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FELKÉ,szÜrÉst TERVE
A NIagyar Viv sztjr'etség elniiksége m g a mult év végén megvitatta és j váhagyta a viv sport

hároméves, olimpiai feikésziilési tervét. Ez atetvezetf" bb vonalaiban Íirg1alja ssze sp,crtágunk pít-
lanatnyi helyzetét' az el tttjnk ál1 felad.atokat és vázolja lehet ségeinket. Az alábbiakban réseleteket
k zliink ebb l a fonton dokumentumb l - lényegében mindazt, ami kijzérdeld désre tarthat számot.

Ez a hároméves terv. minden évben egy konkrét felkésai'itési tervvel egésziil ki. s az 1970.
évre sz l már a keztinkben is van, arr l k vetkez számunkban adunk képet.

Célkiiiizéseink az edzésmunkára és eredményre
vonatkoz an

Eredrnényeinket megtartani, a nemzetk zi éLrnez rryben maradni csak ai<l<or trrdunk,ha a je-
lenlegi élvonalbelÍ versenyziíink szorgalmasabb, odaad bb, lelkesebb munkár'al késziilnek a vítágbaj-

nokságokra, s az olimpiá.kra. Továbbá. hu az id sebb versenyz kke] egyiitt a fiata\ versenyz k kemény
mtmkában n nek fel jelenlegi lejobbjainkhoz, Ezért az edzésmunkában a legels és legfontosabb célki-

tiizésiink a munkamorál megjavitása.

El keil érjiik, hogy aze$lesiileti és a válogatott keret ijsszevont edzéseitt olyan munka alakul-
jon ki, amelyet versenyz ink nlrént és lelkesen végeznek, vállalják és Ígénylik az alapos, kemény
edzéseket. Áthatva a sportág szeretetét ! és megértve az olimpiai felkésziilés komoiyságát és forrtos-
ságát, versenyz ink;ha arra szí.ikség lesz - vátlaIjanak áldozatokat az olimpiai szereplés érdekében.

A legut bbi nemzetkijzi versenyeken megállapithat volt, hogy a'z egy párbajt r feg1,vgn1.*.,
leszámitva, technikaílag Iemarad ban vag5ruirk az éImez nyt l, legnagyobb riválisunkt l' a szovjet
viv sportt l pedÍg - egyes teriíleteken - máris lemaradtunk. Ebb i ktjvetkezik egy rnásik igen fontos
cétkítiizésiink az ed'zésrnunkában : \lerS nYz Ínk technikaí tudás-szintjének az elcldiginél fokozottabb
mértékti nijvel se. Minden rendelkezésre á]l eszkiiz, m dszer fel hasznáIásával t rekec]rriink kell
atTa, hogy a techníkai lemaradásunkat fokozatosan - mindenek e| tt a kardban - belrozzuk.

Az egyesiileti és a válogatott keret edzésein hozzá' kell szoktatni versenyz irrket a rendszeres
konvencionális gyakorlatokhoz, a m dszeres assz z1tshoz. Biztositani kell , lrogy komolv taláIafta men ,

hosszu métk zéseket vivjanak az edzéseken és mihamarabb leszokjanak arr l az un, ''liitycigésr l", a
Iíatszatvívásr l, amely tiiblret árt, mint haszná"l' Biztositani kell, hogy a válogatott keret és az egyesii-
leti edzéseken ijsszehangoltalt, a Versenyz egyéni sajátosságainak a figyelembe r'ételével differenciált
edzésmunka follyék.

A mi.incheni olimpián a mexíc ihoz hasonl eredményt kell elérni . Az a céIkitiizésiink. hogy a
Szovjetuni miigtitt az sszetett eredményeket figyelembe véve, a második helyet megszefezzi.ik. lehe-
t leg csijkkentsiik a pontkiiliinbséget.Az MTS és a MoB kijz s határozatában sportágunkra r'onatkoz an
az alábbi céikitiizés van :

''IJj n i csapat és férfÍ tíírcsapat kialakitása, párbajt r sikereink stabilizálása, kard-hegem niánk
visszaszerzése ; ponter sségi.ink megtartásával mind anégy fegyvernemben aranyér,lm szerzési esé-
lyeink n velése.ll

Ez rendkiviil feszitett terv. Megval sitása csak a legxedvez bb feltétetek és kciriilrnények
esetéberr várhat . Mindent el kell kijvetni, hogy pár'bajt rben jelenlegi helyzetÍinket nregtar'tsuk. I{ard-
ba'n fel kell fejl dniink és meg kell kisérelniink, hogy vezet pozici nkat visszaszetezzuk.

Ennek érdekében ki.iliin utánpíltlás-ltel"etben kell foglalkoztatni a legtehetségesebb fiatal kard-
viv kat. Az egyestileteket pedig felk rjtik, hogy a jiiv berr fokozottabb $ondot fordítsarrak a kardvivás
oktatására, kardviv sportunk fejlesztésére. (Ennek a fegyvernemnek a fejlesztése igénvli a legolcs bb
felszerelést. )
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N t t rben meg kel1 taláIntmk egy iit képes csapatot. amely rliint be jutásra esé1yes. Férfí t r-
ben el kelt érjiik. hogy acsapatunkanégyes dtjnt be keriiljcin. FeI kell kutatnÍ azokat a fiatal tehetsége-
ket, akíkt l id vel ismét nagy eredmények várhat k.

A f feladatok id rendi megos zlása.

A MoB határozat az olímpiai felkészii1és f feladatait az a!ábbíak szerint osztotta fel :

" 1969-ben :

Az 1968. évi olimpiai csapatb l megmarad versenyz -gátd l'oz azo|mak a tehetséges fiataloknak a ki-
választása és magasszíntii foglalkoztatása, akik dijnt en a Iegjobb feltételek melletti edzésekkel és tész_
ben versenyzéssel 1g72_re olimpÍai dijnt bejutásra esélyes versenyz kké fejl dhetnek fel.

1970-ben : '

A felkésziilési munka magas szÍntjének tartása mellett az Lg72-r:e számitásba jciv versenyz k tudásá-
nakhazaí és nemzetl zlversenyeken érlelése, specÍálÍs el készÍtésiik, fejl désiik, sztnvonal*emelke-
désiik g5lorsitása.

1971-ben :

Az év nagy részében er s Íritenzitásu és nagy mennyiségii edzésmunka végeztetése az olÍmpÍai kikÍ.il-
detésfe esélyes versenyz kkeLa tudásuk jelent s mértékben tiirtén nijyelése, valamint az tgl6. éi
olimpiai játékokra számitásba jiihet tehetséges fiatalok bekapcsoIása és edzésfeltételeik megjavítá-
sa.

1972-ben :

Az olimpiaÍ kikiildetésre keriil versenyz k válogatása és speciálís felkészitése a Versenyekre.

Sziívetségiinkr.rek az egyesiiletekkel egyetemben els rendii feladata és egész olimpiai felkészii-
lésiink alapja, hogy továbbfotytassuk a Versenyz k munkamoráljának megjavitásáta irányrrl ez évben
megkezdett tevékenységet, et feszitéseket tegyiink az á]talános sporterk lcsi kérdések rend.ezésére,
a korrekt, sportszerii versenyzés biztosítására, a nevelési irányelvek érvényesitésére.

]-970-ben a magasszintii, korszerii edzésmunka biztositása a f feladat. Versenyz ink tuclás -
szintjének fokozatos niivelése, kiiltinleges sullyal a technÍkai tijkéletesitésre. Egy-esy nemzetkiczí
versenyen, els sorban a világbajnokságokon versenyz ink felkésziiltségének a lemérése, a leend
ellenfeleink tanulm ányozása, elemzése.

SpeciálÍs feladatként jelentkezík a kard utánp tlás intenzivebb foglalkoztatása, ami nemcsak
az olimpiai felkésziilésí feladat, hanem sportágunk egyÍk legaktuáiisabb problémája. Tovább keli foly-
tatní a széIesebb keretekkel val f.ogIalkozást, az edzések (egyesiÍleti, váIogatott keret) intenzitásának
és Íd tartamának n velését. A tehetséges, feltiÍn fiatal versenyz ket feltételek biztositásával kell tá-
mogatni a fejl désben.

197]--ben az edzésmrrnka magas szinten tartá'sa, az olimpiai csapat alakitása, a világbajnok-
ságon olyan személyek szerepeltetése, akik el reláthat an az olímpiai csapatba keriilnek" A világbaj-
nokságo-n és az Eur pa-Kupa versenyeken a felkészÍíltségiink lemérése , vátb'at ellenfeleink megfigye-
lése, taktÍkájuk, er s és gyenge oldaluk kÍelemzése, tanulmányozása.

Az egyesí.ileti edzésmunka folytatása inellett a k zponti felkészités fokozása.

I972-ben az olimpiai keret, majd az utaz csapat végleges kiatakitása, a váIogatás megej-
tése, az utols rákészití táborozás megszervezése. Az intenziv'egyesiiIeti edzésmunka mellett akiiz-
ponti felkészités további nijvelése. Az év eleji nemzetkiizí versenyeken az utols sszeáliitási kisér-
letek elvégzése, a taktikai megfig-yelések folytatása, Iezárása,
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Az egyesiiléti és az cjsszevont l<eretedzések arátr\'a. cjss;rhangja. eg5,i.ittmiikcidés
' az egyesiiletekkel

A sikeres felkészi.ilés érdekében a válogatott versenvzijket foglalkoztat egyestiletekkel a Iegszo-
rosabb lcapcsolatot. egyiittmtikcidést kell biztositarri. Teliintve, hogy sportágunkban minimális kivéte1t i
eltekintve a versenyz k oktatását, felkészitését a válogatott keretben ug'yanazok az edz kvégzik, mint az
egyesiÍletí szakosztál}'ban, az egytittmtik déshez a legfontosabb , feltétel adva van.

Az egytittmiik dés alapja a MoB batí"rozat alapján készitett, s aZ eg'yesi.jletekkel megtárgyalt
felkészitési program' a részietes éves felkészitési tervek. amel5lek alapján a Szt vgtségvezet ed2 je
irányitja a felkésziilést. Az egyesi.iletekben végzett edz smunkár i a vezet edz! t az egyesi.ileti ed2 ktá-
iékoztatják. Az egységes szakmaí irányitás igy telrát b'iztositott. Az egytittmtik dés másík lényeges terti-
lete a feltéteiek biztositása. Kcjztudomásu, hogy ti1bb eg;yesíiletiink szakosztá|yá.ban a válogatott felkészii_
léshez sziikséges feltételek nincsenek megfelelííerr bíztositva. Kljz s er feszitéssel a sz vetségi és egye-
siileti vezet hl:rek oda kell hatni, hogy optimális felÉteleket teremtsiink az egyesiileti és keretedzéseken
egyaránt. (A sziikséges feltételek rogzítését 1ásd az eg5rebek kijzcjttÍ utols fejezetben')

A keretedzések és egyesiileti edzések arányát r:észletesen, éves felkésztilési terrle]<ben lratároz-
zarnega Sz vetség. Általános érvényti az, hogy a versenyz koktatesa-nevelése, felkészitése els sor-
ban az egyesiiletekben val sul meg. Az egyesiileti edzésekrrek az olimpiaí felkésztílésben is rendkiví.il
na.w szeTepe van.

" A sportágunkban kialakult négyéves felkészi.ilési cíkIuson beitil az, ér-enként megrendezésre ke-
riil fein tt világbajnokságokhoz alkalmazkodva alakul ki az éves Íelkésziilési program. Ennek megfele-
l en - fiigg en a VB id1ípcrntját I _ a.fizÍkai alapozással sszel indr.rl az éves felkészii}ési munka. A ver_
senyíd szak, a Vesyes felkésztiIési id szak kezdetére általában január végén kertil sor. A versenyek rit-
musa a kcjvetkez képet mutatja: Van egyhosszabb, tcibbversenvt felijIel szakasz, majd pihen és er -
teljes tákésztilés az év legjelent sebb versenyére, a VB_re.

Az els , hosszabb és tijbb verseny't felcjlel szakaszon beliil is van kéthetenként ismétl cl r'er-
senyeket tattalmaz ciklus, amely,et egy'hosszabb, 3*4 vagy 5 hetes Versenymentes er sintenzitásu ed-
zéseket tattaLmaz ciklus k vet, majd ismét siirtibben kertil Sor a versenyzésre.

Az i1ym don alakul éves felkésztitrési prograrn szerÍnt egy váiogatott versenyz' nek a felkészti_
léséhez évente 8-]-]_ versenyen kell résztvennie.IJzen belíil 4*6hazai és 3_5 nemzetkijzi versenyen, be_
leértve a vitágbajnokságot, de nem számjtva az edz, versenyeket.. A három éves olimpiai felkésziilési
szakaszban biztositani kell, hogy ezt a verseny[erlrelést megkapják a versenyz' ink és a7lazai versen5,'e-
ken tovább javr.rljon a Versenyek atmoszf.érája, tísztasága.

Ennek biztositására cjszt ncjzni kell a versenyzést a rendezés szÍntjének emelésér.'el, komolyabb
tiszteletr]ijak biztositásával, ''sportszeriiségi kupat', ''legeredményesebb kupa''. ''1egtechnjkásabb kupa''
Iétesítésével, egyéb hasonl m dszerekke] .

Konkrét igény az egyesiiletekkel szemben a kcjvetkezÓ :

Ujpssti D -zgq : az elmult olimpián 5 versen1'z t adott a válogatott csapatba. Hasotr1 verseny_
z iLétszámot vártrnk az egyesiilett l uiinchenre is. Kérjlik,hogy at t fegyvernemek szinten tartása.
fejlesztése mellett tegyen lépéseket a kardrrivás utánp tlásának fejlesztésére.

Az olimpiai felkészÍtéshez a ntát szi.ikké és korszerÍitlenné r.,ált viv terenl megnag\/obbitása és
berendezése, szli]tséges feltétel a sikeres felkészitéshez.

A válogatott versenyz kkeI foglalkoz l edz t kcjztil egyeselnrek fokozatosan trtjvekszik a leterhe-
lése, ami lassan gátolni fogja az éIvetsenyz kkel val megfeiel szinvonalu foglalkozást. Uiabb edz
beáIlitásáva] tehermentesiteni kell a kerettagokkal foglalkoz edz!ket.

HSE : Mexic ban négy honvéd versenyz képviselt e nemzeti szineinket. \Iirrt eg}nk báz'is_
szakcs"tffiba(|, aj v ben is 3-5 versenyz kinevetését" eI(íkészités t várjuk az egyesiilett l. llinde-
nekel tt kard-pozici nk visszaszerzéséétt irrditott akci ban várunk sokat az egyesiilett l, továbbáazt,
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hosy a tijbbj fegyvernemben is kinevel esy-egy eredményes versenyz t.

Sajnálatos, hogy a viv terme - mint más egyesiiletekben is - korszeriitlenné vá]t. A termet
kin tte a gzakosztá)'y, edzés-szervezési, de még inkább verseny-rendezési szempontb l.

Az egyestilet kitiin kardmestere rendkiviiI sokat tehef,ne a fiatal kardmesterek tovább|Gpzésé-
ben, els sorban tanácsadással, tapaszta1atainak megosztásával.

oSC-: az egyesiilet két párbajt r versenyz je mexic i bajnokcsapatrrnk gerincét alkotta. Biztosi-
tani kel1, hogy Mtinchenben Ís hasonl szerepkiiriik legyen. Az eg;yestilet váljon mégÍnkább bázisává a
magyar párbajt rvivásnak. MÍnt minden élvonalbeli egyesiilettel szemben, kijvetelményként itt is a kard-
vívás fejlesztését jeliiIjiík további feladatrrak. 

\

BvsC : Mexic ban a vasutas vir' k jelent s szerepet játszottak a pontok megszetzésében" A
négy.'"'Jil[Z'L7 pont kivivásában vett tészt. Az egyestilet a magyar t tvivás - férfi, tt i t t - egyrk
bá'zisa: elvárjuk,hogy e k6t fegyvernem jelent s továbbfejlesztésébgr a kezdeményez és tevékeny részt-
vev legyen. A miinc}reni olimpiára hasonl an ponter s versenyz ket neveljen.

- A kardvivás fejlesztésében az egyesiilett l a speciális lehet ségét fÍgyelembe véve - a vÍdéki
kardfe j1 e szté s patronálását várjuk.

A feladatok megold ásához miel bb rendezni sziikséges ahuz d vÍv terem iiryet. Egy korszerii,
elektromosan j 1felszerelt, jelent sebb versenyek rendezéséte alkalmas viv termet kell aszakosztá)y
tészéte biztosÍtani.

KÍvát neve1 mesterének nyugdijba vonrrlása ujabb edz k szetz dtet sét teszi szíÍkségessé.Ezt
a váJogatott kerettagok mestereinek tehermentesítése is rnegkivánja.

V. Meteor : a mexic i olímpiára két kivál versenyz t adott a csapatba, akik 12 pont megszer*
zésében 

'"ttek "és"t 
tevékenyen. Az egyesiilet a magJrar vívás eg;y jelent sbázisa. Tehetséges, fiata1

versenyz i miatt a jtiv ben még komolyabb szerepet ttilt be. Lelkes, ambici zus edz ibiztosítékok ar'ra,

hogy e szerepktir betiiltése nem rajtuk mulik.

A mtinchenÍ o1impiai csapatba a mexíc inál tiibb versenyz kinevelését, felkés zitését várjuk.
Arra számitunk, hogy minden fegyvernemberr egy_egy kiemelked tehetségti versenyz t nevel a ktivetke-

z és az azt ktivet olimpiára.

E nagy feladat megoldás a el}répzei|hetetlen anélKÍl, hogy már a miincheni olimpia et tt legalább

1- évvel ne a saját, korszeriÍ, j l berendezett viv termében készithesse fel a versertyz it az olimpiára.
Ri'vid id n beliii megoldás ta'vát az a f.eladat Ís, hory válogatott versenyz kkel foglaIkoz edz jét komolv

mértékben tehermentesítse az egyes l et uj ed'z k alkaIma zásával,

Vasas : Mexíc ban két |<atdoz ja képviselte nemzeti szineinket. Az egyestiIet a magyar kard-

vívás teg;ffimebb bázisa. Azt várjuk, hogy a jtiv ben a legt bbet teszi kardvivásrmk fejlesztéséétt,

nemzetkii zi vezet! pozieí visszaszetzéséétt. A magyar vivás általános fejl<ílése aztís megkivája az

egyesiilett 1, hogy 
"sy-"gy 

kivál képességti szur fegyverTlemes versenyz t is adjon a maryar vivásnak.

n ieladatok megoldásához viv termének kib vÍtése, elektromos korszertisitése, a válogatottkardvív kkaJ

fogla1koz edz jenek tehermentesitése, a kardutánp tlás bázisának további szélesitése sztikséges.

Yezet eryesííleteinkt l általánosan a mexÍc i olimpián szerepl versenyz khtiz hasonl

ponter sségii válogatottakat várunk.

BVSC :

BHSE :

V. Meteor :

L'r. D zsa :

1? pont megszetzésében vett részt, ezt vagy ehhezkiize|í pontszámra számitunk.

L3 pont'hasonl pontszám megszeTzésébeni kijzremtikijdést várunk.

L2 pont azonos pont szám ÍnegszeTzésében részvéteIt várunk, tiibb versenyz vei"

9 pont. Az egyesiilett 1 legaLább ezt a pontot várjuk, de reméljiik a jít eredmérrv fr>kozá-

sa révén a magasabb pontszám elérését'
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Vasas : 4 pont. A mexic irráI minden kciri.ilmények kcjzcitt magasabb pontszám . kivivásában k zre-
mtikcidést várunk az egyestilettal .

Az olimpiai keretbe keriilés alapelvei, feitételei :

A mag5rar olímpiaí viv keretbe szocialísta emberhez mélt magatattásu versenyz k keriilhetnek
be.

A keretbe val bejutás szakmai feltétele a szorgalmas, becsiiletes edzésmunka, a világverse-
nyeken, Magyar Bajnokságokon és a váIogat versenyeken elért j eredmény. (Részletes ktjvetelményrend-
szeT a kerettagságra vonatkoz aw 1969. végéig kidolgozásra keri.il. )

Az olimpiai viv keret tjsszetétei'ére a iz vetségi KapÍtány 1970. év elején, az olimpiai csapat
sszetéte,Iére L972. évi Magyar Bajnokság után, junius elején tesz javaslatot.

ta

ELKÉPZELÉsnx A LEGTEHETSÉGESBRB urÁNp6'rr,Ás VERSENYZ K
FOGLALKOZTATÁSÁRA, EsETLEGES oLIMpIAI KBRETBE VAL gnvoxÁsurna

. A sportág általános fejles.ztése érc]ekében tg69-ben meginditott tijbbszintii, kiiltjnb z éviáratu
versenyz kkel val tervszerti oktat nevel munkát az olímpiai felkésziilés folyamán fokozottan folytat-
juk.

Az évjátatí seregszemle versenyeken kittintetteket az edz táhorozásokon magasszinti.i edzések-
' ben részesitjiik

A ktjzvetlen utánp tlás - mint jeIenleg is - a legjobbakkal egyiitt vesz tészt edz thorozáso-
kon, keretedzéseken.

A kard utánp tlás fokozottabb f'ogl kozása érdekében specÍális keretet átlÍtuuk fel, amelynek
tagjai kiizpontÍ Írányitásu edzéseken is résztvesznek - az ewesiileti edzések mellett. Ha e m dszer
eredményes lesz, és sziikséges más fegyvernemekben is felállitunk hasonl kereteket.

Az id kozberr feljiiv fiatal tehetségek a mutatott vívásuk alapján, és versenyeredményeik alap-
ján az oIímpíaÍ keretbe is bekeriilhetnek. Ehhez az edzésfeltételek biztosításával és ne.'nzetktjzí verse-
nyeken val szerepeltetéssel kell ket támogatni.

A MoB, ÍIlefue az MTS oT-t l igényelt támogatás az olÍmpiai feIkésziilés sikere, továbbá a
ví v sportág íJtalfutos továbbfe jl es zté s e é rd ekében .

A miincheni olimpiaÍ felkésziilés sÍkere, illetve a rnawaT vÍv sport továbbfejl dése érdekében
az alábbi támogatásra van sziikség :

Az egyestiletekben az edzés feltéteIeÍnek n velése érdekében az egyes fejezetekbeu felsorolt
feladatolrÍroz artyag1 - és személyi feltételek biztositása, az MTS oT támogatása az egyesiiletek és a
sportsztivetség k zremíikijdése révén.

Anyagi vonatkozásban els sorban a terem-lehet ségek ntivelése a iegfontosabb. Ezzel párbuza-
mos a szakember ellátottság és a felszerelés biztositása.

Valamenn3i vezetí egyesiiletlink, amely számos válogatott versenyz t foglalkoztat elavult,
korszeriitlen, a sziikséges magasszintti edzésel<hez feltételekkel nem rendelkez , versenyek rendezé-
sé re aIkalmatIan viv termekkel rendelkezik.

Fokozatosan bÍztositani kell nagyobbitásukat, korszeriisitésiiket, berendezésiÍket mát az olÍm-
pia eitítti évékben. Els leént a Bp. Vtjr s Meteor terernkérdését és a kcizpontt edz' és verseny'terem
kérdését kell megoldani. A felszerelésekben a legnagyobb gondot az ele|<tromos felszerelések hiánya,
inagas áta, az id szakonként a kereskedelemb l teljesen eltiin fejvédek és kesztyuk okozzák.'Sem
gépi, sem megfelel feg3zverek és alkatrészek tekintetében a sziikséges szinten nincs ellátva a magyar
vívás. Nemzetkii 'eg nézve elmaradtunk az éImez nytol, és jeienleg sern biztosÍtottak a magasszintii
munkához és versenyzéshez szlikséges feltételek.
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Sikeres olimpiai felkésziílésiÍnkrrek és egész sportágunk jiiv jének alapja a versenyz k,edz k,
társadalmi aktivák és hivatásÓs sportvezet k cisszefogása' a rehdelkezéstinkre bocsájtott feltételek
szakszerii, céltudatos felhasználása. Ehhez kérjiik a mag:yar testnevelés és sport iigyét szolgál , min-

den sportágunkat szetet sporttárs lelkes kijzremiiktidését.

AHOGYAN EDZÖINK LATTAK
Az a|ábbiakban folytatjuk a havannaí világbajnbkságon tészt vett viv mestereink r'éIeményének,

értékelésének ktjzlését. F,zek az irások ugyall nem oiyan természetiiek és b vek, mint legut bb Somodi

Lajos mesteredz nk cÍkke volt * de pusztán technikai okokb l nem olyanok. Mert a kar'dvivásr l sz l
értékelés kivételéve1 (Enjredi Siegfried mestered z! nk ftása) lényegében az edz i éfiekez\eten elhang-
zoLtak jegyzetét tudjuk átnyujtani olvas inkrrak .De sok j gondclat kis helyen is elfér - ime, Ítt so-
rakoznak

Dr. Bay Béla:

Az eL zményekr l beszélt. Kihatott az eredményekre az, hogy a felkésziilési év nem volt zavaT-

talan; Avezetésbenváltozást fiént, sokáignemvolt gazdájaaviv sportnak. Amásiktényez| aver-
senyz k hozzáát1ása a v'iváshoz. K? zismerten rossz. ''Nekík dolgozunkl' jelsz uralkodott e1 kciz ttiik.

_Pedig mínden sportol lq.zát Iagnlagáétt sportol. De még ez a kisebbik hiba volt. Nagyobb hiba morá_

1is téren mutatkozott. A szeszes Ítalok f.ogyasztásában a kisér k k z tt voJ.t olyan, aki éIen járt.Ez
rányomta bélyegét minden kintlév re. Harmadik zavat kiir lmény az éghajLat vo1t. Páradus légk r

Nle
BEMUTATOM A SEGEDEIMET.....
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40-50 fok ktjriili meleggel. ' Ezt csak a j l kondicionált, felkésziilt szetvezetbirta el. Mivel ez sokalanál
hiányzott, a visszaesés nem maradt el.

Vass Imre (párbajt r) :

Ha valakít el lehet marasztaLni, azt apárbajt roz knél megtehetjiik. Élen jártaka hibákat illet en.
Az itthoni felkésziiléstik alapján el' reláthat volt, hogy a mexic i olimpián elért áredményeiket nem fog_
ják hoznÍ. Igy mi is csak arra számitottunk, hogy a dobog ra keriilnek. De sajnos egyéniben nrég oda
sem keriiltiink. Nemere rrrát az els fordul ban bucsut vett amez nyt . e ti'bbi is, bár valamível kés bb.
Igy az eg5léni er s csal dást okozott mÍndnyájunÉnat.

Az egész év a surl dások jegyében telt el . a nraga részérll egyetlen kiilft'1di versenyen nem vett
részt, remélve, hogy ezzeL hat rájuk és idejében észte térnek. Kubába is csak kapacitálások árán ment
ki. Itt viszont - éppen mert egyetlen évi kiilftjldi versenyen nem vett részt-ísmeretlen viv kkaL ta1áLkozott,
olyanokkal, akiket e| sz| rLátott, sakikellennemtudottmegnyugtat tanácsotadniversenyz inknek.

Vé gezettil megálIapi totta, hogy alazán vezetett év után rem is lehetett más eredményt elérni.
.l'

Schmitt mindez al l
már végérvényesen - az

kivétel volt. Szorgalma és magatartása iehet vé tette, hogy felzárk zzon most
élvonalhoz.

meg kell mondja,hogyhi,ányzik az ifjusági utánp tlás.Ami a j v't illetÍ,

ENYEDI SIEGFRIED (KARD) :

Az eredményekb l kitiinik, hogy a VB kard h se magyar yiszonylatban Kalmár János dr. volt,
aki minden elismerést megérdemel mind egyetlen vitathat tuson mrrlott eryéni vitágbajnoksága, mind
csapatban nyujtott teljesitménye miatt. Klasszikus szemmel nézve viszonylag kevés akcÍ t, technikai
elemet alkalmaz, vÍvását azonban hallatlan, és imponál magabiztosság, magát l éftet dí praktikusság,
egyszeriiség jellemd . J zan, és elismerést érdeml karakter tulajdonságu viv , akÍnek vivása a ne-
vel edz számára nem annyira a technika oktatásának, hanem a megfelel lelki-alkat, kiválasztásának
konzekvenciáját adja.

Kovács Tamás vált olyan csapat emberré ezen a versenyen, akÍ,ha gyerrgébb csapat ellen ihagyott
Ís maga ellen gy6zní, a sorsdiint mérk zéseken a 2 gy zelmet biztosan teljesitette. Természetes, hogy
a csapat aspektusát els sorban a lengyelek elleni vesztett mérk zés adja meg, s innen nézve hiába
zátta gy zelemvereség mérlegét Kovács Attila 1'2 :3, Meszéna Mikl s L2; 3, Bakonyi Péter 9: 5 arány-
ban, az akkor legjobban tjsszeállitottnak vélt csapat alut maradt.

Az egyéni és csapatverseny egyiittes benyomása, els sorban Kalmár és Kovács Tamás el remutat
fejl dése mellett az, hogy sokat pr bált, megbizhat ''iíregjeink'' mellett bátran hozzá kell nyulní az olyan
fiataloktroz, alak mint adott esetben pl. a Iengyel csapatban Pawlowski mellé is, fel tudnak n ni a fele-
tf/l sséghez, és igy a sziikséges szinthez ís. Igen sok indok' magyarázat szolgál llbizonyítványunk'' meg-
rnagyatá'zásáta, igy pl . az, hogy az eryé'niben kivál t nyujt Bakonyi Péter dr. még a VB-t megelíz
edzítábot java részét Ís lábbadoz betegként vegetálta vé$g, Így egyáttalán nem Libáztathat a lengyelek
elleni három 5 :4-es verségéért. (Emléksziink, amikor az egyéní verseny dobog ján állva Tamásnak
sz6It, hogy az sszecsuklás hatátán támogassa t.) Kíszámithat , magyarázbat , vagy Índokolhat -e,
hogy Meszéna Mikl s, a\g.az els lengyelmétk zés h se volt klasszís vivással elért 3 gy6zelméve1, a
sorsfordul thoz másodikon csak Pawlowskit veri meg, és a három fiatal csapattagt l kikap ? Kovács
Attilát a j , vagy a balsors felmentette a csapatvereség diuma al l . Az els lengyel és a befejezést je-
,lent olaszok elleni mérk zésen a t le megszokott 2-2 gy' zelmethozta, az omin zus második lengyel
mérk zésb't val kihagyása víszont érÍntetlentil hagyta szépyl2 gy zelem - 3 vereséges mérlegét.

A világbajnokság számunkra kardban pozitiv eredrnénnyeI zátu|t, ha csapatban be is kiivetkezett
a most má.r t bb éven át kisértetiesen beugr váratlan fiask , a dijnt be jutás meghiusulása.
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Kalmárral és K vács Tamással a jiiv kard gárdájának gerince adott, a most még világ-
bajnokságra nem keriilt utánp tlás pedig (Mar t P., K rmiiczy Cs., Torday K. stb.) okos, alkalomsze-
rii behelyettesitéssel l' regjeinkttp tl i ]ehetnek, amint már azt ttibb szép eredményiikkel bizonyitották
is.

Legnagyobb ellenfeliink, a szovjet kardvivás hosszu évek után kertilt résziinkr l legalább
az ewér;ríben megszotitás aIá. A kivál Szig5lak mÍndent tud és amellett utban vaT:r az egyéniséggé kÍfejl -
dés felé Ís. Vivását nyugalom' magagfoku taktikaí és a rnegoldások}roz sziikséges technikai készség jel-
lemzi. Kivál an véd, soha nem jut egyensulyzavatba, mi'ndig olyan állágba kertil, amely a.támadás,
vagy a védekezés ismétléséhez, folytatásíhoz a legoptimálisabb. Támadásaít rendszerÍnt kemény, határo-
zott ugrás-lépés, ugrás-félkit réssel és határozott pengevezetéssel végrehajtott primiÍtés - fejcseI
pengemozgással vezeti be, amib lha lehet folytat, ha megtorpantjáF, el6vág és véd.

A mí viv ink rtivíd jelIemzéseként a kiivetke z!ket. Kalmárr l már sz ltam. Ezena ver-
senyen szinte kifogástalanul vÍvott, egyéniségének megfelel stilusa kjforrott, amelyhez legfeIjebb még
néhány akcí b vités keriilhet.

Dr.BakonyÍ Péterlerom1ott kondici ja ellenére j l szerepelt. Vivása sok támadás el készités
kijzbenÍ parád-riposzttal gazdagodott, s lehiggadtságát jeIezte az is, hogy assz it most már nem pr bál-
ta csak fergeteges támadásaival véglg vinní.

Kovács Tamás, bár a versenyen kondÍcionálisan nem keriilt z,avarba, tehetsége teljes
-kÍbontakozá.sához még sok fÍzikai, pszichikai keményedésen s technikai technikaÍ továbbfejl désen ketl
átmenjen. Szereplése els VB-jén j bremutatkozás volt.

Meszéna MÍkl s, ha csak ezta \IB-t ttézziik, formaingadozását vegyes szerencséjével is
índokolhatnánk. A VB-t megel' z edz táboti felkésziilést komolyan rlette, de ez nem adott kell alapot
sem technÍka'í, sem pszichikai vonatkozásban a)thoz, hogy sokévi mulasztá'sát p tolja. Egyes assz iban,
mint pL. az els lengyel-magyat taIálkozáson, extraklasszis eredményeÍt csillogtatta, az egyéni ver -

senyen és sajnos a sorsdiint másodík lengyel-magyaron azonban mélyen képességei alatt vÍvott.

Kovács Attila teljesÍtményének mérlegelése nem lehet teljes . Az egyéni versenyen a leg-
er sebb második fordrrl s csoportb tr esik H. A csapatversenyen j l vív, bát igazi kipr bálásra nem
keriil sor. Lelkesedése, j csapatszelleme a megszokott volt.

A vB ttikréb61 nézve a nemzetkiizÍ kardvivás állapotát, ill. fejl désÍ ftányát' a kiivetkez -
ket állapithatjuk meg. A szU. kardvivás, stilusuk egysége ma Ís a leger sebb. Mindig tudnak, akarnak,
és mernek is uj embereket csapatukba állitaní. A most nyertes SzÍgyak el ub lett egyéni és csapat világ_
bajnok, mÍnt akár szovjet, vary ÍfjuságÍ bajnok

A lerrrryelek csapateredménye eIlenére a rangsorban feltétleniil a szovjetek miigiitt szoro-
san mí ktivetkeziink. A lengyelek mellett az sz l., hogy eryedtíl Pawlowski számÍt veteránnak, a tiibbÍ
viv juk fiatalabb a mi csapatátIagrmkrrál. (Ifjuságí viv mez nyiÍk, bár |étszámban j val szélesebb és egy_
ségesebb stílust viv , mínt a mÍ ifjuságÍaink, egyel re a VB.-okon nem mutatott fel kiugr utánp tlás
tehetséget. )

Az oIaszkardvivássat baj van. Ta|án nem ís versenyz ikrosszak, mint inkább valami-
féle szervezési, felkészitési hibát enged feltételezrri rye,nge szerepléstik. Méginkább elmondhat ez a
franciákra, akik csak egy versenyz vel képvíseltették kardoz ikat. Volt nagy vív és kardviv nemze_
teinkután- amelyelinréI ígyfeltétleniíldekadencíátállapíthatunkmeg-, néhány sz taz ''ujakr lll'

Er teljes fejl désnek indult Kuba vív - és kardviv sportja. Viv ik formásan, j l Ísko_
lázottan mozognak, s eredményeikhez els sorban nagyobb versenyz i rutin megszetzése sziikséges.

Ebbe a csoportba sorolnám a most meg sem jelent NDK és Butgária kardvivását is. A vá-
logatott keret emberein kíviil kevés a viv bázÍsuk, igy a há'zon belíilÍ mesterhiány és a versenyz k
tbfi aesenez feltétleniil kell konkurrencÍa híánya komoly nemzetkijzí iit képességt l fosztja meg viv
sportjukat,

RománÍa világszinvonalu t r feg1nrerneme mellé egyre jobban ráfekszÍk kardoz í fejlesz_
tésére is. Viv ikat dÍnamikus, rámen s stilus jellemzÍ, s bár még messze vannak a mindenoldaluan
l<épzett kardbázís megteremtését l, ifjuságÍ kardoz ik már világverseny et tet helyezettjeí voltak.
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AZ USA' nem a legjobb kardcsapatával volt _: jelen, a lelkes japánok egy viv garniturával
versenyezték végig at6r-.és a kardversen5rt, így kti1 n érdemleges kardvívásr l náluk épp ugy nem lehet
beszélni, mintpl. Mexic , Puerto-B'ico, Chíle. kardvívását l, amely egy-egyf vel vett részt a VB-n.

Végk vetkeztetésként ennyit. A SZU. 
^:nraga 

15, er s vivással rendelkez koztársaságá-
val szinte behozhatatlan mennyrsésl és ebb l t rvén5lszerlien Hfeil d min ségi el nnyel rendelkezik.
Legalább biztos második helyiink tartásához széIesebbk rii vív _bázis szervezésére, t bb szakosztáJyta,
edz te, versenyz re lenne sziikség.Amig ez nincs, a válogatott keret tagjaÍnakhelyes megválasztása, az
abban tésztvev' versenyz k, edz k jobb anyagr- és erk lcsi megbecstilése, és természetesen az ed-
digÍeknél sokkal szigorubb, k vetkezetesebb edzésmunka az, mi jelen, eg:yre roml kiirtllményeink kijztjtt
a szinten maradást biztosithabná.

Sz ts Bertalan in i t 11 :

Rcivid beszámol mban nem szere ném az etedményeket csupán szátazonfelsorolni, hiszen
ezek mindenkÍ el tt ísmeretesek.

. Inkább szeretnék beszéIni a VB-n tésztvev versenyr l, kii1 nb z6 f.eIf.ogásokr 1, stílus-
r 1, technikár l' a versenyzést l, a pszichikaí és fízika| fetkésziiltségr l.

Ezen a VB-n az indul k száma viszonylag alacsonyabb volt, mint pI. egy eur pai VB-n.
. (Hiszen pl. 1francia, 2 o|asz n i versenyz vettrészt ) Eg:yéníben mÍnden számitásbavehet komoly

versenyz eIíndult, viszont csapatban nagyon éteztette hatását a nagy távolság, ebben a számban mind-
ssze 7 csapat indult. (olasz, francia nem !)

Beszélni ke1l e\' szot a helyi adottságokr l, amire már a WI korábbí számában kitért.

1. Nagy, ráadásrrl magas páratattalmu rneleg.
2. A terem nem volt légkondicíonált.
3. Elég hogszu |lattart zkodás a verseny el tt, kiilijn sen az edzések voltak:ígen fárasz-

tk.
4. Az átállás eIég simán ment, .már ami az alvást ilIeti, ezzel kevesebb probléma volt,

mint azt eL' re várni lehetett (id eltol dás foIytán 6 rával el bbre voittrnk).

A kiiliinbiiz technika:

Áttatebaq jellemz mindkét t r (ffi, n Í; számára az akci k leegyszeriis dése. Ez an i
t!rte ktilijnijsen jelltemz . Ir/régaz egyébkérrtlátványos Drimbais 2-3 akci nál tcibbet nem csinál, ha
j l megfíg5leli valaki.

1-. Hagyományos technika : Lorenzoni-, Ragno, Gapais, Palm.

2' Szovjet vÍv k: Ígen fejlett távolságtartás és érzékeiés. Álland mozgás, a hegyet csak
teszík. Rengetegetlnasználják szabálytalanul a balkeziiket.Ebben a fegyvernemben a legsebezhet bbek.

3. Magyarok : technikailag teljesen egyenértékiiek vag5lunk a nemzetkiizi mez nnyel. Tijbbet
kellene játszani a távolsággal.

4. Lengyelek : Zimmermann kivételéveI naturalÍstá.k. Sokat kockáztatnak.

5. J uton haladnak a kubai viv k.

Pszichikai állapot :

Megint csak a szovjet versenyz k a legjobbak' Eileniink 4 z 7-r 1 forditottak. RománoknáI
3 : 7-t I egyenlitettek és csak a zsi'iri ludas a vereséglikben

Lélektaní dolog, hogy sokszot e|]'' fordult ezen a VB-n, hogy jobb csapat elengedte az e||en-
felet 7: 3 - 7:4_ 4:L, stb. l\{ikor azonban ijsszeszedték magukat, innen Ís nyerni tudtak.

, Nem panaszkodhatunk versenyz! inkte, de egyéniben és csapatban a kisiklások.a tapaszta-
tatlanság f| oka.

Fizikai felkésziiltség :

Ma már áltatában nagy jel.ent sége van' ezen a VB-n kiil n sen nagy szerepet játszott.
Beszélgetésifrancia vÍv mesterrel, franciák nem késziiltek a VB-re, fizikailag gyengék voltak.
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Áttalában jellemz volt,hogy az íd s versenyz k nem birták fizikailag a versenyt. (A szov-
jet csapatban sem ! Gorohova ijsszeesett) A fiatalok jobban birták a párás meleget. Novikova. Drimba,
Csirkova mÍnd nagyon fiatalok.

A magyar fiatalok j l birták a versenyt' nem éteztek kiiliin sebb fáradtságot.
Hogy Rejt sokáig bÍrta, abban szerepe van annak is, hogy egész nyáron rend'szeresen kí-

egészit sportokat iiziitt. (Uszoda, stb.1
Versenyoés :

A mai vivás as so"la" 1 
"u""""rryz 

i adottságot kijvetel, hiszen hiányosabb a technikai
felkésziilés, a vivás leegyszeriis d tt, amit csinálnak mindenki tudja, nyilván az nyet.ala' ezt jobban
alkalmazza. Ehhez tiszta, nyugodt fej, iinbizalom, j temp , szemésbátor elllatározás kell.

Ilyen szemsz gb t t<ett nézni pI. hogy a mez! ny technikaÍlag legképzettebb versenyz ;e
Gapais a dtjnt ben alárendelt szerepet játszott bátortalan vivása miatt.

Mindezt ijsszevéve a mag:yar csapat megállta a helyét eze|l a VB-n és ebben a csapatban
nem fogunk csal dni a jtiv ben sem. Szeríntem bátran ki lehet tartantrnk a fiatat'ság mellett és a j v 'ben
még sok riim nk lesz a n i t rcsapatban.

ORSZAGOS VIVO ERTEKEZLET
Mint jeIeztiik, lapunkban folytat dik a decemberben Budapesten lebonyol dott országos vivl.

értekezlet. Kértiik hozzász Iásaikat, véleménytíket az ott eIhangzottakt l.

lek Margit, lijttin vivÓn nk juttatta el hozzánk az els hozzász lást :

El térben a pszichÍkai felkésdtés

A rend'elke zéste bocsátott alLyag fÍgyelmes átolvasása után, az abban foglaltakkal csak egyet-
érthetek. Sajnálatos a statilsztíka szerínti majdnem 50 %_os bázis cs kkenés, de ezt utánp tlás fejlesztés-
sel mÍndaddig nem lehet p tolní, amíg az elthez sziikséges személyi és tárgyi el! f'eltételeket nem vagyunk
képesek megteremtqnÍ.

A meg!év vivo gárda téslÁte is kevés az edz , a terem és felszerelés. Elég csupán egy el-
sosztálylversenytvégigbiráskodnÍ,hogylemérlressiik,
szerelésí híbák míatti holtÍd teszi ki. vídéld versenryeken és alacsonyabb osztályokban, ahelyzet még en-

not is rosszabb. Legjobb edz Ínk márls hrlterheltek, továbbí tanitványok oktatására még a legjobb akarat
mellett sem vállalkozhatnának, de ttrlzsufoltak a termek ís. Ilyen kiiriílmények kiiziitt hÍába is fejtenénk ki
propagandát utánp tlás beállitásáta, mert a beszervezett fiatalokat nem tudnánk kell en gondozrri. Egyet-
értek tehát azzal, hogy els sorban ennek alapfeltéteieit kell megteremteni.

A jiiv beni feladatok k rvonalazásánáL nem vet fel a tárgyanyag ismertetése eg'y olyan prob-

lémát, amelyet ma már nem lehet figyelmen kiviil hagyni , mát csak azért gem, mert a kiilfiildi szaksajt
tanusága szerint, erre ma már mindeniitt nagy gondot forditanak. Ez pedig válogatottjaÍnk pszichíkai fel-
készitése. A nagy sporthagyományokkal rendelkez otszágok minden sportágban pszichol gusok segítsé-

'nr'*u''''uk. 
Lehetséges, hogy ezmamégujszer{íésmondhatnánkaztís, horyvalaha, asoksikertmeg-

ért magyar viv sportnak erre nem volt sziiksége. Nem vagyok hivatott eldijnteni azt, ltogy az akkorí és a
jelenlegi generáci lelkÍ adottságaínak kiil nbsége' avaw az akkori és mai kijriilmények ktiziitti eltérés te-

szi ezt ma sziikségessé, de egy vítathatatlan' ma már erre nekiink Ís sz{ikségiink van.Véleményemben csak-

is a szakvezet k nyi1atkozataira és ujságtud sitásokra támaszkodhatok, hiszen személyesen nem vettem

részt sem olimpíain sem világbajnoksági versenyeken, de ezekbíI m1ndig az csendtil ki, hogy nem fizi-
kai,vagy szakmaÍ tekintetben vagyunk ellenfeleÍnkkel gyengébbek, hanem abban, hogy a dijnt percekben -
viv nyeiven sz lva _ nem tudunk 'Íharapni'l. Pedig szabadjon arra emlékeztetnem, hogy éppen ez a tulai
donság volt régebben a magyar vív kra jeLlemz . Náluk is kícsuszott gyengébb teljesítmény verseny kiiz_

ben, dl a dijnt$ pÍllanatokban helyt tudtak állnÍ. Nos,ha ez valamÍ olcnál fogva ma nem sikeriil, hogy ne-

kiink Ís ahhoz a kiilftildti'n már szokásos megengedett segitséghez kell folyamodunk, a pszichol gus segit-

ségéhez. A szovjet válogatottat az uto1s vÍIágbajnoki felkésziilésÍ szakaszban pszichol gus gondozza, min-

denkor felvílágosÍtást tud adni a vetsenyz letki felkészíiltségér1 és ebben nyilván részt is vesz.De anem

nagy sporthagyományokkal rendelkez olyan államok,mint Svájc, Ausztria, stb. szintén hangsrrlyozzák en-

nek fontosságát. A probl ma uj, de talán érdemes volna foglalkozni vele. Tudom nem kiinnyii a megÍelel

személy krvJ1as7tása sem, hiszen annak ísmernie kell a sportág sajátossága áIta| teremtett verseny hely-

zeteket. Mégis, ialán érdemes volna ebben a kérdésben a Teshlevelésí Kutat val a kapcsolatot felvenni.'

Elek Margit
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fenyszÖrÖ
Tudományos rovatunkban rendkiviil érdekes irást adunk kozte. Vass Imre mester-

edz nk tanulmányának els tésze @efejez' tész6t kijvetkez számunkba ktizijljiÍk), amely a párbajt r_
vivás oktatásának m dszertani kérdéseÍvel foglalkoztk. A kitiin mester nevét olÍmpiai és r.Ílágbajnok
tanÍtványok egész sora fémjelzi - jel_n tanulmányában pedig bepiiIantást enged ''miihelytitkaÍba'', abba
a rendszerbe, amelynek megteremt ;e, s amely szerint nagy sikerrel oktat.

VASS IMRE. :

JAVASLAT
a párbajtírvivás oktatásának m dszertani

felépitéséhez

(a javaslat az 1965. évben megjelent "Párbajt rvivás't c. kiinyv

alapj án keriilt ris s zeáilitásra)

Általános irányelvek

A vivás ;eform-programjának elkészjtésénéI az eddigi tapasztalatok és a vivás szakmaikijve-
telményeit fÍgyelembe véve, az edzés szetkezeti és tartalmÍ anyagát kell els sorban megváItoztatni.
He1yes lenne, ha a viv edzés felépitése magában foglalná _ célszerii sorrendben - azokat a gyakorla-
tokat, amelyeket a korszer[i edzés-tervezés megkiiveteI.

Jelenleg aviv edzés ugysz lvánls.zár lag af.! tész anyagátakoflátoz dik (iskolavivás, kon-
vencionálisés assz szeriigyakorlatok, szabadvivás), dehiányzikabevezet ésaIevezet rész. Akor-
szeriÍ edzéstervezéssel a vivás anyagához ktjzelebb keriilne azu.n. kiegészit munka. Ez a tervezés
nem zárnála az esyes id szakokban az ilyen irán5nr munka tulsulyát, s' t az egyes id szakokbarr azoknak
egyediil uralkod jellegét sem. Ilyen id szakok pL. az átmerretÍ id szak és az u.ri. fizikai alapozás id -
szaka. A korszerii tervezés megteremthebné a helyes arányokat, amelyek az eg"yes Íd szakokba'n a vi-
v edzés szakszerii felépitését biztosÍtaná.

A párba jt rvi vás oktatás án ak ál.talános m d s zere .

A sporto] kkal mát a kezdeti id szakban meg kell ísmertetnÍ a sportág lényegét, jel1egzetessé-
gét, a sporteszk á, amellyel dolgozni fog. Egy riivid, de szemléltet ísmertetést kell adni a mozgás_
anyagr 1, az oktatási formákr ]., amelyek keretében kirajzol dikaz ut és a rn dszer, amelyen haladva
a sportol megszere zheti azokat az ismereteket, amelyek birtokában az áLtala váIasztott cél elérhet
k zelségbe kertiI

Ilyen értelemben mutatunk rá, hogy a pátbajt t a t! trel rokon sztrr fegyver, amelynek a t r
csak gyakorl fegyvere. Mozgásanyagát nagyrészt at! tvívás anyagáb l merití, de már a kezdeti sza*
kaszban is tartalmaz uj elemeket, amelyek kízát lag ennek a fegyvernek a sajátjaÍ"

A párbajt rvÍ'v t, fiiggetlentiI att l, hogy az ol<tatást t rrel, Vagy párbajtíírrel kezdjiik. meg

kell tanítani míndarra, amit egy t rviv nak tudnia kell. beleértve mindazokat az akci kat. amelyek

konvencÍonális jellegiiek és Iátsz Lag csak a t tvivás szabáJyai szerint indokohat k. 1!Íeg kell rizni,
s t továbbfejleszteni azt a konvencionáIis egységet' amely a párbajt riskolábar'r is bíztosítja a techní-
kai anyag egymáshoz kapcsolását és végs fokon a legmagasabb szinti.i technikai és taktíkai képzést.
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, A mozgásanyag meghatár ozásáná! *u"rr,rot rá, hogy a ''vÍvás kéz- és lábmozdulatok halm azl|l.
Ez a téuy azzaL a kijvetelménnyeI jár, hogy aképzés párhuzarnosan mindkét Írányban egyforma sullyal
esik latba. A vivás motorja.a láb és a vivás egyík f eleme a 'tg'yorsaSáB'', amely biztositja, hogy a
szándékolt akci t térben és íd ben végre tudjuk hataní. A vivás másik f eleme a "szabatosság'', amely
azt jelenti, hog3l a technikai mozgást a t'távolság'' és az |'íd " ftiggvényében kell id ben és határolt
mozdulattal hajtjuk végre. Igy jutunk el a |'temp '' és az l|iitemll fogalmáÍg, amelyek színtén meghatáro-

,r.z tényez i a vivásnak.

A vivás anyagának eIsajátitása megkijveteli a szetvezet egészének mint egységnek harmonikus
és tijrésmentes fejlesztését és fetépitését. Ez a cél csak a kieg6szÍt , tehát más sportágak iizéséveI
érhet6 el. A speciális szakmai mtmkát, mint a foglalkozás f. részének anyagát mindenkor lábmunkával
kezdjiik. Fiiggetleniil a fogtalkozási formát l - csoportos vagy eryéni - célszerii ehégeztetni az u.n.
eil ké s zit l ábgyakorl atol<at.

A tulajdonképpeni lábgyakorlatoknál ugyttazt a sorrendet'tartsuk be, mint ahogy azt a t rvivás
anyagánáJ tanultuk. Ebbe a sorrendbe iktatjuk be azokat a kiiltjnleges és t rvivásná] nem alkalmazott spe-
ciáIis párbajt r gyakorlatokat, amelyek kiegészitík az eddig ismert anyagot.

. A t{rvivás a'nyagát kiegészit lábgyakorlatok

1. Viv állás : testsulyhátravontabb (3/5- d ahátrrllév lábra), tehát sziikebb mint a t rvivás-
nál. Bal térd abal láb hegye f liitt, s a jobb tétd az et llcv' lábkiizépre irányul. A viv állást hátrafe_
lé is felvehetjiÍk.

2. Iépés el re : a hátrrllév lábbal inditva ugy, hogy az el's iitemre az eL6á!L lábhoz zátjllk a
hátullév Lábat, a második iitemre helyezzídlk el te a jobb, el|láll lábat.

3. lépés e76re : a hátrrl-áll lábbal ketesztezve az et tana lábat.

4. Lépés háfua z az e16lá!1 lábbal inditva a mozgást ugy,hogy az els! iitemre az e| Iáil Lábat

hátta vonjuk a hátuláll Láb hegyéig, a második iitemre a hátuláll |ábat viszont viv állásba helyezziÍk.

5. lépés hátta ; az el láIl lábbal keresztezve a hátuláll lábat.

6. Kitiirés :' a hátuláll láb lezátása után.

7. Kittirés : a hátuláll láb ketesztezése után.

8. FéJ -kitiirés

g. ni'ia lerohanás- állásb l,
- el relépésb l,
- fél-kit résb l,
- kitiirésb l.

10. Lerohanás : állásb l'
el relépésb l,
hátralépésb l,
kitiirésb l : csak a testsuly el rehelyezésével, az e|'|áIl láb visszavételével,

a hátuláll láb utánvételév"el,
az e\ bbikett egyiíttes all<almazásával.

A lábgyakctrlatok tanitásánáI tartsuk szeme\ tt afokozatosság elvét, tehát el sz t tanitsuk

meg az eryes elemeket iitemezve , beosztásra, majd folyamatosan vonjuk ssze és kapcsoljuk kett s,

hármas, majd t bbes sotozattá". Az iisszekapcsolásnáI az els id szakban a kiinnyebb, és a fejl dés

titemét l rtigg en jusstmk eL anehéz és a legnehezebb elemek iísszekapcsolásáig. Ez a munka csak ak-
'kor fejez dik be, amikor a viv abbahagyja a sportolást'

Amíkor a sporto1 t|ábra állÍtottuk, fegyvert adunk akezébe és ismertetjiik a feryver adatait.
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Technikai alapfogal mak fegyverrel

' 1. A fegyver fogása a kiilijnbtjz markolatokon. Domboritsuk ki mind a francia, mÍnd a pÍsztoly-
fogásu markolat el nyeít és hátrányait.

2. Arcvonalál1ás fegyverrel
oktatási elvei azonosak a t rvÍvás anyagával.

3. AlapáIlás fegyverrel.
Ebben a heiyzetben a fegyvert tart(: kéz ijkle a váf,lr eL' tt, negyedik kézhelyzetben, a penge

hegye a vizszintes sik alatt a kosár als szintjéig lesiiilyed.

4. Kézhelyzetek 
j

].-6 kézbelyzet azonos a t tvivás anyagával.
Párbajt rben hetedik kézhelyzettel jetiiljtik a jobbra kífelé forditott llsuppÍnaci s'l lrelyzetet.

5. Pengevonal.

Fogalma megegyezik a t relmélettel, de ezen beIiil kétt6 tipus i aZ ewenes (t rszerii)és a
sz gvonal (diagonal) kiilijnb ztethet meg. Az als _ és a fels meghatározás csak a sikot határolja e1,de ezen beliÍ] számos vonalhelyzet lehetséges'

6" Viv állás fegyverrel.

A fegyvert tatt kar enyhé nLazitva ta ja a fegyvert ugy, hogy a kosár a váll magasságában,
a penge sikja hetedik kézhe)yzetben, kiviilr l befeIé , a vízszíntes sik alatt az eIlenfél fegyrlert tart csuk_
L jfua irányul.

7. Penge_állások

Azt a pengeheiyzetethatátozza meg, amely;ben a penge a vonalb 1 eltávolcldott, de a penge
hegye a találati feltileten beliiI van.

8. Átmenetek

Párbajt rben is egyszerii, félk r és ktjrszeriiek. Végrehajtásuk els sorban a kcinyiik iziilet-
re tárnaszkodva alkarb l és csak sziikoégszerÍien csu]d b l t rténik.

9. Meghivások.

A penge hegye tu]haladta az á|Iáshelyzetét és talá]atí feliileten kiviil van.

10. Pengék egymáshoz vdr viszonya.
Ezeket ahelyzeteket az alap véghelyzetek batározzák meg. Ilyenek : a vonal , az áI!ás, a

meghivás, a k tés - amely lehet saját - és elIenfél ktjtés.

11 , TaláJ.atí felíilet

Párbajt tben az egész test érvényes feliÍletnek számit.

L2. Viv -távoiság

Érteiemszeriien azonos a t rrel, d'e a mÍndenkori találati feliitet és ezen belíil a iegoptimá-
lísabb pont hatátozza meg a távolságot.

13. Lábgyakorlatok fegyverrel

Végrehajtásuk ugyanugy t rténik, mínt a t rvÍvásnál.

1-4. Háritások
Az áLtalános meghatátozás azonos a t ttdl, de a hárítások jellege a fegyver ktjvetelményei*

nek megfelel en m dosu1. Itt is alka|mazzukaz u.n. t rszerii és a véghelyzetben rogzitett háritásokat,
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de méginkább el térbe kertilnek az egyiitemii befejez szurással egybekapcsolt háritások. Itt hangsulyoz-
zuk ki, hogy a hárÍtással bíztositani kell annak szilárdságát. Igy els sorban alkarb l vezethetjiik a fegy-
vert, tehát a csukl kevés mozgást hajt végre. A befejez szuráshoz már a háritással reáállÍthatjuk a
penge helyét a szurás irányáta, tehát arra ttjreksziink, hogy feliileten beliil maradjunk. A befej ez szutá-
soktulsulyban opp,ozici sak, kijttjttek és flankonád jellegiiek. Az u.n. t rszerii háritás és penge elfogá-
sa els sorban a cseles akci knál keriil alkalmazásra.

15. Háritások fajai

Megegyezik a t rvivás anyagával.

]-6. Háritási rends zetek.

Minden viv nál megfÍgyelhet egy bázis, amelyre tárnaszkodva tudatosan'vag'y reflex-szeriien
végrehajtja támad - és véd akci it. Ezek a bázisok bármí'lyen, d'e az egyénnél véglegesen kialakult
pengehelyzet esetében, sszefiigg és szílárd háritásÍ rendszernek tekintend , amelyb l tiirvényszeriien
és iitemkihagyás nélktil védhet minden lehetséges támadás, amely az ellenféI tészét'l az adott penge-
he|yzet ellen indíthat . Ilyen értelemben megkiil nb ztetiink : sÍxt, kvart, szekond (olr:táv), szerkl
fels - és als vonali háritási rendszert.

Mindeg5lik rendszernek megvannak a járulékos hárításai.

- Igy a sixt rendszeréhez tattozik az egyszerii kvart, a kiirsÍxt, a félkijr szerkl és az egy-

szerii szekond.

A szekond (oktáv) rendszeréhez tattozik az egyszerii sixt, egys zetu szerkl, fdlkiir kvart és
kiirszekond.

_ A fe|s vona! rendszeréhez tattozík az egyszerii kvart, eryszerii szekond, f.éIváJt szerkl,
vált sixt.

A teljes felsorolást azért mell' zztdlk, mert a viv k nagyrésze az itt ismertetett rendszerek
va1amelyikébendolgozik. Ez a feIismerés azt jeLertti, hogy a versenyz t eLs' sorban a saját háritási
rendszerén dolgoztatjuk technikailag és a taktikai sulyképzést is erre áIlitjukbe. A versenyz hátitá-
si rendszerén kiviil es akci kat csak másodlagosan és azért kell gyakorolnÍ, mert minden olyan eset-

ben, amikor a viv egy háritási, V&9Í ktitési mozdulatot végreha jt, a mozdulat végpontjával egyez há'
rÍtásí z nába keriil és az akcÍ folytatásÍ lehet ségeÍt a pillanatnyÍ pengehelyzethatá'tozza meg.

Iskolavivás

Az iskolavÍvás fogalma aIá ta ozik mindazon akci k rendszeres beryakorlása, amelyek mind

támadásban, mÍnd' a védelemben elÍífordulnak.

A z iskolavivás alapgyakorlatai

1. Szurás

2. Hárt 's

3. Szurás-háritás

4. Hárt "s-szurás

5. Visszaszurás (ríposzt)

6. Szurás-háritás -szurás

?. Elleavisszaszurás (kontrarÍposzt)

Az akci k kritérium át a sza&nyvek riigzitik és bizonyos fokig kijztudottak. Mégis ki ketl

emelnÍ : L Szutást, a riposztot és az ellenvisszaszurást, amelyekbefejezése találatot eredményez.

Iry világoean kittinik, hog5' az ibkolavivás ilyen rendszerii csoportositása egyuttal az oktatás m dszer-

tanÍ sorrendjét is je1entÍ, amelynek egymásra épiil fázisaiban bármely tÍpusu akci fetépithet a Leg-

magasabb szintre, az ellenvisszaszurásig.
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trtt kell kihángsulyozni, hogy az iskolavivás elvi meghatározása igényli akozbetámadások kate-
g rikus besorolását az iskolavivás alapgy'akorlatai kiizé" Ennek a nézetnek csak annyib l adunk helyt,
hosy az iskolában a tárnad akcÍ kkal párhuzamosan gyakcoltatjuk az itlet támadásba végrehajthat k z-
betárnad ásokat é s feltart s zurásokat.
Akci skáIa a tárnadásinditás lehet ségeinek figyelembevéteiével.

I. Egyenesszurás, minden meghÍvás ellen.

II. Vált s zutás mínden kijtésb l.
III. Pengetámadások.

Ktjtések : 1. Egyszerii kiitések neeghivásb i a vonal ellen,
2. féIk t k tések meghivásb l a vonal ellen, 

l

3. ktjrktjtések, meghivásb l a vonal ellen,

4. vá\t ktések saját kijtésb l a kijtiitt pengéTe'

5. váIt kiitések az eILenf.él ki'téséb l ak t pengére,

6. Egyszerií és vátt kijtések vonalb l a vonalban tartott pengére.

Kijtt'ttszurások :

Átvitelek : 1. féIkijr átvitelek,

2. kiirszerii átvitelek.

Ütések : 1. egyszerii iitések meghivásb l a vonalra,

2. kiir-titések meghivásb I a vonalra,

3. félktjr:tÍtések meghivásb l a vonalra,

4. v,á|t iitések saját kijtésb l a kijtijtt pengére,

5. váIt íitések az eIIenÍéle kijtéséb 1 ak t pengére

6. eryszerti és vá]t6 iitések vonalb l a vonalra,

7. iitések meghivásb l és vonalb l a meghivásban tartott pengére.

IV. Kitér szurás : eg}rszerti ktjtés, vagy ' tés ellen,

félktjr- és kijrktjtés vag1 iités ellen,

vált k tés vagy íités ellen.

1.

2.

3.

V Cselek :

Egyszerí.i egTles cselek i

L. eryenesszur egyszerii egyes cselek,

2. vá1t szur6 egyszet[i egyes cselek,

3. ktités-szurás egyszerii egyes cselek,

4. vált kiités egyszerÍi egyes cselek,

5. kijtiittszurás egyszeri.i egyes cselek,

6. í.ités-szurás egyszerii egyes cselek,

7. latéríszurás egyszerii egyes cselek.

Kiirz' eg:yes cselek :

L-7-ig azonosak az eryszerii bgSres

cselek bevezeté s m dozataival. a vivas RABTA
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Kett s cseltámadások

E$rszerii kett s cselek. Bevezetés m dozatar azonosak az egyszerii egyes cselek 1-7 pontjával.

K rz kett s cselek.A bevezetés m dozatai itt is azonosakaz eryszerii egyes cselek J.-7 pontjával.

VI. Ismétt támadások.

MI . Ismétl kijzbetámadások.

VIII. Má sodik szándéku támadások.

IX. Cseles k zbetámadások.

x. Kiczbetámadás a cseles kcjzbetámadásba.

. Az itt felsorolt akci k fel lelik apárbajt rvivás teljes anyagátés azt a sorrendet, amelyetaz
oktatás folyamatában célszerii kcivetni.

VE R SE I\[YR OT- VE R S E IVYR E
ROVAT:

Ezuttal a Karácsony és Ujév ktjz tt LezajLott seregszem|ét6l, valamint a BVSC jubileumi
versenyéríL számolunk be. Kiiztiljiik Székelyhidi Tibornak a seregszemle versenyhe z fízott, igen
é rdekes hozzász lását is.

IFJÚ vrv N DRsZÁGoS SEREGSZEMLÉJE

Immár kilenc éve hag3rományossá vált, hog;l a vivásban a sportévet a BvSz és a Bp. Vtirtjs
Meteor rendezésében az országos Utttjr és Serdiil vivo Seregszemle zátja be. Idén a verseny 1969.
december 28-30-án a ,Tátékcsarnokban és a Sportcsarnok viv termeíben bonyolitották le nagy érdeld -
dés mellett. Az otszág minden tészét | k zel 900 fiatal viv g'yiitt ssze, hogy sportszerii, érdekes
és izgalmas ktizdelmet vivjon.

A verseny részletes eredménye

Legifjabbak

(1956- 58-ban sziiletettek)
Fiut r

p:Era:i-É

I. Orosz Gyula (Szolnok)
il. Bárdos Gyiirgy (Szolnok)
ru. Tolna Károly (Szolnok)
IV. Bal].a Zoltán (Bp.v.Meteor)
V. Balla Endre (Bp.V.Meteor)
\II- Szab lmre (HSE)

Pontra vÍvás

I. Mezey (Debrecen)
Í. Krámos (U. D zsa)
ilL Selmeczy (Vasas)
IV. Rud (KSI)
V. Domonkos (KSI)
.VI. Er s (V. Meteor)

Pontra vivás

I. Lalák (KSI)

i II. Rodics (HSE)

TaláIatta vivás

I. Balla Zoltán (Vijrtis Meteor)
II. Balla Endre (V. Meteor)
III. Bárdos Gyiirgy (Szolnok)
IV. Sándor Gy rgy (Csongrád)
v. Pusztay Gábor (V. Meteor)
VI. Orosz Gyula (Szolnok)

Leány t6t

TaláIatra vivás

I. Simándy (V. Meteor)
n. Mezey (Debrecen)
III. Rud (I(,SI)

IV. Bogolin (Pécsí SI)

v. Molnár (U. D zsa)
VI.. Németh (Szolnok)

Talá7atra vÍvás

I. Muhi (Vasas)
II. Pallaí (Vasas)

Kard



III. lluhi (Vasas)
Iv. Glovátz (HSE) .

V. Nlikl sfalvi (U. D zsa)
VI. Pailai (Vasas)

Pontra vivás

I. Szalai (Veszprém)
II. Gábriel (oSC)
m. Yapga (HSE)
IV. Palatinus (Szolnok)
V. Harsay (V. Meteor)
VI. SaJg (IJ. D zsa)

Pontra vivás

I. Csontos (U. D zsa)
II. Murai (U.D zsa)
III. Haas (Bp.Pet fi)
IV. Fitldi (Csepel)
V. Baki (Vasas)
VI. Basa (U. D zsa)

Pontra vivás

IiI. Lalák (KSI)
IV. Rodics (HSE)
v. Glovátz (HsB)
VI. Varga (ÍISE)

Utttir k
(1" 954- 55-ben s ziiletettek)

Flu tl r

Leány t! t

Kard

Serdtit k

1952 - 53-ban sziiletettek )

Fiutr

Találatra vivás

I. Kovács (Vasas)
II. Dávid (Szolnok)
III. Bérczy (V. Meteor)
IV. Gyergy i (Szolnok;
V. Palatí'nus (Vasas)
\T. Kreisz
VII. Egerváry (Pápa)
VIII.SzalaÍ (Veszprém)
IX. Pataki (Vasas)

@:iyas
I. Csillik (Csepel)
II. Kovács (Veszprém)
III. Bátori (Pá.pa)
IV. Kovács (Veszprém)
V. Nyul (IJ. D zsa)
M. Berczelly (Csepel)
vII. T th (Pápa)
MII.Tátrai (Szombathely)
IX. Pált (Szombathely)

TaláIatra vivás

I. Erdei (HSE)
II. GeLlért (Vasas)
III. Fiit (Vasas)
IV. Csanádi (BVSC)
V. Gárdos (V. Meteor)
\/I. Tábor (Vasas)
VII. Gulácsy (BVSC)
VIII. Polgár (Vasas)
IX. Dallos (Szombathely)

TaláLatta vivás

Demény (V. Nleteor)
Nádházi (Debrecen)
\rarga (BVSC)

I. Tábor
II. Gárdos
Iu. Polgár
IV. Sz cs
V. Hamvas
u. Takács

(Vasas)
(V. Meteor)
(Vasas)
(U. D zsa)

(Vasas)
(U. D zsa)

(

Pontra vivás

L Varga (V. Meteor)
II. Trk (Szolnok)
III. Bozs (V. Meteor)

I.
II.
III .
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I. Rétí (V. Meteor) I . Ha1zer (U. D zsa)
II. R na (Debrecen) II. Tantos (Veszprém)
III. Kovács (Bvsc) III. Bányai (BVSC)
i\'. Zsiga-Kiss (Vasas) IV. Kada (BVSC)
V. Szolcsánszky (HSE) v. Kírály (HsE)

. u. Nánási (Pet fi) u. Mez szegedi (BVSC)
VII. Melegh (OSC)
MII. Bodor (Veszprém)
Ix. Sárí (BVSC)

IV. Bácskai (V. Meteor)
V. Teisenhoffer (V. Meteor;
\lI. Ping (Vasas)

Pontra vivás

tuntra vivás

I. Sasi ( Szolnok)
II. Pakai (Szolnok)
fiI. Magl dÍ (Szolnok)
IV. Po r (U. D zsa)
v. Mag (BVSC)
VI. Stolcz (OSC)

W.
I. Csepel
II. Szombathely
III. Ujpestí D zsa
IV. Bp. Honvéd

Leány t6t

I. BVSC
II. UjpestÍ D zsa
III. Bp. Vasas
Iv. Veszprém

Leány t r

IV. Farkasv lryi (HSE)
V. Molnár (V. Meteor)
VI. Farkas ($zentes)
VII. Varga (V. Meteor)
Vm. Csaba (Várpalota
D(. Vask (OSC)

Találatra vívás

Kard

Ta)áLatra vivás

I. Berta (Szombathely)
II. Vitálís (Csepel)

' In. Tábor (Vasas)
IV. Pajor (Vasas)
V. .Bogya (HSE)
Vt. Fekete (Eger)
VII. Nary (Vasas)
VIII. Horvai (HSE)
Ix. Kiss (HSE)

Csapatversenyek

ul!"k
Fiut r

I. Szolnok
II. Bp. Viirtjs Meteor
III. Bp. Vasas
IV. OSC

Serdiil k

Kard

Fiut r

I. Ujpesti D zsa
il. Bp. Vasas
III. BVSC
IV. Bp. Honvéd

I. Bp. Vasas
II. Bp. Honvéd
III, BVSC
IV. Csepel

Kard
I. Bp. Honvéd
II. Egri V. N{eteor
nI. Bp. Vasas
IV. Sopron
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országos pontversenr'

T. Bp. Vasas
II. Bp. Honvéd
III. Ujpesti D zsa
IV. Bp- V.Ifeteor
V. BVSC
W. Szolnoki x{Áv
\TI. Csepel
\TII. Veszprémi Yegyész
Ix. Szheiyí Haladás
X. Egri V. N,Ieteor
XI. OSC

262 pont
209 rr

1"94 rr

77r .
L47 rr

r04 'r
103 il

g0'
77 '
59 '
57il

Wdéki pontverseny

I. Szolnoki NIÁ_V
II. Veszprémi Vegyész
III. Szheiyi T{aladás
I V. Egri \/. Meteor
V. Debrecení VSC
M. Pápai mÁv
Vti. Sopron VSC
VIII. Pécsi SportÍskoia
IX. Csongrádi VTSK
X. Várpalota
XI. Szentesi VSC

104 pont
80il
77 íl

59'
50il
28il
22'
16 ?,

L4'
Itr

A verseny végén a serlegeket, vereteket és okleveleket K szegi Tibor a Budapesti Vcjr s Meteor SKeln ke és Denk Lász\ aBYSZ elncike osztotta ki.

Azegyéni gy ztesekedz í: Képes Pál, Nagy Lajos, Enyedi Siegfried, Hajnal Béla, Berczelly Tíbor,
Szandarváry Gy rgy, Lukovich István, Somodi Lajos és Gasztonyi János diszes emlékveretet kaptak.

A verseny t ni rái : Mészátos J zsef , Pacséry Kázmét voltak.

Dr. Nedeczky Gycirgy

(---)
A SEREGSZEMLE BDZ T SZEMMEL

Az elmult esztend végén kilencedik alkalommal keriilt sor a hagyományos ifjusági seregs zem-
lére. Bár ez alkalommal ah torlaszok miatt csak kevesen vállalkoztak azutazásra, mégis 609 viv
gytilt ssze, hosy rész veg3ren ezen a szépen megrendezett versenyen. J volt nézní a fiatalok sokaságát,
akik kifogástalanul tiszta fehér viv cilttjzékben jelentek meg. (J lenne, ha ezt fels bb foku versenyeken
is meghonosÍtanák és a piszkos ruha ls,zár ok lenne. )

Budapest 39]- viv val, a vídék 2I8 wv jával szerepelt. Ez a szám sajnos megtéveszt a w-
v sport fejIettségét íllet en, mert ez a t meg évek hosszu során meglehet sen lemorzsol dík, de ha
csak tiz százaléka marad ffi B, az is nyereség számunkra.

A viv sportunk esylk f jellemvonása anagyszámu tagcsiikkenés. Ennek ttjbb oka van. Ezek
k ztjtt az egyik ok az, hogy mát a tizéves gyermeket csatasorba állÍtjuk. A tul korai szakositás kiégés-
hez vezet. Viszont élmények hiányában áttér más, szerinte sz takoztat bb sportágra. A viv t csak tÍ-
zennégy éves korában engedjiikversenyen indulni, s ezanégy évi tétlenség sok a számára. Éppen ezért
ezeknek az évenként megrendezett versenyeknek az a célja _ jegyezte meg Denk LászL BVSz elnijke
nag:yon helyesen, hogy azoka fiatalkoru versenyz k, akik hosszu évekig nem juthatnak versenyzésí le-
het séghez, évente egy alkalommal lehet ségiik nyiljon az eddig tanultak bemutatására.

Erre a célra val ban j ez. a verseny. Bát nagy anyagí áldozattal jár, de fent kell tartani
továbbra is demonstrativ jellege miatt.

Az viszont más Iapra tattozik, hogy hogyan rendezzi'ik meg és milyen formában biráljuk el
az ott megjelenteket.

Az eddigi elbiráJási rendszer a mindenkí áLtalismert min sitési eIjárás volt' N{eg kell mon-
dani : nem a legszerencsésebb forma. A sz vetségÍ.ink szakfeli'igyet je Polgár J zsef az otszágos viv ér-
tekezleten bonckés alá vette ezta seregszemlét is. Megemlítette.akkor, h<lgy nem eg'y viv , ak1
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sokszor 200 km távolságr l utazik ide, szreplése mindcjssze 2-3 percíg tart, s aztánutazhat haza. Fel-
vetette annak a sz[ikségességét, hogy legalább egy ktjrmérk zésen fejthessék ki képességiiket.

A résztvev korcsoportok 11 évesekÚ t rg évesekig vehettek tészt ezen a versenyen. A tizen-
eg;lévesekrrek még nem val kard a keziikbe. Ebben a korban még tul nebéz nekik a félkilos fegyver,e1
sem birják. A legals bb szint a L2 évesek lehetnek. Viszont ftil sleges a 1'7-.18 évesek beállitása ebbe
a keretbe' rnert csakaz id t veszik et att l, hogy a gyerkekkel részletesebben foglalkozhassunk, fel-
méréstiket lelkiísmeretesebben végezhessiik eI. A feliiletes elbirálás is eg5lik oka lehet a lemorzso-
1 dásnak. A 17-18 éveseknek kiilijnben is elég alkalmuk van évk zi versenyeken képessésiik kifejtésé-
re, szÍikségtelen sokszor anrrát II. és III. oszt. mín sitést elért versenyz krrek ídnulási lehet séget
biztositani csak azétt, hog5l a nagyeg:yesiiletek arathassanak a nevel egyesiiletek eL' tt. Mert anint
látjuk a sorrendet, igy a pontszárnok alakulását a magasabb min sitett versenyz k száma dijntijtte el.
(VASAS, al<t az 1. helyen végzett 15 mÍn sitettett inditott. A HONVÉD 9-et, a DoZSA 8-at, a V.METE-
oR 5-ttt !)

Persze azt mondjuk erre, hogy a Verseny ''sava-borsalt a serdiil k vetélkedése, mert ott már
kialakult vivásban gytinyiirkiidhetiínk. Ezen azaLapon feljebb is mehetnénk, mert ott még szebb vivást
láthatnánk. Éppen ezértnemazt á]litom, hogy szoritsuk kÍ a'tniv t'l, csupán azt, hogy ttjbb id t szen--
teljiink azok elbirálására, akilmek évente eg:yszer élményt akarunk nyujtanÍ althoz, hogy cs kkentstik a
lemorzsol dást. A serdiil ket (a nÍv miatt) engedjiÍk sz hoz jutni, de csak a csapatversenyeken. Az
igy megtakaritott id t felhasználhatjuk a kÍsebbek elbirálásánál.

Az indul k kijziil 393 fiu, A-6|eány volt. Ez elég kedvez atány. Az viszont már szomorubb,
hogy kardban mindcissze 1-67 indult, mig t rben 226-an indultak. Még szomorubb, hogy a kardoz k kiiztjtt
vidék mindiissze 37 viv val képviselte magát. A hiányz L30-at Budapesti egyesíiletek adták. T rben
vidék 111 f vel szerepelt. A n i t rben már csak 7O-et inditott.

A vidék viv éIete a számok tiikrében siralmas képet mutat. Budapest 2 milli lakosával szem-
ben a vidék 8 mílli val rendelkezík, vidék viv sportja akkor lesz fejlett, Íta eZ az arány ott is érvénye-
siil.1 Megg1r z désem, hogy az '' ser t'' a sdék kell képviselje éppen lakosainak létszáma miatt. A viv -
sziivetségen beliil meg is indult egy folyamat ennek ala'a|<názásáta, ezt minden er vel tovább kell szé-
lesiteni.

Még néhány érdekes adat :

Legtiibb viv val a V.METEORszerepelt, cisszesen 71-et Índitott. A DozsA 68-at, a HONVÉD
64-et, a VASAS 55 viv t.

Ha most az e|ért pontszámokat osztjuk az indul k számívaln akkor megkapjuk az egy f' te es'
pontszámot. Ebben az els6 helyen a BVSC átl 6.6 ponttal. Második a VASAS 4,7 ponttal, harmadik PÁPA
4. 6 ponttal és negyedík Szombathely 4.5 ponttal.

osszefoglalva az elmondottakat az alábbiakat tudnám javasolnÍ :

1. A seregszemlét továbbra is meg kell tartani, mert ez el seg;ti az éIménynyujtást igy j l
organizáIva cstjkkenti a lemorzsol d ást.

2. A j szervezés viszont magábafoglalná a Verseny szakmai megreformálását. Erre fel : kelle-
ne kérni a mesterek Tanácsát, vagy az otszágos Edz Bizottságot'

3. A korcsoporltrknt tr5yeztetni kelleire a MVSz által j váhagyottakkal. Igy versenyen az a|ábbí
három kateg riát kellene kialakitanÍ : I. kat. : a 12-13 évesek. ( LegÍfibb csop' )

II. 'r : a 1"4-15 " (uttiir k)
Iil. '' ': a 16-1? " (serdiil k;

4. A II. és III. osztályu min sitett versenyz ket csak a csapatversenyeken lehessen inditani.

Amit leirtamnem bírálat, hanem javaslat tészemt |. Nem hivatalos nézet, csak egy edz
véleménye.

Székelyhidy TÍbor
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JI]BILEUNTI KARVÁzv nntrÉxvprrsnxy

A BVSC viv szakosztáJya megalakulásának 20. évfordul ja alkalmával 1969. dec. 13-án a
Játékcsarnokban rendezte a Karvázy párbajt r emlékversenyt, fÍatalon elhunyt válogatcltt vív ja emlé-
kezetére.

A versenyen Nemerén,B. Nagy és Erd s Sándoron kíviil; akik akadáIyoztatva voltak -az egész
mag'yar mezíny elinduIt. Elindultak a BVSC vendégei. az osztták párbajt r-váIogatotttagjaí is. 79.
viv lépett pástra.

A versenyt kcjrmérkízéses formában bonyolitották le. rákon áttart nagy ktizdelem után
alakult kj a három kcizépdo'ntí mez nyé. A három csoportb l 3-3 viv jutott a dtint be.

Kolatz (AusztrÍa) 1 gy.
- Szaníszl (HSE) 1 gy.

Papp Tibor (BVSC) 0 gy.

I. csoport

Schmitt (V. Nleteor) 4 gy.
Kulcsár (oSCl 3g5l.
sásÍ íBVSC) 3 Ey.

II. csoport

Bak (HSE), 4W.
Balcz (Csepel) 3 gy.
Trost (Ausztria) 3 Ev.

Pakay (Szolnokí mÁv 2 gy.
Nedeczky (BVSC) 1 gy.
Kelemen (U.D zsa) 0 gy.

III. csoport

Tijr k Ott (V. Meteor ) 3 gy.
Polzhuber (Ausztria) 3 gy.
Terék dr. (HSE) 3 g.v.

Kaíser (Csepel) 2 ry.
Fenyvesi dr. (BVSC) 2 SV.
Danics (Szolnok) 1 gy.

A dijnt magasszinvonalu, izgalmas Kizdelmethozott. Kulcsár, Balcz és Sági fej-fej mellett
kiizdijttek a gy'zelemért. Végiil Kulcsár ésBalcz holtversenybe keriilt az e]s hetyért. A viv olim
piai és az ' ttusa világbajnok harca ritka sportesemény volt l. Balez az L petc bemondásakor még
bÍztosan vezetett, de Kulcsár bravurosan hajrázott a csijrét 5:4-re megnyerte, s ezzel a verseny
gy ztese lett.

@
I. Kulcsár Gy z| (osC) 6 gy.
II. BaLcz András (Csepel) 6 gy.
III. Sági Gytirgy (BvsC) 5 gy.
IV. Terék Sándordr. (HSE) 4 gy. 28 kt.
V. Schmitt Pál (V.Meteor) 4 gy. 31 kt.
VI. Trost (Ausztria) 3 gY. 28 kt.
MI. Bak Pál (HSE) 3 gy. 34 kt'
V[II. Polzhuber (Ausztria\ 2 W.
IX. Tiir k Ott dr. (V. Meteor) 1 gY.

A verse'nybefejezése után a gytinyiirii tiszteletdijakat dr. Nedeczky LászI a BVSC vÍv -szakosz-
tilLyvezet je osztotta ki.

F bir : Baltbazár Lajos dr' és Czvikovszky Ferenc
Versenytítkár : dr. Nedeczky Gyiirgy

Nedeczky
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A BVSC jubileumÍ nemzetk zi versenye
és iinnepsége

1969. december 14-én a BVSC viv szakosztáIya megalakulásának 20. évfordut ja alkalmáb t a
vtÁv kiizponti kulturtermében barátságos nemzetkozi párbajt rcsapatversenyt vivott az ígea er s mzt-
rák válogatottal.

A nagy érdekl déssel kísért sszecsapást tijts 'csapatok vivták. Az érdekl' d(íklzgalmas harcnak
voltak a tanui. Kezdetbena BVSC szetzett eI nyt, majd az osztrákok vették át avezetést 11:7 atányban.
A vasutasok azonban nagyszeriien hajráz|,ak és kiegyenlitettek ! 

,

Erd s Gábor kijvetkezettt Kolarz-al és Nedeczky Niedermiiller-el . Kolatz Z;O_ás vezetésénél a villany-
gépekhírtelen teljesen felmondták a szolgálatot, s a versenyt nem tudták folytatni. Igy a Verseny 11 : 11-

t f, t..,, tarányban végz d tt és 92_94 kapott találatatánnyal az oszttákok nyerték alrrétk zést,

Ausztría -BVsc 11 : 11 (92-94 kt.)

lrost, ZobeL_ Wessely 3-3 gy.,. Polzhuber, Níedermiiller 2_2 w.,
Kolarz 1- gy.
Erd s Sándor 4sy., Ságí 3 gy., Erd s Gábor 2 gy., Fenyvesi dr', I.{edeczky 1-1 gy.

- Zsiirieln k : dr. Balthazár Lajos és Czvikovszky Ferenc

1969. december 74-én este a Benczu utcai sZoT száII kiilcintermében tartották meg a jubileiumi
bankettet, mdyen a nag:yszámu vendégseregben megjelent dr. Csanádi Gyiirgy kijzlekedés és p staiigyi
miniszter, az MYSZ volt eln ke is. Dr. Nedeczky I'ászl szakosztáIyvezet tinnepí beszéde után dr.
Csanádi Gytirgy kijsz ntette a jubilál szakosztálfi, majd Hugo Weczerek, az osztTák vÍv sztivetség
aleInijke tolrnácsolta az osztrák viv k i.idvijzletét.

A jubileum alkalmával a Magyar Népktiztársaság KiváI Sportol ja kÍtiÍntetést kapta : dr.Baltazát
Lajos, Czvikovszlqy Ferenc, B bis lldÍk , dr. Fenyvesi Csaba, Dr. Kamuti Jen , Kamuti Lász| ,

Kovácsné Nyáry Magda, dr. Mendelényiné Ágoston Judit, dr. Mendelényi Tamás, Székely Tiborné.

Érdemes Sportol lett : Erd s Sándor és dr. Pap Csaba.

A 20 év legeredményesebb versenyz 3e dr. Kamuti Jen , Csanádi. Gyiirgy dr. tÍszteletdiját kapta.

A BVSQ viv inak jubileuma meger sitetteazt a reményt, hogy ezalg'váL nevel viv szakosztály
továbbra is a magyar vivás egylk er ssége lesz !

REKLAMACIO
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VERSENYriíncí-Boz r aNxÉr

Hosszu évek után ismét tjsszeiÍltek a versenybir k és az edz k, hogy kicseréljék egymás vé-
leményét a biráskodásrt1l.

SziÍkség volt erre, mert sszhangolni kell a tanitást a zsiiri felfogásával. Nem tanithatunk
olyan akci kat, amelyeket a vezet bír nem értékel.

Hatvan meghiv t ktildijtt szét a Bir k Bizottsága. Harmincketten gyiiltek cissze január 4-én
a sportcsarnok viv termébe, hogy meghallgassákaz el ad kat.

Dr. Balthazát Lajos, Dr. Felkay András és Masz1ay Lajos el ad k a viv akci k elbirátásá-
val kapcsolatban fetmeriilt vitás kérdéseket tfulyaLták, hogy a technikai képzés és a biráskodás egy-
sége biztositva legyen. 

i

Dr. Balthazát a FTE kongresszus tegujabban hozott m dosit batátozatair l tájékoztatta az
egybeg5liilteket' (Ez egyébként a Viv HÍracl hasábjain is megjelent)

Dr. Felkay a kétes találatok elbirálás át, az vásokat, a fegyvertelen kéz basznáLatát, az ét-
vényes taláIati feliiletek helyettesítése érvénytelennel, az iitem és dulakodás elbirá] ásár l tafiott e!6-
adást.

Maszlay Lajos a támadás, védés, vonalheIyzet, pengetámadások és a viv íd(í témáját dolgoz-
ta fbl.

Az anyag, amit ez a négy rás értekezlet feI lelt ígen nag3l volt. Er teljes vita i'ndult meg,
de az id kevés volt ahhoz, hogy konkrét hatátozatokathozzanak és el is fogadtassák azokat. Igen
hiányoltuk azt is, hogy nem volt az Edz Bizottság részér' I el ad , aH az edz k felfogását esetleges
kivánalmaÍkat egységbe foglalta volna. Igy a hozzász l'ások elaproz dtak, a tér:lrák eltértek a tárgyakt I,
az elgondolások ugrándoztak és id hiányában sok felsz lalni akar nem jutott szC,hoz.

Mindazoná|talhasznos volt azankét és meg kell Í.smételni, véleményem szerínt most már edz i
el ad kkal és versenybÍrpi hozzász lásokkal, maid ezen tulmen en határozatokat kell hozni és azokat
elfogadtatni.

Igy is némely kérdésben tisztultabb nézet alakult ki a viták folyamán. Igy tisztáz dott a tá_
madás fogaIma'is. Megállapitottuk, hogy a támadás kritériuma a fenyegetés. Minadaddig, amig a viv
nem fenyegetÍ fegyveréve| az ellenfelet' -nem támadás, csak megkijzelités, vagy el készités. A táma-
dás gyakorlatiIag a karnyujtást l számit. Éppen ezé a vezet bÍr akkor itélkezik helyesen, ha a viv k
karindítását fig5reli, mert abb l kétségen kiviil elhatárolhatjaatámad taki zbetámad t l. (egytittes ta-
lálatnáJ ! )

A leguggol'ás, vagy felugrást nem min sítettiik érvényes felí.ilet takarásának érvényteIen felii-
lettel, mert pl. egy ígen mély vÍv állásba uI' kiizd(:lnéI, vagy á11 viv nál sem kifogásoIhatjuk testhely-
zetüket.

A fegyvertelen kat mozgatása még nem fegyvertel'en kéz hasznáIat. Az csak akkor válík azzá,
ha vele véd, vagy.,érvényes feliÍletet takar.

Kardvivásnál a vágások elbirálásakor a zstirinek aztke|lnézni, hogy a testet érte-e et bb a
vágás és csak aztán a pengét, ílletve eg:yszerre a testet a pengével, mert ez esetben rossz védéssel
állunk szember. Viszont ha a vágás el sz r pengét ért és csak aztán testet, - ez átl'ajlás l

td hiánya miatt nem tísztáztík a meghÍvás fogalmát, bát ez d' nt kérdés karvivásnát a taláIa-
tok hovaitélése tehntetében.

A ktjtéssel, vagy iitéssel bevezotett támadásokat támadásként kell értékelni, amí azt jelreuti,
hogy el nybe kell részesiteni. A levezetés m djahelytelen, ha a zsiiri eztugy értékelí, hogy "eL6sz: t
penge' aztán találrat!t' Viszont az ellenfél pengéjének er sére rnért iités nem min siil i.itésnek, hanem
védésként kell értékeni, miveI azilyen iítés nem éri el céLját, - azthogy az ellenfél fegyverét azut_
b l eltávolitsa.

Ugyanakkor állás foglaltunk amellett, hogy a lépés eI re kittiréses támadás, v&$Í ugTanez a
támadás ugrással, csak ak]ror válík támadássá, mikor a fenyegetés, vag;pis a karnyujtása elkezd dik.

xxx

Ezze| Iényegében véget éfi az értekezlet, sok kérdést nyitva haryott még. Ezért sziikséges az
ankét megismétlése, hogy a tiibbi kérdésben is egységes álláspont alakuljon ki. Én ugy gondolom, hosy



24

ezeket az ijsszejijveteleket álland jellegiivé kell tenniink, mert szi.ikség VaI} arra' hogy félévenként leg-
alább egyszer megvitassuk a felmertilt problémákat.

A Vív Hirad eg5ruttal felkéri mindazokat, akik nézetiiket azid' rtiviclsége rniatt nem tudták
kífejteni, felsz lalásukat irásban kiildjék be szerkeszt ségiinkbe, s mi aztkészséggel lektjztitjiik.

Sz. T.

CIMVALTOZAS :

A K zponti Sportiskola (K.S.I.) viv szakosztálya kéri abudapesti, valamint vidéki szakosz'
táIyokat, hogy versenykiirásukat az alábbí cimre kiitdjék meg.:

oRBÁN Gvijrgné BUDAPEST, VI. , Réva:r u-4. sz. III. e.2' \

oooo

MEGJELENT az MVSZ 1970. évi Versenynaptára. Áta 15. o0.-Ft Megrendelhet utánvét-
tel a MVSZ. Bp. V.,Rosenberg hp. u-1-.

HELYESBITESEK :

Az I97O. évi Versenynaptárbzn az alábbi kiegészítések,ill. helyesbitések hajtand k végre :

12. oldalra p tl lag felveend :

Budapesti Ervetemi Atl_étikai Club (B. E.A. C. )

Levél cim: B.E.A.C. viv szakosztály, Bp.)(I.,K riisi J. u-4.sz.
S zakosztály vez. i Fodor István Bp. MI. , Anker ki z 2-4.
Viv terem : Cukor a6.sz. grmn.

Kiizponti Sportiskola (KSI. )

Szakosztály vezet : Dr. Mendelényi Tamásné
Levél cím : orbán Gyiirgyné, Bp. VI.,Révay u-4. IILe.2.

VÁCI HÍradástechnikai Anyagok Gyára (V}IAGYV)

Szakosztály vez, : Medg"vesÍ Ferencné Yác, Zrinyi u_LI'sz,
18. oldal ; utols sora III. osztályba után :

''és csapatban 3 f III. oszt. min sitésii versenyz je van. ''
22. oldal4. sorban'|mind az a|| után: l'legaiább képesitettl'
32. oldal 'lA verseny résztvev' i 2. sorában szeptember 1 el tt helyett szeptember 1 után

33. oldat l'Egyéb : a. /után ''versenyenl' irand ''bajnokságonlthelyett.

A Balatonfiíredi V.S. C' viv szakosztáIyáva| kapcsolatban lk zijljÍ'ík, hory az id' ki zben be-
kijvetkezett átszetvezés folytán a szakosztáIy elnijke Dr. Barcza István f orvos, a szakosztáIy veze-

t ;e S t á g e l T m r e aK zségi Tanács VB eln khelyettese, íntéz G r ii n n e r t,I án o s'
gazdaság1ie1et s Horváth J zsef lett. Dr. Sárga Ferencamegyei sz vetségtagjamaradt.

Az edzéseket Griínnert János és Turáni István edz kvezetik.

= ===========-=========:===-======-===:======-====:-=======:::-:======

vrv runeo a Magyar Viv Sz vetség hivatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeszt
Bizottság. Szakszerkeszt : Dávid Sándor. Szerkeszt : Széketyhidy Tibor. Szer-
keszt ség : a Magyar Viv Sz vetség hivatalos helyisége : Budapest, V. , Rosenberg
hp.u-L. sz, TeI.: 114-800, 1].9-0B0. Kiadja a Sportpropaganda Vállalat, Bp.XV. 

'
Istvánmezei ut 3. Felel s kiad : Pécsi Tibor ígazgat , ELífizethet a posta befize-
tési csekklapján 6]..280. sz. csekkszárrrIáta. Egyes számáta:4.50.- Ft. EI fi-
zetÉsi dij egyévre : 48.- Ft. Számonként kaphat még: Sportpropaganda Bp. VIII.'
F,ákiczí ut 57 /a. sz, fi kjánál'.

Index szám: 26.g22.
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