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Az MTS országos Elncikségének határozata
a wlv spor{ág helyzetér l és íejlesztésí:nek fl..l.o.r.r" I az olinrpiat felkészíjlés tijkrében

Az MTs országos Elnijksége nregwitatás után J váhagy lag elfogadJa a Magyar Viv Szijveteég el _
terJesztését a wiv sportág helyzetéríjl és feJlesztésének feladatatr l.

Az orsz$gos Elni5kség ugy ér{ékeli' hogy a vlv spor{, nemzetkiJzileg terJed, o verg,engés egyre er -
te{esebbé váltk. A magyar íriwás korábbt netnzetkijzi e,redtrrényelhez képest némtleg vlsszaeset|
bár nra ls a nemzetkoz! éLrnezíírtyhijz tartozlk.

A vlv wélogatott keret nrunkáj,íhoz, a ki5zponti olinrpial Íelkészijléshez az alapvet szeméIyi és tar-
gyt feltétetek ( edzíSk, szatcvezetÉík, táborozásl lehetÍjségek, gépi berendelzések, személyi felszercrlé-
sek) az esetenként el fordult kisebb zawarokt l elteklntve - biztositottak. .Az olimpiai felkészijlée a
Magyar Vlv Szijvetség elniikségének trányltásával az MTs oT és a MoB hatírrozata alapJán beln_
drrlt és ag elÍogadott program szerint folyik. Mindezek alapjárr B magyar viv sport hagycrmányalt, ler-
het íségeit Ílgy'lgtnbe wéwe, a =p.rrtág towábbfe'Jleeztése és az eredmétryes ollmplai felkészijlée érde_
kében az MTs országos Iilntjksége a ktjwetkez ket határozza':

1' A M' Vtv Szijwetség elnciksége fokozott gondctal lrányltsa és ellen rlz ze az olimpial felkészill at.
tántagszon magaa kijvetelményt_.ket a felkésztjlési nrurlk.íban, hasznéla Íel a sportág gazdag szakmal
taiasztalatalt, sportol<ik veÍ enyerliíkészitésérrél a tuclornányos n bizonyltott ég a gyakorlatbarr tga-
zolt korszen) felkészi.ilést elvekelt; forditgort ki'iliinijs gorrdot a kardwivás feJlesztésére"

t(ijvetkezetes, és határ ozott intézkectésekkel tarterssa be a szocialista spor"terki5lcs n<rrmélt'

1i és m<id.szer'tani oszlály val kijzijgen
az 1970. évl, nraJd az I9?7. éwt wilágbajnokságok után készitsen tájékoztat Jelelnté st az MTS or_
szágos Elnijksége elé.

2' A vlv spor"tban ktilijnijgerr Íontog szerepé van a J nemzetkijzt kapcsolatoknak, a nem?etkijzl
gzijwetségbern végzend sportdlplorruícterl rnunkának, amelynek hatél<onyságo be,folyással van az
ollmplal ée vtlágbaJnokt eredményekre ls. F;zér* a Vtv Sziivetség elniike dolgozza kl elk pzeléselt
a sportdlplonráclal tevékenység eredményességénelc fcrkozására, határozza Íneg az Lg?2 ég az 1.9?6-
oa ollnrplálg megoldand f Íelaclatokat, és"azt J váhagyásra 19?o. aug ueztus 31-lg terJessze az MTs
hiwatalwezetége elé.

3' A lW Vtv 5z vetség elnt5ksége' tegyen lntézkedéseket a sportág wezetésl szinvonalának towáb_
bl Javltáaára. Szentezqtlleg ls blztositsa a vlwás feJlesztésében érdekett társodalrni er k iJaazefogá-
3át, a tárgezerrrekkel r szoros 3s harmonlkug egytittnri.iktjdést, a meghozott határozatok oredrnénye-
gebb végrehÁJtásának m 'gEizelYezését és ellen rzését, a bjzottetígok lratékonyabb lrányitÁsát éa az
trgyvttel Javttáaét.



4. A mogyar vlv sport áltatános fejlííclésében nelhézségek mr.Úatkoztak ég mutatkQznak ma la. A2
egyesi.ile'tl erdzésmunkát a személyl és tárgyl íettételek hiáayosságal korlátozzrík, Ezért az Mlfs Bu-
tlapestl Tanácsának elnijlíség: ég a M. Viw Sztjvetségi elrri5ksége az érdekelt. spor{egyesuletl el-
nijkségeket bevonva vizsgáUák íelijl az otlrrrpial keretbe versenyzííket ad _vtv azakoszt tyok adz l,
teclrrrlkat berendeaésl és anyagí ellátotfságát és tJgyenek lntézkecléseket az edzésmurrka személyl
és tárlyl' feltételeinek Javltására. A nregtett lntézkedésekr l az MTs Eludapestl Tanácsának elnijkeé-
ge és a lvt. VivrS Szove.tség Elrrijksége 19?o december 31_lg t jékoztassa az MTs országos Elrrijk_
ségét.

5. Meg kell vizsgálnl a viv sportág létesltrrrény he.lyzetét. Az MTs oT tervj és beruhá'zá,sl asz!á-
'lya és az llletékes terijlr--tl tarráce'<rk az álterlárlos létesttmérryfeJlesztési terrvelkber1 valamint a {etuji-
tást és be,ruhá.záerl.'tenzd<ben biztosltsál< a vivás fejlcídését, szakmal munk ját gátl kiizpontl és

IegyersiJleltl terem-pnoblénr.ík Íokozatos rnegoldásá[.
A 'legyedlr otéwes tr;rv keretében éptilíí munkacsarnokok kijziJl nyolctran .- Eludapegten 3-ban és
vldéken 5-ben - biztositarri ketl a viwás lel'emigérryelnek ktetégitését. Meg kell wtzsgálnl a IJVSC
utonnan épijr wlv tc,rlrre tállro11atásának lr:het ségél, towábbá a l3uclapesti Vijrijs Meteor SC vtv terern
épitésl szánrlékalnak rrl segltését.

6. á.tr, MTs.oa'szakszcivels gt és nl dszertanl osztálya az olinrpiai felkészijlés szempontJáb l f<rn_

ros edzések és versenyek rrreqíeleltí lebonyoLitásálroz a,z eclzésl és versen),prograntok koord'lnálásá-
val' a ditferc.rrclálás elvérrek ér'vényesltéséwel a vÍv spor{ számára a le,hert ség szerlntl optimátis fet_
tételektlt biztosltsa

A Br.rdape.sti Sportt:sclÍrrvk vlwcítt-.rmél kizár lag a wlvás rerrdelkezésére kell bocsátarrl és technikai
be_.rentlezésel meg<ivását'a fokozott gon<tot kell tor.titar,i.

?, A vivtísporL edz i eltlátottsága a 1festnt-.ve+lési F iskola nappalt trrgozatán végzett Íiatal gzakedz k
mtrrrkába .íllástíval dz ut btrl évr_.kbern lassan Javult, emelkedett a f íoglerlkozásban nrijkijct edz ík ará*
nya. A sportág eclz íl e'llátottságtr azonllan rrrég rter sern fe,lel nteg á korszeri1 oktat -rrevel rnunka
kijvetelménvelnek.

A gPorlág Jij\_Éíle. a soron kiiv...tk Jz olj'nplákra val íelkészillés lrlkére nrgymáÍtékben a vlv.í 6zÓk-
o6zbílyok r szére blztoglt,jtt l l k3pzetl íiílogl. kozásu e.lz kijn mrltk. Ezér{ a szijvetség tlnijkEégo
fokc,zoll flgyeren,met készilse etáí a béiskolázást.a T}- vlv mosterképz n(rPPdu lagozatára' killijniis
tgklntettgl ir\ kaf g.l2;ik .rr.iliyának n velésére ég a Íldlal tehetségek b iskoliízására. A M vlv szaj_
wr'lsé! etnijkeége az lueték g le.iiletl tanácsokkal éB Eportegyesuletokkel egyiitlesen gondoékod'ék
art li lro{4y negytdik ijtévgs telwben keruu n nlegtelwezésre a megval sl ígra 25-30 ÍííÍoglalkozásu
vN, e.lzai beáltttá s ' 

tlr. $(,.lian a vldékl vlwás gyor!.abb iitemij Íojlcszt se rdekében'

a. A vlw sport ÍelszeÍeléselnek h6z l eyártiísa nenl leu sen nlegoldott. Jelent gék a l.á lraígégt ' meny_
nytségi ég bz árPr.'bléltÉk. Az M'ts iJT rerv- és berr'Ézást osztálya a tvL vtv sziive]gég ernijkgé-
gének b..vonásával vizggála íel l .r íelszerelések llÖzal gyánágít' kiilijnajs leklntettél z elektromoÍ.
l glEzerelágÉk gyártjEára.

A Népgtadlon éa lnléznrényeri lg.izga! la az elektromos t liilatlelz késziltékek gyáíása rrEuett aegyen
konkrét brtézkedé!]ekel itz {.lekaromog vlv Íeltzergtések gyár í 5ár ts'

9. A viw<isport zavar'talitn ori,d5,,l* felkészijlésének biztosltása érdekében
lgazgatciJa goncloskodJélr a szuikséges gépi berenclezéserkrííl, pástokr l és
!g72, évl berulr,ízásl és felr.rJil;'tsi tervét.len azokat tervezze nleg: a tatal
ti vÍv terermben foly edzé,sek és verserryek lgényelnek rrregÍellelííen.

L97o-ben az MTs oT terv- és berulrázási clsztálya Ílnanszlrozásában 2oo.rn/r't ertekben gy ríson le
uJtipusu korntllrrált .( tíír-1',árbajtcír) találatJelzR készillékekel.

a \épstadlon és Intézményol
tartozékalr l; az L97 L és

edz táborban és o budapr_-s_

2.



Versenyr l - versen5rre
Rovatunkb n z UnlverEl dértíl sz l tr{ss beEzámol ' mel|ett ezr'lal elmar dáaunkb l lgyek6zunk bB'
hoznl rr'nlt leh!'t: kiiuijtdl 5 haz.rt versenyekr l62 l lud slÉsokkal' Nérn9lylkugyan' mál rt m gteh _

t setripor.]s|'' de ugy vél.'i.ik| mégig ij.ijÍtrijt gzelzi.j,rk vele olvag.'ink kijzill mlndaloknalq aklk tzámoo-
t.rrt ák' ''errdézgettk vers{Jllyelnk dokumen]ácl ját. Ehhez klvánrrnk ezullat le 3egltsége{ nyull.nl.

il]N]I\trlEjH$iÍ
Bu.lapersli és tatat ectz táborozás utírn trr"l!]ur]ztus 24*ért lndrrltwrk Torin ba fergyvtlrnemenként 5-5 te-
trát ijsszesert 20 Versenyz.ííve.l akit<et e.t1y csapalvezet - Polgár J zseÍ, egy versenyblrr - Cvikov-
szi<y llert;nc, és egy e<Izíj - én - kisér{ijk.

a lra.r,Év IÍJ ltl_.rs kijlíjn repiitíjgépéll lgcn kelloÍnes r..pijlÉ;ut után érkoztiirrh meg olaázorazágb.\
alrol nlár. L'iztositv,5 vult .r magy.rr csapat gzálÉshelye a coRsÓ t loNt-érr f6kvÉí corEGGt UNr-
vcxst:rÁnl épiiletébc]n. A magy.tr cs'trp.rt lnin(l._.n t.\'ának kijlijn gzohíJ.r volt ég a gzomgzédo9 kol-
tégluín ebédtiíiében Diin.len igé|tyt kielégitij élk zést lrlztositott.ik.

.^z e.lzési lr_'lretíJséget .Lz e_lsí-í rrtrpt l biztcrsitcrtták a szállástrr+lyiinlitÍjl elé.g tlless.ze íekw i Palazz
veltrtt ki.illitaisi csurtr<-rktran rnegy err,yLrt:n a vc-.rserlyek szirttrelyer is volt. I{ezdetbern lzgalmakat oko-

z,ott az olasz autr5}rrrszok 1,onttrtleirrsciga i1e a lTlql.llyar csapat mikrobuszával ez a problérna is megol-
tl <i cl r:t t. 

.
A starlicrrrb;rrr lnel.ltttrtott i.gelr l.ilván5'cls mL.grlyit iintre.pség utárr me51kezct dtek tr versenyek. Vivásbarr
JQ clrszá41 l.4tt téril eis l}]] rrÉji verserlyz je in<lrrlt, hat nenrzet kijztijk Ma:]ycrrország ls teljes csapat-
tal.

A versÉ'ny elnijkc az trngol De t}erlmotl f rendez re az olagz lN. Malrgiérot]i. A Dl.ektolr Teclrntk 3

t.ri"-J;it |ltkos szawazássttl választották, .r lÚgti'bt, szavazatot cvjkovgzky Ferenc kapt.l. A Jury D|rppel
r-l)e polgár Jozsetet vátagztolták b'e.

Attr.lrrs;ztus 27-én n1611.|1q7.<|íjr.lt<'.k a viv vers:erryelk és sze;lle_.nrber 5. tartottak,Verserryz lnk a ktjlijnbij-
z sz.i tttrll<llrrtt ..t k?jwtltl< <-lziíkéJ>perr sz ere1rt'ltek;

f'érri_tÉr tJÍlyÉ'ni: ti_/ intlrrlil
A selt:jtezííbiíl l.'iir'c.trl Gátrcrr 4, Kol'.it:s lslván 2 és Takács Alrtrrl 3 'gyÍizel'erntrrel nJ.rrt tovább.
ll. fr,rrirrlirlrrjl ti'iirelcti 5' 'Dakács 3' és K<-rrrács 3 eyí5zelemntel trtenl tovább.
tll. tordtrl<íl.tol, b't'tr't:t1i 4, - '.l'trk,ícs 3 u.y(Sztllelrunel nlet'rt tcrwáb}r !(<rvács 2 gyí5zelmet aratott és e:zze,.

kiesetl a tclváblli kiiztlt-'letrrb l'
}rozé1'liti irrtéítlíjl: Fi irelrll l g1yi zelelntrtrel, llaká(:5 nirgy ltijztlelenr után 3 .qy zelentntel - tus arárrnyal _

l<i trsett.

A versetty végererlrrr ttye: t. Rolrrancrv

It. SJzternk<-rvocs

ÍIl. l'lal_-lrow szky Pol.
tV. PirteIJi ILa.

' V. Lrleboviclr Ul?5S
Vl. !isewsakY Pol.

F'.q4i.-tí;t cstlLati Yla.qy:Rlrluáriar 1 l:1
. Lá szl 2 gy.r 2 v.

Kovács 3 gy. l. v.
Takács3g),. 1v.
Sz.loverrszlcy :l gy. 1 w.

5

4

:l

2

1.

o

9Y.
gy.
gy.
gy..

Y.
gv.



MagyanFranciaország 9z6

' Ftiredi 2 gy 2 v.
' Takács g !v. 1 v.

Szlowenszky2gV.2v.
Itovács2gy, 1v.

Magyar: Anglta 9:3

Fijredi 2gy. 1v.
Takács2 g!'. 1w,
Lászlrr 2g3Y, 1v.
I(ovács 3 gy.

A 4 kijzijtt nagy kiizdelembe'l klk ptunk a szow.|etunl egyijttegél l 8:7-ré'

, Gy zelmek! sztankovlca 3l 
'Jelbovtch 

3, Rolianov 1' KotyéBev 1 lllelve szlov Ílszky 3' E'tlrádt 2|

bá jz! a, J<ovác6 1.

l{ ul. llelyért Magyarország_ol agzot" zá'é 9|5

cyíizerntet<l T.káca 4! Ftiredt 3. szlovetlszky 2| illelwe Plneui 2t Del Francla 2l Granlei{ 1.

Végered.n ny: l. szovjearrnl
ll' Lengy lo.Ézág

{ nI' Ma.qyárorg?ág
Iv. olagzország

'Kard eévénii 43 lndul .

_*!ej!c3é!Íi!- Kijrmijczy 5' Tordat 5' Gérewich 5 gy{ízelemmal menl towább. !4É-99g3l9!duÉ!É!i KijF
lln<icz,y 4| Tot'dal 5t Gerev|ch 3 eyijzeleÍllmel menl tovább. Kijzéodijnt bÍíl: Ge.ewlch 1 gy zelemmel
( t<drn j(:zy e en) T'ordoi é3 Kij.mijczy 2'2 gyííz lleín nel 1-1 lussal klestek.

végeredlnánvi L sidjék URss 4 gy. hottvgrseny rÍán'
lL Maffet lta 4 ey.
tll Nazlinow URss 3 Éy. \

lV. Nowara Pol. 3 gy.

, V. Kanoczky Pol. I gy.
VI; T, Montano lta O gy,

Kard cs.rpat: seléJlezÉi: MaÉy.i AnÉlt.r 12:4' Dí. N-agy 4 gy. o v.
. Szepesl 3 gy. 1 r.'

K rmijczy 3 gy. l v.

t(ierevlch 
2 ey. 2v.

Magy.: Fr.rncla "'" :il::Í' :-;.. ::.
dr. Nagy f gy. 3 r'..

Torday r gy. 2w.

-N}olc kijzijtt Mágyarország:IJengyelország 9l7' }<ijrmijczy,1. Torday 3l Nagy 2. Gerewlch 0, luétv
Novara 3, K.i.veczky 2. Blrkowszky 1, Jagelszky 1.

Négy kijzijtt| M.rgy6.orszác|Franclaor'szág *4' Kijrrr czy 3, szep si 3t Tordal 2' Dr. NaÉy'l.
!:tsíj hetyért: szovletuni |Magyalorgzág 9:.4 szidják 3, Nazlinow z, 's."".''o' 3| KrovoPu.kov 1| ltléa_

ve Dr. Nagy 3t Szepesl 1.

Végp.e.ltnényr I. szovi tuni
lI. M.rqyaro.szág
Iu. olaEzország
tv. Francilrország.



Nőt tör eevéd! 32 lndlrló

selejtezőből stmonfy 4' t<..íroryí 4, K oltárryl 4 gy62elemm€l mont lovább.
Máéodlk Íordúó| slmonfy 3I KáÍotyfi 4.'Kouányl 3 győzelémm€l m€nt tq/ l5b.
KijzéPdöntő: .slmonÍy blztosan Jutott a döntőbe, Rollány éÉ Káro\.'t kt€clek KárobrÍt tgon közet álJt
a döntöbe l\nesho.z, cgak tugafiínnyal eBett kl.

siÍnonÍy magagEzlnvonelu üvállsal nagy küzdélemben néeyég holtvgaéeny r'lÁnt megny€tta.ó Yers€n]É.

.yésg9g-!É4y.- L gmónÍy Tóth Ágnes rragyarország 3 gy.
|l. stah.l Rorr\ínla 3 gy.
lll. sikakouna URSS 3 gyl
lV. Balon Pol. 3 gy.
V. Chlrkowa URSS 2 gy.
Vt. Ceretti I r. 2 gy.

Nől tőr csaPal: Magyarolszóg:F.artcláország 5:11 tlargay 2 8y. 2 y.
Slmontty 1 gy. 3v.
r<ÁrobÉy 2 gy. 2v'
KórÉnyr o 4 'v.

Magyado rszáelolasz('rezée L2'.4 K&roly$. 4 gy. o v.
Hdrsay 3 gy. lv.
Si-"rrffy a gy. lv.
Kotlányl 2 8y. 2Y.

8 kijziitt Magyarországzl'engyelország 9z4 Sass 3gy. 1v.
SimorrÍÍy 3 gy. -
I{ollányl ,1 gy. 2 v.
I(árolyfl 2gy. 2v,

BJelowa 3, lvanova 2. llletve: I(árolyÍfy 1' SlmonÍÍy 2,

3. hellyért Magyarország: Frbáclaország 9:6 Harsay 3,

Josland a., Plccard 1, Lewel 1, Ce'rettl 1.

Véget'edrrrény: I. Szo.rrjetunt

lI. Rornánia
IIt. Magyarorsz6é
ry. Frarrclaore,zág

Párbajt r e.evénl bain<rksáq: 56 lndulá.

I(árolyffy 2. I(ollányl 2, SimonÍ$r 2, llletve

Sellejteziíbiíl: osztrics 6r Erd s 4 gytízelemm*rl tow bb nrerntek' Muskowszlsy

2. fordul tr l: osztrics 3, Erd s 5 gy zelemnrel tovább ment.

3, forclrrl b l; Osztrics 3l Erd s 3 gyi5zelemntel towább ment. t

l(ijzépd,irirrt : osztt'lcs 4, Ertlíjs 3 gy zelemmel dijnt 're jutott.

Végereclnlénv: I. Pcrramanow Ulass hármas holtvergeny után
ll. Granleri lta
In. Osztrics Magyar
fV. Brettl"rolz Sveic
V. I{auterr Sveic

,.:, Vt. Ercl s Magyar

2 gy zqleimmel klesetL

Pá!"bal! r csapat Yerse.rry:

Sele{tez : Magy:Turtézia 15:L

Ma.qy.rr.rrszág: SzovJetrrnicí 5:8 Skakolina 3,

Sass 1, t{arsay 1.
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Muskovszky 4 gy,

Varga gy.

ErclÉíe 3 gy.
Ogztr:ics 4 gy.

1v.



Magyaro rszá'gzCllba 9;6

Magyarország : F'ran cia

8 kijzijtt MagyarországzSzovjetrrrrl 9z7

Modzewszky 3r Valetow 2, Lurnpszky 1,

4 kijzijtt: Melgyerro rszág; Cuba a;2

Flalnri

Muskowszky
Ercl s
Osztrics

1O:4 lvluskovszky
Varger

Erdíjs
'Oszlrics

Varga 3, IVluskovszkTr

Paramonow 1.

Varga
Erd s
Muskovszlcy"
Osztrics

lvÍielse 3! Hel'rrr 2, Peter 1,

2gy. 2v.
1gy, 2v,
3gy, 1v.
3gy. 1v.

3gy. 1v.
3gy. 1v.
2gy. 1v.
2gy. 1v.

2, Erd s 2, Osztrlcs 2, illetve:

2gy, 1v.
2gy. 1v.
2 ey.
2 gv.

illetve': Varga 2, Erd s 1, Muskovszk1rMagyarországlNSZl( 5:9 Beer _3,

1, Osztrlcs 1.

Tehát a magyar vlv csapat
1 els ( Simonffy)
2 nráscrclik ( xard és párbajtÉ5r csapat)
3 harrlradik ( osztr{cs, t r és niíi t rcsapat)
1 hatocllk ( u:ra s Gábor)
helyév<rl az lndu} 30 nr:tnzet nerrrhiwatalos pontyersenye
Jetuni nr gijtt.

L Szovjetuni
n. Magyarot'szág
m. olaszÓrszág
tV, irengyelország,
V. Rornánia
vI_VuI Franclaország

NSZt{
Sveic
Cuba

ezzel jc.lent sen hozzáj&rultunk a kijzel 1oo tagu

szerlnt a másodlk helyen végzelt a SzoY-

73 pont

3O pont

20 pont

18 pont
1O pont

7 pont

? pont

7 porrt

7 pont

lnagyar sportclelegácl nernzetek grortversenyében
eltogl{rlt 6 hely hez.

Áz erednlényék kléÍaéketésénér Íeltétteni-it flgyor!:mbe kell vennl' hogy kb. 40 olyan Ísm r( versenyzij
szerepelt ToÍ}n ba akl orÉzága válogatottJávat onnan egyenes n az anka.a.l vllágbernoksiígia uagzott.
( Pt. sidlák N.rzlinow| Rom nov sztatrkovlcs, Blelovf\ cht.kov.r oump. . vtlágba|nokok vaéy az
otasz, a lengyel vagy a F rancla cs |P6tok.)

l\y'tgyarorezág vtv cserparáb6n vlszont égyetlen olya'r versény?ií nem ézetepellr .tkl togj.! az ank.rr l
vllágbarnoksrígra utaz clsapatndk. Vlv lnk enrrek guenére nem Játézottak aláaendelt sze.épét klB sze-
rencgéyel vagy tiibb rutlnnat lényegr:sen lobb eredmények Ez.ilethetlék volna higzen az egyénl ver_
senyek go.án Gerevlchl Kouányl. F' redi' T..ká.:s, KároryÍfy' Torday é9 l(ii.m czy c6ak a ktjzéPdiih-
t b l stek kl. kijzUlilk az lrl bbl 4 csak 1-2 tusral.

Kiilijn kl keu emelnt slmonÍty T lh á.gnes szereplésél az ertis mez(ínyben akl technikai é9 taktlk t
tudása meuelt kuztlíjképességb l ls nagyszeriien vlzsgázott. KlemelkedÉi eredmény Yqlt. ílat6l párb J_

! f isapetunk szovietrrnl 6u nl Ílatal k.rrdcsaPatunk t engyelek ellenl gyaizelme' ahot á két rogjobb

te{egltmén}.t nyqra ember vfrrga ég KijÍri czy volt.

Remél.|ijk| troéy éz az er s verseny hegznos tépasztalatok.lt lelent Ílalalj6lnknÖk 6 mosl mégcaak
helyenkénl mulakÚ! J vlvásukat késeíbb éu.rnd sllant tudák.
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ö.lzlntérr ült..q keu j.'r4yozneÍl\ hogy érednlényesség gzémPontlábót hátr,í.!í Jé-léntetq hogy caak egy'

versenybil.ánk vo.tt és az ger kálsógeg, ho!,y ekk('.éi viÉgversenyÍln' m9lyen 4 komplott ötlagu üvó-

csöp.rt vell részt' lcewés irPJ üvórng$ten A 11 .rapon kerésztü| tBrtó verg€nyerr vannak veréényzőkl
aldl( ve.lrírnyben vdnnák é5 vann/rk irkik lesztl(jl(. vBnn.rk olyanok akik rnár wersenyeztek. de a cEa-

p,!tbdn isl é| Íogniilq t(Jrnószeté's| hogy rrús-mús progt'ötll sz{rrinl kell készijl'|enek' Az edzéllek btzto-

!]ltii-.iiíhoz v€rlatnilrl irlltroz| holay a verseny€kcÍl s€rlál ós miís olszágok vergenyzőll egealeg özok ed-

"és.it llllgÍi!{yÓtllt'!]siik' í{.gyv(:.nelncnkéÍú 1-I edző.e ténne szükság. Mlvél az edzésok és vergenyek

i.l(;i)(jrr és s(,ksz.'r hél}'lleq.is nÉs 
'll'lyÉrl 

vannalq .r sportÍegyelem l9 Jobban €{lenőfizhető ha ném

eq eJzat ul.tzlk d cs.apalta

Zarándy Csaba
edz

lubilnrrni llurtiiln l(upn llnirlmltuimbun

1{r''iclc"lrlr+,iilr v;irr;s<r a X. P.,irLlajt r Liur<ipir Iir'rpál 19?(), tiJrr'ilis 3*'l-érr re'nclr_'zte ÍÍleg. A Jubíleumi ver-

:-,(l'_l!' lt.i:,iLárrllrdfll lrritrcI liijlsííriége'..ilren rlléltíl v<rlt r:. tra.r:yornárrytrkhcrz és lgazolta a szakmai kiirijk_

}-r.-:rt kitlll-ll<rrlt nézettlt, l-i()tt,y ez É1 lrár.<rrrlner1)o:i v(?r!'t?rly 6t,. év elgyik le.grangosabb párbajt r eisetrlétryc'.

A,z: lrlér n4)lll|.s.1L (t r'errtl<-_zijséÉ. lt.rrtt:nt itz tlt! sz ,kis város lakcrs.sá11a igyekt_-zett irnpozárrssá, Linnel*

;liw.i (tl.j.tt!ri r,'.,t .r rragy 1xir'lltrJtí-ír' f esiztiv.itt. l\,z, uj:;tigl.ok r>ltlalakat szentt:ltck tr férryképes tuctositások-

tlt1k. l\tiret r't+ jn'r'lrrlrk, t'?. trtcák n(lIllzetkLjzi ?,!iszl', rliselrr':rr1 a kiral<atcrkbirn tninclerriitt t(ír'ijk, nraszkok

é:; t{|t:tttci,Jy.,(ir-]Ll yivo ic.rt ll< jelr.lrrlt"ttd.l< <r íí:i r'|r-'krrráci t. 7,stlÍoIás!g tete wtmrrak a szállodák és amerre

c:sirk tlé>z.ittk, it p.ilyrrtr<lwrlre|llr éttt-.rrrrekl )eÍl v<lq.'\r az utcákon, rrrelegitíís, viv<izsál<os csoportok iittvijz_

lik 1r.:i.111,_1 .:I t"z,itrtbtr véve'', l<i j(jtt t'.l; l(i llr-r'acjt távol ezuttal...

.,\.z. e.tir'z,t.,l ,...s t i }Vt'? tis:e:l< tt rt.'l t.rtetit_,1 re irzt rirtrl.rtjálc, ho_Í],y (.t c síJ})artversenybe'rr el szánrcrtte-'rzÉík ktizijl

csÍ'li l]tlktrr:sl tis l]rutxc.ll.'s ( s.tpdl' li ttr:ltt itr,.ltrlrt.rk, elgyénibe'rr pe'rJig éppen hogy csucsra wan kilá-

t.'rs,'rtr.lt't 2{'(t litfvej;/,e:i frrl.utl ire-'.

A \,.tlr9{.lty,,t'l'nrle,ztl:;é.le tltjtlr-l,:lnt_.sr:lrcl t:lr1.Je'<1r:tl ll:lrc-:te_'tt, hiszerr az 1953-ban t'Htliclc-rrlrr:inter Pol<alí

l-ltri\"etl irrrlilcrtt jt.lerrtél<lelen e''rtyérli \.e\r11(.'iy(}' rrlerjd az 19íj0-birn etrhelz krrpcsolt tjur pa }iupa igen

rré1isrr..'ri.ivti tr'tt.- *i:. l-lir..;z,noli>ár vílt rt'riri,'l Cr IlYurtlerti' rrrirrcl r szocialist.l clrszáÍf'oltbiln' nerncsak rrrlrrt

tivc:rrl.tittii t t'il1rt,obtr, litt:l1, kt_.Íesztrr,t:t:;zr.:ttit tri'ljtr .Lz etrrrípai tr'liír'llajteírr.ivástrtik, hanen arrrrál a serken-

tíí tr.rt.isárl,rl f()1 |V.l i*, irrrl,:lY cr ki'.il..';lrlriir.ií viru klulrrlk pí:rbajt r'newellíji rnunkájában és csapertépité-

sél-letr d'Z' l:ttrrtrll évliet:clkle'rr l.l Jt4lltlrt..rtlrcrz.rll't.

Niíelíítl r,'-rtérr rrirrk (::;.ipatl/rlk it'lei szt,,l e:1llusére, u julrileurn crll{íaln,áb l e.'n1r'ettJenek 'rleg 
r:gy kis wissza-

p i ltarrttír :..t .r zl r'Í't-'(l tt.t'tt r'rl'. í i, lli z<ll ra:

ll !-!t !-: tr'r [su.t r 
gr' *l]:.: t-<..t!'i-.

I 9'l .). l)*:r'ret ( t"'..)
i..154. Wolt.:r' ( t-,rx.)
1 ()55. Sclrutrrirdclrr.'r' ( Sv,ilc)
I (-r ii t,. Lr> se+t't ( Arrsz t riti)
l9lt'i.
195U. Nluuer ( rrr.)
)959, F-i{,rr1,1e,r' ( rVSz,t")
J 9t)o. (]rrerít:r ( Nsz. I{)

l9{ie.
L e7C).

19{i1. t)r''. nred.r ( It.)
1í.)(i2. [1árány ( Ntaqy.)
1lJ63, f)r'cyfus ( f'rarec.)
7964, Rorrrpza ( NSzX)
1.!)65. Niel..rba (.lengy.)
196.b, I(rrlcsrir ( vtargv.)
7q67. Nielaba ( t,errgy)
't96{.1. Srnoliakov ( 5zU)

].ilkan<->ilrov ( S.zU)
Nikrrrrr sik.rv ( SzU)

ElltáugJlg.u,',
l ír(; l " lle.t]icr Warsr5
1,962. F.C. Cii;terborq
t9trl}. }<ircitiq c. París
t9r-r.1. OtzC Llurlapest
19C'5. O5C lir.rilapes[

1966. OSC l3tr<lt:pest
1,'.)()7, [)ynaltro lVllnszk
196Lf. l|,ln.rrno Minszk
19tr9" Dytrarno Minszl<
197(). Dy'rratttcl Mírrszk



A ferrtl erednrénláblázat magyer nrérlegét Jawitja a sok kltijn d nt benl helyezés (Schnri<lt Préda,
Erd s Sándor, l(ulcsár stkr. vlszont rontJer" hogy az oSC-n kjvirl bár riregíordult a }lSE ég a BvSc
ls Heldenhelmben, az .Eur pa I{upán számottev eredményt ezideltg nem érlek el.

Hazánkat az . idén az, sc, valamint a szijvetség vtv csapatal képviselték. oSC.: Dr. I{a,usz, Kut_
csár, Nenrere, Dr. Préla, Dr. L6szL . .Az egyénl indul k: Schmitt, B. Nagy, Fenyvest. Muskovszkl,
Elkisérték a csapatokat: Dr. Frenkl csapatwe zel , Vass Imreo Tari István vtw edz }q Bárány Árpád
versenybir , ezeken kivi.ir Gyarmati Mihály technikus és Vá"y Attlla rrlw mester, mlnt versenybir a
rendez ség megilvágára.

A csapatwerserlyen 19 résztvew 5 csoportban kezdte a kijzdelmet. .Az osc az V. csoportban lqiop-
penhágával, Arrtwerpertnel és Milanowal ke-'rijlt szembe. Az ered'mén5rek:

oSC-Koppentrága 11:5 ( t(trlcsár 4, Iász.l 3, Nemere 2| Préda 2 e,y.)
osc-Antwerpen 11:5 ( I(ulcsár 4, Nerrrere 3, I(ausz 2, Préda 2 ey.)
oSC-Milano 10:6 ( I(ausz 3, Nermere 3, Kr.rlcsár 2, Lá,szL 2 ey.)

Az osc tehát csoport els ként kertjlt towább, arrnál nagyobb wolt a rneglepetés, anrikor klderi1lt'
hclgy a párositásbarr elsÉí ellenÍélként St<rckholmot hozta ki a verseny rerndez ség. Az irreálie pá-
rosltásnak semririlyen logika.i alapJa nem wolt, igy ezt a manipulácl t rneq rrta a magyar és a svéd
cserpat wezet sége, melynek helyet is adtak, igy az oSC a Milarro-Rouen mérkí5zés gyijztesét, wagy_
ls isrrét Milanot kapta, trogy a legiobb nyolc kozé jusson.

A megtsmételt talátkoz r4ár'atlanul igen izg',alrnasan alakult és csak l{ausz páratlarr ktjzdenitudása,
valamint Nemere rnagablztos f lénye hozta ssza a vegztésre áll rnérk zést.

oSC-Milano 8:6 ( Nernere 4, Kausz 2| I(rrlcsár 1, Préda 1 ey.)

A leg|obb négy kozott az oSC rnár inrponál blztonsággal wert'u. a nagy neweket Íelwonurltat Wars
csapatát.

oSC-Wars 8:2 (Nc'mere 3, LászI 2| I(trlisár 2, I{ausz 1 gy.)

A d rrt ben tehát Minszk csapatárzal keri-i.lt szembe az osc és az enedmény ellerrére, a látuttak
alapján elmond}ratJuk, nem volt esélytelen a gy zelenlre. A mérkijzések nagy rész,e vezet(j magya,r
pozicl után egy találattal billelnt a szovjet íiuk Jtrvára és ha Kulcsár trrclJa }rozni a forrrráJát, ketten
Nenreréwel eld ntlrették wolna a gy zeIrnet a lnEguk jawára.
A csapatwerseny során Nernere egészen kivárl an wivott, witte maqával a csapatot és tiré.g arra is
tellett erejéb l, hogy a találatarányra wigt'zzon. !(ausz és Llászl vivását a bizt<rnságra t rekwés é's
kiiz<líiképesség jellernezte, Pré<ta vlwását és ereclményességét dz eclzéshiány eríjsen korlátozta. Kul_
csár dz alkalommal rtern tudott fe-'lnijni a feladathoz és bár nagyon akar{, dijrrt akci l sorrei ered-
lnén5rtelenek woltak.

oSC-MÍinszk 3:9 ( Nenrere i, Kausz 1. gy. LászI or l{ulcsár o gy.)

Az osc csapata az eddigi hárorn kupagy zelrne rrrellé m<rst egy rnasodlk helyet szerzett, amely az
er s nrezíínyben nritrden dicséretet rrregérdernel.

Az egyéni verseny 35 hetes csoporttal, va.gyis 245 in<tul wal kezd dijtt. !y'rár az els Íordu.l 'ráz sl
volt, hlszen a háronr továbbJut , egyentéí gy zelem esetén, találat-arány alapján Jutiratott továbh,

A két csopor{os el mérk zésb l, Lászl dr. t<ivételéwel, valamennyl versenyz nknek slkeri'ilt a leg_
Jobb hatwannégy kozé bekerijlrrl . Az ltterri eredrnények:

Schmitt-Roshern 1o:6, Fen5'vggl Jacobe ?:1o, B. Nagy-Melcher Lo:?, KulcsárJoha1sorl 1o;4,
Pré<ta.-Yung 4:10, Nemer'e_Wessel 1o:5, Muskovszky-CsernyusevÍcg 1o:3
Ebben a Íordrrl ban tehát klesett Précla és Fe.rryvesi.
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Ereclménvek a leglgbb.32 ktjgij.tli
Schnrltt_Trost to&| B. Nagy_Snroljakov 6:1o, I(rrlcsár_lillebeck 1o:5, Muskovszkl-Nembre 1ol7
Ebben a fordtrl banr B. Nagy és Nemere wlvásában az. elfáradás Jetei rnutatkoatalq ez tilnt a gzein-

lé1 számára kiesésiJk ok nalc.

Elgdminwek, a le.slobb 16 ktj?Qttj

Sclrmitt-L,ippe Íaz4, I(rrlcsárjBehr 1o:5n Muskovszky_Nlkancslkow 9:1o

E"e.l*énvek a teejobb ozottz
KulcsárJrrng 10:6, Schmitt-Smoljcrkov 1o:9, Nlkancsikov_Nlese 1o:5' Polzhuber-Rohlln 1o:9.

A leg|obb 4 kozé tehát két magytrr kerijlt. Ha Muskowgzkl Nlkancgikov ellen nyer llásban nem

kijvet el takttkai hibákat, nagyon kiinnyen lehetett volna három ig.

A dijnt alakutását a táblázat m..tat1a:

tábla

Holtverseny: Nikancsikov-Schmitt 6:5

Vé_e.erqdménv:

l.-Nikancsikov ( Szu) 2 gy. ll, Schrnitt ( Vt.gy.)
o gv.

gy; tll. Polzhuber (,+u.) ,lgy. lV. l(trlcsár ( vt.gv.)

A dijnt negy taktikal harccal irrdult. EzI bizonyitja Schmltt kett s verresége Nikancslkowval' egylkitk
serm akatta nrég e'kkor clijl re vlnni a clijntést. SaJnos l{ulcsár ktkapott PolzhubeÉ l lgy az els ség-
be nrár nern igen tudott belesz lni; viszont ha ríols mérkíjzésén legy zl Nlkancslkovot' akkor
Sclrmitt mijgijtt ijvé a másocllk hely. I(ulcsár remekijl xr-:zoltt* n ,r 4',2-re wezetett, de ezután befe-

Jezései Sorra neln sikertiltek és wesztett.

Igy keri'ilt ismét szelmbe egyrnással a nap witathatatlanul legtobb két versenyz je, Schmitt és Níkan-
cslkow. Mint várhert wolt, tart zkod an kezcltek és harnarosan letelt a vtv icl . A Íelkerekltés után
Sckrnrltt egy hazárd tánrerdásra indult, mely ráesett eUenfele pengéJére, ki onnan rlposztoznl és ezzel
gyt|zni tuclott. Az utols akct<iját a ma.qyar flu uey magyarázta' hogy Nikancsikov slxt védését kerti-
tend csel flesstátna<lást lnditott, ellenfc.!'e azonban a glxt }relyett quartot vett. Hát ezen mulott'az
utols találat.

A fáraszt<j hárorrr versenynerp után elnrondhatJuk: versenyz lnk derekasan kiJzd ttek, a 'kéi másodlk
és egy rregyerdik hely ez alkalomrnal is lgazolta a nlagyar párbajt rvlwás el kel helyét a nernzetkij-
zi vlv életbert. ElmolrdhatJuk: J l esett az az erlismerés sportkiildcittségiinknek mely egyrészt a ven_
déelét heriderrlrelrrri polgárság részér !, másrészt na!.y ertlenfeltlnk a Minszk| Dynámo rnlnden tagla
részérííl f elérrk nregnyilwárrult.

Bárány ÁrpÁd
viv szakoktat

(

{r

I(ulcsár
Polzhuber
Nlktrncslkov
Schmltt

DD
4D
44
51D

DO
D1
D2

2
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lllnmnutkÍini terli [ rvgrsuny Mutiáhan

A Bol1;ár Viv Szijvetséi3 keldves rne.ghivásának tcttijnk ele$et, mid n L97o. áprllis h 23_án o ra-

kor elinclulturrl< cr bur1a1rr_.sti Keleti pályau,lw.rrr l a Pcrl<íni.r express hál k<rcsiJában" A rneghlv6s ér-

tr.rlttrétrc'tt két vc.rselrtyzíjwel kt:lltrrrt utra: Czal<kel tstvárrrral, cr ViJriis lv{eteor flatal t rvlv J val és Sza-

k.ics Gy'ijrt3gye| aki iclertraz<r íi }It-llrvéd szirlr:ibt=r| VerserlyL-?.o A regge-"l nuír'fJelgráctban ért bt:trrrtin_

keit - lrtrren kc.zr.lwe egyre nragaso<l he:-''yt k kijzljtt szágulctott vclijnk wontrtunk. A N/torava áttijrés

t:s<-rtlál.rt,:srrn szé:p szlik szikl'aszwrclolcct utárr rlélrrtárr 5 ra kijrijl érkeztijnk meg Sz fiába.

})<_llq.ir llttr,ítaltrkkal elkenilti.ilt egyrrrást. I'íe>sszas l<ézze|-Iál'll:al val rntll}yarázkodás trtán - hIsze-'rr

r-l,jyi}:iirrll. st:rn tuclrrtt l.,ol13árul - sl]<'erijlt e!utrturrk a }]alkarttout'lst nr<rclern iroclahelyiségelbe, ahol vég-

l'e tucllak trrár sz,5l érterri. Na4yon l<edvt:s }rijl-t]yek ve-tttlk kijriil br''nnijnket és igen el zékenyen

iiz<.,nltal kijrtr-llel-forrt irr.litotttrk arrn.rk kiiryorrroziisára, ho.rty tt.dajclorrképpern hol js íoglalt a Viv szijwet-

sétl részijnkre száltrist. Igy tr-rclllrk nie'q' lroqy a [Ji.irt.r Hote_.ltlen íou.r.rrrk lakrri. Kijzell fél rás auttrás

:)ot..in - tlrlkijzl.lt.rr eltrat1ytuls a wárcrst, errl sér;eken roLlol1tr-rrtk ker'esztijl és rrrár' azt. hitti.ik| hogy a

vllírg v gér'r: lllc.É4yijl)k, wégrt_' tll rke--ztíirrl< c'tly ttro<lr:rlt vtírt:stlegyedbe, rrrelyr l kitleri-ilt' trogy az

l9n{]-,rs Vl'f trlkerlrrrátr l épLitt. Ma a sp<>rt céljait Szol!_',.ílj.r, olyasrni, nrirrt nálunk |l'ata, de lérryegesen

nagy crbb trrét'ete:kLrert.

N,lirrtárr elUogl.rlttrk szcrLráirrkat, riivideserr rrre.:;jt-'lent Jcrttev sporttárs, a Ilolgár Viw szcivetség uJdorlsiilt

f íjtitl<.íro t-'.r1y trénrettil tr_rrt fiattllerrrbe_'r t<l sérrrtéberl. Nlirltl<irte.setre nrtísrtaJr a kele'tnémet kijldijttségg'el

trr.ir :-z.irtte tLikéletelserr ttrtltrrrrk besz.élrri. A l titkár nrély s.r.|rrálatot íeJezte kl, hoÉj,y crlkertiltijk egy-

mí9t az állo'lr.ison !.!' biztosit()lt r nkL-tl hÚgy ve|ldé!!szerétetiikkel kárp tolÍri log'ák tr dolgot. Fjz Jke-

''iilt ls tleki iiz (dl<ijvetk l jz ('1L.l(í rldp.,kl].1r!.

A szonlb.rtl nap vár.lsrrézés:jel lelt eI.

s"(iti.r ige'l szép és rerlrlezetl w.ircls. Na{jy tisztasáq ur.rlk()Lhk mindenlitt és arnl n l{'gjobban tet!5zetl|

iLrurl 9()k a Íq a pdrk és dz erdij, s-rinte a vár'osl t,eller'iil.Jté|) i5, :,z fiá.a ]rí;te'ljesen l'ányonÜa bé-
lyellél d Vltos.t - .j2 i' 22oO m lni1rln!' llogy' ll'''ly Pá. kil rnéterrL a v.irost l délre nld]liii'o.lik h.1-

vds Úrmaival _ és d'l'(.ly a v.ííos lnin,r(.ll |,ontj.if l r'én'ckijl lÁlszik s áll.rnd tájékoz dási al.rpol

Ílyujt.rz i!legetlllc'k. AJrí'yiI.l l{!Íl\'ii''a;z;j d hcgy tátv.irl}'.t' }'ogy l''éqké.[iik bol_qiír t arátsinkat; 6 ver-
sqly ut.'lít le}!yt<k ll(:ki'ink lt:he'tí;vé' l'ouy Éét'l{o(:siv.ll í lnrehessiink rá. Ezt ké5zséges()n meg i.r igér-
tdk.
uélt'(.n m(lqd.rl(Ez(ltt d k.1letrI n'el ktil.l('ttség: Herter' ve2été!'év.-.l né.:y viv ; Raschk l PÍeifÍéf| Schen-
k.)t és Mell!r. 5.tj!to!,, .rz ulr'yfutcs.1l( ule!]l voti lel,'iy14 delegácií) lolIlot|dta részvélél, igy másnap reg_

'lljl 6 kiilfdlJl és ?2 l'az.,i viv(i ré szv.il ('l é\'..l h(rzdí;dl(jk lll N .l kLl7dcllll 'k .r2l Esy..t?!'ni sportcs-.nok_
l'.rfl. Az ctii:.l.tL.s (cc}l|lik.ri Íl.-'!!t)e$Zél s .dapjllll 5 l sol}()l{ irldkult' .rh()nrt.rn .1-4 Viw iutott továbL' a
vB fcÍl(l:t7e. sz(.ti|ll' v1rreetlyzí'ilk ki,rLll Sz.tk.ilcs a llellyedik (jsoPo.tban a h.1rtÍl.rdik helyen m(-:nt

tovább k l 5:o-ás !!yti"ctel|llnel. A 
')ol!.}lt. 

l)in l.bvt r é!, l<,1vÉitl'(tz éin szl.it l egy rínt 5:3-as verisé_
lIe| szenvt|d('lt' 'ldll.rjr!l{ .!z eleién. N|-ltezef' lc'1(iiilt l''('g il vivarstJa, de á kés bbil)k 6orán lnc.l4t.Jált.t

,jn'r.rg.,t.

c7dl(kel a2 ijti'(uk cgot).)rtlkr kerult' Els .ljrsz j,i !'Úrán .r h(,ll!á. zsivkov .jllen 4l3-as vezet snél'
e!1y i)ssl..ijs.(pás sorál' fé|r.'pedl a 9ze'nhélj.l és hoss'.l'r Percekil-l ápolásra szo.ult. Az orvo:i laná-
( s(rlla neki| hoqy rrailyja abt.! a vivá-t| (j Er7ollbfrn Íol}'lill.li .!l<.lrl.r a vers;erryz+ist. '|.-' rnlé gz..te gen a
b.ileset rányotí{u l)élyégét d késijbbi szerePlését.e ég a.nllok llrdhijLt()líl be azt' lloJly tlent k eri-ilt b a
lrdt.'s (lijnli'be. A 25iVkovt t elszellvedett 5l'1-.]s V(rreség után r.árom ljyajzelemntet c sopolt!! sijként

it.totl t ovÁblJ.

Az tillv.r Ír'a..r(lt 20 vivi5t négy (:soportba o5zlolták' .1}lonnat! 3-:t viv jutotl tov.ilrb d kiizépdijntÉíbo.
czakkal a nní6odik c6opol1l)tr'|, sziik:t.;El |,.illq á hdr|ÍldJik csop()dbdn egydrÁrlt 3 gyíjzíjletnnlel ég egy

vere!iél.{gel tllenr tovább. l<iili;!lii5ell j l vivott sz.rkác's| akiÍlÍ,k káJl 5:1-es és (rq'y 5:0-á!r gyí'zelnlo
voll zsel(ow| Nik(,lov é!. Gre.]tenlcw euerl. Egyt]tletl ver{:ségét a né''lel MelteítÉil szenYedte el de
i4y ls cboPoftí)ls ként keíiill a kc'zé},dijÍ'tíjbe.

A két hatos k zéP(riintíib.: 3 nérnet, 2 nlagyar és 7 boleír verse''yj. l(eriilt. szdkác!' for)4atta J

Éz.]rL.plé$é{ és Scllertk.]I 5:3-rr' ( irecs nrev(,it 5:o-ra, l<.1V3ad7slnszkit 5l2_re, T odcrrovot 5z3-ra gy6z-
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te lo! s csak nú(rt,.i't lgy blztogitotta helyét a dt'ntőbeh' Ezo'lved€ü egy, rúr érdektelen voregéget
zÉ,lkoylő' 5a3 a.ánybán. schenkel -mögött - aklnek ugyancEak 4 g.yőzelríre vott _ cgoPottmásodikként
került a hatos dóntőbe.
Nem lgy czakkel, aklt ebben a fordulóban miír erősen zavar{ lrz ldőkijzben. bedagadt Bzemséri.iléBe.
Bár Be'qov e|len '5;1-es győzelernmél ktzdé| ezután három veregég kö,wetkezatti Raechká euen 5:ol

'MalcÉev ellen 5l2 ég Meller euFn s:3arányban tnaradl alu'. Ezufuírr a lég]lobb bolgár verá9nyzői'
Dl'nltrovot 5:a*.e legyőzte, de kát győzelme nem volt elegendő a döntőbe Jutáshoz. Amennylben 62
.llolgó fié.|kőzés Forán a nélnet Meuer regy6zle volna a bol.!ár Malcsevet| ugy hármas holtverseny
alakul}lalott volna kl és ez e6élyt adott volnö' czakkel tovébblut]íaíhoz _ ézonban a némét tlu egyál_
talában nem lgyc,kezett' léy a bolgár vlvó Jtttott stt.üín a döntőbe.

Unnepélyes kÍlreJekközótt| de gyér *.'élnu közijn!5ég olíjtt kezdődött a dönta A hálom német Ílt|

( R.lschke, sichénkel és Mener) kdrbeworte egyBtíBtl 4úg a botgárok párharcriból zBtkov ketijtt kl
győzleÉe^. szErkÉcs GyuJi Jól kezdett: 5lo-fÖ verte schenkeltr maid 5.4_ré z8lkovot. Ezután klkapoll

- 
Las(:hketiil 5:1-re' ókl egyrrr,í s rrt.irr }zerezle győzelmelt. 5:4-re ver.r€ Malcsevet| ma|d ul.a véÍeség
ki.;'v|'tkezett Meller ellen 5:2. Az élen a k}t német Íiu került holtvértenyl'e 44 eyiszelmével, melybőL
Riischke 5i3 aránybtÜr került kt g}a"t.sen Mellc'r ellen' A harmadlk hetyré schenk€l'és szökács ké-
rük e*Varánl 3_3 győzcteÍ''mer és .l bolgár versenyblróÉág jobb indexszáma alapJán a német Ílu hoz_
lö ki gydZtesllek' de ezt a hatéroza?ukal megóvtam.rzzal llogy a neíEetkajzl gzabályok Bzerlnl az
1-3 hetyézést ncrm lehet tndexszém alopján el(lörrténi' haneür le kelt wlvatnt a hottversenyl. ó..,éson'-
llök hel)'t l*i adt.]k lgy szakács Gyrrritrak alk.rlma adódott vivrü s harmadlk helyéÉ - és percEk alatt
!'il -rÍ' győzle sctrélrkclt' ezáltal },iztositotta helyét .r dobógón.

l:J,y.tlak$ll ki ö vécsi'i 9orreÁd|
1. R:rsehke NDKi 2. Mulle'r ND}<' 3. szakács! ,1. schenkel NDK! 5. zslkov.' 6. M.ücs.)v.

A VersG]rlyrt|nd é'z aíség e2 t|ldexszálnok aléplán megáuépltotta a l.rvábbl so.rendet ls| eszerlnl 7| Be-
.l(,v,;s a. Czakkol.

"\z ünnepélye$' eredlnónylúrdelés tlrán vGjndégrátórnk gópkocs|wal klézáJutottdk be.hnunket sinleonovká-
b.\ mely a vitosrr hegy oldutábén épiill' népi jellegü kirÁndr'ólrely -ott baníu vacaoráwat lÁtlak vendé_
g,iil. .é\ lnagaslötl hely a rÍú Panoránr.r véndéglőnknek Íélel meg: liábunk alatt lerult el az egtl kivtlágl-
tt'tt szóii.r tel'.js !'zóps,ó!rével. Különijgen Íényeesé tette a kivlÉeitésl a2| hogy botEár bqrátdlnk az_
nltll iinnel/etlék a llrrsvélot - tl'knlve t'o'ly naptáriuk eltotódik a mj(}nkhe" kápest - és ez az ünneP

. Íláluk kulönii !'!.n negy eseÍnány.
M.ls'lap délélíjt{ elbucsuzt.rttllk' a repülőgépp el eluliizó nétnet ki.ildijttséget, délután pedig házlga2dátnk

'ilér'etilkllda hii.-.n| gépkoc!,iVat Íí]lvilti.k beÍrniinket a \4tosa t€.tejére - ha nem Is 22oo méterlql cauPán
l8(l(J 'lléíFl{Al .ü(,l gyijt,yórki;.lhettii'lk ér vllÁglúrü n.q.ranyhiíl 

'revü lrőfolyásban' mely többnültló év€6
lával<lli'rós) lrlflr€rdv.inyakétlt l)atah trs' lrázrragyságu keÍekrgkoplatott kövekkél jctzl többgzázmétere€'
h(rss"u!ígb.ur .r v.r.lul lezuctuló t)dtelk utját.

A ku.il,is a Vitos.1 l!.l(!jáfől| Íloll(lanom sem keu' lenviigöző' Nenlcsak a wáros t"rut el.teues nqgysá-
:áb.irr e|íjttüt'kt hi\lleln rt ki)zel .loo ktrl. ltosszusá:lbön egészén a tettgertg huzódó Balkán hegyBég

vadot' s,rikl.]szirlJet i5" A null szintc kál kuló'i mélc-gqel tiiz reánk - és tőlünk pá.Ézáz méle.r6 wakt-

'óarl csilk,!' ir h(i. A levÉgíj _kl1Blállj."zla - íleln halLl lel lde a város fi.istl é. Négyon salnáuuk' hogy
vis5za kctl in' tul' rur rk...

És rrlisn'rp ked.len (l'!lb(nl, ll'Iú(líílr beszálllülk ?r polónia exp.eÉs hálókocsliábo és elbucauzunk bolgór
b.rI',it'alIlkli)l - érBy k{:llénntr!' tura emlókeivcl s2'l\.rinkbell wághalunk neki a rniísfélnap06 vonatozáe|nalq

Durk Etele
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$uovrBTsiB&lt mnl$:r

A Magyar \llv Sztiwetség elnijksége ijléseln rendszeresen foglalkozlk a spoÉág problémÁlval. A
rerrclszeres'mrrrrkának ugyez lván rr.inden terijieten megláiazlk rruír az eredményo.

Mlirden kijls méltatás. helyet| beteklntést kivánu.nk nyu{tarrl olvas lnknak ebbe a tevékenyaégbe, g

ezuttal megkr:zdJtik az elrri5kség elátt szerepelt anyergok kijztéséL Szolnok és Zata megye vlv spoÉ*
jár l, walamlnt az rvÍVsz techrrikal btzottságállak beszámol lár { adr.rnk táJékoztatéet ;rostarrl lapszá-
muirkbarr _ a késíjbblekben pedig rendszerc}sen follrlatni ktvánJuk a rnogt megkezdett mwrkát.

SZOIJNOK MEGYI' VIV SiPORTJA:

A vivás mergyénkben a íelszabadrrJás után 1949-ben a Szolnokl lraÁv wiv szakosztályának megola_
kutásáwal lndtrlt eL A niagot hérom SPOTIT végzett wiv edz és két élvonalbe tar{oz yersenyz
képezte. Ezekb l alakult a rvrÁv kard és t r csapata és feJl dijtt kt mellettiJk az uJ wlv nemzedéls.
Tijrlikszentmlkl son 1957-ben alakult rneg a MÁv viw tskolája.
Kelrcagon 1965-bem Uttcjríí Szerkkijr alakult, anrtbíjl ktfejl ctijtt a l(arc^6t Wjrijg Meteor viv szakoszt.
E;zek a szakosztátyok Jelerrleg az arábbi elrrewezés alatt miJkijdneki

- 5zolno}<J tvtÁv vi.'o 1zakosztálya
'- Tijrijkszentnrlkl sl t(Itrizsl Vtv Szakosztálya
- l(arcagl Vcirijs Meteor Viv 9izakosztálya

Eredrnényesség s2ernpontJáb l
clái képwiseli a szakoszlát5rt.

Szobnákon 15 L os'zt., L4 It. oo 1.? tn. oszL., 29 \I. oszt. és, 35 kez-

Tijrijkszentmikl son 8 nI. oszt., 8 IV. oszt. és 27 kezd .

Jíc.cggon 8 lV. osz!. és 25 kez<lijbi5l, íu . szakosztály.

A nregyénkben a wlw k ijsszlétgzárrra: :L86 f . Ebb l Íeln tt: 20 ÍÍ\ Jurrrlor 10 f 
' 

lfi 50 f és egyéb
1"06 f .

á szorn.*r vraY. er s bázigszakosztály. Párbajt r csapata L2 éve az l. osztályban van. F'érft és
n i t rcsapata két éwe van 1n I. osztályba. A foly éwt feln tt bajnokPágorr elnyerte a Vidéki l(upa
V.rndortlílát. ]_969-berr az utánp tlás serellgzerrrlén rnegnyerte a Legjobb VÍdéki Nevet egyesilletek
részére kiirt vándorkupát. - Egyénileg B. Nagy Pát olirnpial cspatbaJnok, Nérneth tlona az xAtr vá-
lo.gatott kerc't, Datrics l.'erenc az utánp tlás keret tag|a.

A Tijr kszerrtmikl si _l(inizsl nevel szakosztály. Mlndezicleig terem ée ktjltségwetési neh{zsfgek_
k('l kiizd' probletn{tukug Íenntartása. Az elmurt ld szdkokban néhány lgen l }.iv l nevelt (VaJn Edtt}|
'glb. Ez év nÉgy.:l .versényeken Í 4r értékes hely zésekat szeleztek, két viv Juk a klválagzt veF
senyek során az országos ba|noks.ígig |utott eL

á-5eE'gs!-yol9E--!49!e9l n nlrÍÉus ktjtlgégvetésgel. egy l lkes akllvq seue' M gda élta] téÍ.ghlvo
nev{rl gzakoBztÁly. Megyél trttijr és'lÍt veréenyeken mií!.ártek él helyezésekéat leglí.5bb egy ver-
serryz lijk a'z o.szágos kivál{rgzt versenyekig ls e{rÍotl.
A Ml'gyei 'fs 'a szolnokl MÁV vlv székosztálvát a2 MTs oT zslas, sz. határozata ezerlnt q
diíf.!Íenciált Íejlesztési {:lv 6lapj.{n táÍnogatJa. Ugyan ez mondhat el a szolnoki MÁv sE Ernijksé8é_
rí'l tE. A s"-akoBztály kijl]sécvetése 1969-ben 13o.ooo F.t volt. Ehhez a Megyel Ts Íelszerelégr9
as.ooo l't kijtain támogatásl ddotl. 19?o-re a ezakosztály kijttsé lvetésé 160.000 F'L arnlhez ÍÉg ren-
dt'kézésÍé áu taedtjbtJvétel, s ez kereken 15.ooo F.t.

A gzakusztályn.1l 4 Íneuékfogldlkozá9u edzÍ5 íiikijdtk.
vlllanlos Íel'szÉ.relése íl ndi;ssze t .ru 1o tbratri et zÍ3 gép 4 dob é5 2 fémpá6t. ( Ti'l'b selolt gép éÉ
.lr,n.)

Edzélrell kér glmrr,íziuÍn aornal(.rnlében t6rtja. Elteklntvé a szerzíídésl nehé2'gégektíí! a le.mek v|Yá6
szet''PontJáb l n Ín ulegÍelÉliiek. Mlnltk t terem klcsl. Parketlek lakkozotlok' ami a wlv k lábmunká_
i.il iL1tjn me!:ná}ll''zit{. versenyek fen.tezéséfe ktcslrry tetijletiik nrlatt a tijmegek belogadrísií.a alk6L
nlir{l n' s l1.-' tlléqls tlyel l(etl rendeznijnk. rrgy lgen tok r4ánjárégsal }<ijzgazda5ágl 1Dech' kum ko-
+írlab,láz(iitl.tk, ai''rtnél haBználruk.
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$ tijrijkszentmlkl sl sz-akosztálv tawatyi ki5ltsé.gvetése 5.ooo Fl votL Az idéá a V. Meteor keretéb l

átkertilt a l(lnlzsi SE-hez, ghol némileg Javrrtt a helyzete, mert kijltségwetését Íelemelték 9.ooo Ft-r*

s remény rran a to'rzábbi támogatásra ls.

Az oktatást egy meltékfogjlalkozásu edz és egy tlszteletd$ag t rgadalml edzí5 (1etenre , segédoktat t

tanfolyamot végez) r,itJ. el.

I(ét használt régt párbajt rgéppel rendelkezllc.

.^z edzéseit rrÉs sportággal kijzijsen. egy ls!éolal tornateremben wégzl.

A l(arsas,l Vij_!.6s Meteor évi ktjltségvetése 2.5oo F-t. .^z edz l ttsztséget társadalml mr'rrrkábarr Sel-
ler Magda pe<tag gusn végz!. akt szakkijrl tiszteletdiJat kap.

Az edzések. helye a karcagl l{rrlturház, melynek termét téritésmentesen vehet| lgénybe'

A megyénk versenybir k szempontJáb r l l áu. Jelenteg 1 országos, 4 I. osztáry.+ 6 [I. oezt., 18 lIL
oszt. és 22 gyakorl wergenyblránk ijsszesen tehát 51-en vannak Megyénkben caoknem mlnden va-
sárnap van versenyiink, s ezeket versenybtr lnk j l látlák el. A btrot utánp tt st Platényl Mihlíly
edzíS által vezetett vrrrsenyblr képzíí tanfotyam utján blztosl{uk.

A megye. évonként 25 vivláver5enllt rendez. A wÁroÉt áziivét3égek 4_5 vorBenyt boÍryolltanAk 19. A
wersenynaplárrrrrk kezdaíknélii rdtijrÍíknek. kijzéplgkolásoknak maxlÍÉuÉ v rBenyleh l áéget bl,'toélt.

'KezdÉík részére míf nov mberben megrendezzlik az rrt!. iform rvorsenfl, ahol a l btnu'rkát' a meghl-

vásl hetyzetekot és a gyorsan vég.ehaJlott. egyene's ázru.á-st blráUuk éL Az vttijr k rágzéro olopltáa-

.a keliil egy nuttijrí' Kup í vándordlr, a2 lskoÉk csapéla.t áltál étá re8t6bb Pont9zémol |Úarm.!z d

KijzéplskoLisok részéfo egyént ég ctaPatbaJnoks.ígokat rEnde&iink d' élmult vb n.dapitoat it(ijzéPl9-

kolág vlv Kupa'vándordiJ elnyerésére. Az ltl' cgaprtok aéBz r6 rJ z3aÚ lÍl. veg,y6a ofézágoE caat-

patvolsen)rt lrunk kl rntndhárom fegyvenrelrlré.

Kottais versenyeket a nyugodt légkijr' a ngveléel érdek gz mpon{áb l n6ttr tprl\r'tlG

Kapc6olatunk a megyet Ts-Bet tgen , k. A Ts vlvást .nlnl klemelt 6portÁg t k6zotl és 6 dlÍter9ncl-

ált Íellesztés etvét érvényesitt

A Magy r vlv szijvetgéggel val kapcaolatunk az 'ut bbl ld ben Í lli'd ben van. A'2 elni'kgég ré5'é_
r l Czwikovezky sPoítárÉ a helyÉzlnen lá'lékoz dott problérrrritnkr l. A vlv sziJYetség 5eg,il6ké9zg gé-

.e wÖu'a .vtdét<i Bízoltgágt mogal kltásA" Egyiittmi,ikijdésilnk remélh ttileg mégáuitJc o vlY ép dunk

lÉ,.ábbl Eorvadásét.

Szentlstvány J zseÍ
szakgzijv.eln.

Zala megyel vívÓ élet

?alÓ-megyéb rn gzervezalÍ wivág cgak a Íetszabadulás rraán kezd{ídijtt meg. Az li'tt v|v okttrlág caA}

4 ttonvéd6ég keret n betiit ( NagykaÍ zBa) és glÍnnázlumokban ( zalaegerszeg). val mlnt d KegzlheM'
agn4rtudomrínyl faílgkolán Íoryl ( NagyFar zsí volt az ij|tu6áz orbán Nándor'éb li Párb4tiiriJz 9zé-

:::"::*j:'"-n a Yolt M^.RT sE megalakitotté a vtv szakoeztrí,"at, a" r.st évl muk dé.g után

( 1946-48) feloszl tták.

Néhány lelkés spoÉbarét 1952-ben m6gkt3éÍelto él9arohlvnl 6zák 5ztály1' .éBztveitek az Akbr tneg-

réndezetl ÍBányász* balnokBágon| ahot két L és egy u. helyez gt éÍiek et. Mlndez dac/í'á nom .tta-

kulhalott nleg a szakosztály.
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A vtvás ult'aéloáztésére 1958-ban qrból pébátkoztak a sza&oBztály klalakltÁ8óyal. A' nagykarúzsd
t'Pogtön keretán belut előgzör caak seját .zórakozá3ukrr 'vlvog'altaki. 1959_ban őbelőIü(,élBkul mee

6 Nagyka'úzgal vTE! -de most ínál" szerwezeuebb fornÉb6.rr' s.abó Jánoá ózakedaőrra| á randszereB
oktatá6 is'Az edzéÉekro toadttott tdő ózonban rr{rúmiílig vott. Hétl e4y edzéé. brn6k €llénófe .t lelkgg
mrrnkának éredménye' hogy wtvólnk a vérsenyéken Útnőgttéáekel gzereznqlq Mtvol. é vá.t oB nolt r6n-
délkezlk a€t3őoktötáBl lntézményekkel ! lemorz6ólódáB megtehető6en noÉy mé'eteket ötL Az akko.
kezdétt gárdából óktlvan mö nÉr. caók négy vlyó tovékenykedlk t<ét 6ktlv verBenyzőJo Holi'áth
György és Perlakl ÍJalog nrE ls ve!áenyez' cslkog sándor elvégezvé az ' ed,zők6pzé& zalaég€rBzo-
gen kb. /ro fős.vtvó munkáJát lr6nyltjq Klss ciyörgy ségédoktötó szabó JánoB nyugdtJbB vonuláaa
óta ( 1969 xll. 31.) a nagyka!úzsal 

'latalokaa 
tó'\ttla.

A Jelenleg nílködő egyesületeknél ( zataegersz€g és Nagykorüzsa) o tét6zám kédvező. A ier'nék Iá.r
togatottságl élJaga edzééenként 2q-3o tő. E;zek között 4-5 velsenyzőnk vo'r. tgy Naéykarú"éán 4 v;
vónk ltl. o. kard wer3enyző ég három ln. o. női tőrrrersenyző vén. .{ lóbbi kezdő' lueh|/e lv. o. ver-
senyz6.
zalaegerszegen még nem ldnősij|ték a vergenyzők. ( rvrég csat rijüd ldele mük;dnek) Létszámuk
zömmel le{íny.
Edzési napok nünd két lreL'yen hetl 2_2 nap.
Az edzések szlnwonala ló' annak ellenére. trogy flatal okt6tók müködnek. -^z edzásl lehetőségek
kedvezők| rYüwel a klubok lt bérloményekér.t sulyos rnyagl l€letősgéget váttalnak. A2 edzósl helyek
r1 klván] oktatásl követejmányokét melsze klelégitlk.
Az edzők anyagl megbecgütáse kletégltő. A Bportkörők lgyekeznek a léhetőgéggkhez mólton a leg_
rlagagalic bért Ílzetíú. A hathatóeabb oklatás érdekében klvánÓtos lenne íőfóglatkozásu Qdző blzto-
sltása.
Az egyesületek ós wezetőlk a szakma gegltgégen klvtil Bünden lámogatásl lgyekeznek megadnl. Ná_
lunk nern mosloha spor{ág a üwá6. Áltatánosságban a hoz2áá!|ágt Pozltlvan keu értéket ük. sarnoé'
mivel ó wivá s zalába|t Ínóg nem ereszlett mélyebb gyökerel' ldősebb hozzáértő akuüstríkat nélkulöz_
ne.k egyesül eleirlk.
A ktJttségveléseket a víwás 'érdekeinek me!!Íele-lően áuapltják meg. Erősen Ílgyelembe w€szlk a szók-
osztályok által beflzetett tag(u'irikat, aml felenkónt 20 Ft tesz kI.

Klubtalnk az általuk vállalt versenyeket lelkllsmeretegen megrendezlk' sajnos a részvátelt az lndulók
szárna rendszerinl €rlacsony.
A zala-megye Ts vezetőI olyan tátnogütásban rés2e6ilik 6 üwlíEt. mely magyaros Jenegétt -a kard
nagyszerüségót van hivalva blzloslla-ttl. Kiemelt sportágként tartják nyllván.
Lelkeg hozzááuásukkal létre hozlők a2 1970. évl t4-15 évesek nyárl üvó tÁborát' ó aÍlnak a költsé_
gelt ao %-bön vállalták. Az é\re5 köttsógvetéseknél rtúndenkor lgen jó anyagt támogatást blztosltottak
és jelenleg is blztogitantrk. Ezáltal vált lehetővé 196?_ben a 14-15 évéEek, valaídnl ö 16-17 éveEek
klválasztó vers(Jnyének Ö megrrrndezése. 1968-b6_Íl za.laegerszegen a terijleti junlgr balnoksiígot és
1969-ben tr 14-15| majd ö 16-17 éwesek lerÜlc}ü klválasztó versenyét r9ndeztilk meg. A ve.senyek
szl|lwonala nlaga a rerrdézés ts kielégileate azt az lcéflyt, amelyet ö nagymrrltu egyegületek lámasztot-
tak d szetvezőkk(-.l sze|llben.
.{ Megyel Ts lrál'yitó mlrnkála lrúnden tek|ntetben eüsmerésre méltó.

Helyzetl hátaányban van €. me€lye vlvó-sportia. mivel nem rendelkezik Íalsőoktatágl lntézménnye! 6
Igy a tanulók középlekolal tfrnlrtmányalk beÍereztéwet szétszóródnrkt elgzármaznak é megyénkből. lgy
vivó spor{rrnk lnlébb törnegsport' rrünt ÍÍdnőségl sport. cétunk azonbén a mlnőség fejlesztéso IB' E-
zérlt BzéIeslqijk tiinlegbázlsunkat' különijs gonddal B mrrnkág Ilatalokra. cérunk jegalább még egy wá_
rosban üvószhkosztáIy léteéitége lrjabb edzők' lehetőleg Íőfogl6lk(]zá6u edző be.íltltágívat. A meBye
vlvó ÉrsödatÍd aktlüsaálnak b{íztsát gzéredtlük' hogy ezzel 6 Bzakszówet3éget munkÁJa ts meg|avul-
lon.
Kérjuk a Magyar vlvó szijvets'ég gtnökségétt hogy vivósportunk íelteJlesztéso érdekéb€n öz a]ábbl
Émorjatá3t szorgdlmárzzaz

1. Járja k| a,z MTS-nél, }rogy Zalában f Íoglatkozásw
2. A wégz s TF hallgat k kijzijl testtrevelíí tarrárkérrt

oktatására ls képes.
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edzííI státusz legyen.
olyan hallgat keriitjijn a niegyénkbe, aki vlvÁs



KérJtik a szakfeltjgyelíí, vagy rnás merrteredz id nkénti látogatását megyénxoe, hogy edz lnket
szaklnai továbbképzésben részesitse, és viv lnk munkáJát el segltee.
A m<rgye..i wiv táborban résztvev l< kiizill L-L f. kijlijnijsebb megkiiti5ttség nélktil he\ret kap1on
kijzporrti táborclkban.

Horváth Gyiirg|y és Báltts l{ároly
ZM. Vlv aktivál

trregrir vi<.litette, de d"z nreig tt ntiig t.llyarl biirokratikus, }rogy nllg wan kllátás arra! hogy a szijk-
sé!:-e's és' áttcrlát_rerrr kic'légitéí rrrertrtyÍségti vivtipt,rrlge' ldíjben, s Ícrlyamertost1n, megfelel mln ségben
rencietkezésr'e álljt>n. Tárgyalásaink eredrnényeképpen végleges lgérqtet kerptunk az MTs-t l arrat
}rogy a b*szerzerrtl í mc'nrtylséget a szálllt cégckrtél átvehertjllk és kiwá|ogattratJuk erre v.,natkoz
ter'welzt--tet csurpárr l<l be:n kell a L'erv- és Beru}rázási osztályra leadrri.

Itt arra tiil'crrrl Ítll a figyelrrret, hclgy 6 nlultl,arl rnár tijrtérlt egy-két kJsérlet a helyszinl átvételre, de
aer>k,:recinrénye netll rnr:rt<l}ratr5 egyértelrnijetl ! rrerk. Mi után az átvétel kérclése és általábarr a min _

ség kérclése tr vGJr'serty'z.í5k részériíl lgen 5tLk szubJt_.kllv trregitéIésl tartalrnaz' Javaslorr5 hogy a ml-
níí,'égi átvétel kértlését a válc.'gatotl kerettel és a vezeli5 u.dzíjkkel tárgyaluk ÍÍleg és kérjiik Ö YtrÍ_
serryzÍík k zrenrlikijciését is.

3.

4,
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A Magyllr vlv szajvetség Elnijkségének a Téchntkal Bizottsáe ru káJár r éá vÍv -
spoí technikal felszereltBégánek kérdésslrííl

l.ijztudollÉgrr, hoéy a wivÍispo!'t téchntkal fe.lszerelésekkel Yal Ruátottgága nllgy áltatánosgá8ban lgrn
gyerlgéne|k ,nondtlat . Meg keu áuápttanl Pt Í3, hogy a Jobb euátottság kérdégd nem fitgg á8 nem
Íriggijtr klzár rérg anyagl terÍnészetii kérdé!'eka \ }Íalrénl J részt az lpar hozzáál!ás{ít t E a2 lmpotttal
kap('5olatl'an jolentkez adí nlszlratlv nehézsé8ekt l is.
tla d lelszéreléssel véll etlátottság kérdésá wtzsgátjuk, élesen szél kéu v laszlani a válog {o$ k9r9-
tel( euátotte.ígátt a vtv egy síiletek ellátottságát r.

A válogaíolt kereték ellátotts,i{gához szukséges {Ü!y gl eszk62ijket rz MÍ9 kijzPontllég lgen Jélenttj9
mér'Iákben biztositolta. Ennek kijvétkezményeképpen az ltt jelentkez elmoradáe el6 sorban a ta!ítat-
i lzaí berelldezések térén mrrla(kozik rtlog, rner't azokat hazal gyáÉísb l lgyekeztiink biztoglt.Ml, da nerrl
Állt rendelkezégre olyan váu.:ilBlt aíÍely 6 íÍégÍelel rr'ln séget szociausla szektorbalr folyarEloaa't blz-
tosrt.rni ludta volna. A beszerzések tehát rz 1959. évl vB é6 az 7964' évl i{us{ígl vB-re tijtténtek
lne4' anrikor íntn séget az lgényekk t ijgsze lehetett egyeztetnl. 1964 la egy dlk lo'nnBl - 196a-
ball - szereztiiÍlk be rrJabb t.rlálatielzíí s:épeket. gzámsz.'rint 5 db-ot' ezek azonban még m ] naPlg
sem rliikiid ek.
Az elmult eszlen.l(jben a Népstadion és lntézÍlényét kb. nyolc á.i hu2a-von6 LÚán váualkozott az ajt-.
tusa vB-re párbajt r t.ilálatrelz késziiléket eyártanl és ezek végÍe rnlnden'éle szempontb l etéÍték a
kijvel élnrényeket. F. évben a Népstddion és Inlézményet a komblnált talátatjélzií gép PrototlPusát tB
elkészitc.tték é3 vállalták' hogy 20 db-ot ebb l még a. áv végélg te3zállltan.rk. Azl mondhatluk tehá\
h()gy nycllc é'l_es álland ll.]fc éé kiizctelem erédményeképpen el'utottru'rk odal hogy az L97 2. évl outtF
piáf6''ÚeEf 'lelÉí talílatJc.rzÉ' berende:.éssel k sziilhetiink Íel.
Ítt }ÍvoÍÍ| fel azonban ha|tgsulyozotlaÍ! a ílgyelmet eÍÍ+ a veszétyre, hogy a technlk ÍoJlaidége sor6n
rijvi.l idiiD beliil ezek''a gépék is el.'vulhdlnak és .ntután a NéPsto'dlon é9 lÍrlézményel nenr proÍll-vál-
laltrt erre.rz lpi].cikkrel íeltehL.tÍien néhány éw mulva iEmél a helyzet rosszabbodásár l keu beBzámol-

'i.A válog.rtott ker t elektronloÉ Íegyverekkel va|o eltátiísát .r td. á!r párb.Jt r péngék voda.lán kizár -
l g l'nPoíb l biztogitjuk' Az lr.port rendklvi,il koll'Pukátt utlát az MTs az etmult két éVbon valda vel
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]d spoÍtegyegületek euátottságának kérdésel egészen lnÁg gzempontból kerüt'teln€k m€gltéIéB.e. A
sportegyesütetek általáb6n lgen korlátozott anyagi tehetőségekkql fendalkaznak Éppan €'ért ázámuk_
ra elsőrendu fontogságu volna' hogy ö kevés anyagl eézközből Jó núnőségu éq otcsó 

'etazérelástkapj anak
A haz6l lpaf blzonyog spoÉclkkekből jelentős méÍtékü expot'tot bonyolll l€. Ezek.Írél a.clkkoknét a
gyártó cé-e megfelelő éfdekettBége kijvetkeztében a gyértás folyamalossága. sőt btzonyos mértékig
a lrúnősége ls bizio3ltva wan' a gyokorlatbö_n azonban' rrúután a haz6l ÍethasznÁláB lényege5én k6_
vegebb az expoitnál' lgy az exportÚl üsszamaradt mennylgég kerül a hazal Piacró.
Jelentaís vlvófelsze.elésből azonban nlncs export megr9ndelég' ennek mennylsége olyBn keváq hogy
a gyártó cégek nem érd.}keltek tr Íoly.rrnalos 'placl lgány klelégitésében. Természeles az 13' hogy
különö6en ezeknél a clkkeknél az árak a kls mennylség mllrtt önínÍalÖnul magasak Eloktromog vt-
vóÍelszerelést ugy3zólwán klzárólag egy magánklslParos gyért' akltől az egyesilleteknek a r€ndelke-
zések rntatt ilj vaÍrnak beszerzésl nehézséeelk.
A hazai üwóÍelszerelésl gyártó cégekkel a ker.egk€delrd Yállalatokkal, a2 Mts iuotékes osztályá_
vrrll sől a gyártó cágel felugyeleti hatóságalval ls 62 elmult éwtlzed sorún nendsze'eg9n konzultál-
tunk éá kérdéseinknek lgyekeztünk érvényt szerezlú, meg kell vallanl kevég, lnkább c8at. kampány-
gzerii eredménnyel-
Legutóbb az MTs Elnökségének az o[mpiéú felkósziitéggel kapcgol.rtosaÍr ttozott határozal€' alqpjÁn
Tcrv és Berlüázásl osztályon r{abb megbeszélés Jött létre az lP6r és keresk9deteÍrr kéPüselőlvel
Ez alkalommal igéretet kaptunkt hogy €r TRIA! sPoft_ ég HaÍrgszer NagykeregkedelÍú vÁualál gz
ujonnatt .enovált Muzeum krt-l boltlára fog|a ProÍlurozrú az ősszee vtvóclkkekel hogy trród l€gyen
annak folyamatos fi-qyélemmel k'lsérésére' hogy hot Jelentkeznek hlényo}c Az ipér képü.élől pedlg
lgéretét teatek a rrúnőség JavlÉsáa.r é5 a htányok klküszóbólésére.
A' Népstadlon és lntézményét képüEelője ls részt vett ezen a tá''gyaláson és lgér€tét tett arla' hog}r
egyréEzt mág f. évben betnditja a szuróhegy gyárrá6| walanünt miír Jelenleg kéPes testvozelékeket
és kiilőnbajző dueaszolók.rt' konnekroroka! gyártaÍtt. Azt ls megbeszéftiikt hogy a Népstadton ég tn_
tézményel a vá|ogótott keret 6zükségletén f6li.ll cyártott mennyíségeJ á .9Por|- és Hang3zer Nagyke-
resked{:lÍ'ú Váualaton keresztill piacra dobra.
A viwóeeiesiiretek férszer;tést k6fdéselwe| kapcEolatbarl arra sze.elném Íelhlvnt a Ílgyetmet' hogy a
kereskédelem gzemPontlából az lgények tijkés-sze.ü lelénlkezége azér{ vet Íel problérÍ6köt' lnert
készretelk Íolyamatos Íorgésa a váll€Jat és a dolgozók közvetlen érdeke.
Éppen ezért raktát'! készletek nijvekedé!ének elkeriilése végett, a vÁuöléaok nem rendelnek cglrk o}a6n
lnennyi6éget' an eíynet< el.rdáBát btztosttva lálják A lökégszérilen Jglentkező lgény€k tehát törványeze_
Íüen h.lányokat idéznek elő rz üzlgtekben. Jaw.'glo'Í\ hogy .. úvóegyésuletek évt gPorlszer rgé'Íyelkot
lehé!őteg az e!.őző év lll. negyedéwében áuttsák össze é5 közörlék a kereskedelnrl váualqttöJ. esetlag
összesltwé az l!l\]sz waqy Bvsz \úrőr\ ezzél blztosltarú lehetne az 

'gények 'iobb kleléglaéséL
A táJátatlelző berendezések lelenleql helwzete:

I(omblnált találatj eLzi5 'gép
T r találatjetz gép
Párbajt r találatJelz gép

viv dob
Magaslámpa
Tusjelz ber.
Eredmény-tábla
E'émpást
I.gelttpást

1970. , évre tervezett !es?efa!i.s:
I{omblnált taráratj elzi5 gép 20 db
Fémpást a db
197L_!'e, telvezgtt beFzerzé?:
Komblnált találatjelz gép 12 db
Magaslámpa és tusjelz ber.12 db
pfmpást 12 db
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13 db

t7 db
18 db
44 dk)

7db
9db

11 db

20 db
20 db

évjárat 1960*64-68
éwjárat L959-64
érrJárat 1959_69

évJárat L959_65
évjárat 7959-64
éwjárat 1964
évjárat 1969
évjárat 1968_69
érrJárat 1968



Ezerlkivül természeÍegen terwezzi;k .r meglévő b.rrendezég, €lsősorb.lrt a Íetóő vezétékek és dobok

f€'rujitását ls, .Az akkumu.látorokat teUes egészében td ktvánJuk llóatni. Á.rnennylban a Jijvőben vlLíg-
bajnokság| wf)gy ifjl&gági vllágbajnokgág rendezését vállalnánk' qkkor mag'elelő számu akkumrrlátort
bérlet formáiában Íogrrnk bíztositanl.
A 'Techntkal Bizotlsáe munkája:

A Techliikai Bizotaság nunk.ílát rendkiwül nehéz köriilmények között végzi. Már tijbb lzben hangsu-
l},ozlam, hoey a Technlkal BlzottEág álta! elvégzendő munk.r 90 É6 klzán5lag munkaldő alott végez-
tletd. A TB táróaddlnú' aktivái klzárólag munkaldő után tudnak rendolkézéBre . áll'ü ezétt veliik klzá-
róid.q a verseny'-.k és a munkaidőlr klvül lebonyolitott budapestl edzétek sonín Jeléntkező feladatok-
hqz tudok lregitséget kaP.ú.

A Népstadton és Intézményei luelékaseivett az ott Íolyó cyártásÍ és lÖütásl rrlunka |nínyltótval ó

sportszerekét gyártó wáualólokkalt 6 kereskederrÍú vállatatokkal és oz lmportot bonyoutó vállalatokkBl
kizárólag munk.:idő d'latt lehot érinlkezni.
Ennek .r munkának az elvégzése klzárótag .ám és Gyarmatt Mihályra há.Lü
A Nenlzetkajzi \/lvó szöwetség Tgctmlkai Bizottságáb.rn vógzett mu4kám Ís többrétü. A .rB Ehijke
rendszefes tájékozratásl |{ü!(l, legldbbször levélrnásolatok Íorn}ájában. azokról a JavastatoÉ.ól és tgé-

nyekről. vó laÍnlnt ószrevételek.ő! melyekel .r különbijző országok nerÍlzell szovetség€se.l' Yalan nt

Eyártó céeet .hozzánk intéznek. Í)ebeur ur elvárjlr' hogy ezekré a ké.désekre vonatkozó áüásponto-
mat vele közajljerrL Drakenbelg ur pedtg Ö bizottsági kérdés€k*el kapcaolaabÓ'l kóvet] ugyanezl r mód-

szert. Minden egyes vB| vagy iÍjusági vB után réÉzte'teg ,elentást kell kégzltenem az ellenőrzés so-
rálr tapasztaltakró\ terÍnészetesen az e\er.órzés eredményének gtatlszttkai féldolgozá9ával eg}ti.itt. A
arB-ban jelc-rúeg Debeur uron ktvül csirk én foglalkozom gép{rk hilelegiaésével l9. 6 vB-ben és ezért
igyekeanek ezt a rnlrnkát Is vele'n végezte-tni'

MVSz Elnijkség

lflI$irxlY$%r. 1fi1t0

rt:l'atun}<barr Bárálry Arp.i<l kltlirríí sor'c;z<rtát Íc.llytatjukn eztrttal ''A bemelegltés és wersenykezdés''
cirnrnel s a.jelzett térrra alapos t.ír'gyalásával.

Vlvás<lktatás
a* b e,,,sJsg{Ée_ée--ysr= e-lyzé:

Régi verserlyzÍíi taptrszttrlat, lrogy icle'gi és fizi-

k.rj teljesit képe'sségijnk nem kielégitíí, lra a vi-

vást rnitrclert elíjkésztilet rrélkijl kezdjiik rneg. Az

izrnok rrierevsége trriatt .if sz.urások és wágások
ri-lvidek és porrtatlcrnok leszrtek, a lábtrrunka
korrnyeclsége }relyett elgyensuly zavarok léprrtak

fel, a nrég <1ekon<-:erttrált figyetern és idegrenil_
s:ze:ri tevél<enység niiatt rnegszokott sz eile'lrrri ké--

pessér:'ijnket cl^;.rk bizorryos id után íol<ozlrat-

.i rrk .t rnaxiínLrrnra.

A rr:hbarrékbrry wiv urozdtrlertok igen rragy káro-
sodágnak telrt-.tik ki a fell<észijletlen izi-ileteket
és iz<:mrost<lkat. Egy lrc-'rnelegltés rrélkirl vég-
z etl hirtelerr nl<;ztlulat sajntilatcrs kijvetkc'zrnérrye
r}er}tC9etk itzcltl, }t.rrlerlt esetleg rnég a kcjvetkerz

rrrrrsenyr:ken is sujtja a wiwcit.

Min<leze-k a tapaszlalatok arr.r késztetik ,.r ver-

senyz ket, hogy már az els mérk zésre sz Ll..

tás idiíporrtjában benrelegitwe állanak a pástra.

A berrrelegités tartalmát tijbb kijls lényez be-

folyásolja. Ezek rnegfigyelése, ismerete, a hoz'
izáJuk val trlkalnrazkoctás s;okban segitl a mérk -

zésre val sikeresebb felkészijlést. Ezek is ré
szét alkotják a'nnak, amit versenyz' l tapaszta-
latnak hiwunk.
F'elsoroltrnk néLránytr.t"

A reggeli versenykezdés a délutánival s:zem'

berr intenzivebb és átfog bb bemelegÍtést igé-
nyel. llye.nkor az éjszakai alvás kijvetkeztében
.r szervek rnijkijdése lassubb, tehát a nornÉlle 

.

szir:.J. alatt wan. Elséídleges feladat bemelegités

el tt ezl, a' szlrrtet elérnl. Enrrek érdekében j -
kor kell felkelrri, amertnyíbeln lehet ség van rá
ktjrrnyli szabadtéri futással wagy glmnasztikával
krrzcierri a napot és ezze| is gyorsitanl a Íolya-

nlatot. Sokan frissit zuhanyozást alkalrnaznak,

L?



és Jármii helyett sétáwal kijzelitlk meg er ver1seny

szinhelyét.
Ezekrrek a szenrpontoknak íigyelrnen kjvijl hagyá-
sa w<rnJa .''.gh után a reggeli bágyadtságot. A
welrsenyz szlnte "alszlki a páston els mérk -
zésel e att. Hogy ez 'mennyire igy van, bizorryl-
ték rá a negativ példa, sokszor rnennylwel íris-
sebb, elewenebb az cl spor'tszerirtle.nijl élí3regész
éJszakát átg'z rakoz vlv , a pihent, de még

nem elég éber állapotbanr léw ellenfelével szeln-
ben, a2 els Íordul kban. A slkertelen kezdést
pedig sokszor nerrn 'lehet korrlgálni napJatnk

versen1Mvásában.
Sok indr'rl és kevés pást esetében esetleg
rákkal a kezdés után sz titják csak a verseny-

z t. A ttrl korán és tul nagy lntenzltással vég-
zett 'bemele.gltés llyenkor elveszitl hatását. Az
rákig tart várakozás lemerewit. llyenkor a vu.r-

settyz uJb l kezdhetl a bemelegitést. Ilyen ese-
tc'kben célszerijbb a benrelegltést kijzwetlenill .z
t-.lsíj mérk(jzés el tti id re halasztanl, wagy rii*
vicl ldelg tart , partrterrel foly assz zást wagy
lábmunká zá'st, esetleg szur<ipárnázás| wégezni
é's tgy várni a pástra lépést.

Kiiliinijserr csapcttverserly esetén, nrikor egy bi-
zonyos id pontban kell maximálls tuser wel ren-
delkezni, mindenképpe'n a kétszerl bemerlegités
az aJánlatos. A kezdés er tt J fél ráwal, ala-
posan átlzzadva kell az el rnelegitést abbahagy-
rrl és várni a megnyugwást. A pástralépést meg-
e:| zí5 ne.qyerl'Srában Isnrét esetleg kijnnyeclebb
iskolázásl, vagy találatra me'rréj assz zást kell
v gezni. Iizt ug5, végezzwk, hogy a kezd sig o

nreenyrrgviísl id nrindetrképpen biztositva le.gyen.
Hlcteg teremben nent elég az egyszerii belrneleq'i-

tés. /\z (lÍ:yes rnérkcÍzések kijzijtt is tartarli ke|l
az ulért szlr]ltet. A verseny során ez iqen nagy
riqyelrtret és gondot r a wiv ra, kuili5niJsen aztlk-
16, akik er sebtl termetijekr n Éyobb izonríelijlelt_
tel rendelkez Lesti telépitésiiek.

Nagyobb lntenz|tásu benreleJit mozgást'a wan

szijkség, ha a versen5rt megel z ert hosszabb
utnzást tettiJnk, pl. kijlfiJlrJi w_erserly esetén.

A lrerrrele,gltés során a, v JrSenyzí5 klpr báltlatJa
a pá st talaJát. Ugyanez vonatkozlk egyéb, a ve:r-

senyszinheltyel kapcsolatos effektusra, n nt a
megvilágltás, vagy l<ijziJrrség zar'art5 hatása.

A l:lmr'llegitéd tartatmát a ve--rselnyz egyérrl lgé-
nye szai:Ja meg. Lazább izornzatuak szánrára
keveeebb, kijt?ittek számára tijl_lb berrlelegit Ínun-
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ka sztikséges. Sok klemelked tudásu vergeny-
ztj ugy vélekedi\ hogy a"z els fordul ban a
gyenge ellenfelekkel szemben assz r<1!<ssz ra
benrelegszik. lgy a verseny el tt altg-altg mozog
walamlt. Ez a felÍogás sokszor megboggzul.la ma-
gát, ezétt akl trem kockáztat, kertlle.

A háromféle versenyz l raJtállapot' - a megÍele_
L , a tulzott raJtláz vagy a raJtkijzijny _ anrryl-
ban beÍolyásola a be'mele'gttés tartalm t, hogy a
két ut bbl tipusnál célszerij az Átlagoenát tar'td-
sabb mozgással és folyamatos te'wékenyeéggel
lewezetnl a feszijltséget, vagy éppen ezzel kel-
tenl fel a még szrrnnyadoz harcl kedvet.

A bemelegités leglényegesebb része a'vlv moz-
dulatok gyakorlása.

Ez végezhet partnerrel, wlw mesterrel, ezwr -
párna segitségével. A nrcrzgág watos nyuJt zko_
dással kezdíSd!ék és amennylben szabadwlvággal
folytat dik' feltétlenijl vegyenek be a mozgáaba
támadás-wédetmi mee.oldásokat. A mozgás lrrssan
wisszafogottan kezd' d!ék, és csak fokonként
gyorsltsanak. Egy megoldást tijbbsz r ls pr b l_

gassarrak, és a cé;l ne a pijrg kéz, hanem a
pontos hegyvezetés legyerr.

A par{nerrel tijr'tén bemeleglités tdíjiaÉama egyé-
nenként wáltoz . Van akl sok partnerrel rijwld
assz zásokat kezde'ményez és számo$a a talá-
latokat, van aki ke'ri-ili ilyenkor a rlwállsokkal
val találkozást és inkább egy számára veszély-
telenebbnek tiin partnerrel hosszabban meleglt.
Nemzetkijzi wagy csapafversenyeken a melegl-.
tést áltolában a'z egy nemzet wagy egy csapat_
beliek egymássa! wégzik.

A bemelegtt vivásnál még akkor ls' amikor sz6-
molják a találatokat, felesleges gy zelemre tÉirnl,
mlwel a nreleglt partner számríra lehet, hogy épp
ez a vereség ad ijtletet más taktlka klalakltásá_
ra. Célszeri-ibb lnkább egy bizonyos kiválasztott
akcl b l adni a találatokat.

TÉír- és párbajtÉír versenyek elÉítt ajánlatog a
bemetegitést gépbe kapceolva végeznl. Ez val _

sabbá teszl a szurásokat és lehe'tííséget ad a
feg5rwerek és a felszerelés u'Jb li miJszakl klpr -
bálására.

A fegyverrel tijrtérrij bemelegltéssel kapcsolatban
még két tanács eldhat . Az. egyik, hogy a mozgás
legalább addig tartson, amig a wlv ruha a vere,J-
tékezésttjl átrredwesedlk, a másik Pedig, hogy aktt
verserly el tt felkérnek a melegitésre, az lehet -
le.g senkiríek ne' monc{on kérésére nemet.



A rrersénwz bemele.g,itésének utols f&zlsa a"z,

t <l egrend sz e r f elké szit é-s-e__tr -'<!3 
d elf-' nlre:' a, kon-

cgrltrnlrísrP. F;zt pszlchikai bemelegitésrrek friv-

lák, és olyan tevékenységek, gzokások klataki-
tásábcíl r{Jl, me'lyek el segitik a versenyz flgyel-

mének i5'sszpcrntositását, leszijkiilését az el tte

all kijzdelemre. Ez valamiféle lelkJ btrfeléfordu*

lást eredményez. Enélkijt a képesség nélktil eI_

képzelhetetlen a magagfoku eredmény elérése;

A pszichlkai bemelegltés hrrgszu f<rtyamat, mely

turlaJclonképpen a verseny alatt fejez dik be. A

vlw mérk zésrííl*mérkÍjzésre egyre jobbarr lll itl('

leklizdl idegességét. Fokozatosan fel tudja épí-

lert! az assz t, tartant tudja el nyét, Yagy képelra

legz egy vesztésre éll mérktjzést nagy lelki el-

határozás k vetkezmányeképpen megforditarrl és
igy fokr.ol-fokra eljut abba a kijlijnleges és meg-

re;ndit lelkl állapotban melyben a játékosság

szerepét a ktizdel.- 'lro=ái át, és az egész
s;zervezet és idegrendsaer mirltegy "transz" ál-
lapotbarr csak egy cél' a találatadás és a Y -
zelelm feié tijr.

Tehetijnk-e a vers;eny vagy az assz megkez*

dé'se el tt valamit ennek az állapotnak elérése
ér<tekében? FeltétlelniJlt

I{'ialakult ver'senyz(íi szokás, krogy a csopor't'be-

osztág utárr mindenki helyet keres magának, fél*

revonul egy ki.-ilijn zugba, et késziti fegywereit,

Nem egy szer megflgyerlhet , hogy kitijn ve'rseny-
z i adottságokkal rendelkez iv k szinte ma-

gukba rost<adtan tilnek, teljesen elernyedten fek-

szeilek, Yagy ketrecbe zár*. ragadoz ként le-fijl

Járya várják sz lltásuk<rt.

Nemcgak a viv spodban, lranem ntíshol is meg-

íigyelhet r:z, f leg ahol rijYid id alatt kell
nagy teljesitményt elérnl, mint pl. sr"rlyenrelésbe*n,

rijvicttáv futásnál,' atlétikat clobásoknál, stb.

Helytelen tehát, tra a wiw ebbe'n a perl dusban

ugy jijn mesY, cseveg és ugy lép a pástra,

mintlra a biifébe menne. A visszavonult viv
gondolataiba mélyed és az el tte ál1 feladat is*
meretében mérlegeli lehet ségeit. A wiv elha-

tározást hajt végre nragábar't a minél slkeresebb
szereplég érdekében. Erre az er gyiiJtésre, ma_

gábaszállásra igen nagy sziikség van' A vlw

azzell, hogy begub clzik, nrlntegy saját ma"gál

rekesz.tÍ kl kiJrnyezetéb l. A wiv ezekberr a

percekben magára vart hag;rva, mert csak lgy
tutl gzázszázalékosan koncentrálnl.

A vtv a vc}rseny megkezdéee után fordJtsa

tr nden figyelmét a pást eseményel felé. A'z ott

tijÉéntekb l hasznos kcivetkeztetégeket wonhat

le a rnaga :;zámára" A támpatázas, ldeges tipus

abb l a lelkl alapállásb ! lndrrtJon kl, hogy

szorgalmával, lelklismeretes felkészillésével a
Ínaga részér l mlndent elkijvetett a glker érde_

kében. Arnenrryiben valekl a bemelegltés eorán

mozgását nem érezte megnyugtafi nak, vagi ceo-
portlában tul er snek tiJn ellenÍéltel kezd' gon-

rloljon arra| hoe'y a gy'ze)metn.emcgak a saJátj n

tranern az ellenfél roész vlvása egetén le el

tehet érni.

Kijnnyebb a pszicNka.i bemelegités csapatver_
seny'esetén. A viv kevésbé van magára ha-
gya|wa. Az egyiivé tartozás érzése'rnár a ver-
seny kezdetén ls Jobban magával ragadhat|a.

Számos példo van crrra, hogy kcizepeq képes_

ségii wlv k, akik rnagukér't harcolnl er tlenek,

egy j szellemij esapotban bárkit legyíízhetnek.

A csapattagok a verseny kezdetén egyiltt he-
lyezkedjenek el. A csapatkapitány vagy a viv -
mester biztositsa zavartalanságukat. A csapat-
tagok egyrnást b toritva' 6eg1tye, vereség ese*

tén vigasztalva kijldJék a pástra' buzdltsák
hanggal, tapssal, a kiizdelemben éppen résztve-
w társukat. .

A wersenvkezcJés és az e]eé-lo!4!'lá

A versenyzés stratégi ját tárgyalva abb l a fel_

tételezésb l indtrlunk kl, hogy a. sz ban forg

verseny nagy jelent ségi.i, tehát amelyen rangos

ellenfelekkel tatátkozik a vlv , rremzetkijzi, yagy
a saját legnragasabb kateg riájának megfelel

azinten, és a felel sség te{es sulyával a vál_

lán kell számot adnia tudásár t. Számunkra el-

s sorban csak az llyen jellegi| versenyzés moz.-

gat rug inak, ténykedégelnek megfigyel{se fon- |

'.Tn."ous és az els fordul benyomágár l,ver_

senyz íi kozérzetér l megoszllk a wiv k nézete,

\/arr, akl rnár az elg 'mérk zésel gorán ugy én-

zI, "mély rrlzben" véÜ1' és kés bb, a versenyre.
wisszateklntvel a kezdés nrerevr temp nélkijlt
asszíit érzI a verseny kr{tikus pillanatalnak.

Akaclnak viszont olyanolq akik ezeket rnlntely
bemelegitésnek szánva, kiinnyen, !átazva abszol-
válják és fijlényesen Jutr'rak tovább. Mi ennek

az oka?
Ez vat sziniileg alkatl kérdés. A verseny el tti

bgmetegltés hatása egyénenként kiJlijnbtjz 
. 
hatás_

rg



fokkal Jelentkezi}q-Iv{ásrészt az, ami a'z els
fordu! kra egyébként is jelllernz' , hogy az esé-
Iyesebbek gyakran tár't zkod , biztonsági, lehe*

ttíleg nent kockáztert , oo esélytelenebbek pedig
merész, tijrelmetlen é's eiszánt viw modorrat kez-
denek s igy i5iyekeznek a towábbjutáshoz szijk-
séges gyíízelmeket ijsszehozni.

A" felttészijlt és e-sélyes viv nak, lra|'egyi,itt wan,"

a.z erls fopduJ kb l nem okozhat kiilijn sebb
gondot továbbjutni" El fordul azonban, hogy

r'r:ss:. naP, ki5rrrryelrniiski5<lés, balszerencserstb.
kcjvetkeztében a i<iesés' széIén áll. Ilyenkor te-

hát már a ve'rsenyl<ez<Jéskor el térbe kell lépnie
az akarati tulajclorrságokntrk, ei pi'Uarratnyi rog5.z

Íorma, zsijr{ téwedése'k, vagy sp<rrtszertjtlc'n el-'

lenfelek assz leadása lratásárer is a verse:nyz '
nek a leltijrés helyett elkeseredett elszántsággal
keli hozzáfogni az utols eséty megjátszásához.

Az assz kban lefoly kijzdelenr milyerlsége már

a terktika témakijreibg- tartozik. Itt az <rls fordut
')

tár'gyalásánál cstrk néhány általános. étwérryil _qya_

i<orlatr,l beszélijnk:

!_-r-:rer s enyzcj 
} 
ggíontg s.q'b !' Í gla9ata a c 99P95!*

b-arr lérzc.í - ellerrfeleinek nr9$!!sv9lÉ-se. Az elsíj
utérk zések scrrán r-d. a legttjbb versenyzií lt-'-

sziikltett tectrrrikot arryaggal operál, tetrát gyak-
lan isrnétli ugyarrtrzt. Ezt rnc'g kell látrri és sa{l-
mitásba venni. rl nregíigyelésnek ctzonban leg-
alább ugyallugy ki kell terjednitr a zsijri és az
lrcrda tevékenyseigére" ( E)nnek részle'teit már a

legut bb tárgyarltuk.)

&-é*ygregrya ki nru-

iráParr -talslikai telrvet s jgy ltlpjerr págtrtr. tiz te

terv alapuljon a rnelgíigyelésre l s elz el z ver-
seny*emlékekre. A'z assz során azonban ne ra-
gaszkoclJék gcircs<jsen hazzái her érzl, trogy ez

kudarcot Jelenttrne' rugalrnasarr válts<>n.

lJ. A Yersenyzií leplezze érzellrreit, uralkoctjék

ldegescégén és lámpalázárl Ha rrem lsnreri ellen-

felét, vrgy a zgijri tagjait, kezdenrényezzen betrru*

tatkozást) Ez az udvariassái1i gesztus jo belrryo-

nrást lesz, ezr:nl<ivtil delruit és nragabiztosságot

sug roa.

Elitéiencl ég klsiszerri,i az a nlf}gatartás' einrelyrrél

a vlv melgkeresi soron kijvetkezÓí ellenfelét és

'|mí'ln verezési'| c lzalttrl lenlorrdc5arr rryilcrtkozik tr

saj t esélyeirííl. 'taktik.riltrg pe-'dig lelJeserl eltrí-
bázott, tta a rrrérkijzés után a gycíztes 'Jtiirrclrrla-
tualt{rrregmirgiaráz.za a vesztes partttt''r u'Icíft gycí-

ztrlrrrének okait. lvleg is érderrrli, tia ir kijvetkezíj
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Íordul ban ennek gr dményeképpen aztán kl
rs kap t e. ( Ez al l ar ltélet al l termégzete-

v k Íelmenthet }i

a. A'pástla léeéP- után-sélszPrí.l meqgy ? $li
a technlkai berendqzég llap_gtár l. az els al_
kalommal kérdéseket lntéanl udwarlas formában
a zgr;.rl vezet léhezi az esetleges kételyeiwel
kapcsolatban, melyeket célszeriJ az eleJén tlsz-
táznlz klubtárs assz \ zsiirik }rqvatartozáeq
pástméret, id mérés, fegyver kontroll towábbjutás
m clja, stb.)

5. A leviwott .assz után - és ezl nem lehet
eléggé hangsr.rlyoznl, _ me.g keu .ew z {ni ndn-.

den -ese'tben, het]l.gsen I

a iegvzéíki5rryYPe. A vgrsenynek ebben a Í6zI-
sában |'nagy ijzem" vBn. tiz-husz p st kiirill két-
százná'l tijbb viv is nytizsijghet igy az admJ_

nisztrálásba lgen sok hlba csugztk. A továbbJu-
tás vagy a rérngsorolás egy*ggy találaton mul-
hat, rnirlt a VEl példa is mutatja. 1962-ben IJue_

nos-Ayres-ben az egyik magyar versenyz t kl-
esettrrek hirdették ki és csak a harmadlk ijssze-
adásnál <ler lt ki, hogy ment tovább.

6. A versenyz ínek isÍ"nggrlg kell-minden részlPt_
re kiterJedíjen feg:4verrrgméneF 9zabÉlwaiL és a
zsiiri dijntéseit ennek' birtokában éberen figyel_
nl. Ha az elnijk a szabályoka| rosszrrl értelme-
zI, vagy ezekkel ellentétes szellemben di5nt,

wásnak van l1elye.

Az vást a viw még a további találatok megjté_
lése el tt sz belileg azonnal j'elentse be az el-
nciknek, ha pedig nem nyert orvoslás}' lgazának
tudatában fellebbezzen.

A rriv szabályok hlbátlan alka'lmazásának szlgo-
ru igénye els sorb.n 9 combat fegyvernemre Jel_
lerttz r azonban a vivás kt'izd Jellegének fokoz -
dása, a rlvalizál dás szélesedése rna már termé-
szetessé leszí ezl a verseny során a legbará-
tibb légkijriJ osszecsapásokban ls.

Kétségtelen ellsmerésre mélt éa tovaglas gesz_
tus egy kosárgyanus szurás, vagy.más szebá-
lyos ki5riilrnények kijzijtt elért és megadott tatá-
lat nern kérése'. Felvet dik azonban a gondolat,

Joga van-e erre el versenyz nek például csapat-
kijzdelern esetén, vagy feledheti-e saját l l felfo-
gott érdekét, htszen k tes, de megitélt találatot
nemcsak adnl, hanem kapni is szokott a vlv ,

s t ezek a versenyzés során klegyerrllt déet
rnutatnak. Egy nem kért találat telkier t, és eUs_



meré6t válthat k-l, de klnos vereséget ls hoz-
hat.

7. A Yersenyz nek a mindenkorl lebonyolitási
rend ismeretében ébPre.n _fi.eyelnie keL 9 qeg:
portJán be!Úli- Figyet-
nie nerncsak a saját, hanem ellenfeleinek tus-
arány rriszonyát és torrábbJutási tervelbe .be kell
kalkulá-tnla az esetleges sportszeri.itlenségb |
vagy k zijmbijsséglr l ad d agsz leadásokat, a

csopoÉ leger sebb és leggyengébb ernberének
te{esltményét, gtb. 9okszor az egyetlerr gansz

meg|átszá sáh';oz elég egy kett syereség párbaJ_

t rben, vagy egy J l id zitett baráti kérés a cso-
port árshoz, trogy wiwJon komolyan utols ellen-
íelével.

Ha az esélyes versenyz az el nrérk zések So-
rán kieslk, természetesen surJyos megrázk dta-

táson megy keresztijlr_ nrég ha azt leplezni igyek-
szik ls. Tapasztalt versenyzí5 azonban tudieatja,

egyedi eseteknél messzemen kijwetkeztetést eb-

b l már csak azérl. sem érdemes levonni, mlvet

nem egyszer bebizonyosodott, hogy csapnirreil -
an rogszul kezcl és már kiesett rriw , valamllyor
ícsoda" kijvetkeztében ( valaki lesériilt, wagy le-'
léptették) mégls towábbjut és a kés bbtek során
felszabadulva, allg wesztve, mérk zést, rnegnyeri

a wersenlrt

Ha valamit; akkor talán azt kell megfigyelrri' hogy
jelentegi rossz szereplése mlként iruk be egész
évl felkésztjlésébe és te'ljesttményébe, és nrt QZ,

aml mlatt az as:rz kbern els sorban alulmaradt.

A wersenvzés kijzbeni sziinetek Áatása

Gyakran emlegetik a viw k a harclag ktjzmondást,
hogy: t'... nem az els , hane-'m az utols csatát
kell megnyernitrt Vagy azt, hogy naz gy ztes,
akl nern az iitk zetet, hanem a hadjárat t nyerl
meg". Ebben sok igazság van, amit .a viw versen} -

zéeré is alkalmtrzni lehet, bár kieséses rendszer-
nél nemigen tudja a versenyt lnegnyerni dZ, akl
az wtkozetek t elweszitette. A werseny kez<letén

megmutatkoz j wiwás, az el mérk zések kijny-
nyij vétele nem hozza meg tijrvényszerlien tr vég-
sí5 sikert is. Ennek <rka a versenyzés kijzbeni
hullámvijlgyek, várakozások kiszánrithatatlan ha-
tása.

Felvet dlk a kérdés, érdemelnek-e kijltjnijsebb
figyelmet a szijnetek' a plhen k, a versenyzés
kijzbeni nesjáratok? Ha arra az alapállásra he-
lyezkedilnk, hogy verseny kijzben sernmlt nem bt-

zuutk a wéle.tlenre, ugy azt kell válaszolnunk,
hogy feltétleni-il foglalkoznl kell vele. Éid"-""
ennek alátárnasztáso érdekében néhány klraga-
dott példán egy kis szémltást wégeznl. Menrryl
vlv id és szijnet wan egy 32 f s teljes kiir-
mérk zésen? A brutt ld álta'lában másfél nap-
ra tervezwe 16 . ra. Ez 'alatt kell levivnl egy
versenyz nek 31 mérk zést. Ha az assz k ld j-
tartamát átlagosan tlz percre vessztlk, egy wiw

a 16 rás ver$enyen ijt rát viv és 11-et, a
veraellyzésre sz6.nt id mintegy 68 $_át wára-
kozással tijltl.

Hasonl arány jijn kl az egynaposra terrrezett
VEl rendszertj versen)En is. A wllágbaJnoksá-
gon két nap van szánva egy llyen'versenyre.
A viw a 24 réb l 2o-at tijlt várakozásea\
vagyis a versenyid 82 96_át.

Teljes kijrnél, vagy csapatversenynél wlszony-
lag arányosan ogzlik még a wárakozási ld 

'mig
' az egyéb Jellegi.ieknél' klszámithatatlan'

Mit csinál, vagy cslnáIJon ezalatt- a tetemes'id
alatt a wersenyzíS? Az els és legfontosabb,
hogy a verseny ideje alatt egy percre se szijn-
Jcjn Íneg a késziiltség állapotába marad,nl. Ne
vezesse f.élre az elijzií forclul ktjnnyed, J

vÍwása, versenyz társainak szertelensége az
étkt zés, a dohányzás, s6t az ltatozás vonalán.
Ne kényelmesedJen' el ébersége' s arra tijre-
kedjék, hogy a versenyen ad d szijnet elg -
sorban er gyijjtés legyen a towábbiakra.

A szijnetek ugyanis a rriw wergenyek legveszé*
lyesebb buktat i lehetnek. Nemcsak az lzmok
mi-ikijdésében j hetnek létre zavarok' hanem
megt rhetl a lendiiletet, a "szér{át".

A j kezdés uÉán a sziinetpen megelégedett'
slkerérzés tijltt el a viv t, és haJlanlos rra'
hogy Jijjj n-menJen, társalogion, flgyelme szét-
sz r dJon, nem ls seJtve, hogy klizben elmulasz-
totta izmal h fokának konzerváIását, ezért elme_

r evedett és a hlrtelen J tt megnyugvás érzése
nem biztos, krogy elég hajt er lesz a folfla-
ttáshoz.

A gyengébben kezdií megijed, a szijnetben in_
kább wisszawonu.l, mérlegelwe elemzl adctigl tel-

Jesitményét és megfcrntoltabban, elszántabban és
tijbbnyire sikeresebben fog a Íolytatáshclz.

A helyes magatartás fiigg a szijnet id tartamá-
t l. Arnennyiben az assz k k ztjtti szi..inetr l
beszélijnk, a leghelyesebb, ha a wersenyz
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egyáltalán nem fog{a fel szijrretnelg hanern az
egész fordul t vagy csapatmérki5zést egy egy-
ségnerk érzl. Amlkor nern wlw, akkor ts éljen
bent a kiizdeleirnben, mint az a labdajátékosraki
az egész mérkiízés alatt a pályán 'van és ját-
szik, akkrcr ls mlkor r ncs nála a labda.

Nelrezebb ternácsot aclnl, ha nagyobb szlinetek-
ríjl van s,z . Egy-két ra, vagy nré.g anrrát ls
ttjbb várakozás után maJdnem ugy kell hozz6-
fognl a folytatá stloz.. mlrrt a verseny kezdésé-
}rez. Hogy a nrelegitést rnllyerr szlnten Léwií Íizl-
kumrrral és i{egrendszerrel kezdJiik' ez a' sztu-
netbell rnagatartás íiiggvénye. Aki ezt a gzti-
netet végigalussza' annak fel kell "ébrednie't,
aki tulÉprárkozot 

' 
anrnak a f6lijsleges vlzmennyl-

ségt l meg kell szabadulnia, sz verl sok energl-
át kelll Íeláldoznia az lnproduktiv me.legit n7oz-
gás'során. Jobban Jár te}rát az' aki pihenve,de
azért aktivan (lábmr-urxa, gimrrasztlka, wivás) tat-
ti el a wárakozás idejét. IJ'zen a vonalorr is ki
kt-.ll alakitani az egyéniségnek rrregfelel szoká_
sokat, és a sikeres kipr<ibálás után kijvetkeze-
tesen alkalmazni;

A szijtretek }ratásárrak szerepe a kieséses; ver-
se'nyrerrdszet bevezetése ta lett sulyponti kér-
dés. Sokszon ttrlJeserr kiszárnithatatlan a vers;eny*
z sorr.rkelriilése és a kész letleniil pástra lé-
Jlcí viv ,veresége esetén el ls burcsuzhat'a
towábhri szereplést l. Kiiltjnijsen nagy létszámu
nernze-.tkiizi werserryeken hangzik el gyakran a
palraszr hogy a terlálkoz arrnyira szét wirn szab-
dalva várak<.lztisokkal, hogy nern egy verserryzií
képtelerr btrrneie.ge<lni az egész versieny sclrárt.

Ezu.tr az állapoton csak td rÍíl iJ re isrrréteilt wi-
vással, vélgy azzal .r modsze'rre_.l lehet segite'ni,
hogy tr megkezdett .lssz ban tudatostrn,.herlogat .

tuirelrnt'.s, lrdÉy távotsá14rcil foly viwással kez-
clirnk, ntrln akarvd, az eredmén54 gyors;an kicsl-
kanri.

A _diint
A <lijnt a verseny le_c1ereclnrérryese'bb wlv<5irrak

wégs i5sszecstrpása az els helyért. A gyiiztes
etz lesz, akirrél a tectrnikcrl tudás párosut a kijz_

d széllenrnrel és a szÍ}reírc:sével, vagyis dci osz-
gzes ellenÍelét, vagy elleníeleirrek tijllbségét itt
is legycízi'

Viv slratégiai szeÍrlporttb l te}rát a dijr_rt lérrye-
gilelg ner4 tér.el el verseny (_.gyéb fortlul it l, az
ott .trregismert toptrsztolrrttrk ítl is érvérry'bert,
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síSt Íokozottabban érwényben vannak, hlszera az
ellenÍelek rnagasabb szintet képvlselnek.

AmI a verseny dijnt Jét mégis wizsgát a swrk
tárgyává teszl az a. néhány kíilijnleges Jele,
melyre érdemes felftgyelrnl. Els nek mlndJért a
kiils ségek hatását emlltsiik meg. "Az el mér_

k zések a ternlekben szeparáIva, kls szigetet
alkotva zaJlanak le. A wiv 'elkijlijn lve, sokszor
kiesve ' az általános érdekl désb l gyirJtijgeti
gy zelmeit.

:

A dijnt tjnnepélyes légkiíre, az lsrner s vagy
ismeretlen nézí5k el tti szereplés, bénlt hatás-
sal lehetnek a gátlásos karakterre. Megillet -
dtjtterr, lámpalázersérn sok vlw nenr a megszo-
kott stilusát wlwJo. nbizalom hiányb l, wagy tel-
Jesen passzlrnrá wálik, wagY a kijzijnségnek wl-

va belefeleJtke'zlk az erednrényteleln látványog-
ságba.

pgyanakkor wannak, aklk számya| kapnak a
p dlumon. A fénysz r és a publikum val sá-
gos dopping a számukra. A dijnt assz lnak
taktikáJánál nem árf ezeket a versenyz i turlaJ-

clonságokat is figyelembe venni.

A wivásnát a dijrrt be Jr'rtás már rangot jelent.
Mig a wiv ezt el nem érlo képes oroszlánként
kilzdeni. A diirrt ben azután kijnnyelmti, tiirel-
metlen, akaratnélkijli wiwással iSnmagít fosztJa
rneg a gy zelemt l, wagy a dobog t l.

Valahogy ugy wan' hogy a ctijnt be Jutás ténye
tudat alatt kielégiti a viv | felenged addigi ver-
senyz i feszességéb íl, Íegyelméb l és a sz -
netben már csak statisztál a helyzettel mellett.

A wiv -dijnt ádekesebb jellegzetességeit wlzs-
.qálva feltijnik egy tiSrvénysz,eriiség. Egy er s'
t bb el mérk zéses verseny a legritkább eget-
ben Íor<lr-d el , hogy egy veisenyz véglg
egyenletesen viwa nyérJe lneg er ver"sen1rt. Hova-
towább sokan a legnehezebb továbbjutottak kij-
z tt tippe.'llk a dijntíjben a verseny gy ztesét és
ez áLL Íorclitva is, aki kijnnyedá:n jutott di5nt be,

végiil is nern tu<l belesz<5lni az trls ségért foly
kijzdelermbe. Errnek alapján tehát azt sem trrdJa

eldijrrteni, hogy rrégill ls rnllyen formábarr volt a
versenyz' az adott versenyen, hiszen a teljeslt-
ménye lrullámzott?

A wlv forma is bizonyos fokig fUggetlen az ered-
mén5rtÉíl" Att l rnég vlvhat valaki J l, hogy nem
nyeri rrleg mirlden mérkíízését, vagy a versen1rt.
Ez alkalomtrral terhát csak a szerencse hlányzott
és igy a gy zelem nrásé lett.



Fe,lvet dhet az ob gat kérdés: a J azereplés-
hez a J forma mellett szerencse is kell?

Ilyen formában a kérdést {elvetnl nem helyes.
A l,á' Íormához ugyanis sok verseny, sok le_
tret ség kell és axkor rnár a gzerencse Jelenlé-
te mag t l éÉet d bb és terrnészetesebb.

A d nt ben szerepl(í viw,5 . iá=ton ei kozon-
Ség érdekl ctésének kijzéppontjában kissé ugy
v.rn' rnint a sziiész a szlnpacloni meg keU ta-

nulnla harmonlkusan Ínozogrrl. A vtvás tovaglaÓ
hag;románYd, elegarrciáJa, a vereenyzés népsz*-
riJsége feladatot is r mlnden egyeg versenyz _

re, hogy a dijnt a spoÉte{esltmény mellett lát-
wányosság ls legyen ég ne cgak rendez i fel_
adat.

Akl egy'bajnokl, vagy nemzetkiizl vergeny di5n-

t Jének ktjzelébe kertil, annak tudnla kelt hogy
a Íélszeg és suta vise'Lkedés épp?ry hlba, mint

a zabolázatlan indulat

,,:

Plovdivi TOTO Kupa
JELENa'ÉS .A MAGYAR Vlv szovrnsÉc n'tszÉpB

Kényelnres utazás után II. h 1.9-én este érke_'ztiink Plowcliwba. Szállásunk elfoglalása után vacgoráz-
twrk és a ctélután nregt<rttott technikal éltekezlet határozatait isrnertertték.

A nrásnapi t nzerserlyen 36 inciul l'olt, és világbajrroki reindszerben bony olitották ler a versen5rt.
Mirrdlrár'oÍ}l \rers]enyz nk sirnán vette az els akrrdályt. A más<rbik forddbban Szlovenszkl egy gy -
zelrnet szerzett. Nem rnent neki a wiwás, s kidolgozott tánradásai is ér'rzérrytelenre sikerijltek. Sok
es'etberr rie+rn sz lt al íeqyvere: ezért elbizorr5rtala'rr}<oclott és kiese_.tt a további kijzdelemb l. May Attila,
I(ovács Istwán egyf<;rrrrárr trti rtltll qyt3zelrrrel szefeztek és Szerenc5ésebb ln<lerx-számmal l(owácsnak
sikerijlt 

_a 
tov;íbbjutá s.

May Attilárrak talán egy assz t nem szabarlott wolrra elveszitenie ebben a fordul ban a gyengén vtv
b<rl'g,ár versenyz wel szernben,'de ebbe-.rr zslirl-tévedésel< is k zrejátszottak. !(owács István a kiizép-
.ttint ben ellenálltratrrtlarr vivássál biztositotter a clijrrtíjbe jutást, -tlhol szintén nergyon j l wivott és az
elsí5 hely k rctésébe is bt*lesz l'tratott volrta, amikc_rr utols assz Jában a kés bb gy ztes Meler ellen
már 3:o aránybern wezetett, s gyíizelerrn esetén troltwersen5rt wivhatott wolna. Sajnos, ez a gy zelern
nern sikerijlt; erz NDI(-s verstlnyz nyugo<lterbb és rrrtin<rsabb benyomást kerltett é.s megnyerte a ver_
sen5rt.. Ett l fiiggetlerr|il xovács e.qyenletesen j l wivott.

A karclwerserryen 34 inrJulcl volt.
A karcl.rerseny a mieirrk számára eqészen a dl5rrt(ji.1 nem lic>z<>tt izgalmat; e.qyenletes wiwással kertil-
tek be a dijntíjbe, a<tciig.talán Szlávy vivott a ler4rrrc.ggy íz bberr. A tr nt ben L résztYevíík kérésére
rrérnet zsijr'i blráskoclott, trriwel-iík rrerlr'képviseltették nrerqukat a cli5rrtáíben' de ez a' wálasztás nem bl-

zonyult Szer.ncs;eísnek, mert az eic;nrért< ízéserk sorárr kitiirrsgn bir'áskod német e<tz teljesen indisz-
ponált wolt; sok esetbr:n for'clltva itélte az akcir3l<at, s d'z'tfo..ror'o'. sem nyuJtottak segitséget, szak_
értele'm hiányrrk rnlatt. A rrtagyar()k kljrbeverték elgyrnálst s wégiil a nrár emlitett téwedések kijzepette
a bcrlgár ' Szpiridonov nyerte ér vt>rse'rryt, aki trzonban JÍrl vivtrtt, csa'k a gyt3ze|ernhez szijkséges wég-
scí ltjkést kclirta .rjárrclékbcr'.

Versc.ny trt.irt barátti vac's<>rán we.ttiirrk r szL egy ndgy()lr szép. étteremben; lge,rr j }rangulat a'lakrrlt
ki: ke<ives befe'j ezése volt' a Versenyt'leil<, Elltításrrrtl< kitijníí, werrdéglát lnk sziwélyesen fogadtak; ki-
vánsái3.*irrk.rt teljesltették; a retrclezé.s elsiíran.qu volt.

dr. Pap Csaba
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rvÓít r'tjrr v..(t'oca.rÓ vr;HsENY:

Az MVsz. 7g?íJ. lIL 21-árr r'ortdc.zte rneg ar rl(ji ttir tájél<oztat versr*nyét.
Az elíjnrérk zések J csopor'tbarn bonycllrir'ltirk le.

Az I. Ícrr<lul eredrrrénye: 6 c-s<rpcrrt erlakrrlt, á 6 rriv val. Továbbnrent 4.

S t-r L e'l t,e z
L csopor't:'foválrbrrreint: Rc.jtcj, Száray, Foclor, Kisrrrartoni.
2, c:soport: 1t'owtíl'brne-.nt: 5z.->llrokll KaJrc.s,ín<li, Tordasi, l(eleimeinits

]. <:soport: Tclwábbrrrent: Sirrronfíy, I(clllányi' Í(lircllyfi, 5zab É.

4. c'sc>port: To'rrát_lbment: l:Iars.r5', Marosi, tlajzer, Mcrros

5. (l:ií)port: Továbbrrrc.trt: Szalr>rrtai, Nérne.th l, Rr5bis' Sasg IVL

. <:scl1-rott: 1Pov.ibbrrrent; Sérkowilsrré, Se,rer1i, Vadász, 5ári.

!.J-íL*a -!j-_rr t cí.

1. <:sop.rrt: I(,lelst:tt: t'] bis ffvsc, Llirrsay VM., Szalr<i É. gvsc.
-2. i;gr_rpr'r1'{; Kiest'lt: Szolclntai oSc' Sári EIVSc' Kelle_.rnenits I_I5E
:t. csc>1lort: Kieseltt: SirrlclrrÍi DO.l F'oclcrr BVSC' }Iajzc'r Do.
4. (:s.)p()rt: l{.iesett: S<-.re:gi f)ol Strss VM., Nérrre_'ttr Í. Szolnc.lk.

.\ ci z rt*d ii_Cl q

Az indul k száma 38 volt.

kiesett 2 vlv .

1-. csoport Z. csoport
Rt:Jt;J Do. 5 :.jy. Torcla:;i V.Ví. 4 gy.
Meiror:i DO. :i. !ly. Saol'oki DO. a. gy.
Kollárlyl VIVI. |r- gy. Va,lász c)SC 3 gy.
.5:ílsy__ Vi:Lji- e.v. Ji"et.sqttcli BVSC 2 gv.
l(istrrrrrtorri rtstr 1 ÍJy., I(;irolyfi llvsc 2 gy,
i ', 5 RVS6 Sákovicsrré V}W o gy.

D t, rll--Q.

I. 'J.orclasi V. IVIE,I. ? gy.
II. Itc'.jÍ(í DizSA 5 s',y.

Ilr. Sz,ir.ry V. ÍvlE,r. 1 gY,
lV. Krillarr5,i V. IvtIiT. .1 !=jy.

V. Marosi l)OZ,S.A, 4 .t.:;,.

Vl. Szolrrolci O Z:;.rf 2 .ly.
W[. Vadeísz osc 1 gy.
VnI. Ko;rc:s.ín<lí l3V5C 1 gy.

vÍyÓ Hll^DÓ N llagJor v|vi !iivols g ll9!LalUs lcliJa. gztrkosztt a szorkoBzt Ei2|o t.Ág. !91016. sro.-k66.t : Tíbor lÉtván. sz ksZerkoszt6: |}ávid síÍ.lut'. BlgflsEzl, : E'ékotJhidy Ttbor. 9zárkea.lt régl
rr ib.;yar Ylvíi Sz vots g hivatalos hclyjs so: lludopGltL! v. o!.oÍIrofa hp. u. l.6z. r.: rrlF8oo. ll9-oÍlo.ligdj{ a spor'tptl)l,lll{filld.. vállal8'' t]. xÍY. l!itlán&á'ol ui:!. f,Úl9l s Liad I Pécst tibor 18a'ÉíBt . il -fizacÍtt6.bírlublJ' po6táhiv l lnál' karbsB{t l'lí]l I Pusta htrlopijr.lotoilr o és u Potta tiir.poltt Ilirlap
lr'o'lduál /8LdÍtlootl y. J zsof n.ídoc t r. l. r''./ kijrvotIoíirl íuEJ c.6kkbot'i'6L Bt l po! ,/caclLgzá&taezá,l|
olytiIlI l.e.j 
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