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ot magyar Versenyz :Err] s Sándor' dr. Fenyvesi Csaba' B.Nagy PáI, Nem ere Zoltán és Schmitt Pál
ijsszeállitásu csapat képviselte amag'yar párbajt rvivást ezen a hagyonrányos' rangos és nagy mtrltu Ver-
senyen. A csapatb l hiányzott Kulcsár Gy' z , viszont uj fiatal er t képvíselt Erd s Sánrlor, az tg69.évi
mag:yar párbajt r bajnok.

A SpreafÍco Versenynek L952_tffi nemcsak komoly netnzetkcizi. de er'edményekben gazdag l]lagyar hagyo-
mányai is vannak. Ezt a sort Sákovits J zsef nyította meg 1955-ben, mint a Verseny egyéni gy ztese, s
eredményét 1956-ban megismételte. Utána elég hosszu szÍitret kcivetkezett, s a Verseny gy ztesei kijztjtt
els sorban nagy nevii olagz #s lrancia versenyz kettalálunk, kÍkr"rek gy zelmi sotozatát t963-ban
Gábor Tamás tiirte mll1:, ,s az utols rnagyar Spreafico gy ztes Ktrlcsár Gy z volt, ]_969-ben.

Ebben az esztenrJ hen az NSZK-beli Hein személ5,ében trj riév keriilt a Spreafi co gy ztesek listáj ára, aki.,,a mag_yar Erd s Sándorral vivott holtverseny után nyert. 'Tellemz azonban a mag:yar párbajt| rvivás
erejére, hogy a hatos diint be négy magyar Versenyzí iutott és ijt dik vetsenyz nk, B . Nagy Pál éppen
a verseny gyíztese, Hein etlenében es}'találattal maradt alul a diint be jutásért vivott kiizdelemben.

Ha a verseny sportbeti értékét akariuk meghatározni, minclig fel kell t-;nn[ink a kérdést, hogy az eted-
ményt míhez visaony'itsrrk ?

Talán legkomolyabb értékmér , lva az elmult évtÍza.d nmagunkhoz viszorryitott erednrényei alapián
vizsgáljuk bármely nemzetk zi pá'rbajt rverseny eredményét. Az eZen versenyen résztvett párbajt rii-
z6ink rnindegyíke - Erd s kivételével - már rangos nevet vivott ki magának a nernzetk zi 1lárllajt rvivás-
ban. Nemere egyéni világbajno}<' a k6tszeres olimiriai bajrrok csapat tagja, Schmitt Pál, dr. Fer'ryveri
és B. Nary Pál ugyancsak tagja a mag-var olimpiaí bainok csapattrak és t bb nemzetkijzi ver.setty gy' zLesei.

Haebb t & szempontb l vizsgáljukversenyz ínkteljesitnrényét' és eivártukt líik a megbizh at , j sze_
ropeltek, még abbah az ecetben ís, ha ebben az esztend ben nem egy teljes világbainoki nrez ny gytÍlt
ssze Milán ban. A komoly értékmér szovjet csapat sajncrs nem volt jelen. Az eredményt azonbart nem

szabad lebecstllni, ha fÍgrelernbe vesszttk, hosy néhány keleteur pai országon kivill jelen voltak a nyuga*
ti viv sport reprezentánsaí', mint az olaszok, franciák, NSzK-beliek, belgák, svájciak, s az ezeka7-
kotta 133 vers mynfibtil áll r'ren6nyiÍn kellett áttr<llzdeniitk magukat versenyz Ínlnrek, akik ez3n a találko-
z6n a mln s get fémjelezték. F'zt a feladatot ígen j l és megbizhat an oldották meg

Ennek {r versenynek felkésztÍ].ésiínk kezeleti Ídííszakában, tehát nem a fortna csucspcrtlLján - a kétnapos
egy6ni, majd az ezt kiívet harmadik napi csapatversen3, ker'et ben"- azt kellett igazolnia. hogy meg-
fetel{ítechnikai és taktikai felkésziiltséggel, s á!.l képességgel egyenletes és biztonságos egyéni és csa-
pat teliesitményekre képesek-e versenyz ink. Ennek a várakozásnak igerr i l megfeleltek.
A fintatr Erd6s bettltítása a csapat további épitésére vonatkoz terveiniiet is realizálta. ugyanakkor B.}íagy
Pál, nnint a csapat legid sebb tagja, bebizonyitotta, hogy még rrrindig komcllyan szánritlratunk rá.

A.yerEenyJetglyág.a

A Spreafico verseny 19?0. január 24-én reggel 8 rakor kezd dijtt, 12 páston 24 csoporttal, melyekb l
3-3 versenyz iutott tovább, tehát 72 t maradt állva.
Nemere $; dr. Fen3nresi 4, Erd s 3, B.Nasy 4, Schmitt Í; gy r'elenrrnel kertÍlt a72kozé

A másodík fordut 12 csoportjáb l ug:Fancsak 3-3 f jutott tovább . a'za'Z. sszesen 36 versetryz .

Ebben a forrlul ban Nemere 4, dr, Fenyvesi 4, Erd s 4' Schmit-t 5, B' irIagy 3 gyéízelmet sz'erzett.

A harmarJik fordull hat 6-os csoportjáb l 4-4, sszesetr 24 versenyz' jvt.ott tovább. igy Nenret'e 5,
dr. Fenyvesi 4, Schmitt 3, Erd s 5. B.NaSy 2 gy zetemmel.
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A negyedik fordui négy 6-o3 csoportjáb t 3-3. sszesen 1-2 versenyz ;utott továl;b. kijzttik Nenrere 4'
Schmitt 5. dr. Fenyvesi 4. Erd s 4, B.Nagy 4 gy'zelemmel 

.

.Tanuár 25_én d.e. két 6-os csoportban, 5 mag5rar. 2 belga, t osztrák, 1román, 1olasz, 2 NSZK-beli
,, a ..versenyz kÍizdcitt a továbbjutásért. Versenyz ink kijziil egyediiI B.Nagy (2 gy' zelem) esett ki, de nem

jutott tová.bb'Tean sem, a francia válogatott fiatal tehetséges versenyz ;e sem. Az o1asz Saccaro is
csak jobb index számmalhajszálon keriilt a dijnt be.

A dijnt t d.u. ].7 rakor. a megs zokotttinnepélyes keretek k<jz tt a del Giardinc termeiben folvtatták
le. A klj'zdeLmet a magyar versenyz!k egymás elleni házi versenye vezette be. melyb i trrd s keriilt
ki veretleniil 3 gy zelemmel. Kés bb még n velte gy' zelmeinek számát a Saccaro elleni assz ban. Igy
veretleniil kerÍ.ilt szembe azuwancsak veretlen Hein-nel. Heín gyors' rolrbanékony támadásokkal le-
rohanta és Erd s 5 :2 arányban alul maradt. Hein ellenében vérzett el Schmitt is, aki korábban csak
Erd st 1 szenvedett vereséget. Az utols , nagyon szinvonalas assz t Nemere vivta Hein ellenében és a
j Nemere vivására jellemz biztonsággal, technikai és taktikai fiÍlénnyeI' 5 :3:as $} zelemmet biz-
tositotta Erd s számáta a holtverseny lehet ségét.

Sajnos, Erd s ebben az assz ban sem talá\ta meg aZ ellenszert Hein ta|<tlkájával szemben, igy a dijnt
az alábbiak szerint alakult.

Név Gv. V. H.Kt.

L. Erd s
2. Nemere
3. Fenyvesi
4" Schmitt
5" Saccaro
6. Heín

Erd s
Hein

4

4
.o

,a)

2

5

5

3

2

3

1

5

5

2

n.
V.
u.
m.
IV.
I.

A Spreafíco eg:yéni versenyek befejezése után, az olasz Vív Sz vetség meghivásáta a mag:yar csa-
pat a francía, NSzk és a rendez olaszotszági csapat tagjaival egytitt átutazott Vercellíbe, hogy ja-
nuár 26-án a furtínettí emIékverseny keretében - csapat és egyéni versenyen - d ntsék eI az egy-
más kijziittÍ el séget. Január 26-án délel tt a kiildijttség megkoszotuzta az elhunyt olirnpÍaí bajnok
Bertínettí siremlékét, utána a polgármester fogadásán vettek tészt.

Délután 13 rakor NSZK_francia mérkízés vezette be a ktizdelmet, amely 8 : 7-es NSZK gy zelemm'el
végz! dott. Utána keriilt sor, párhuzamosan' az olasz-francÍa taláIkoz ta,8 : T-es olasz gy'' zelemmel,
ÍIletve a magyat_NszK mérk zésre, mely 1]. : 5 arányu magyar gy' zelemmel végz dott.

Magvar - NSZK csapatvefseny

Név Gy.

5

5

5

5

2

2

5

5

3

5

5

3

541-
3143
5144
532
523"-

41-

1. Nernere
2. Schrnítt
3. Erd s
4. Fenyvesí
5. Mayer
6. ZÍmmermann
7. Peter
8. Hein

5

5

5

3

42353
30533
52551
233L4

51
50
5z
52

53
55
2L
54

Ezt kiivette az NSZK-olasz rnérk zés, 9
mely ].0 : 5 arán5ru magyar gy zeIemmel

: 6-os NSZK gy'zelemmel, illetve a rnagyar-francia talíJkoz 
'

végz d tt.



Magyar- f ragclA .c sepatve rs eny

Né v L 2 3 4 5 6 7 8 Gv.

1. VarÍlle
2. Caraes
3. FLoquet
4. Seanne
5.Nemere2235
6.Fenyvesi2455
7. Schmítt 4 1 5 5

8. B.Nagy 0 5 5 2

55550
55521
52551
l.4353

DÚ

2

3
2

Eredlnények :

3 csapatmérk zés után NSZK

. F'r&nciuotszág

2 csapatm étk zés után Magy atotszág

24 egyéni
gy6zelerr'
L9 egyéni

. gy zelern

21 egyéni
gy' zelem

L4 egyéni
gy zelem.

Olaszország

Ezek után kertilt sor a kés estí rákban - tinnepélyes keretek kiizijtt- az olasz-mag:yar dijnt csapat-
versenyre' melyet az cllaszok 8:? arányban nyertek. Az abszcllut csapat gy zelerrrhez azonban a mag'yar
csapatnak elég voli 5 egyéni g zeleru.
5:1-es magyar vezetés utánaz egyéni gy zelernre még esélyes Schmitt trál és rJr.FenyvesÍ_ Csaba,
ílletve az alaszok legjobbja i sacca'ro eg}rynás ellení mérk zései jelentettek érdekességet és fémjolezték
a versenyt,
A BertínettÍ által felajánIott arany eÉe sorsa a Schrrrítt-.Saccaro ássz ban d lt el', rnelyben 4;4-es állás-
r' l Schmítt szabátr}ros k[Ír{ílmények kiiziÍtf eiért dijnt ta]álatát a vezet! bír , a francia Nigron megsem-
mísítette" A k vetkez' , ugyancsak szabályos kiirÍílmények kiiziitt elért tatrálat Saccaro gy zelmét je-
lentette, így a szép tíszteIetdij Saccaro birtokába jutott.
Fen1vesi a Graníerít{íI elszenveclett veres gével veszítette eI esélyét az egyéní gy' zelemte.

Csapatunk nagy biztongá'sgal nyerte. a versenyf "

Viv egytittes{tnk januát 2l-énvÍsszatért lwílánr-iba n ott" osy nepos pihen után, az olasz VÍv Sziivet-
ség ut lagos meghivására a Maryar Vív Szilvetgég eng*rd lye alapjfur a starnpa szél<ltázában rendezett
gála bemr.ltat n, e|! re nreghatározott, elIenfelekkel, B találatr"a. mon nasy sikerií bemutat n vett tészt.

A versenyek és bemuta't k igazották, hogy a korábbi években el'ért párk-rajt r eredményeink és síltere-
ink megbecstilést és presstízst biztosítottak fegyvernemtÍnknek és ezt az értékelést nem csorbitotta
cubai gyengébb szerepléstink sem.
Komoly kiizeledést és az olasz_magyar sport kapcsolatok iránti ttirekvést tapasztai unk az olasz viv
sport vezet i, t<ijzt k Brugati és Eduardo Mangierottí részét'l. Kellemes és 'baráti volt a légk r a
francia, valamínt a versenyen részt vett tt'bbí viv nem zet vezet ível létr:ejiítt tal&lkoz n és nregbeszélé-
sen i.s. Komolyérdekl dést és kiizeledést tapasztaltam a francia viv sportvezet egyéntsége, Edgar
Marcier résrét l.7s.

Versenyz ínk rnagatartása sportszertí és kifogástalan vo[t.

Vass Imre
edzl



VERSENYROL_VERSENYRE

oRS ZÁGoS JUNIoRBA JNoKSÁcox

onszÁoos JUNIon ncyÉxl BAJNorsÁcox ,

A Magyar Viv sztivetség február h L4-én a Sportcsarnokban rendezte meg az ].970. évi
országos iunior n i t r esvéni bainoksáEát.

A versenyen felvonultak az otszág k rzeti válogatottiaí - így hát rnagaslétszámu 65 f s
viv gárda g:yiÍlt ssze.

Az el mérk zéseket 4 fordul ban bonyolitották Ie. Az 1. fordul ban 12 csoport alakult.
A 2. fordul t 6 csoportban vivták, a 3. fordul t 3 csoportban. A ktizépdiint re maradt t2 viv t két
6-os csoportban osztották be. Eredmények :

KÖzÉpootriT :

I. csop.

Tordasi V. Meteor 4 gy. I k. t.
Lénárt BVSC 4 gy. 11" k. t.
T th Máría PÁPA e gv.

Kisszel n'ozse 2 gy.
Mezl szegedi BVSC 1 gy.
Pintér VESZPRÉM r g:y.

II. csop.

$ Feren cz H. S. E . 4 gy. 11 k. t.
Hecsey BVSC 4 gy. 12 k.t.
Maros .BVSC 2 Sr. 15. kt. 16- a.t.

Hajzet O ZSa Zgy.
Horváth VESZPRÉM 2 gy.
Kovács vEszPRÉM 1 gy.

ocNr :

Név GY kt at H.

BVSC

BVSC

BVSC

V. MET.
'pÁpe

H. S. E.

Lénátt

Hecsey

Maros

Tordasy

Tth
Ferencz

-J

1

2

3

4

5

6

x

4

4

1

4

4

1

x

1

1

4

4

3

4

x

2

4

4

430
432
401
x14
4x4
23x

4

2

3

4

0

2

11 t7 n.

L7 11 V.

10 L7 trI,

918I.
20. 11 vI.

L7 11 IV.

-
Lénátt BVSC
Tordasi V. MET.
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oRSzÁGoS JUMoR BA,INoKSÁGoK :

éví

xozÉppoxr(j 
'

II. csoport

Komatic SZOMBATHELY 4 gy.
5 Kovács I. HSE 4 gy.
I

Hasszán BVSC 3 gy.
Pércsi BVSC 2 gy.
Dernény V. MET. 2 gy.
Kovács Gy. VASA'S 0 gy.

nÖxr :

y kt" at tr{elyezés

A Magyar Viv sz vetség február h 15 .én a Sportcsarnokban rendezte meg az 1970.

A versen3ren részt vett az orszá'gk rzeti junior válogatottjai, s az indul k létszáma 50
f volt.

Az e|fimérk zéseket 4 fordul ban bonyolitották le. Az I. fordul ban 10 csoport, a máso-
dÍkban 6, aharmadikban 3, akijzépdiint ben 2 csoport 6-6 f vel vivott kijrmérk zést. A d nt 6-os
rnez'nyb t atat<utt.

Eredmények :

I. csoport

Somodi' U. n ZSe 4 gy.
Papp .I. BVSC 4 gy.

+ Farkasv tsyr HSE_ _ryJ.q- il.#
Orezy V. MET. 4 gy, '$?. k. t.
Andrássy VASAS 1 gy.
Vasko OSC 0 gy.

I.

II.-É
iv.
uI.

W.

V.

2019

1915

4

4

2

í)Ú

{}

t)

4
E

e

o

5

x

53
41
s :1"

xll
5x
4i"

x44
5xz
5x
154
555
555

BVSC Hasszán
HSE Ková'cs i.

DO. Somodi

BVSC Papp J.

HSIS f'arkasvgigfl

SZ.H. Kornatics

I{ÜI''TVI{RSEIITY :

Hasszán Bvsc

+ Kovács I. }ISE

]"9?0 ví jun. ffi . t t bajnolra :

oRszÁGos JUNIoR VER$ENY il {.:

A MVSz. fgbruár h 21-én rendezte meg alOrszágos jtill?r. $P.Tdvr"váLe,r,végÍ_batnox-

-g&ÉJr _t-J_.t4L-''A*^+x1...A versenyen 4? Índul vett r6szt. ($ejnCIs ez kis létszánr a ttjbtri feg}rvernernekéhez vi-
szonyitva. Á'kerd utánp tl s vékony cs v n csordogáI. Szerk')

en eI rnérk z6geket 3 fordul ban bonyolíiották\e. Az L._beit' 8 cstrport, & 2._ban 4, a

harmadikban k6 tc soportos kii zépdtint alakrrlt'

Sajnos m6r a'z e1iíditnt megtrepetéseket hozott. Az 5, csoport'b l kiesett Szederkényi

mirposz, &H eaáis a ranglísta . hetyén állt" Ugyancsak ki'esett Ftitií vAsAs, aki a iegpt bbÍ II. oszt'
versenyen 3. helyezett lett. i
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versenyen 3. helyezett lett.

A 2. fordul további meglepetésekkel szolgált. Itt mondott bucsut a versenyt l Eszes
HSE, Thorez CUBA (Cubaís indult) FEkete EGER, NagyGycirgy VASAS, Fernandez CUBA, Szab oSC
Horvai HSE és Pajor VASAS, aki alaki (!) hiba miatt nem keriilt a kiizépdijnt be. (Helyette Detra oSC
keriilt 2. w. 22 k.t. L7 a. t. és 0.77 inder:. Paior 2gy. 20 k.t., Lg a.t. és 0.95 índex. Zsliri
elnijk Dr. Keményvári. )

I. csoport

Ged váty o zsa 5 gy.
Suarez CUBA 3 gy.
Csanádi BVSC 3 gv.
Karsay VASAS 2 gy.

1 Nébald HSE 2 gy.
TáborIvAsAs0gl.

KOZEPDONTO :

n. csoport

Varga VASAS 4 gy.

a{- R nay ESE 3 $/.
Nvul DOZSA 3 gy.
Detre OSC 3 gy.
Torres CUBA 2 gy.
Gellért VASAS 0 gy.

pÖNr :

Gv k. t. a.t. Index

r/2343

a667 /Lr82

0733/1,375

0800/1533

0800/L458

0733/L56L

L7 22

20

20

2A

x33453
5x55550
51x3533
525x55L
3343x25
43535x8

1

2

'3
4

D

6

DÓZSA Ged váry

CUBA Suaroz

BVSC Csanádi

O ZSe, Nyul

VASAS Varga

* HsB B neJ,t 
-_É--#

HOLTVERSENY d 2. ,3. és 4. helyért :

DOZSA Ged' váry

oSC Csanády

+- HSE R nav- _

1

2

3

x22
5x5
53x

II.

IV,

III.

VEGEREDMENY :

19?o. évi országos Bajnoka Varga Károly VASAS, II. Ged váry o zse,@ $[3Ü19P,
IV. Csanádí tsvsc, V" Nyul n zse, \II. Suarez CUtsA.

i.*io" tu*rorc*#VSz. 
február 22_én a Sportcsarnokban rendezte meg az 1970' év párbajq r országos

a uajnokságnak 60 ínclul ja volt.
Az eL rnétk zések 4 ford'til banfolytakle. Az'l'. fordul ban 10 csoport alakult 60 viv -

val. A 2. fordul ban 6 csoport 30 vÍv val, a 3 fordul ban 3 csclport 18 viv val.

A dtjnt ben 6 viv vett részt.
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IIREDMÉNYEK :

Az 1. fordul ban kiilijnijs meglepetés , nem sziiletett.
h"2. fordul bankiesett Szerb OsC, Gonzales CIIBA, FáryI(SI, Lovász PVSK, SzÍjj KSI,

?
Kancler DozsA, Percgi BvsC, Tari osc, Kassai osc, Papp BVSC, Herrara CUBA és Zámborszld
DVTK.

A 3. firrdul ban kiesdtt ToryOSC, Arany CSEPEL, Tobel OSC, Komlosi CSEPEL,
Kovács I(SI, Grrlyás o zsn'.

poxt :

123456GvKt.At. Index

*-HF.P,,*-.-9glSt* 1 x 5 5 5 2 5 2 22 21 0,?59

f llqn. _,.-_H+?4 2 4 x s 5 5 4 3 23 20

o6zse ..Pilhál 3 5 4 x 5 5 4 2 23 22 0,736

tg$E,*-.B"I 4 4 5 4 x 5 3 3

csEPElvíllányi I 5 1 3 3 x 0 4

-'DozSASzékely'335s55x1--

1960. év junior pátbajt t bajnoka : Víl1ányi ZsÍgmond CSEPEL 4 gy.,@éd!.lésg!p
HSE 3 gy., (holtversenyben| Hazai-Bali)dF Sq,zqi nlgnOf IISF. 3 gy.,@ 

"

v. Pilhár Gy rgy o zsn 2 gy", vI. Székeíy zo'tffi DmsA 1 gy.

Í gorrend :

r4I" Bír z.v.MET"@',ru,-*sgbgE,Hs& IX' HalrnÍ Géza V.MET.Ífi 4ub+LTstyár},HsF,
Í:0.-ueayegy-Iyi[n I{s_E- )ill. Szigeti Ó_sauoE zsa.
va*<

o(}00

oB-$zÁGo$,IUNIoR CSAPATBAJNoKSÁGOK

A M1/]sz február 14_én a S}ortcsarnokban x'endeate meg ez 19?0. évi. országos junÍor

ffi. t r csabatbailloksásáti

A baJnokságon 1L csapat índult"

Az L" fordul t kiirmérlcígégse1 * *nopor{ban vivták.

EnnpMÉNYEK t r. forr*trJ.$ :

1. csop. : PEAC-IISE #7, !Y9C;H$E__ai!. BvsC_'T fu'Ál: $:4

Továbbment : Br/sC és PEAC' E::.:E s9*
2' csop' : SZoLNOf;:3ffi;i;l 

;,T't 
^hTfr3;si3;3Tr,'táb"*"K-v*$;1PnÉu 

9:2o

vAsAs-vEszPRÉil[ nem kellett trevívni'

Továbbmeut : v. METEOR és szoLNoK.

3" csop.: o6zsR=6gÖ g:'í, _szeged_?i s gyifu 8-8 57, 62, o6zse-sZEGED 9:8, Dl S1Gy n-osc
8-B 60-61, o zse-nrdsov n B-B s8-ss, osc-szEcED B:B diintetlen.

U.D zsA és szE trDTovábbment : 1



8

II. fordulrS :

KÍesési rendszerben bollyolitották le.
\/.I\'{ETEOR-SZEGED 8:8 nG-b9.
BVS9-PEAC 9:3
{.i" DOZSA-SZOLNOK 9:3

III. fordul :

I.II.I[. helyért : Gy. H. E. gy. Iv. V. VI. helyért :

Gy. Pont H.
V.METE(")R x T '10 r. I. L7 szEGED x T o o o vI
BVSCgxTLII.r.6PEACgxSlzv

DozsA 6 9 x 1 III. 1b szoLNoK 9 8 x z 4 IV.

Bajnok : v. METEoR, II".Bvsc, nr. u.o zse, Iv. szoLNoKI uÁv, v. pÉcsr EÁ. c. , u.
SZEGEDI Po6TÁs.

oooo
A Magyar VivÓszívetség febluár h ]"5-én a sportcsarnokban Tendezte meg az 1970.évl

országos jrmiol n i t r csa'Dat bajnoks6gát.

A bajnokságon 10 csapat tndult. Bp' Honvéd, ÜJpesti D Bsa' o.s.c., Bp.v.Meteor,
Bp. va8as. BVSC' vidékr l SzlnoId MÁV, szombathelyÍ Haradá8' Pápai mÁv. veszpremi Yegyész.

Az 1. fordrll t 3 csoportban vivták :

1. csoD. t. Bvsc, tr. veszprém, v. Kiesett: Bp. Vasas
2. csop. I. o'S;C., tr. v.Met. Klesett Pápa.
3. csop. !:H.S.E., n. u. o zse, Kiesett szolnold Máv é8 szombat elyi Halatlás.

A 2- fordd t ldéséseE rend8zerb n bonyolították le'
' 1. csop.: Bvsc-vEszmÉlr glg

2. tt : DOZSA- IfflE 9:5
3. tr I V. METEOR-OSC 9:5.

A 3. fordul barr a Iv. v. vI. holyért kairmérk zéBsel !
@.tps.' v.wszmÉlt, lT. osc.

. AzI.Í..tI. helyért foly klizdelembsn
Bajnok: BVSC, U. O zSe, m. V.MET.

'yÁnt'ÁzAToK :

I. II. m. helyért : IV. V. VI. heIyért :

B.V.S.C. x 11 I
-DOZSA 5 x 10

V.MET. 6 6 x

vEszPB'ÉM x 6 9

H.S.E. 10 x I
O.S.C. 7 3 x
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oRS ZÁGos J LINIOR CSA PA TBAJNoKSÁGOK

A ]\IVSZ. február h 2I_én a Sportcsarnokban rendezte megaz 1970. év otszágos iuniorpárbattor csapalnainokságái

A bajnokságon 10 csapat indult. Az el' mérk zések ]-. fordul ját k rmérk zéssel vivták.
Ebben 3 csoport alakult 3-3 résztvev csapattal, majd a 3. csoport 4tésztvev vel.
1. fordul :

I. csoport : Csepel-KSI 9:4, KSI-Gy r 8:8, Csepel-Gy r 11:b,
I. CSEPEL II. KSI. Kíesett : cv n.

II. csoport: o zse-V. METEOR 9:?, o zse-pÉCs g:4, V. MET-PÉcs rr:s , l.n zsA, II. V. METEoR.
Kíesett : pÉcs

III.csoport: BVSC-VASAS 13:3, HSE-OSC 11:b, OSC-BVSC 8:8,
K.t. 56:63, HSE-VASÁS 10:6. HSE-BvSC 9:3
r. HSE, rr. omvsc:mmS--

Ezután CSEPEL-I. és I-{sE-t kiemelték. A III. csop. els helyezett a II " csoport II.
helyezettjével vivott, majd a.z (' (jsop. II" helyezett a II. csop. II. helyezettjével a ''négy t<aie 1utasért''.
Eredményát ,

Dozsa-oSC 9:3 és V. METEOR-KSI 9:2

A 4-es csoportot alkotta CSEPEL-V,METEOR és o zse-HsB.
AzV. helyezett eId ntéséér"t Kst és OSC vivott, ameIy a KSI 9:6 arányu gy zelmével

végz| dott. Igy \r. helyezett a KSI csapata!ett.

A továkrbiakban totytaioaoft n kíesési renrlszer, a c1 nt be jutásérL :

CSEPEL-V. METEOR 9:5, O ZSe*nSn 9:3

A III. és a IV. helyért vivott kiígdelemben:

_HgE-v. METEO$" e:5
AzI.-II" helyért foly kiirdelemben :

O ZSa-CSEPBL S:8 Kt. 63:67.

1970. évi junÍor párbajt r csapa"t bajr:oksá.gát az U.DOZSA nyerte. n. CSBPEL, III. HSE., IV"V.
METEOR, V. KSI. , VI. OSC. csapata"

oo

oRS ZÁGOS J {Jl{IoR C g:{ BÖ TYER.$ENS$5";

AMVSz.I.9?0"február22_érlrerirjeztemeg*.il197Ü.éví,"Ql
Bainoks.ágáL a BVSC viv termében.

A bajnokságon 9 csapat indult. (A v. METEOR csapatálian ne}rr volt meg a kivánt 3 f III.
o. rnin sítésii kardvív . A két r blr megkérdezte a csapatokat; a V"},tEr-EOR inditását nem kifogá_
solta egyikiik sem.

A mérkíízéseket két fordul ban \riWák. An í. fordul brrn 3 hármas csoport alakult, to-
rrábbment rrr,inden csoportb l 2-2, a második ford.ul ban két csoport atrakult és vivtak az'L-3, il1etr'e
4_6 he'yezésétt' 

u' rrnÉnrc zÉsnx :

1. csoport: VASAS-EGER 9:3, Eger-CSEPEL 11-:5, VASAS-CSEPEL'!.2:4,
Továbbment 1./VASAS 2.) EGEI-i
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2. csoprt : o zsA-oSC 9:3. D ZSA-VESZPRÉIí 11:5, VESZPRÉM-oSC
Továbbment : 1. (D ZSA 2. ) VESZPRÉM

3. csoport : HoNVÉD- V. METEOR 13:3' R\,EC-HoNVÉD 8:8 59,ill . 62.
l0:4
Továbbment : 1. (BVSC. 2.\ HSE.

KISDoNTO a 4-5-6. helyért :

1

t EGER x

2VESZPRÉM5x5VI.
3 Ho\YÉD, ? 9 x cil

t 0:6

Kt. BVSC-V. METEOR

23H
11 9 rv.

9

x

I

x

2

6

1

2

3

VASAS

o zsa
BVSC

10

7

x

I.

m.

II.

VÉGEREnuÉNY : BAJNOK a VASAS, n. BVSC, IIL n ZSA, IV.EGER,
@'5gloJPP, VI. VES ZPRÉM.

sPoRTSZpnÜsÉct ot,r.

Az MTS crszágcs Elniiksége a sportszerii magatartás s,zélesktjrii népszeriisitése, el-
tefiesztÉse, és elismerése érdekében a Magyar Ujságir k országos Sz vetsége elnijkségével egytitt
''Sportszeriiségi dÍjat'? adományoz. Ezta dijat az a sportember (vagy: sportol , sportvezet , edz ,
játékvezet , tátsadalmi aktiva, szurkol tábor) Ílletve sportkollektiva (páros, egyiittes, csapat , szak_
osztáIy, sportegyesiilet stb.) nyerhetí eI, aki a sportszeriiség általános kijvetelményeit rneghaIad ,

a sport irott és iratlan szabályait is figyelembevéve, kÍemelked en sportszerii magatartást tanusÍt.

A ?'SportszerÍ.iségi di.j't adományozása a k vetkez k szertnt tijrténik :

A d.ij adományozá'sáta a sportszervek és a sportsajt utján lehet javaslatot teniri :

a. / a helyi sportszervek és szetvezetek javaslataikat az illetékes megyei testnevelési
és sportsz vetség agítáci s és propaganda bizottságához ktildík, amely - véleményével ellátva- az
MTs oT agit. és prop. osztáIyáta továbbitja azt.

b. / bárki jogosult kiildeni kelt en megindokolt javaslatot a sportlapok szerkeszt ségé-
nek, valamint a megyeÍ- és országos lapok, a rárli _ és televizi sportrovatainak, amelyet az MTs oT
agit. és prop. oszt.-hoz továbbitanak.

, A z adotnányozhat dijak számát a társadalmí bizottSág minden évben a beérkezett javas-
latok alapos mérlegelésével clijnti el, szem e| tttattva, hogy a val ban kiemelked sportszerí.iség
nyerjen elismerést.

Megfelel javaslat híányában abizottság a dijat nem adja ki, indokolt esetben viszont az
áItaladijazott kiemelked sportszeriiségre a Nemzetk zi ''Fair Play?' bizottság fíg;yeImét is felhivhatja.
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kol'ek;tivu, * -otÍ'y;:fáffi?nl*::Tffiff;u':-:;í:L:Ttr'Tj;:)il,T*::nxffill*ff'':;::;
szerv és sporl;ujnágir hatékony támogatását a kitiizcitt célok megval sitásáétt.

MTS. AGIT. PRoP. oSZTÁLY.

HEI,YESBITES :

VERSENYNAPTÁR HELYESBITÉS :

Az L970. évÍ Versenynaptát16. oldalán az utols bekezdésben az országos peln tt Csapat-
bajnokságra nem 5-5, hanem 6-6 f b l á11 csapat nevezhet .

ooo

ERTESITES

/
Az oSC le'i'.i:o';léSi cÍme: Bp. oSC" VIV SZAKOSZTÁLY, tsudapest, V.,Sernmelweis

u-2'"
Á' Versenyrraptár ennek megfelel err helyesbitend .

ooo

E*letértés SC ;j.f';T:lTrÉpit 
k SK vÍv'3s'a'krrsztá!"'y {uzÍonált és a Kijrrnenc]i Níedosz TechnÍkus

A Versenynaptár ennek nregtel eI en h'ex3iesbítend .

FELN Tr rÁ.lÉxoZT'AT VERSENYEK

F'Etr,N TT KARD vÁr,ocar vnnsENY :

. A NIVS.z. 1-9?0. februírr.].- rr a Sportcsnxlnokban rentlezte YÍLeg az ideÍ év els vélog4t

kard-versenvét"

Indul k sruhrna 36'fC; vott. A rnérk gés há.l'om for:c]u]. ban keriilt lebonyolitásra. A verseny

f bÍrái MaszIay Lajos és Dr. Iorday i'.ni,:ls vtl!'tak"

A selejtez t 'hat csoport}:an vJvták. A selejte n!b l ki'estek : I. csop. : Tolnay PET F]-

és Pest CSEPEL, II. csop': S:aederkényi MEDÜ$Z és j"a.Lol" Fn'I'í'íFtr, III' csop.: Székely.rET r'T,

Kuntner CsEpEL, Iv. csop.: Szab oSC", Szepessy' V.d,$As, V' r:sop. : Bá]ínt PEríjFI, Mándi BVSC.,
VI-cson': Boronkaí HsE és Tusa CSEPET-.

Azsi {QnÉi négy csoportbalr vj.vták. KÍestek : I.csop.: ]larsa_VASAS, Panyi BVSC,

II,csop.,szIa@,Jjkabnzs,t,IJI.csop.:KijrmiicziDlZsA,-tr9ío,J.ltpJ,Gerevich
Gytirgy Bvscm"oo]i@ggE, Nagyh ázi n zsA, Abay VAsAS"

, {-ki'Zé'pdi'nt I. csoportjáb l :

Tovább rnent : Mar th VASAS, Egkonví.HLE, Gerevi.ch pál V" METEOR, Messzéna VASAS.

Kiesett ,s!g31}.I.$E, Károlvi vAsAS'

A kiizépdiint il. csoportjáb l :

Továbbment : {atm',r ,.HqE, Ková'ts Tamá's VASAS, Kovács Attila VASAS' Hammang

VASAS.
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Tovább ment :

Kiesett : Moravcsik

A dtjnt eredménye

VASAS, Simo OSC .

Egyesiiiet Versenyz k GY Index

HSE Dr.Bakonvi

VASAS Kovács A.

V.\SAS Kovács T.

VASAS Hammang

HSE Dr. Kalmár

V"MET. Gerevich P.

\,'ASAS Mar th P.

VASAS Messzéna M.

@
ru.

51554
53435

1x233
25x43

0733
L,634
0800

1,365

0723
1-,149

0666
1, 67s

0866
2, 088

0600
L,L92

0800
1, 315

0800
1, 511

VIII.

VI.

WI.

V.

I.

Holtversenylren az els helyért Messzéna VASAS - jJr. Kalmár HSE 3 : 5.

orvendetes Gerevich PáI fejl dése, aki csak az index-számok alapján keriilt a hetedik

helyre.
Sajná1atos, hog"y 17 benevezett versenyz nern jelent meg a Versenyen. Pézsa Tibor és

Dr. Nagy Zsolt orvosi eltiltással maraclt távol a Versenyr'l. Mar th lázasan Versenyzett, egészségesen

valoszinhteg el bb végez, hiszen a kiizépdiint csoportjában az els! hellyel ment tovább. Kocsist,
R naÍt, Messzéna Gábort, Rostást, Kerényit nélktilijztid.k.

A verseny j kiizdelmet hozott.

-dy

I' JPP,3 T#|tsfu 9=1 r aJl J!I!-gq + T 0JE&1s \Y :

A 1VIVSz. a Sportcsarnokban rendezte meg februát 22'én az I" osztályu tt t t! t válogat

versenyét.
A versenyen 48 versenyz inoutt. Ezen af.eln tttájékcztat n csak I. és II. osztálJru ver-

senyz k vehettek tészt.
A versenyt végig kiirvÍvásos rend szet alapján bonyolitottákLe, egészen a nyolcas dijnt ig"

A továbbjutást egyenl gy zelem esetén rninden esettren holtversenrryeI kellett eldijnteni.

. A z eI métk zések 3 fordul ban folytak le. Az L fordrrt ban 8 csoport alakult, a második-

ban 4, a harmadikban 2 csoport, mínderrho]. 6-6 viv val. Dijnt ben 8-an vivtak.

Eredmények :

J-_te$"l .j_ Már rneghozta a meglepetéseket'

a pástnak ' 
ga''yaí BVSC, HajzetJ. o zse, Lénárt BV5C,

Ismert nevií versenyz k moridtak bucsut
Relovszki' VASAS, Damásdí oSC, #ere,pc-É,_



13

JSE. Aree CUBA. Infante CUBA. Kiszely O ZSn Fernandez CUBA

L*tqgggk-j Tovább b viilt al<iesettek száma: Szab Erzséllet BVSC. Harsay V. MET.
Szalontay oSC. Koiiárryi V.MET.. Seregi DOZSA.

S--:Lsl*Lul . ak zépdijnt volt:

I. csoport :

Símonffy otjzse 4 gy.
Sákovícsné V. n{ETEoR 3 gy.
Szolnoki n ZSn 3gy.
Németh SZOLNOK 2 sy._
Sas V. METEOR 2 ry.'
KárolyfÍ BVSC 1 gy.

II. csoport :

Tordasi V. MET. 5 gy.
Rejt o zSA Sgy.
Mendelényíné BVSC 2 gy.
Száray V. METEOR 2 gy.
Marosi n ZSA ?gy.
Yadász oSC 0 gy.

,/
DONTO :

Kt.1.)jt Gy

oOzSe Rejt

o zse Símonfi

O ZSE SZOLNOKI

V. MET . Szátay

V. MET. Sákovics

V. MET. Tordasi

BVSC. Mende1ényÍ

n zsa Németh

t
2

3

4

5

6

7

I

x

4

2

4

4

1

4

,+

1

x

4

1

2

2

4

.:l

4

2

x

4

o.)

4
.)
u)

4

x

1

1-

2

4

1

4

4

4

x

4

Á.t

/+

4

4

0

4

1_

x

1

4

o

4

3

D
a-)

2

í
L

4

4

2,

o

4

o
?)

2

3

0

4

4

,r)
4

x

t'

1

4

3

5

2 22

20

24

1"7

26

Végeredmény : I. Sákovics3Lé V" METEOR, II. Rejt llc1ik
szrllnoki. DoZsA, V. Mende1ényiné B"VsÜ,
vTn. Németh U"D ZSA"

DOZSA, III. Tordasi V" LETEOR, IV.
VT" símonfi DoZsA", \nI . Száta;r V" METEOR,

FELN T"r'lÁ"lÉx()fiTAT YEIiSHNY},K

A MVSz. 1970. február L6_án rendezte Íneg a Íriin{{ttpárkrajttír'válogilt , r'ersenyét.

A ver:senyen 69 vív indult, s négy fclrdul ban bonyolítclttáJg. i*. Az i " f*rrc'-riílhan 12 cs<r-

port alakult. A másoclikban 6, majd 3 és 2. Eredmények :

AzI. fordul barr nag:yjákr l a papirforma érvényestilt' }*{eglepetés voií:, }ro$y an ottusáz k
ktjzíí1 ttjbbenbucsutrnorrdtak- Így kiesettBodriár CSEPEL, Ke]'emen o zsn, Fer"clílrárrctí n zs,q-

{Jgyancsak megIepetésként hatott Nedeczlry BVSC kiesése.

A il. fordul ban ujabb meglepetásek szi.ilettek" Kíesett: Erd s S. BVSC, Ktlttfalvy

VASAg, Vass osc", Erd s G. BVSC., Vil1ányÍ CSEPEL, N}"ona }ISE., I rÖik o.v.}/tBT., Sárfalvy

CSEPEL
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A iII. fordul :

1" csoport : QszJrigs-HSE.. Kulcsár oSC., Varga o zsA., Fenvves BVSC"

-_
Kjeset_t : B'q5-9-- HSE'''-:' Bánhalnri V. MET.

2' uso1lort: MuskovszkyDOZSA, Sági BVSC., lerékHSE., Czakkel V. MET..

Iiiesett :

3. csoport : B.Nagy SZOLNOK, Nemere oSC'Schmitt V.NIET. ' $3+nÍszlj,.{SE.
Kiesett : Pálvcilgyi o zse, Papp T. BVSC. (Papp T. ál"ti.i 

"tnijkepassziv vivás miatt l<tzátta a versenyb l.1

rozÉpnowr 
'

I. csoport : II. csoport :

Sági BVSC 4 gy. Fenyvesi BVSC 4 gy.
Kulcsár oSC 3 gy.Czakkel V. MET . 4 gy.

B. Nagy SZOLI{OK 3 gy. Schmitt V. MET. 3 gy.
?Varga n'OZSe- Z Sy. Muskovszky D ZSA 251-iii-ii-Osztrics HSE Szaniszl 2 w.

"r--- í#
Nemere oSC Terék HSE 1 gy.

oox:r 
'

E. NEV 'i. 2 3 4 5 6 7 8 GyVKt. At"

BVSCFenyvesí1x54232786L25:}_t
ozsn Muskovszkv 2 ]_ x 3 0 1 3 2 L ? Ü 11 jjs

DOZSAVarga355x52345342929
V.MET. Sc}rnrÍtÍ 4 5 5 3 x 4 5 3 4 '{ 3 29 2?

BVSC Sásr 55555x5550;'35 1-5

oSCKulcsár65555Lx4434?928
V.MliT" Caakkel V 5 5 5 5 2 5 x 5 1 6 32 zii

SZOLNOK B.Nagy I 5 5 4 5 2 5 3 x :l 4 29 29

Eredmény :

I'. Muskovszky o zse 7 gy.o II- Fenyvesi BVSC 6 gy., III. Scmitt V.MET. 4gy. IV" Kulcsár oSC
3 gy. O,733/i,432., V.B.Nagy SZoLNOK 3 gy. a,a+s/t,3O2., \n. Vargao zsa 3 gy.0,600/1-,23Ü.,
VTI. Czakkel V"MET. 1 gy., \TII. Sági BVSC 0 gy.

ooo

VIDÉKI VERSENYEK :

A Kecslreméti. o zsa S.E" 1969. november 23-án rendezte meg a serilíi]. ieány t r és

fiu t r 4- es csapa.tvcrsenyét.

I/ t eány t t : Indult 3 csapat. Eredmények : I" Sza.nk trgységes Falusí S.K., Il. Kecskeméti D zsa
S. fl. , III. Szentesi Vasutas.

z/ r,.t t: Indult 6 csapat. Eredmények: I. Kecskenréti D zsa S.K., II. Csongrádi pet fi, III.

Szentesí Vasutas.
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A Győr:-Sopron és Komárom megyeí v. Szöv. Győrben lg7o.1. 25.-éÍL rendezte mog a
' serdÍílő ée ifjusági fÍu és leány tőrversenyét. Eredmények :

Serdíít6 fiu t6r : I. Grosz Tamás 'IatabárLyá'sz' II. cserjés Ferenc Tata, III. varga LásáÓ Komárom.

serdülő leány kír : I. Arató Éva Tatabánya, IÍ. szalai Leila svsE, III. Urbán Mária ITSK.

lfi. fiu tőr : I. Tollai László ETo, II. Kocsár Mildó6 ITSK, nI. Komjáthi csaba lTsK'
Ifi. leány tőr : I. Weber Ga'brislla, Tata Bánász, u. Pálvölgyi Ágnes Komárom, III. Kovács Mária svsE.

Az rnTS Veszpr€m MegÍei Tanácsa 19?0. január 31-én területi junior Yersenyét mlnd-
három feByvernemben.

Kard l I. Dal1o6 György szombat}r€ly, II. Bencsics István szombathely, III. cabnai János
sopron, Iv. Belíczay sándor ETo., V. Gulyáe János sopron, vI. Markovits István
Szombathely .

Férf.i tőr-: I' Huszár Attila ETo, II. császár Ta'más várpalota' iII. Tflrai Lá8áó ETo, Iv. Domján
József várpalob, v. stefanits cőaba szombathely, u. Kovács Gábor szombathely.

- Női tőr : I. ]uÍ iT szombathely, II. Tóth Márta Pápa., I' Paál Éva Szombathely,' lv" KovátB l\{agda Szombathely' v. Tátrai Judith Szombatiely, 1T. váradi
th Várpalota.

ooo

szolnok l\,Íegyei Vívó Szbvetség szolnokon 19?o' I. 31-én és tr. l-én fendezte meg a kg-
rületi junioT veT8enyeit.

Ffi. tőr : Indulók száma : zo. ,Eredrnények :1. IIatIe Pétet H6mez6vásárhe1y, II'Dávid
PéteT sz. mÁvl_iiil_iLt'tinu8z Péter sz.IuÁv. ' TV. Avramov lllés szegedi Póstás, V. Gyórgyói
Lá"Bzl6 sz.MÁv., vI. Kálocsai István sz'MÁv., vII. Adamik ?fl llódmezővásárhely, VIII. szántó IstYán
sz' MÁv.

rői től : Indulók száma : 18' Eredmények : I. Radácsí TeÍéz sz.MÁv., ü. szalai MáTia
sz.vrÁv., III. IIuszka Ágnes Szeged póstáö, Iv' Gátl Ágnes Szeged Póstás, v. Jamnitzky Éva Sz. Póstás,
vI. Gyarmafl Edlth Bcsaba, vII. Lepís Judít sz.MÁv., vm. Buzás Margit Törökszentmildós.

Párbaltőr : Indulók száeá : 6. Eredmények : I. Pakai JÁnos, II. Török I'-ajos, III ' Dávid
Péter, Iv. Kalocsai rJtven, v. Maglódi Gyula, ly'I' palatinusz Péter mind szolnoki MÁv.

Kard : lnttulók száma : ]'9' Erodmények : I. Bárdócztí Audrás sz. Pó8tás, II. Pakai
cytirg1, sz. uÁvl]ft] Maglódi Gyurs sz. mÁv. , tV. ilagy Gábor sz. MÁv. , v' sermen József sz. Póstás'
trII. Pataj MíháIy BcEaba,' vII. Janáki Tamá$ sz, Póstá8, uil' soB€y Gábof sz.MÁv.

oo(r

VIDÉKI VERSENYEK: 
'

.:

szoluok megyei 't1vó8zövetség 1870. I. 25_én rendezt€ még a' e"tegTéi kiválasztó veÍsorJÉ
1!F15 és 16-u évesek Bzelr'ára kaTd, ff. tőr és n6i tőr számokbau' Eredmén3rek :

14- 15 évesek :

xaÍd : Indulók szeríra z tő. I. orosz Gyura szoLNoK, [. Deák dánalor TöRöKszTIvtrrG-&.

Sándor Dénes szoINoK, IV.. Takó József szoINoK, v. szabó zoltán szoLNoK, W. Fokete Istv6r
szoLNoK.



Leánv t r z Inclul k sz.ánra
Kiss NIaIvin SZOLNOI{. IV.
S ZOLNOK.

16-17 évesek :
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8 f . t. Szentistványi Edith SZOLNOKII. DIMO trríka SZOLNOK, III.
Németh Erika SZOLNOK" V. Bagi Magdolna SZOLNOK, W. Tolna Zsuzsa

1970.il. ]--én rendezte meg az Osszevont

Kard : Indu] k száma 7 f . I. N'Íaglílcti G5,'uta SZOLNOK, II. Pakaí János SZOLNOK, III.Deim János
rt-inor.isZENTTI\{IKL S, iv. Bijrzscik oezs(5 KARCAG, V"Nagy Gábor SZoLNOK, \rI . Sz.Nagy István
S'Z()LNOK, WI. Csontos N1iháIy KARCAG.

Fiu t r: Indul k szárna 8 f . I. Dávid Péter SZOLNOK' II. KalocsaÍ István SZOLNOK, III. Pa1atínusz
Péter SZOLNOK, IV. Illyés Gyu1a SZOLNOK, V. Lafferton Kálmán SZoL}{oK' \|I. Molnát Atti].a
KARCAG, VTI. Karmanowski Péter SZoLNoK, VIII. Sípos Lász1 KARCAG.

Leány t r: Inciul k szárna6f . I. Sza1ai Mária SZOLNOK, II . Buzás Margit ronorszTMIKLoS,
III. Turcsányi lbolya ronoxsZTMIKL S, IV. Szilv.{si Ildik KARCAG, V. Sánta Zsuzsa
KARCAG, VI. Takács Mária KARCAG.

Gy r-Sopron meg"yei Viv sz vetség Gy rban
megyeÍ Ífjuságí és serdtil kard bajnokságát.

Ifi. Kard : Indul k szárna: 8. Eredmények : I.
SVSE., VI. Sipitzky János ETo., VII. Komjáthy Csaba ITSV.,

Serd 1 kard : Indul k szárna: 8. Eredmények: I.BeliczayIstván ETo., Il.Gtir gh

Endre Komárom, III. Balla Ferenc SVSE, IV. Raffenberger Ern SVSE., V.Bottna András SVSE.,
VT. Németh Csaba SVSE,m MI. Láng Gábor SVSE., VIII. Papp J zsef SVSE.

Dtlnaujvárosban 1970.II.1_én rendezte meg a mTS Fehérmegyei Viv Szaksziivetsége a
k rzeti junior versenyeket. Eredmények :

Kard : Indul k száma 10. Keszthetryi Lászlr DUNAUJVÁROS, il.PuskásTamás PtrAC.
III. Rakk Péter PEAc, IV. Kenese István NAGYKANIZSA, V Popovits Tibor ALBA REGIA, \rI. Bokrétás
Csaba PEAC.

@-Indu1kszáma:t3.I.BokrétásPEAC,II.WEISZSírnontornya'IIÍ.Zakatíás
ALBA RtrGIA' IV. Czinner PEAC., V.Puskás PEAC., VI. CzÍnk PEAC.

N i t r : Indul k száma: 9.I. Nagy Éva DUNAUJVÁROS, II. Zámboki Éva PEAC",
III. L sa Ágn"" eL-ne_nEGIA., IV. Kovács vtátt'aALBA nÉcta., V. K saKIára ALBA nÉcIA.,
VI. Majesik N ra DUNAÜJVÁROS.

Párbaljt r : Indul k száma:6f .I. Herzfeld István PEAC, II. Czinner J zsef PEAC,
III. Czint riuor pnec., IV. Szabadkaí Lajos PEAC., v" ZakaríásGy' z ALBAREGIA", W.Keszthelyi
LászL DUNAÚJvÁnos.

Bács-Kiskunmegyeí Viv sziivetség Kecskeméten 1"970. január h 25-én rendezte meg a

kijrzeti kiválaszt versenvt a serdiil k tészéte. Eredmények :

L4_t5 éves fiu t r : Indult 12 vív . I. Galambos S. KECSKEMÉT D", II" Barth János

KECSKEMET D., Iil. Papp J. SZANK 01.

L4-L5 éves leán Indu|t 10. Eredmény : I. I'orczek Erika Szank. 0L., II. Dudás

Magdolna Szak OL.GabriellaKECíffi
].6-17 év-es fírl-t r :- indul k száma 5. I.Lajos Éva, II. Kiss Íí'áta, III. Sziíts Kornálía

mindhárom KECSKEMETI DOZSA .

Komárommegyeí Vív sziivetség ]-970.

egyéní bajnokságát.

o

feb'r:uár 8-án rendezte rneg a megyeí ktizépiskolás

Kosztka Lászl SVSE: , V. Vijr s Antal
VIII. So s Péter ETo.
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Karrd bajnokság : Indut k száma 5. Eredmény: I.Végh Lász! KoMÁRoM, n.RadványÍ
A., Esztergom' IÍI. Nary Antal ESZTERGOM.

nu ! r_Indrrl k száma: L0. Eredmény : I. Mágyel I. TATA, II. Gr sz Tamás TATA,
III. Nary g'"nm-I ivlÁnou.

Ls{lyl L-Indul k száma: 6. Eredmény : I. SzéIiczK. TATA, II. Pálvtjlryi Á.
r-

KOMAROM, III. Katona Erzsébet TATA.

Fejér meryei Viv sz vetség SzékesfehérvárottI. 25_én rendezte meg az 1970. évi
ktirzetÍ serdiil és ífi. kiválaszt versenyét.

14-15 éves fÍu serdíilíí lrard : 2 indul . I. PopovÍts A. REGIA.

P. D.I(oHÁsZ. il. F'l'uer E. D.1G15 tes serdiil leány t r : 5 indul . I. T th
KoHÁSz.

nÉon.

r'ÉxYSz ir

Rorratunkban Vass Innre rnesteredz 'párbajt r-tanulmányánakbefejez résnét k ziiljiik.

Cselek
Az eddig tárgyalt anyegot - mint alapfolru gyakorlatokat - a párbajtíírvivás alapjának

ke1l tekíntení. Err: L az alapr ! kijncrítvá épithetjíik tovább a vivás rnagasiskoláit" A cselekrrél - az

alapr l kiÍndulva - mindíg mep$al'áijuk azokat az elemeket, amelveket aa alapfoku clktatás keretében

etsa1átitottunk. Ezekke1 az elemekkel talá-l'kozunk a t,á.,madá,sÍndításokná1, mint bevezetésÍ m dokkal"

A háritásí rendszerek kíalalcitása az eddig tanult háritások sszef'iigg rendszetéb l 6s

kapcsolásáb l tiirvényszeriien és ahatárokon beliit, tetszés szerint alakithat .

A cselek rendszer:e az ellerrfél által veí;t és a támad' átr't " feIismert háritások megke'-

riiléséb l ad dik. A cselek osztályozása :

1. A bevezetés m dja szerlnt : _ egyenesszurássai'
váIt szurással,
kiités- szurással,
kijtiittsaurással,
Íités- szurással,

- kitér szurással.

2. A megkeriilt háritások min sége szerínt :

a/ egyszerii cselek - amelyek egyszerii háritásokat keriilnek ffi B,

' b/ k tz cse1ek _ amelyek ktjr- vagy fétkiir és vált hárításokat keriilnek il B,

c/ vegyes cselek - amelyek egyszetí, kiir-, félkiir- és vált háritásokb l ijsszetett háritásr

rendszert keriílnek meg.

L4rL5 éves serdtil fiut r : Indult 8 f . I. Keresztes J. A.REGIA, II. Jand'ás L. A.

t0- tz cvsggb'J.e-T $Ünye :

Kard;..Ir't!'r.lt'E S t . t. oszvalt J.D. KoHÁSz

Leány t r : Indult 5 t(i.I. Nagy Éve D.KoHÁsz.

Fiu t r :, Indutt 3 t . I. Zakartás Gy' z A.REGIA.
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3. A megkeritlt háritások száma azerint :

a/ egyes - egy hárítást megkerÍilő,
b/ kettős - két háritást megkeriilő'
c/ többes - több háritást megkeriilő.

A cseltámadás pontos meghatáro zásárlak tehát a fent eÍ itett mindhárom té\yezőt' t t-
talmaznia kell pl. ''egyenes szuró egyszerti egyes csel'l, vagy

tkítérő ezuró körző kettős csel|'.

Kettős cseleknél a háritÁeok váttozatai uryanannyi elnevezést, YáLtozast vonnak maguk
után.

Itt a megkeriilt háritások lehetnek :

mindlét háritá6 egyszerü,
- az első egyszeríi, a második kór (félköI)
- az eIső váltó' a második egyszerti
- az első váltó, a második kör (félköT)

az első kör, a második eqyazet|ú,
- az első kör, a második is kör.

_ A cselek ütemezése függ a távolságtóI, a bevezetéa módjától, de elsősorbau az ellen-
fél háritási Íitemétől.

' A támadásínditást meghatározzák a' bevezetésmódok, amelyek a Iét penge eg1rmáshoz
való viszonyából adódnak. velt'cza'tal megegyeznek az alapfoku gyakorlatok enyagáva.l.

A csetezés formája -a pÁrbajtőr jellegzetesséeÉMl adódik.

A gyakorlati munka megkönnyitése érdekében, viz8g6ljunk meg egy cseltáma.dást, .'

amely az l|egyBzert eryés cselek'' kategóriájába tartozik.

3. pálda.
sixt (terc meghiváa ellen'
||Eg!.eneBszuró egyszerü egyes csell'.

Arllnt látjuk a cimszöveg pontosan lJregh''tátozza a támadást:
- a bevezetéa módja, - egyenes szurás,
- a csel egyszeríi, mert egyBzeTü háritást keriil meg'
- ogycq a c6el., mert egT h6ritást kerül meg.

Kö zéptávolságról
A pengo vezetése a csel folyama'tában ugyanaz' mintha válóságos ogyenes szurást hajta-

náuk végre; A cselezés általáno8 foÍm6ira abevezatő Téazben rá^rÍIutatttulk.
Igy természetesen'cselezhetünk a tostre, a 8ixt áltl nyitott teljeÉ fetiileten, a fejtőt a lefelé ggész€n
a lábig' valamint az elől á!16 kar felÍüetére.

Leggyakorlbb a betső'fet8ő r€s ée a belső karra tTányitott cselezés.
A hatáTozott cselezéasel kikényszerltett háritást' alulrót ker{iljtik, és a befejező szurást

ugy hajtjuk végre, mint ahogy a ''kitérőszuráslt-nál tanultuk.

Háritá'ok' "o""í* -Í- 
_ ijiT'"k-

HárÍtás - 'szurás és a visszas.zurás gyakoTlataí, _ a fent foltüntetett hárttások véghetyzoteiből ala'kul-
nb'k. A számszerinti változatot a befejezí 8zurások, f'első- és alsó lehetőségei, vatamlnt a csol-szurás
(ví8sza8zuráB) szabadon s kötötten vezetett formái adják.

szurás-háritás-szuTás és ell€nt'lB szagzut&s gyakorl&tai.

A gjlakorlatok 4evezetése, glemzése céljából támpontu] szolgálnak a támadáB tháritágir
gyakorletal.
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Jelenleg a véd (mester) áIta!' vett háritásokb l vizsgáljuk a visszaszurási lehet ségeket.
Ebb L megállapíthat , hogy minden háritásb l a befeje z! szutás két f! trányban 1ehetséges : alul- és fe-
liil .

Ezekre a visszaszurásokra épitjiik fel gyakorlatainkat, (szurás-háritás) vagylagosan,
amely az adott visszaszurásra lehet, egyszerii vagy váIt ' - a kiittjttszurásos riposztra - enged ,Vagy
ellenállási háritás.

A befejez szurások (ellenvisszaszurás) lehet ségeít és változataIt, szabadon hagyjuk'
' Az anyag teljes érthet sége érdekében, az ítt tárgyalt támadás l néhány gyakorlatot Ie-

vezetlink.
1". gyakorlat

Tanitvány : a mester sixt meghÍvása ellen, egyenesszut ' egyszerii, egyes cseltámadást
hajt végre.

oktat : kvart-sixttel hárit és alul t rszetij' visszaszurást hajt végre.

Tanitvány : egyszerií szekond,.vagy váit szerkl' háritást alkalmaz.

A beÍejez szurás tetsz legesen szabad :

t rszerii,

-::ilfi:,ffJ,
: :::-'j:*Íi amraa ncal Iro(Tt'. eg:yszerfi egyes csel, vagy
- kijtijttsz:ur egyszerii eg:yes esel.

2. gyakorlat

TanÍtr"á'nY : & temaclás ugyanaz,

oktat : a vett sixt hárításli ]." fel{il ki'tt'tt visszaszurást ha"jt i'{jgl'e+.

Tanitvány : eg:yszeríi ellenállá si sixt'.tel,
vá7t kvarttc, V&gY eng;erL prinlme,l hár'ít.
A hefeiezés szaliac1.

3. és 4. gyakorlat, tová.bbr'a ís a rnester sixt lráritá.sára épiil, és ugy jtin l tre, hogy a vett há.rítás-

' bl'
- egyszerti egyes cnel]eL és
- ktjtiittszut' egyszerii egyes csellel szur vissza"

5.- 8.g5iakorlat, a"umester áltaI vett, kijrlrvar{; há.ritá.s

- flankotr.ád vÍssz&sz;ll'ás o

- f,lankonád , egyszerii eg-v,ij,S cse] vissí&sztlt jsi,íll. ad dik"

9. - ]0' g5iakorlat, a bont sze::kl és a

11. - L4. gyakorlat, a félkijr szelconc!, háritás-visszaszurás gyakorlata.iboi alrrlr.ul"

Kijzbetámadás.
1. titemii feltart s zurás ".

egyszerii sixt helyett, kiviiJ. fettÍl, sÍxt lazát dzurás ,

- bont szerkl he.[y'ott, belÍil alul, t'entjszerint a kézre,
félkijr szekonci helyett, kivi.il alul, imbrclcáta.

Nasy viv távolságr l - tépésel re kíttjréssel és lerohanással. 'A csel' mlitatásir az elíítelépés folyarnir-

tában t rténik. A befejez szutás kitijréssel vagy lerohanással tijrténik"
A csel iitemezése, kétféle lehet :

1. A nyugodt, kés n hárít elienféllel szemben a cselt }tosszan kel1 rnutatnÍ, tehát a csel beienyrrlik a
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kitijrés kezdetébe. A bef.ejezí szurás rijvid titemli. Az litemezés tehát : ''hosszu - rijvid''.

2. otyan ellenfelekkel szemben, akik minc]en mozdulatra idegesen reagálnak, a két iítem eg5rformahossztr
lesz, tehát az el reLépéssel csejeziink, a hátul 1ev láb ledobbantásával keriiljiik a háritást és kitiiréssel
vagy lerohanással szurunk"

T'ovábbiakban hasznos lenne a kiilijnbijz' támadásÍnd.ítási formák m dszertani levezetése,
cle ennek a ttjrekvésnek hatátt szab a terjedelem.

Támpontul szolgálnak az alapfoku g;yakorlatotrnál ismertetett és részben levezetett akcí k.
ok;tatásí sorrendnek ugyanazt aj ánljuk.

Uj fejezetként jelentkezik az eg:yes cselekrréI ís a ktjrz csel. Ez aváltozat annyiban m do-
sÍtja az anyagot, hogy a megtámadott áLtaI vett els háritás :

- a meghívások és kijtések eIlen inditott támadásnál, kiir- és féIkiir_háritás,
a vonal ellen inditott tárnadásnáI váIt háritás lesz.

Ezeket a hárÍtásokat megkertilve, a csel kijrz csellé min siíI. A támadásínditás lehet _

ségei, tehát a ''bevezetés m dja'' azonos az egyszerí támadásolrnál ismert akcí kkal.

Védelemben a másodikháritás tetsz \eges, tehát lehet : egyszerii, félkijr, vagy kiir, vagy

bont háritás.

Kett s cseltámadások :

. A vivás eddig tátgya|t gyakorlati anyaga _ edz nek és versenyz nek egyaránt - elég tám_

pontot ad ahhoz, hogy az ed'z és versenyz vi'szonylag elég széIes skáIán és eredményesen dolgozzék.
e tu;t aas és az uj utak, lehet ségek keresése azonban azt a kijvetelményt támasztjaedz vel és ver-
senyz vel szemben, hogy tudásukat mínél szélesebb alapra helyezve, olyan uj megoldásokat keressenek,

amelyek a tart s síkert biztositják.

Az eddíg kíelpmezett gyakorIatok nem n5nrjtanak kell támpontot althoz, hogy a kivételes

képességii, ígényes versenyz a gyakorlatÍ anyag birtokában teljes tudását kifejtve az átlagos tÍpusu ver-
senyz f 1é 

"-ulkedjék. 
Ez a trehet ség az akci skáta kib vitésében rejIík.

Ezen a tertíleten csak azok az edz k és versenyz k haladhatnak, akiket a sport szerete-

te, aa anyag teIjes megÍsmer6sére sarkalI.
.l-l*dtr-l f^rl .llznzÁ kiinrrrlp'|z '-w epves csel ek l koznak aA vÍvás szakíroda]m.áva] foglalkoz kiinyvek '' az egyes cselek után - ugy foglal

kett s cse1ekkel, hogy'a támadásinditás, valamint ahátitásolc sclkféle lehet sége l?számta].an lehet séget|'

biztosit. Ez a meghatározás helytelen és hamis, amely kízár lag abb I a tényb l fakad, hogy a vaI ban

sokféle 1ehet ség kie1emezését még nem kisére1ték meg.
fr.*tlá. 

"""r"r. 
rendszer ezése igazolja, hogy val ban sok, de ''számos'' gyakorlat végre-

hajtásáravan lehet séga kett s cseleknéI. A versenyz képességét l, ha31amát 1 fiigg, hogy a kieleme-

,"ít rk"i kb l me1yek 1esznek azok, amelyeket megfelel sorrerrdben beépÍtiink az egyén technikaÍ anya_

g tba. ,Ez a skála elég széles ahhoz, hogy |s'zárja annak lehet ségét, miszerÍnt a versenyz kiég3en, .
ílletve ereje teljében a technikai fe3l rlé'n* megálljon. A továbbfejl dési lehet ség az ed.z és verseny-

z egymárko"t Halakutt, hosszu éveken át tafi tudatos és tervszeriíen felépÍtett munkájáb l ad dik. 
-

A kett s cse1ek gyakorlatainak végrehajtá'sára uj m dszertani utmutatásra níncs sztikség,

mive1 ezeka gyakor1atok az alapfoku és az egy cseleg támadások továbbvÍteléb l, vatramínt az itt

a1kalmazott, egyszerii, félkijr, kijr és váIt hántások t rvénys zefii alkalmazásár t van sz .

A feltart szurások rendszere is rnÍndenkor, a bevezetésm dok, valamint a megkeri'ilt há-

ritások ftíggvénye, Í{izát lag a g;yakorlat 1ér5legéb l és az eg'yes cselekhez viszonyitva az eggyel tiibb

és egy iitemmei kés nb ÍndÍthat végrehajtási lehet ségb l adr5dik a kiiliinbség.
Kett s cse1támadást ályan ellenfelekkel szemben alkalmazunk, als'k az egyes cseleket j l

védik, vaw 
"TT&:ll'iii'i1xT#::"":ffff::1Tffi::'J'r;Js'[T#,"* rnegkeriíl szurásbl ár1.

Nagy viv távoigfig" l 
" 

L"tta' cseltámadások leggyakorÍbb iitemezése :

1. A kett s csel leggyakoríbb m dja, amikor minden karmozdulatra egylábmo z,dulat esik,

vagyis aze1s6cse1rea jobb ran"éí rulépése, - amásodÍkraabal lábel revitele, _ aszurásraaki-
, YdW a lerohanás-
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2. Nyugodt eilenfelekkeI szemben az e\s' csel jelzése hosszu, - &Z el relépés egész ide-
je alatt tart a nrás'cdik csel r víd, - & bal láb ledobbantásával keriiljtik a második háritást.

Ezt ktjveti a szurás befeje zése, kitijréssel vary lerohanással.
Az [itemezés : hossZu - rtjvíd - riivÍd.

3. Ideges ellenféIlel szembel az - els cselet heIyben jelezzíjk, - á második cselet
az eI' te\épéssel és az els háritás megkeriilésével egyÍdejiileg hosszan el renyujtva hajtjuk végre , - a
harmadÍk titem a kittirésbe belenyulik, igy az ellenfél második háritását már mozgás kiizben keriiljiik,
- tehát kit résseI, vag5r rijvid lerohanással.

Üteme : rijvid-hosszu-rijvid.

Kett s cseleknél kiiltiniisen fontos, hogy az ellenfél kosarának keriilése tisztán, la'zát -

lag csukl b 1 tijrténjék és hogy a fegyver hegye foIytonosan el retiirekv , csigavonalu mozgással halad-
jon a találatÍ rés felé

A kett s cselek 'osztáIyozása ugyanoIyan, mint az ewes cseIeké. Elneve2ésiik szintén :
a bevezetés m dja' a megkeriilt háritások min sége és száma szerÍnt tijrténik.

Itt Ís két nary csoportot kÍiliinbtiztettink meg :

:' - eg:yszerii kett s cseleket és
k?tuzl kett s cseleket.

Egyszerii ket,f.tis cselek :

' e keft s cselekre vonatkoz általános meghatátozásnál tesziigeztiik, hogy kett s cselek
olyan ellenféllel szemben alkalmazbat k, ala'kaz egyes cseIet j l védik. Eza megáIlapitás hetyes, de
nem szabad figyelmen kÍviiI hagyní, hogy bármely akci eredményességének el feltétele a j tallÍÍkai
el készités.

A, fudatos és okszerti et kégzitéssel birjuk rá el1enfel[inket, hogy a saját akcí ink ered-
ményes végrehajtás1hoz sziikséges technikai mozdulatokat végrehajtsa. Az el készit akci k lehetnek
azonosak, mint azutána ktjvetkez tárnadá's' vagy teljesen más jeIlegiiek, att l fiigg en, hogy a szán-
dékolt támadást hol akarjuk végrehajtaní.

AzeI készítés legegyszeriibb m dja, hogy az ellenfelet, a|g'az egyenes támadást j l vé-
di, határozatt szurásokkal hárításokra kényszeritjiik és azol<at megkeriiIve, csellel f.ejezziik be szurá-
sunkat. \Igy_anezzel a m dszerreI bírjuk tá.az elIenfelet a kett s cselre tiirtérr reagálásra is.

Kilrzl kett s cselek

A cselekre vonatkoz áttaLános rneghatározásnáI kÍemelt{ik, hogy a cseI min siilése há_

rorn f tényez t l fiigg. Ez ameghatározása.|'kiirz kett s cselekre'' ís ugyanug:y vonatkozík, mínt a
korábban tárgyalt cseles akcí6kra, tehát ffígg a

beve zeté s m do zatalt l,
, a megkerÍi!'t hárítások szánrát l,

a rnegkeriilt hárításolc mín s6gét } '

Kí tér' szurás - kijrz t<ettíls cselüámadás
A z ísmétl támadás végrehajtásának feltéte]'tli' a támad vív pozÍtiv kezdeményezéséb|L

ad dik" A támad,ás el készítése folyamán az ellenfelet háritásra (hárÍtásokra), vagy hátrYál'ásra kész-
tetve, o1yan he1yzetbe kényszerÍtjÍík, hogy az igy kíalakult védekez helyaetb l a támadás átvételére,
vasy a vett hárltá'Bb l hÍttrátással, rnagát atánad'á,s el I kivonní ígyekszik.

Az ísmétl tá 
'adág 

bevezetése, tehát az e! készités tiirténtret az eddíg tanult akcÍ k bát-
me1yik váItozatával, vagy az azolű l ad d tiibbszijriisen tlsszetett, rrregismételt kezdeményezésb I.

' A legg11akoríbb és legáltalánosabb taktíkai m dszer'a pengeiités, míve! az ellenféIb l
val színii és gyors refLexet vá]t'kÍ

Az ÍsmétI támadások végrehajtásának techníkaí formáí azonosak a támad akcÍ krrál Ís-
mert víJtozatakkaf .

. Az isrÉtlés tiir6nhet :

:;ffi:N;;JJff""



,)

egvenes hos s zabbitással .

kijtés_ és l< tcjt_ szurással.
Í'ités-sztirással-

'\ 1 áb gya k. r] a' t 

: j* 
ff ':::l 

-'T 
;',::: *han ás s al

rípresa c]'attaco, lépés el te kitijrés, V&gY
1erohanással.

Az itt ismertetett akci k végrehrljthat k :

egyszerti egyes csellel,

- *3"""?;il;;::1i,",u"
korz kett s csellel.

Az ismétlíjtíLmaclások háritásai megegyeznek az ÍskolavÍvás gyakorlataináI ismertetett
háritásokkal.

Ismétl k zbetámadás
^ p ,rbajtlrítnél sokszor: használt, a technikai képzésben alacsonyabb szÍnvonalu Verseny-
z l<né| a ref exekre alapozott kulcsakcí " A fejl désben magasabb fokon á]1 versenyz k trrdatos,ffiá_
sodik szándéku temp akcí ja.

Végr:ehajtásánz.,k feltételei akkor jelentkeznek, ha a támad a védekez tél egyszerii kiiz-
betámadását (kiizbeszurás, kitér szutás, váIt szurás) hárÍtja és a befe jez szutással késlekedik,vagy
a visszaszurás folyamatában nem uralja a pengénket.

Eben az esetben renclszcrÍ:rt hátr épéssel, laza csul val szabaditjuk pengénket az eI_
lenfél hárításáb l és ug$'anugy mintltvá1t szurás''-ná1, az ellenfél kosarát keriilve, a legkézenfekv bb
szurástipus alkalmazásával a |.egk zelebtri nyitott résbe szurunk.

N{ásodik s zándéku támadás

Másodík szándék aiatt az elienfél beidegzett szokásai, el re észre vett, vagy kicsalclga*
tott akci Í ellen végrehajtott ellenakci t értjtik"

A régi szakkcinyvek ide sorolják még a szokásos visszaszurás ellen végrehajtott, ug5'-
nevezett második szándéku háritásokat az azt k vet ellenvÍsszaszurássat egyiitt. E z az áIláspcrnt tul-
haladott, mert bár ígaz, hogy taktikailag bármely akci t végrehajthatunk másoc]ík szándékkal, mínt va*
lamely támadás Vagy éppen k zbetámadás el készit akci ját, de ez a f.olyamat uj tipusu akci t csak a
k zbetámadások ellen alkalmazott technikaí végrehajtásnál eredményez. Tehát második szándékot
olyan eilenfelek ellerr alkalnrazunk, akinek k zbetámadási szándékát (kítér vagy feltart szurá.s) el' re
feIismertiik, illetve kicsalogattuk" Technikai végrehajtása ugy tiirténik, hogy a jobb láb el revitelévql
egyidejiileg jelczziik a támadás!, a bal lábra pedig a háritást hajtjuk végre.
A beÍejez szur:ás a távolságt i fiigg en alakuL :

- hel ytt l.
- kitcjr(:ssel, vagy
- lerohanássál.

Cseles kijzberámadás (finta in tempo)
A szur feg5zverek egytk klasszikus akcí ja. olyan ellenfelek e]'len alkalmazzuk, akik va-

lamely kcjzbetámad-ás ellen második szándékkal támadnak. I1yen esetben a kijzbetámadást csak cselez-
zí'ik és az ellenfélb t kiváltott má.sodik szándéku háritást megkeriilve szurunk.

Kijzbetámadás a cse].es kijzbetámadásba
olvan ellenfelek ellen alkalmazzuk, akik a másodík szándéku támadásba cseles kozbe-

támadá.st hajtanak végre.

Technikai végreha jtása ugy tcirténik, hogy a második szándékkal támad viv kiváltja
az ellenfélb l a cseles ki|zbet1tmadást. Az els cselre tudatosan hárítással reagál és a második hárÍtás
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helyett a kijzbetámadásoknáI kielem ezett séma szerint végrehajtja a feltart s zurást.

A vívás anyagenak tisszekapcsolása

A kiviiláll , aki a vÍvást szemléIío csak esetenkéntlátjarr'egaz egyes akci k iisszefiiggé-
sét. Minden olyan cselekmény, amely atalálatot megel zi, elmos dik, értékét veszti, atalálat tényének
objektív érzékelése mellett. Pedig, maga a taláIat csak egy tartalmilag és stílusban ís szépen szerkesz-
tett mondatvégéte tett ponttal egyenértékii. A vívás mondaníva! ja, stílusa, tartalma atalálatot megel -
z' l'd te esik. Annak szetkezetí felépÍtése alakitja ki a kiizdelmet, amelyben két eg7mással szembe álli-
tott fél, fegyverrel igyekszik egymást meggy' zní a maga igazát l, att l a tudásbeli tijbbletr l, amelyet
a szakért k számára k zérthet nyelven és formával a versenyszabáIyok keretei kiiziitt, a párton felvonul_
tatnak.

Ilyen értelemben az ewes akci -elemek csak szavakká zsugorodnak, amelyb l csak akkor
lesz folyamatos és szép beszéd, ha a versenyz nemcsaka szavak érteImét ismeri, hanem aztnyelvtt
nilag, stilusban, fbrmában is ugy tudja ebymáshoz kapcsolni, hogy az adott íd ben, pillanatban magas
szinten tudjon folyamatosan társalogní, vÍtatkozni, problémákat megoldani, az ellenvéleményre riposz-
tozni

Akinek az elfogadhat érvei hamarabb fog:ynak eI, az vesztesként hag5lja eI a pástot.

' Ha a vív edz eljut a tudásnak arra a színtjére, hogy a vivás anyagát ísmerÍn elsajátítot-
ta az oktatás m dszertani fogasaÍt s feIisnrerte azt a cé!t, amely felé tanitványait vezetni kivánja, ki-
a1akult benne az a szíLárd szrrkrnaí e1képzeLés, amely párosul a modern tudományok ismeretével, bíztos
kézze1 vezetheti tanitványait. Az ilyen edz nem jut zsákutcába, sohasem fogy ll az tjtletb l, nem lesz
egyo1da|u. Fel tudja mérni, hogy azegyén adottságai, képességei, hajlamao testi és lelki felépítettsége
mí1yen irányba fejieszthet a legcélszeriibben. Ezek a kiiriilmények megszabják ugyan a fejleszthet ség
itányát és bizonyos alkalmazkod képességet igényelnek az edz t l, de az a|kot , alakit ,irányit elem
mindig az edz marad.

Ez a felismerés az edz veL szemben igen magasfoku szakmai igényt támaszt.

Az igérryesség, a hivatásétzet és a szakmai tudás legmagasatrb szintjét igényli.

A hivatásé.tzet oIyan feltételezetttényez , amely eldiinti a.z edzl i pálya alakulását és

eredményét.
A szakmai tudás, a tanulás, a megfigyetés, a gyakorlás á^ltrand , folyamatos, hosszu évek

a1att kikrístá,1yosodott tényez , amely az anyagbírtokIását jelenti azzal a készséggel, hog5l tudásunkat a

tanítványba át tudjuk plántáIní

ijnáI| an le tudja vonni a ahelyes k vetkeztetést és szilárd egyéníségsé formál dik.

A viv hosszu évek fátaszt , tiirelmes és céltudatos munkájában fejl dík ary:a a szÍnt_

re, amikormárversényz r'lbeszélhetíink. AversenyzésujhelyzeteIé áIlítjaasportol tés ea.z iét.
Itt már tjnáll' és folyarnatos cselel*r\készségr tr kell vÍzsgáztia a sportol nak. Eza tény igényIí, hogy

az ed'z6 gyakor1atí munkájában, ebben a sza'kaszban kialakuljon az akcí skáIának az a tijbbrétfi sorozata,

amely kápessé teszí a versenyz t az egvmást l ecldíg bÍzonyos fokig elkiiliiniilt akci k sszekapcsolására.

Ha megvízsgáljuk a viv -sportotr fejl dés-szakaszait .rnegálIapíthatjuk, hogy a kiiliinbiiz

teil de'it és osztályozá'si szintek milyen feladatok elé át\ítjákaz ed'z i"

A serdiil kor f feladataként jeliiIthetjtík az áJtal"ános fizíkai éu pszÍchíkai képességek és

készségek kiegyensuJ.yozott f.ejlesztését, fiiggetleniil att l, hosy a sportolír els rllegesen a vivással akar

fog1alkoznÍ. Ebben ri íd szakban a vivásb l csak az alapmozgásí elerneket sajátíthatja eI, tehát meg-

tanulja az ttabctt-t.

Az ífjusági korcsoportban tovább foIytat dikaz általános fizikaÍ kppzéso de már magasabb

színten; elrhe3 kapcsol dik a specíátís vÍv készségek kialakitása. .A vív képzés f feladataként jeliiljiik

az iskolavivás atapg:yaLorlataÍnak elsajátítását, a viv reflexek kia:lakitását, a szabáIyozott, koordínátt

techníkaí végrehajtá"st, al<éz- és lábgyakorlatok iisszhangjának megteremtését, a temp - és iitem helyes

érzékeLését, a ta;1áLati feliileten beliil a taláLatértéksorrend megváJasztását és id beni egyeztetését, a

techníka és'taktÍka kapcsolatát és kijlcsijnhatását. 
-2-^^ 1^^--.--^+A^.

Támadásban anitsuk meg a viv t mínden lehetséges bevezetési m ddal és formával a

legegyszeriibb gyakorlatt 1 (egyanesszurás), a Iegiisszetettebb grakorlatok iisszekapcsolására atámadás_
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inditásban(váltás, kcjtés, k t ttszurás). Ezeket az akci kat kapcsoljuk cissze az egyes és kett s cselek-
kel, az egyszer[i és kotz' , r'alamint a kett s kcjrz cselekkel, minden távolságr l és minden lehetséges
tábgyakorlattal . Áz el].elifél áItal vett négy alapháritásb l ered egyes, kett s' egyszerii és kiirz csel-
visszaszurásra a}apozva az akcí kat épÍtsiik fel ellenvisszaszurásig ugy, hogy a lábgyakorlat az akci k
tipusához és iiteméhez alkalmazkodva leljék fel a szabad kiizdelemben használatos ijsszes lehet ségeket
a stabil, félstabil és folyamatos mozgás fázisaibz.n.

Védelemben tanitsuk meg a helyes távolság-tartást, és az azza\ val védekezést, a pengé-
vel tijrtén védekezésnél a keIl id ben és határolt mozdtrlattal az ellenfél akci jához legcélszeriibben
megválas ztott háritás alka|mazását. amely igényli a saját háritási rendszeren beliil az sszes háritás-
tipus reflex-szerti beidegzését, és kapcsolást, valamint a háritással iisszefiigg , vagy aztkiivet befe-
.fajezoszurás határolt, térben és id ben legcélszeriibb kivÍtelezését.

Az ifjusági kor feis lnatáta elmos dík. A kiugr képességii sportol k fe;l dési.ik és a feln tt
kateg fiákban kivivott eredményeik alapján helyet k vetelnek az élvonalban. Igénylik a magasabbszintii
képzést és az akci sklála n viteset.

' Az akci skálab vitésére uj elemként vorrt be a ''kijzbetámadáS'', & ''második szándéku
támadás|', a ''cseles k zbetámadás'', a ''k zbetámadás a cseles kiizbetámad'ásba", az ''ismétl támadás|'
és az ''isrnétl k zbetámad.ás''.

" Az uj elemekb 1 ad d Iehet ségek mindegyrke kiilijn-kiilijn és egymással is cisszefiiggésben
vannak az eddig tanult ijsszes gyakorlat lehet ségeivel, mínd támadásban, mind védelemben. Ez a kiirlil-
mény a gyakorlatok halrnazát eredményezi. Ez a tény magyatázza, hogy a tijbb évtizedes és áIland
gyakorlás, nmegfigyelés, valamint a sportággt"I foglalkoz s k zreadott szakanyag éfiékelése után is
- találunk uj, eddig alkalmazott anyagot, arnellyel gazdagithatjuk tudásunkat és szolgálhatjuk a viv sport
általános fejl dését.


