá.Eal !e! 
_ 
Belkcltll kmoly tdepuirkÁra a ianítvÁr5rt ' .B1vet-az nar rtivratd utÁ! tuaua' t!l' L vetk.Blk 8 hot v 8! dfu a ntá.uad'ás. "

- . -^ alovJ.t vlv Bp@üb.a!' clt a ! dssart al)."l^azzáI 
' d' ott e&r_Égy ed'z nek J-e8felJebb

P-6_ '9.n+!yi1y. 
rran, s..! L a-! catz t f fo8talko!ásba!' v sz* felad-atu- át' Elnden .áp tánr-D]mIJ- taba.t a tovÓs anl vlínJEa IÓtB' I alnyl 1d6Jij} van. Álutlk az gd'i k 8o Éa ie].lék-Ío8].a.Lto'tt'u o8 o8y-68y ad'Óro 1o8a1ább 1>2o tan1hÁry Jut.

_,-- T bbat_ r{bl_ cl' ba kcll ÍrlazÁB utáJx tar1tvÁr\Iabk o8y!.Á8 kaizijtt !,1né]. tiibb ellen-
'llI.I 

- Jobbekkll B 8irou8Óbbclr}oI la - Eyaj(orolrrat'és nér[Úzqttl 7i r"enPÁbu.k.'' iot-
Plr 1.!9t at ÖEreB g'aLorlatrlrt beta,rrrlnlj a9 or scbb.k DéJ_kí-il &zoDbaí 1as'6ubb s f J1 -
ff ;. #H'"Íi;:alb! "-ry 

ee Eá I 1 ar' 1 tba t J uk, ho gy nÍnd o é z o

Lr/ hz qd.z kényelnoson sábálvar .kezé! lor kÍenelve on8ed'1, hogy el vágjanak't.,vábblfPv".vá8' va8y BZllTe A taniÜ'áqy e1 vá6 és á taríuaaaii kc'nnv á véd'í.a nü}bott résbe vÍssravá5. Al eda ezt a v1selavásást ls véd.Í néná és íá
BEAVA8.

2,/ ,3 6d,e blrÜe}en FÉblg}ép, Ílyeakor & ban1Üváqynak átvebt bámadásb kell végre-haJtan1a...l }pe{ bb h1ba-1bt as, hogy au -18-Jr v 5rehaJtott ánadás o1éggé r5vra,
me6 8eE k(iuelLbL aa egsz ban alkalmazbat támad'ás hoészát.

Ennek a Í nd.ggornolt komoly h1balehe eé8e1 vannak. Tánad'ásban egyold'aluvá esz. m6rt avtv hátral pés ubán non gyakorolJa a t nad.ást. lí1ubán nen o1 ré"elha ározotb tarráoÁgo-
F"t nqJt. váBre - felÍgmerv ellenfele hlbá1b - tánad'ása1nak száma lesziiktil' t bb DatronbasgnáIatos á.nad.ág kímarad fegyverbáráb l, ez rt tánadás1 techn1káJa csak'eg:yoldalu"an-feJl dJ"k.
El a m dezer urr1fornízál és Iegtcibbezcjr elnyomJa az egyén1séget.

Ter& aze eaen ncncaak htbáí és hábránya1 var.urak az assz záEÜ gyakorl 1sko1ának, ha-nen l nyel Lsr
,A., 1gy oktatotb taníÜványok egynás k zti!| {s lgy v1vnak. Tebát lassabban ánad'nak'Llletve norogn*-r ezáltal nernek v d.en1 és e1 vágn1.-.vtvásukbarr, n1nt al, tskoláJukba!' af h?nspuJy_a J npt a}kalmazobb bár1Üáson és kcizbevágáson van. Íay ry"korolnakr'tehát'meg ís Üanulnak véd.en1 és J kor el vágn1-.
HoBy mÍnd'ez m1ért nond ba.n e1?
lz r 

'. 
mer! Jo5osnak érzam anb az ag8od.almab, hosy e8-yTe 1nkább terjed a bechn1kal

alapokon_ áts1kl l 1lygg szemponlb +-a}1s.n9fia19poi'obb-ássábzás, Ez csáblI a anltványok-nal Ís' hÍszen tzzaszt , sztiJc'telentil lsmétJ- részgyakorlatok helye - Jábékosabb, éráe-
L'/

azubán
maJd
visz-



kesebb edzést igér, de a páston 1d veI ine1,;l-l'Lll-]i]:jt)1,]u niagub, merb jo iri'lr1-r ric.ihijL csei]t' il
na8:yon teiletsé6es viv eme].keÖ}reÜ k1, dc etbbÓ_l l;cii lesz ol1mpiai l-iu.jriok. l,1:l, araíkor rrz
egész viIág sszesi sportáp,;a;rz esyéllekr'e SZ;rbl:Lt, bechníkábarr 1ábj.r a fcjj."'iiési je}reuosé_
8eÜ' akkor mi vivÉrsban sem eshe iink vissza Lecirn1kallag az el <ie1rr],lrez képes .

Átt lÉIek ésl 1tb_obb azt is laibom, fl*tal edztjlrrk e
nerrf el.ed.kez 9

a g_aIAe.j_gl.roJ-. nona
Á réglek csaI a kllsszj-kus assz szerii lskotával késziiltek fel, a na biljnoki]i kijziil a

I9ng)rel PavlowBkl' és a ma{:yax Pézsa a két oJ-lupi{ brrjnok ury késziilt íel' nirlt rn1 éÍr erod-
nényelk be6zé l.nek he]JeLLi.i.k.

iíegg'y z désen é! ezt mi]Iden ed.z , vezeL vlrllJa és a vlv k i9 érz1"k' tro1ry a Jobb erod_
rnéqYhoz négjobb technika és a Ylvás azerctete kell.

Gerevlch t]adár

12
e

sa

ed'zo koteIeg nJ< 1tsé6es ed.z 1
l' lskola bartja vlv szaxembe-
k1 az ed"z ket, ho1 és rn1kor

irkl a Lovábblré zésen nem vesz rész edz L mÍn s1bését elveszti és rrent
tanit

éveklrez, a MVSz. a nyárorr ktilcjrrbozo ed,zo tábo-
14-15 ves lea-rryok, valaruinb a L6-L| évesi

Tata, Dunavarsauq1, Debrecen. Ed-z -okbat kkérrt
Ftireáer Gáborb, Í<épes Pált, Nasy Árpád.ot,

r---{ sze ttzt a3 {'rÍjs z zást
er|f c.rrr

KÉT EDzoslzoTTsÁGI ÜlÉsEN TÁRGYAI'TUK
Kéb edzobizottsá65i {ilés tiírg*ysorozatában az aIábbÍakat tár6ya1buk me8:

1. Er1zoL tová}obképzész L9|o-tol háronr évenkénb mlnd.en
továbEffi!-z{ffi A bovábbképzést a Tesbnevelés1
rek bevonásávir1. Ez végzI a csoportbeoszbásb 1s, o értesjtljelenjeneh meg.

A,z az edzo

Az orr_]r 'LUs g eJ-bor1éséért lépéseke b t;etLtrru"., sírJnoS' nem vezeLet,b ereciln.;rr;rre.

2. N'yá-r'i ed-z,obáborok: Hasorr1 arr a uttr].b
rokab es i'iuk, kiilcin a
fiuk_leányok r szére. Az ed'z táborok he1ye
beosz bo t ták Cso rba Gyorgy t ' Fiilcip Cyulát 

'Nagy.t<áldi CsrLtlát s Székelyhid-y Tiborb.

,. 
^z 

Edz Blzottság h1vata1os .1e1e5á1ás alapJá! uJ ta8okka1 b ./irlb. líe8hívást k.].-
pott Gsfev1ch A_tad'ár és Sz ts Berta]'an nesteredz .

Az E.B. eln ke kijz tte' hog-y a Mvsz. uj e]!ijke' Dr. Eperle81 l,á621 a "nesterUk Lll-
nác sánalt'' a felállltását javUso1ta. Ez nagába fo6,1a-Lná az ijsszes nesteredz ket s fc'Lu,lrL-
ta leruae a vívá$ oktatáBálak e1Béleti' 8yakorlat1' szakmal' & dszer'tÜrl_' stb. k rrj lrc1vl'r
fo8lalkozn1. Öt}ebad_ szeTv vofna és a! E.B. alá tartozna.

4. Az Í.B. é1énken reergált Dá\{d sándornaL a Nép6portbql l0e8je1e!rt e8;.Ík cll(l..{,l'.l|
e]y a párbajt r váIogato ver'sen;én Lapasztjalt v18szásságokr 1 Bz It. Ezzel kÍr|'.s(']Jl,n,l..

az ildz -ts1zottsá8 felhatajJ!'aztR áz edz ketI t'oÍy az alábbla]<at hozzák a verBer|.y:i'jl t.ll'l.'n'n_
eárat

- Áz u.D.. ÍbundázáEn a verser5rb 1 va1 k1zárást von naga után.
- E két versolv értékelésévet kapcEola ban az Mysz E1n k8é8e elé ee8felet .|l,v, -

1.{tLul élt.
- A további váIogat joflegi'i verselyeken a EportEzeriiség elb1rálására az .B. ni,'':*

flByel ket fog kikiildell.
9. Dr. t}ay Béla el ad a é5 az E.B. letáx8yalta a bolognal' bukares l' NDK-be].l Úll rt

oomol versenyekre k1kiildend k névsorát.
Egylk edz részér I elhan zott oly érLe]&ii felsz talÁs, ee1Jr szer1nt kiilfiiJ.d l vor'!]()-

qye}!' 1 el térbe kell helyezn1 az utálp tlás f1ataljalÚak a kiJ{tildéEét.
D.r. Bay BéIa ezzel kapcsolatban a k vetkez ket liigz1tette le az E.B. el tl'l iltr'lnden

vereenyz -'legyon az flatál' vasr 1d sebb - cssk a}]<or taTtbat lgenyt az elsoobségre'
ha bebizo4y1tot-ta ' ho&y jobb a EáÁíkrxál. Er szakos f1atal1tást uen végziidt. },Í1nd'enk1
kijzdje k1 iragának a hoiyézést és eDlrgk EeBfelel en n1nd nkor a leBJobba]( ne!'Jetlek kl' fiig-
Be leri.il komkt ll rr

6. .{. k zelttrultban el fordul blzonyos vé lenénJrktil nb8ég a nérk zést vezet birát< és
ed.z k k zittt. A felnerii].t vltás kérdések tloztázáeára JavaBoltu.k a BlrÁk BÍzotbBá6 !t8]í
éB az E'dz6 B1zottBá8rx8k az e5yiibtee tanÁ9BkozáBát.

xl fordult kon*ré b esetb l klfoly lag egytk ealz felvetette a-or]ak aziiksé8esEégét 
'hog'y a Yerse41blr 1 névjeg.yzékbe p tl lag fe1 keIlene v nnJ. az iiBazes tényfcBesen roiilt d

d' ket. EdJlg ugyaA16 nind seze aca. 40 edz neve gzeropel a laJl ro!tba[: K1b v1tése
célszerii lonné, áirnál 1E 1Dkább ' E'e].t f 1e8 als bb-fokli Íereenyeken kÚvéB a zsiirí éB ezt
a fe1e1 s8é8teÍles po9ztot t bbny1re fiata].' ke11 tapasztalattaI n n reld lkez kezd
viv kra ru.házzák' aklk feladatukat nen toindl.g udJ á]r [ego1alan1

ta



7n Az ed.d1g1 felnérések atapján az országban okbat v-lv edz lrnek kb" a fe]e nem ér.''iréqyes1bette J_969-re az, tr'dz I lgazolvarryábo
A Vlv Hlrad utján ezut ta]- is f elhivjuk az edz ket, hosy muJ-asztásukat p bollák.

a':]nál_ is 1nkább, mert a nem érvényes
lenthebl.

B...\tZ EoB. elhatározba a Vív mes erek EtikáJárrak a k1d.olgozását. Á felad.attal Szé-
kelyh1d.y T1bor E.B" bitkárt bizták re$o Ezzel rési h1ányt akar p boIn1 az E.B.

9. Tusnád.Í Alfréd. vlv mester e]lralálozása alka]-mával érdemeínek nélbáqyIásául a
i|dTs. b"ozzájáruLt a tenotés1 kottségek ery részének fed-ezéséhez. Lz cisszegei széretvh1d.y
L'Íbor volt an1tványa nyujbotba áb az cÍzveg;nrok, az ETo. v1v szakosztály két tagjal Bol
LLczay S?'dor és Pesthy Károly jeIenlébében. A csaIád. a MTS-nek ezen' szocíá11s Áés1bség-
iryuJtásáért k szcjnebét fejezte ki.

-h1dy.

7, T>5*!\ I

vá]t oz t,a ásokat
f ellend.1tésé-

Srerk;eszt s , s,
Gondolatok a vív sportot érint kerdesekr l
TISZTELT sZERKESzTosÉG t

sérem, enged.jék megl hogy nÍnt a viv sport egykor szerény kere ek kcjzÜ1 m"rrvel Jeés je1en1egí bársad.alml mrrr-rkása - klfejtsem gond_olátaÍma ked.íeIt sporbágamat érÍnt
kérd.ésekben és eg:J-két javas1atot be65yek a fej]esztés érd.ekében.

Bár a szakemberek részére nem mond-ok ezzel ujab, nég1s azzal kezd.eném, hog'.y az
ub bb1 években a sporbág hulléLmvolgybe kertitt l &Z ed'zoi és vers enyzoi- utánp tlá-s nem
negqJrugbat ' a versenyek színvonaIa és a néz k lábogaüotbságt száma fokozatosan cscikke-
n tend'enciáb mutab.

Vélenényom szerlnt bizonyos szervezési kérdésekben lehe séges oIyan
eszkciz ln1' melyek egy uj egészséges folyamatot 1nd'itanának meg a spoi ág
ben.

Tdbb éves bapasztalatalm és észrevétele1m alapján sszegezném azokat a probl mákat,
melyek a jelenlegl heIyzetet ered-ményezbék és el re ls elnézésiikeb kérném, há 1evelem_
b 1a birá]-at Jellege csend-ti1 k1' d.e megitélése.m szer1nt csak a hlbák kijav1báea révén
leszi.ínk képesek e] bbre lépn1t

A probIémák egytk okát a szabáIyok ismerebérrek hiányában lábom. Ez vonabkoz1k ver-
seqyz Ere, zsrirlkre- és nézokre eg-yarán . Nem egyszec bapászbalban, hog;y az egyes akc1 k
me61té1ésében n'en-rryire elbér k a véIemények még szakernbérek kcjrében 1s. Ha e1Ío5ad.juk a
zsfir1 párbat1anságát' akkor ez rp7J-lván a szabályok kiilcinféle érÜelmezés veI ma6:yarázha-
t . NJncsen bud.omásom arr l, hosy az ut bbi években volb.'o eg;yá]talám. m'egbeszélés, to-
vábbképzés, oktatás vagy konzultác1 ebben a kérdé6ben.

Ebb r k1foly lag rengebog v1ta, veszeked-és és sérb d"és keletkezlk voTsenyz k és
zstir1tagok kcizobb. Elée rnegem11benl a ''támad" t' megité1ésének' a 'tvonal'|-ban Iév nek
vagy az l'eg_ytittes balá]ab''-nak a problénáit. Tek1nbettel arra, hogy a verser\yz k s1ncso-
nek b1sztában ezekko]_ a /és még sok mérs,/ kérd.ésekkel' Í8y lgen g:yakor1ak a felesloges
reklan'ácÍ k.

Komo1y hlányosságok sorozatával ta1áIkozhabunk a versenyek lebonyoutásakor at
'* V TS 4y kiirások:rál'
- lebonyo}1bási relrd.szer negállapibásánál'
- zsiirita6ok ki jelolésénél'
- asz k ]evezebéséné]_'
- helyiségek k1jelcjlésénéL /vILágÍbás, szell zbetés1 táJékoztatás9 erod_

nényh1rd-etés 
' 

btiffé 
' 

b1sztáIkod"ási lehet ségek , stb. / ,
- belép Jeg:yek árusÍ ás áLál.

Volbak oJyan versenyek, ahol az érinbebÜ versenyz ket csak az utols p1l1anabban
érbes1tették, merb a verseny 1d. pontja és a Versenyen lnd"ulhab k,/élebkorl Va&Í nln sl-
tés szer]nt/ száma szlnte az utoIs plIlanat1g b1zoqytalan vo1t, sen]rl sem tud.ot pon_
tos felv1lágos1básb ad.n1

Gyakor1 je1enség a zs'iir1 cjtJ-ebszerii kíje1 tése, a he}yszlnen tcjrtén 'rtjssze6yiiJtci-getésett. Még gyakor1bb, hogy a zstir1 nem á11 h1vatása magaslatán. Elnéz1k a gorozabos
szabá1ytalanságokat , s1saklecsapkoclás t, rekIamác1 b ' Íd" }ruzást 

' rendeb}en f elszere]_és t
/so}r esetben guszbustalanrrl szenr5res 1bcjzetet/, késést, vasy egyéb más rend'el1enessé-
get. K1zárásb' vagy bechn1ka1 tust sz1nte alÍg alkalmaznak a rend" érdekében. Magrlk a

rg



zsíi-rltagok ís - nexB egy eaetben - leállnu} v1!a!koz'ri a versenyzok}c_' elll.{j'Yj9-k a he-
lvüket. a versenv vezóLése közben teül::ek. (loháÓ_yoznari vaB:r beézé1tsctnck. szjnte a-l'jg
aÍaa oÍyan verse_qy, /beleértye a Dag'yar baj]loksáóot ist/ aitol ezen jefenséBek jelentőB
része ne leDlre J ellenző "

sa.lnátatos nódon iészTehaJ]ás Ís üapasztalhacó a 26üriL Tészéről a negoe$zélr| 11].
lefutott asszók' kéue6 értékii taláJatok neB.ilé1éBe réVén.

NeE b1ztos1tják ne8felelő nódon a verseqyzők /éB rrézók/ frissitővel' barapnlvafó-
val való ellátását. Non-stop veTsel\yeken í9 előfoTdu1' ]roBJ hÍdeg kávél és 1an15rcs
''iidltő', ítalcn klvü1 .ióf or:nán' sennl-t sem lehet kap!'l.'Nen izolgálja ez se]n a nézők te
boTozását' see pedíg á verser5rzők ePőn"1étének bíztositását.

Gya}.oIi eset, ho*y a verBeny lebonyo]itási re[dszerét loeneü közbe! íllapitják rrreg'
vatsy módos1Lanak iajbá. A tájékoitabás1 rgndszcP nég nerrzeLköz1 verseD,yeken is Íden
cváira. Asztaltó1 aÁzEallg sZaladgálnak a verse4yzók és vezeoó1)<, bog_y képeb nyerje'r]ek J
ié"sei'{. arrasaI'óI. Ötlets'crije! jéröt1k k1 a sziiiretex+L, a xözépdöntők va8y döntók }-cz-
d'é sl 1dőpoEtj át.

Az eredlényhlrde tés h1hetetlenül sok f o$y'l Lékoss ággul rendelkezi-k. Nen T'itkas:rl;' ,
hoP,/ eFves versényzők neg :en yárlák'az eTed_nenyhirde té sL /és ezL a ren,1ezoséB e!11ez1'/,

"iió'óiÉt 
etltészilve az á1-te.r' pÍakettek, okleie1ex, t1szreLcLd1jak. gok ese!Uen ezeket

"""t Áoo""áL után kalÉ'iá.lí '*ezaet á versenyc! ered.]aé]17esen szcrepIö}<. A Lísztcfeld1jÉ{k
iaul"e*á órvan csei<eiv értékü. hoA:y eg'ráita1án fcJroórü1 ajlnak a kéTdése' érdeÚos-e czeket
iéel'Ásár"r"í' nórn leníe-e céIÁzerü-bb a r1tkább' de értéKesebb táfrya} kié,dá,la.

Szegérry esen varriÉL_k e_LláLva a sza_kosztályur. felszcre1ösekkeL é,s rendnIül_L kolnp]jkált
ez"t uéÁZé."ué.é és i6.:rrylése. Áz ui r'rzdaságí nechal]l znus szel]emében talán Leh'_rne ezen
is-seqítent. ba másklnu" nem, akkor u'for, hogy a tagsdgi díd-k egyrószét a szaKoszlálJok
ü"'"írt'"i^"t fel sajáL céljaÍkr'.'. l-jélenlégi rendszerbeD egyilLalán nem érdeIc a szak-
á"zirá.r"cjxaat a taAok-és oárÉo1ó tapok-LoDorzása, hiszen seír'll1 hasznr"rk /arryugi/ nll.cserr
ú.rái.i ÚÁ""'c"ak-nero éráeke1te,< a v-'rJen'yeke[ befoJJt jeÜyek arábal' sem. VolL'j! o]Jan
verselyen"7!./, aho1 n egdö obenéss e_L 'né z tej( ián' amikor belópőjesy6L aíürL.}:Íi ValLir''l1' péILz-
táTosnák, je8.yaek 5e híre, se hgj'va...

Nern veszl} eléejÉe .i':_d}elemhe az edzök javlsJatá|, az 'e+Jes kLr'rek ős.j'1eál -1ÜU3áná1'
Külföldt turnék alkl_iravaÍ" a tísérók k1je_Lölés''jL ís ''ilonJ_L]/i' fedí' I'enl i.j Le.jze]Ve esyes
vcr.seqy zők ](I je _töIe sé rő i_.

Előfocqu]L. }l.jgy vivöcsapat nem uLari.ijcocL vatane]yjk nJ,.ugu ti o.szárUa' ur}anakkor
ná5 Bportau répviseI-ör inüen Lovábbj nélkül kaFt3k uLozj.jj enredefyL.

Hiéjlrv os a tapasztd..LJÜcÍjere az ed-rők közjcL' nlodszerek' észrYVétc]e* át-ao;jsa alj8 la-
o."";uii_""tá];"-;á;ö;';öb;;age nán iJLo,3"l,;a;, íer'serryekct; ]r;'7 sbjáU vePseqyZojéro1 selr
íá"_ ii"ilá"rieijó u 

' 

- á"""i 
' 

-Á óa} nlként víéeliedeEt a veisenJr al:ltr, /a'trár' 'zl.Áfil|, akif na-
gatartásoeJ i szenpon tbó1/.

Gwal{oriaLíIaE tenáL a neveló I[un}.!L js íle8_eltüLÖsen _fo''yaleKos. IÍég,-,z "''ycs versenye-
ken .ieÍerrlévő edz6któ] és vezeLU}itö1 lieIn ltse] ];Ln'i 

' 
ho8y f1;),e]mez:eLné :1 vc'r.cnyzo.jel

oy1liánvuló kifen8ás e se Léb en.

Á szakosztáJvok Lecb[iké!i fe_L6zerelése lllrJj13 Byenl:e szinVonalrrt hoÍ''v n:n' il: 1e}'et
,"te"árií]'iliíi3iií ó; :á;;^á1*os reflex r<icla,rlió ós_[yorstco c]c'<tromos.e!z]aözjk e4yÚ1-

';iil-;ü;";ilÉ. 
-Ü*ne 

"";ri Ry,'r<ori', t <.,l vé;zésere a]kalí"c eszlözöy' ali9 l'tl'aL o'(' lj'p!sz- '

iáí|jnij'' 
""i'"'áii.i"ói" "ó'''a'í 

üti 1e l'jaualióoan(JL gyukorolllit hláILyz3n&{ a ház1. vvl'se:ryek'
-,i'ói- ári."r'á ]eiLrre alacsonyáÚo Ái.''ósi t,; sti versenyáőI'ek is joi,bakká1 taláfkozn1 és tapasz-
l'a] ab') U gyü jtelú.

szintén neÍi 'Iehet értékelrl1 a ver'senyzők psz1chika1 felkészl'bését BeI'l' rnert 1lyen
,.r.""l_É"áái"""l"''''"_é""ér_" kérdéssel t'e'hal ób_t'or' follri'']](ozJú ! 'murt.minLierüí e_Li]LL 1'j!lere-
i'3._, 

-Áogy -é.'""t lú1yen lar-.v 
-'a_ j"i.''t.;seee ninden Jpoi(áÚb!n'' , 

j] - e_L_{-Jdlttir'' j'.Jrlr-L neA.ic-
';yeáhetJiil - }ü1önösen a Vlvá!bajl.

NenleheLij]]knei]elégedveavivósporüplopaÜ.rndájáva]'se!l'..,Eredmeny(lnek,t-pontosabbéüI
'',eanén.,esséEéner ''"jd 'ouÁtéiérö ;oon't<ezeiitr. í t<'raárcoi<ro: l'áromszor anqyl L 1l'nul(' ]nlnt
;": á'#i;;E;ái'i'"" 

"r 
ö.B_ "1É5i'y";iik 

á-i;t,i"j-ár.et j5' - nLKor azLi,n Úz &ranyé renl'' '_

ffi.;;ffi'il;;;_ait"": j3üió"ü-"i"itán ."Jí'elt ozo hanqu clkkekc! je]-enlerící Úc8. A 'rV'
r.aev a rádíó clvéLve ad tuj'ósiiast a" 

"p.7u" 
vcrsenyeirÚ.l' a s!,jtóban neü nLgJitóV'.- kell

meéírere.n1, ho6y hoI és nl](or Iesz v1vóvel'Üer\y ' 1_L1' n.t.-L}en ereúEí:I\yeR vofLilr''

Hel'ves lenne a vivás népszerüsicése a 6zab3lJoK lsnerletése révcn ig. l{e!. edlr' olya.n

"po.t[!áí!ioi"i'Ji"i"t, 
' ír u'syarr nézné a versenyeket' de ne|n ls][e'"i a szabályokat és

ezéTt ILem tuJ.la lényeBese" l3Í6t'"l-á iráyeiáet á.vivás nézése. sor<aj) azt Een Ludjá*| nl
i_í""a-éi á-i8. [8 rir"r.uro"l"eó 

'__n"_e ""E"nyes 
r,aieraci feIü1et, va1l"v men4yi az uszók :idő-

tartana.
összogezv. a kérdéseket' vélenéqyen sze]'lntt I\yjltaJl ke]1 beszé'lniiik ezexró1 a pl9'b-

ren*rói-oÉ }'eresni kel1 .-'ér:ó-LaÁi ítcsát,, nerÉ nén veze| az 8ene1 jóra' ha esJmal ko-
zóliiare'yarlá( neg a versenyáök' vezetők' 111' edzók'
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I{e}yes szetvez nudcávaI lehet ezeken segiben1 és a cél érdekében ezb meg is kell
toD.n'l .

Mé6egyszer elnézésiiket kéren, ha bulsásosan hosszu íd'eig ígérrybe
és ha észrevéteIe1n esetle6 szubjektiv beiitési.ie}<, d.e taIán hozzájái'ul
kle5ész1 tésébez.

vet bem biirelmii.ket
a bbl észrevébe]

Dr. Bokor Imre
nk. alez.

D3. Bl'.Y BÉLA A Mvsz 'rEZETŐ EDZOJE

Másfé1 év ba, mt ta Sákovlcs J zsef Iemondobt szcjvebségí kaptbáqy1 t1sztségér 1,
bettilte len marad.t ez a fontos sz.erepkor.

UJabban.ezt a tevékenységeb ''vezetoedzo'| cimen tartják nyíIván és a IÚVSZ elncikségé-
nek Javas1atára az MTS Dr.-Bay Bélával t ]-bcjtbe be ezt a-tisztsé61eb.

Á h1r áltaj"ános'helyesiére ba]ált vÍv ]r r<jkben, mert Dr. Bay Béla személyében afbegfelel ember keriilb a megfelel helyrett.
Bay BéIa I951-t I tcjbb minb L2 éven áb tcjltcjtÜe be k zmege}égeclésre ezt a fu::kcí t.

lítikiidése alatb a mag-yar viv sporb nemzetkozi sikerekben gazd.ag ered-ményekeb ért eJ_.
'MLnt a Testneve1ési F iskolai vivomesberképz ta1ozatának d.ocense' nagy eIismerést

érrlernelb ki az intézet ered.ményes mijkod"ése negszervezésében.
Tektnbélye és nemzetkcjzi rut1nja a világ viv ve zet i kijrében bizcnyára ked.ve zo kI-

habással lesznek verser\yz ink nemzetkcjzí szereplésére.
.-9r. Bay Bé}a a Népsport nájus }0.-i sziámában három hasábos cíkkben nyilabkozobt ter.*

veÍr I a lap wiv rovat vezeb jének, Dávid. Sánd'ornak '|Tar afmi vá]_tozáso}cá tcjrekszernlt
clmen.

o'o.o.o.oro.o.o

szAJcSUKoT MÁGAS KITÜNTETÉSSEL 'rÜmnmÍ]K Ka

A llSzovjetszk1j Szportl' jeJ-errti, hogy Lew Szajcstrknak' a szovje vlrr válogerLoLb ve-
zeb ed'z jének a Munka V rcjs Zászlo Erdenrendjét a.1ományozbák.

A tc'bbhasábos cikkben a cikk1r:o megÍrja, hogy amikor Szarjcsuk L95'/-oen áb_vetbe a
szovjet viv kereb edzés t az olimpiár l - nagyon szerénymedményekkel - kéb broné.remrnel i
értek haza viv i. Az azoba eltelt L2 esztend alabb Szajcsuk iiá-rryibása ne]_]et a szov-

Jet élvona]-beli viv k, aZ cjsszes rivá]_isaíkat megel zve a3 els heJ_yen végeznek a v1lág-
bajnoksá6okon és olimpiákon.

Szajcsr-r}c nyila bkozietáberrr pétdáblan sikereírrek titkát abbarr jelci1te meg, irogy ver-
senyz 1ve]_ - akár sikerreI, akár bals1kerrel szerepel a versenyeken - nyugoctb hangon
beszéIte rreg a bcirténteket. Szajcsuk nemcsak j szakem-i:er, de k1ttirro peclag gus 1s. EI-
mond'otba mé6, ho8y áI]arrcl ve'rsenyértékeléssel sikeriilt versenyz r1ben a meglev ve-rl]eny-
lázat n1ninállsra lecsciklcerrbenie. Szerinbem _ fo1ybatba Szajcsrrk, a mozgás dina:nikírjávál
s ennek vá1tozbatrísávrrJ- befolyásolni ]_ehet az idegi feszti]-bség alakulását és cscjkkenté-

aéü.

n{{-f}-Ü-n-.D-D

REPREZENTATI V sPoRÍLÉTEs TTMÉNNYEI' G AZDAGoDoT'T r'ŐvÁnosu tlx

Lz IBUSZ l'Sportiroda|| elnevezésse1 a város szivében, a Novenber 7. téren egy kor'_
szeri.i bererrdezéssel eflátobt Iétesítrnényt ad.obt áb a forgalomnalt. Az 1roda vezebcs t
Sákovic.s J zsef ' kétszeres párbaj b rvilágbajno}ma bizta.

Felkeresttik Sákovics baráturkat' hogy nyÍlatkozzék a Sporb1roda rrrun]<al;er'LiJ-ebér lltrFeladabunk igen sokr'éLii, de reméIem, ho6y hosszu versenyzoI pályafutásom aI.r t a váIo-
$atott keretben szerzett tapasz a]ataimab rytincilcsoztebni f ogolu budn1'|, mondotba Sáko-
vÍcs J zsef.

IrodánJc a kiilfcjldre késziil sportcsapatok, szcivetségeic, egyesiiletek' burájrrk u+;yes_
bajos részéb - kiilf ldi cisszekijttetéseink révén el ny sen inbézi. Áz utlevé1 és vlzrrm-
eend. k k1vébelével, me1yet az MTS Nemzetkcjzi Osztálya Ínt z, lrodánjc behermenbesíti a

klutazássa] és k1nttart zkodással kapcso].at,os beend knek a vezet kre hárril végrehajtá-
sát. Beszerz1 a vasut,il VaBY rep{iI jegyeket, ne61szervez1 a legel qyosebb átszá11ás1- prog-
ramot. Od.akÍnt bízbos1bja a szá1j-ás- és ellábás eend. lb. U1ryarr1gy a lrazatérés1 beend ket
1s negoldJa.

Ugy vé}'em, - fejezbe be Sákovics Jozsef - az érdeke]"bek circ.immel fogJák lgénybe Ven-
nl fent-lsmerbetett szolgálabainkab és a nasy rlemzetkcjz1 sportesemérryeken va]- részvé-
tolre sz L csoporbos társasubazások }ebor1yol1básában vaI se51tségi.irrkeÜ.
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A LI]NGYEI WvÓszÖvursÉc ail-e]-ncjkévé Wojcech .i?.ablockit választotLák m 8. Zabl_ock1 néháqy
ardcsaoat kivá1 lnásr.>dite qerjiisie vo] t_ Neves'i mi'iéni t6'sz,^ Az, /i t;er.kardcsapat kivál rrrásr:dire gedti..;e vo]'t. Neves niiépitész. Az o t,ei-

sport1é esitnér1y Vars bu:r. Zablockl fe1aclaba lesz a lengyel v1v k
irár-,yítan1.

év eJ-o Ü me8 a 1eng,yel
ve1 szerinb épiilt t bb
oli_npiai felkészti]ésé t

KIoglnorrÁx .q, '',rÓ rANurrÍ) _ .rÓ sponror,Ó'' or,rAILA,,t

A Mtiszaki Eg:yetemen, Dr. Kád"as KáJmárr, ar _Lnrdapest1 Miiszakl Egyetem rektorheIyettese
iinrrepélyes kerebek k zcjt b osz oüta ki a verser{y 1y zteselnek és helyezett jeinek a- d'lja-
ka t.

Isnét v1v nyerte el az e]sijl;éi,jet a fé'rfÍei'i< eg,yéni versenyében Kulcsár Gy z , a
mex1c 1 9f{mpia kébszeres bajnoka"

Kulcsár barábunkrrak a VIVÓ HIRADÓ Szerkeszto Bl-zottsága ezuton fejez1 k1 szerencse-
k1vánata1b.

utlncrmn r97z

]-966. ápri11s 26.-án' R mábar'r az Rxce1sior száf]- barl megtarto t NoB ii1ésen szavazbrík
B 8r hosy Debroib, Montreal és Mad.r1d. el tb Miinchen }esz az L972 évI ol1mp1a sz1rilrelye.

Mí.irrchen kcizpontjáb 1 nlntegy 5 és fé]- kll rnéber távoIságra e]_teriiI oberw1esenfeld
elnevezésii, cjsszésen 28 négyzetk_11 néter tertileten éptil az eIs , uj ol1mpla1 1étes1tmény'
a fed.ett - más célokra is alka]_:nas - jésstadlon.

Lz 6]imp1a 1d. ponbját L972, aup1rszbtts 26 és szepbember 9. kcjzcjttl 1d t áIlapltobták
Itr go

Lz evezos és kajak-kenu versenyekeb a Mi.inchent l )5 kiL né erny1 távolságban fekv
Kcirrlgsd.orfban éptil uj versenJrpályán bonyollbják ]_e.

A vivás augusztus 26. és szepbember 6. kcjzcjtt a k1á111tás1 és a bajor csarnokban
rendezík n'e$o

Az oU-mpla szenzáci ja a 20o méter magas olínpial k1lát torony LeBz.

O-O*O-c sn-O-O-O

FRÁNoIÁoRSZÁGI JÁI'ÉKoK

A L'Équ1pe ad.Ja h1r'iiJ-, hogy a Frerncía olimp1al Bizottság 1!/1-re Franc1aorszá5l Já-
tékok bevezetéséb tervez1 - a szovjeb Szpartak1ad.hoz hason] an.

JOSE R. d.e CÁPRILES

az ÁmerÍcan Fenc1ng lap f szerkeszt je várablanul elhuqyt.
Jose R. d.e CaprlJ.es három évbized.es v1v 1 bevékenysé5e soT'án f lskola1 baJnok ée

t<jbbszciros verseny_ gy ztes, mind"hráron f e6yvernemben oI1mp1kon - a v1v csapab kapltánya
bíszbségeb tciltcibte be.

nek
zott

á1l.

Eln ke volÜ az At'lÁ-nakl &Z Amerlkai V1v szcjvetségnek. A Nemzgtkcizl Vlv Szcjvebság-
a?! 196o-64-es 1d. szakában alelncjke volt és haIálá1g bizobtság1 ba5ként tovább dolgo-
a nemzetkcjzl vlvás érd.ekében.
A Vlv Htrad. az Á.mer1can Fenc1ng szerkeszÜ ségével 1ap- és hlr-csere vlszonyban
Ezuton 1s ktfe Jezzijk részvétti:rkeb.

I

olimpiai bainokaink ,tranyktin}rvének egy lapia
Felejthetetlenl k1btin sportbcjrbénetir rrk, Dr. I ezo tr'erenc számos 911np19r mi.ivel kcjziil
1955-ben rrGold.en Book of Hunganyarr Olinplc Chanplonsrr r rrA magyar ollrnpial bajnokok arq\y-
k nyre'' b bb mint 10 nyelven nesjglen! ki iin mi.ive az 1896 év1 Athén1 l &Z L9r?. év1 HeI-
s!nÍr|-l o1'l YÍrp1áí g bezárolirg f ogla Lkozik az ssz es olfutp1ai. sportágak- mag;yar 9}{ mP1a1_ 

-araq1érmeseii.ek.; valamint eziist- és bronz rmcso.j_nek o1ínrpiaj'' szerep1ésével és ad,abalvaJ..

Lz a-rrnak idején nag.y feltijnést keIt,o k. qy'v IJ-mii,;.)zur' oli.nrpíal mÉigyÍtr ry ztest, 4/ arany-
érem bor:tenetét 1dézí fe_t a $ts ztes;ek félryképével.
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Dx' Mező Ferenc' az oli:mDtaÍ eszue. apor:co.la, IrJUi, Lr L2_'ji'llp1.l1 {i/')zbe6ed sor:áolr tarLo-zott, az e'sterdam1 or,..;1á.'- - a'níkoi nég áá í"B"ui_.-"u rr"'i';""kaÉ"; _i;"áaüái'o".rryeo-
net - ar'ar1yérmeü nveTt "irz orrnpjá - 

] ai+E.i_táii"{i.] r.,' "i'" 
-'tiu 

o".i_ "u_ipiiáI'uv et r,ate-8óTlájában. az eplxal !]

lffiff.'"*" voIt 1948-tót 196_L-ben beköveEkezeEt haJá_Lájtj a NeEzetköz1 oliJÍp1ai BlzotL-

Dr' líezó Terejxc fent lsméntetett [üvében Íe_IsoTo.lt adatok alapJán a V1vó HíTadó ,t,nllékoz-zii:ck rógtekróltt c1kk5orozabábo. uá"" í"y 
_rá; 

"."á, "Jaái ' az Mvsz elnök'égl tagJa

TERsTtÁllszrt öDÖ NRóI'
az a'EBt€Ida'D' ol!íD1a e*véni kardbajnokáról' a klvétele' klaaszl'u veTtso.yzőről h1t€tesképeü Aw.it. Abbó1_az "Íi"ro'ntoÍl-r'ó!7-á""e_.i Jtiii,1!")r.o" iá'i-íói"Jl"iá!í"iiá'sar"tik_íktlL'letéBe alkaJ-Eával egy oroÁlÉoó;íÉ 'ótóitBsTiá"'r.áiá"'|"otái._i|iyfái"r,ir"Xro" t.r"-geE érEe.

Tdé zzi'} tíaBzlay Lajos negee1ékezé6ét!
- csá](vár' fóuücá jában lévő 8-yóg_yszerlár falán az s'lábbl fe-LíIaLu oD-Iéktábt3 van el-l1e.tyezve I

,u":Í:il";;ffiij'. ji3l".'*"'us 6. -áa

az I)28. évi a!6terdal0i o11npla
kardvívó vl']-á8bajixoka.

f:íyfi:*:o""uu tenetójében nJru8szik éde8alyja' a-kl flát v11á8ra} ozv,:L ' ryermeká8-yl lázb8Jr

TorstyánszTl Öac;1 a maryar "riv sport eg.yÍk
9or9 szeszéLye kcive tkeztében fériit<oráriáttlágsikereket halmoz magyar kard.ob.

{epgr}ed , jellegzebes alakja voIt, akí acleJeJÓjénn aJ.ís )9 éves kor:ábán tebte ]_e a v1-

V1v budásárrak nagyságá azok az eredményei bízo".Iitj:{ r"gfi.nresebberr, arnel7eket az ak-+o+ rag'yog v1lágklaÉszist tépvisel *."5y*' é; ktri8rai 
"i*aÉerienrerckénb el Üudobtérn1. -Url --

Kortársa1 a mag:yar vivás rag.yogQ cs111ag;aí vuJLlr'|c, a]<.lknek'rru'u elváIaszbhata .Larrul cjsz-szeforrb a magyar vivás fé"{koráva}. Hlizen'x"o'io..ái vorta]i J)r. l'ucirs Jerr ' Dr. PostaSándor, Dr. Gofobos Sándor, baray .rános, nr. 'lÓth Pébern- Jekelfalusy Gycirgy, Rárty JÓzsef ,G1yka1s 9yg1*r-9 bragikus sorsu Pebscháuer Atti]-a és Kabos Enclre, a}t1k nrincl k1emelkeitmagyar viv vilá8nagyságr:k, olimpiai és vrragbá;'.ox""go}. gya;b;; i voltjak.

K1egészibésii1 mag:yar bajnoki káprázatos sikereí felsorolásáv:rl. íd.ézztik r vid verser.yz íkarriorje á11omásáit, nesjeg-yezire, }rogy ebben nazai_és nernzebkoz1 verseJlyeken e]érb erecl-n'énye1t nem soro]_tuk-fe1 .- ' v

J:::byfuszky Öacin egyesiilete szineiberr a kcjve t:kezo nragyar bajnoki araqyérrneket szerez emegt

\?22 év, T r egyéni maryar bajnokság,
L926 évI T r egyérri magyar bajnotsá[,
L928 év1 T r eg}'éní ma[yar bainoksás:,
)-2?5 évi Kard egyéni maÉjyar ba jnokság,
!2?7 l"i Kard- eséni rnas'ar oainorcÁáE,
L9za évi Karrl egyéni mafyar bajnotsáeíj

\!ZlQvitrcsapatbajn.L926 év1 b r csapatbajn.
L927 évi t r csap.rtbajn.
L9zz évi kard csapatbajrr.
I?25 évi kerrd" cs.l}.lbbajn.
L926 évi- kirr<1 csapatbajn. LJ:

304 vrRSEi\{YZŐ .{ PÁSToi\
Á márciusi szakosztáLyrvezeb i érLekez1et jirvelsolbar, a BVSZ e]:rcjksét-]e niir;]aér,'á teLte ésegy h napon beltil rnegvát sult esy v""uáqyu rozat, mery niár naryon rt,i1en l.tíra1ol;t nii.;1iiru.
Eg:y rossz m1n sitésÍ rend.szer hlb:iját igyekszÍk áLnenr:bile8 j.rvitiuri.
Az elnu]b versenyéY.$ }}$syon sok als oszbaI;rr-t verser{ye irz_eIegenclÖ oszt:.rlybel1 vivcíh1ánya níat-b lerm1n stilÉébett" Megri1rápitá"t-_"yu"t"p"eÍa""r,^iil] y*lrl. oszLái.nr nc,l L,;:'-verseny csak budapest+gx részvéte]ével irem 1s minostii}ret, u'e"c;ji,;;^;;;,d;éÉ;s 12:l Ii.oszbál;ru n1n s1bééii n Í versenyv1v nincs nego
A korlábozobt szá:rru IV. osztál;ru verseriye}i beállit:tsli s;zttJ<sél3t:,.jnek l-,1ztlrvrt]L.



Az alarrt1 táb}ázat ékes liÍzolryitéka c Ver$eIIyeK
nvuJt szakoszbá\ya1n}c utrámpoblts +eve-lésé'Ire ís.
sik-versenyt a BVsc rentlezto <L1cséretre rnélb 
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BVSC
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rÜZPoilTI SnI.
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tjsszes lndu} k számat
iisszes 1ndul k Bzánat
tisszes tndul k számat
tisszes tndu} k számal
tisszos lndul k Bzámal
ijsszes lrrdul k számal
iisszee tndu_ k szá'nal
sszes tndul k számat

)S obb l
15 ebb t
)9 ebb l
40 obb l
2, obb l
,, obb l
L) ebb l
L7 ebb l

nln eíi]-t r 6

rnin eii].tt ,
nln siiltt 4
nln stiltr ,
nln si.iJ.tt )
rnln a.tiJ.t t I
nin s{ilt t 1
rninrJstilt t 1 dr N. L.

lrvÓlrnroÓatÍr*Jarvlv s!(ivctgéEhlvatB1o9lapJa..!,!éete]6ntkbavoata.szerkeazt1aazor-
t..tt Bl'ottsáa. so"t.z""xáioiái-Ea66i-iozÁerlT iár0g-Éuerresgt I Dr. R n&Jr oJrula szer-
il;;; ";;;-;_ Gi.i-vl; s;;;i"áe blv"t"i"i 't'árytaégo, . rp ' v' Roae'berg.bP' u' l'
T.IcÍonl r14-Boo. 119-060.'Ki;áJ;'"-sioi;p"op"63'9a. Vaital"t Bp. xlV. r8tvi{o'ozol ut 

''i!illíi":i"ri'ih::.$*i igPgil6;":tÍjlnÍ*:: t"ye*J:H":"i:;3:9"!;:.Íg{'i:íi:;!n"*
lliTiiái-+E. -1i É. 
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