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Kedves Olvas !

Lapunr 1969 évi d.eoenbor1, tehát utoIs sza.rnát tartja nost a }tozéberr. MÍre Ön}roz elju*
tottl nYíIván dz uJ évot irjuk már, amlkor mi nyondába adtuk, ruég a havas zirnank s. de-
oenrbár Járta, az.iinnopek oI tti vásárIás, várakozás seliun1 másiioz non h.asonI1thrrtci }rang1u-
Iata

Mltagadás, ez a vrárakozás ránk, magunkra is átrag;ad't, vár'akozássa} tek.intrink lapurrk j -
v évi oIs szÍ'rnának negjoLenéso eLé, melynek anyega, na6yobbrészt triár:. szj-ntér: 1tt Vall a
keziinkben. Do rrrég mind1e, vannak kébs geÍnk, még nn1nd1g nerrr tudjuk triontosan, }r.o6y feIéves
huzavona 'után végre sikertiInek-e, vaI ra váLnak-e terveink és kiilsejében, tartaInrit,ran
1s jobb lapot, éÁ foIeg gyorsabbarr tudunk-e Önnek nyujtanl. Es nen ta|ulsztái.tuk', telrnt
norn tud}iatjuk, isnrertrotjiik ponÜosÍ:t jclv le}ret ség;elnkgt S IIIr

Ha sikertiIt el'T'I Ön érteslil rrrajd, nondhatni els ként, an1kor rnajd, r'i.iv1ci llÓirán.y rrappaI
e deioerrberÍ szám rre.r;jeIenése után, már kezében tarthatja Jijv év1 e'l_s , ja.nuár'1 szánun_
kat. A vivoalakokat me g rzo, cle rrrodernebb /taLán Íiérryképes,/ boritÓteppaI, jobb papiI.on'
karikaturákkaI és jobban t SZebbon szorkesztetten.
M1nt nyiLván tud.ja: a nrÍ er fe sz7.téso1n'k s1lte réhez azonban ar', Ön, a'A olvas ijtrzetlelr s -
91tsép;e ís sziikséges, nétki.il.ijzhetot len, Mégped'ig &Zl ho6y továbbra 1s et f tze t jcl tnarad-
jorr lapunknak, s t, barátai, 1smor sol kcjzlil u;)abb eI fizet ke t obor ozzon Vlv IJl.r'actitnk
szánára, rneLynek' fennmar'adása csak igy képzelhet o ] !

JolenIegt lapszánurrk tartaLmának na5yrész t a clecenber 15-én, a Spiorbcsar'ttok vivÓ re rmé-
ben Iezaj Iott országos vivórértokezLeten oi'hangzottak tesz1b ki . Fl,s, Lrlgy j.6.y varr, ttem v "-

lo Len. ]azen az értekgzLeterl nen le}letotb ott k1véteI néIknr mtn4onk1 -- ae'"iní sziiksegrls_
nek t,art juk, hogy vaIánrenny1 olvas nk táJék ozotL J.egyorr vlvi.isportunk e$eI}en.yo.l. n I, rre t..v-
zetér }. Es ezen feIÍil z hozzás z lhasson á s portá6at 

_ér'1nt 
, nozgat kértlései]r,:z t Ón, rn"ost

részlotesen értesiil az értekezleten eL}rarlgzottat<.iol - s uéte ls sr', l}rat a kiata]<ut[ vj_-
!gP*t ' 

Vélerngn{étl J9vai.lIatát 1rásban keLl el juttatn1a sz.erkesz b ségÍinkbe, csutrrárt errnyl a
kiilcjnbsés: 

' 
V9Ienrényét term észp tesen , ha ktjzlérdekl d'ésro tarthat szárnot, ti cizr;l jtit . M1irt_

gl.psr lsméteIten vísszat riink m g az országos értekezIeton eI}rangzo taIr'a l s. Vár:Jrrk tc-.hát hoz.zász lását. l

4z országos értekezleten nogjeLont az MTS két eIntjkhelyettese 1st Ijr:nszt llJ-boL. el] dr.
Csanád1_4tpaa. Á tanác skozást {,r. 'FJper jesi I'ászt , szciíetsé6iink eLncjko rry1totta IIjtlg. Á
beszámo1 t, arnelyet a k vetkez oIaálation talál, 'i'áuor István f iltkár' bLr:tottar

rÁnon IST\IÁN f tÍtkár beszámol ia
&oalveg gpolttáf,sD tl
Í dvo8 sporttársakt

,'eleo orazáEos _ rt k oz1 ttink--a jo8oBan feIvotett IEéDJ6k alapJáD Jijtt létTe. Áz uH)bbiazt ndokDerr lly D szélegkoIt1 tanáoBkozásra Don kertiIt sor. [JBy vétJilk' hogy nogt naRYon
1s. aktuáll'B gleneznl aportá8unk trgl{zet'é , nrcgtuáoskoznl gond]aÍntátr'kiizEÉ er feszíié-aoket tgDniillk szeretatt gPortá8unk ÍeJ lesité g6!e.

u8y véUuk''-hogy az 11y6D értsk zlet atkalnBa a jobb tájékoztatásIa éE tájékoz dáBla' le-hetoEéget..ail bíuolyog tapasztalato5grérer 
' 

er elt1 kapcs tatelnkat, f rumoi heremt a'áporlá8 kÍIlf'lbaiz tertiIeteln do-1goz b1Vatégo oportvezet6k, Bdz k) t iEadalmi munkéeoI éÁ'nen _utoIg 8orban YeTEenJz I szán l.a, vélernBnyti lr., JavaáIata1k'}ijz"eiotererá. Ajk"I'a. ".-ra' hogJ a kollektiv bijlcBssgé8 el rrye1t llnailznátia, sportá8unk hsl'yzetét elenezve fel-



tariuk nehézséple1nket, ir1báÍnkat és negtaláIjuk az oIhár1tásu-bhoz sziikgé8_e8 '|lépések"t]'
''ak Í katlt, és-ezzeL r seg1tsiik továbbfejI déstinket" MÍndozeket fígyoLembo.YÍB} b'e12á-
rrol mban eÍemezn1, ért ketnt ttvánom Bportáeunk helyaetét'.1gyokgzen rámuta n1 a ne]réz-
;aá"kr;; nranyosságokra, a fetvet d Í!ényorro' és áz ozokkeI tjsszefiigg feladatoktra.

Els ként a vÍvá8 Jelenl 8i holyzotén k Blen&ésév !' rté}etéeévcl ElYálok foBlalkozn1r
TbkÍbt-éttel alra. -hogy s;ortáE-uD.k ol1np1a1 sportfu. hoEy a nelz tk zi Ep tél tb6! 'ko-

'"ry-n"Ái"na'yo[["r 
iáoaárt"gB spmtásl anelyben -'az 'oltnptá.kon tÍv l - L977 ' 6ta éy en-

tá iirai ainolsáRokat leDdeznek._ tová6' á tokint ttgI arra. hogy zg! trad1ci k alakltá-
gában a*ná y8r vÍv sport évt1zeáeken keresztiiL tevéke4yon_ vett..Téazb) |9Ey_.u ol1npiá'}on
és világbajáokságokoi n1nd1g az élnez ryben Bzoropolt' - el B zi}r ! nzo tkiizl. YoDatkozág- '

ban v1z68áuu} n 8 ho lyzottilko l
gz votséBÍink a lgnzettiizL sziivetoé5 alap1t tagJa. Voraenyz ink kevé8 klvét II6l vala-
nonoyí ol1npián és vÍláBbaj Doksá6on rész vottek. Áz tld.18 .klaalott olÍnb1ai s vílágbaJ-
noki- éIBek L ziit a lg8t bb t ryoitét. Á !.agrar v1v k red'qéDyel' vomt lnk' versenyblr -lnk' od'z ink szakismeiete éa tévéker$rsége Da8y ngnz tki'zi t klnt éIyt YÍvot kl a llasrar
vlv sport szá.oára. .e' gi}eIoE ! oogrondeágtt fé]_n tt s tfJu8Ágl vilá8bal nok8 égok és náE
vllágvereeryok a kiilijnb z orszá oklat áttal nk ryuJtott azaknaí aegÍts 8adá.3' el1EeoTé8t
váItott k1 a Denzatkaizí viv éIetb D.

Á.iel ntea1 helyzetr' l lEoldhati 'rk. hogy az 61!rult évekb n Je len sen széIosad'ott a
sportásgal foaláIkoz országok éá ezral ágyiitt a viv k ezfuía. uj ta8szijv etgé gekk l b -vilIt a NonzetkiizÍ Vív sz.'vetsé8. N1szélesed tt a lornzetktiz1 verserynaptár. Niivekv t6n-
denoiát nutat az ífj uaági é8 felD tt vi tágbaj lokságo.kon és az ol1npla1 v1v vereenyeken
Íldul nelrzetek és versenyz k szána. Á lenzetkiizl pa8tokT l' By-gsl klYétsIt I olte-
kiltve, eI iiDt k az e'rtla-klasezia veraenyz .k. UgysJxakkor az éLroz ny és a k zéparez nyjeleot Ben kÍ8zélesed tt' Ee8najvokeat t az ry nl 6r6vLs'oDyokat nutat osapatok szána.
lrÍe8gziiu sok helyen a nssteTképzéa' ' er sen ncgosappalt a kLere lkeal tudásu' eTod.nénye-
sen tevé_k nyked' viv negtorek szájIa.

Á nenzet'kiizí Éstokon a haTonoalor tánatl szellerniibbé váIt' a tud'atos ta'k lkai kiizd'e tenl
a felderitéB és ol kész1tés c6iikkelt' a véd' Lészség ás a lábnunka ronlo t' a v1v távol-
gá8 eoB! veted.ett.

Á bixáskodás a koqvenoÍonáI1s fo$rverokben 1B a oonbat fsgwelDon f }é tol d'ott. Á v I-
EeDy 1 bonyoli ás kiil nbiiz YáItozáaokoD & Dt kgtosztÍil és noBt 1sEét a Ié61 ''poul''rendszerhoz kiizeledi k. Á versenyz et készÍtés áItalában ogy ég 86bbé váIt. dá a kiil D-
biiz D nzeti szijvetEé6okbe! foly vita' az un. ltuoderD!| ég t|k1aB6z1kus''viv áÁ vonatkozá-
sában nég uen0 záxult te s kevée hohr6! alakult uég kÍ e5ységea áltá8po!t.

4z 11y"! J6lle8z6t6s8égeket nasán v1sel nenzetJqllzi viv életben a nagyar vlv oport jo-
lenle8 1g' rna rné.x a szovJgtunl naigiitt' de az éle! haIad. Ezt lgazoljá a nult éví ol1n-piaí és az ezév1 - a Eeggzokottná1 ké séBtelenul gyongébb - v1lá8ba.lDokl eIedl!énYílD.k 1s.l két vllágvorse!Üren a E nzg ek d1Jáért foly veTs Dybe! etldkétÉzei a szov'1etuni nii-
8ijtt a náso(Ék helyen végoztiink. -.Su\runk, tsk1!télyiin_k' a nenuetki'zl vlv éIá b ! klfsJ-
t tt tevékeDységtiak na ie jel6!t g.

liínd'an llett t1sztán kell látnunkt abhoz' hogy továbbra Ís tart san a nen'etktiz1 étvonal-
ban roaradhaesunk' a jijv ben és nár na is rend'lrlvilt !a8-y eT fe6zitéseket kell teD liln-k
spoltá8unk továbbfeJ le Z tés érdekébe!.

vÍzsgálJuk nost a továbbÍakba! sportá8unk boIE helyz tt
4_ 4"6I"r testlev lés1 és sporrtlgzBqlo4ban g v1vás a vorEonyspoxtok solában foglal helJrot.olÍnpial é6 világbajnokÍ szeIepl Áét tokintYe az e55dk togirad'néryegebb sportág.

l sport'ozgaton- áltatánog oélklttizésatngk és falad.ata1nak Bgva1 61táÉa n llett a Jifu benls-azt várJa t lllnk a noz8alon éB a 6port fuáDt érd kr d k E;éLes táboTa, nosy odaíér e-! dnéryeink t' 
_ |agyonálya1!'kat fo\ytatva' szerezziink továtbL E1IeI }'et a'nagfrr spoi na.k.Ehhez' nÍnt eT11totton'_ sok t !n1vaI át1 eI ttilnk. Klilttulásu1 a tenn1val E- rnegnátározá-gá.boz.' vizt8áLJu-k_rngg'_ ho8yan á1lunk_ B por:bá8 unk lterjotltségév6!' bázÍsa1pa_k, a-tzakosu-

tátyokna_k Ezá'nával' Lho lye !k d.é sév e I?

Eazánkban JgloDri8 nindtissze 6' szakoEztálJr va!. E t!án lend.}Ív l alao5ony' E nutatJangnly+e aziik a bázleu!.k. Euzol kapooolatbán_ te5y nk 6gy k1g vÍE szapr rraniÁs t, logyánalakult szakosztályalnk száma az Elnult évekbení-

A vivás b.e)-yzatel

L962
12I

r9o+ L966 r968 L969
tr2 86 76 61

Ez-a' saJDos' na5^yon o5értelEiieD klrajzol d 
' 

tendBnc1a Tendkiviil agsa8zt . kul D Eonazért' nolt ml.nt láthatjuk' lapJain'kba! Ís taTt a szilkiil fo\ranat.--
l ények, - !1! noDalanl szoktát - 1ge! nakaoa dol8ok' naguk be\'ett beszélntk' ezélt elr-hgz non kEIl koMontár



Á 6} sza-kosztáIy kiizilI a f városban van llr vtrdéken n[ikiid1k 52. Bud'apest 874 Yersenyi, t,
a v1dék 1674 vorsenyz t foglalkoztat.
Lz ad.atok tohát azt b1rbnyttJákr bogy spoTtágunknak lablug; $}Te zsugorod. alapJa YaBoE sztlk bázÍsban 1g a vÍd'ék eryrá aláosonyabb-szlnten a nérf tEn Yarr E wÍselve-.'YÍv _
sportunk. egéezságlgl9niir egrrá 1nrább a Í vároaban, s lüttE egJr-eg;r un. frna6Í' szakoez-
tá}yban kqnoentrál d'ík

Álut.a sportág srLnvonatát ÍIleti' vala.nJ.vgl kedvoz bb a hotyze , bár nog kell Je5yornem,ez íe relativ.
Sportá5unk lnez ny nek ered'nénye1 tekintve negállapltha Jutl
ban .Y$n. aatnvonala tehát a v1lfusz1nvonalat'képvtsgl'.. .{'z-un.gegá}Iaptthat 

' 
hory szlnvonala negeryezlk a víia6 kiizépnsz ni

lágszJ-n et Jelent -nez nyilk azonban Elyenként lgen v k-ony né
ban.

hog"y au a vlIág éIvonalá-
kiizépnez oyr' ugyanosak

ének szluvonaIávaI. E v1-
oget Jelenteriek sportágunk-

Ifjusá8t koru versenyz Ílk tualá szíDtJ ánek liss zebaonlltásatot lsrét bdvaE t 1 nobb t -pot kapunl. ll1 a torább1 vekbon az riJu8á8t Yl_k6! op v.67 bb f srvoln Eb6n ts
DJÍortiiD.&' addlg na nár h6lyeE 8o1nk szá.na ia alaosoryi
"|,r__ 1noz uyiikben íe és az tfJusá8Í sz1nto! íE. a 6y ze1eoe ee \ns velaenyz lnJr szána
o siikken t.
Á Eportásuntbg'D fov szALhel nu!*a !ÍY JáI I len 16he e&rséges 8átlaDttágt talnL. Ász'{'nal.lunkát.na8l b'otÓaon 8ok Óny6: do etll.D ua. E éryel } k zill a-iloolnál azedz - lláto aa Ég'"! 6d'z tualÁsa. trl; t reo 18ep nigy az e}tÓrÉa szakoa ztá lyaÍlkba!' ntlatnoloJÍiségbon' nLnd szlnvonalban. A nuDka BzlliolaláE- J lan a rtéibán uái6rvasouá} Átár6r1 felt telek is. Egyea[ilstoLDtben t ro! s felazirel a g ieuniátouán_t; *8y; "--tékb ! killiilbiiED k e8JuáEt }.
trllnd'e! tekintotboD kteqelkea!1} a bat ínag;r'| buitapeatÍ B!r.ko8ztá\un&. Ezokben a lc1naRa-
sabb. a. muuka..szÍnvorrala' de ezokb ! l.s ai-llks ges- a tovÁuur javitáill iiiuui- isi J7iá:-
_g::|-l:*9.99?Ó né.']tékben' de. J3'lgnt son elearaalDa& a korsz rÍl oktet -novel nuBta' averselyzol loke8z1té nen"'otka5zL néroévol Bért &tivotcl! rya1t l.
A' z u t á ! p t I á s' - n v o l a

llonegzii-k r vt<tdn az utánÉtlág novelés, a válogatott -kero ok eun}áJát.
_Á,|:?d *-!:!9Po so lása, 

'az 
utánp tláE blztosltága vbBtto!á8ÁbaD két tér.atéE kell vl,zB-8eh1. 'ldByrészt a vlvásbaD. éveuto londsrglod.u bol6po6o1taL sar'''rt' nenryi seáÁi_o!-á_ve-

Ii'iJ< f olytatott oktat -oavel uunka nln s g . 'rz eliruÍ! voba D ;io-ált liiEpitt"tl or
T9gt.lory korábbaE' ^anlkol. a szakooztályoE sur.g J viÍ naeloÚb voii; "-áu-á#6i 

gu.r-
_::?:al 9'.-nPp": tanforyanokat szorveutok _ a' vent b LapoEolt tta alot azÁÁa oágasabb
l:*3;é3"i:$:Í3i{"Í3Iaufá'.l:EiifH!E:' i.Hfffi::'"fliÍ:*i*l:"":P': iportis6l&:
1}yeP 9?+ bázlau sportágbaa, Ínt a nt nt' ;e iáiios;n 

""^ 
["áJ'i_niiio!íEálr_' tulut_B gok k1tern61éaét' a kell Ázá'ou versonya Et- utártp aiást.

i|, ke*Ó^k|g} _|olJtatott oktat -loYoI Eunka n1! 8é8 t vlzsBálva feJl déB_r' l szánolbatunkb . E fejl dé9.nen nagy, cte állaod sulnr raugirE.'iÁr a efiort1skoÍá}-árláianoí er orrasarés g vlvás salátossfuialDak az. sezeeg"yeztet sa Euázin. 
"ri lort u' i ki;;b;-;;";ilt;ffi;;reDds zeI6 9ebb6D. a koIÁbblaknál oaga;ább toveie rneryáL!.o I f obr ;irni"T;;éi";;iaga nÜve-kedott' Ez na nár nenoeak a sporttákotá_ba; a; 

-;a;"i" li*"l"-"-r 
" 

_jái iJii ]"_'"
lnala ellett roa nég a kiivotkez hlányoeságokat tapaggtalbatJ ua o t Iont

- l.k Yés'JeleDtksz n1att né8 nou bo8zá]Jre tilk képeEségek sze!:iDtl rond.Ezgr E ktváI sE-tásr l. Ebhez nég nen te reíd'glke zii!' t"d 'dJ;;fi_riiiiioiiái""_Jit^ áJ*l'iyáio' rutu'oo l}en rzijtt kiiYete I&áDy norBákkal' paryátiitorí.áil-
- Áz uloDDa! bekaocgolta} Jgleut s zá4b&n flatalok a Yiváahoz' o6gk a nág E por tá 8a.klalfolytatott |'verseny a loÜu répeas aii gy;";k#ií- do';;]i;; "t!i'i ["?áu'"5í:iiu;r.
-.A'z oktat -nevgl nunkábau l'ti.'iIelnátl lségt, '|ale s g,' tapa'ztalhat . Á-@i t tá! a korhoz.'.á'z eredoéDyt siir8 tl a azuÍo, -a-g';;"É' l_iiiioaztab, az gdz . EE! k 1gen károEk.ivetkeznérye a kot1 alapozáe oI'uanyálorÁsá 

'rna-irortariás, 
-.iiá -i.í iiLiiag. revesgond'ot fordltuDk e flstál k.gokolda'il;"fi;ít"t ioliá""Te"e-.ts] iiáuá!,iiái á" 

"'"pnu-t teohnlk.J'. képzésre. otiatÁÁi-moáa z;"íil_;; áí3i "sy".s"u. Á ke &d' k joIo!t E részétkorán vlssEi'i_k kéoesltéa16' tiivetotmooytini 
" 't p.;iEé #ái-;ái'.i"eiÉ*ir3Ío.[iÍo, art.-

iál"l"$}íg":o1;.t}.no..' éá s*^kiií ";í.""y"o"- ari az ailugy r" o" yoo-r,iáo-iás.technÍ-

váloBatottuDk
A válogatott !eret !nunkáJál9k..y1zsgálata kaposánpasztalata1t feI1dézni.ink] nrnotsaÁffik é;tékait;_'aa tapa$ztalatokat. MegáItapiloitál-i'"gí a n 1 t r

érdemes a havanna1 VB eredrrrénye1t' ta-YB-n e Lért oredlnényeko tr 0 gtar[}ar.[aa párbajt r osapat- es a'kará' e# ;í --



ll6rseDYokberr €léIt g'od.néryekkct elé8edott' a--férf1 tőr eredn$nye1 a je1o! be\yzetünk-
üii"iááiiliát-iá_ti"ii,itoi]á rára-áiápÁi éÁ fóI€8 a párbajtör'elyarní úerserybeD - schdtt
íii 't!i jáli[ieii;t-iGil'-_ivÁ"atóz?.soo alul náradi. - Áz 

' ösaz661tett náso.Ék helyüuk.el-
iil;;;i;-ilI;;";i"a.a;Í; d.e nero nyugo<lbatunk bele' hogy aranyér!'t Den tualtupk ryorn1'
bár a! osupán 6&I üalálaüo! nulott.

Á tapasltalatok azt Eutatják' ho6y a ko!ábbtÁkloz vlB zory1t ott, nér3éke ltabb'erertué9y o-
l*. 

_ialtet 
között. az orúpTá oiíir:._noss'iut klengedés, -továbbá az! ho'y a párbaJtör ée

ilá i;""";il;;-áAi;RÍ várÁenvzó.jét leszálritva' táobn1[aÍIaB lenaradóbao va6/unk a nen-
iáiÉif óí'J" Bav["a r.'j'' üp"síóbü rlvátugonktóÍ, a szovjot vivósporttól pe4i8_€&reg. tg-
!üIete&en nárls- Iooaradtunt. Verselyzöinlt - tísztelet a llvét€lnek - az €llrul.t evefo€n
;;;_;i"i.I_" t;cot. nen g réÁ 

_Í!aáD'itáE 
sal' és szaknaÍ oé lt udatos sá88al végeztét gdzéEg1-

i;;.'E;ú"" á-ii"úiadÁÁt' 
_a-nuntÁvar 

kaln solatos obJektlv okok 'le}1€tt- szárepé t 
' 
játszot tak

'-.i"'"á'i"o[ 
e"-"-"ez.lés 'tna á ezi'vá€soa, nrna áz €8ye6ti1€t1 ve ze té g-nunleJában eló-

fordult fogyatekoasá8ok.

Á uunÁát az elBult ldőbon több vonatkozásban is zavamk JeIIsnezté!. lrósen- bofolyásu I-
Tat-í""e'érii vartóiaso*. Á szené\Á váItozá'sokkal eeyütt. Járt 9J'konoopoiók érvénna-

"itéÁe. ul .a5dszero|. altallazága. ul vezetóg1 stílue ia. Vlta folyt as ||ortodor" és"koB-
Á"óriioótiüooaoil teirosultós. a frklásszíkus" ós 'uoalet'ln v1vÁ8 kéialésében. l tet1Dtot-
ü;;-;;"l" Á-iáeutóuti ldóben .iutottunk od.Ét B. hogy gok káralés tlsztázódott' g nézet€k kö-

"á1 
tJ"tirü"t- 

"sy^ÁÁúou ' 
eryei vooattozágot['á! €Eiséggg á11á8pont sziilotott. Yeraenyző-.

iot aá"ei'únt,líaoÁn neepuíatkozott J9lontös hullá.uláson tu l' - egygse.kné l aaBstartás1 blá-
DJrosgá8ok' kÍlsDBé8ok voltal tapgsztalbatók.

Áz t.Á' váIoBatott nellott n6n fordítottunk o}669!d6 8ondot a ÍBn ós a nJuD1of" keret nun-
tÁ.ia"a. slaiYoi volt a szaEvezönulkálk. a fel tét olq.L-bl zto s1tása és a nunka' tartalDáhan
ís-sok fogyatókossá8 volt. E8yéb okok üellott ez ls tö!!ú.t6zott abban 

' 
ho8y !éhÁny te-

hetséEes iíatal versenyzőnk nen feJlőd}ratett üovább' a Jullor toIbó1 k1iÍr666dv€ Den &a-
pott áIé8 táno8atáat. Áz ífJuságl vB-n petu8 e&/r'6 6/€DBébbek lettok erednényeÍnk.

Á ba.lno*1 vera6DyIolalszerüDk é8 v€rsgDyDaptá Tunk a! 6lnu1t évekbe! fokozatogan egy-€ PJ
ulab6 versenpye| bóvúlt. ÁItalába! ue8feleló azánu ve:aenyzésl Io}'.tóség€t blztoÁitott
nintlen fe5rver'De[bsn' !Ínősitósl osltályban éa kmosoportbao egyaránt. A baJnok8ások
ulabbaD lobban 68Jnáaa'a épüIn€kr a II. és IrI. o8ztálJu o8apatbaJloksá8ok fokozato8 kl-
épitésévól tgll€sébbé váItak. Á náaod- éB külöDö8oD a harnadosztÁlyu cgB-ot azonba! bo-
vább koll g!ósiteni. Á regyeÍ eryéul és o8apatbal notBágokt a aza}osztábok EEáeáDak Je-
I€Dtő8 16asölkenése, a bolyenkónt egészen szii_k vsraanysói lótszá.m nlatt tolJ€Eent Ya8y
!a8y nértét(be! éTtó'ri&€ t vá8utottékt nóalosttásJ:a azorulnak.

Bonalklvül pozitlv a két év€ bevgz€toüt évJáratl' 14-15 és 16-17 éveBek klválasztó ver-
s6nyT€Da1szor6. EDDek s€8Ítsé8ével óv€Dt6 két8z€r eóduDk van a fíatal tehetség'ok átte!1tl-
tésére ; feJ lóilógiik n6 gfl ryo léaé!'e' a 1€ BJ obba}. k1vála8etására.

verE€nyTeDdszgriiDkb€n 8ztDt, Jó kie8észÍüást J6loDt€nek a különböző kupaYerselyo& és ha-
8yo!áDyos8á vált enlékvers€Dyek, a t1zárásos vsrseryel.r ana\rgk jó alkallct bÍutos1tanak
szólesebb nezónyök ta1áIkozáaárá' sd.keros azerep lésülce.
Yersenyrendszer:iinkkol szo.nosan ögazefli8g a veTa€nyz óí állonárryun! n1nősltésének kérdéoo.
xo8áuaptthatjuk' hogy o1nós1tós1 Tonala Iünk kiiv9tolnély61 az alsóbb os ztá\yolban l!a8€B-
nak b1zoryultakr mort a I€ sz úkiiJ.t akt1v verseayzót lát szile e1Átt verBenyo1nk tu]'niomó
több6óAe - elsósorban víd'éken _ Dem t ualta b1zto6itani a rnloösülés f,eItéüeloit. lla.rüad é8
násodosztályu versonyol'nk |liiros jfuaüuakkáll váltak. qlakraD előfordu lt, hogy Iv. osatályu
versenyz 8-Io harnaclosztáIyub el ziitt meg egy-egJr vergenyon1 tudása riár or: s harmadoÍJz*
táIyu versenyz kéval egyenl . do az Indokolatlanul magas m1n s1tés1 kiivetelmérrvek rrlatttáIyu Íersenyz kével ogyenl , do az Indokola
nen kaphatba neg az 'b noBÍIIet n1n sitést.

magas mÍn s1tés1 kiivetelmérryek rrlatt
nen- kaphatba- neg a,z t-neg1tiet n1n sitést. Ez a ktjriilmény d'ezorganÍzáIta az égyesiite-
tek veisenyrend,ezés1 tevéken^ysését. A versenynaptárban tervezett versonvek eEvmás utántek versenyrend,ezés1 tevékenységét. A verserrynaptárban tervezett versor{yek egymás után
elmarad,tak. Egyeseket k1 sem lrtak a szakosztáLyok. mert elove r.enéwtelen volt a,a. hoelmarad,tak. Egyeseket k1 sem lrtak a szakosztáIyok' mert elove l.enerytelen volt rlt hogy6lnaradEal(. .EgJr seko! E1 aelr lrtalÍ a a zakogztalyol. nert el vo l.enéryt lerr voLt azr hoBy
iiaszeJiiJJiin k61} száou' ngfelet nln sltésii oávc2és, násokat id' kij'be!. a ogvezéáex bá-
érkezége után nonaltak IE AzzAI- hotv nefu kii1t kezn6k Íiir'.siÁretu|| ver'senv rnccnanr]azésér'a_oirá,3"3"iiai-i""aiái-í3;';i;-ilgil;;;_ i;"i;;;;i'''iiiá!íffiiti;-i]i!!ii fi"iiánau"e"e"".
Ebben a kérd.ésben sokar rorrzu]_táltifok a spor t,arsakkaI. Tcjbberr Öncjk xciz r jaiaslatokaU
ís elJuttabtak bozz{rtk' me}yeket ezuton 1b megkciszciniink. - Á t1.s eJJuÜÜa !aE-hozzanl<' meJyeke ezuton ls megkciszcintink. - Á tapasztalata1nkab 1s fel*
haszná}va kÍd.oJgoz unk e5y javaslatot a min s1tésí kcivebe1ményeL' m d.os1tás ra. Javasla
tunk felfoead.ást nvert és ii': nme1 lelenbhebem be n'z orszás:'os ántekezlet;nak_ hop.rr lqryo_

d.os1tásérra. J avasla-Lr.ll'Zllf1J.va ÁIíl(J16ozÍUu&Á e6-y JavaslauoU a &]-Iloti}ÜeB]_ lí'oveUeImenyeK &ooos]-Üasara. qJaVaÍJJ8
tunk.f elfogad.ást .ny-ert- és iir. nne1 Jelenbhebem bo aZ országos érbekezlebnok, ho$y I97o.
lanuár l-t r érvénvbe lérc gz :i mtá sibésí k vetef mén.r- amelair Av, erlr]ien{pknÁt iií_'r' iiÁs,roj""d.""-t:tBr*a;"eii"yuá-léP á"-";i-'iiiá"íTo"i kirvet"Í'aáyl"ffi;íy";;";áái;i*t"ér"JB u-tiáíi-
hangban lesz sportá8urr]< helyeztéveI és szakmai 1génvej-veI.
Janu-ar l-Üot érvénybo lep az rij nlnosibési kcivebelnény1 aJI
hangban lesz sportágurr]< helyeztéveI és szakmai 1gényej-ve1.

Tár8yl f oIt tele1nk
A szakrnaL munka tárgyatása kapceán vlzsgáIjuk meg, sportá6unk milyon szeméIy1 és tárg.yl
feltétolekkeI rendelkezÍk jelen legt

Ed.z 1 ollátottság
Ismeretos, }rogy a vivás miinoz6ásokqa épiil , 'rentlkivi.i.l tochn1ka-l1;ényes kiizd sportág,
amelynek elsaját1tása sok év1 munkátt BZakadatlan gyakorlást1 cslszolást 15ényol. _-

4



Á techaíkaÍ tud.ás eIsajátÍtása, t kéLetesÍtése tuInyon an egyénÍ iskolázás utjárr tcjrté-
n1k, aneIy iutoráuás J;"án-ái_ áa"a minaen_ianitvanrr}at_ & gyái<orIato\ 'tnegatlv ját'' v EzL
eI. Mindebboi É3v"trou zIk, iroáy-á vivás renoklvtiI edL 11',érryés sportág.'

JeIenIeg LL5 ed'zo d olgtlz1k gza.koszJiáIyairlkban' 
' 
ktj3t}iik

n6y eoz re na J1r[3 verserlyz .Jg_t. Y1lágos tehatr hogy

'níi'ose.li 
r4unkára' ez r'ányomja bélyegét.

rr_lndcjsszg 26-an f foglalkozásban.
igen nagy az edz k ter}relése, és a

la adz képzés éE továbbkép!és teklDtotében a kiiv etkez ket állapitbatJuk negl

Á 'lsPoTIn kapuinak bezarilaa utá! 4osszu zíiDet ki'vetkoz tt gE TH| l:}-9^P::l.$,^'"po9''
taBozatu vivon gteI L"p"u"_oJáf-" oo-i.g'évur eIején induL1, be a Tes_tnevelé61 !' iskola
koretében. Áz 1nnen r'a"orn eiáiÍoit-trk6"ai^il 'i ntesy.r5-I5 fiatal sza}edz k ziil jeIeD-
;B;-háil;á i6' [Ápá"o ioa ot i' l-á-i 

-"tláto-neier oruiLeoá. F fo*IaIkozásu 'edz kéDt podi8
na kís százalékuk d.olgozlr] E;";; ;aJ1' L"[iouo or.. a szakoszíályok szá_'ának jetenl, s lo-
oÉtjl"eoéue, s BLátug és boralap lehézoé ok.

tro!ább1 éVekbe! az aIapfoku oktatáshoz a Tostoevo1ésÍ F lrkola ta.]r aIi szakoa llal]{3aÜ 1

ií'"Eliáo"iE"piEiuJí i6]íá"iiitár.,-jáÍuouo""oo-'értéhben fo\yt V1voszak_képzés IB 8 f igko-
iao] ua.u raszám igen alacsofo] szakképzésre ali. sKad.- rijbbek kiizijt t onne} s k vet-
i ,io"J" 

' 

-r'áÉv-lo'opíÁtoiaint ba'n' gzintg sal elvétve foglalkoznak vlvással.

l továbbkéDzés az oktat i. BzaÁoLLato1 /wa nál. edz , azaked'z !/ leve1ez tanfo]Jalrokon
ia"ij"itl-í-.iáruotÚ"-ur'éi"tr k v dteIEé4yekko1 n6n toItJuk arányosna,r 9 8yako]"]ot1 kaive-
iái'c"-i Lr. "ráu e" á" olc.Éa" n u.zertani 8ye-kortat1 ot-aszán, a gyakofIat1 vÍv mUnka.

Á szijvetség ed'Z blzott á8a áItaI szervezott továbbképzé5 'De!t vo1t elég l'eTv zelii' eIé8]
!enalEzore a.

Tárgyi fe I tételek

-[ v1váa teIonBport. rudjuk' hoLy 9pol'tEoz6almuDk á10alába1J Ko' oly teLJo5ILnEny.Eolldokkal
fii'á'6" ._*ooaba t zijtt- 1s' te Áij"u rvils aouat-a fgdett létesitu'ények, a termeL Üon{lja. 1'u-
a;;k á; ;.Bi;;"íteÁár.or, a minka"-c sarn okok épitési terveir I, az, ut bbl 'évek.éfedrenJol-
;Bi 1;: Mé^iÁ. talán éopán ezért. szi.i}séBesnek tartjuk bemllta ni a v_lvospo-rt t( remllondja-
ri' i""aulíáj Íiíd é siinknéi, a muniá sz1nvoiaIa o'nglésénol efiyik jelont s gátját.

!ll!t r4ár eml1Lettem a "hat, naBy'', a BVsc' a D Zsa' a }IoEvéd' az oSC, a Vasas e" a Vijlijs
lfoteor viv szahosztátJra reodeÍLsiik a resjbbb feItétolekr<et porLágunkbaD. Á teram-kcl-
aésÁát azonuan ltt 16_igen sok a probléná. Yegyii_k i:orrar a BVsc tere& alánylag a lt]gjobb.
Áz éDiilet azonban városiend.ozés roia t 1 bonbásra van itélve. X rdése6' s taren' ho']' |iap
majd^hety t. JeI nle8 nehézség a konoly verEenye_k reodezése.

Á D zsa egyÍk legnépesoob sza.ko9ztályunk. Ibt a verseny-reodezés Ezinte Ieh,,1,eLlon' a be-
ren néretái a ko ory edzésnuDkát 6er tudjá]r b1ztosiLani. Á szai<osztáIy nl r réJltit) kln bb6.

Á Eonvéd és az osc - tekintve' hodJ. eg' 1olyon va! a terrn Lj-lr - a'v-er6ell}ek ler]dez,-i.r néI
egyuás terrnét 1génybe vegzIk,'de áée iLy sem tekÍnthet -negfelel nek a nlnd sszt- gztikijs
n áy pást lohet sé[. Áz eilz-éáekro mind.Éét eryesÍilet k1n tt t6Tnét'. A vasag verljenyolnok
eriáráaáeát a tereá h1é'nya okozta. Tov ábbfe Ji dé sének edzéE tekini'otébgp i" 9 jelenlegj
tereE-kápac1t(fu a szao 6átat. végiil nézzitk á tegna5yobb BondalaI kiizd V 1 s-'Meteort. Sa-
.iát terehnet nenr rendeIEez1k. Hei1 háIom atka1onnal- bérlí a CoepoI terrnét. Versenyz 1
iándorolnak az edzése-lce és t bbsz r - ge81tséBilnkke'L és tudtunkkal -' de 11Ie8áJ.i!'an ve-
szik tgénybe a sportosarnok viv ternét. Á Csepel tereru 16 alkalmatlan na l[á]: velsenyek
nornlá 11a megf endezéEére.

r8y !éz!ek k1 a nagy szakosztábrs1nk. A továbbí vizsgáI dáa mé8 gzolqorubb képet utBL. u
vllggálodás véetgYlte1ét nost méII ziim' oEupán két példát eg'11tek roe'g: Budapesl,el' ng"tré-
gen mogsztint Jobb 8orsra éÍde e gzakoszbályunk - ahol koTábban vílágbajnokot js fogLa]*
koztattak - az Elektronos ne5sziinésének egJik okoz ja a teTernhiány voLt.

Á ná6ik! YidékeD ogyetlen e6yesii1etnek sinosen vívot,eroe' nelJ B h tl 
'_ÍJ-szoTi 

cdzés-
hez tehet séget bláto61tana. Á bérelt te]cnekb6D gokszoT & nehezen lra62nosíthat _j í1 pon-
tokban jutnak szakoszl'ábraink teTe]l-léhe t sé gho z.
Ugy éfezztilr 

' 
nem nallgabhat el az sem, ho8J a vUloeialott kereLek foglaLko:'l étosálloz' F]

sz<ivetség által reDd'6zenil velsenJekhez nem tafL.juk 'kíeIégit, nek a spoJ-tcE8rnol viv'')ter'-
nét. Á versenyeilk gzlnvolaláTa eleve ráDyonja belyegét' hogy egy gziik teremben' eg;máo_
ra ér pástoko! vagJuD} k'énytelenek f ndoznLi ah01 a norllélIs bi'rás}odást szjnbe ,ahcLel'-
len E 6val s1tsnl. Á sziikijsség níatt a balesgL, a eérÜIés Votlz.\ye js er gen mognijveke-
détt.
Tecjrr]lkal beleld zcsek ' rclszersléBek
A vivás' saJnos, solra ncm tgl.Lozott a lesoIcs bb portega} x zé. Az elekbromos tiJ]i''!')L-jelz kéBziit kek' az elektromoa felszéTeléstek.beve'etése ta kti].ijnijsen nen monclhatc, an-
nak. Ennek kijvetkeztében az elnu]t években a szakoszi'á]Jo} fe4ntartása, a korszer'li fl;Ili:-
telek megteTemtése igon na8y gond'ot okozott. Je1eDleg ott bartunk, ho8y technik&j ber"ain-



dezésilnk ellrarad.t a ví }á6azi !v ona1tó 1 nÍnócéEbo!' teDly1seglIe g p€dÍgt gpo]rtá8uDk !drrt,-
ásy-4o-ro /e-a van elláf,vá 8épekkeLr féBpástokkal' dobokka} stb'

[IE.vADéz a lrf]Ll zat az ogyént elektronos f€lazoreléaok te]í'l!tetéb€D 1E. Konoly nenrvitse8j
;3';í;6"esi-;áhéi"áiat*sÁl"tját á Á"'[ai. Ez.pg.tÍ6 95n_!u9h?ítsl :!9T!?3]'-:^: vlváE m9

'i"_"oo'i_.onánato ' 
"nagírér[ékóon xióI.yÁsor;á a fe1Íöaéet és az ere<tnényea'e 6ot ls.

A sportszerok[€l kapoaoLatos e€lnJiségÍ b+ín{o! sokgzor abbó l- a{'d!?k' -!99{.l 
kereEKe-

a.iárnl"n syakran nuiatkouoii úaní' 'tkdzsziikségk tt v1vóolkxekbonr' pl. fsJvédb,':n. ÁZ 18
Jiti;iáürEi_t "JJ ""áuÁviát 

an rosfetyu fgJYéatot ryÁrtoitak' a alikor €zt leálIitottuk'
na;á egy éiÍB -né', volt ieJvédgyártás.

Áz el€ktronos alkatrészek' fo8yvgrek t6&iütetébeD a DebézgéBek fó okát, abban látjuk'ho1 y

ogy€tI€! kíBlparos fo8lalÍ'ozÍk velo' to8Júk-hozzá' nóTeg'lrá8áll ' ' 
üDDo k 

' 
kov ot8€ zte D€ E

szgkosztáIyaÍDk .1€IeDtoE "éÁ"" 
iÁáÁító üágaaon, aÍro6y tüdszÍ Jelszóval. fél-ÍIlegáIls óu

ié t";-;óa;'"";knöz vórtar kényteleáek fo I'anoali1' hógJr a legszi&ség€s€bb l*enyaít a

'iáió""tárvi"t k19léBitsék. Iit ontrttttuóan'bo Éell-lsnelllüDk' ho8' 'szövetBégün& e té-
róí ovel öia nem tudótt kod,vezó változásokat e16ro1.

ugy órz9n' a táI€yi é6 szelrélJrl f€ ltéte lek .kéraÉ s ét olen€zvo'.€léB8é ns8atív.a kép' Me8-
Á raprtnaí.lut. lö-ry az atapvető oulet<ttv körúlnóDy€koD tullrerően spcüvszető1DÁ - berJne
;-;;5;;6éÉi.'"' áÉyástiÍoti vezatéá, szakoeztáIy vere'tés nuDkáJáng-k 9 - Eyel''€sége1 -1€
s'áIá irói_ Jáiá.zóttaE: E negáIlapítást azért tartón sziiksé6o€nek hangoztatnÍ' nert a fel-
iátá töi -; áíii'a'á 'áir"tt í nun.Lántban uubatkozó 5yengoségek, b1ányóaaágok lngsziintotóee
Á toYábbrgJlődés, a v1vás szíDvonala és erednényei uiiveléBélok zálo8a.

Beszánolón eatékeló részén€k b€feJgzéseképpo! szövotségünk vezetó' {táDyltó' 9eq1to es
etleoőrzó tevékeoyséeéröl klvár,ok né}Iály 8oDdolatot elnonaia!1. E kÉlTdé9ekr'öl 9zÓ1va' em-
ioxóutetnr Ázeretién-az etytáTsabt az ü16 ot ogJrik bÁtározatára, ane\r.oogÁllapítJa'
hogyr

-'Á azakgzövgtsé gek munkája feJlódó' raiiködé 8üIet !öv€kvó aktivl_tát' _ 
teÚniakarás

JolleEui. Eatásköriit uóvüI, tiireksaeDek az €gósz 8portá8aü átfo8ó 1!áIryitá8ra.
üunkáJuk 6t1IuBa azonban ai llTs szorvczeti ra!alszoTében néE D€m kelló€n kiforrott.

- Áz or.azáFog 8portági azaks zöv6 t'aé gok lráeyltó eulkájálak és nulkaÍnód azoIgi ne k fej-
lódése nóttett rn€8-koll állapltaDa' hoEI - jóltshot hatáskörük !öveléEo nég 1e_
b.€tséges és sz[ikEégeg, fóként s zaklral és pénziigyl kérdégekbo! - ma nég sok t€k1n-
totb€n nan áIoek níndázokkal a lehetósé86kk91. a'm€veket be véke lysógükhöz az MTs
alapszabá\ra és az ügrrentl b1zto81t. llun&áJu} - gzöv6tgé6októI váItozóan - főkéDt
a vársenyok lobonyolitá€a' a váIo8atott ker€tsk [iiktialteté gé re lráDyul.

- ÉrvéDw€sítoni és foiIesztoD1 koll az rtE sz6rv€zet1 és űozetég1 r6Dttsz€rénok foB-
tos réazét képezó ois.;fuos spÚtáBt azak8zajv etaé8ek 8zakBal iÉryitó ezerepét _'

hez muDkájukbán jele!l€g a krjvatkezó l€8fontosebb teD!1valók J€Iö'Üretók [Ear
- 8zaknal hozzáérté5ilk nö,\r6lés€ '- fel€lósÉéBii} érvé nyoBttése.
- ouDka€tlluguk Javttása.

- Á 9zak6 ziiv€tsé Eek Gszágos 1rány1tó nunkájáoak feJ}68ztó8e érdgkébg! a Ezöve}6i
8gk vezgtéséDok na8yobb fLgyglnet k€1l foralÍtall a spoltá8 helJrzotDek' 6zal(na1'
erköIogÍ problénáíDe'k oleezéaé!6' a 16 8korBlgrübb gzetnel- nódgzerek n€g16ne!ésé-
re ás alkalnazására. Szii.ksfugs a lr 8J obb éa eroalmélve€en bgváIt hazal és küLfö].d.
tapaaztatatok elmélyült v1zsgálata ó8 elt6r'Jeazté8g. A gzatnaÍ azlEv onal fejlesz-.
téáa, az e6rségcs oáelekvés 6Ízto8itása aéljából általában éveote meg ko11 ieníl( .-
!1 a 8po!tág8k org!áEoB taoáo8(ouását óB rsndszaregaé k€ll bonni a azaklnal v1t''
kat. Á szövátséBBk vez€tóEének több ftgyelmt ko1l foIalÍta'DÍ a sportág Bépszeri;
sÍtlsére' káde3helyzot érs 

' a Bportpolltlka1 éo sportdíplonáo laí oélkitüzéBek el
eeg!-tésére.

Á szaka'övoü6é8ek vezóüóBÍ nód'ezerébea 6rvón5resítenÍ kgll e alonokratl znus t és srőg1ter
a vó8rghaJtáEban az akülvitást. Jav1tsn1 keti a azövetaétek glDökFé8elnek táJákoztatár
Á terüleü1 sEctv€kkgl és a sponte 6yeaül9t€&ket tíalakltott szoros munkaka rn 6ó latoD ké_
Í65ztü1 ls 6e81t9Dí kell a vezetószaÍY1 batálozatok árvényesütését. Áz ÖrózáÍos szövet
képv1selői 

- 
v eg'y€!€L réazt a torúl€tl szofvek és sporte$re aüJ-e tek sportá5ukkal kgpogoll

lapir€nd'i tárgyaláEaln.w

ülnatozsk a negáIlapltások Da&ron gokba! a nÍ ezövetsé8ünbe is elnond'batók. Elnondhatópozltív és n€satlv voDatkozásalban Ís. U$r érzen, az áInult oéháuy óvet vÍz88áIva. 1]"ó
r1yltó segltó ás ellenörzó tovék6nysé8üDk ben terjectt k1 ez eEéBz iportácra. I'z o iérent€tt kezdenéryezé6€k' íd6.5zako!ké!tt -no6*m.8uJuló l1gér letok-váltal:o zó áreitnényeke t hotak. Az agéaz Bpoltá8 átfo8áaára' gondjslDak E8olalá8ára 1rányuló törekvés€tDk oaak eb
b€n az g6zt€Ddóben voltak batékoq78bbak' j9tgntottel a kEábbj-8khoz vlszonJdtva ko0tolyelőrolépéet. a&. s€gLtséggt jelent és á óoz{tív ÍráDyu fo.l16alést narrrég z-ben az ored.irnyezb9' hory mgolalÓdtek a Bziivetgéts v6zeté6áben hoss'u Íaló1g huzóitó-lzo,nélyl probléná'
trrDev€zósIé k€nüIt az uJ elnök ée sliiv etsé g1 kapÍtány. Kaposöktunkgt a v1aék}ö1 nagybanefikönnyít€tte' az' h'ogJr máEoalj'k éve ezaEáIügyaló 1ó mti}aidlk szöryetsÁBünkb€n.

6
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A v ez eté s'"u:'l:ula,iáffi * :;fiitffifrfl lí'ÍBn5**fi :í tt' í"íá;:ffi 3áJ:íÍ-:Tl; áiL 3;ffiiBfi-
eand'a nunkánk
és a .széles k izvélonény tájékoztatása.

s:l$:}:$g"3*':;"ái igÍtíát3"Í;fll*:t}3|':H*3\l??ul"3e*"e:!r{!L:3Í".T3,:íffilá*iá5"u-
r l."Ez Jeren s réiz en "''r-'*"Eánk-áyálseáos9: 

y3" kérdés teniészeteeen a llstory_va-

dász1tl esdteotoot_i"réiBtr"n-e" kové" "á8íEB;1{a{tot_itil*oz6 
megnyÍLatkozása, anlben

volt résziink az olnult raoitei] í"'re"i"o". n1nket torhoL a feIeL sség'

A V1vÓ
il.

Hlrad.
Á Y1Y H'tratt eztNetaégiini h1vatalbs, bav onta EeBJoIo! lap'1a' kiadásálak t8-lk ávábe lé-
Dott. Ez niDd.snképpon err"'._*"á!,iá'i3ltil' itioooi i, Éá- 

"'rÁÉái,uut 
a kíiltinbijz nob'ázség3k-

ig. a.ue Lyek soksgor létát iá^"iái!tTZi.-firndíá.ioit'azonban an nyt oreJ gpor águnknak'
itsi'*.áffiáit!á*i" jai,_e""ii;l-e;-;fi''1"ai!"tirL*ácÍo"-azt dnagy iebst séget. aD1t ery
láD Dvu-ltall k Des. ÍDt táii3tiio_ii"illi!'ei "a 

t+{or] ráraaatát-á vív Ellad ! n n1n-
áíí iíátJ' át8iiEií.-u# il;;;;"_il !áili iir_uu_Eer'r6n._EnEát tát f oka van1 egy.r szt'
á'Í"i'[áitáiiii;;-3; iBí^áí 'd;d;1';íai-nÁryoii-."Á" után. náEiréBzt' ul' Ön kkel

;glÍl;i;*:$#E::t'l:t":;ti8;e*á#a":;Í.:íli:* tgg-tjeí;fodilliti;i!i:i!;!::b!Í
li:i:::.x5r:":Tffi*ila*á";:'ali**r;"xíg**;n#*::É'Eí-:;"f"Í"*i"3á:ií#:ih-
ma1-é5 bLzoayos nértékben taltalll. re 8u j}'oalf.sá]1oz.

iI ''v f eladata'ink
Eedves gpoTttár8akt
Kodvg8 ElvtáTgakl

Iogt. anlkoI 6poltá8ulk b6lyz6téne.k r 
'1, 
id' ltékel 8ét bof Jgitoa é6, tov ábbf6 j l dégiiDk

Ic?o éYt foladatait lc_"a"ráil-á"É-iirna i'oL"il -"' 
sááj ái nág, -nogy enléke zteese 

. 
ÖD k6t a

;;;";'a";;i;ii"ti -u""Éá"ia't-! rrirur Bí!á't tgágáia-k 1967 szá-pteob r 26-Í batározatára.
;""í& !!i"ilei;;_#;T;ía;táit8áE"untlet iapo to tatoe 

_ 

rátadataínkat ozen bátáTozetok
;i6je.;-; .aeiai Eiortno"8aí;'" aiiáiá!"s -io 

J rldéBéY s 1 
'Bzhan.baD 

k IL m8állapltalun}.

Á Dártbatározat a fejl dést 8át1 okok feltárása után-_a 
_ 
apoTtno z8alon foJlegztéeének fel-

áaáíJ". v ona tkoz an't bbek Eiizii t a kiiv tkez ke Je1 l1 negt

r... Áz étsport e3edméryes feJ l ttáa nok sÁk t rygg B folt t lo a feJlott voIsenygport'..

- ery násÍk helyen -]
'a.z élsDoTt sI d'né[rogBécének ntiYeI so noBktfueteIÍ' hogy foJloszté8e éa annak n sfolel oD
ffi.;i1a;;;;d;á"táfr"Eá"ii"o-és -ariiereio rartan fotyjék, ÉLenolve a haglronáryain'knak és
ili""iE;da"ffi;t-I" áintÁtu .ágte re Ío gpoTtága.kat' hat ko4i'abbarr folbaaz!álva az aqrag1 Ie-
h9 t6Bé8eket.

Áz lEDort fe.llesztése elváIaszthatatlaD a tuilonányoaaD n98a]aPozott' naga6 Eziuvonalu
;;" ;í-h".!át r, 

_tánetees6k[á1 
6 a válo5atott keiete}'deL val reDdazolee' tudatos fo8-

Ialkozást l. EDDek ld.oléb9nr

- Fejleszteul koll a szakvezot -k pzéet éo továbbképzéat,

- DaEYobb kaiv 6to14énY kot kolt tána6ztall a sz vet8é8ok szak!á1 folkés zÍit sége ' a váloga-
toEt trarotet, az e-ryoaiiletek szakeai nunkáJának olinvonala lrált 

'
- javÍtan1 kell a téte8ltnély - f Le8 a fedett - he\rzetet1 kmszeriibbé kolI tenol a fet-

szerel é-eI látottságot '- tovább kell kutatnÍ az utáDD tLág-n v lés gredEéDyeE n d'szexeít és oszk zolt' el sr-
joBztv é6 alkalnazva azokat az é8lregiil6tek széIesebb kijréb6D.

Tovább k91l lavltall a t BtDev IéBÍ éE EportBozgalonbaD - az By Eiil tekbgD éE a Yáloga-
toti t ráiát án - a neveI nunkát. A sportol kt Í és a sportvezái }t r ne8 kotI k Yebelní
az áttáopolsár1 k t les6é8 k lg gtartábát' a eportszerii goodo1koilást éE nagataltást' a
soorttudás Évarao1tását. asasa6b ieérygLot k_el1 ánEEztan1 a sportvezot k' du k ítagg-
tá'rtasi és iÉvolbnuntála lráDt. M gítéiéBiik; munkáJuk eredmén5ressége a ezakna1 muDka és
nsv 1é9 gJriittes n9gítéIéao alapjá! legy u e1b1rálva.''

i'í!al6zokst f1ryelenbe véve, ér1ntve a Ylv port távlatl feJlogztését ls' az I97o. 6lL
f lealata1 Eket a kiivetkoz kben látoE!

ltrlnden er ukkel tiireked_!Í kell 9rra, hogy a lemzetktizl f Jl alé8Bel, az é1re t ft 8zovJet
vLv sport fol1 désl iitenévet lépéBt tud'juDk tartaDl' l|ílndeBt e1 }ell kiiv Lnilnk' boBy eg-
arteilt a Sz v.jetun1 n gijttt násod1t létyitnle t a Denzetek dldáért foIy kiizdelembeo, to-

vábbá' hoBJr eryos verseny szánokban - f leg 8 kardban - niiYe lJÍik !19glév poziolrDk'ot.



bed,BénJros vj-Iá8bajloki ós fóteg olinplal 8z€rep léaiinkxo1 DiiY.lJii-k a Ytvósport B €8yboD
a. magyú sport tekintéIyét' 96rkoDtsü.[ az ífju8á8 bo kapo 8olóatÁsát susroteüt EportáEunk-
ba.

l fó f€Iatlat ne8oldásá}roz slgDgadh€te tl€ntil EzilkBé€€8 bÍztoE1ta!í a vÍvás szlláld 'ltö-eegbázl8átn' a DgnzetközL ólvonalban laladásuDthoz EuílkEéBos optínÁlLBabb Ezakos'té\Yí
és vetls€nyzöÍ létszánot.
].jlsó óB Dagyon határozott lépéskéDt eá-r t97o-b€ D ne8 .kell átlÍtanÍ 8portÁ8unk zau8oroalá'-
sát. l pártbatározat vé8rohaJtáBát EEolBalnazva, az eryesüloüek battratós táno8atágát
kérve neg kell erőeltenl a Jsxenl€8 liiköd6 alakoFltályatltat ' tétro kelt boEn1 több'tlt6-
képes' váIo8atott v9TEoqy'óhgt ÍE nevelnl tudó v1dékt v1vó_bázlet. E f€Iadatok E8oldá-
8ábo' bátra! i8óDyglDl &€11 a to8tnevelóbi és ápoltEoz8alon atlffgroloÍált felleaztósi
elve alapjár a vLvás fokozatoga! növ6kvó aryag1 ás or'köIo8l tálo8atéBát az [fs, az ogre-
süIgtok és a tÁTsaalalo! részéról.
l v1vóspolt toYább1 féJlóa1ó8o elválasztbatatlan a t uatoná$to8 an B8alap.ozottr d ay8tor }a-t1 nunkábaD oIlenórzötü óE beÍaazolóatotü &agas sd.nvonalu. korszoi|l í'alrnal' EunEátót. Et-
nezöryünk tualássgÍnt Jónek ntholéso ne! kóp'ólbetó oI a toíot8áBat áIlandó krrssé86. kl-
választása' a YáLo8atott k9re toLtol való tgnalEzlros' lla8as sz1DvoDalu foBlalkozáátöl.
Eunok b1zto61üása óIalekóbelr

- fejlosztenj. keII a szakkáder-k pzéat és továbbképzést. Fo]Jranatosan fotyta nt kell anappali tagozatu vív neaterképzér' a llestnevelésl F6tskola teretében. -

- Á lsveles ta8ozatu galz képz B refornla kapoaán na8aaabÉ rtrr'akorlatl tihotohéuyakstkell tÁ.gsztaEL' JavÍtani &ell a halIéat t_ okt atásln dszeitan1 ryator latÍ nunkalát.

- Rlutosltall kt1I a tÍil nb z képestt aii !d! k ré w t.l t renalseolod továbbképz É bon.
Edu bÍzott8á8u!* l9zo-boD k tnapos ssaba1 továbbL p' at TgnaÍoz.

^ 
vlvás ÍEéDyo1nok klgl 8ttés lo fokoznl llolL a v.rscnyb1! l rgldgzolo8 kéDzéd t 8

tovább-káp! a d.nd v1<l ken, nínil a ÍÚváro8be!. l! ed.z a vergeoybíI to8tiilot BJltltt-glilQit séue}.. JaYltásÁval nog'k ll tcro! en1 az'oktatáE s a b1ráBk-odás lJog asyaá-Égt.
1970-ben tiibb E/iit cs tanári ekozáEt koll Bz.rvclll c f' laalet nego).dáaÁra.-

Tovlbbr'a 1E 
_ 
fokozott 

- 
gonatot k6l1 fordJ,tanl az obJektlv b1!árkodás' a v.!s.nJrc1!L tig9-tasfuárak bÍztosltáaára.

- Á Bza.knqL ounlca szLnvonalának coalé . árdok b9n. E6aYal 6l Ya sDotrtáeulkbaD la a !o!-
8alom aron o lxLtiizésé . .bosy niiveuÍlt a f f oslál_ko!á8u .al' k ai ryáÍ. e ' l[F DaDEIl
tagozatá:c Y tz tt 

'zaL flz l( alkalna!áÁalor niivgtDL L ll a f fo*laliozÁsu vlv eái tr!á!át. luérlt l97o_b E .gJEészt a v1il kl szalo8ztálya1nt repr att séheg. ira iorba'r avitl kl bágia-alaj<oa ltályok kL p1t 8 b8!' Eás! r't ai cr o en-tultarbalt klcncikoc! áa-z llk tqbo n tr.s1t aÓbe' 8 nun}áJu& bi ákorysfuáDrt ntfuol B hoz ssllkEé8oE 
' 

fo8lar-}ozágu eitz 1 Btátua&ok d b 
'!!IapoÍ 

btlto8ítáiát-Le u kéED1.

Igé!Üroín}ot no8atapo'oít e,D. a rcálÍa t bat gé8otst fÍg/elglbo Y v &6t1 91ÜtolleEEt6_n1 éa bÍztoElt8 lr loE', nébá.uy év atatt Jelent acu enylrttstik az edz L 6l1á ottÉá8 te-

- ;.;'il;;,;i ::i:I;L"í:'l]lil];,"'*.zet},.vcrsenyt'rá}' táraattalul artrvei porr-tl]lal'. Epolltazallal- ég-_P aÍagr81aí Ígnoreta1tr tudás gz lntJ ao&_ nilvcléeÓvel oárhuganaslb.rofozaEoltn na8aaaDD &oY9t.luéryolat kell álasztaDL B Ya! t gl. gportazatiaL s a De-'v.9J.o1 Áu!Ia. a5lDvoDa].a lrált nlld a azilvetaé5 - 0!g'á60r g terítlc-tl -' n1nat a! a6|!-8tiLt6k torén.

^ 
8z 1'et8á.g elnlfafu9 batározetá!_rlt rtolEébcD ! Yálogatot brctok r u &9 k oltut é6Ío.Eozot aDD .norá].lB áa. rz8tkDa1 k-veÜ9l! DJ|'t!Lst ánaazt L97o. é1L f lk 8zÍilér1 torv3-

f:;'s:fff'$-lii.!ÍuÍil""*ilf"!fl}i'ffi!oÍ3'3ií!f;if;.litil'ii8i.:"iÍi'}fEJ"í:ff*
sloatah1_ L97o-be.o e nun&a sazehangol'áaára, Éla.koa' álJral!É t6YélE6!*a;áoet acááoae-re' ellen rléa rc. B1ltosLtani eelr] locy_váriiry! rntaunta.rÁ6ái-á:íii3iliiti-EiiJi-s a s.laEo3'teryl g(1' Bots'! IE tva]'Ór uuala.k a 1rrograaban tl ltzii t fcls4alok. !1 }oll
!!]ilrí!fi'i'l:l.-b::.::lliiE! 3íl"i3Í!3fl"ÍÍ"iYfff.til3i""'3í3í.!n!i1:Híf*T''dlÍ}1
tztDtJéa.} .nclted 8át.

* llovábbl o! fat!1tés9}o 'bu. tcunL az. utá'np lás Drvrláa k16 zál.gltÓsér.. a klY á1rr r-áí' a fo81!l&o!tatáa folos.tos Javltásárai uJrní_Éárí-." i áto*:iJiJit'' oE' ioroie-nalát a tezit k tápEé8 nál !+!d a-tanfo\7- a'!otoa, utna a apotrg rnt ái' .'ria_}are_" -

áEatogltál'yokban. .llll n s flry.ln t t.li f@.d1 a!1 iz ai-apiaio irzr[il'r3ili"aat aor-

!Hili{:' i ;Í:áffi : b".'3:oi1x "*t"i''"i ff l"H:u* :a"{ ff Ía* il"*T;iifr tii'{i;
a Erolat8ot' a lJ.Dde!ároD Yelo ryBE ercaÍEérylc &ekváet.

a



rr' szinvonal onolés érd'ekében - kÍváI ed.z Ínk és
I970-ben n d.szortan1 Íráryelveket kell kldolgoznJ-
oáz Í kijztitt oI kolt ,torJ-esztenLr Alkalnazásukb.t
arrrelyot a szakfe}trgyelet-alapJán blztosÍtunk.

az IJ,dz b1zottsÓg kiizrentiktjcléeével -
és szakos ztá\ya1nk' sportÍakolálnk

segítenl és ollen rizn1 ez[ikg gos'

I97O_ben Ís mogrond.ez zÍlk az év.Járatl l.lváIaEztQ_vorsgPye|re!.két fordul ban ás a ler
teÍretsége sobb i1 atat ot<at nyárr- ed.z tábor ozáson' fo g la1koz tat J uk.

Bajnokl és versenyrend'szerÍinket sport$Bulk szlnvonalbelÍl.torÍ.ilet1 |sénrg}|9!r, a Eaa.-
aá aeossag elvéneL f1gyelenbevétoiével-oly m d'on kgrt fejlesz enll ho8y bÍztos1tsat

a) az élne z ay.részére a felkéezrilée és verse nyzés barm nikus egyséBétr a VB-kre ég' 
^, 

oltmpiáig.,val kelI feLkésziiléstl
b) a kiizépnez ny részére adlon lehet séget a rlu8agabb n1n sl és, a nenzetk zL sztnt' oléréséne, ciÉztijncizz n a agaoszLntil-ed.zésnunka v égzésére;
c) als sz1nten a rrin s1tés1 szabálgrzattal' sszhalsban' tés elérését' dszton zze a rend's-nreg ed.zésnuqkát.

biztosltsa a nagasabb nln sl-

A negyei egyén1 
}és osapatba;noÉafuot jel9nresÍ lend.szerét n dos1tva, kí. kelI d.olgoznl

az ciá-szovont negyel bajnokságok rend.szelét.

A tárgy1 fel ételek javltása' n velése tekinteÜében J I átgond.olt, gondos elenzéson
a1apuÍ , a gazd'aságoáság és [atákoqyság elvei alapján késziilt reál1s tervet ketI !l-
aoíEo"n1r-" eÍyne[-veáránajtáaához lgéiyelnl keII_áz MTS és ar'e5yesiitetek hatba a

::l'::::"l]".uoo"" Javltan1 "uut"eees 
aportágunk teren-erratottuágát. Már az Lg?z.-

évÍ olrrnp1aÍ felk sáiil shoz 1gényelnt kett ery korszertibb ktizpontl- vív teTrytl-a!ep
a váLogaiott keretek sszevon eEzése1hez 6a verseryeÍnk rendozéséhez megfelel fel-
tétoleÉet blztosit'
Ulyanebben az ol1npíai'feIkéezillést háron éves gzakaszban, Iegalább ggy budgpegtl e
esy v1dékÍ bázl's-tgyesiiletiink teren-lgáryét keII a korszerti kiivetelnéryeknek negfele-
I án k1elég1tenÍ. Á- továbbL évokben roto?atogan1 a ,n1ndenkor1 sulyponÜ1 toren-Lgények
k1el 51tésével kelI osiikkontenÍ terengondJatnkon.

Eorszeri.iel-teni- kelI vd-v sportunk teohn1ka1 berend'ozéséü, a Jelen1e6lné1 na5asabb szln-
ten kelI k1elég1 Bn1 váIogatottJatnk és szakosztátya1nk-feLÉzerelést 16éryát.

Lz L9?2-ea o}lnpÍá1g sz[ikségea a jelen kiizpontÍ g ppark mod'ern, háI zatr I és telqpr l
eg"yaránt iizeme_Itethe , tranzlsztoros késziilékekkel val k1oserélépe. A régebbl ttpuau
berend'ezéseko a negyei szcivetséBekl a bázls egyoeiiletek feLszerelés1 gondJa1nak a mog-
oldására keII ford.1tan1. Lehet séget ke11 b1utos1tanl a berend'ozéeek kiinyvJ vá1rásoa

;:"ilffH:ffi::':":;:"":::.T:'-il";"hényeket keu tánasztan1. EI ke'I é:rnl,
hogy1a hazaL fo1yasztásra ryártott pengék' feJvédek' stb. felszerelésok n1n aége Ja-vuljdnl bogy keresked.elnlinkben a kcizeziikségle t v1v felszerelések ne legyenek b.J.ány-
oÍkkeE. , ' 

1

A t kés Lnport oe kkenése és nagyobb volumenii szoo1at1s-ta J.mport bLztogltásával az ogyg-
stlletek részére Ls leb t séget kell terentenL Jobb nln ségil felszerelésck és anyagok--
beazerzésére.
Tijreked.nl kell 9m9t hosy a Népet'ad1on sportszerg'yár rész1e6e nlhanarabb terJesszok1.ptqfllJát a konbínáIt- talá tjelz ké z lékeki-elektronoe iegyverek és alka részek
8yártáqára. $zzeL ngg. +B1} 'pziintetnÍ.,eg7esii1etetirk 

kényszedrelyzátét' hogy féI-Iegálls,kétes n don leryenek kénytflenek ktiI h5i'z falszerelési tárgyaLat beázer ánÍ.
lÍLndezzel párhuzanosan a vátogatott keretekben és az egyestltetekben bgyaránt sztgoruan
neg kell kiivetelnl, hosy a Yergenyz k a régzli}ce bÍatosj.tott felszereléseke a renctel-
tetésiiknek ne5fe1ei6en-hasznáuák' vJákl a társadalnt tulajd.ont negJ-llet gondosság-
5a1 kezerjék s ázokért aryagt-fpiet Éséget vállalJanak.

Í
Á hopag9nqa Blzottgágunk, a Y1v EÍratl szerkeszü ségének neger sÍtéséíveI párhuzano-
sa! n velnl kell sportágunk népszertis1tégével propagancláJávaI gzenben ánasztott k ve-
telnényeket.

agasabb-szlnvonalra kel1 enelnL'bívatalos fo\y J.ratunkat1 a Y1v Elrad , n1nd for-náÍr nlncl }gxJtglm{ vonatkozásban. -

*'p'áp"_ug3iisÍt{r,t$Jékozta .9",pToPFganda nunká-kat a tY, a rá&t és a eaJt fokozot_abb felhasznáI+8áYa1 je.len s néntékben javltant kelt.'Legnagyobb rendeávénye1nkre.
f:i#l;ÍeitB!ilíTi:tf*B 

'fi*:'3{ifi:;* i51Jitíl kell"ioftáÍofi;"il;;i;"í^9?:!3"'
aání á tara nE' éa Eungárla Kupá, valanLnt a Jubl1euní"niíBffita{Tg*g::$ÍH*'f!l}' };-téveI egyiitt.



rg nybe ke1I venn1 J,Isportol Ínk qzon fe}aJánlását, ho8y 'akt1van ktizrentlktidnek Beo-retett sportágunk népszgrtisltésében. rgkotálnkban érnényueszá.nol ka ta.lltanak. taIáI-koz kon vesznek ::ész k zéplskolás fj,atalokkal, 1gyokeziok érdekr déstiket a vlvas1ránt felkelton1' neghJrernÍ ket spor,tágunk szánárá. I970_ben ti'bb f városÍ és v1dé_k1 ktizépÍskolában kelI-neBszeJrvezuj. 1lyen találkoz éIversen5z 1nk és a díákok k -zott. -

'- Á szQvetség.és az egyesiitetek tevékerységében nagasabb sg1ntre keII enelnl- a neve} -nunkát. A válo6atott &areteknél és az égyesliletekben nagasabb kiivotelnényeket keIItÉmaeztaní az általános nagatartás, a sp r szerÍi éIetn d, az'edzésmunka.-. í"=sáoy-zés tÍsztasága"toEtn etében. BÍzto 1tani keII a sportvezlt lr, az edzoJp poraanotatnagatartását' a kiivetelnéqyek kcivetkezetes negtar ását. '

- Tovább keII..!ayÍ.t3n| a pgii19tsé8..lrary1!9 munkáJát, a teriltetl sportsz vetségekket
és - az eg"yesi'iIetekkel vaI , J , egÉt tntiLiiaés ét . Lá oi'szágos Szcive fioá aevék" ryEogeÉenfokozn1 kell a gnoqtág egészének átfogására 1rányul t re}véseke .-Ezért a íívt" --
fejlesztését' rep?Ietes eIenz nrunkáváI ,,el készÍtett táv}att ée klizéprejára u iál-Iesz.!és1-tenlok |lagregzásáv aI ketl el se8lton1. E tervek iisszbangoai t rr_ieeye etaz !flS oT k'zpontÍ és teriiletl szervok fejlesztés1 terveÍvel.

_ 197o-ben eI terjesztést ketI kés.zltonÍ 3.v+vás helyze ér 1 és feJlesztés1 feladatal-r 1. Jsggr.ernr keIl,. h98I az eL terJesztési á; uTs";;ááI 
_ 

;;";;é-ilgtÁrgyaij;_a;*negfele1 határozat ,rkat-hozzon. -

- l sPgqetség_r_az ogyestiletek ogytittni.ikcjdése, a kiízrenriikiid. szenélyek odaad . IeLkosnunkáj.ával b1ztos1tan1 keII, [i,sy l970-ben'a kcjzvetlen JrofttrnÉ-áito-i"rááátokata nagiar bajno|ság s1keres-ryeglendezéséti 7z^r{.l+"áel .Il:n-o a iern tt vi.taa áinotsa-gon val .eredményes szereplés 1 qz ol1mpía1.teIÉés" rgs-;grán 
"uar""uÁ[Gp;itÁá"ntzsugorod'ásÍ folyanatának a negáIlÍtását'- sikeroc'en véár nájtsuÉ' nueorfuui:-

*****

Ho-,-ász lások
Á b Bzá.laol o}balgzásB után E1ndJ árb a hozzász lásokra kérii]"t Bor.

il'+;Lli';tii:ffi i'$.ixl;"'5$:í'.fií#;',iff L$il#,fr 
*,i',i'#tr

i;b i.-l-f"di;;;;;"";;i3}l3!u"3i*ií.ii!íÉlE:""t; !"Í"!3i"ilfu''HÉ'"ga:{ígi*á}:ilIÉncs a vív fl)ortnak ii nált
i'}',-"áífi ;-Í;a;";-mÉ*Tá:Eff :,qa"r,d'at*,'j+i"l'líffi*5'Tki$,lei,Pofel' hqy az utá,nD tlásgal 5ezap ;*di ro8'i;rt";tri;"p_"ais-áo-.1ipb-;_i!' _; 

Ü évos t4_pa6! aláttal rendalkaz n"storá' aau ta"t]-JaváE6ÍJá, _ lod 
"z rtri 

_i"ie[-pr 
íe'ar t utar-Já} át a Bvsz. hatágkair bo.

ffiff5;*;!o9:f.1"'i:Íío+:*t3*Í: 
"Tfi3iÍ'lá'.oo9y, 

J9vbsn a. vÍvás srilypontJát a
rnat nás k9Íi"girÍ'i; i .","í-; Á5 ttz knek t ttet ketl "!#;l*-"'&*f-mÍ'Í*i"e'Íig:'-Yes'pr n !r 8yo kiudii tg. BáIí s Ká!o1w emclká.iátl: Á'Á1á-*. d\._L r+^
],{gre,.4ogd9it_a' a annáí t"*"gfr##**.ff''iiT"*:I| íÍo'u""a' 

Évek ta vár urk orro a .yii_

i1lggií;'{fililsiffi #5i11gi:i*Í'íffi %;Íg,$#';EbTÉr-ffi ííi#i
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ygff,'i*ffif 
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Csou5rád. me6-ye ktiJ-d. btének' Jávorkay Lrbv-áqnark a fe]_sz, ]alása kcjvebkezett ezLbn.
Nehezméqyezí,hogyazsttrÍ@zít1rábtérbeszoritja.Kér11ho8yazÍlo.
bainoksáÁ száoiát_b-r t ]-o. vamr 12_re emet]iéi< fe]-. KérÍ a megyék kcjzb1 versenyek felriJbajnokság szrímát 1 Io, va&y 12_re emelJék fe]-. KérÍ a me6yék kcjzt1 versenyek felriJl-

25 éves Íelszabad'ulása iinnepén nemzebkcjz1 vivoversenyt akar rend'eztáÁát. cao!8rád medÉ 25 éves ielszabaduláea tircÍrepén, nelze bk 
'L 

.viy verser'{t akar.]3o!'d'ez-tását. oso!8rád med|e 2> évea Íe.LgzaDadulaBa u!Írepen nelrzeÜJ<oz]- vryoversg4yv andar !o!(r z-
n1. az iirnei szlnvoíaláíak' nelég éTdekében. Kérl ebbez a b'ozzájánrláBt. Javagolja' hoty
az'o].Bzágos- vÍd'ékl balnolsá*okat be lyez zék ']e DoÍIYol1táB Bze[Dolt'láb l inrdapeBtre. llajalaz orsza8os vid'ék1 bajnokságoka helyezzék'lebor1yolÍbas szempontjáb l blrrd'apesbre. IaJd.
v .genetii1 a sznkfelíirve1íí látoeatását kért.vé1ezeÜtil a sza}<fe]ii8ye1 látogatását kérl.
Maszl4y Í,aJos' a Blr k Bísottsá8áJíak lntike elhárltotba az a fe].fogást' n1ntba a lsiiri
EErIffijffiEzeIné a vltlék viv it. Nen szabad Budapost-VÍtték kérd.ést csi!.áIni.
liiJ.iipp G:rula fslBz lalágábBn a viv sport .uoBboba koz6léséx 1 beszél. olyan sportáBak'
!E6E-é'E-Effi1t soE hozna}, f9].oaJ. EeBeD nasl á1]'8'B1 t&lo8atást éIv znek' ezért non Jut
e1é8 pt. az ol1_np!.ákon leBti'bb loeb szErzett Yív k!á.Ú'. J lcnrxe a nln B1t 8i katg8 _
rlzálásb a tor:nász okéboz b'aaoD]- s.! lfÍ korosztályoLba íB bevezetrrt. Lenle pt. I. o. lfl
bajnoksá 8tb. sokat jelentene vldéL sz np@' Jáb t' ha évonte e5razor a vldék baJloka1t
ki'lfajlaÉ v rseryre kiitdeDék }í. Ez féljolezné a v1dék YlY éIetét. Nevelésrll sz 1va kér
dl' ho6y a szÍgoruságra sziikség van:e ' vary vegsíik sl nlnt i'kaBzámya'|-tB algz6rt?

IÍ:át"gÍ"x#';:iíÍut*!t*tx#át*s*Tí*í i:í{"#}#';át"iy"u"*u n'kéutí fo]'baBzná-

Dr. Noaleczbr Gyair&y. szerkeszt bizo ságu-nk orylk ta8Ja!
Nen ísneTík fíatal Y1v 1nk vlv ttirt nel-nl nagyja1n-kat. .A]rafat}anuJ ts fiiJ_tanuja volt
eryík 1f1. negryila bkoz '8nak' anlkoT az e6y'k kleB Jeta'l arr l panaszkodott táTsá'!Ák 

'ho8y llaz az reg szbaJu zsti.rlJook fo8a]_ea slncs a vlvásr l|í. Ál&or kéAy g}en volt kiiz-
beBz I&1! ||^2' az B?Áal|r' 9}í!'ek fo8a]_na gincg a vlvásr l' hatBzoTog 91{np1al vlv bajnokl|'
Áz 1d sebb vív k 1IáItl t bb tísz éIe re kell nevolni a flataloka .

oáát tibor testnev l tanar ne6rrap:.tá6a Bzerlint ls]íoIa1 teBtnevel tanárots olt8llácsoI-
ffiplsi<olásoirat a vlvás! I. goBgzor fe4YeEet l g iB feu Dnol ÁnnAk éIdekébent
ho8y a v1v gportbalr neBer E diitt gIero}et a nagiu} l-D.tézetí ,/1eat bb8'ijr kosárlabdá/ csa-
pa tába beszervezzék-
Dr. Csanád.í Árpád. szí lalt feI ezután& Nd azt nÉzziik áltand. an, hory mÍb nem cslnáI! aZ.
MIS' 49oe+ aztr Eogy nít cs1nált és bogy mi1yen k rtiJmények kcjzott vereked.te k1 azí aetsportéletíir]ret el bbre v1 te. Az MTS voIt azl aJnely a vlv sBort élére - n1nb a be6iáno1
b 1Ís kibtinÍk - a legneEfelel bbekeb á11ito ta^ Mi'lst ez'(li-wez.et kiin 9 RÖ1.- hnrrrr L{Á-

ogy n1J.yen KoruunenyeK Rozo vereked. e kL azt, ael.volt az' aJnely a vlv sport élére - n1nb a besáámoI -állitotta. Most az Dj vezet k n a Bo:lt. b.oe.rr k{á-kibtin1k - a legmegfelel bbeket állitotta.. Most g! j_vezet kgn " Bor' hogy klé-p1tsék Eapcsolabrrkat -e_gffgzt_a*vÍv k.lr-másrészt az MltS liezet ível. Ed.dÍg'a vIí sport
vo]-t a Iegeredmévo+.t a 1e8eredményes"65'qf{Ínpla1 Bz,ámrpÍllanatny1lag vigszaeseÜt. Ezt a vtászaosést_fe1kell számolat. J llebet cs }&ent a Bz,áÉosztál:rroL száma. d.e a n1n séqeb nem a szpkogntá-záma, d.e a n1n ségeb nem a su akoB z,tá-Iyok nenr5rísége teszl ELr A felsz lal k *;*a;ortÁt á''iooJrT#i-rend-szeriinket. É"il;mi vol unk azok' aEl\ pzt<jnciz tik a szakcsoportokat ennek a kérd.ésnek a fe1'ti1v1zs8aj-á-sára. Y.ja 1smertette az MTs oT határozatátl a.rrely a f fog]-alkozásu neíyet uBvr[é;at-
szorgalme.zzs.e

Ezután a bársad.a]_ní akbívák részére juÜa]mat osztjott k1.

Dr. Eberiesi Lászl zár szavában harr8oztattat Az Ltt
lvolnkben. Meg kell sz1tár<iÍcani

Juságot a helyes ribra, mely sz1láfo. balaJt b1zbosít

eIhan8zobt felsz ]-a]-ások csak ILeg_
a fegyelneb, rá kell vezeÜní az Íf-

számLmkra a Jciv ben.

p Gyrla és

qnrj bották át.

A
s
A

Testneve1és és SportzékeIyhí .y
Testneve]-és és Spor

KtváJ. dol5oz Ja k1ti.intetésben részestilt x, ii } CjTíbor vlv szaked.z k;
Érd.enos d.olgoz Ja kít'iintet st Wu rm P á 1-nak

Tárgyjuta1omban ré sz estiIt akblvákt
Drr Nedecz\r l,ászl ' u4$*p. TLbor' !ábay_hy|or. DI. Gerley hv1n, Maszl4y LaJos1
-!T. r'91}3y-4Pd'rás t fu: 

' Balthazár íaJ oB r Durk :Étere , nátt"tsla=oí"l-}á"&r.*i r u t_v9n' Gaál tipor' SzentÍvány J-zsef '-Dr. Szij1l sy náitt, Honráth íaáríá. -co''a* rst-
Ifu.'. cs"rr parpa, Karácsoiry Lajos ' neÍtczay sáíaor, zataárit íá""íZ"r-ío"ai.T ,rános,Szab János és TarJán{ Káro1y.

Ezzel a csaknem né&r és fél rás tanácskozás végeÜ ért.

, Polgár J ese{ iszaktelrigyel hozzászolása:
v}vQspo1tunk.utánrgÜlá"í!.a korábbi években Üarrfolyan rend"szerben b1ztos1botta, mely
T}Ps !"91p":!"p-'+1o4 vídéken nemcsak az egyesiiletét<ben honosodot meg, hanem áz Ísko*1ákb3T 1P. 9J-apu.lépéet^ jelentet a bevezetétt sportÍskolaí 

"errá"ue","nelv 1ntézménve_sen hívErbott bíztos1tarr1 az- u ánp blást oIyan heiyeken, atrot * ";""tí"iloíák-i;íeíiltá-sára a lehet ségek negvanrrak3 ígÍ na&yobb "sportegíesiiíétín'erl k5;ii1;t;k"'',*iirosot-
nárl. vU

* "*"9 ut*n.p tlás bízbositása plan+"+ 1gen nqgJ seg1tséget jelentett az 1skotákba]l ates nével tanárok áIbal végz_eÜt vÍvás- ktabá "._ orí"' fíataíorxeráx i" 'oaj"ilÜ"'_eli *"s-Íenenr1 a v1vástl ákík olyaá heIyen lakbak' ahol rr n 
'otir. 

áátb;i"oÁu"xá"át"ry._ nu az

tt



lskolaÍ viváBokta tás l€ndkívül nagy ezo16áj.atokab tett az eBéss nagyar vivóBport follen-
dltésében. Erb iBpo sok f1ataJJal í-sneüette éB Bzerottotbo nog a vivást, fel3ztDrg ho-
zótt olyari ttvárdkÍasgzlsu írvorat ' akalí nenzetköz1 szÍnüen nóltóképpén Mlvisolték vi-
vó4ortúJrtat ' váIogatottg} letteki vl1fu_ és oliüpla1 baJnoksáBokab szerezt€k. ful1ek bi-
zon}ltására,-azt hlszon, eléc' ha a Jelenlev(ik spórütársák közül Elek Ílona' KoYács
Pár; Efu"átí Rud'olf Yagy Pélsa Tibor olílpÍai bajnokaink nevét €Elíte!. gaJD.os' ez a vl-
rágzó 1skolaÍ vÍvás biányzík naL vlvó áletitnkból.
Eruek €E]rÍk oka az' }rogy a üosblleveló baná'r.ok nen réBzesiqnek olJra'n vlvó k1képzéobon a
ToBt!.ev€].éBí FőÍskó]"áa'- hoay legalább alapfoko! uornék vá1laln1 1skoláJutban a vlváe ta-
nltását. Jelen1e81 vers enyiend.ÁzerÍle* feléplüése sen tes'L lehotővé ' bo*Í az iBkolá.k
vÍvóe]red.E'ény€L vLÁsza-b'assaíak az iskoláJukrÁ' és lgy az tskolák, /a üeetn'svelő tanároV
seü éldeke l te} talxulól'lr v1vóered.nényo lb en.

Ml' aklk látJuk és ÍBnerJiik v1vósporüu!_k s6rr6 lagyobb néÍv-ii zsugorodáoát1 súl;rosan nrr-
laszüaEálk' ha nelo köve tnélk el !d!d6nt a n3n kérné!ts felsóbb vezetésij*et arra' ho8'y
e vÍvásü Ls ve8ye fet a közóplskotaí baJDo&Bá8o& rsrilszot{b€;
Á Bza}mai nu.ll{a €rednényesBését az eEÉb lebetógóaeke! &ívtil" olsősorba[ az edzőL e IJÁ-
tottság' ez ' edzők fetkéázüItsége I az ád'zőL nuaka 'nínősógo Bzg.bJa neB.

Ázt h1gzen' ne.u szi.iksé8ea a ü. ors zá8oB Értekezlet gtőtt aut fglte8étnen, bo&y a vlvr' l
nenlo.íre BaJáüsá8osa.u i8Éry11 a sportöIók]cal az eg5Én1 fo5lalkoásb és nenqríie re gk1-
véjo'ja az ed'ótól a t€cx!.1ka1 okt alásnst tö}éJ-et€B lsneroüét ós EbélYiilt. náxasfo}nr
fo1készilltséB é t. Ez csak olyan edzőrÍ1 1oh6t8é86s' a}1 [uJtkáláü híva-tás Báe rüén Fyako-rolja' éIotót botölt' az sdző1 hÍvatás, sl tud !éljr€dlrÍ a v1úó oktató-nulka részIetelbon
1B. lzért .u9g kol'l talábll' a lgbető8óEét Fm'Pkt bob. fokozatosa!. főfoglalkozásu b€lyokoü
üel'elthe B siilk. Ea ozt nan BÍkerÍ.ll elétií' slLo! a vlvás tovább1 baqya[]ágávaI kelt Ézá-
Eo1nl-.

^z 
ed'zőL g1lÁtottsáB JelaÁleEl helyzets uayalcaa,k atétÁrnasztla a T.F. vivógd-uó-kÁozö

ta8ozatá-u8k 1étJo8osultsfuát azza)- a !.óaloÁltÁ8gat. horv 
'1o 

cöat náron éveDldérrt tö'?ténlAkr5-2o fó]r€k a beiskolázÁsa' ben€n évélrként rrgy 
' 

bó8y í taBozat több éYfolya@.ar niix8al'jék. Á J elelrJ.e 81 báron évet 
"é6r lv"g kertení fet6iátní. -

Áz odzó utá!,Pótlóst ne+gsg} 9_T.r. t96oEat4tó1 koll váraulk! beuen a negy€L szöYotség€kéa Bzakosztá{yok b85z!á1já,} }1 a ter{ilo tl Tg-ex álbal óve'lkénü nenrendeáéere keriiló a-
&J*armaana)l !.uüa üko z!'ak éB haJla'E'ot éI€unék a üaifo\ran eilirágzésáre óg a vivás oktaüágátelsós@ban bivatásubmk és rrgó' caak ál.1áslral tgkrltiL.
Á,Bzi'Yeté8- etnlike r d-T. 

_ 
E1)orJgBÍ olYtárs Leztlonóryozósóre nÉ3alg}ltottut a M68üsrsk Ta-

lísls9 '*9*yn9k tagJal. az öaB?éB ne8torgdzók. válo8atott kárettagokkaI f odEIE-oii6T?Í:
Í9!!-az {ys?, eEres-blzotbsfualnak vezetót, orrróeok, i Tegtnevelésí'TudónÁai!'; Euta io rn-üéz€ U .Eu,'8atá'Í6a. Felad'ata a_.TanÁctnak llD(lazokkal a,p!obl{p4}ka1 va1ó foglglkózás, anetya. vlvás oktatá''rD]rat a nal kővét61n{nyetne[ nagfcleioőn -áIotu* 

"iáá. fráEiliiiou"r 
"i*ff{ffi'3;i*l;Ti'aftí{3tit';}"*i.;"1'ít-gn*.l,r6mfrnjröÁö";-e-tai'dÁ_noasze-

Pl3"u3".íll3t'"t J*3ití:ff ::ffi#ffilff ,#i*F'-i#{íiit"iiT*# "Í: H:l"i:kozda k€Il' f€161€teü kgll
_ ÍecbDl'kaí vl.ggzaogésilr'L !1bő1 ersat?
- M11y6a b:[bák lolbgtők fgl az oktatásba.n?
- lltegószttó foglalkozóa belye a vlvásban, a!'nak árárya?
- Ealké8!ülós ás vmee4yzés optínÁl16 ará'qra?
- Iz edzés és varsenyzós rlünusa, futteÍvauunaí ?
_ üe8batálozaí ég ?ö8'1to!í a ko!:EzgÍ'{l vÍvóetlzés fogalnát ue8fogbató óaro'r?
- Át]'é tí&ug ' Iobanó 1gtü-E a vlvás' ha 18€!.' L1ben lyltvánul b'o8?

Hogyan leb'etne ezen' segÍtent vagy negakad.á1goznI?
Míérü nen véd.enek a v1v k ?
[akbtk&1 kérdések tobb varÍácÍ s k1d.olgo zása az egyes akct k végrehaJtására?
Takb1kat felfogás ktaIak1tá'sa, k rmérk ozéses, kÍeséses vag:y csapa, veiser.yret
MíJyen életkor l helyes a veráery eztebés?
Á let rés d.iagposztíkájá, felÍsmerése, de legf képp annak mege1 zése1
Á vereenyz k éLetrenci;e a felkész.iiJ:és alatt, edz táborban, versenyen.

{f}os't"ttak élelmezése'' ébkezése, a doppÍng kéníése1 pro eínek bevÍtele & sza*Iezeb-
A b1brLtnus és ahhoz rna}' alkalmazkod.ás.
Á versenyzés pszíchol gtája.
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Tlgltáenl a felkész1tés ós edzós fo8abát' D€I,t sokaJl erys!1őöé6Je1€t tesznek a két fo-
8aJ'o!' alo inkább ÉY'nak 8'Jrakorla t1 no8valóslüása ktizé.

Há'ry ávos kortó l l€beb a fiabalokat Ea€yobb me8tgrbe}ésü rounkára fottd ' 
nlkortól lehet

tőliik a na:dnálls telj€sit!élxyü nogldválJt1.

l.z al8ov€bó te8tÍ káp€g6ége}1 az eró, az fuyesség, g'yorsaság, az állókópeasé5 kö zí11 no-
ly1ks t; n1].ye! ardqybal k€?dJ'ük feJteszton1.

Felkósziilás1 1dő slaLok opt1náIl8 ará.{ra.

g:yan 
_ a üerheléB ,"aaJrsá8a

::Jff 
ínbgnzÍtága és az

^z 
Edllő Blzottaág éa a llo3terek n"oá""" e kérdé sek fe1dolBozáBát ta.rtsa elsőTendü f€lada-

tÁnAk.

E].téró fe1fo6á.B tapaszta1bató rromcsak a téchDikai okbaüá6b9!'' ba.ueü a verseqyblráskodás-
b8Jt t8. Iay p]..l a tánadas ' pel6otánad.ás' kltéró azuTáEok' vfuások' a kö zbo üá.nadás ok 

'tenpó negitó}ésébe!.. lzot bLBzbázísa a versorybíró és Ealző B1zotbefu között folylk.
1970. jsr'uár. ,Í-Tg tsrvezziik széIoEgbb körben erybehlvllÍ a versenJ'bíró és etlző 8-Dtó tot 

'ho6r ozekben a kórdésokben egységos felfoBáBt a].B]rltbas sult kí. IEen fontoa'foladat ezek-
nek a kórdóseblek t18ztázá6a iDucsak bazai ' hanen neleze tközÍ szenpoutból' hogy a.u€BteÍ.ek
o1y8n akc1ókab tre tan1tsa.nak ' alnol'yeke L á versenyblrósérg nen értékel}ret. En-ret az BIry| ag-
nak a f€Idolgozása Eájr több hónapJá tart.
U8yallcsa} alolgozlk iú edző blzottBá€ otya!' d1rektlvá-k összeáll1tásán' lreIy fi8yele!'be
véve a lo8korszeribb elYeket' negBzabJa' trányelveket ad a válo8atoÜt keretek féIkészt-
üéeére és a szakoa ztáIyokb r '* történő ríuirkára. -

X1kiltaltiiJ< két jól felkószült és éJ.es'szenü edzőntet a szovje tuJcíóba t a-nu]-rnáqlnrüra. Blzto-
Bsk vaB]rud{ abban' hogy ttreBfirye1éBiikból bóven tudu-n} profitálni.

^z 
adzőképzéBt a T.F. végzl. Áddig tB' an16 az edzók továbbképzését intéznényoeea neg

n€I! Bzervezlk' azt nekiilk koll Bótot[uck. BzeltivüI !Í!den edzó köteleB eAyólú üovább-
képzést végezrrJ_. Idál-g n1Dilo! éiben neglelent egy-egy a v-lvá6 oktatásávali" nódsz erüaná-val foBla'lkozó kó!yy. A vÍvó E1radó edzői rovatában fu1ld.eu bónapba'l találtraünak va1aní-lyo! gzaknaÍ tanulnáayt ' oljuttatult a szakosztályokjeoz értékeló .'ielentéseket és beszá-uolókaü' anelyeknek 5indos ügnuJ_uár5rozása nl.nd BéÉÍt a továbbkópzé sben.
py'pirr_ nevelóse, l.íkqpzése a vÍvás ba&l.o!ályafuak ne8f€1€1őei1 az eB.JeBiü€tÍ mu::kára
Öpul ' 8not a v€Íseryzők fog]'alkoztatáaa egész óven át folyanatosan' tervszerüen történik.
szövet_sé8Íink szervezésében és központÍ tá-mogatássa] a f1atalabb évJá_ratu vivó1nk lészé-
TE cBak a \

' - klválasztó velseryeket és a
, - ryár1 edzőtáborozásokaü szervázziik.

L I4-L7 é\ !özi'tt1 vlvók vergeEJrgz be tés í !€ldBzerét úEy ép1bettük fel. 59gy széles ala-pokról { 
!]'r ulva - 1entró1 fetfeIé eryre !'ehezebb tetaaátori és cé lk1tiizógek-f,a:nasztógÁvÁr6ryre gziikÜIó körben -, hosr az kíüel jed.jen ez o?száE valanennvL tratÁi vrvolala- rc.'

á9_fé Bül_ve ' átsziirv€ i8-yok6ziilk felkutát[i. a tehetségásekeü, eg}ben ézzel a virsenyeiÜeté-s1 relrd.Bzorrgl 1s Be8ltJtik é8 f lsrelennsl EsérJiik tóvábbf e jlód.ési'.k6t.

IÍJrd. a tavasz1, nlad. az őszl kaiTz€ tl klvá].asztó versetryék létBzóm adataí gzijkgóteesé üet-ték a kdrz€tÍ b€oaztáBok nódositását' hogy eryeuló aráiyt tergnthassí.ilt a távodáBok ésa Bzirto8 ztÁ1Jrok tétszá'oa közöbt.
Lz orszá5os kivá].asztó vgrse$re.k ersdnéryo1 aIap ján a nyáÍ fo\ránÁ?' a serdiitők közi,il
F;.-Y_lI{*É9i* FuF 40 ftátalt 1rYlui,k B9s a"nyárt Éd'ótÁb-oloz á.s;a. 

-D;'i1'üí-'úu
a Usolgred' Hevgs ÓÉt yeB?pl E- ngrygÍ [g. r€nd€zett r\yá_rí tábolozáBb' shol vivók Ís sie-rePolt€l(. _Ezek.a qrár{' eiiz őtáboroz áaok E1nal szaha1t'n1Dd. eTkölcst Ázenpoutból DÁEv !t6-
FI9se899_ J€J-e!'E6D€k flata-]. vÍvóL'jok ég szakosztá\raiDk Bzá.náTa azáltal. Lorv ósztöiiőteclaE a taborozáson való régzvóbel 1€hető8é8€ az összea fíatalra. Ezekbón aí edzőüáborok]ban i€en a_lapos 

' . Boko1d al.u, általáloe és tz8]@a1 tíiápzést tapraE.'Éi'y rr"en*6aooiÁ[ó"o-zag_J.7 nlulk9Y'apJáü véve aIapul trapÍ >4 óra7 v1vássa}l ösegevótve olíalr slakogztálioel.alloJ- -betg!}ént csat oI- kót alkaloluat aan L L/2 - 2 óraÍ vtvás, ez Lb, á-, bóú'la*ép-zéanek faleJ. D.eg.

Továbbra i'' {rJtit az MTs. szakszövetségl és Módgzerta-D1 oaztálybr hogy biztogttga szá_m!'ba_ €_zt a..tá-uogatást azzal' hogy ezeÉbe a tÁuoroita nég 
".ffoúü rjEÉuaíi-ii"t.r .,.r-

Yót ktilalhesBüD} a jövőbe!.
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].97o. Ja!uá! l.-éYol éJ.e tbe láp a !ódoBltoüt nl_nős19á81 radsz€Í| ?1--!9?2:rE ngraa pry. Qry'L)'/Ql J8nuár Io_ÖYoI éJeuDe rep a noooB]-EoEÚ uuJrqBluogJ. renq.'Jzen aé..L2'(É-It5 Jrrilr'.í(r ('rv!'q
bán; 

-uíeÍgt t erne az 'ílJ nín sÍ-tésL _rendszelTe , Jayaola unkaü_negbe tik. vo1n9,, kfnzultál-ben. M1eI b erFe az l mÍnÖsl. ésl- rend.szerre JavaBIaEuIr.Kau mo8EeEuulí volJla' JíollzllJua
t É a Birats=, a ilín áÍt - és az Erd-z B1zottsá[ok vezeÜ Ível. A nÍn sítésí szabá\rz-at
'megJe1enéséíeí esrtd. ben' az !f,Ysz k1ad.ja q-kápesLb -uazg8_ák lJb lt szabályozás{ll ,n9\7etqrí .en'torilletÍ É vetségaek és szakoiztálynÉt negkii1ditnk. Jávaslom- a negyel V1v Szii-
wetsÁcelrnek^ hap,s ez {cÁi-veknek rreefelel ei. e rrzomglzéd_os meeYékkel' beszél-jonek meR al-iebségek! kr hq8y az í8ényeknek negfeIel eí a szomszéd.os.megyékkeI beszéIjonek'ueg-aI-
}qlmaa 1d. p nÜot-és ktjitis n nend.ezáenek képesÍt versenyt éveabegy' ese le5 ké aIka-}q]mal 1d. p nÜoE-és kt'átisén nend.ezáenek képesÍt versenyt évéabegy' ese J.eg ké aIka-
Iorq'al. A -Bp. vtv Szaksz ve ség L/4 évenkbnt rend.ezbeb- va8y nesbÍzhat szakosztáJyÜ &IL-
nak ne8rend.ezésével.

l Yo!6e!y. a Yoa.sqYeuto ág n6u ncát, há.rrq[ Ázoroa tar.toz ka1 fiigavéDJre a varaanyz6 fel-
lé8!ítéB nok. 

^ 
it'!' áv1 v tisorypro8TaDo 8y álll othik i'sBue ' 

hop e'zal iráIsát8u]{'
dlE ál-lrrk a glakos'táLYok !u'rká1e . t! I. o8'tá.lfuaE rész r a n !'é kiizl verseryoko'l
ldYiu E.lo. a rI. osztabuat r áz re 1o-14r a IrÍ. oaz áIynra.t rászár 12-16 veraény!
ljrtuJlk k1. lzekb z bozzá'lszánítbAtJuk a kfilÍlaliiz6 k1zá!ágo8 velsorlJreke ' 1ry az vJáTa_
tt_' f iBk laÍ-' ktil rb i'z csq)aÉ, krrpa- és Bnlékverg clJrgko , val_anln 'aztl bory az
aJá'c6oryabb oaz á\ru verse4yz rna6asabb o8z tályu vorso'nyea 1B Íldulhatr atxor a1o8 ai1
ver6 nJrré61 e].ka].nát bíztosltottu]t a vgrsory' k foJl désébe'. 16r au év[ 'ai6a'6s Yglsg-
ryek sleán. neEktizolitl ae bszá'zat. Ea évl 4Ö E'onba -vaaá$appal sE Dolu.d. - aníkor
á}talábarl a verB9ry6k9 t r lralozzirt _' alrkor 96r- 8'y há vé8 ! >8 vslgery kgliu Egror
dezégre az' orszáa lkilliir i'z b.hretn.
E1atal Tív furk ás ktÉebb sz a!'o8 ztáJyalrtlí folBlalkoztatása' selkgnbéae cérJáb l. lavaglou,
boBy 1971-t 1veEossiik b9 háron f a_ csapatotkal a5 I.' II. ás III. osztáhru Jusá l osá-
t)a baJnoksáBokat. A, egyeB osztá\rr'k!,g1 8-8 cgapa 1anD'9. .l't hlg!o!. hoEtr ltt' a' ot!
az4gos Örtokezle on, t5D o].dalrÖr $rl.1át1wc' k zt'g f elfo8ás 6s elYl uogáIlapottÁa ala-
kulba na td.

. rrol.
1 Bp. v6r s letoor áttal ve*kgl ezélst ks'aloi{éíÍiezett 6i az ta n1d'en 'áv végán uc6ren_
al z tti 961 8BzanJ. ver'Bg4y' melybe a Bpí-t Ytv sEiivetséB'l.s bekapcgol do t' a Eng. Lsfelkarolt' 1EeD na8y n pszeriiaég::l tétt B! rt. Eaoko! a veraeDy6k6n t1oo-120o fíatal vlF
v szokott .ne6Jelcna1 az orazfu kiij-iinbiiz rÉszeír l. Öriiulot iiva'zitlhe íiik a s! lvez ket.
?Hk ilyon ha A'l DFé.alv ta'[e88o1 ezt a vgrgeryt 2-2 és I/2 lap alatt rendben, zilkken nan_
tosorr E aTs Dd.oaík.

D ma auék t[s8' hog:y a J.obolyolÍtii]ssal kaDcsolatba!' ! atosí lavaBlattal él-'t.k. ur.yEud-g
Üi'bb olata].T l x;!8gott el !'ár'- kiÍoaÁB, hogy eg;y-op ávfolyan' várselyálr. rnelyio áttáIáta!
J.go_t5o v r8sryz Je16n k65ík' azon vá5ereiLuéAyb n- csak 42-en vebetíek'réez\. Azt a +2
! ! liey áLLaprtJ át [Ó8' bo&l a-.rl. ' esét1e6 a ÍII. oaztá\nratat kla!' llk éB_a ü bblt e8y1uy rrE5J.''l-ItrPluJitr( alo$1 I]o[íy l llo7 eBeureg a ulo oBZE8.I}ua.E'aE JtJ.emelJ.ll eB a EoDoJ.U e
?:7 pgrce9-}8y3el9Í9!j 

'u9p""}! ^yersen{en.poTt933ÉF é" a_l-egtiibt pontoÜ elérbekb l és.at-r ^-^ a L -r-L ll ak1ene1üekb 1_á1a+Í9Ják ryÍ_ a !2 f s mer ,qy : A bbj- ezzeJ- táte3eziel eltglÜetrDot ara+J-9Ják tsl a 42 fŐs mezŐqy . A t bbL ezzel befeJezbe a versenyzésb. Ezérta 2-2 BeTceB vívásér kár volt a 8yerekeket 2oo-25o km. ávolságr l hrd.apesüíe és vÍsszautaz a nÍ. Ennek BDortbell értéke n{ncs- oIvan meeoldás lawasl'crk_ hooro ilr{ AY|taa A \ráTr
Brrdapestie és v1sszau azÜafnÍ. Ennek_ sporÜbel1 értéke atncs. olyan negold'ást Javaerok, hogy ák1 err"e a, V T-

EenyTe eIJ n' feltétlen rr1vbaason k :mérk z e . Há sziikséÁes. akk r axhr az aIs varvpvg./lv.'9tdvg' 49.Lv9 v.lEJl vJLvIllJ'E EÍ'rll .Áv.Ltlll'I-tLLrZ9El Ur Iré E'zLLJí.lJe$elJ'1 aJÍÁor aKa.r az aIBo va
l-f:Ef 9$l1l*o9' vasT a csapabversenyeket k1 lehetno hágJ.D+. Ez a versely a nary
Bzam mlafb sokakat megtévesz,t a' sportás- helyze énok rtékelésében.

k :mérk zés . Há sziikg,áges, akk r az als va&r
etLY a nalrY 1éÜ-

Bzám nÍabb g t á sportfu- helyzebének rtékeI'ésé
sPortá8ult bázisa állan<t an s'iikiil. Á apoEto&yeglustsk. Eza*osztáIybk a lsEttibb héIvon
n'áLT ! +' tudj E blztoeitanl az oktatáshoz, a vérseryezté é shez gziiÉégeB f6Ítéte1 k i.
,/T6ront r' felszerelés bizt_os1 Áaa' versáryrend.ezéÉi és utazá.gl k J.t; 8ek, ealz l bér_stb./
IgyJ_T:g. Í9! ví8, n n soDdolbÁ$* fo"' . F-oby az eázés'm'nt<a szÍnvona1a_iaÍ"lén:"yr=e ls- -'
llEEEoze-tl'tBe a vá'logato b b ret folkéazítésL'n'nLáját.
Á. szakogztáIyok' e4z k' J9+e+r98 szinte káqrszeríilaek !'ehéz edzést lehet séaek Li'z tt a
##Ü+fl!: i&:íí--:53"'*í*íí":í"Tíi:o:3*fr:íff:*-3+BHái+3Í"*}'tti"ií'Ínti}T"sffiÍ-
az u-t_ánp tlás ' a J Y rrÍv Iré!'zedák ntndánre utár}eao 

"r"poÁíasga1-YáÍo oti"i3""- .'"r.
xosÓDb_ E J-JrosF]^ vi sBza}at a feJl déBlo. A t lsebbi f lee á vitlák1 szakogztáLvok rt kglreseneJ nencaaE 9-Jolen oTealm. ny lt' halen az utánp tláa-nevelést, az okta :neve]. nu:r-l.aE ls,alapul. kel-L vennr..Az 1lyen sza}oaztálpb l a verseryz k áagyr'észe az iskola1!a[r!.ea4].aLt!-befejezése,utá-D' rontlBzerÍ!'t el áiozi.lr abb l a várogb ll- "n'-t46g á1l''sz }-
Ti! t9.+'. gye onr 

' -f 
tslol Ja va8y katonal szolgálatra keriil'. Á írJ"z"'ár"oot'ís s ok_

;ff .fiffii"#tit'Í5*á''i"ÍfoÍffÍ.:f;i}i"*$".*:s*.i'L;lB:l.gi*"'3"*r:l.'g"iY:'i
ítJ helyii&ia naryré aziik tovább f olYtat ja a vílÉsÉ

'!

trdÉi4fíö-iil:ii];r^*I';ffiffiffi:},!Ííií3Bi3ÍEt i3",Íf.,I"á:"ffi5í3"5sl:,T3$ ;ooobaJ:Íok1 rgailgzo! val8ne lJ''lk oszta\yátáa i "c"á'átvá;;dk;"-_i;;"ilp;ij!ii"í'"."p"w.*
'Bryen 

e1éÍt ore<tnénv a ázatosztá{.:"noJriéÁét ii-áa3á. 
-n5yben 

nuatá ju -ni"--" g{_;o6-
tiy-.'-:í'iffff"3;:Í**'*í3l*#;Bá:'J ru:Ét*'*l*inte"*i*?i;'g1ili Ttrá 

_i#-

ilég aeveléeére.
Ezért Lrá:\yolJuk á_g lnarasztatJut azokqt a szakoa ztá\roka , enolyek az'Lato1 III. ogztá-bru csapa tbaJDoksá6orÍoa- ne.u vetÉek részt. u6y osÁzat t"e 

-e' -é."eqi'k"q;"i- 
3riáBé-áí6á t-

;Bil l';%3+:ííl:':3ltif#:: 3tdi;í:,|;íÍí"*'"fii;'$}"*l',Ílti#il fr:'fffr 
'sf

oz .rybeesett az Lskolaí'vtz"sat idéJé'éféíjnr-iEt" iott-'B;qlilz[as-;J i i!'L t'aott
I4



#szt venrr1, mert versenyz L vIzsgáztak. A tavasz1 ber.ulnus eryébként azért seÍu vO**'.,.
mert a II. osztályba feljut csapátoknaa násfél éve kell várniok, hosy a kcjvetkez II.
osz á\ru csapatbaÍnokságokon índ.ulhasgarrak. Ezt a szervezési h1bát k1kiisz ,bciltíi.k és jt'-
v re l III. -osztá\ru csápatbajnokságoka 1s ssze]- rend.ezz'tik.

A'versenyz k mj:r sí ésl negoszlása ftros

I. oq verseryz V 9O

II. oo verserryz k JA
III. oo versenyzl k )O

arárryban a ktive kez képpen alakul l

fua bud'apestÍ, 10 Fa v1d"ékt

ba budapest1' 50 {r,a vídékí.
7*a budapostÍ' 7o 7ea vld.ék1.

Ez azt nutatja, hogy az a]acsonyabb oszbály felé a vÍd.ék verselryz' L Lé szá-ua eg;yro n az
országos létszámhoz vLszonyLÜva. Lz ad.o t kciriiJményeket fÍgye}embe véve az mond.babj*'
ho6y ez érthet is, merb reprezen atív versenyz Lnkt B. Nagy'Pál kívételével' nlnd a
bud.apestÍ egyesiiletehaél vanrrakl a'boI iisszehason-Ií hatat1apuljobbak a felkésztilés1 1o-
het bégeko Á jelenlegí helJrzet, sajnos' messze e]_m'arad. at l -a kívánalont l, nÍnt koráb*
ban voIt. hogv tcjbb és naevobb létszámban kapott j kéDessésii verserrvz t vtd.ékr l a ma-
gvvvpvEvea 4 d949g_9b_ uvLJagw, gqtrgvp' 4vpplv v4lqr qvw\rÁ q gvuol*v4vv*' sJ

ban vol ' hogy tcjbb és ne8yobb létszámban kapott j képességii versenyz t v1d.ékr l a ma-
ryar vÍv váIogato ' Bár azb Ls megálIapitbatjuk' hogy 1fJusági koiu v1v k képzésénéI
yaIL Yv_v 

' 
!.lv J vvvv 9-' rr.l'aJvr.'9 Ág vgAolllucLu Aq'},,vv v dv^vyE-DE'g6B vgJ--'9l.rJz2\rv v.L\rc;.B.I\

ryar vÍv váIogato ' Bét azt Ís megállapitbatjuk' ho8y tfJusági koiu v1v k képzésénél
ég nevelésénél Ígen'j ' s Ü Jobb eredményeket értek el- egyés lrtdékl szakosiztályok' n1nÜés nevelésénél Ígen'j ' s Ü Jobb eredményeket értek el eg'yes v1dékl szakosiztályok' n1nÜ
*_!!1?q:"Il-"-h !9}9é1we a n38{..eg;'estiletekeb *"..Á,tavas2l é" .??"L- országos serdiil -ésl:rJuáál+ k1válaEzt v9rserry k iliint jében ziinDol vLdákt szakosztályok voroéryz 1 L Íti.lt3kt
8kik n88yon J képességekr{l éB k1képgésl l t t ok talubizory8á8ot.

Tlsztelb Sport ársak

Ennets' az orszás9g qr:tekezletn'ek az eredményességé +add- az b947a mesr Egsv menn;áb v'al -s1tunk meg.az 1bt felveÜetÜ, sok_sok megolilásra.vár feIad.atb l. .tnáix'rir'-nosy íanssort
szánd.ékoznék fe1áIl1tan1 az elk<ive kezend munkÁnkhoz, nég1s.els d.legesn x xííanotjava-
soln1 a veze 9kr ' ed.z k szánára, h-ogy rnin_d.enkÍ a maga eriiletén 1gyek zzék az ad.ott É -
1r;lnények nelle megteremberrl'a léhet lgsjobb leEet ségekot éÁ-ázeaet a lehet8se5eÉetj szenrezéssel' szor8aLulas és fárarlhaÜatlan nuakával k1-1s b.aszná]n1. OIya. vÍv áEve-d.eke kell keresní és fe}neve}ní1 aki.k k1assz1s-képességekkel rendejJcezneÍ<, merb.veéá
PoTgn- er_ed.ményÜ csak k1vál e5yé 1 képességekkol rbnaelÉeia vrv kxal éileHiot-ár. .e,it ts
9udj*' 4ogy-rÉv t csak rend.széreE1 rértrrsneretes mrukával nevelheb[i.nk. Ezért aa ed"z kfnnkadaÜ}anul' od.aad.ássaI végezzék okta nu ájrrkat.
M1nd.en vez,et és edz ervszerii, és szorgalrnas nulkával sr d.oIgozzon bovább szerebetbsgortá8uak érdekében, nogx a rend.eLkezáere á11, felbéte1áÉrnég jobb k1b'asznp^IÁÁÁval-ié-pésÜ tud.juck tarÜarr'| a roharnos fejl d.éssel.

"Nom 
vedtg $0m 0ml0k, $0m varázslat"

gmlgkgzes PBT$ÜilAllaR ATTIÁilA

Tiibb p1nt két és félezor énrel .ezeL ttl . a- gcir<jg o}rnp1"i..J+qkok ry ztesének, Zeus eql-19 P*l- olaJágb l font koezorxig !9ry-eátet"nonÍ"ká"";._9"iiía"6"'g'á tísztele 'rn6g' ;.-lével elhalnozt_a, szintrázban, stgd.ÍoLban díszle}r"p- ]!;';t .-r5Ítot;-b ifi;iot, ;;a" :kok d.ics ítették-számtalan érien át, triI a-neskíiÍ6obozetétett-^égbec"ii1éeben elte1t éle-tén 1s.

És elk vetkezebt az a korszak - százaau$pp.-r. anÍkoT ltAz é1 ír18y1é a fér*es sLrÍng}!+-t': l -.a4 aq-L! , aníkor a ']oép"t-15iizt tiíanátos bárat ae s-oii"E[ááe" ilaE;;en ésec_élJáb(l'l riJ..éIetr h1vott mod.erí or:_mpraí_JaÜék9kr-" *sy nemzetkcizÍ és haza1 kardv1v
ffii:y::"fl:í:"i:&3'tÍÍ*a-É"fl#3?o:t:í"il;íá*:-js'-i*Hii;álÍÍ"**ffi:ffiffi:*;;á;:"
Petschausr
heÜett neg.

Á t t Í 1a. haWanci éves lenne most, de aIís neg;nrenet :r-

ilt:trlt"i fi$""'di!l;3lÍáí.l"*3is."il#lT#s:t"il:J#*.B3í!3 í!i* i."l:íl,va6y nqso\rg arcát. fÍl_uán, v.gi ÍaioEuml-*áz"i _effoitr.záoén 
É3iá.o iii, -iiáLre rczott.

I1l*l .r=#yel.' blr9s..ltEolla1a' oP1a' alaláá|'-csat8}Íá1_tásávat r piiJ.t veken át D.E -pá! áB lner'Lká! kg! gEtlilr }acaq.t'a 3a á.Ye iiát v,a-[ iio Á_6;béilk";-á;; ;iáe;"p"s l ga-nln' az iire5 xaoatro teav s ianTí.uuá'" J;; 
-;-i;,i;;í'twe"i "3'_i"oiÉr8"já]* "

i$"ilffi #qffi 
':áifi 

trffi ;iii'i;Éii,#ktiffi ij$*'ffi r"{it"mj$Éí$il'al'h'{ Ledwg la6g ro3 ár 1''

L5



tos kie i tÁs6el iFY voDrzotta maAá}oz a t1zelbótéves f1út: '|Ha t6 velen ry8líoroJ.!í vLváa 
'i""'r ű; inuoióíI '' .l bebotséEek f€tfedézégóbe! oJ-y tévoithetetlon llagstro í6rat1all-

i"j'itlá!a. a ícras.úi ftúcsk;'. hús! éves korá.ra a- ]-€gjobb laByar vívók élvonalába ve-
""t"aúó_íÁÉai. úú'ó!néE" 6ws koráb.! pedlg az ansz terd6nl olifupi4;1' Einde'' 1atők 1o6_
iaáeorat ierÁenv-atnosíférálába. a fólelnetes olasz kantcsapat tagJait sorra Ye3te|
a vIsszaszerr,e tt' o1ínBl'81 ta jnokaás 9l6-ösorba! nekl volt köEzödletó.

Eabva!öt óvss ].etx!€ noBü... Estó]rkónt vóE1BBétá]na a N8€ykörúton. bambusz sóüabotJával
su}fuilana e8Jr9t_k6ttőü az útszé}t fá'k felé' Lilt réBenr ÍoJcse1' o1da1vá6á6' . qu1!B)8- 

-ráal... Benéi-ne a Euagárisba ' toresDé a ré6í trér York kávóMz lzeiü' ha:r6ulatáü. 3Ízoq}ára
lonánne a llnéIyrrlzbeÍ. abol'cBak tlészóros-EÍvln' a |rKapl üá4r í járbatoüt ka1aPbaD'' a.bol
rAttíkal.. van óár vaÉ* batm1noöt évo. é$y vttÉ.u SzllveÉz terkor, ölébeu egy bór1horBag 

'bam1nc év körít1 nkíásyerskotí sínoEatott' hala'Ddzsa nyelven |'elzoko6tan a s o n n y
b o y t . 1rók. f,ostók-. sz1nészak b'areéL4y alorüje közben' és Bok}al késóbb - DaEyon vg-
szélies idő}ö€!'_- feketé zs€bfósüJébóI röLtörzött bajuaszal ffltler artiku1áü1a! iivölté-
Béb baroauzálta. rale zlré haJtlaJd barátait' a nagy ktilöacöke t: Szomory Dezsőtr caoTüos
GT1üet ' Mé9záro6 EÍIrtnt ' a-Úkapltfuy _tl'és KaTiut\T FrlE'yoBt' akl éryezer - lgy nosé-
llk - azt nondta valakÍnek t rrgen' a halal1'ilzeát valóbaa éD' ta1á1t8! k1' de akus z -t Í k a i l a 8 Petscbauer. tökéI6teE1teüt€n.

szersttg az életet' éIv€zte flata].ságát' a alé?üt 
' 

a fólyt 
' 

a társaBá8ot. Á l'látÓkl' gz€-
nével fíEyelte az elbereket' s a hr!'ror lencséJén' kariklrozÁsrs l'ejlobt érzékkol; te-
lttal áJ.a t tal'' ad'ta vÍ99 za boqycinás alt róIuk.

De 18azj- Bzero]-ne a vivás volt, a kald a-oeJ-ye t otyan üókéleüos t€c}Elkával' o]'Jra!. cso-
d'ás pen8gvözetóg nol]'€tb' azzal az utó1é3h€tetlen g:yorsasfugal' anny1 szlporkázó ötlet-
téI talán son}Í nem fclgatott.
Té@ad'ó 

_ 
vivó volbI e.I,ek-a sportnak újszerü robba+ékolygágával, párducszerü kör'nJr6d.Eóg'

klasszikug Bzépsé8' tökí'letesBéB Jellelezte uozBáBát. Á nrakátaÍ - aho8y N3ato Nádl. !'€-
vezte. ltFesrvertény.jil| új 1apoL jelentetbek a v1váÁ történetóbon. &'ed..uénye1 né89eE ti.ik_
Tözik üeljeae!. vi5sza lragy üudasát - mert' ahory a Ma8yar vlvószölvetBéa hlvatalós nét-
tatásábaa olvasható - a döntó p1ll"Eetokban J.deget néba fe ]-uond tá]< a szolgáIatot. s Ínra hl]-fegzltott ÍdeBáuapotban fo.vása nélkÍilözte-a ne8fonboltsá8ot r oE1aüE_taktiká1kÉ*
sok6zoT alu]-Baladt Jobb ÍdeBzoLü elleDfele1vel szenbenn. ert a]*ór uár. a bizorytalansfu,
n;n:gtaleasfu évei közeled.tek' s nellőzésé és egyre iakább a félelsnó. A íos-Án8é1es-1 --
oU_np1a utátr gyötrődve és kes6rü szÍwel abbahályüa a vsroenyzést. Euszona;rolc-éves volt.
"Ed.di8 a }ardonlak álten' noat a }ardonbóI szeretnák n6gé'ln{n.

U8y teÍvezbe' !ogy_ a vorseny- ut4-! o tünarad-_ Áne rÍkában, tréDeT-Iesz' fÍlrnszerspet vállal,okfat éB játBzÍk' kardd8L a kezóbeu. EazaJött. é8 tIÉfáIü' nég uoáolvxott. d'a lelker0ó1yel6t fínou ösztönitk]<ol vala'tri közeledö' vad éá lsnaTotÍea áoraJlááia fíryert.
".. .uost .nár- orPilt fötött€n az 1d'ó' rozsda otués'üÍ vaBa!'' b.át bevallx'aton! mélYaéRes6zonorúBfu8a1 tölt el az enberek go49q79ága ós bohóc&odásáar tryetJzen_ árieráiaí-Á8io tgoldolabaíDatll - 1rja t9,to_bent aaplóJába.

Ti}s. 9? a EeJtés su}a'nt át, s-zorongó 8 zívén_'.- a:rcly ],eqsokára vérea valósággá váIt, az a

É3l'3"3'';"Éf,*í"i.}fl*íitrÍíHt l"ffií"8H frÍÍá;.jÍi"i"'"ls$,fuí* ls"h;'"g#áik ve-

lr... tudom' n6m véat no8 9n8en
so!. en]-ék' 6em valázglat' - balJós a lIrerurJr félett€úl
ha ngB!Ú.1lantsz barátom, forduu o1 és leBJrlnts.' Ilo1 azelőtb a:rsral. áItt.a karddal'
üalán &'os b aeD.kí g1ncs'l.

Petgc}jauer- ÁtbÍIa egósz lóry€ ó1ó_ t1ttakozáa volü a ke&r€tlgDaé8, t9rror. en'bet'l' elal-Ja6odás e1Ien. l].torzu}t arócal.-v!.$'org_obt rá az e1renáB6eJ vtÍté. Íi-.iító"-á' gooo"u
H"Íá3;sl'Tg$Bi iíÍii}]'$.*ááeí}iíi'Íl5la*:*l;.lí;*i1i#:E-""1E"íya&;r u*"''t

íRTA: Syposs Zoltán

t6'

fl#4'



A' BVSC - ktir ton
Irublin -. Irond.on - Lfthrghen

Áz 1d.eí esztend. lexered.nénvesebb
csapa ta, .bárom vazet vel-okb b ei zz4a YrY gpyegii}9!-e'. a BVSC .néw fegyvernenÍ konPte t

lnd.ult e} kéthetos brrráJára.

. áto[! laplE talto t ai É q' I!'f városlB. íubr{-lt. t1o!r - tri'Jn - Bo erÍlan _ ve-zebabl az utua} a bollaJril klEai t í6 Eogc} vaD E uaJd-i8; 'Et'zben Eotte lalbaa á-gorl";ivl'\r ,Blgvgts s elnai. &o ' YaJo'. ooB err iiDapí vacsold! láttÁ v nal aÍu a kiilr.ii tt8 Bot. 1ti''qlv !lde8J.o BpoclarlEesa' a cápa us'oDy 1e9cB loB x8Drtl Lacl- e*vébkáa !éLYos tvo@á 8
99{3t!a n 6. 

^. 
vlráqbáboru i lolt Éolben o\r sÍi la azere1rl - EarvÍ"5 ..Éor Ilt b be!

rgpEulLE a Ez18oEomzA8 peltJára.

. n pLe hárm ra és Daérk6u ti a f várog. IÁv'Ée*E3!EL" ; É&;a.i.,r i9i; ir"i"siié ili#:"i'3átT:Ts:s""ilÍ":ffi*s",a!.J!l !orld'o!' taJ.áJt JrEEoalot Dább lÉ\rauilvalaa -

, ' Beazér. _Iturl a Boly_b6ail E4lreasbe. rnEtla lotryutetÍbb cgilcakg. a Drb1ln fe]á wzetd! a.utor t!]La'toJa cBeldeasrr togqéta a r!rr8!ra! vtv ka ; |!oLt!.to el á L g 6grÍ 1ilÜoon ra.
Ííflá'8s'i!íÍ* :1ii3fft't'ii#3:HT3'*g""tÍii'in}3o'níÍ"f*ffib. 2J4n' a laJ!ill

*"*|*.-'*"tT!iÍ}8tÍÉii:3:i"i?"ÍÍ:i:á""n#Í:::í"":Ey:!:BrjÍi&"":E}33í1i#o*
isf*1u:iTt":Í:# Jt'::ifi P,Í.{Í"I#ji'Í'#F#í:iT;$;ltffi **iiíÍ#:Íl:F
|i9.}:11 Jearo'F{'a-fla af elnitE cÉaraajoaa-liJE !at#;;'o -&pÉ'&i-iiioíi-ilia"rt"x_
grrllrO.

r*-4tiFÉEE.ffifl "á--tlÜj9li'Í"ji!i:'l3&:Í"t"o'"ál"l i**Jj!l"#tr áiffii*r-Da karaueolták és báron napos rÉuLt tarto*oaÁi'n* aritt 'ar r" u""]ttJ'tHiai##;;-tét áIvoz lik.

n*o.jíol6"8í|Tj:Ég"H":árÉ'"'Ell#ji 3""i*áffiilHsÍi..yÍP;:Í"..i,:ft 3fi:Í5 *

tv]go - It váloAatott 10'6

á3ls:*'a*s:sáa{Y '_'a 
xá!olJÉ1' snb 2-2 &.i llleWo !Jrt!'o' o'co! ll| gaula lrg 2-a

Pá:rba;t t r l

- 
BvErc - IT Tá1*atott 1016

ffi!fuS;'o$]e 8. ?5t laryv'esl, sát1 2_2 g . l lLLa Vo o'!t!ca 4' sra!'' Eaatoa l-l1
r rf,l tiirr
BYBo - Ir YáloÉtPtt 9s7

PQ' PerrJá'ost }'' Eanrtí L,. 2' gcbDLE' 1 tü.r lu. v9 o'Eo{o,,r'lenell, fuÍÍ' a.e' ryat o'""*a
llEO . I!, r'dloEi ot lt rE

D' !o' B6tá6, Eos4{I ,-! r rgd.clhr 2 srr 1110 Evo futtl- ,.'!alr.otl 2' o'H.oa'.ca! v 06É
Tasárrrap

kednegebb r&i
ben a magyaros
befeJczÓsákor

ÍiÍ:#l"*"":$ffi'tÉ:É${ff f ,H"H*#s"li*ntr}Í'"3í::Í"Im*sg:Ti#-É*t'tr"iE!*trá'Etotffiff' *Í$}t"l 
- 

ilffÍ:*m"Íifr
ggte DrblÍn
aJándÉkok

Epontán oll ne&eJ' ilk az l]P és a naayai brnnffit

"**TfÍlflo'?7-{n 
es e Dary g!9!.t6ttel b, cs ztult.l .E!r Btolstett.IJgB kla aonlo Da6r_

:*s{$:*ffi lrji:ffi H3tr*hi#iliii,F.f# Hsmri.,#:,yni* "#-

L'lI##"d"iltffi íl!il"#'hT"*,*q'ffi H'#{*ff #ffi {$"H"u*,
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C1rcus neon org1ájában a fcild.cjn rryury h1pP+ tábora. csak be etézÓI a sok Iábn1vat n'ak'
a kti}s ségok ffiiiétt-bets t"r,t"í"oilrs t"á6"a"x van 'ebben a vi1á'ryárosban'. A Brit1sh M'i--

ue.,,'-gu a"lláaane Thury p"r1op[*ir,''-""íon1a so}n'xku"n cirxik emléket hag-yobt hábla.

lond.onban három egyestilebí alrá.]_koz n riet iink :részt. El sz r okt ber 294l a Sb.Pa-
Parls ísko]a a f orgalolueak ná"o'_n napja Átáaott .rij ragyog vív ernében a Bos on CIub
csap&' U a]_v a_r- mérk z biink

*TÍí*í*';t$:*iil:*qa'ffi a;Fi e: #T *g=' 
""T

BvsC - BosÜoo: i.,1u-9 
' 
7. xa" iJiri 'rl -to",alc6no 

, 

_Éopcsan{y' 
slauQ 2-?t _ilietVililIlF6ney 1 ,

';:táyS: :; i-i.il;"##, áfr' 11í u".

'EF.edménv.ekr Férf! t rl BVSO l B.opboq CI* V:4
Kamut1 J., ranutr Il., P TJánosí, s"g,o, 7-3-W: ' 1l}u-W9-T9d PooI+" 2, 9T1: G=S'!*^1:
ACUllI'a.VJ Uat as4v4 {at

A.'love lanrí , R. C ochen o-0 8y . , Kard l

Az els taláIkoz t kcive en, folytat Iagosan továbbí csapatba1áIkoz ka vÍvbuak.
Iry titué[-xozott á t'a"pusbí kaid. EKlra,xésáiil Boston I. csápattal és a SÍmonds Club
csapataival. ,;:

Eredménvekí'BVSO - Boston Q!&r_ Kar:d- 8l8 , L4-25. Ros tás 1-, Bognár r !9dgc_zW, 2-2,Eredménvek:-BVSQ - Boston CIub. Kar:dt E3 r L+-e>. !(osUas )t ]1o81} I-r' ilea-eczÁJ é

oet"effi affi-n.Q9c!en-2-z, B.tr'1sch"1 1.sÍi'eírEai.t 5.i
Évsc - síírí'ond.s Club B:B, +a-ao. Erd. s S. ), Ság1, Fenyvesi 2-2, Erd. s G.-f-y.'_f

T.i.Gr'aw.C.Grr.een1-isv.Nítr:BVSc-SÍrnmond.sCIubII:
le ÜveIJVDL, - D.lJll.lITUI[(Itsj VrLrl') OiOp 'tO-L)V1 qI-LlvD L). )

E.GraJrr C.Green l-r.Tobjesoí 4' T.Bourne 2' E.GTaJr' O.Green J_-I gy. {.oa.

"á ;;Kop""":ráy, száuo-l-l l raíoryti 2 g:J. r ÍIietw:ffisffi
1-1 gy,

Ok ber 1I-én az angol válogabotb Javáb nagába fog.1a1 ..T-,9nd.9n tr'encÍp8 C1ub vol az
e]-1enrárii"k: íri.'ou, szép"cisszecsápások Écizepetbé ibb 1é meg r1ztitk tcjretlon gy zeJm1 so-
Tozatunkat.

Eredménvek: Férfí t r: BVSC - Lond-on TencÍng Club 10:6. Kamuti J.i Kamutí L, 1-1,
Schn i .PauI I, G.PauI O BX. - - -Kard.: BVSC ] Lond.on reá ing Club 9z?. Rostás 1, Detre, Bognárr, Ned.eczky 2-2 8x. l illetve
OlÍlE-or gy. N i t r: BVSO -
Kovácsné,' Káro1yri; Szab r-1,' Kopcsááiiy w.'J]
ker 1-1 Ev. Párbait r: BVsc - Lond.on Feícing C1ub 1}:5. Ságí 4' Fenyvesí 1, Erd-os G. l
Erd. s S.-2-Z br Higginsorj' l-1 gy. Nqi b r:
BVSc.london-Í'encineC1ub.IT.9z?.Kopcsánd.Y4,Káro1yfi,s'áb2-2,rovácsffi'

iÜtIe;ohís } g:x.

A baráti találkozob k vet en, anely a 1o@oaÍ Do Boarrmont tereBben zajlott le' az
ÁngoJ. vtv sz vetség oLoaike Mr. D.Beaunont ' a n'ag"yarok nagy barátJa kereBetlen gzava}-
kal k sz nttjt e az íunároa !á8 odrk a1ka1ox0.Ba]. Lond onban veídégszerepl vasubas YÍv kat.
ElE alka]'o!ma] 1961-ben veree4yzett a Bvsc Ylv csapata az aa.got f vároeban. Dr. Ne-
deczW I'áazL a trirá szakveze t .ie Eegk gz nve a barátÍ iidv zl . Bzavakat ' értékes ajándé-
kokká kedveBkedett.az ango1 veáeb brek és vereen5rz knek. Ezt k vet en baráti fogadáE
vo1t a club helylséaébm.

Novenber l-én hagyhrk et érbékes ry zeJ_neink szinhelyét' ÍJond_ont. Á DoYeÍ*-oEteDd.e
Haj ut a ragyog sz1 nqpsiitésbgn caodáLabos volt. osteldeben Eeletrendgzerii pontosefu-
8a1 várt náraz ÜbaselJ..ít kiirii+ bí]- kocsíja. Ezt kiivet leg a hazaí f ld-uek számit [a-
gyar hát kocain folytathattut Da8yolr. kéDJreIEes utazáeu.lkat. osteDde ' 

jelenleg kj}alt v1-
lfuhÍrii tengerÍ kik t ée iidíil váios ' 

tea8elpartÍ k1svendé8l jében uég elfo5yasztottuJrt
ry Dagyon b'an6u1atos vaQgoTát és náT utazbunk is brirá!} utols á11oná6a: Mii:rchen feJ.é.

Miinchenben a bajor vív szajvetség vezeb' l vártak, s kaiz lték' hogy vaeárnap eete
a llibcb. 11 [\EnvereÍn torDacsanlokábaa a ba"jor vÍv váIo8atottal vlvu!]<.

' 
ineezre-!9c-9Eedaé!"9b N i t rs Bvsc - B&'t or VáloBato t 9:7. Kopcsánd.y ,' Kovácsué 

'ráqo1yfÍ;szTT''6'z::zd;-T1EEve-EdÍffiz, G.scr''"'t a- o gy.
t'érf1 t r: B\Ísc - Ba.lor váIo8atott 935. scbllur ' K8mut1 L. ,-r, K \IbL J. 2' PerjánoslTTÍ;-rr6iffior ' státnleln'o gv.'iárbait r: Bl'sÓ' - Bálor vá-
1o8a ott 935. Sfu1' Erd s s. 

'-, ' 
'FelyvegÍ' 

2 ' bat s G. 1-Éy.@'
Ju_! ' stelnlein 1-1 ry. x8rd: Bvsc - Bajor váloc atot !-9:L Rostás' Bo8!áT ,-1, DetTe 2;
Nedé z$ 1 gy., ll1et_ve ffi5-erffil g"y.

Á találkoz t barátÍ e riizésBel eEybek tiitt vacBora k vebbe. Enaek soán a [i.inchelr1
vezet k és Bportol k uagy iiriimne I' rie tték a j Y áv-re sz l balatod us8hl.vást. EBybeD.
Básnapra negbivtak mi_n}e t az 1972. éyI ollnplal Játékok Bzinb.elyéaek és épÍtkezéÁének
n' gtoklntésére

Ie1eJt!'etetIen naey é éoy. Á telcT1zi tor.oqY leBte ejér I elénk áflrlt a la8y
c8atálr BzlnhelJét szo].gál nég fé1Íg kész beriilet. MesterBégegetl kik'épzett d onbvonulat,
ég alatba elteriil nesterséges t kajrvollal8í ' ez ].esz a fest i háttéI: Á teriilet. a[er]r
} ! a f ldrészen t Tti]. 1' k zpontját a háron f épiilet foglalja eL:. a z/r-ad' résát .te-'detE slad1on' a IÍaEy Tornacsarnbk és a Fedett uszoda. E h xon k zpontí f épiilgtnek sátortet Bzerkeze e esrbefobr 8n vonul végíg, eB:y eBéEzet kéDezve. l náron éDtil-etEok D.veTBáuapobbaEi átadás1 1al bontjai: Tornacgarco.oL r'97o. náiuÁ ' Uszoda jrijr1u_s_ hava. a Stadion
1B



pediR aucuBzüus. lz oli_nDíat falubaa 8 ooo férft ós'2'ooo nől spoitolólak ópitenek egy-
Lét ásvas lakosztályotsat: Ez6n L1vül É8 2 ooo ed-zóvel és a 0o0 uJEá8tróval száDol l.
L sze&-ezésB illcsérí, hoÉy a nés alapok}at soD rendelkezó ot1r0pÍa1 falú toron1rb.ázai''t
lakos z €ályat nár rna3 ónen-it -d gIte].tát, az ott-upla utáa1 végb}es la}áskánt. 1nö1 falu
épüJe ttönbJe po tuB az ol1uplát követ6en a uiiacbeal. TF les!.

sov€Bb3r 4-én. ked'ds!' l{iiJlchon váTos po1sá]BesEeTe a Eii!'chenl Baüb'auskoll8rben aalott
foBadó€ü tisztgletiilkrB. üdYöz].ó szava1bai sók sÍkert kivá.n't a vasutaB vÍYóba*| Ie8fb
képpen petÉs azü' ho&r a fehé! asztal nellétü iiló Ylvók közül sokan J€l6[ lsbgaselek
na-J-d a niinchant óIrnpÍfu. t túra szakvezetöle köazönüe n€8 a barátl B'avatat ' bl!toB1ü_
va-az eJ.őtte Ézó]Ót| -ntraorrü €1 fogu:rk kövoünl anoak órdekében' hory kíváagágal s1kertil-
Jenok és nÍnél több érennel térb'ess€n viBsza a rna&rar vlvóBport a baJor főYárogból.

Noveeber 4-én esü€' az ]NtTv L8t?9 vj-vó €ry€Bül€b csatr)ataíval süafáta vsrBgryt vrvtun}.
Bvsc I. l9!1' győzött. Szabó - caTlé 2r4' teilsczry - Ebsck€ 8t9' PerJá[osÍ - EaBcbkÖ

1419, treqnaesL - Frauldorfer 19t1t.

Bvsc II. t9t12 ryózött. KopcsádJr - EasBaJsp 4'o' RoBtás - gcbrőater 9tl, Ea[uüt ,I.
- Iletz 1416' fu.ós G. - IJ€úcb 19312.

Bvsc.III. l9|? w6zöbt; Eárolyfí -.. I{oake 4:)1 Bo8túr - Parer 916, gobau:r _ Ea6ch}o
14'6' rdós s. _ seiat). 19:7.

A Bvlgc vIvócsapata a bároE orszá6ban összgBetl 24 fetyv€rnon1 csapat$rózolnet azer*
z€üt é8 véBl8 voro ü1€ n .Úaradt . A bosszú üúr:án 1Íó8Í8 jó ba!átl azelle!' uralkoalott. Á f6-
ry€]-ueze tlenaé8!'ek né8 cs8k 1€Bklsebb jele ssn nutatkozott. Á lliincben város pol6ámesüe-
rí fogaatárár1 na6r De8lepetéssol értékeItg bázi8azdá*' bory a lglgn revő 22 LüLti'üt kö-
zött báron k1vátétével nÍnalonki fg18ő foku végzeütaósü' valy eryeüen1 bausató. A BVEC
v1vók nhd a páaton' m1!d' a tá_r€ada]_nt ose[é4;skgn JEtésenntzísáztat si tiióátitátlÁú'a
Da6/ar vÍvósport Jó b$mevé t 

at". treatgczky !á6z1(

{r

A Vasas - Livornoban
A l1vorn 1 l'CÍrcolo Scberma FÍd.es'' vj-v klub neghlvásának eIeget téve, a Vasas SC. élvo-naIbelÍ kardvívpi'_gzo}'..ak1k az 1dén Ís megqyerték az országos kará csapa baJnoksá-
89t' L969. IloY. L9-27 k z<i t olaszországl hiráir vettek részt.-Ellenfeliik a t bb aciriisolasz kard. csapatbaj"gl. 'íCírcolo Scherna tr'1d.es|t.kardvlv Í voItak. Ebben a csapabban BZE-repelt az oLasz kardváIo8a ott háron' baBjal akík az ídén a tsrrbat ]IB-n índ.ul aLl.:uontAuo, ln.llonr"a.tro-os"Rrcoll. Á vasáE"B -t rovfis*.q']-r vI st.'fo dfri-fr;TinÚI P.Dro MoRAVcsIK E. és zutríMAbIG F. képrÉselték. Á hivaÜalos alálkoz ra-áoíé'nuer á2:4; esbekerfilb gor a lÍvom Í rrlv kIub tavaIy késziilt' na8yszerii vív csarnokában, suopszanr éÁ -lelkeskznségeJ. t .

Lz olaszok kérésére - akÍknek el ny-elen Ie Ü vo1na egy ha os csapa ÜaláIkoz _ a ve1*_
!eny}- Péry -hárontagu kard.csapat, a- livone t Á és B' a-Vasas Á osT csapátár-tornort< zosformáb'an vívÜák le.
Eredn'éavekr

Vasas,/Á /Kovács Á. Kovács T. Meszéna/
Vasas,/B V j
Irivonc. /A - Livorrr /B ?22
Vasas/Á - Lj'vo:n lE ?l2
IrLvorn /A - Vasas/B 524
T.rLvorn /B - Vasas/B 524
Vasas./A - Irlvorn ,/A V2

Áa e1s sé6"9- eld'cin mérk zés szÍnvonalas kiizd.elmet hozott, melyben kíd.omborod.o a Va-sas kaldv1v k__nag{PP}'tud.ása. A.kiiz nségbtazését nylrr1arritoEtá";By_;8y-sujp-"kcro Iáb-

i*;':t"Eí:*"}i;;:Eí':J"ru*p :tey"ilmr*a;;+'9J#ai;Í#íuÍh"I'iátí'*;itrr--Ez a feladat nem okozotb nagyoEb gond.ot áuuea'a uáíítsáá&l-"po;t;uerii k1zdelemben. -
$=:l:ilíid3Í7Í:Í# :!i ffiT:{e B5;" "i;:j;Ísí 4-'gffi6tiii;"ut*,Í;itxffi*'
:íi$ff' hogy a harmad1k helyet eld nt *é=tázo;bé; áíumaráaE"[-á_ rrvorn lák B cs.pát"-

Á d'tjnt után ii:rnepélyes ered-nénylr:lrd.etésre keriilt sor- melr'rrck ..Órvornoi-cir't-eroot6- atáátá_;TíáíHffii:i:8"T#}:"E?í;'.fr3*t"5"E;"át;3l3t"á""3:itiril:'-
8ya}cat. A hÍvabalos versenyeá: ttvtil nég há:ron1z6é" vivt"níi ár--oí'^r, vÍv kkal - kcizcis ed_

r!)



zesoken. - Ezek folyeunárr eszmecsert;kre is sor keriilb az olasz viv vezetok, edz k és ma-
gyar partnereík k z-cjtt, melyek során az olasz és nnagyar viv spont jelenleg1 heJ_yzebe' a
kárdvivás tecb-nikal kérd.ése-1, az ubánp blás-nevelés probléná1 és még sok á]tal -nos v1v -
-téna kerti]_b beritékre. '

Vend.ég]_áb ink mind.ent elkcivebtek, ho&y ottlétiink alabt j I érezzi'ik magu-nkat és a szabad.
íd. nkben is érd.ekes programokkal kedvésked-tek. Lívorn konmunista polgármes ere az, eI:
s napon fo6ad.ba csapatunkab a városházán és besséd-ében kÍbért aÍra íB ' i-'gsy a rég1 ha-
gyományos sportkapcs_olatok folybatása csak e5yÍk e]-eme a haryomiányos , szélééebb kápcso-
latoknak. Csenberícs Sándor et. a Vasas <i.e}eg:áci vezeboje válasaában hasonl sze]lem-
ben qyíIabkozobt és kÍfejezésre Juttatba! 4a8y fonbosságu d.olog az' hogy a Vasas SC_. l_
ez a nagymulbu munkás sportegyesiilet eg:y o}yan olasz városnak lehetebt a vend-ége' a}rol
hasonl an gond.olkod. elvbársak irány1tják a sporbob ls.
Két izben ebéd.en látot benniinkeb vend.ási.il a livorn i kj}Cjt 1 d-olgoz k szakszervezete és
klubja. Ezek az ebéd.ek ís barátl légkcirben zaJ1obtak 1e, a szakszervezeb vezeb 1nek je-
1enlétében.

A. zátovacsorán Csenberics et. átryujtob a a Vasag sc. szép aJánd.ékal a viv klub, a vá-
ros1 vezet ség és a szakszervezeb jelenIév t<épviseI Ínek.

EzzeL a n_tnd.en s2amForttb 1si_keres brirával a Vasas Sc. viv i htiek marad ak hag:yonányaík-
hoz, mert treng:yelország, , Szovjetuni és az Egyesiilt Árab Kcjzbársaság után az_ eLs -

'ln;nrgati?'k]-ubtrirájukon is j barábok' hal-ad. gond.olkozásu állani. és sporbvezet k á1bal
írányibott viv kIubbaI veheÜÜék fel a kapcso]ato . Mind a két fé1 k1fejezésre jutbatta
reményét' ho&r eZ a kapcsolat a j v ben er s c]ni és ál)-and. suln1 fo8.

A Vasas SC. jc5v(re kívánja vend-égtil j_ábni a lívorn í ''Circo]_o Scherma FÍd.es'' verseqyz -it és mind"enb el fog kcivebni, hogy viszonozni budja azt a barátí vend.églábásb, melyben
Livorn ban része volb' 

- Til1y .fános
a '#

VERSEI\TYEREDMENYEK

IFJUSÁGIN< ÓsZI EI ENŐRzŐ vnnsnmrn

. A MVsz..-1969. december b 1'-14-éE Tendezte ne6 a serdiil és tfJusáat v1v k szi or_
ezá,gos eIlen rz versergÉ , ame Iyen ninbery laO flaEal !'eBhivot veráenyi vgi -"ogut. --

Ered-oé47ek:

serdiil k cgoportia /tl-:I5 ér."uyJ,
._----KlEtr' I.-9oleár vÁsÁs ' IT..bd' i HsE' rII. GeIIéTt vÁsAs ' IV. Tábor s.vÁsÁs' v.TiiYÁsls' '1'-I. Gu1ácsí Bvsc ' vII. Néleth ETo''Ix. hdrényÍ ES!.

-'' ,"g9:ry+i'.^ryT"'i u..-' v.rmT. ' II. Kovács G . V4SÁs, III. we1sz slmo[tomYa'lv. Wergyr1 l. szolnok' v.- szelre#di I. sze8ed PosTÁs. ÍT. KTeÍ.z G.v.a.sÁs, v_ri.'cara ,l.sllonbor4ya' tllIl. Szab Á. vEszPRÍ ' Ix. Patáki Gy. vÁSÁS.

I,EÁNÍ rŐn: I. Kovács J. \rESZPR.' II. Kovács Ed.tb!.vESZPRÉIu VEGY.' rII..Tdbray Szom-babheIy' IV. Try}_{Zs4_r_ v.!'e}1e8h+ ovrli v-r.- nu""uurry csffiEl' wr. Ér"u_Éok'6scsaba,\rrII. Baranyaí-DÓzsÁ, Ix. lénárt-KÖRlWEND: , -!

Ifjusági csoport /L6-L? évesek/:

KARDI I. Tábor I. VAs+sr^II..,P3J.9:-vA94 r TTI. rtQlala HSE' Iv. Fekete EGER' V.Hon_vai IISE, Tl. Bogya IISE, \fII. Szab vÉszP. WIÍ. sona;aa neerr-Íxl ruÁuái risn.-_
rIU tln: I. Rácz SZEGED'--T-T. Párd.oczky..Sz_eged., {!I.-Demény. V.I\[ET. ' Iv. Patclcs DVTK'Vo Mo]nár HSE. ' vI. Nádházr Óvsc ' vrr. De 

"""ei 

-ÍlEns ; iX. - Fár'á;í 1gyí rrsnl -

tlŐr rŐnl 1. T th PÁPA, II" Relovszlqy yAsAs' III. KÍráIy HsE' IV. P1nbér
I:-Iggy É. Drnaujvárps;_W: Gerzaníbs ÉvScr--Wi. nneíeeb oSC' yIII. Kada Bvsc'SZEGED.
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cSEPr'T, S.E. Vlv szakosz á1ya L969. norember h &-áx. Ir. oszb. kardversenJrt rendezett'
L969. november zr-áh ped.tg-Ill. osbbl n í t r versenJrt.

nnmil lffnf r

Il.-.osasJ-.rgrd.l Ind.ult 11 f II. oszt. ég .w ia III. oszt.
1. Var8a Károly vÁEls' 2. Pest Ánta]. csEPELl 7. Ged. váry Imre oÓz,S.e,' 4; R nay lászl
IISE, ,: Szab .lnarág os9' 6. {akab lÁsz. DÖz,sl'' 7. Fod.-or Gábor EsE' 8. Szed.árkéqy1
LászL6 MÍ:p52, 

'. 
lfJl Látor 0y rg;y PETÖFI.

LII. oszt. p Í rl InduJ. cisszegen 55 f . /Ebb I 21 III. oszt./
1. Relovszk1 Már1a vÁs{.,s' 2. Ungvári Zsuzsa osc' J. Tarcsay Magda pÓzs.l,r 4. DÍko Mar1qFn
vAsAs' 5. NJrul l1ona DQzsA' 6, Gerzorr1ts Ámanáría BVSC, 7-. sárí Gyiir5yi Bvsc'' 8. Mez -szeged.i Lenke Bvsc l 9. Szab KatalÍn Pe fí.

*
I/:IDÉKI YERSEI{ÍEKr

A s oprod'l(Alc 1969. novelbor: b 2'-á! ItI. oBEt. ffl. rY rgéqyt és n í t rvorgeo'y
reldeu ett.

h il!. !Ürok t

Tá t t6rt Inatul ts szá.na r ITI. ogzt. 14 t | Ív. oazt. 2, t6.
1. Pásztor Bá1a Eltp' 2. b s P tgr sruÍe. ,. stgfa:r1cl caaba Buonba holv. 4. Ftal ozk1J zs f slí.lFc_' 5. _ lalkas _ 

Att1la BllÁFC ' 6r Íiirqreí !.tkl á nto ' f. Tál1ay ÍÁsrl El!O,8. Gabraí cábor glllc 
' 9. I r{'oz Í'uro Bzonbathe\r.

N 1 t rt llitul t azáDa. lv III. oszt., 
'8 

Iv. os! .
1. Pál Éva - szon'batb,ob ' 2. rrárv bzgébet szonbatb61y. 

'. 
Tátraí ilud1t gzoubatholv. ,l. váa_boaÉ-ETzséb t {!'rTsEa! 5. EorÍt'l!.l' Ibo\rB GIrITstri 6. !áná!al ifu<tlt Xitrnand, 7. tovtosa8dolna szo!batb'6!r' 8. Ulgaly Beáta GY:tEtT r. 9. rénet Eattth slulc.

MlB. va8e.erycl Tanácsa_ _$69. v !'ovenbeT h ,o-á! goplonba! !6nd.ezto log a hagyoEáryosPetsobauor I. oE!t. eu1 lveraeryt.
21 tJ lul lépott pás ra. F bí3 1 t1sz sé8et xaaz1aJr LaJo6 éa KgeBnga !!!' t l irt o be.

$EEEJTTZO

].. cBoDtrtt la].ter HgE ' uar{th vlsÁs ' slá1Á EsE
trLeso r ÁgÍalv1 gzo ba thglJr' Bgit BvBc ' GabDal BvB

2. cgoDortr NocELs g8E' Bos ás Dvsc 
' sz p sl vlEÁE;

trle3rt . Qitlya SYSE' slBoníts Es!

'. 
ogor'ortl c'y rváry 0go' Eár.olÉ vlBts 

' 'lsllcb BE
Xl-ssot t Ya.rga VIE.{S I CB.r.d{ ByBC

4. cBoDort' TotdaJr HsE ' Abay vlg.ls 
' lí ssz la G.VlElg

&lag tür u lill Bv6c ' Í169 A. ErÍAlc

BIIDÁPESIT IJIEB,SEITÍEKl

Elrfl*trr(o

K zÉPD tvl r

l. csoportl Mar th vÁ,sAs, tr'n l1ch HsE, Rostáe Bvsc' Wa1ter HE1E.
KÍeset t KároI;É v.{sAfl, Abay vA,sA,s

2. ggooortl Kocg1e }ISE']surarry IIEIE, Szepes1.vA,sA,S, Gy rvár7 oSC
Kl.esett t Tmd'ay ffiE, Messzéna G.vlrsÁrs.
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i'g{r'ffi i{:[ii F#:!,{l*.ful"i]Éifii"E9T'?"%;"'íqf il ;É: al"s]!;l"ii;fi'F^*

Értékolós r Fól€a budapesti Bzakosztá\rok vottek'tÉszt az onJ'ékv-ergolqirb"' yr+.9| -+naössze

íffi'iliila#iíhlFÍ'}tr"jtTqiilii"#LE;Fffi ffi ilÍhffi í!Íi'!ff-t$';"

Ktlsz ntltik a 40 éves Osztrák Vív 'Sztivetséget

Ne$'.ven éYos Jubilou'Dát ij!.!BpB1ta 1969_b n az oszt1É]C !!'v Bzi've 6ég' s tt!!' pl k1a4YáTvá-
bán NÓvá.'a PáI sokBztnroa ljiíJrái oÁ 

-íiÍasuájno]n De, szÚi'gtséai'Jik voit et:oi;té oikké l-B
ioz:'r ' a s'lortbarátl Brtrttrlácl *' k szaiutésok ktiziitt;

Az osztTák és a uaBrar v1v kat n1!d'l8 gzoloa ba1átság fii'tg- aiEBzs 
' .a kát..llvlv éIe taekll

í""jár.ttao is:rela"szergs.'e"-io-íÜuB"i"rÁÚa. Éppeo-" Jub1}9un éí'ébe! tijltélt p91dár1i
hoÉi az os ztaÉ'k BrrdJ |teosf. a 'naqvar cBapat al e&r'iitt utazott a klrb&l vlla8Daínoxsagla.
i"Eí,"iltáiáii ""ért"gáiv 

j'ias grep pgiáa!á vort íz, 
. 
nely. baaonl- aa.-Bzéppe1 tetéz d tt'

iiiíor _Áz 
vets fink itsp "$l]_- t teiéÍ._ory ázerepet ;átszo_tta* a !ÍE HavaD!ában ltregtartott

t.iÁ."toZá" ai- átuqr' 
_i'osy 

Bées' aiaz &.csztÍjk vÍv gziivetsÓEr n gkapja az I9?L. vi vl-
láEbaJlokság n6g!9Bde 

'ésénok J 
ogát.

szlnto véA !éIkíit leb tno id zní rbarátÍ j kapcsolataíid. p ld 1b' ats azt L! ssziik - ez ta-
rálÉréÁÍ"ses 1s.-blÁzá! 1.Ái".1iá-oyruo rán tioaoen 9a1a1!oz9m5 s z_trát f 6rvei.b8g'átal ntt-
Lar,-É""'áni_nal . Á ggovátgoE eÉ8tá' [eczereck alelatik, Rolan4 IoEoTt' ifudi [bost s
nínd a t bbi k l gkealveBebb barátafut k !é tar oEDal{..

sok beszéd' helwett: szivb l kijsziiat.'liik az oBztr } vlv sz ygtséget, s a'!Jla} nl.nden ta8-
iát. -"é"Ááo"uo-:ét. a-sái'veteéA széD'.iub1leu-Bá alkaJeáb l. Írvaniuri b'o8y voTseÚz 1k to-
iáuÉt azép.- és-vtÍá.qrasz l s1terele érjen k el. Ís k1vánju} ' bo6Jr az általulr !ei]d 6zen-
áB 

''írasbá.ináisáe 
a*Áportáe 6&rik fet6 JtÉetetleniil szép állonÁBa liry"o - antr l' hory

az Lexb, ryr,ull.orelt lsnerji.i} barátalnka ' el z tesen i9 n9E8_yÓsodf,un&.

Eogadlák szinto sra uláci nkat l

tliárásuh a tehetsg$Bs vívtik kiválasntására

Irá-T t dík évo fo8lalko'zunk a be$'otséges aordtit ée ifjuBfui vÍv k v1zs8á1abáva1 egy
nu.o] kiiz s6é8en be].ijl. A kezdotl, e8y siileti nua.kárÓl $64-bon át é+tiin} a nyárl k zpoa-
tÍ e z táborokbal tiirtén feluérésekre és negflgyelésebe. AE ta ! dgzeTd!Dk t fokoza o-
9arx Jav1tJu}' tiikéIstgs1tJ iik. BáJr tudlu-k' hogy a'vÍvás b onJro1ult tény z inek neg]rasad.á-
Eát ]. nég távol vagyu!.k uénely vonatkilzáÉban irzérÜ el bbre- Jutotbu!k. Muakánkr l esyéb-
ként rnár tiibb 1zben' b azá'uoltirnk a v1Y HÍ:ead hasábja1n. Részben a konklé kutatásoklÚl
/L9'66. nov:r. L967. febT./, részben pedlg e1Dé16 bl' eázésu ds 4ert4n{ rÍunkár l /L967. [;el.I
1968. narc./.
Tdd18 -qlltegy 15o tíw é8 20o ].á.lry rr'(lataívat tend9*9zii!k. .A fe}néTésok során t bb nfut
huszf 1o pr báváI klBérle tozttilk ' b'ogy ne8á]lep|tsut a leg1rJrább haBznáIhBt kat. A ren-
d lkézéslg áI1 adatok a.lapjáJn lehot !#g ]lyílb aITa ' hoal a pi bé}at gzolek áljuk' varyls
glbaByJu]< a 8yeJc'géke t és továbbra ls EegtartEut a j kat.

DÖNTŐ:

Gyengének és 6$rok kajvebkeitében továi;b1 fel_néIéare alkab.atlauql* n1n gii1tpk s' k vetke-
E kt kar}ta jlit ás-nyuJtás fekvii tá-Üagzban ' 1ábene1és gyakorísáBal 6Ö n-es Íutáe ' srilyliikés 

'

kez vlv k nlncsenok magasabb szinten, ban.em ugyanolyanl(ezo v]-voK Il]-IrcBeIIoK ma8asaDD sz].nue]"'' nanem u8yano+yan Ío{on aJ.+nas szQKoep & Kep SS9*
sekben,_mínb e 8y9nge-Y1Y }.. Kovotkez sképpen j9 ere népyelk nás f|zíkan éo psz1chomobo-
PoS r valamint ps21cho1 gía1 térryez kre bárnászkod"nak.

22

7, kl karhajlitas-nytrjLás fekv tárnaszbanl lábene1és gyakoriságan 6o B-96 f,u ás, sri.lylcikés
magasu8rás' eg]rszerli Ísnétl d" kézgyorsaság. A mogbizha sá8ob'ilsy d. pbc'brur el' hog-y a&
emh"betÜ pr bas2ámokban elért á lagob az azonos koru" d"e nár I.,- tT. os& á]vu vlv k át]-aenlitett pr babzá'noidcan elért át1a6bt az azonos korur de nér I.'-lT. oga átÍu lÉv k át1a-
ga1va1 hasonlítottuk aisBze. Az o8ybev6téB kLjnutatta''homr t 4ag&8gbt n1!' Blté8se1 rendel-8a1va1 hasonlibotbuk cjssze. AiZ egybevebés k1-utlta ba,'hosy s nagas4lh mínisrtésseI rend.e
kez v1v k n1ncsenok ma8asabb szinten, ban.em u8yano}yan-rokon ál}nák azekbep a képessé*



Ter.nészeüese, taláItu!} ne Bb1zba t ó€n rnérő, a Ytvó üebetBégre valóbdl Jel1gezó képeesége-
ket 1s. Ilyerrek vo Ita-I( pl.3 a távolugrÉ.s Toba'nmal' távoluarás he\.ból' átlóképesség1
_szQkdelés_ és eryelsúlyérzékelés. 

. NéháJaJr próbát' ez€k nelJ.ett Eódo8ita!í kell' vagy ujab-
bab beálllüaní ' n1at pl.! a szúráspontoseóg néiéBéü.

Áz érbékelő urraka után €gy uJabb plóbarsDdazoTt aI8'kÍbot h'D*' ki. Tánaazkod bur.k a'z edall-g1 tapasztalatokra és erodméryekre' szem e}őtt,taretothik a v1vá9 Ba.iáüossága1t és nen
uto18ó Borban alra tölekedtiilk' ho8y több oldal1ól teByiilk tleEközelíüést. Á konplexÍcí-tás e.lvá t é rrényesíte ttiik 

' 
a!'tko]] a2 áltaLáJíoe köldtcíób' ftzío1ó61a1 Drbatókat; fizÍ-

ka1 és psz1chonotoms képosségeket pedaaóglsí és psz1cbolóEtaI ee;]'átossógokat. irzonk1-viü a vívók 8zPkrnA{ f€Jlődésének kérd.ésgit og^'aráíü éTilteLbiik.
Áz uJabb próbasorozatot !á_r az id.gi !Ér{- edzótáborozásokon alka]_naz 

'uk 
a gerdiilő és tf-

Juságl vivók negismeréeére éa jellenzésére. áz e red_uéAy€ ke ü kéü 1ráayban 1eb.eb felbasz_Itálni. n]€ő6o]Pbarq feltá:cJut a iÍvók képességeÍt és a légtehe teégosebbekle felbÍvluk au
11lcté'l.esek- fÍ8yer ié t.- y] nőBÍtésiiJlkbeL D.e6J eIö IJii} a Jó és 8:yeDge ürllaJtlonságokaÉ, kápes-ségek€t' melJrek a t ovábbl m!1káb an haBznosak lehetnek az edzök szá!ára. Másoásorbán aZadatok alapjáJx leheüőség va]x az edzótáborozás hatásáDak loeóréBéro. vaevíJ neqáI1Joít-
hatju]< a feJtődés nagysáBáL. E tekfutetbon tehát a DTóbalend ezerrei a iíatal itvoti oa-
ze ü t8,égí szlnbjét lebet n'egállapÍtan1.
Továb b l_muJoka szenpo!'tJábó1 örve]xdeteg ténynek kel1 elköq]'.veln1' hog.y a T€atnevelésl rő-18ko]-a hrdoDá$.o s (utafó Intézete a Mas'ar_ vivó Szöve tség- ktrásére Elvatalosa! is f€l-Yettg kutatása1 közé a vívást. EzzeI léqyegébon az ed dí8i_I0u!.ka}özössé gí tevóxenyséÉi'id<
4yert el1s.oe rés t. Ugy érezzii}, tloly az eádígí nulka segítette a 'reÁón"ouaiió'i_Éafié;etdon-té-gé b€4' IIory a Kutató Intézet a Magya]c vl'vó szövetBé88o1 Larölf,'.e bivatalosa:r lsIograr&ozzéE a VÍvÖsport kérdéssíve1 - éBped-ig tud.onánJroB Ez1!ten.
L2 

'IvéEzet'L 
]tru-D](a tovább1 kedvezó előfeltébelekeü terestetb sjrra, hoBy hasoDtó nóc'olra.váIogatotb kéretokkel i8..f og1a].kozzu!k. Főként a rrzil<ai, psuióÁonóE6"oíéJ-pszr,,noró_

B]'a1 tu1aJdo']5éFokat_ ir:le bő€rr; !z anrá1 ig 1r-kább kívánatoá le"l.e, nert-ócyre ftrut azox-Dak a szá!a' ak1k különböző vivókel€tei ta6jai étr ugyalcak}'ol'." eÍon'ii 
_evöÍuéa' 

a serdíilő-é6.1fJusá81 tábomk takóL voltak. Kocsi., SóresÍ, Áüá'; sa6; 
' 
Táróryt oÁ't?iiáiik ' 

gt1ka Jrrn1or ée utánpótlás keret tagJ-j' továúbl f1fué'Loe t' éráárné j-:cát.

l'z évek18 taltó -!re8fí5Jelés és a továbbL eu-u]ra biszta b€rgzna na''ld a na*var V1vó6Donbtélosz. Á rn:.rka DóüolhatatlAa feltétele továbbTa i8 a szöv€tBég eÉ az inEéze t't;ííá;iáiígegyüt tuÍi-ködó se-.

iá'z' uJabb, T€ld 62 €rü. feLnéré sek i$!'orlebó6e utéJr' befejezésii.]. Bzeretné!.k me8!öezö!.n1 a nun-kal<ÓzÓsségb€Ir edd18 ré6züyevö 1€1kes szakenberek nü*a3at. rtigzoná ttiat_ íeláfri- szore t-l1én} szok nevé t mer.on_l{tént 
' a.k1k .nud.áJukkal hozzáján'í'd; a-;á;iái}üiiéioi'ez' 'reposPáInak 

' ^rii1öp'.cíüfu+' NagJ Ár"ádnak ' Íoröt ltuornáü, széteryniay ''iluírrrátl-frireaer: 
oa-b orrxak fejeEziik k1 köszöneti.ilket.

PoJ.sár J zsef
a MVSZ szakfelfuyel Je

Nag:ykáld.J_ Csaba
a TFTi(I mud<abársa

2'



FBl t, lÜÁts HAv[ vBRsENYNAp5rÁm
'..."''-'1

8.

1. KijrzetÍ Jrr:e.e.baJgroksá8 }"=d1 pb.t r
!p.l nre.baJnoksáÉ nŐ1 bor
Fa1n t táJ. Je1}egti kard
Ilro.n í r

?. Bp.egyén1 kard. baJn

?:B. Kclzépískolal kcirzd 1 vr} fegyver
Fe]-n tt táj.verseny ff .,t r (

BprJun" e.baJn.pb.t r
ÍIr o. Íf. t r
IIi o.,n 1 Ü r

III. or pb. t r
ITI. or nŐÍ b r
TII.ornl.br
Orsz.june.bajn.nitr
Ors zr Jual csapat baJn.ff . t r

k rzebek
Bpesü
Bpesb
Bpesb

Bpesb

kiirzebÍ
Bpest
Bpest
Kecskemét
Szeged-
Bpes
Bpesb
Pécs

Bpesb
Bpeet

lrtlz
Bpest
Bpest
Bpesb
Bpest
Szeged.
Bpest
Kecskenét
Veszprén
Gyn
GyrJ.a
Esz ergon

K rzetek
Nlce
Bpes
Bpest

Pár"J.ze

K rzetek
Bpes
Btrrost
Bpesb
Szolnok
BpestPcs
Debrecen
}TTCE

nTS
BVSZ
MVSZ
vÁs.A.,s

BVSZ

mTS

Mvsz
BVSIZ
oÓzs^E'
nÍg
EgE
CSIPEIJ
IEAO

wsz
r[vBz

uysz
MVSZ
MVSZ
osc
SZEOtrJ
v.Mf,l1.
DÓzsA
Vegyr
mTS
nTS
Pet fí
nTS

wsz
MVBZ

dl.S
uysrz
MVEIZ
MSZ
mTS
v.MEÍl.
olzs^L
mTS t

L4.

2L.

I4:Lr, Nenaebk'zl- e.ffi b t
L5.' Teln bt táJ.Je11e5ii pb.t r

Orsz : Jua; e.bajnrff. t r
Orszr jrrn.csapátla3nokság n 1 t r
II.o.nÍt n
II. o; kard.

III" o. ff.t r
, III oj ff.t r ;

III. or ní t' r
IIIi o pb.t r
IIf. oo kard-
IIII er karll ''
ÉvJ á=. ktirz. Eerogszenle kard.
Santelll lnrpa kard. cBapat
Orsz. Jun: q.baJn. kard.
Orsz. jun. csapáb baJn.pb. t r

2L-22. Monal-kpua efféní pb. r
ZC.

I

ÉvJ.kcirzet1 BeregBzen}.f1u, Ieány r
orgz. JWr. eg;7én1 bajnipb. t r
OrB z. .iu:r. cgaDa t ba.'ln. kard.
Fe1n Et táJéLoz at n 1 t r
II; or pb; t r
IIi or kard.

III. oo ffl.b r
IIIr or ff!. r
NenzotkiizÍ egyén1 kard.
III.ornltr

22.21.
28.
26_111.}. Barátsfu Kupa /aRx,/

Székesfehérvár Alba Résla
Bpesb MI/SZ

rtr{EF|O*

Á vorBeqrek !8Bre!d.6zéBo caak a}tor Yeb t b1utosrrr ha arr l kíirás is *edk. /BrarEJ
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'r!'ab.t6 
b rualy portalrvot{llal ' c k 

'bc.tt 
l!él' .lo.t6 hlrl.pii!l.t.tbcr l s lo't. I lpoltl llrl.p

rrodílÁl /rudcpcit' Y. l zrcÍ nldor tér I. .t./ L6rY.tl.lill v.gl c!!kLb.Íls.táll l6Po! /9r.lrL'zanl..
ogyénlr 6t.!8o' kÚiiilrtÍ: 6l.066/. YrlrEtlt iítutnl lsll s Itrl lll 8. .t. cgy'ladldat..
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