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A 8-€s döntő végeted'méDyet
I. Gyerryó1 ,'áf,z:r6 /szoLnokr ML\I/ 7 5rőz., rI. zlnonyi zoltá! ,/szolnokl líiv,/ 5 6r.' IÍI.
zs1g6 Leszló /cgo!!EÍád.t sK/ 4 aÍ., rV. G8lsEbos sá-ndor /Kecak.Dózaa/ ) g., v. só.ndoT
Jánós /SzolnoktúLy/, s/.' vI. PopovltB lílklós',/sze!tes1 uÁv/ 3 g., vÍÍ. G8Jdác8t ÁkoB
/Kecsk1D6zsa/ 1gy.' VIII. UJJ Tnre ,/sze!tes1 lllv,z 1al. A tőrveraery g'yó!t6so a szol-
!ok1 MÁv llll-ös születésü Gyerryót lászló nevü vel.aeDyzőJe' ak1 föléryeseD 7 8yózeleE-nel és összese! 8 kapotü tussgl DyeÍte a verseryt. EdzóJe: cy.Ki8s Gyula 

' 
111. Szeot-

lgtvány Jórsef. Á fluk pe!8evezetése éa besrbÍztonBága sokkal Jobb és b1ztos8bb nÍ!ü 8

lillllil ,r.-r- u""""n,, ,"*" .u".,".""* .o r,u*ro"",.

. A 8-as alöltő vé8ereatuélyer
r. QraluatÍ trdÍth /BcEab8i vIsK/ ? gőz.,If. Huszka Ágnes ,/Szegedt Postás,/ 5 5r.. ÍIÍ.
Tóth ÁD1kó /sze$e4| Petás/ 4 sr. ' rV: Czaba1 lldikó ,/Szegedl Postás/ 

' 
sr.. v;'si8l.a1

Már18 ,/s!ol!okI U^]!v/ , 6r:r VI. Eíss Ágnes /BcsabdL wsr/ , 8,., vrI. !úary8iÍ Á8Des
/rÍnYhety M,ed'ez/ , gr., \III. TuTcséüJr1 rboly ,/Török8 z entn1k'.ós í KLDlzaLl
Az okosa! és technÍká.gan vivó GÜrar.Dáüi Ed'íü biztc€n gyerto a verseDyt. Ealzójet K8rá-
caonyl IraJ os.

If_Juság1 /L6-L? é!esek/ f1u üőÍvelsely 21 1ldulóval

A 8-8s atöltő végeÍ9atmélye !
I. DávÍd Péte! ,/szohoklMLv/ ? axőz., I:a. Farkas sá_!d' or ,/szelteEt ulv1 t g,., J.IJ. Ilal-
18 Péter ,/Ituv he Iy lÁedo9z/ 

' 
sy.' Iv. ot1ka Gábor ,/szcgedÍ Postás/ ) ry., \Í. I(alocga1

István ,/szol!ok1 IiAv,/ 
' 

gy.' vI. Palst1Bus Péter ./Szolnok/ 2 sy., vII. RudDer Erv1!
/flnvhe Iy ú'ed'6z/ '2 gr.' VIÍr. !ÍoI!áI Atttla /KaÍcaBL Vör.líet./ o gy. A döltőbeo külö-
oösen ai első há!o[ helyezett al8pos fe lkés züIüségrő I tetü t8nusá8ot. Itt oár !1vós'
szép asbzókat láttu!k. Szép peugetánadás okgt ' 

paÍád r1posztokat' sőt koDtra rÍpogztok-
nak 1s tiröDnel voltunk szentslul. Á 8Jróztes DávÍaL !éter fölényét lelzL 8 7 elleDfelétől
összese! 9 kapott tu8a. EdzőJet cy.tr1ss Gyu18' a b'ódEe zóvás árbe lyieklek pedig Komrlry
IJa{os.

Á versenyektrek zökkenőnentes lebolyoutáiába! nasroD értékesen kölre[üköatiitt Kováts
Tlbo! a Békés tsesre1 testnevelósI fe1i.i6Jrelő' EaÍácsonyi LaJossat karöltve, valanlnt a
veraelyzőket k1sérő eatzők' !evezetesen 9 szo!!okÍak részéról Gy.K1ss GJrula' sze!tl8tváry
Jólsef' Deeecs Béla' a szeged1ek részéről JávolkaÍ István ' Tárkáay Ferolc r Keoakenét ré-
széró1 Gaál TÍbor' Dr. Bánó Györ$t' Hódnozóvásárhe Iy részéÍől zsoldoB Péte!' Eornány la-jos'.qtulg régzéró].8 két cbjrístian László' Békéscsabs részéró]. os8Jrán GyörgJr' csgpó
zo1tán' Eováts Tíbor' z01!8lné fá_Tgalüsáaos nuDkájukért itt 1s kösEö!etet uooalúDk.-

Á seÍe8szenlé! t8p8szt81t8k 9lspJán Eegá1la ptth8tj uk t ho5r az eIózó év1b.ez vlczo-lyltotts! erósea felJövőben Yan a vídék vÍvóélete, aD'Í Dencaak az lf.iusáa lészérő1 ta-p86ztalhstó ératekl'őalésre ' de elsósorban a noste]rek áldozatoB és'sokszor Iehetetlent rlon
lsne!ő kÍt8rtó nunkáJá-D8k ered'aélJélek tudh8tó be.

_A. Yersoly f6b1rá1t _Toperczer !ász1ó ég Dr. Ger'ley Erv1n voltak. A verso!0rtltkár'l
teenalőket f,arácsony1 L8jos 1átt8 g1.

Toperczen LászL

A il|agyar Tgstngvglosi lls $pnrísnÍivetseg 0rsrágos l|lniiksugunuk

ln. snámu határomta

[ílp'iihnlolyami llktatásárril

A Ma5yar TestneveIés és Sportszovetség Országos EIn ksége az MIS IT. Kongresszug
határozatá sze1]-eJtrében sziikségesnek tartja azok számára 1s bÍztosltan1 a tesbnevoIés1
és sportoIás1 feltételek megteremté'sét, ak1k sporteryesiileti -qzakosztályokban életkor'
egészség1 áIlapot stb. nÍatt nem taláIják neg testedzés1 lehet ségelket és egészségÍiryl'
testt fejI désiik, sz rakozáguk érdekében vállaIják testnevelésl vagr spoltf ogIalkozásuk
k ltsége1t. Tzért a Maryar Testnevelési és Sportszcivetség Országos Eln ksé6e a tesüne-
velés és spo::t tanfolyan1 oktatásfu 1 a k ve kez kben haÜározl

I.
1. E hatfuozat renc1elkezése1nek aIkaLmazrása szempontJáb L tanf olyan n1nden 1skola1

és sportegyesiiletl szakosztáIyon, twábbá sportiskolal oktabáson k1vi.i1 szervezett o\ran
testnevelés1 és sportfoglalkozás, amelyen részvételÍ diJ flzetése ellenében testnoveIé-
s1 vagy sportoktatás foly1k.

6/1$7Íl. ([fT
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2. T8nfolJratr osak eIöletec engealély alapJá-n ggerveubetq: !? en8ed'élyg!és.Jogkörét
az ltrTs_lek a tánfolyan EiiködéEl ls\ye sierÍnü terület1leg tllotékeE Járás1' városl' ka-
rületí -ts!ács8 g"yakoroIJa. .A talf oli/ans zelvezés engedé\rezése lrá_nt1 kéreLn'et' a tanfo-
lyan kezdete e16tt ro náppal' az ms teriiletiteB 1lletékes üauácsáhoc kelt benJrúJta!1.
L'beérkezó kélolnekról éá döitések]'ől ny1lváata.rtá.st kell vezetnÍ éB a alöntóBrőI a ké-
!etnezőket lÍásbB! ke1t érteslten1. ü8Bónslené\y Íés'ére t8nfolJrqn' azsfvgzóBó.r.e on8odély
nen aalható.

1. Két?éLe üanfo\ran s uervezhetó t

8,/ testlevr1é5Í t8qfohraE az egé6zsógiigyl' Londlcíoná]-ó Btb. üestleve]-ós oktstá*
sá:ra az l{!S tertilet1 szervetuek, a sp orteryeB iileteklek 

' 
valanÍnt a testlevoléssel és

sporttal ís fo8lstkoEó szorvezeúek siorvezésében,

b,/ 8porttanfolyan a sportágak oktatá6árr8 a s p ortegresüie tek, ezenklvú!_ az uszé.e
gportágba! €z uBzodák' a fürdók' az'uszá_sra k{JeIöIt v1zlterúle1'ek feantaltó1nak a Bze!-
vezésében.

+. Á tartoryanok szalqa1 feliislolotórő1 az ![Is'országoe Tanácsa a tö!'ggtestnevelós1
és'aporbeztá\r utjá! gondoBkodÍk' a közvetlen eIlenőrzést az engedébreuó 6r9!v gyskorolJa.

5. Á tanfolyanon oktatói felad€tot c8ak [egfelelő képesltésBo1 !éndolkgzö szoEó\.
Iáthat el.

6. Talfo11'ran1 oktgtáahoz rnegfelelő kópesltés 8 se8éaledzől' 9z ealzólr a azakeilzói.
a nesberedzői vB&/ a teBtlevelő tanáI1 képosÍtés. Uszótanfolyan1 oktatásho! eeBf€lolő'
képesltés 8z uBzóüeste!1 va8y eryéb u.szá.soktatógr'8 jogosltó vég.zettség l.6.

Á! okt8tók d1Jozásá_Ta a résEtvevók által beflzetetü öcsze'8lek lBgfeuebb 70 jr-8fordith8tó a képesítéstól és a talfoly8non ré8ztvevók szá&á'!ak al8kuLásó.tót fiiggőon.'

8. 1 talfoly8ltok aktató1v81 ltregblzásÍ JogvÍszolyt /Ptk. 4?4-4a?,s/ kol1 létesltell.
s po!üeryosü letok r Bport1skolák átlonányába tartozó oktatókat - saJát tanfolyan esetén
13 - csak eégbÍzá.s1 Jogvlszoly keIetében letret a t8lfolyanoknáI foRlalkoztat!í. Á dÍ.la].zá:lla a 1a7 /L96a. /Pk. 4./ PM. sz" utas1tás 6o.s /L/ és- /1/ beka zdése az irán]fud'ó. -

r1.
9. Á b8lfobr8nxa feIvételt 4yerhet azl

' a/ ákÍ 4. é letévét 
' 
betö ttö tte és két8é8 eseté! olvoBl'' /lskolaorvoBÍ' 6pctolvoBÍ'köTzetl orvos1' vast rend61óÍltéret1 trvos1/ lÉazolvánqya1 ÍÉ4azolJs. uory náu Ázenved'

oryan betogsé8beD' a4e br a talf olygeo! Yaló Tészvét6lét akadáIyozzai _-

b/ akL a?, esetleges felvéteI1 k ve.telnényeknek megfeIe1;

c,/ akl a ré-qzvéte].t ciljat f1zetÍ. '

10. Á tar:f olyamok_'osetIeges fe1vébeI 1 k vetelnényelt, tananyagátE k zpont1 i-rányclvek flryelonrbevéte]-éve1 - a rend.ez -szerv hatáiozza
11. Fgy roglalkozás1 csoport létszáua uszrísnáI 20, egyéb tanfolyan esetében 2B-ná1ttibb nem lehet. v --

12. A tanfolyamok Lrav1 részvébe]_1 dlJát a-tanf gl{as tényleges kcj1tségotnek fí5ye-Iembevéte]ével - a rendez szerY határoazá ueg. Egyén1 íels'*"étéíekr 1 
" "ts*ztvevoti nke I I 6r oncl osk odn l olc .

L1. A tanf_o-Iyarn pénzg1azdálkodasát - a pénziigyÍ el lrások bo.tartásával - a renrlezszorvnek ke11 eL]_ábni.

14. A tarrÍ'olyan penzgazdáIkotlása a renrlez szeIv gazdálkodását 1 elkiiliinltve, kiiliinO.I]P-ll z aln j án 1g Leb ony olltha to . U '

Az elkijl.clrrÍtett- pénzkezelést els,5sorban loo.Í t ryeshglarl lét^qzámu, tt'bb cao-pclrtot fogla1koztat(1--va1arnínt az ehLr'ez sz[iksége;,l szenéIyi ieÍbételeket b1ztosti -t"o1-
f'olyerrn egt;tétt - a'/, MTs teriiIet11eg i'Iletékcs bánácga a tánfolyanurrai 

"ryiá-Jii 
g ongedé_lyezl. - v.," -Evuu-vt

l:)' A részvé.tu}i dÍi1t a ron,lez $z )rv bankszámlájára /OTP szán1áj fua/ vag-y háztpcnz L;ir:ába t:.| T,t:. ke1 1. beÍ-i1zetn1.

'1t" A b8nfo1yam renclezclje ? bevéttl].b 1 tartozlk fedeznl a tanfo1yan ezeunéIy1 s do*1clgi kiarlá;iaj-b. Krl1 n szántán 1;ortén 'pérrzkeze]és eeeuén a bevétátek Í;s r<ráaásot eB-yen-1egtiÜ s b_;lnfolyaru bef]ejezésclkor ile'ke]-i t'lzetn1 a '*''já'a-*;;;;-$á'oarÉoáÁái;;d,"iB"iá'u'

és td tartanát -
IIl gr

l,
I

I'

l^



L7. Á tanf olyanok gaztl'aság1 és pénziiry1
eILen rzésének rendjér I's z 1 Lo/L968. 

^trIs.

eJ_Ien rzése az lÍTS gazdaság\ és pénzÍiryÍ
É. 4./ oysz. EIn. zánu trádaro'át rei^áel-

kezése1 szerlnt tortén1k.

rv.
18. Az lskolákban szervezhet tanf ol-yanokra a mlivel désiigTÍ n1nlszter rendelkezése1

az.Lrányad k.

}9. Ez a határ-oryat.Lg?o. JunÍus q .I.. n9PJ{n-)-ép hatályba. HatáIybaIépéséveI ery-
14".J1i19s -a testnoveIés és sport oktatásának tanfolyamokon t rtén szeivezéáor I sz fr
\2/L962 /vÍ.2o./ l![TsT EIn. 9Z. hatfuozatt Ya1am'1nt-az annak n dmltá,efu l sz l zt/téa)./xtt,2o./ MTST Eln. 3l.. határozat hatáIyát vesztÍ.

. Dr'. Beckl Sá.nd or s . k.
az WIS elnoke

országos Férfi Felncitt Tor Egyéni Bajnokság

Á Mvs z rrendeEésébe! l97o. vI.16-á! Férfí !el! tt T rYersgnEyel k zd' d ek neg Ez
ors z á*:! oe baJnoksá8ok.

54 lnalul ja volt a verselynek. Áz ol nérk 
'éseket 

4 folalul baD boDyol1tották le.
I. sEE,'TEz,Ő

l. ca ooort l xlniiks K8száa' Torábbnent: szab s. D0. 4 ry.' gzlogelszky vas. 4 5r., Kulosár osc 4 8y. 'Hu!0rsa11 DO. 2 gy.
trlgB tt! solt1 ÍIsE 1 sr. ' vaJala SzheJry 0 ry.

2. cgoport! Ehijk3 Dr. Perényi
Továbbnent! Gya.rns 1 Do.5 &/.l Belkovics Do.4 gy.' EétT HsI 2 sr.' Nun-
falvy VÁS. 2 5t.' r1esettt Konatlcs szhev 2 ry.' &rénér oSC 0 gy.

t. csoportr Eln kt qrurLczs '
TovábbBent! szakács EsE 4 ry.' Fiirealt Do. 4 gy.' Hesszá! Bvsc 

' 
gy.'

Schunann VAS. 2 gr.
E1eBettr Szkor Do. I sr.! Iohár EsE 1 gy.

4. csopo!1'! EIniikr és rár
Továbbuent! lÍa:rt oa Do.4 ry.' Takácá vÁs. 4 gy.' Szásza v.!í. , sI.' P8p S.
BVSC 2 gy.
Klesett! Dr.!ászl osc 2 ry. ' Xováos I. ESl o ry.

'). csoporti Ehtiks TÍ1ly
Továbbnentr PerjánoB1 Bvsc 

' 
gy. ' Eer'cegh ESE } EÍ. r Denény vM. , ry. 'Szab !. DO. 2 By.K1esett3 Á!att]áss1 vAs. 2 gy.' Mar t\y EsE o 5r.

b. csoportr Elntikr Dr.Nedetz$r !.
Tovább4elt! orzy VM. 4 ry.' schlur! Bvsc 

' 
gy.' szlovenazhl vAs. 

' 
ry.' M8y

D0. 
' 

ry.tr1egettr Koller IlsE 1 ry. ' v8alász osc o gy.
17. csoporbt EI!iikt Dt].Dar'álJrl

Továbblbnt3 NyouáTkay v!Í. 5 gy.l Fe$'vesl Bvlsc 4 gy. ' Eovács Gy. VÁS. } 5r.,Sollodl DO. 2 ry.Klesettr Falkasviilryl HSE I gy..' Si4ollcs IISE O ry.
8. csoportt Eln ki Gerevlch .4.

Továbbneltt vas6 Osc 4 &.. ' czskket VM. 4' w. ' B1r ItriE 2 8y. ' Kgnuti !.
BVSC 2 6r.K1esett! Tolnay vÁg. 2 s/. ' Hajalu Do. 1 ry.

9. csoport t Elniikr Elszely
TovÁbb.oeDtt Kovács I. vM. 5 s/.l Dr. tr8nutbJr J. Bvsc 4 ry. r BeDcsÍk Do. 2 gy.,
Ábrshá! osc 2 Ey.
KleBettr ltaruy llflE I Sr., Tlszttar VfSZpR. I gr.

rr. srro,;'mzl
l. csoportr EI!iik! T11ly J.

Továbbni)Dtt'szab L. Do. 4 g-y. 
' szlovelszky vAs. 4 5r. ' Eovács W. 1 w.Kiesettt Héry HSE t ry. , pa ",r j nvsc I g.y.l tserkov1& o. o-gy. 

_

l. csopolts Eloiikt Dr. Perényi
ToYábbnenti Schunann vÁs. 4 ry.' May Do. , gy.' Peljá&ost BVSC 2 gJ.Ki(:settl orczy Vll. z gy.' Huáyaái u . : gi.l" sáat<,lci ttsÉ 2-sy. 

_'

1



,. csoportt

4'. csoport I

5, csoportt"

6. csoportt

L. csoportt

2. coopoltt

,. cEtCll,rt)rt t

EIn kt Kagzás G.
Továbbm.ontl Takács VÁs. 4 {,Í,l Nyonárkay vl[. 1ff.r FiiredL Do. 1w.
Klesettt Hasszán Bvsc 1 Wl , Bencsík Do. ) 8y,' B1r II$E 18y.
Elncikt Ned.eczky GV.
Tovrábbmentr Ka ruthy J. 4 5-Í.r Gyarnat1 D0. ) W.l Kulcsár Osc r 8ü.
K1ese{'tt Hercegh IISE 2 EÍ.r Szász vM. 2 6Í.t Kunfa1vy VAS. 1gy.
Elniikt Gorev1ch Á.
ll]ovábonentt Marton Do. 4 6Y.r Kanut1 I.,. BVSO 4 8Y.r,}'enyves! nvlc , g;r,
Ktesettl szlovenszlqr L. j EY.r Czak;kel VM. 1gy.' Abraháni osc o cr.

Elnijkr Mészáros J.
Továbbnentl Szab S. Do. 4 6.J.r Sonodt Do' 4 KÍ.r schnrrrr Bvsc ) w.
K1esett r Kovács Gy. VAs. 2 1r' ; Denény W. ?. ff. l Yass oSC o gy.

f f J. SELIIJTEZI

Eln kt Tllly J.
Továbbnentt Gyarnatl. Do. 4 &[.r Dr.Kamut1 tsVsc
Takács vAs. 2 &x.KÍesott't Per.1ámosÍ Bvsc 2 5r.r Marton Do. l gy.
Elntikt Gyurícza
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országos Feln tt Kard Egyéni Bajnokság
A MVsz L9?o.junius L|-én rendezte meg a Fgu tt Országos Kardvivá,s Egyéni BaJnok-

s á5át .

4? indut ja volt a versenynek. Az eI nérk zégek J fordul ban Iettek lebonyolitva.
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B.Nary Pál SZOT'NOK

If. Fenyvesi BVSC
III. Ku1cgár Osc
fV. Scbnltt V.MEI .
V. Neme:re 6C
VI. Ea1ml V.ME[ .

Országos FelnŐtt FérÍi TŐr Csapatbajnokság
A MVSz a Sportcsarnokban rend'ezte meg Jun1us 18-án az )-9/orévi országos Feln bt

ilélf'l T r Csapatbajnokságát.
Á verseryen az I.osztáIyba tartoz 9 csapat ve t részt.
A csapatokat két csoportbal - Á és B - csoportba mztották.
llAlt csopor ba keriiltekr BVSC, BakonyÍ Yeg7ész, V.Metecnr és Bp.Vasas.

' rlBr' csoportba keriiltekl U.D zsa, Szolnokí ilÁY, Bonvéd és osc.
A csapatok k<jrn'érk zést vivtak.

A l'rÍaIakuIt sorrendt
llAn csoportr I. BVSO' II. VÁsÁs' III. V.METECR' Iv. B.Veryész.
rrBtl ?r r I. U.Dl%sA' rI. ffiE, rII. osc' rV. Sz.MÁV.

' Ezután a twái;b1 sorrend eldcintése végett a csoportok I. és II. helyezettje a7,I-IV. helyezésért kiizdiitt, ttr18 a csopo.ntok TII. és rV. helyezettjei az V-VIII. eIyért.
lj rednényekt

V-VIII_. }relyé_rtj /Á csop. IIr. és B csop. Iv./
sz.MÁv - Y.Me eorl 9t6

/l, csop. Iv. ég B csop. III./
osc - B.Veg_yész 9t1

A gy ztesek eg_yrrás kcjzti eredménye N.vL helyé rt/z
OSC - Szolnok 924

A klesés eIdiintésére: /ylI.vIII. helyértl
V.Meteor - B.Veg_yész 9z7

Az_I-IV. helyért: /A csop. T. és B csop. l.-I./
BVSC - HSE 9r4

Bvsct Dr.Kamutl 2., Perjérmos í 2., Sctrpurr 1., Dr.Ferryvesi 2 5J.
HSEr Bír o., Kovács 1. , Hercze5t| 2. ' So1tl 1 ry.

U.DÓZSA - vAsAs 9l+ /A csop.Tl ée BrCSop. I./
nÓzs.tr Szab S. 2, Szab L. 2, Marton 2., l'i.iredt 1 gy.
vAsAS: Szlwenszki 2., Szlovenszkí J. o., To]-nal l., Sctrnurr I 6Í.

' A két vesztes a rII. és rv. helyértt
BI{SE - VASAS B:8 /r)., 62 k,t./

BIIsEl l{éry 1., Herczeg o., Solti 2., Szakács 5 8Y.vAsASl Takács 4., Kunfalvy 2-., Sz1ovenszk1 '1., Schumann I gy.
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Az I. és rr. helyért: /L<ét gy ztes/

U.DÓZSA _ nvsc 8:6
U.DÓZSÁ: Szab g. 7., May 2., Ftired1 L,, Gyarmatl 2 ff.
BVSct Dr:.Kamrrti l., Kanuti L. 7. t Schnurr 1., Dr.Fenyves1 J. éxr.

'rÉcnnnmÉnrr
Az l9'lo.év L,'eIn tt b'ér't'1 T rvivás CsapatbaJnokságát az U.DÓZsÁ /Szab .S., Gyarnra 1.

1,ot li'iir,etll (i.r Marton I., May Á. és Szab L.,/ csapata nyerte. .

i l. :-l BVsc' III. BHsI,.j' lv. VAijAs' V. osc' vl. Szolnok, vII. V.Meteqr' és
r, jcllt:t,bt a l3akony1 Vegyész.

országos Feln tt Kard Csapatbaj nokság
A IVIVsz a sprrrtcsarnokban Junius tr L9-én rendezte mets az L9?o.évl országos Fe].n b

l,'r t',Í v r_ vás Csapa tbajnokságát'
' |d1nr1 a 8 I. ogzt. csapat résztvetb a ba jrrokságban.

A nyolc csapatot ké csoportba /l es B/ osgto ták lre.
A,z ttÁ'r cÍ]opmtba kerÍilteks Bp.vÁ,sÁfl.' osc' BVsc, Sz.PosTÁs
A ilBr n rt r BIISE' II.DÓasA' oSEFEIJ' V.MEmEoR.

A r'ész'Uvev csapatok kiirnérk zést vlvtak eg;mássaI.
A kormérk 'zés befejezte után az aIábbl gor:end alakult k1r
llA't csopo:rtl r. tIÁSAs, II. B'Vsc' IIr. osc' rV. Sz.PosT.Ás
ltBtt n t I. B}ISE' _[I. U.DÓZSÁ' 1lI. cSEmIl' IV. V.MEIl,"(X.
A továbbL gorrend eld n éséhez két négyes csoport aIakult.

I. csopont: VÁSÁS' Bvsc'.BHSE' U.DÓzsÁ.
TI. n I OSC, Sz.POST."S, CSEPEL, V.UIIIECR.

Az r.c-qoport az I-Iv. b.elyért mérk ziitt' a rI. Csopr az Y-YIJI.belyért kiiudiitt.
Il It:rl 4ényekt

V:!IJ.T. hel.vÉJ'tt sc v.M!'T. 9t4
csEpEL-'sz.PffiTÁÍj 9l2

Az J.!.L.bel{értl osc - csEPEL 9z6
A V$.V{U.helJégt: v.MF'TE0R-Sz.PGTÁS 8r8 /59r59 k.t./
A diint nérk zégér't GerevÍcb PáI és Apr Lász1 áI1b fel. Ered,nényt 5t4 Gerevlch. P.
.javára.
í,zneL a v.MEÍIlaoR továbbJutottr a Sa.POSTÁS k1esett.
áz r.-r'r. n"tvertl vAsÁ[i - U.DÓZSA 9rlBIISE BVSC 9t3
A--IIJ.W.'h.9IJér,t! U.DÓZSÁ - Bvso 9r4

u.pÓzs.lr 5iirrniic7,I^r.r*Geri váry 21r Nagytráal 2:, Jekelfa]-usl 2 sÍ.BVS0I Ko}enen 0., -Rostáo o.' Gérevícrr clr. 1., Men<letény1 } Éy:
Á z-I.:IJ 

',, 
.h ,qlvÉr t r, vÁsÁs _ HoNvÉD 9 t a

vAsÁ$t Kovácg T. 2,, Kovácsr Á. ).' Mar th }. ' 
Messzéna l W.

HoNÍsDr'Bakonyi 2.' Torday 1., Dr.Kalnár 2., Pézsa 1 g"y.

vÉcnnnoutnrt "

Az ].9l7o.év Feln tt Kand CsapatbaJnoksáset a VASÁ^S nyerte lKovÉrcg T., Kovács A.,
Mt:ga zéna' Mar th; Dr.MorqYcs1k' Eannang tr'. /. .

Jr. B}LSE' rlJ'. U.DÓZSA' rv. BvSc' v.6C, vI. oSEPEI-,' vII. v.MEtrEoR' VIII. /kÍesett/
Szeged1. PoÍlT.A.s .

országos Feln tt N i T r Csapatbajnokág

-A Mlsz junius hti'i|-?-én a Sportosarnoicban rendezte meg az I97o. év1 orgnágos Felrr ttN l T r Csaptba.jnokoágát.
',)csapat 1nclulb. A vÁsAS nem Íncl1to t csapatot. Igy a kÍes a VASAS lett.
A r, lt zÜvevrjket ?- cíloportba qsztották bet

ltArr c$opol,tr lJ.DÓz',sÁ' Bvsc' osc, B.Veryész
n llll tt : V.MI,,II'EC'R ' BHsn ' szot'}loKl MÁv .

l1



A k rnérk zés után az a1ábbi sorrend. alakult klt
r'Arr csoportnál: I. DÓZSA' II. BVSO' III. OSc' rV. B.Very sz
nBll r I. v.ÜmTEoR' II' BIISE' III' Sz'MÁv'

Az V.VI. éB vIr. hely elaijntéséért!

sfl:"í";!á;'Áu 3l? /+7 }49/

' Ezek a1apjan Y, dZ osc' vI. B.Veryész, vII. Sa'líÁV'

Az I:-W.- helyqzés .9]ldQn!'9séértt

U.DÓusÁ - BIIFIE 9t2
.MENECR - BVSC 9T5

A TTT. ég rv. helyértr
BVSC - BHSE 9t1

Bvscl Kopcsándl 2., B b1s }._r_ Mendelénylné 2,, Károlyfl L 8.y.
BI{sEi riána"ton1 Il, Nénetb M. 1,, HalnosÍ 0., Fr:renc 1 gy'

Az T. és II. b'elyértt
U.DÓZSÁ - v.mÍIEcR 9t1

U.DÓ%SÁ: Re jt 2,, Szo1nok1 2. , S{monfi 2. r MalosI^, w.
V:m'IEdÉ: x rranyí Io 

' Sákotlicáné 2., Tord'ási 0., Száray 0 gy.

rÉcrngnuÉrrr

Az 197o.év Feln Üt N 1 T rvlvá.q Csapatba]n9ka -UJPffiTI DÓZSA *l!gjt9, T:Ios-1-r Pl-
rrronfÍ, szoínoÉi' Serog{, Horváthné/, II"-V.ME'IECR, IIT. BvsC' W. BHSE' V. osc' VI.B'V
gyés z i VII. Sz o]_nokÍ !íAV o

onzágos Feln tt'FárbajtŐr Csa patbaj nokág
Á Vs z Jullus b zr-án a sportosaTnokba! reldezte nog az l97o.év1 országos tr'elrlotb

PáJbajt r. csa patbaJn oksá8át.
' B caapat lnalulÜ' a ezt két csoportba osztották.

nÁn osopoltl o c' BESE' sz.ulv' DWr
t'B.| rr 3 Bvsc 

' v.t[E!!!oB l csE}EL' Ü.DÓzsÁ.
Á k !.nérk zés utá! aE alábbÍ ácrrend alakul kir

rrlt' csopoTt!áIt Í. o6ct II. BEsr' III. sz.!ÍÁv; Tv. DWK

'B.r Í l I. Bvsc' IT. u.D zsÁ, III. v.@!EG, IY. csnrEl,.
A cBoportok I. ég II. hetyeze tJe1 v1vt k 8z I-Iv. sorrend kíalakltásáért' s 1I] 'é5 Tv. belyé!gttek az v-vÍII. belyozéoért.

nt:eil néttyo k l
y-vTIr. helye8 Bért r

sz. Áv - csEEl 8!6
V.MEÍIECR - DVTK 9! 1

vIT.VIII. helyért s

.I.osztályb l.
v.vl. helyérlt! 

v.uElEcR - sz.[íÁv 9.5
Áz I-Iv. trelyeké]..t r

g'iB$'!n"írs' 3',3 iru,*t
A lII.fv. beIyért|

. BVSC - oSC 9.7
Az I.II. helÉlt l

Bi'sr - U.DÓZSA 9|5
B}tsEt Hazal' ilt. IefléT,Lilés.) uhán lrÍarcza]ly o.' oszbrjcs 4.' Tijrijk l'..:.'

Terék ?2 eJ.
u.o zsll uuskcrys lqy 2. 

' 
va!Í];a 1. ' Peth l., Horváth 1 5i.

1!



rÉcnnmu.furr3

Az L9?o.év Fe1n tt Parbajt rv1vás Orszfum Csapatbajnokat Budapest1 Honvéd' Sport
Egyesiilet csapa a r/Iortjk F. dr., Ha aÍt Qszt:r1cs, Bako, Marczal1y, Terék s./.
IT. U.DÓZSA' III. Bvsc' rv. osc' V. V.METEoR, VI. Sz.tríÁv' vrI. oSEITL sE' vI]I. D\rÍIK.

{r

Bend'klvi.iI éráekes, 1zgalnas és nyÍIván vttát
kezébe.

Legut bb.nreg1gértiik' hogy Bárány Árpád1 volt
cikks orozat kijzlését kezdJuik neg - éá noÁt, 

_íme,

Rítka doIog'. hogT versenyz ..ilyen.ny1tot szommeL j4rja a |lviv v1lágotlt és nég rÍt-
I:P?l.!?${,!"pgqztalataÍt cisszefÍigg{' +z-s?l'ag, érdekes'és'szellemeá rráintiuuo-t"']u_u-
:{-1}:*:":í,9-eIé' 'qu11t.azbJ Bsry' Ái'pád_tgp',l.- o"ry or mtinkre. Án1r l szoÍ - az maga avivás, a velsenyzps. Anít_mond' -'eg gondolkod veráényz Ieszlirt, évtrzea;u t"pasztáía-
|,a1. Bizonyá{a' sokan.uqy leszLink aá-eÍnondot akkaL, hoáy felÍsner r vé1Jiik-nuo;; ,';Jáx-l,ap;is ztaIatainkat1 n'1nduntaIan feIk1áItunk: ''Hiszeá ezT- tudtam !tt és taián 

_vaiouuo 
tud tukili. De ne';n tudatqsan tudtuk és tudjuk, nen vállalkoztunk soha e ténorááii 

_',áp; 
;5["-;;;;-

L] zerezésérer-_ -v ---- ' -

De mínd'en 
^+P' 

h9l_yettr tidv ziiljiik gz9r.a gtsdáo! tagjai_ kcjzcjtt,Bárány Árpácot, és] iíssulc ez eIs c1kketr- ame\r a vel-s r5rbíráiko fi--Targyfl reuoi_uáio.
A versenyz és a vgrsenyLir kapcsolata

Az 1959-eY'budapesti.viv világbaJnoLu yt4g megkérd'gaté\ az ujság1r kab, m1kéntvr!Lekc;dnek' u Y1Iágbajnokság.7siir1 evékenye6gél Í.-Á; uryrr. jo n,^o"o ázerpesáto-iáy-ua-laszo]t: !'A sépek soitat fejl dtekllt -c)v -'_
'Ez a pallcÍ zus y98Jeryzée, saJnos, sok' igazságot tarteImaz. A?, eImult husz év soránselnyek bÍr 1 nunkáJánák színvoiaIa'nem tuáte tántaní g ]a.a"t-_' il.,xonnn# nn}rorn^,"F^]Y}:;]:]:]{:['o*11'1rl5íJál:!.!ÍíluglgI".t"*. tuáta. tártani-;-íopeÁt a viv spo'f -'olranorr

i:*:Í*:::::}:^Go:d3}l*:Ll:pltllk_!:!::t oÍt'veig9;'Pi9-d"iliá'á, ";'e';t; i'HJilt;#í'átcimegesledésére,_a kÉll"w}g-+": -nenzett ti.'1. !i';ii;eíeáffi;;'&_Jr[ái'3;iii"TZf' á"fáíin aI ^- !-ve;rrii1",5 á;4e";,_'ffi3iF:T"t:tt" á;;:;í "i';;t};31i3ffiát'3i ;5I3:";"'l}8'3?|i."ft})5"lni,^ ,ia a^i.^-^:lÍ é:'..:-:q:':::-|é1^lÍl::I'"l_o!{ekt1" biná"i99$.:;"iráti- '8yá;;i#tJ"-!"[ítYJ'i'''[í[il-
Lr.^" t sveov v4 vDqycav(1 v

rqj<!e'!á]-ásnál és vásná1 a

jiit, vqÉ5y nemzetl csapatát. i}:re!*eselelÍ, tgbbssFénéI peciiá' sokszor t bb;' á"-^:"oouo
tlKi nOfIy A V s elnonclliat-

zove valb.

vjBmsffiNYtsÍmore movATrA

l. hatfuozott
2. ha ározatlan
1. szeszéIyes
4. képzetlen.

1s k1váIt lrást adunk ezri.tta1 oIvas ink

k1ttin párbajt rvÍv nk toIIáb 1 érdekes
árIjuk szavunkat.

1

I
{

- Átrrikor 6 v rgolyz és..z8Íir1je k pcsolatát vizsgáIjuk' 8bb 1 a feltételesésb I indu-lu!k k1| hc6y g 
""1;"' bec6iiletes; sportazerti os 

' ;'}Jttiv, 't;;éi;d"a é_;; 
-iálii"g". 

to-8y8tékoqsÉsal. pl].1a!9tny1 roarsz$oziciou i-Jaoáta ]-e nes tei]kgdés ekke l szenbeo a veIsenv-zÓ ugJis tehet.tle!' de az 1'"9n-t'pusu rsti:r iioo -nat'a"yáiil '' á'""iil ";"';; ;;t; 
'i]'iii, 

-
kijnnyeibben p.rirozhat.1a. Nen.ke1I.hozlá e$reu, uíni'a Jzabáryot truu is-nie-r-J e, ;onleÍ'f igyel és alkalnaikod képesséB.

II valaE1lye! 
""**_'o-k9:l v?glr kiubk8pcBolgtro deriil fény' és kell 1Bdok á1l ail:s:}f:ff:;t;;a vu::aenyz kélh"iia b;i;;;5;e;;1;;gy a versenyÉir eá5 oásze,etereoex

nlnok igen gok eBetbeD_h lyt ad a directoír techn1quo ég kés bbl bolyodalnaknakvesz1 elejéL. Ákl ezt e'nulaszt!a, panae za 
-J -i 

" Jit nér.k zések utá! nár_ híábava1 lesz.
-.^-.^Ii:Fl-: vergenyz . i*::l : "EsiirÍt' 

! n.áxt 'n88át -is iidv zIébse1, benutatkozásBa1neglsneItet!1' sok ese bén 
,o z t. a .u arétÁfuoá_oi ua loirt. gesz usb.' a.blEonytalaD és Iá.Bps-1ázas zBLjÍ1 a nérk zéa e olá-o', 

, 
tudata ist{ '; i;d;i;;eva1 v19zo!ozb.atJa. T luen e! a hg-gyornányos ualva]rlessáq téhÁt iég nesznos í.s"iehái'-ÉEtes-tusok elb1ráIásáuáI. Á tovább1ue.fjgyelés e's scbán " vur""nyti"o-"!"i3"á""5EéJi^Jz otesa tra, atilusára vo'atkozhat.

Á gyakorlat1 tapas ztalap ipussal tarartoiuatuJla azt nutatJa' hory ver'se!ye1!ke! g ktivetkeu !éry zsiíni
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Az els ttpusb t ke::[il_nek ki a Lratár'ozo1;t, katonágan levékerryked és Ieglnkább
troane[erádááos'] niik d(j versenyblrák, k a Yerseny.z k számá_ra a legmegnyugtat bbakrmert
'[t'Toí:_t;Er<_a zavartalan légkol.u a vér-qen{9!-és.nég h9 o_lykor Lrtbát is kcivetnek u}' a

1-;rhé";-éí iav""" t.;rtéo tévedések nagyjáu I kiegyent1t1k e$má'st. K z _tttik 1ronban
**._ iBoyegu rnin ség1 kÍ'il_onbséget jeIentl t i ?z, gFi kiváI akc1 .é1zé!9t'ésr-és '!1 ??,;ki ;áuioi'olr aIap;ái' ,i nt. Az erouur klf Ínomult rltmusérzéEe és lát4sn dja 9lapJ9. képes
;-í"ab"uyorurtgilb':ukci ban íu *"gérezn1-, kl_nek vqn Igaza...Ó el tte érdenes árnyalatnyJ-
f1no sás akciÓkka]- ls pr bálkoznL, neri ha akarjar [eg1átJa.

' Je1J-egzetes alak.ia Yolt ennek a Lipusndr a néha1l traff k 1tlszteletnek rvend'
Jeke1falusáy P1ller c;} rry o1-1np1al bajnok, aki neggnged'hete-tt nagának 1lyon. Ítéletet
lsl lt... ha- aka:ron joirb]!á; ha akarom bá]-ra adom' Balra tusl Yaryl^_qEl ueT 1zben-167.k9"-
<lezte meg az.oldal 6rra;att 't... m1 van azzal a passzé tánadással?''Més. ha ?? oIdaIbfu:
lry is válaszoLt, hogy áz a passzé támgdas tusr !.Páston ferye1"P_urglkod'ott' nert a
v isenyz k tudtátl r lb, hogy olyan akc1 t ls megrát'1 amít rajta ktviit kevesen voaznek
égzre.

J val szegényesebb és sz1ntelenebb, {e a Yer*Senyzo szánára e_Lfogadhat _a határo-
zottan, de sabÍonbsan t.téI versenybír . ÖnáIa mlnden akc1 t a?-alapkonvencl ra vezet *
d1k vissza és nawJáb I ml_nd'en tanadas, k zbesz iás eryforná elblrálás a1á eslk. Koriil_1
a f1non disz 1nkcrox meg1 éi_és i;, mely által az okos veIsenyz t ls az egyszorii akc1 ra
késztet1. Sok eryiit ee ta]_áIatot ltét, kerlill a k1élezgtt helyzoteket és lgyekszík az
akcl eooményo1t J aan m'egf ontolás aLapján ninél ,jobban leoryszeriisltenl, de m1nd'ozt
i ega1áb b kiivotkezetegon .

2. J val ttibb sond'ot okoz a versenyz nek a határozatlanul tevbkenyked Yelsenybír .
Tétovar
kenyaégét az váeok tiinrege klsér1. EIég ery nrajta'' vezénysz t halkanr Yag"Í ery ná11J''-t
késlekedve benondanÍ és a2! ekijzben esett találat nár kétes lesz. Gyakor"1n hogy a tneg*
1 éIt taláIatot vlsszavonJa és ezz,el sz1tJa fe1 a veTsenyz k néLtatlankodását.

Leglnkább alkglm1an beáIlltott, 5yaicorlatlan velsenyblrákra Je1lenz ez a két bal_
kozos tevékonységl de a gyakorÍ verrserorblr tlÍány kovetkeztében gokszor nÍncs nás válasz-
tás. A versenyz nek alkalmazkodn1 és az akcl uregindltrása és befejezése kortiI fokozot-
tabban ébernek kell lenn1el .

,. Nenzetkog1' -Öq
,

ha za i. veTsenyeÍnknek ls egvlk eIl zetes tÍ a, a szes-z-élÍes-'
ko:r a sálát Vsq7 g araKEer, aKl nem

a kiizde]-em.ben és oztr1ÜKaJl a Yelsenyz,oK melIeE m].nden8Jon maga ]-s Í]zerepe
15en határozott fonmában' teátráIis gesztuea1vaI meglemeglep ÍtéIete1vel e]- ls érÍ. l[1nden
kijlijn gebb ratsk' vary csalás1 sz -nalék !élki-il osraze.rlie! len tuat obJektív lennÍ, annak
elleaére, b 7 len ogrszer J neglátásu és ért ls b1ráskodástroz. NáIa 8z lt let Lestt'bb-gzijÍ vér'.néxsék1gt kéIal se. EEyiit bérez a killiinséggel és rnag&val a ye:raenyz vel ls. Íála
fordul eI r ba'os/ verselyz o34-r 1klegyeDllt' nen 6zÍYése! adJa ueg ellene a dtiot
tullt ' ne.r't val8hogy BaJnÁl'J8.

Ugysnakkor ennek az ellenkez le is 1goz' ha vi1a&61y1k ve::senyz 611enazerveB 6zá-
{'á!a!.9\!o| nár osak tudab alatt 1s s jt_Ja itélo_te1vel éB id'egosltl reotla zebáJ yalval.
.A fe1á1lttásttá1 a pátsto ce tlnéte],.e k ! ||Iotragoln' nog1snétel'totÍ az i-idviiz1 st_ stb. luhls!l' hqjÍ 1\renko!. hatá.rozott' ped1g csak bogarasr esetIeg Iosszl!du].atu.

Á eeglep l^téIet]re kiilfijldí verBertyen lÁ tuDk e8y 1zben példá't di'!t ál1á_B!á1iÁí veraenyz t a háts határvonat!8 Áll1totta a ver6enyb1r . Á |rraJta o1haDg!á6 utánl|BE ef;yenescn táEailott' Bl't nÁÍ klvédett' és ered-uényeaen r'lposztozott. A velÁenyz k a
a kiiztinség e&I enbeIként a rlposrtob l'ogadta el' ale !e! Í6y zBiir:i ' Rtivtal ttipréÍigéB
utáD tévegon u6r diintiitt' ho$r n4n 1e]épett 8 fuitáxvoualon és Leohnlkal tuBt lté1 .
Elekutáo 61szabadu1t a pokol a terenbe!' aEi nen ís cgodg. Eze.T zsijI1b l' b'8 ory tt lt
volna _1EJr.. A _YerseDyblro_ eee ltélete á1ta1 uz esenény f szetep) Jévé aveizsált-a1 á6kl fudJa' talá! ez ls volt 8 Bzándéka.

Au Ílyeu tlpusu zBii!1 e1 tt s YetseByz nek celnján kell bánnl a Ieklseátássa1r itou8yalakkor' ha van érzéke b.ozzái bÁE t re nyll1k a kiiliiabiiz raff1nált é6 d1plonatíkuÁ
befolyá.'oláBl n doknak. Nan o1ég c6Bk ktiEbeszutlnl a tánaitágba. hane[ ezt gzi.iLséxeg e{Y
haruáuy k1áItáHaalr biiszke vonaj.ban bartott kéEE l 18 1llusz i,álD1 és a kiizbes zÍra" sy-szerlbeE J be[p Juvá lesz' eégha o$rébkénb e]' 1s ké8ett Yele. A verselyz lQlkes éB --
enerBiku-q_ YÍvága ÁtterJed a zstir'1re {s' akcí lt el nJbe rrésze61tít n1nt- 8hoBy haJlan06
ar.ra 1BI ho8y az assz aorán a Daryobb'tek1ntély 

' 
éi h1rlevet 1téletelvel tá.uogaesa.

u 
"o" "x,;o*ff#Efí*#3áf, "verseny.kel. tében.-r8eD sokBzoÍ-alawet alo1Bokkal n1ncsenek t18ztában és a ver.aenyz -nek te1jeg.éb(,I,sé8ére van sziíkség' neho5r egy blrrci baklijvés álatoza a Ie$ren. l{!nd-onek_el tt Deu árt vele egy-két dolgol udvar1ás fbnrábao tisztáz!1' kijltio een-á xépper t8r-t n vivás ebetént pá6tnéret' 1ol'ér,ések szá'Ea' ld eérég' je eir; k.jnJrweze tés*n;ábtzb8i tságat fÍ'jsryerzet {-'llen Tz s''klubtérs' va5l h nfi táÍ5, aÁs ioÉ' . orre-nd'le . fii1dzsÍrÍ beát-Il'táÁ.qtb. stb. szllte áll_and a! visszgLéi problé a a he]Jtele! ra riéios, varyÍs azuto1:''o percet un. félpetces Btopperral csak ;io násodper'cne-k trémek és ezzá1 vfiakl loUetIe8 eEry k1egye!11Lés1 1ehet gé8et veszlck el.

l,t

t1



Az L962. Buenos-Alres-i v1lágbajnokságon t rÜént, hogy a másod1k fordu]- ban az.
egylk maryar velsenyz t k1esettnek nyllvánÍto ták. TeJ-jesen véletlentil, e8_y k1vtilátl
utánszánolásánál deriilt kl, hogy,a zsiirielnijk nem tudta h1bátl-anul' lezfuní-a Jegyz -
.kgPwut. Á hlba korrlgál^ága után négls a ma&rar fíu jutott a kiJzépd nt be. E&i sáánorá.srhibar gy nent r d'iimség ttinkretebe te volna an illet egész éyt felkész rését.

Haabir1képzetlonsé
gzabá
s zaoalvo etes lsmetete s z

niih1bához vezet. 17a 1s bs tévesen. Y8 he Lvtelen velrseny-
on ennez a?,oa ane

1 ternészetrajzát eljutottunk a ast kcin-i I 1ehetsé-
alÖl e sem Ie veÜel. a vel]serTv-

M1nt az elnult évt1zedeF t"pasztalata1 nutattákt az eryén1, de ki'iIijntjsen a csapat-nérk zéseknéI nencsak a taláIgt jogossága, vagy jogtalansá[ánat'eidijntése volt az dváscé1ja, hanem b1zonyos takt1ka1 eIképzeIé-s j-ra6lraa' 
' az eIÍenféI J "zér'1áJa:nak-meátoro-[{e r rsmert eset.voIt.a ma8yar t9r.csgpa! L95?-es rnosákva1 gy zelme] neh z n fzetboÍ'eg:rhosszadalmas vá-q után. Ezek a taktikaÍ vások láüsz Iag Jtlentét en á]-lnak á tutr play-

veI, .rrég1s _ 
eI keI1 ket. f ogad'nTnkn ha bÍ:l 1 nÍihibák ere nényekénÜ 3anetner< retre.-J6-_"zslfulzésnéI nem 1gen Iehet vni.

Es ezzel, folytatva a vlv zs
esI

bl-rÓi indiszp_oz1clÓhoz .

. _ .A verselyz s kiizdelen hevében leheze! Iátja be' hogy a tegkÍtiin bb velsenyb1,. lakls..Iehet'.16sE !9pJa' bory. a Íe88e1t l est1g t'it váI;;;;e;. áiFa"áá-e 
" 

-tin"}. l" lty"ozsiirl el tt d'ajpt Eérk zést vivni, a ver'sen}zés során att á bals! rencsés noiéntu.ookesrlFe:.lz.1!alí8zpo!ált verserybti ury.!_1s- f 1srelletlen, r:osszuí_aiii;Ja ZJ-itorr '"gaz_akcl kstt len üudJa az eredményt, á- lelépésq' ne. veii1 e"zrá "loiá i':.rLi, ur"os-talalná váI1k 1téleteiben é6 a vélt'hibát ujabb'hiba 
"rrove[é"ov"i 

p"au*áiii*t iorgaroi.
M1ndezek salnálatos erednényeképpen 8 pá'ston ne8kezd dlk a r6kl álás' idegeB ha!-gulat veBz ejc t veraeayz ki'!r'b1iákoi; nozoüon á$ralant' aokszor az ogész versery síkereés sportsze]!ijsége f orog veszélybea.
M1t lehet'ta!ácgol'i llyen kiiliiLuények k zé kerÍilt 

_ 
céttud.t c velselyz lek? - Ery-

:It94iie.n s.zt' hory ve5ren ei t .élta tla;k odá.a" e"-i'irrá' i;;&á;, ';;;;*"'L'iag 
" 'rvo-kíjzileleebe! ís rossz t nácgad . EI kelI dii!te!le. 'r atar 

- 
re!! f'"i.."i"oi p-'aiyarutasalrorán - egy Holubá:', Yagy egy D'Ártagnan. - piiunérl-y"w ésszel pr: bál"Ja-e íJllorornr araJta esett 6portszeri.itlenséget, vagÍ uÍl 1 metÍéf east.

Persze. a rekla'áIás sok.esetbe! hgeu!os La lehet'_Eikor biEonJrta18! a ve]:aenyb1rés vao esé\r arrar hory az eI bbt téveaési oév"o""aror fo8ja. rd sebb' tek1ltélyesebbverselyz k ezt 8 taktikázást elednénye-aen srtáinÁi;át, na'értarai;áÉ á r.ui io 'ier. tt"orptlla!atot. H9 azo!b8! rear, a zet'iriei not-u'[.r""áii] bsetlec Fré7'LÁ.lÁLAnV {{hl'dlorye éraekéÚ6o-'.liáiri'T'i" 
"it"iÁ"in"t]_É Játii"ii!i*r uiliii'3#"*'j}['ii.ii[*l;'5ulyosbítotl' ]]ekla'álára 

' naJd!en az Jmrénr 
"ifupi;í b;;; oiááea 

" 

''tli ril'" ^ "
E6/ b1ztos' s Teklanáláa hosBzutávo! nee k1fize .d 

.
,''*"á'Í;li5"Íu;.*fiuá; Iii ]iiiir]tr:Iiu:3áí;í"íÍ"fi"il"f;:;Í.il"Í"uo"lilá';:,!.|}.",-
ii:í.xá i:}::d;}i-iá",":;IÍtr;o n'tá""tsil_áJ"3i"íJ á'"is"E.i[;;;'u;;";;;;Bioiiái szepen

'ltávoI á11 1' lijDk. hory. e JellegzeteB verselyblr l- karakter,ek nodo.t,osságok' va$/hlrárryesfuok felett DÁ]cáí_tg.iii"t. 'uiiáá"áiiBi"ííg!. tr" nii 1 lebet!ek ígen bácsii1etesés_lelkee se81b Í a v1v spontnák, esetleg oagur i;_frvar baJnokok, de-.z el ttiik Bze-Tep] versenyu klek !e! árrt nlntl ze ket a 
"tuitja onsa5 orái-r i i.iá,i 3 iJnií ii J"t".teeYé8ett. Receptet erués zetesen Ítt sán i.b;t-;áfi;*E.. a re rEáonieÁ -eá - j6 aJ#igv" rover:sonyz negtaláI.ia aaokat.a pez rct'oiogiai -nái n_iuiorat, Eebrek seg1tÁégév l ilkalnaz-

f3t.'5.u" 
n1nt &r hozzá eg'tl' ian"ngoiiá, -[u**j"_Jitr g rsiiÍÍ a szán ra-kodvez Íté-

. Tud!Ía kelI a takt1ku8_vel,selyz nek'.ho&r két-háron e&rh8Dgu tenp cmmule utáDszÍvesen ad EeB nÍ''de! verseryb1r 'e*r sáép ilás oái k:s zÉ,ngé Éu ueEes'."éiufuGia1aga"t,nég akkor 18. h8 a oarÁr] e5r -trc"lt í.'s"]í";il;;i;.-B.i;_i"ii-;6";d;iJit#,ou 
"

sza bá] y 6 kiiielh rc t reqdI'é te áttiti". - 
".t'oiát[J"' 

ji
att<or áiirgosen váit"itái"i t"rr a-iá iírá;';;íili"í;i::i"'l3n'"í3{3"ffi9 fi"líTÍ:":f8if5*8oe1yík zsii.rire hatássa' vsnlak az ;lil;]éi;é;É 'Tlrt " ' 

p"iÁá-ár"iÉiei" il;;;L", u"saz ery1k Iáb E'erev ofu'o"*:o!T:r_Y3eít 
"|i-!-;á'ááa" uean" é8 neu pá's o! ktviil ttilt-tént' a d ntfut bef lya.s ot _gÍcninlkÁl a ne[áao uetáigrezes, vasr daibbelt 11t8kozáE -na éIctelres 

' élhet vele a vereenyz .

:::.:ií:.Íiinl3;í{i:Í'}T'"ijfiT'i!fl',ÍÍÍÍ*,'"fifl}3"3i33i5#h,*.}"':í:í}"; 5"ijlsie-sé8 sze!ínt el kell keriití]
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T rv 1vás

'"" ej"Íi*-
t rvlY Ja usr fest' !'l.rit'a száz nétáres vágtáz a Á art-plsztolJr al lrenégekort kl tud 9

rajt Te'éÍyái etbángzÁsára gl bb 8 hásÍknak u$]8!1.

lrrnak 1gazolásá.ra' hory ennek a á'nadás ets bbBégnek a negit lése a_ legprobleB8tl-
kus8bb. eEy rzbe! klséilet't fo1yt8ttunk k1tii! t rvív k' ii iis iisszetételii z8iiri' sparyo1-
falla1'elEákart halgtBlalul niik a ta1á18tJe1z #p és !te8f16.el k 6e8ítgég vel.

Áz skc1 1ezaJlása utá!' a! elkiilainÍ et ne8fl&trel k-_8 gép 6eg1tségéve1 rijvÍate! p8-
pírrg riigzített t itéIettitet_ée cBak e'uté! kezdátt á! t s zsiir1 nulkához 

' 
ternészete-

sen nue rsme]rve a gép el zetes Jel!ése1t. Bár 8 hggycoáttyos !9 s{nÍ vlvás konvelcl 1 kii-
ziitt Dén1 kiili'nbséE ian, ery-ké[ kar'-' vgry uélysz iás nág1t léá nek k1vételévet a leg-
t bb akc1 nál e6rséges álláÁpont alakult k1 [1!dkét csoport!ál' Eégls l forduIt'_ hogy s
lyolc t alá]atrá nén nérk 

'és 
során gz aitiis zBii.!1 au e6lík, 8 8épot fÍslel k ktizt'il

t-ijbben e náslk versenyz b hozták kI &r zteslek. Áz ijgs eehas oD litáB ok!ál k1de.riilt' ho&Í
sar!e.!dben tálsdas elá bbBégl teEp E zbee zrir'Ás, tenp kcumune é8 áwett t ánadás nog-
tté1 8éné1 volt a Yé lenénykiiiiinbségek szála !8&I. !rységesen nogegrez véleeéDJnek 8
Brekolal véalég v1aszasztiráá, lllebvo ralekes E do! 8 kupé csel kup tá-naatá8ok neg1télé-
séné1 ad d bak.

lnélkiil' hogy 9bb 1 8 klsérletb l nesszenen k vetke ztetéseket akar!áDk Levoln1'
h1szen ezeket a t rY1vésban Járate velsenyz k ei!d'6! k1sél1etezés !lélki'í]_ 1s igneTÍk'
EéEís e lgoldolk odtat ' hory uryaaazzgl a tel_JesÍte nnyol valakÍ lebet Ygsztes éa gxr' z-
teB 1s. Á kísérlet ta1á! alra J ' hoBy felh1vJa a vergelyz f1s.eleét a al olog negablv
oIara1árb. vas/ío u8y kell negteriezole 8 taktikáJát' hogy 8zt 18 s zám1téEb8 veszi'ne\rek
au ok 9z akc1 k, enelyek negítélésében az ad'ott zgiirl leg1lkább tévedbet a l'erhére.

Áz eluult évtlzedek során, a vlllanygép beYezetése ta en az alkalnazkodás a 1e8-
k1tii! bb t j'i5z6kné1 kl ís alakult.

KaEuti Jen 
' 

Ya&r a szovJet szvesnÉkov eryortes támadására nár nen nlndlg llondhat-
Juk egJrértelEiie!' ho cr e&/ijienii' hÍsE6n folyan8tGan gul1gáz eI rehaladásuk ktjzben 1e
nindÍg vá-rJák a kaiEbeaEcl tt nert tud'ját' elnek védéae éa a vlBsEasz ráe bel le kiinoyeb-
ben eeészthet a zsÍir1 száná:a. Ea !eÁ J n a k gbetá.naatás akko! nég m1Bdig va! osély- alÍ-
!a' logÍ keude!élyezését uen preparáci lak' baleE tÁaadásDak ttélík. Ez a har'cn d Jél-]emzi es/ébkén a telJes szovJet kaTdcsap8tot 18.

. Mau8pBá8- Jo8oB a!Dak a klasszíkus techn1kával lende1kez t lvlv lak a pálasza' ak1
lg-y s hal fels ... hol vaD az a gép! as zBiir1. anely ég akl érzékel1 az elienféI iobusz-tus táeadásába vé8lehaJtott k1téI cseies t np akc1 t? Hát i1ye! tényIeg kevés van' deery J '- k1zár kiilbe6z rráBt ' az1' níndkett érzékoIi. Áz el bbl- helye L --ba már ennél spéldáDá1 va8_yu!k - tehát érd'onosebb ezt J l k1ryakorohi és dijnt ' 

he lJ ze t6 kbe! slkal[szli.
A t rv1vásban nagv;táb I megol-dhat a z-qiiil probIénar
ery lánpás .bugt_kell adnil

Kardvlvás

Néro1 ttllzáseel azt ig lehetne eondan1' ho8y az el4uit néhány évt1zed' s o]3án a ka!:d_v1v .és zsifu1Je kijz ttl kapcs olat 
. 
tragÍkoníkuruá váit. !Á1ndke t' ',r?,érri 1an ott' azéftcglnálJa' nert sze]_'elnese sport gálak és nég19 Déha uar tek1nLeDek egynásra. rnint a ha-lálos el lenségek. Nilcs ez rendJén, de a kardYlv n8k be1e kell tor dnier kardozn1 soha-

BeÍ[ lehet_-í8szál 8éppe1 és enber'zs ii]:ive 1' 1ry nindi8 ís ]-esznek tévedések ternele oÁ 
_ja_

vára 1s. N1ncs 1gazuk azoknak' akÍk 8 Bép után vágy dnak. t'eryVerlenliket. nérk zéslikpÍéppen a!!sk az t r1gye1 .0b r!ek a J lélléte' aáiz1sztenc1íja teszi esénénnyé, nouo-h8tná!k klass z 1kusBá.

+ ll"jcllenzI. Nen véle1'1e!' ho$r a ruryai kardvlvás ttjrténetébe! annvt tiíáta áe'oool"g.-pa-1IéIo-zotb e]_Be' 6okoldalu teilelség glkott e fe&ryerEem é1c58p;tát. szsreá" ratoIrEi'it-keL' LalpTaesettségijkke1 ieÍeffirszer |lzsobrevfutákt| sz egész oenietk<jz1 zaijric' ne]'b &1n-d1B_azt-viv ák' an1t ke1]ett. Ma t!'1!alonk1 a zt-er ltetl 
' 

-an1t tud, va6' iiáir_ázeretoe,szeIlen1 éa l'ech!ikst hiÁlyossfu81hat reklanálássa1 15i'eke znek p,itoiíir-innán erea akonll1ktus e&r xésze a kBrdv1v é5 zBiirlje ki'zijtt.

_' i]zltioIu ltéletii!k és ijsszehasonl11'áfluEk ne1lé azolban mentBégeket is 1'eIhozha1'ulk.ManapBág tijbbszijr sére D tt a.nez .Í és.az esrf@Üra képze tségii_Eá;á""ak;;á'". ary éi-vols]bo] l kardozonak nem éví két-ha:í'-on' hanen*b1 zonkéL-Ltzenháio' naqy-u;r"áfren kerr
]]}::l1_:" eÍ!'' r beh t lgl'! sokszoi' kel1'nuucsár áu ;uenlé11e], heoem'á zni.: riv'et rs neg-melKoznl.. !z pedtE nen kls 1depuok8. RLadásu] naÉla a szabályÉrjÍyv ls ÉIÍsncrl_ h oo-v ác.'rÍrereÉ akc1Ó ncq_Ltelerc e feryvernemné] i;:uz TÍkus. Vtigás va}y átlLeJlás, puoe"íité"luávédés t váB9.c vag-y eIcs szotÚ_szrir s?
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Azt n1ndenesetre lerclgz1thetJÍ.ik, hog_y e problenat1kus akc1 k netlett a kéteri ta1á-
tatok- 1étreJotléo"x-alailieÍbéte1o-le6uoq6ázor- a rossz.' Iassíl. és poP!g!}?n*vé8reh" j,b-F'Iatok- 1étreloiléo"x-alailieÍbétele-legb!'o6ázor- a roggz' Iassíl. és pontatIan_vé8reha j.bF.
s em1att a kardoz a bi:lák heIyetb ínkább - nagában.kereshgtpé q r1}á!l P_on,!oePn-klv}-

belezett "rvsz"rii és áttek1ntnet akct Eqq van áziikség a naÍ kardv.1Jágbaq monclnaÜn
ondatoKD an vlvlll, ezE a rerKegz eEIene nog

Ennek eredné eként Ie cibbsz r sokkal reclzebben 1snerlk és kcivete1lk neE a gza-
ráIrrok= áTkáfmaz a 49i.ir1' A_versenyz nek 't;ehát ltt kelt tenn1o sokat an*

Áz' okc kardvÍv nen árulJa el érzelo1 hutlá[zás8lt rEii-r'1Jélok 
' 

len reklanál és
uélt8alalkoaÉk esrfo\Ytába! 

' 
uert bárnilyen fuIcsá.Dak 1s hangz1k' !í!t a-pá.sztoÍf1u'akt

illenit an rar:tasÍ ttáit. neÁszokottá Yálik. sÍi.' nalt, palaazait lee vesz1k k@olJra!'
sokkal hasElosabb tart ;kod an' beloegrez én tuitmá8ul ve!!1 a nérit 

'és 
e1eJ !' vd&r ki'-

,;;e;: a;-"i. ia'aaa"at nélváek. védését elkésett! k ltéIik. Eulel a zBiirít a uaga 1rá-
,"áuá 'n"nE"or]ia és éppen egért-vaá'esélye. ha usralezt a bÍbát Eégeryszer' ale [ár dti!

1yzetueá r vetr oÍ' es/ D.88abÍ!tc8bb árckrrojezést fetiiLtve' a Javára 1 l!6k.

UgJraocsak általáno8 álvéDyii t8pg8etalat' ho8Jr qsgpEoq ' koord1Dá]'a la! uozgásu oI-
'cnféIIáI g5elben haBznos néEJobban vtgyágni a f o.rnás vívésra. Á klasszlkuB EouEáat a
,si i rninoíi tg .'louuan n_ongráÍt-g g kar' vtvásuan. az esztétttat Ee'Eaá-ErírrEE-a-- n-íára
TeRyvelnenn I szIn é! taktlkal robetÖBgF.

, Á ||'siirl.nek vlvásn léi. ktan1 alapJaít' tapasztalata1t 18kolá!ás s vlv ternl agsz -
lás so!á! ns8talulDt nen lehet. Á fÍatal karalYlY lqk azt leb'et ta!áesollLr ] srop ott
oggelt l-ostÍg a nas/ok ve.reeoyén é3 rylgsa kí J t a sgené . Tsner'Je a kiiliinbijz blr' 1
elFogísokat ai akcÍ k neBltéléEébe!' hosran terentlk neg a fe&rYerlen }e8kivál bbJaÍ a
y zelni.ikh ! aziikséges atnoezférá a pástoo' képzelJe bele nagát ls az adott velsoly
a1tuáol ba ég tevéken}.keauék u.ggs ls nínél ti'bbet ntnt yerserybl-r .

áTbaJtfu

Á párbaJt rYlYá8 rsiir1z sével kapcsolatoga! az a holJrtelg[ felfqgás al8kul ki'hosr
r1vel 1tt a gép naryJáb l biztBa! Jelzl a találatot| a nérk ués vezet nok kiilnyebb a
lolga' J val krY6sebb tévealé8l lobet o ge vau. Ez a uegá1lap1tás e}JeseÍ lb'1báz oti; ' és
.nuak'sáJná1'8tog ereilnénye, hory 8! olnul évekbe! éppo! a párbaJ t rvlv ásb8D 8at d'ott 8
o8ttJbb YáE éB Yl a a Yorsaqyeko!.

El sriir l's sokan ufo érztk, pá-rba J t ruérk zést e1!de!ki tud vozet!Ír caak a gépet
cll !ézn1' tehát dltettÁDsokat Ís be lebet állttslt' ná-BodszoI elfgleJtkoznek arr l.'hogl
párbaJ r oonb t fosrver' 9z ltte!l kijEaleleo tor dhst el leBtlkább dulrYaBág' 1r á.uJráb8 rarnadszor nen veBzÍk fírye16Dbe' ho6. sz epé!él beYett pass!1vi halogat tak;t1ka látee -18 escEéDytelen!é tesz1 a eérk rést 

' 
ez p di8 az e&Iébké! klYAl r8ijrl kr !1kus figyol-

;Ü1enoégéhoz ve zebtre t.
A kiiEalo1e! az epében 8 leBk1 lszettebb | ltt Yéaz dtk a legt bb nélk E B Bllinál1g

r1áIat ará_onyal t ítt 1srekezoek a v1v k 8 Íizabáb8dta lehet sége! be1iil n1nden taláIat-
láts1 alL31!at kérlelhetetlo!ijl k1hagz!á1!Í és 0egtg!u1Ják' hoBy aeÍ0n1t !e bÍzzgnak a.1etle Íe.

szántléku'l kér'dégekot, nel1yel eI lehet érn1, hogy a zsii-r1 ne egy kiinnyed tronsaIan$z-szalirezelJu " c9rq ? cg1p'. t99 8u tac szabáIyt' Yagy B tér és 1díj k-1nasznala,sátr &olyek az.)pé v1vásnáI Jelent s takt1kat teriiletek.

4r..rz lgazsá8'..h9By.a t r- és kardviv{sban feln tt verserryb1rák nerr érzlk etéggé a;árbajtíjrre jt-'1l.emz ' forrtol 11tmusbeI1 és Í]eIfogásbr:1t ki,i1cinbségeI{et. Kevég az ígaii
'lárbaj r zslir1. Itt 1s fontos t-ehát a me'gfÍgyeÍés és mérlegeléár hog-yan a1kalmazza alc:zéttyszavakull troByan 1.té11 neg a határvonaIak koni11 esenényeket, néaarg engedl azelharcof ntb.

- .Egylk k1váI párbaJt 'r' v1lágbajnokunk_ Pl.l akl k zlgrnerten kl.váI taktlkus voIt'.rt }4!t:, trogy.a ?,!ijll határozatIanul atkalnnaa a a vezényszavakat és a ntac au,taci-'zabáJyt, t)Z, el'1enf elét lerrzor1 otta a háts határvona11p és az átIépés temp Jáuan mog-'les.celte. l{a talált, tá.nadí"ít. *Ég a}talában nogadták, ae ha klvéduBt< a rr!o ztot, nárint 4itl tltán esett talát:!u! bijbbny1re TeT.. Ier a veiseqyb1r tapasztalatiansagá k1_asználva, a past végén sokkal kevesebb rlz1k vá-I 1rrcl1thabta tánáááBáit--'tnl-á-t rarrasr
ona1. on.

Enlékezett>s arrslaob' v1vott l!6J-ban a LengyeIorr-lzágL Denszkban a szovJet Kor:tava ésiz oJ-asz Saccaro.: A bét nen Yol.t_eryéb, rn1nt áz egyéní''vtjas[ájno["áel-K; i;'; a nérk *lésb t'1errEl bárnarlasgal kezclte, rnelyét kivédtek ég - a védéstBr ryens ryai 
";;'tv"' 8 r1-l()ÍlZt tenrp Jábarr eLegett. A zsiir:1 nern adta meg Saccaro riposztJát' Er'r' a továbblakbanogtava ur1ntleneg_yos kl.védet;b tánadáqa után eg tt egyet és a ''k vetkezeteg|l zstir1 sorrar'vénytelcn1tebte az eigyébkén srzabályos r.1posztokát. Kostava kiha;;;ái;; u_'Áti"r téverr

',: IÍ'ogását, ezeklqe1 a véb d g f 1esselve]. vr:}ur ts 5yoztiil;-miv;r 
_á 

uersenyb1r véB1g -
-ry,9"oz.ter.es've, tu,'rt adn1 br'avtu', ,1e kapn1 nen etéé'1ovrrgías. A péra" nem kijvebég'o,,1b , de Jellerna l
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Tde kivánkozik még példa gyanánt, a par'bajt rvj-v k makacs és konok szabáIykihasz-
nátása , L959_b"o_cauor"lámáJ-é;" ;;- an{oI iuy, iaIan1nt 1960. .r ma1 olimpián. a z .oLasz
De1fino és a belga Achten kijzcjttÍ nér[ zéqgi'a majdnell-9ry |3s pa9sz1v várakozás az
uto1s talá1ai"u!áal=á"ál Mil regyvernennéI en elÉépzelhátetlen. Ezeknek az, assz knak
;-ffitá';;;zette be a nemzetkcjill szovetség a parbájt rvlvásban 9 kett s vereséget hat
perc viv rid után, mert am1lyen gyolrs a re;íoaéá a viv sportban; lehet, hog_y e szabáIy
nerr.ul niár két ras assz rekoiooxát is ny1Lvántarthatnának.

A versenyz'o és ver:senybÍr sá5 kapcsolata évttzedek ta viszáIyokt L terhesr. de ery-
nrás oárr.tir n.ln vivás a v1v_ás. NapJaln[c felindult ifju versenyz je P*=ton_go1$oij9n aIra:
r]em i_:: olyan 

'e,,3án 
titkosan fiilbi; ugá-qsaIt va$x rl plasztronon_negjeIcilve deritették k1,

ir.oi 1s Litt az a Lus. Akkor kellettek az iclegek, és a vivás mindenekfeletti szeretete.

Befe jezásiil' idézziik néhai Ozoray Schenker ZoLtán oIirnpia1 bajnok Ídevág bijlcs s-za*
vai'br

,t... Az a koriilmány, hory' a t rnéI és a kard'náI /!g8y,}!. hozuá a.p*'ugjt l! is/r.az
eryeS vezet biráknak a tárarát r érvényességének *9gitétésében - egy{n1 nézettik szer1nb
*Íterés mutatkozÍk, azt kivánja1 bogy a v1v k * saJát érdekiikben - nindenkor a niit<od
bir nézete szerint'1 b1ráskodfuhoz aIkaImazkodjanak. Ez anny1t jelent, hory ne11 zzék
azokat ar' akcl kat' amelyeket a vezet bir nen' Ya5y kevésbé érbékel és 91y9n akc1 khoz
f olyamod janak , aneiyeket az e1 nybe yészesÍt1. Ha ezt elmul.as z b j ák' nea érvényestilhetrrek
tudásukkal .arányos nértékben.lt

nEJÍY ilyuAGAuIn - 1970
r97o - nEJTYÉIÍYilÁGÁzIr
nEJIYÍrÍ AGtzIt * 1970
1970 - BBJTVErYMÁGÁZIN
nEJrvÉrYMÁGAzII{ - 1970
r9?0 * nEJTvÉrYMÁGÁzIn
BEJTYÉNYMÁGÁZIIi - 1970
r9?o - BEJTVÉI{YMÁGÁZIN
BEJTvÉ!{YlíÁGÁzIfl - l9?o
l9?o - nEJTvÉITYltÁGAzII{
BEJ!YÉrYM^GÁZIil - r9?o
19?o - "BEJtvÉrníAGÁzI[
nEJTyÉrYMÁGAzIf, - r97o
r9?0 - [EJlYÍltYMÁGÁzIIí
aEJTvÉI{YuAGtzIfl - I9?o
r9?0 * BtJtvEIÍYl{AG^zIr
BEJTYÍ]rYuAEAzIr - 19?0
r9?0 - nEJlYÉilru4GÁzIN
BEJIvÉilYilAGAzIi * 19?o
Lg?o - BrJTv rYuAclzrn
nEJTvÉrruAcÁzlt - 19?0
l970 - nEJlYÉrYxÁGAzIl

aEJIvt]ITYMtGÁzIil - 1970
t9?o ; nEJTvÉI{YlíAGtzII
EEJÍYEilYMAG^IzIil - r970
t9?o : BEJTVÉITYuÁGÁZI r
BEJTvEllYlíÁGÁzIn - r970
t9?0 : BEJTVÉI{YMÁGÁZI l{

BEJTvEIÜYMlcÁzIn _ r9?0
t9?O : BEJTVÉIÍYMÁGÁZIn
BEJÍVElíyMÁGÁzIil - 1970
r9?o : nEJTvÉrYMÁGá1Il{
nEJlvEifYMÁcÁzlil - L970
I9?0 -* aaJTYÉrYMÁGÁztil
nEJTYt}il'}í.{GÁzIfi - j.9?0
r970 ; BEJTYEITYi{ÁGAZtil
BEJTvElTYMÁGtzIt{ - I970
1970 _ BEJTvÉrYMÁ6ÁzIl{
BEJTvÉryMÁGÁzIr - 1970
19?o - nBJTYÉrYMÁGAZII{
BEJTvÉrYlíÁGtzlx _ r9?o
t9? O : nEJTvÉI{rMAGá i\I Í{

nEJTYE:.J'i:'tdGÁzIil - 1970
1970 - nEJTv rrMácÁzlll

MEGJELENT A
f

nilTvnlTil'lA AnN-ffi7Ü
C$UPA REJTVÉrvy - CSUPA sPcRT

5Ü.0 0 Í'nrintnt nygrhet

r sPotllÍ}íxmiÍíff^r.ron
f,rPnÁr A BlrlÁPÁnÜsoxrÁt

Adatok a vívtÍk gyoJsaságának kérdéséhez
Á spoll'nozBásoi< gyorsaságának é]rtékeIése !e4 tartozlk s kijDnyii felodatok k zé. lr;] -

L, so!ban olyan á dsaeiba!í kérdések mer'ti1nek fe1' 8!0e]yek az egyes_spo]]tnozPások sajá1 oll
szerkezcbéhéz szoro']a! kapcsol dnak. E1iiljár ban tehát neg kell enlite!i néhány olyao
probl'énát' anely netrcsak á v1vás, hanen nás sportág g_yorsaeágának kérdéséhez 1g hozzá-
tsrlozik.

Á nunkalélektBDl ryakorlatba! t bbszii! 8e! b1zony1tott té!y' hogy .a véB$ ktB le-
eÉs/gze!iisitett, laclolat1EáIt rLozgá^qok nen felelnek Eeg 

'olnden 
esetben a leg8yolsabba!r

végr'ehajthat nozgásoknak. Á ttsztá! n chanika1 t rvénys zeriiségre épl1iett aozgáEok ered-
néoyesséBben elnaiadlak a teke.rek1t6tt és ugylavezett parazÍta nozgásokka1 e&rii t eeg-
je1é! tarn'és zetea uoz6áa ntj8iitt. Hsson1 t8paá z'lrala t okr 1 lehet beBzámo!!i a spor1'noz-
Eágok 1'exiileté:! l 1s. Ázzal pI.' hogy nagJ. eÍ fesz1 ések |rán e8y spoxtol t Ieszokt8tunk
leles1e6ee, parazlta nozgásaí:r 1, esetenk1!t ezzeI e&Iiitt továbbÍeJ1 dé8ében 1g megaka-
dá]yozzuk. Teruéazetesen n1ncs sz arr 1. bo6y a nozgá^qoka a technlká.n8k ne55fe)el en ne
ce1szolnánk, azonbaD 9z 6gyéni nozgá_qn d gy keneg ktÍ-rtasa n1Ddelképpen káros. Mlnitezzel
az eryéni véB]cehsJtásl [ d fontos sziirepéxe k1vánon felh1vnl 8 flsreleet 

' 
anely er sen

befo\yásolJa a nozgáe 5rorsasfuob.
Á kiivetks8 ben né6 egy áItaláno kéltléBsel fo8la]-kozo ' ao.ely nézeten szelint k ze-

lebb Ylsz nlDket mozgás&rorsaség vg1 6 értel_uezéséhez. Á 8yorsaságot u8yglls legL bb-
sz r a bl@ecbanlka és az izmtelJetltl!ély szenpoBtjáb l értékelik. Az ídeg.reldszerl éa
pBa1chol g1ai sae4polt sokszor elEarad. Ezért szeletnék rá.Eut tnl néhály neuIofi.ziol g1al
nunkáxa' guelJrek a nozgásoeság ÍdeBrendszeri l8pJeleDségelvel foB18lkozlak. FENÍÓ és
HÁSzNc /1962l s szef iiBgéBeket kerestek a kér8j elekbt'Üos tevékelyÍ]éB és 9 re8kcl id 

'Ya1a4Ínt 8 iref1ex1tl kijzijtt. oS tr{All /\9>5/ taDulnéllyoEt az a lapref 1exf olyaEat okat
r'onoÁcs es G.wilts /B5+/ ped1g a nozgásr áÍ,i: rot rateoÉ-ÍdeJét. Neri lehet eléggé hangs -lyozn1' hory ezen lreur f1zlol !ia1 v1zs8á1atok kÍterjeszl'ése a sp oTt!tr oz8ás okÍ a nilyeD
hssznos' &unkatel,Lile1'nek Iátszik. I{eg ke1I azolban azt is jeByean1' hogy a lab@at r'iumi
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reakc1óiatő- és reflexÍ olyanatok t 8n Lrl_oá_!c. oz ás a és a va1ósá6os sporfuoz8ások 5r oisaságá-
oak a v1z98á1at között nég ne8leb.etósen [ó ly szak8d'ék Yan. l'sraneE állap1thBtó Ee8' b8
a sportuozgások 5rolsasága é9 az es/eB psz1clréB üéDyezók ka'uött kalesünk 1!odaL&í 8d'8to-
k8t: Bfu,. wroDwoRÍE /L9667 utaL !íIIEB l Í.B. taüutnáryára 1 de ő 1s csak e$razerli reakcÍó-
ldő néréssel !'oglalkou ott éa a nozgásgrorBssá8 pszÍcbológÍal elen'zéséü !e! Yó8erte el.
Á nozgáagyolsaság ö99zgfii88ése többek körött 8 ftgxrele .ne I 

' 
al skülvác1ós a'1!ttel' a

ps z ichés ' beáIlltódással' süb. nég telJesgD nyltoüt ké!(tések.
Eze! á1t81á!csbb Eo'8á6t8n1 kéralések utáD B'e!ot!ék b6B!ánohí tfJu8á81 vlvóko!

tetb szeÍéror vlesgáI8t@!ó1. A [unka inkább a nozgásszelkezot és a 8yorgaaág problolat1-
kájáhoE lyuJt aal8üokat. Kérd'ésfoltevéBéE 8z volt' bow vaJon JelLonelbeüó-e 8 YlYók
köglstnerten acíkl1kus grolsasfua 8 v1vóstól eltérö c1kl1kús srolrssaful norgáBpróbákka 1.
Eluólet1 kérdés tebá't' h o8Jr a kÍilölbö!ó szerkbzetii nozgás5loróasfu lroge€greu Ík' va&r 9l*
tér e6yEástól. A 6rak@1at1 kérdé8feltevés peall8 az elózóhiiu k8pcsolódóa! a!' h 06/ a
könnJren végr'eb.sJüható és o5lsze!ü nozgáa pr!ó bákn€ k van-o valanÍ\ren proglos't1kus baazla.

Az alkah8Eott próbó& voltak a köYetkerókl

1. 60 n-es s1lfu táa E fuüóryorsaság [egá]"tapítás á!a.
2. aelyb€lfutás /szkIppeLés / 15 Dp-18.
,. &opoBtatáB pap1ron 15 !p-íg a kézgy8sasfu nérésére.

_- __Á-pTóbázók életkÓla 1. 2. próbánál u-18'év volt' a }. Próbá!áI p€dí8 ö,áBz€YonYa a15-]B évesek végezték.
. Az értéketés ög6zeha9or !'1tá8 alapJá-! tö!üó!t. Megátlbpltottao a Jslzett próbá}b8D

eléft te lJes ítnóny-átla gokat. Ezután á osoportból k1eleltai azokat a itvótat.'atík I. tt.osz!á!vg [iBós1té6se]. .reldelkeztek. Te u e61tEó!y-áü 1a6ukat eziotén negá1la pi{ ottan. végü1B két.ré le átlagot öB B zehas on}ltottan.
E!edruónyek l

1. Á 6o m-es slkf utás adatai mp-ben ,Aíegjegyzéor a felzettben szerepI trntr

szÉmot /t' t/ Jelent, az i átlagot./
l$szes viv áttagar

Év Fiukt
L?
t8

J vlv k átlagar

L7

18

J' v1v k átlagar

Év

2L

46
2L

Fiukr n

x
np
mpL2

Flukr
8.22
9.50

62.64
b5.0o

Fiukr I

I.,ányok r okt Í
IU.,U mp

IO.0O mp

f7-I8 t8 B.!O rnp g IO.40 mp
A,z ilsszehasonIltás azt mutatja, hogy a 60 m-es futásban a j n1n sÍtés|i viv knaknen jobb q fut e.rednélYel. m1nt 9,syenge vlv ké, s t lárryok esetében n g kissé gyeugéuuj'.s'r. A v jv k teIJesítnényében teháf -cinmagában a'clkl1kus- gyorsaságot pr zentáÍ 'ruto-

E:yorilaság nem Játsz1k szerepet.
2. Á tépésgyorsaság adata1 'L5 np/Lépésszámrqal.

Öss ze s v lvrá átla ga r

2'
10

lanyoK! n

98.f,0
58. O0

Lányokr Í

Az rjsszehaaonllt eleTzés azetÍnt, hasron1 an E gyors futás
}::l::g-: _!:19tségos vlv fluk 9:- }árrÍ r 

_já"a'ál-a' 
8í"á*o"j"inozgfu g'yorsBsá8 Ee& Já sztk megkiilijnbij zbeia s'uo*pJt.

1. A kézg_yorsaoág adata1 L5 np/r<opogtatás nzámában.

I7-rB 2'

Öss zes v iv 
' 
át]. aga r

Ev Flukr n

"65. 
LO It 58.60

adatalhoz, ltt slncs kii-
vivásban tehát ez a Í'aJta

Fl.uk r I Lányok; i

10.10

Fiuk:

1t-rB L5 97 .BO

Lányokr n

94.50



J viv k átlagat
Év Fiukr n F1ukr Í lányokt n lányokr Í
r5-r8 g roo.oo 5 to6,6o

Á b.ár on gycrsas g1 pr ba k zi.il ez az egyetle!' ab.ol linLnálls e].térés van az oxetl-
mélvekbe! a J nln s1tésii viv k javála. l{é8 ez az ell'éIés sen uolalhat azonbaa léoyegee-
nek, ane\r a v1vásryorsaságot hatáIozo'tta! jello[ez!é. ![e1lékesen éldeeeg ne8f1gyelnl'
t ogr a p:r bában g lályok ktsBé fe1iibr lJák s f1ukat.

Á benu atott e$rs zerii ijss ze has oo ll'to elJá_ráasal neggy z en kl-E'uta hat volt tehátI
ho5r a c1kllkus gycE'sgságot k1váno pr basz .nokkal aE 8cíkl1ku8 szelkezetti vív 5rorsasá-got Bee leb.ét Je1leneE!1 és nyonon k Yetn1. Üsr látszÍk' trory a aeglsrné l d ryolsasáaaz egrsze]-.i 0ou dulatryoTgaságt 1 lényeg1leg eltér. Továbbá levoDhat az a gyakor.latí
k vetkezte é6 1s' ane\ret a azakenberek eddiB 1B seJtettek' ho6r a BzokYfuyos atléttka1pr bálkal' ntlt pI. a slo-rs futáE' a viY k gyols gágát nen lehet ért kelDÍ. Fel!ételez-
bet '.hosr u8yalrez a helyuet nás ktizd spoltfuaknál ís.

I6E'ét kapcso]- alo4 a bevezet ben noldottakb'oz r pontosabba! ahhou a kutatágn dszertan í
EegJe&tz sbez' boBy a gyollsaság val s néréeénél a nozgások gzerkezetéb 1 kelt kÍÍ!d'uIn1.!z a ne88ondolé-s lnalltott a!ra' hogy 8 továbbíakbgn uagá_nak a YÍY nolgÁ.gnBk és kiiliinb g
vÍv akcÍ krak a uéréeére ég olenzéséro ketl t reksalnl. A kiivetkez kbén r víden sz6!et_!é! éx1!ten1 a kiizol!.ultba! 4e8Í!dÍtqtt és n'ég kezdetí Btádtun'ba! lév tlyon !.rán:yu
ví zs gála bokaü.

_ . l !qITKI tr{iiazerfeJlesztés1 osztályával kÍfeJle8u eütiilk eEy elJfuást, ane\r az eryesvlv akcÍ k g'yoreasága obJekt1ve! letsérhet . A v8l d'i vÍv nozgáÁt s{Éeri.ilt'u55r ossze-
hanBolgí a labo.rat x1unÍ poltosságu eérésl tgchllkával' troár-k zbon seu'Ít tén veszttetté1 Je 1l9gzetesséeéb l. Á kiiYetker néréseket yé8eztiik.'

1. Rr8koÍ íd nérése.
2. Sz rás' 1l1. vágásr k8TlyuJtés távol8 *ábanJ. sE'iÍá_g 

' íl1. vÉgásl k1ttiTés8eI.
Á'náreld Bozdulatok és akcí k kiire t r!éBzetesen néB tebaz s szerÍnb b vl hat .

MloI tt példaképpen egy 15 éveB btír z f1u rnért és száe{tott ad'ataít bemuta.tnán' nébáqv
negJ ogyz st teezék fogá].I0L tekintetbo!. A r akc1 ld n Áfl valanely Jet észletéÁét l a-
válágZreaxc:. negLezdésé I e1tglt td t ért6n. cBáIekvésl j.d ,/cff7 ied1s a lel éaz1ol -séb i a válasznozdulat befelezésáig eItotb id. . A cs lekvéB1 1d t ebben ez eÁetbo!. e'kc1 -id- r,.ek i3 lovezhetJijk. Á száxoLtott rtékeknél e8y-98:J akci 1doJéb r ]"evonou a r.enlnl é
Íd'ai t o$ 1Ey EeBkapo!' a vÍv akcí 1szta nozgás1delét.

]ze:nlÓlte ve' X reakil s 1d |lRrn x mozgá,s1 1d

cseIekvés1 íd /akcl Id' /
A pél_da tehát a kcjvetkoz t

1. ReakcÍ ld fényre
2. Szrirás karnyuJtrássaI
1' Tisz ta s zÍLIáBi ld /2-L. 9. /
4. Szrirá.s kltcjrérrsel /telJos akc1 Id /
5. T1szta su rá,s_k1tiirés ldeJe /+-t.p,/
6. A klttjrés bb1et1deJe a karlyujtással

Bz r'á-sb'o! Ylsz oDy1tva /4-2.p./ Lo5.95

A n dszeTlel tehát a vlv akcÍ kat egésziikbeu é6 részlete1kb n g6ra!á.ot E'ér!Í tobet.
r1kÍi}ijn1thet egyréo zt az érzéksze.rv1 .receptorokra, 8 k zpontí ag_ykéi!Í tevéks!'JrBéBÍe
és ldeBpályák 1n8erii1et1 1deJére f oilitott id ueanylBégl [á6réBzt kiilijnbti' véBta8okbaD
ée az egész l'estben leját z d o.ou8ásÍd . Iiehet ség va! 1lyonképpen az esrén1 jelIegze-
tes8é8ek nogáuapÍtásátra. A tech!1k8Í negoldá,gok gyorg'aságát t5 'n.érbgtJiiE' s aatott áset-
be! olr ] az oldallr 1 ae8k zelÍthet a technÍkal Bz1!t-á11apot. M1ndez ai. uJabb kutatá-
sok!ál fÍ8yelenbe vessu iik. Áz eluéletl nogállap1táook eellatt Iegf bb célunk a Ytv Erak-
vezetés gyakoTlat1 eeBge61téEe azzal' hoBy a néréseket a válogatott keletlPe iB kLtar-
J sztJÜk.
- __véEi.il kijgziiDetet sze!et!ék eond.an1 ÁIexlts furilr&rnek s xutat Intége osztályveze

Dér! kének a niigze.ÍeB v1zs8álatban tijrté! nesslenon - tátrogatásáért ée Bosnér Gáb-or
szakedz nek 8zé!t' h ogy tanítvfuyalt lenalolkeu ésenre bogeájtottar

L46.52 nl1t/sec
299,66
L5J.L4 r
405.6L 'l
259.09 '
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tudonányos munkatárs

Pszichot niás edzés
nJlol'nap veT'renycn lndutok!lt - nondjg rr viv látsz lal] 'l)Jru8odtan. De beliil valao1

rryonísfélét érez. Csttk cÚy kls !Lu] kcdélytelensé$' ;,neJy nlnd ssze addlB turt' n1g a '!'ef-
senyre gondof. Másrtap, u vcr.ieny eJotli pcTcekl)e)t ez :Lz izÍir]'Ion né6 jobban fokoz d'lk. EI_
zí, 'Irogy nindcn porcikájll ooz6 u_lbva varr. Idodes' ru.ugti,lanr tiircluetLen. Á11B váIJa a
kezdést. szaladtjál fiil-s alá' v.lt:y leá11 bemo_LeBiteni valanelyik sorstársával. frz a \oz-
8ás vírlajuen-nyi t erlyh1l á}1apolián. Á csoporLbeosztáB felofvas;ásakor ujTa fokoz d'lk a fé*
le 1e l!.

Mi ep? - kéId'ezzijk. A 6zakcÚber erre uzt válaszolja: ltpszichés fesziittséE'l. EDnek
aztán az a k ve tkeztsény ' hoi]y tlÍkor ()fhslBzik az elutjk ltrajta|l vozér1yszava' Iobbannat
az iz!.ok, kergetlk etlyo'ágt az akci k' esztefetr rohanájálásba kezdenek a viv k' B zsiiTÍ le-
8yen a talpán' a.ki 'kibo8ozzu' ho .y vollak ppen ni is tijrtélr't az akc1 k folyauán. Ezután
nen kelJ lrjra ' cllak n híny ''v lt bi]:oi tévedéB' hoLiy e].szabadul janak az indulatok' g ha
a tulfeszített ideBállapoL átlépi a h(tárt' b áII a letarE'a' a ''pszichés lustaBá8't.

Ez a folyauat 1slerstes nindon versenyz a!i5tt. U8y novozik. h'o8y ltra..it1áz|l. Ezld veJ_' E'ikor a verseqyz n 8iitt évek hosszu sora huz dik nog, nénl1e6- csiik[en, de telje-
Be!. soha lleg uoll $ziinlk. De tu].án ez lren 1s baj. Es. kgvés 1i1o8fgs!ii1t8éB sziiJrséges a -
verser{yekhez ' nePt ez hol1ZájáJ'ul .r co-Ljesitnény n véléeéhez. A kiizdelen. az élní akarás
toogkiivete1' síjt iBélyel bizonyos sze_LleEi és flzlkai kolc !' táol t a velieeny tarta!ára.
Izgalon rÉlkiit Linc6_ slker 6e0elyik Bportbirn. .A.z izBaIoE folott B'onban okoban urrá kolllenni' Eertj lra ez a fosziiltséÜ tul nugy, kihirl a voiaeqyz nozgására ils. Ez els solberr
e]jneI'eved jJben nuLrrtkozik' a clyrrek k VeEkeztében rreu t<lválaboÉ, u.D. rtpaTazÍbatl Eozd'ula-EoI' var'J Bozcá.j sorozatok kelefkeznek. Áz elnerevedett vtv nozaluIatal elna*voltak lesz-nekI vedéseiL nen traturolja, peni]cj t nern vezeLi, verse4yb1ztos forná.lát e1ve átl. l' ro-bot' a ki'izk dé5 r\yonja rá b .lyeg t' s eJ'Úész bcnne a vivás szépaége, áz esztéLika. Áz
eJ-nerevedés a tulzott er lk désnek .l kajYetkqzo 4ye ' a nrri{jlorl aiarásriat<, a pszichés kéqy-szernek' alely .EozB.r$sal akorja rellerrera1lrí opt inális ideijállapotát.

Ezt az ideges pszicilés állapotot csirk fokozza a nenk1válabos kijIs behatások. !1nba zsiiri Lévcdé'rek' & kiizijuséPi ellénszenves viselkcdése' u zl;Ljszinl' a ftilledt p'á,raÉ"rEáí-
nu leveg ' a f rorrtábvo]lr]asck .gtb. stb. streszb kivált hatá;ok. Áá ilvea ueha'táÁot nencsak az er bLllzott pazartáEára vezet' hanem kihaL a vívásban ar'nyira ío"tos [oncontrá-rasl" K(rijzrjclire a9.

A,psziclr s 
'e$z 

J'ts B hatása tehát kétiTárlJ.ul
flzíkai és

. azel1en1.

'r. ,Ez_cJ-lerL. ternészeteEon védek zniink kell. száEolnu!* k6lJ- vele é8 fef ke_ll késziil-nu { e5 fe.L kL'_L.I késziLeEtjlk LanibvtínJi ainkat eru]ek a lekÍizdésére. nfegJclerunel u vívrÉszér ] és pszjchot níás edzés$e]. az- ed'z részér 1.

Mi lr Dltzicllotí,nids edzés l('rrycRe?

..'.'.' 'N:T n J' rLint verserryz i'nknek .telJ es 
_ 
k1kapcs olas:t a versenyláz okoztlt tct,yez knalaso-afol''íl pszichiklli etlyensulJ bizto.Jit,ása; r' ezen keresztiil az izomtonus horna.Li l,',-tr5a. Hovi.ten fotla!!éLzva! a legop ti'oá1i6abb testi cs szelJenl á11apol, ncgLlrrt,lilr...

tlo6y.rri d;r,jiik e'zt el?

,!. .l



Á v1vó.E.z8ásában - csak ugJ. 
' 

n1nt nÍnd.en eas 9porLágba! - kéü cikluE nuLatkozík!
az es;k; Bu!}áÍazi", " aásitr i'pírrentetés fÁzÍ'a. Há táoadok' y+sy Yéd6k-' va'y. valanely
cselé-knénvt ha.j tok véRre. !u]r}át végzék. lizikai és sze-Llen]" nu-ÚAt. !;z a NeEfo j(olcsol-
h";';ü;; í"" " 

"s"'GÁ.í. 
ind a káttő klJárad' tehát !lnd'a k€tLő pib6né6re szoTu}. }la

otuáí á pil"l6 fá;isban, á}kor, adkor ne! végzii!_k fizikai nuD-kálb-r 
- !e9 üuilJuk lznainkct

k;iiő"; iííá'it"níl s-irb lznaintat negfelelóén kLPibsntetni' a különbsé8 Bulya az izmok-

""-[á""rl-._píirenoúiirönü!,es 
k1csi leszl s szii}ségképpen beáll az elnerevedés' anel.y ki-

hat non ass.!_ a fÍzikaí, hanem a Bzel1en1 tényezők állapotára ig.
xo8 keu tehát olal€Jnull} a ftzíkaÍ é5 8ze11e!1 tóluB szabályozásáaak ploblénáját.

[lá! a hareilcas évek et€jélr klsérletek töiPténüek arral }rogy kidotgozzarrak egJ 
-olvgn gvó t.vitó e1'iárá.9 t. a.nolv- aIra tsD1totta e neurotikua eBbeTgkeü' ho8y képesek le-

iiáiJt-táÍi 6i-^i;i;.*i: ' e11Á'í.:.t a-rrapótta ker'ülrri l nrDde! külső' vag:i psiichéÁ Bát-lágok
áácára. Röüid' _naEánv É,etes teráDiás Lezg]éesel a bet€Bek l€kij'zdötték pszlchikai fo-
suurtÉégur"i''" hely're álIt az o_rgan1kusan 1B kedvező tónus. Ezzel lényegóben cl.]ajátit()t-
ták az. ízontónus sz_abáIyozásának iépgsségét' g'ya}orlatí1a€' n6gtalu1tak eflazufni.

Áz ellazuláBi készség kolló 8ya}orlabtat : 16en EaBas fokrg, fejle8zthető. Mive1
- ninb fentebb en1ttettijk--, az izóntónusa kö]cgönhatásbea á]"1 a szellenl ez1nttel' a

pszxchotóniás edzé6 leBkodveáóbb hatása abban Eutatkozott ' hogy a versenyzó f1&rele!r-
összpbntosltása kedvezó !értókbon lavutt. Javult erőseóge és tartóEsá8a. Izzel dönEő pj--lj-
lanatokbaa érvényesltenl tudja tecbnikal f91}észü1t8é8é t. szá!.t3la! spo1üágban neBfj-(iye.|-

..betjük' hogy a figyelen koncóntrációJának hiá'o'ya n1lyen afapYetó techníka1 és taktik"li-h1bátat eredméqyez.

Úiabban a jóga üudonály el€!6it hasz!álJá'k fel irz u.n. 'lEelJeE kikapcsolódás", a
oeztchéé és 1zon-tónus kalba.itartására. Ez a kővetkezőkből á11t a ve]'sonyző Rg.n6es-ü1ó-_bartásban 

/'ósszezéEt lábfejok&€t és coBbokkal' telj€B eg'ye!'gB 8er1nccel- ' lehetíileg be-
hu-qyb szeEllel iili.id(' E1Ddké t kezi.iaket a coEbu.D]ca támasztjuk,/' a pulzus Titnusához a_L-
kaúazkodva e&yedotesen be és k11él68ziiJr}. /Á be ós k11é5zós 4 szlvdobbanáB18 taTt' s
nilde&yLk utáí 2-2 gzívdobbanás lélekze tYiBszabartás.,/ Ebben a helyzetben fü8Beülen1tcni
próbáj.juk BBgunkaL a környezetüó1. Iz&a1!.kat lazán ele!f,ed'Jiik' szolleEi mun-kánkgt ü. nlil'j.-
n'á11sra csök}ent jiik.

funek elgajábitása nen ne&r Dáról-}to1napra. '6-8 bónap ubá]l nutabkozj.k csak €Í'ed-
nényJ De g:yakoroÍDi kell nÍnd'on_ödzésea egyszér, vagy többázör, eg'yénenként val;y cso-
porbosan. EéBőbb.Dy1tobt sze!trel íB k1 kell tud_ul kapcsolóiLn1. nzzel az eljáJ'ással fBJ-
fr1BsÍtjijl iale8reldBzerij.rtke b 

'. 
javitJut agJmii}iiiléeiin*et ' a 8ondolkodásí folJaJüíIi;ot| ltz

eB].ékoző tehetséget élélkttJiik. tz izno* leszült bónusa uegsztinik. Szorgalnasan nüVelvc'
idő'vel nagától [üköalő autoEénodzésként saJátJává vál1k a verser1yzónek.

Á psz1chobónlás salzés t€hát jol€ntősetl Eyorgítja a k1pihenésí és a TeBenerációs ío-
lya!'atot ' 6 negBziintet1 az L?'\ok fészi.iltgégét. Ezen tulaJdonsá8a1Eál foBva a jobb telje-
81tDéDJr érdekéb€! Iá.ncsze.Bé t alkotbatja a korBuérü ealzésre va1ó töTokvéseinlQok. Mivc1
legtöbb szakoszüáIynál az edzés1 azá.uot' aD.nak nelu\J.i5é5ét Eár eroetni nen budjuk' dörlto
sullyal egik latba az erodléayességrc való üörekvésiiqben.

Á pszÍchotót]iás eilzés valójában ntnóségÍ BuI]<a ' Be]J a jobb é3 gJoI'saiJU credlén7
e_Iérésé t céIozza.

Székelyh1rj.y Tibor

F'orrásmunkák:
NÁDoRT L.:
l)r'. Kiilley L. :

A Sporbtevékenyseg ti:,r,jábos Pszicho}il11Íiri.
Joi-la tanÍ'o}yan.

Jellemz



M dszertani táiékoztatás

.lz urs. j. sz. Modszert.rni t.i|jékoztat aoynzrr RÍx]zÉT xívonatosarr isnor etJtLt:
llsok ut vezet R nába't - sok ut. d'e nets mÍnden ut| eok n dszer' de csak azok j k' a.Bo]'yeí-
ben érvjnJesijLnek az edzé!_'re vonatkoz alapelvek é9 'tairyé]vszerii Bégek.

EzekakveLkezk!
- Az lvona1bel1 verÉ'oAyz k edzés evéLer\ysége eor:áa kiil rrbsé8e t ke1l terrni fclkésziilést

idoszak és verEeny id szak kiiz tt.
- Kie&elked er d.Bgnyek elér shez ' b'os6zu k 1l 1erye! a fe}készti1ési ÍaI.iszak.

- .A. fe1készii1é3Í id szak edzéspro8ranja Be8alkotásáblrn a tervszeriiséti a d.iintíj ' mert csak
Ítal lesz eredorlqyes.

- Á bávlati Ler'vezés sorirrt egy nr'e kell szabrli a tervet. E}cibi, lrargyo.lo id sz 
'( 

Du!-káját
tervezziik mcB' s azt bontjuk fe kisebb erysé8ekl"c. Kí kell jeltiJ_ni rr te'!'vidíj5z3k v tjér"
olérend' célokat.

- Áz edzés tcrheléBt fokozatos{rn k911 n ve]Jtilnk.

- Áz edzés tervez sben az áltrtlrj:ros hilt'ilju tlwrka elíizze ne6 ir speciálls murlkrit.

- Uj bb elenek eI'ed.méÍ\ye:letr c5ak a-t:kor alkuJ_uazhrrtok, tla aEokJruli Í'izlkili J,'a)p,]|jljo;3r:ktlcn lra
el(ife l ro Lelci t blzLorritoL uk.

- Esy-el7 kÍr.rll.ldol] L képcl'ség foj].ecztése az ered-uényesseD j:,Vll]'jL_r,'L n\):ti tjz(|l';'lj',jll o_L.Vixr
har']konJirn' ninL gz sljzes sziikjéfes képesséa{ek fejlesztél|e.

- 
^z 

ed,r,a''ek llrrzetilJ-iLásakor t' rekcd}ri kel1 a változ,rto$Bíi: bi'tos1Lils'L.:rt ]!(j !'t, ez il
sokold.jrlu felkészitéslt bizbositja /TTongzfer hatál/ éí, késlc]tljti a llirrrLlt ;l.LJlrpotba
kerii1é5 t'.

- Á rrrr11y &errÍryise8bcll e1vél-lzeLt' ed.zésnu!}ának !'inoség1 hrLtásai 1s varuralt.

- EByetlen modt2cr sen vá]} r L 'letjyedurclkod vár! a sporto10 fe I}.é szité 5ébcn.

- EJ_s<ísorban az é_Lcttlrrri a} alptiirwrjrLys;zeriis 5;eke t, az lrlirpelvcket ke11 betarLl,rl1' i[elyek
lelrtrtrlvé tcazik i]' nodsze:eek vá].to_z'rtos' soko-lda.lu lrlka_lnazásáb. Á nods'j()rok vj'lrzonl
nen nolrd'h.l tr k e_L1e]lt irz .r1uptairvenyÍ!zeTii$é}]eknek és afapelveknek.

Kozr.eadta: dy.

ZARLAT

vrg9or



A TÁRTAIOíBÓTJ3

Serdiil és 1fjirsásl klválaaz vereenJr Békégcsabán

Á lía8yar Tes nevolés! és sportgziivetség ora7fuos
Elntikségérrek 6/L9?o. /líTs TT.4./ orgz. EJ.. szá-ui
batározata a testnevoJ_és és sport a:rfolyanl okta-
tásár 1

országos férf1 feln tt t r e61 rrí baJnoksás

Orezágos feln b n l t r og'yéní baJnoksfu

Országos feJ.n kard. e6yen1 baJnoksá5

onszfuos felrr tt párbaJt r eryén1 baJnokeág

orgzágos x'eln b férfl r csapatbajnoksfu

országos fe}n kard csapatbaJnokság

0 szágoa f eln bÜ n Í^t r csapatbaJnokoág

QpgzÁgos feln tt párbajbdr csapatbaJnokafu

Verserqrblr k rovata

Adabok a vlv k g;yoroaságának k n1éséhez

PszÍchoL n1ás ed'zés.

I|Ódszer anl tájékozbatás

nf.nfrIff.p

vrv rrrrr r l{aysf Ili trlit.t6ét_hl ta!.l c! l.pJ.. tl.rt..ttt r 8aorlorrt Bllottlla. trlrlÚr rrcr-Ltr16: Íabof lrtvln. 8re}rlert.l!t6t Dívtd g ldor. a!.ÍL.ri6! El kcr'htd' lrlor. iliircrrtael3i- -
l_Ilatol vlY 8!t''otr 8 hlr.t|loa bolyt.á3.! tldrp.ltr V. torclÍol3 hpl r.'I.rr. toi.l íit_goo. 
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