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Kedves olvas l a-rr t , ,.,.- ! r
Ezuttal tobb bi z,a]tod ilr;sa.]. je1r:rrl,kezik Örr cl,jtt szerkelszt(irsegi.ink: rrehe zen átvé:sze.lt

/átbukclácsolb h napoit után rrgyanis er Viv(l ]lirad lassan ismét sirrre kertilh. Komoly reuté-
nyeink varrnak arra, Ilos3y az év végéig siker-iil bep tolnurik mirrden e]maradásunkat, s vég-
eredményberr tisz1;anr l,'ár:ti- ezt'ar oly soLl'rrc-.}iezségg;el bel.1-i. {yElt,. Most, amlkor nyorndábrr

kiild.iijk a 1rrpnak ezt Ét r:záatát, fiíradozásain}< erei1ntlriyel'.,lppen már: a kezrinkben van a kijvet-
kezc3 snám u65yszí;1ván nrirrt]err lénye64es anyaga is. Ré6en nolrr fordul-t ez e] nár a Vlv illr-
ad t|ir1,énetében, és cji':zirrtén ren ljiik' rué5pet1ig e1s(jsor:ban nen a mag'unk, hanen az olvas
nev ben, h.oíjy ez az vj vc;nás rerrdszeressé vá'lÍk uiurlkártkbarr., s igy jobban szer'kesatott la-
pob tudurrk o].vaso.i.rrk kez'ebe-' adni. A_utj_ a ktivettez száut tartalmiit íl_Let1i az lesz l-ílracl rik
viIágbajnokÍ szÍrnn. I'l.redmélry'J.i.stával t &Z e1.rrciksr!5 vi1rigbeijnoki ért ke1ésével, gzlnes és
részletes utibeszáunol,5va1 , - ho8y csak a .fijllb clkkt'lket ernli.tsiik.

Te sbneve: Lési é s Sporte6e s;rségiisyt rrrtézot nJrl'lga] -
sz:a'kc.mber f. é.y okt. 2-2-én orokre eltávozott kt'_

a . ti;r.
v.!-vo

Dr. Gcizsy Sárrtior sporto]'vos 
'mazott tagja' neves vívobajrrok és

ri.inkbíjl.

Dr:. Giiz,sy sá dor ]"9oí]. Tl. 1l-.- n ,'jzii]'etett csikljzeredájr. l'á]' egyeteul 'hallBa íJ kor.l-
ban ne81sn()xkedett a víví'spoftta] és rjzo.rP;aina$ banitvá.nJra Iett a tJEA'c-ban ntikiid Dr. Gc-
restsér !ágzl egyetenl vi.vonosternek. oenenLs r nagyon utegliaerctte az lgen gzr-.r'érly vlscl-
kedésii es vlY tehetsé8et eLJLrtl1 fiatalelobelt és i$yekc!ett rablrnir }iogy teljes onorg1 -"-a1 állJon !.á a n/rlunk akkor nég g7eJ.mekci! b.ln jári5 párbajt rvlvá ijIa. GelentÍiér akkor
nenr 6 tért lJaza pit7z.''L tjarlulnárl)rut jÁ!o]' r aolikof ncv'es Í]]'ancla neljteÍ'ek párb Jt or'v l'vá sír L
tanultnányozta és ezí ír ta.rrulmlrr;rutját ITta mc ''Áz tlp uvIvás'' cinii kiillJ.vÜb(}u. íie.rvtrLÍJrj.c
ebben a mriveb{..'ll GiizsJrvu't tariobL 1skola-vivásár l í'e1vctt fot k képeulk a $zenlé1l'et arrys-
8ot. I{evével el $zÜr 'l.']2'''-ben taJ_/rlkozulk a v1v verstlnyc](en, aml kof bátJ jjivat e6yiitt a
BnAc t rc e'apa1, &ban sze'Ítpel. A kijveLkez ovekben 

'Ílínd 
iÍj ott r'arr oL helyezilllokér'l, kiizd e-

8yeten1 klub oaapatírban tis c rla'kha lBl ott vezérszcreprlt tij.Lt btl. Az ()Byetenl klut, kttiin
ísko1át jolentett' !t r.-rByczerii gii'r'{a k pzíid tt Gere.ntflcf tornt._'kettylt kij.. el('bt)n' Gijz$J'
csaklra-ma r az e]s vona_lber ktizdiittc fe] na át s ].9Jo-blnl lrz ,rL'j lzt}()rr ncgroruloztrtt pár-
baJ1,i'r-ba jnokÍ |qr1ban Dr. llu jílu-R11dy-DwÉy-Pí] ler után az V. li('lJc zt]l)t, (irtq {t-L. 1l)';-]-bon mcg-
BzeTeztc or:vos:i di plonri.jlil, e' ut'1ll''r kirtcrturi lizulgliJlrt]'a.ielontk(j'!ott, cz r't átlt]pctt a
tlsztl vIv L egyr-rtii lutcLre. VJ.vo p;i l.yol rtt:,i il eLtril kcarvu !'it! ruor(j (!katb.iir otu{.lkcdett. l{o-
vét ninden ttír s párbaj t r'yerscl$l diinbtljrlbel rrrr:14ta'l :iI j rrl_. xltiijl'j cltapattiig. aki n1! 1g
neBlrozza a számáj'a k:ir tt gyílzelnl'jket s a ll'I'vK_blrrl er].p b<jvcrL van;1]ka[nl[. fiolÍ'zor néB
a kaÍd-csapatb&n j!l í;zÍiks(:l! virn rrz cí l<iizt'r:miikiirli,,: rr.r. IÍalizi tor.lilruna lzonban a ttír élt u
pál'baJ r. !9) )-batl a t l'bu'Jlto!:ji|'llt):ln V. lt'.jz Ull t.},Úlek e r'(]t lnl iln.yc k ir l) porr Lagla a:l llur('po-
baJnoksáEon szer'r:pJ <i nr-'nrzrl Lj' br! rr:ÍiJni'., Lc!jiinkl)e}1'. Á r'(tl!iiílok r.]llt'tr l|r rrz tillztt''ákok ollcrr 2,
au.oIÍrszok e1lorr l' tjJ<jlrtl.|rl(} L lll'llt. M(]l]i)izll;tl t liitiin/i tl.ll\:olir irkl l;oh,'r lrtrlt mortrl c:l r'liil,.



}9}rFbea sz1Jltón ta8Ja a Ea8yar válo8atott'oak a Y&rgói Európa-BaJnoksfuon uaf,r a törten.Dl!t_az epéo-be!.'.ngrt ez éúben a na&rar baJnokBá8bs.Jc' n1ndkéü feé-]rvemánbeu-Ú. helyezóÁtór 6J_. GozaJr va.rBÖl szereplése fÍ8yellet érdonelr kíilöaösen páibaJtórbe!. Az Európa-baJ_
Irokaá8ot negnJreró francla Buchart-God1n'-Pechearrr]Ptot csaDatial a-naryarok - BaY-BorovÁzkv-
Gözay-Idráoyi- csapatot állitották aze[be ég a'z ereat!óly és az eredníoy 8 L/zt i L/? vo]!t'a francla c Bapat JaYáTa. BolovazEy }1 Bay I L/2) cözay 2. Idrlélnyl pediÉ 1 8Józeinet 6!er-zott. U8ya-ncaak ltt' a késóbbe! III. b€rrfe k8riiló Bvéd Dyrssen-tle1tstáin-Diakenberg-Tho-felt csapattaL ls eieube kerültek a nagyarok éB itt BorovÉzbP.DrDay-cözsy-Itlról5É cápat

E1lden t.€Ja.l-1.5yőzelno-t szerzett a é+édek 9 g.yózelnéöe! sáenben] I6y á nagyai párbáJ-
tÓr caapat kiesett a tovább1 kiizdeleEból. líí-ndez az elónérközések folvaoál törté!'t. deEe8.ko]l állapÍt€Jrt 

' 
b'oBjr a csoportbeosztás neE.oagyon s1került' nert-a !áBlk csopórü olasz-

rouá!-tsörög és 4é4et nenze t képv1selóí aye!€ébb e!óf képv1seltek. Gözsy vÍvókarr1arJénok
csuc5pontJára l9'a-ba_o érkezgtt oI' a_oÍko! lre8nJrorte líagyarország párbáJtórbaJnok84iát t8BÍt l94'-banleglsnételt.

Ezekberr az évekbo'n a HTIIK doÍ'b'ÁLta a szuró szánokban a caaDatba''lnnkaálokatós a haJnoksáBolrat nyg3$ egJúttoaokhen mlnalíB J€tentós "zerepeí íat Jzóií-á-uáriu1;dEó--
Gözsy Báador.

l bábÓnl után geu sz8.kttott k€alvonc gpol,t J ávaJ.. A vaEas EC; vtvógzakneztáJ-yában !(vat_rsn ne8Jelcnt a wlvó óráton és összenérto- erejét a ftatalok}ar: De b{atail üö;'tásai]anls' raJta tartoÜta kezét a.'v'|vás iitóerén. EzLnÍe az egéez v1vótársaaalon iáíkereó[ó ó'-"zDltézot r€!'doló óráIn és ó buzgórr telJgsLtetto a hoz'áfordulök térése1t. Jelentóg voit izaz_'elöadáaa| anelyot a aportorioaok eIótt tartott a v1vóvárse"yzó-iai&;z; jarói - 
o"'áo 

-a--
JelentÖse ls. anelyet n1!t egy régí -vorseqyzó. volsenJrorvoB ké_szj tott az L96, élL Gdalr8k-lvlvó vllfubaJnoksfuon tapaszdáltaÉról.

^ 
FáJdalo &al t ucBuzunt kllzazeletetDek iil:vgDdő kealves egyénlaégétól. entókét }eBy6lot-üel rnegórt zzilkl

ZSABKA MAGDA
_ .{' vÍIfuhlr{l naByar b'iilBw{v 8árdá.ek Ís n&By halottJa vaal f. év okt. t7.-én hlrte-len glbalálozott D!. Erbaldt Tlvad8']mé zsabka MarBít. zB8'bka Magda I92, -ha\ azilletott
Budapostgn. Miutá! apJa h1vatáso3 katoDa volt. iisr:zekiittetésbe'ál'1ot Balogh Bé}áYal. aflataL. anhlct zuE viv nostor3el. 8t1 a 'BBTE é818ze alatt eBé94 gá']]alát toboiozott tisBzr
budai flu}b I és'lányokb l. l fiatal lÍagda ls ldeleriut és Ealogt náE]rratiir ál"rnalt 1sye-
kozett boválta-Bt. Novét náx 194.o-b !. ott találJut a BBTE cBapatán8k TáeJal kaizi'tt. báil'
alrkor nég szorény szoropet taittiittek be a nagyar biitgyyLv k társasáaábán. ÁzorrhaD'' c Bakha-
mal' zavaroE 1d k kiivetkeztokr a^ka! ainké!.t. aokan kénytele!-Lolletl n visEzavonu].tak alportoláBt l éB l9+1-be!. Balo8h RéIa allg lsnert. fl&tal c8apata neBnyorta na8Jramrszá6a 1 t' rcsapat balnot |fuát. Á furtt'a-Bucbiald -zsa.t'kÁ-l{ol le::baéhné caá1Át nencsáÍ< 19l1-bán.
ha!'en a kiiVetkez évben ls Eeglsmé'elte braYurJát éE a csapat o6Jdk sztopa voIt a BzabÁ:
Ilos._ szép E!-llust Butat zBat'l.l r'agda. au1t-ai .ls bizoqy1t. lo[} az e6yéir baJnoksá8}8nIy|'l-be!' a Iv. Iry+2-ben pedlB v. béIyezégt ért el.

l' fe16zah8.du1Á8 után1 átalaku1ás o16 h n8'pJaíban zsabkát a Kiizalkaltoazottak gE.
szlxcLbon találJltk' nert sonoB Béla ido Ígyeksz1É tii&ijrlten1 a volt BBTE flatalsását.
zBabka r ndazer B cdzéBt folJrta't 

' 
régzlvész az egyéul- baJnokBfuban és Elek Íloná - I{yár:yu da utá! ha-ggÍ! lesz , eí8 csalatt'an az Elek teatvélpái és T nriisiné társasfuá}rao tráJ--

D.okok_ le8zrrek. l?4?:bqo zsahka l]íaBda az.FTc szlnglben veTsenyaz. de nen aok 81kérrel. llérta 6zako9ztá1ye kij$ilEénye1 ezt rren tgszÍk lehet vé. Két év nutva aaonban Dár a vagas' sc.
Ezlnel'ben találJa 4eg bÓIdo8ulásájla* utJÁt. és az eBJrr.e Javul sportvt6zÓ4Tok k'izxtt kÁ-pesgéBoL kezdeD.ok k1v1rá8ozn1t gt1lusa' a' loBBzet'b n i vlvásra kezd enlékoztotnll b8' a
szép forls neu ls Jár Bindia egyiitt az eledÁéqre8séB8el. De az aen naraal el.

L95?. év kiivetkez1k. olínolal év. lbba_u a'z ltl beD' a n i t rcsapat néx non az reDsltaz oliYnpLa BzArnAI k^ziitt. tehát a I,IÍ: az olinpiaL csztelal bol! [1ndle vlláábaJnoksfuo_t ren-dozÚtt n l" t rcBapatok részáro. lt!2-bon oz a kiila'n vilfubaJnok8fu ÍopponEásáua" Érii1tne6rendezésl és a résztvev nagJrar c BaPat ta8Ja'l kiiuaitt ott ialáIJuk- zBabka aadát 16.

^ 
baJlokgá8oa hét rreuzet csapa á vett rBszt.,-és a hatos dd,nt bon Ía.cyalorszáA gaoata

t 8y zelenuolr veTetlodlt rryerto a vÍIágbajnokgáaot Franclaország. iaszorsaZr. Dánta.
ÜBA és balía coapata el tt. Haz Jd( Bz{nolbén vésés-vérl"n az EleÉtestvéroÁ]r. Í;ár.v Ma,i-
da éc zsahka ilg8da Y1vott. zsabka a gvédek 6llen_néBy.-a-diint ben. az olaizoli eireá náiron. az aD8olok el]en egy. uz qDer1kalat ellen kett' ; a dÁnok ellga hÁlon ée a fl8.nclá}ollon négy By zelfiet szerzott. É k1tii!' follépésével' Általátlos et1smgréBt ar 'tot a oon-zetkijzi poroMon 1s.

-_ Á ncnzetkijzi s1k6r J tékony batással Yolt ijab1zal!áTa. 195]-bao a KAsÉ-b l alaku1tPot fl sE. 'szinoibon negnJrerl mág.yarország o i t Tvlv ta3not<Áágát éo rra5yszerti iáij.Áit-
nenyeve.l'' uJ csap8'tfurak 6zerz1 ne8 a c sapa tbajlokságo t 18. Mínt bajnokl ternéBzeteBon 'részt-
vegz.rt'biirBsszel' vÍ1á8ba jnoksáB oli is' olor lat ne zet csapata Jeierrt'neg a raJtnát. zsab-ka nlnd az t nclrzet elle4 vlvott. Els ellenÍél Bel.8lrrE csapata volt. .|, Eas'aro k 1412arányba! gyriztel:, Elek I.' Ní6Et K.' zlsabka lí 4-4 s EIeL rí. ét By ze1néve1; Néueto r8zá.ccc.rpata kcÍ]én-Yebb e].lénállást tarrusitott. 8tB nell tt '}6:46 találátarfurnval eldiintetl n IYéRz&ijtt a L'iizdelen. Elck I. ,' K1s9 ég'zsabka 2-2' Elek u. 1 By zelÚet' Bzetzett a nyolc-b I' Utlina ltáliÜ kijvetkezett, átrol' l"oIo-r'a gyrízti.inJi. Itt E]ek Íi +, etet i. ], x1"" Be
Z$abka I Ey zelnct aFatott.



E rnérkögég folyanán a tragJra.rok 916 aráoyu vezetóso utá:r keriitt sor a laEI érdeklódég-

""r uá"T-ii"Í-Í.Iiír,." nerxoiéiro. úory az-Lanorgtes HotsinkL o+'!P+q+ sokat YltatÓtt
.""a'o^' vrÁazÁriarora'"r. táúútettii*. Tiek llona a vl sszavfuás vágyátór fiitvo 1 lerrtliile-
ii""e"_}oinr.Á-itiEáB-od.úYa1 szóhoz ee. €ngcdto Jutnl oamtrort éa 4rt-rg 8z{nt9 lelépte -
óiÁnz_urió"ioÍot. l vlsgz.ri&ag-iáuÁt tetJoií nértékbon eiks ilt. l kiivgtkezó eJ'19ttfó1 Hol-
i;Jí"-ilii.-ö"ÁÉ nsá ki.izáeÍeu utáJr gyözüink 9r7 ará'rrJrban' Erek..I. J. trll6k ü.-é8 rlgs tr.
i:á. -7.áüü- r 

- 

"vózertévor. 
-Üióísóaak Íia.Dct,rorÁzássar Lorüitii* ö5Ézo. anlkor 8'j'Bs ó6

ii""i'vÁ- s:l. r:.'di ü._á. Érák' I. poillg 1 gyózolnéveÍ-lt2 ará.nJiba f6kteüte. kéüváflra elIen-
íőirlii"í. -i"*iÍu"iir_áyó"tut ii'oÉ ú.üat áá aranyé:met BTügBzólbe!' ÍraacÍaország éa olaBz_
ó.'s"á8 eiott. caa} ugyl ulaü az elózö évben troPlenhfuába!.

Á nőt tór oÍlYérrÍben zBabka az elóuórkózéeek folJra[á.u nü'dvégia kltünóerr vlvott. lu
"ruo ioráur óúan-{'gÍőzoreouer. a násodik fordufóba.n Éz1ntón 4 gyözáler!-gt kérüIt toválbb.
i_ű11q!a[ió"d'1oüán--iá nasvón JóI szerepe}t, nert J gyözelennér stilur koriilü a közétF
Jo.[|["l-Ítt -.ásásalr tÍo'erEéaö itváBsal 6 5yózolnet arátva, az olaó b91;r6n -Lerült 

a dö!-
ióuá. -s"uóÁ ái" óééáz napl. boeszu, 16en erőá kiizdetnek alaloaaa eIfuették !!5rpk9uy {1z1!"u-

'ái-é" á'aBÁtaten"rnár neü iualta k1fejEen1 tudá8át. s canbeÉoarl1he-Keydel-E]gk I.- H8rt1
uöEötjl; hs.toallk lotüt nege!_ózve a frrracÍa Berlbeloát és Elek üaÍ€itot.

l síkéros L951. évet követté &z L9r4. év. sz1!té! sok slkorr'gl é8 t61Jes 6l1BeeTéa-
oel. úeiiÁÁoterié'etőzeLnét a lp'yar bÁJnoll,sáóban' do a caapa'tban a 

_ 
BHSE.Detsolózt z6abka'

;;á;'iÁÍ. á r"iorr"Éc.-t. Luxerobü-rxbau f,ernésáeteÁen lsnét képv19o1i bazárü szlnelt a vl_
lál1ü;il;ü"ói<ó;. 

-l-."sya"'.úr 
ó sa1'a! ta'ét ar'aDyérenmel téThot- haza.- [ort- nÍután az elónér"

raiÁJit toriane!. g:l}-:re lesyóztó Lusztrlát. a dibtóbon a néüetek ollon I1r5-ro, a fnrn-
clák ellel|r ioro-rá, az ol,&sZók ollen 8l8-r'ai de talátataTá[y szerlnt +i2..45-r:e véBz€tt_'- B
lÉv cÉYnás után tlailladBzor 1s a üaEyar az1nótílek gzelezto neg a vÍlfubaJnokBá8ot. zsabka
iZ"o"Eá6á 

'o"rouoááÍáá 
."gui"}''tóan sót tloldhatJu} kitilnóen i1vott. Ius'tr1a al1€T' 4_' Né-

nótorsáas ellerr ]. Íranciáország elloD 2 és &z óIaszok etton t 6yóze}gnnel Bets1tett hoz-
iá-._'efie -ÁváZrilrr'.;:- M egyaírtea 1Bfiét Jel€ntkez1k az a tul{jdousága, hogl gJenge eröa-
IéLe nr-. brí-Ja véers a hosszú- verscnye}-ot és ltt 18 a hamadík fol{ulóbaa caak 2 EJrözélnot
áratott, e lÍet uár[tttal gBJreteEben- kívált a kiizdeleEböl.

Á kijvotkező evben uJ. fIlBa versenytársa} JélentkezD€k a páston' Dót!öIhr,é9 lloÍvalr,
sz{,néIvében éB z6abkát. öálnos véclen oi teuett eJten1. 

^u 
ő fínon. pe!8gJátókosr eBzté-

ttka1 éInónvt -íeIentó l;ivása non ér:vényegült az u.l gt1lusban. L95?-be, nég átlép a BH8E-
;;:;-;1;a"á"ü;;-;& ;ó;i";"" Áásrij. uj rlgyógüÍete! a c sapat'6á jnoksaab;.n. l9-'a-ba-u IéBzt-
iiiz az "Éy""r 

bajno[sElon és cgat< Eoltveisen}b€u gzonrl a Iv. bolJn'e ' I9'9-bo! pedl5 VIÍI.
leEz.

IDlen kezdve caek a csapatbaJloksfuban Bzorepel e6yesü1ete szlnetbon ó5 l962-ben utoJ--
Jára o1Ya6suk ncvét az lrrnalesekben. f,Iell KálBá!

ffi GAALTI BORffi
'l97o. szepteBber 4- ]t elhuoJrt ' cÁÁL T.IBoR ny. teElrlevol taná_r' a negJrel Tanác a tegt-

nevelés ozervez jo, a v1v eport etlz Jo és aLtivÁJB' Kecskenéten.

Isnét á6y oszlolpat keveaobbjg vart a ua8yar vlv sport e8yik foueBváráIlak. Kld lt 8o-
ratlkb1uxv:ér.rerrau_s_.iilzetlenn .nkásaasp itnak.Gáál-Tl'bor.ABács-ncgyetYlv
Bzal}rziivotéé* 9-Lu k1 te rrd l't látta el' c eafuron eg} évllzeden keresztiil. EzenklYiil, n1nt
Ezakadz rreválte és képeztt tan1tvé'nyaÍt. !lo'!itá9a és n dszere nyonán a le8Bzebb erEdné-
Ílyek sziil.ettck. Talitv?rnyai raJorrgl,ai é'rte. l víy fÍatalok czene f lcs1llant' ha l|Tlbor'
bácslt'| nogláttík. Á roagyar kurdvivÁcra tanltotta kot.

Jo s ltlk]. B.

Bzeretett' sporbtársalnk' Iragyszor{i barátalrrk ernlékét ijrijkre ne6 r1zzrik.

N/"



RoYatult ' elószö. 8 BudapéBtÍ VÍvó sziiveüsé5 ujTeldszerü kópeBltó v€Taglyéüok feltéüs-
leiYel 1Btlertetí nBg

ÚrnENDSZEnÜ rÉpnsÍto vERSENY:
l budapestÍ Y{v Szilvetsé6 elb'rtározta' hoBy a verseByz 1szlnivonal Ea8aBabblE' enolé-

Eo vé6ett a JV. rrsztályu nil1 B1té6 rcíÉzo rzéiét fokozttabb fe1ké8zii1tgé6hez kiití.
Ezér a u1n sltéssel nég nen lende1kez v1v k rész re olya! v1.l,]gaal"ka1.nat biztoolt.

rrtrol e]nélet1. é8 6yako}1&tj- tudárruk atalJán' a Iv. osztá:[yu ln B1téBt-no8szelezhetlk.
. Á velsenJren !észtvehetlek azok a budapgcti v'y gzakoBzt lyok ártd beLoYÖzgtt' E t -Eitésgol nég non ree]elkoz vív k' akikt

- eBygsiilgti ta8sá61 ka'lyvyel IoDdelkearek' ta sál8ukat a keÍiilett ta!'ác6 bevezo to

- ta8d1 Jhátralékuk tllncsrD

- koa'osztálJrulBak u'e6f elel olvos1 í8azolássa1 leldelkeznok
_ 1r. életéviiket bgti']-t 'tték
Á v1zsgavorsg[y b'ár'oÍr részb 1 állt
I. részl háron olnélet,i kérdésre kell folBlnl
II. '' t lBkolázás a tlogt6rr:ei

III. í r t8táJ'atIa noll szabadvíváB

. - l.képesltés iit ta6u b'1zot sáa eI tt folJrtkr 8'I'e1y 1 edz b L é8.2 1e8a1ább I. osz .
rtrrDost-Ee!E verBenJrzobol al.l,

I ver elJrbizo t8 8 n1nd9! ta6Ja 6-12 po!.t18 terJeal e!. ért k911 8' beeutatottakat. .a,legJobb é8 le8rogszabb po!.tszámok tijrléee utá_a uegnaraa 1 Bzayazat tiaezego njlnLoálÍeaa'24 p<\!.1;, / 8_aB átl88 / kotl le8yen.

. Ez ez átl8'g Je1eot1 aztt bogy a Joliilt vivás D1Y Ja Eetsf lel a ry. osztálJnr vtvÓk}alszenben tá&aBztott kaivatgleények!.okt [l.nd eInéIBtl| nilrd pedlB 8Jr8'korlat1 tér á.

' yIzsgázIJL lehot férfl és n 1 t rbe, vala_Eint kaldvlvásba]t. PárbaJtiiriiz knek a féÉtt rv lvágban kell negfeleln:iiik

.l pontozásaá} 
' 

B- blzott6fuok sulJÉ holyezuea a verseEyz k n8 at8'rt ásár .' a f táJ-lÁB_
ra' I ulsztelgésrei szabályos és fe8yolnezotl, nagatartáera.

l' vizsBáz k kl'fogásta'laa ol írt iJltijzékben és folszorolésbgn k6te1esok nogJglg!11-t.

' . Á veraelyoll '' uegfelelt n.'viv k Iv. osztálJru yers9nJrz í ntn sltégt qrerTek. Ezt at nJrt a b.o1Jrsz1ne!' a ta86ágÍ kiinwekbg bevtlriotl .t
&uxek az ujr ndsz rii képer'tt vlzs5áua} f p! báJát ez év okt b r h 12- n tartot u.k

ucB a tsp. Hoovéd gportÍskolások bevonásával, a ltolYéd v1v ter ébe!. Tíz ylv átlt r8'Jt-
boz. g a lebonyolÍtáe keTek u egy é,rát vett lgérrybo. Ez eEy k1cBit 8ob|ak bízonJnrlt.
Ezéi{ a Bvsz. Y8zet séBe u y diint tt' hoEJ a lefolyág neEByo.rgÍtásáDá.k érdekében a kérd6-
seket át kell. foga].Bazai.

*

Áryrak érdekében' hoEy a kcz,l v1v k &inél naByobb szá&ban hozzáJutsBeY''k a v1zsEa tan-
oJlJagához' a vlv H1l3d t61jeE l'erJedolnében l'Eneftetl a Er'ip()slt vlz98a o1néIeti és gya-
korlatl anya8át.
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I_s kérrilést

-

leleletr

-
z-l} k r{$s-r.

FoLeletr

-

l-Ík k r{ gt

-

FeLelotl

4-*k .Eér{égl
Felole t

-

ffi A képesít vizsga elméleti anyaga ffi
l v1vá's foxalna /ytt ért vlvás atatt/
l vlvás kiizdelou sz{lfeglrvornel azzal a c lla.ll
talÁUuk el, n1nt bennilnket eltalál.

sésyféle vlvást lmeríln}l EandvÍvás
rér{í t nrlvás
il61 t nrlvás
Pt|rbaJt rvlvÉs

f,íiltinb sér kiiziittilk t

- karldv1vásnál .gzur-ág é" yég&, van'

- a ttibbl fegyvcrnenben gFg.k szunís vnnr

- a fe5ryerok kÍiliinbtiznek egJtmást ll fomá.'lutsban , / crr,k a férfl
ée n61 t r e6yforma/ grrlvban s ném-EtE6_e7.

- a találat1 felÍi]'etnél
l vlv fegyyorek áltglános lelráset.
Iláron feg;nrort haszná.tnat a v1v spor ban, a EuÉgt' t rt a párbeJ-
t rt.
A bárou fegyrer a kiivetke z tészakb l á11r

- Pgpgg!. eltils r szén /trewéil Úgonbbaln.-

- naqkotatrteszl. lehet vé, ho6pr a vlv kégbn tartsa a fegproltr a
markolatot a sáor1 fuonb szorltJa a pen6onyo1é[ z.

- fénkosáll feladata. bo*y a fennrertart keret védelnezze. Á vll-

-anyfegyrr 

ret'Ío5raráf áua a tegtveseték kapcsol d1k.

Á vlv felszerelések 1snertetéset

- glgíYj*L a vÍv arcát és feJét védl a szrrrások e vágágok ellen;
- a vÍv rubal a v1v testét védl a vlvágboz szíikaéges telJes noz5á-

ars-m-amas Lorlátozása n lkiil'
A szur feg;nrero}al 1 kiiliin b nal.1véí 1g van.

a v1v k teles niianya6b 1 késziilt nelléqÉ Ía

l u k fe].gzerelése tartalnazza a sztlárd anya6b 1 késziilt nellvéd t.t-
LBr

t v1v ruba gonbolása a vivÓkézzel. ellentétes oldalon van / a ktite-
Lez /
Vlvágkor u1nden gonbot be kel]. gonboln1.
A vtv nr}rának febérszlnilnok és n1nderrkor ttsztá''nk kell lonnÍe.

- B ylv baclstrE| fehérezlnti. b'oggzuezáxar' tl'szta barl.suJn.
fa?E-ffil61laBt-éa kényelné azolgílJa.

- a vív c1p t fehérszlnii, b rb l késztllt félc1p ; - lgsJobban védl
alf6baE a legalkalnasabb a v1vásboz,

- a vLv kesptytit a keaot véd1 és blztoe1tJa a fog1nrer J fogását.
uan@ kesztyii szár:ánnk / az aitar ktiEápé$-koll-éruio.

- ats ruhat a vÍv rrrha alatt tornarr'adrágot ás tonm.trlk t bordrrnL
EE6E'6EEirsÉ szonpontb l la.



5-tk ké:sdésl

-

Felelot t

6 ,í\ .kÉr9égl

Eel,ele,t r

7:tk kérdés,t.

Felqlett

8-1k kérdésl
FeIelotr

9-1k kérldésr

-

Fel.glEt r

lo-Ík kérdéel

- h nal.Jvéa 
'

- lané /féuueIé nÍ/ t

tnrénye s.-]bBl t+gb :Lf e ljil et .

a vlvásban csak azok a találatok érvényosokl anelyek sz !ffEggyg. "!!.é,rvén:re s f,eliiletpe. 9 s.neB..,

Énrényes foltilethe z rrlm' tartozlk - a n 1 és férfl t rv1váanáI - a
foJ és vég agok'

Érvényes feliilet a ttirzs a nyakt, l a cs1p csontok csucsá.íx és ln-
non egJrelres vonalakkal ki'tl iissze a rágyékvonalak találkozásl pont-
Ját.
l rvlvásuá]. a sÍsak szak&tla é:rrénytelen foltilot.

g Páiba.it Tnélr az érvényos foltilet klterJod a-yír1 e6ész tostérc, bele*
- értve a ruházatot 1u' felezorolését ls.

*ryf*' 
ruÍilaTÍl];4ir:l$i,íiÍl,Í#;lffijtá;'l:iníli*l
képzoIt vonal fiili'tt YáJtrr

{J.t qeve?ii+ t$nsdÉ cgel9hn nYTlgk? /vitsas, szurás,/

Á támadáB az a kezdom nyez csolehény, amely az ellenfél énrényes fe]-il-
Ietét fenyegetl, / a vLv az ellenfél-felé nyril karJával a fogJnrernek
begyével vagy élével /fokával/ folya.uatcrgnn a tatálat píIlanatá1s el re-
hal,adva - a'B ellerrfél Üa]-á]aÜÍ feliiletét ve azéLye'ztetÍ.

líl..t neveztink védé snek?

A védés' o15mn fegyverrel végrebaJtott védekoz cselehnényl amely meraka-
dá}yozza a tá.madásrt r az&z vé<1ésnek Vs.f;y b.árltásnak nevezztik az e]fle_trárj-^@uiásáínakr/ a saját pengént or sével ve8y kiizepévol - a kel-
1 1d ben t rtén ktvédéeé1i.

Vlv vonalr P Bfi vonal alabt ntt értiin.k?

Ylv , vorrql a szemben á1I két vtv garkalt képzeletben tisezekiit e$}onrao

Penge voq&Lr az a penge ho]'yzet. amlkor a vLv nyuJtott karJával pengéJé-

A pást /vlv tér rnérete11

Kar{n4-l. é.s pápba*-lt .rné} - á]-talában a pást hossza 18 m., szélessége 1.8-2n'

Téúea a pást hossza 14 n, sz lessé8e 1.B-2 m. A'pástot nor leBegen 7 vo*

-

nal szoll át.

- kiizépvonaI

- a k zépvonalt l Jobbra és balra 2_2 n-ro a v1vik fe1Á11á-
sl vonala

- a..Pást m1_ndkét végén'l-l vonal Jelz1 a pást végét, nolyok't 1 a k zépvonaI felé kardban 2-m-ro; t rben l-n-ie f1l
gyolmeztot vonalat }ruznak a pástra.

Á v1vást a vouet b1r Joladására 8. vorsenyz k a folállásl vonalak nfuiitt
ál1va kozdlk meg.

A viv.oqérkqzés lde.ie.. találatok ezáma,

sart]vlvásb.arr a nérk zés t1szt'a ídeJo 6 porc, s
tart.
}Ia valamelytk vLv6 1 találatr:t kapott, a vlv k

T rben a férf1ak tlsz a v1v lrleJL" 6 perc és a
ffiE|v1llarr;rb rné]_ nem c serélnek-helyat/

5 találat /bus/ bev1to1é15

he}yet cseréInek,

mérk zést 5 találat18 v1v-

l'elelet't

l{ knél a tl szta v1v Ía ) per-c és csak 4' találatÍg rnegy a ktízdelem.



lt:llr. kérd gr lr4bgTakorlatoFr ./SorotJon fol lábgyakorlatokat/

Fel,e}otl et ro - l'épés
hátra - lépés
- k1tiirés'
- o1 reu8rás,

- a k1tiirésb l vlsezatérés v1v állásba

- a koresztlépés o1 ro - bátra stb.

l3.-l\ Féqgést V1v !ávo1-sáF.olEt

Felqlosl - nagy - távolsá1 / lépés - k1tiirés/

- kijzép - távolsáe /uttirés/
- kistávolság / kézben feg;nrerrel - hosszuJtássa.I el rJiik az ollenfelet,/

I}-lk kÉrdÉgr uutassa be a.kÉzbqlvzetekgt / t rreLr YagÍ kafidaI,/

Tql.eloÜr. - ELs kér4elyzott l a hatodlk kéztrelyzet1g ./ alapá}rásb l a kdrt kell
fcrd tfi,enl /

14-1k k rdést Molyek a legnagyobb vtv versenyek?

Feteletl -olÍnp1a.ibaJnokságok/4évenként/
- vllágbaJnoksáBok / évenként ,/
r- na$}arbaJnokságok / évenként ,/

rLlk kéTíésl MondJon }-5 olTnP}rl bqJno}.ot. / nngxa* /
Felelott pl.l Pézsa Tlbor

- Kárpáti Rrrdolf
Kovács Pá]"
Gerevi ch ÁIadlár
Kabos Endre
ELek Ilona stb.

l6-*k kérdÉer. Kl nverte legut liéTa qe egvén1 olvnplaJ. baínokságot?,

Fe1o19t,l- kardvivásb.arr és párbajt rYlvásban
kerdr Pavlovszky J. /Lengyelotszitg,/ Moxlk ban.
Párba.jt rr Kulcsár Gy z / nagyar /

u-1k kérdésr lílkor 1ndulhat a v1v haza1 vív versen:ren?

Fe}plo}.qtr - bg, érvényes ttmln s1t-é"1 - ktin;rweI rendelkezlk, ba edz Je Javaslatá"a'
ezn'kosztályveze t eé5e bonevezÍ.

l8-Ík kérdépr ulkor rvánveg a tr1n sltést ktiqY'v?

rek*et't - ba ta5ságí bélyeggel va:r ellátva'
- b.a. énrényes onros1 í6azo1ása Ya^L / 14 b nap/

lq-tk k rdéer Hány f vazetl a v1v nérk zéseket?

E"rerepr Krrdv1vágnátt 5 f / L eLl k és + trs/
Ylllgnvt p ég ,pártq{b wPrsg.nY'ekpFl 1 f / el.lc: s. /

ao:tk kérdésl lÍlt csl-nál exy vergoqwlv a oáetna sz 1ltás plllanatát l a ktízdeIem

Eelg}otr - a sz l1tás el tt nár késstil a kitzdelomre,
- sz LItás után vlv felszerelésével / feswerzet vel ogyiitt / felne6:y

a pástra / vIv t6rre/, felál1 a kiizéprronát t - ha t bz lltották el -
sz 'r - Jobbra 2 n-re,

- tidviizI1 elIenfolét ég a vtlrsonybtr sá5ot / k zbneé6et Ls /
- fejvédJét feJére teszl_ és vlv állásba - helyezkedlkl
- aE Elniik llkészenl| - vezérryszaváru' / kérd éséte/, nkész'r felelettel vá-

laszol.



21-í.k kérdésr

tr'.eIeIetg

22-1k kérdést

2}-ík kérdésr

24-1k. kérdé.sr

2tj*ík kérdésl

2-*J-k, kérdésI

27-1k Eérdésr

2E-1k kérdésr

- nBaJtatr vezénysz ra megkezd1 a kÍizdelmeÜ,
- Csak az Elniik ttf,11;tt vezéryszavára iiagyJa abba a kiizdelnet,
- {Y ze19n'J39y vereség esetén, iidv zlt a verseqyblr ságot, naJd kezetfog ollerrfeléve]- és távoz1k a'pástr l,
- p{nrrlg sportszerli magaterrtást tanus1t.
Hggvan szavathatn3F. a kaqgv1vÉ.sná]- az olda}Fírák?
Á.ltegkéÍdezett o1dalbtrák a foladott kérdésekro k telesek a kijvetkezválaszok egy1két adnir

- lgent

- tift"If;3í"'.
Az eln k szavaz utolJára.
Mlnden olda]_bír szaiaza'La eg;rnek, az elntjk szavazata egy és féinek szá-nít.
Á 'itart zkodomtt szavazatot nem vesz1k számltásba.

Mutassa be a v1v tíír fogását és nondJa el saJát szavalval.
Mutassa be a kard_fogását és mondJa eI saJát szavalval.
Mutassa be az arcvonalá]-lást és az alapál1ást.
Mondja el saját szavaíval.
líutassa be a v1v á]lást - fegyvorrol és a p1hen áJ-lást.
szavaÍval.

Mutassa be karddal az els alaphelyzetet a primet.
Morrdja el nit védiink vele.
Mutassa be a ''szekordot'r - a ''tercet'l és a nkvartotl|.-
Mutassa be a rrkvintetn.-

Mutassa be b rrel az a.laphelyzeteket és nevezlze mel azokatt
szlxt,

' - kvart,
szekord,

: 5ítÍfi'
Idegen elnevezésekt

MondJa el saJát

Assz
Tus
Parád
Riposzt
Ákolo
Zsiiri
Fle ss
Epeé
Pást

nérk zés, cstirte
ta1álat
védés' hárltás
visszavásás / sz;uaás/
csele}mény
bir
Ierohan tárnadás
párbaJt r
v1v tér

BIIDÁIESTI vlvÓ sZÖvETsÍE
Elniiksé6e



ffi ,,Kepesítővizsga"gyakorlati kérdései, kar d ffifl
l. lrtcvolal. áJ_láa' a1apÁ1lás' iialYözléai vlYó á1Iá8. leJvágás - kitör.eBael.
2. PeJvfuás helybóI' kitiirésBol' előrélépés - k{töréesot, elóre u6rós - k1töróBs91'

l. o1ila1vá6áe hglJrbóI 
' 

k1töxéssel' etóre1épés - k1t6ré6Bel' elöre ugrás - kitiiréBso1.
4. IolIYfuáB hotyból 

' 
kitöIésBel' elórelépés - k1töréBBo}' olóle ugrás - k1törégset.

5. KiiJ.só arcvrÉgás belJrbőlr kltörésBol' slóTolépéB - *1t6résBol' olóre ugrás - kltörésBo1.
6. lorc báxlüás - vlsszavfuás a fejle' t€rc hárÍtás - vá6áe a feJre.
7. EYart hárit ás * tlBBzavá8ás a k'üLsó arcra, kvarb hárltás - vfuáe a kiiIsó arrra.
8. sze-Eold hárttáB - vlsszavágás a kiitsö a.rcTa'' szekoDd b'áf1t ás - vfuá.s a kil1só arcra.

9. Ívllrt ttád'tás - visszavfuás az olds.lr€.' . kv1nt hár1táB - vfuás az oldalla.
l0. Pr1u báx1tá9 - vÍs8zaYá8á5 a rellro' prín hárltáa - váBás a Be_Llre.

l1. Terc, kvart 
' 

szekold' Lvlnt 
' 

prfu.' ne8h1vÁ8 felvétele. treJváaás - kítöréssel.
12. Kvart ütée - vfuás a feJle' heJ.yből - k1töIéBsol 

' 
előrelépéB _ kltörésse1' slóreu8rás

- kÍtöréssel.
lrq terc üté5 - YágáB az olalalra' helyből - kítötésBotr olórelépés - HtörégBal' elórou5-

rá6 - k1töréssel.
14. szekond ütés - Yá8ás a kiilsó arcra, he1Jrbó1 kitairés6e1' elörelépés - LÍtöréBsol' eló-

reu8ráa - k1töxés6e1.

15. TeTc köté6 - kötött Bzulú's belJibót t -előr€lépés - kítöTéssolr e1őreu8rá6 - kttö::éssel'.

16. Kvalt kötés - egyenes szurás helyböl' kltöTéssel' olór.elépés - k1töré8Bg1' elóreugrás
_ kitör'éssal.

I7. szekond kiités - szurás helyból' k1töréssel' élórclépés - kitöréBEet' elóreu8rá'B - ki-
tilrésee1.

18. üellvá€ás ,/ átEotszéss€l / kiti'lés8el 
' 

feláuás t€rg há!1t áesa.t, feJvá6áB - i!ítörégsel.

19. o1dalYágás Litiiréosel, fe] áJ'1á9 Bzekotrd hárli;ás6a1' kiilBó alcvágás k1tóréssol.

20. reJvógás kltöréBselr fe1á1láB kvht hár1tá8ss.1' oldalYágág - kltóréBBel.
21. KülBó arcvá6ás kÍtörésgel' feláülás prj"Í0 }tá.rit á5 gal 

' 
feJrfuás - kltörésgel.

22. 'E€yene s fejve5ás csel - oldalváBás' helybólt kltörésge} t elóro1ópéB - kl"ttiréseelr eló-
r€ugIás kltijr'ésso1.

2'. Eayco9B feJváEás csel - nellvá€ás' hetyből' kitöréssel, elórelépés - k1töréseel, eló-
reugr{s - k'!t öré sse1.

24. Egyene s o].da1vá6ás cscl- felvá€ág helyből kltöréssel' elórelépés - k1tóréssel, elóre-
ugrás - kitórésgel.

2'. EB]reIre B o].alalvégáB csel - nollvógás l{,Iyból kltö]:éBseI' elóre1épés - kLtöréssel' eló-
reugrás - kiÜö r'éÉJael.

26. !5yerre s uellvfuás csel - fcJvá65ás helJbót k1töIé!'oel, elórelépés kltöréssel' elóroug-
rÁs-k1törés9e1.

?7. Wyefues nellvá$ás g9e]' - oIdaIY'áBás he1yból - kltör'ésset, előrelépés kltöréBBeli o1&-
r.err4qráo - kit örésrlel.

28. F€ycne E szur:ócoel - ,/ kva].* }tál''ítás nedke rü]'ésével/ - kiilsó arcvágáe.

29. l*J.eoe s kiilÍrő arrqvÍi€ás cÍrel - terc hárit ás negkoíilésével - szur:ás.

)O. xgyenes o1dalvfutis csel * azekolal lrár1Lás neBkorii1ésével - ki.it oó arcvfuás.

BuDÁPESTI \rlvó szÖYETsfu



Htffi ,,Képesít vizsga'' gyakorlati kérdései, tor ffi
1. Arcvona]. - á11áB' alapá_uás 

' 
iidY z1éc' YÍv áf1á8. E8Jrot]'eB Bzulás.

2. E5yene s 9zurá5' be1Jlb 1' kít réssel' t péB e1 rrct ugrás e1 r'e - kJ.tiiréssel.
.7' Kvart háIit ás - Bzu_rás 

' 
kvart báI'itáB - Ylsszaszurás.

4. sz1xt hárltás - gzu]:áa 
' 

Bz':t háxlt ás - vieszaszuráB.

5. szrkond hád.t áB - szurás' szekoo'd bárltás - vlsszaszurÁg.
6. szerk]. háTitá8 - szufás' szer}'l báIltás - vlgszaBzuÍáa.

7. trYaxt 
' 

sz1xt' Bzekontl 
' 

szerkl ne8hiváB fe]-vétele. EgJroDoE azlrTás klt réseel.
8. sY"Tt iités - szu:Í.ás' helybtil' kltijréBsel' el rolépés - kÍtij]]és sel 

' 
e1 Te u8Í'Á6 - }í-

t ijré s sel -

9. 9-z+t iités - szu:eás, }relyb i-, kttiit'éssel' ] reIépés - kitijréasel' et ro ugrás - kÍ-
t iilé Bsc I -

Lo. szekodd-iités - szuTáa' hotyb l' k1tajlÉ66o1' ol relépéa - kÍtijTéssel' el Te u8rás - ki-
tairé E se 1.

11. szerkl i'LtéB' - BzuPáE 
' 

helyb l t kÍtiiréssel' el relépés - k1tiiréBg lt el re ugráe -kit ré s8el.

12. Kvart kijté6 - í'!uIá s' ttelyb l r lLi tijfésse] ' el relépés - kttiiIéggel' eI r u8Tá8 -
kltiiY'egsé] -

Ir" sz1*t }. ti:s t 8zurásr hetyb t 
' 

kÍt réBsel' el re1ép s - k1tiilés6el ' el re ugrás -k1t réegel.
l.l. szekond .k'ijtés - ezurÁs' helyb l k1!i'Iésdel' el retépég - kítairétssel 

' 
et re ugráa -

kitiiré Écel.

1'. Bzel&]. kijt és - szurás, he\rlr l klt rétstl 
' 

e1 re1épé6 - k1tiiréesol' el re ugrás - kl-
'Lii ré s so I.

16. Áz ellerxÍél Lrra'rt kajté!réb 1 vált szdrás végrebaJtása helJrb l' kí8iiIésBol' el relépéa
ktt réssel' el rrugxás klttilér'sel.

l7. Áz el1euíél szixt kiité$étj l vál't saurás véBxebaJtá3a }relyb l 
' 

kJ-tiiré9BoI' el relépés
Llt léssel' e1 reu6táe klt ré s!'el.

]_B. Áz él1er!1'é1 6 ze}.o!r' kiitéÍJéb I vá'L! llzuIág végret''aJt á9a ho1Jrb l' ki iiléBgel' et re1é-
pés I'1ttixéíj$e]. ' el reu ráts k1t réiJsel

19. Az ellenfél 8zer}rt kiitéBéb ] vált s zu!ág YégretraJtá8a helyb t' k1tiiréssel' g]- !elépés
k1t réssol t el reu6rás ktt réBsc1.

20. EgJretles ezurás /kit réosol,/, felríIIás kval't háIílásBaI r egyenos szux s ./k1tiirésse1/.
:]1. p{ayeno 8 szurás /k'tt rés6el/' folal1ás' szlyt }Éfitágsal' e8yeneB Bzurá8 i/k1t tlé889l/.
2;']. !]syÓIle B szurág,/k1tiirés$e1,/t 

''elállás 
:lzekorrd háIl-tÁ56a1' egyeD s szuráB,/kxtiiréssel/.

2'. iigyene s Ézuláa /k1tiiréssel/' fe1állás rsz rkl. bÁrÍtáss8.1' egyoneg szurÁe ,/k1tiiréesel/.
24. F|8yefu} s szuro, e8Jyozerii' efi8yea cset' a2 ull nfél kvart' háTÍt á6a ellen.
29. Fdyenee ozuf , ogys:leríi' e8tsJre$ (rse1' az el-l'eníél azixt hárltása olleD..

26. EgyeneB rrzur , ogyszer,ii' ogÉytjB cBcl, az etlenféI szekond hárlt ása ellgn.
2?. ng,telrets sz.ur , oByszerii' eB8yea cBel az elleuféI a zer'kl' hárLt ása el1er1.

28. Ktté! szulás véBíelurJtása az e]'_Lenr_él kvart ki'téss ol16n' lrelyb l' k1t iiré sBel.
29. K7'LélÍ3 Ezurá6 végr'Utrg'J1,ása az ellenfél .lz1xt kiitéí'g elle helyb l kltijréssel.
,o. Kvart kiité6 eByBzoÍti gBye$ cge1' k1t rássol, el r:elápée - kltiiréeset, el re ugrás -kit réssgl.

i- rt
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Kunfdlvy tÁB.
8t2

Hunyadl D0

Bl4

Fakay Szolnn
814

Konatice flzomb.
Br5

Szab Lr. DQ"

, 8t2
Godel Pol

Bt)
Konsek POL

816
Eaníkovsk1 r0Íl

8r2

Hajdu DO

8l 6
Dávld DYtK

814
X'ranle POL

Bl4

Mazu].lo 01.
816

G1lI cÜ.
814

Stokk FOL.

BurJan F0!

Iay DO

815

Kunfalvy VAS
8r4

Kouratlcs Szonb
8r5

Szab L. DO.

Bt7

Kanikowski POL
8t5

HaJdu D0

815

Branke lOL
8r)

GÍll cÜ.
816

líay Do

Bt7

Kunfal.ry YAS.
8tZ

Bzab L. I)O.

Bt7

Franke POL.
Bl6

G111 CU

Br6

r nrr rfu vmsmrr

li Bz. TlB[.rÁZlÍ.

Szab T{. DO

8t7

Franke POL.
816

Franke R[
8tT

Íl



E X! l. BA!_AToN Vi'VÓ BAJNoKSÁG E
Á hagyonrányos nelmzetkijzi Balatou V1v Bajnoksá.gon 60) 'haz4i és 248 ktilfijld1 vergelrJF-

z vett réézt. Á verscnyeket szoptennber.h )-6. ig tartották' ff1.t r, n 1 t rl pártbaJ-
t r és kardvivás sorrerrdjéberr.

Á fe6yvernemek ].. fordul jában csak a futzal als bb osztá'lyr / IY.
v' k Índultak. 5, 1lletve n tpét 4 talá]-atra }: rnérk zést vivtak.

L 2, forduI ba máe az e6é'sz nemzetk zI n;ez .qy bekapcsol dott' Ezt
sonl- f or!!ába! v1vtát 1 .

^ 
tov bbJutott dl v1v stt I kezdvo eBye!.e g kl aéEi reudszelben 8' llt. a k 6 ta1á-

laLr . !érk(5ztek.

l dairrÜ Leu 8 v1vo lutott. ahol továbbra ÍB }.ieEéBl rend szerben 8 / 6 / taJ'áIatra
uefit a ktizdelen. l vé6e sorrénil negáltap1t ásánál az els né6y holJrezé6o k1batott a iliint -
be!' klosett 4-8 helyez sére. rtt uaJr8jr 1a a belyezéBek sorreldJét ez hatáIozta neg' hog'y
oclyík v1v B bÁryradlk helJrozett l szonvedett véreséget. I8Jr pI. a ay ztoBt l klkapott
versenyz jobb bolyezégt éf éIr Elnt a De8Jrod1k he1yezett-t l klkapott félr

Bé szlotee eledoé.q]rekt

rforll nr / rx. ,-tu./
TldÍrl k sz a: 168 f . Ebb l kiilfi'ldl 97.

I velseqyon jlodult egye siil-etekt

- tsudapegtt Holvéd / 
' 

Tolsenyz,ivel / r.'Yasas / 9 /1D z* / 14./, K..s.I. / 2 /|
v. xeteor / 2 /| Bvstr- / Io /| o.s.c. Jl 6 /, BsE / ?, velaeaxz JéveL./

- V1dékt szolnokl uly / r5,/' BakonJ veg.Íész / l /' szonbathely / 6' 
^Iba 

RéBta
/ I, /. DV'IK / 1 /. PE^c / 4 /, g^Íc / I /, rata / , /. sád|ospatak / , /, Ba.laaaa'-
Starl.at / ,l Du9J, / , /.
- Ki.i1fiilal s Uslt NszK' 4IiszTRIÁ | ].ENGTELonszÁc, JUGoszLÁv , fotdNTt. Kl'&t 

' 
o tBz-

ons?ÁG| NDKi csllltszl.ovÁ(TA és laoRslz.lo vett tészt & veTse4)retr.

Er$dnények! / c sak a 16-os uoz nyr l ki'ai'}Jiikl /
vÍnrnenrÉwtr I. Enrnke LenPjyel olc&áE

I7'. Szab lászI u. oÓzSl
ITI. GIU Nults.. fY. Ku.D'fBlvy Y4SAS

V. HaJdu U. DoZsÁ
Vf. traJri ko{Bkl l.engyol

VT1. f,ay U. DOZsr
VIII. Ko atlcs SZoII]]A'IHELY lr.

Porttver!ienyben!

- la8J.arorszfut U. DÓzM 72 p.' Bvsc ro p.' ÍIsE 28 p.' YAsÁs 17 p.' szotnok 47.'
szoBbathe LJr 2o.' BgE 1o.' o.B.c. 10 p.. v. MET. 5 p.' A1ba Ré81a 1, p.' I'vlT( Io.'
PLÁc 1l p.' (SI _} !.l Bakony vetsyé8z , p.. TatB 4 p.r sáJo6pata]. 1 p.i Dvsc 1p..
Bala6sagyarnat 5 p.' slíÁEc , p.' -
- Kiitftjld r UsA 9 p.' szK 48 p.' NDK r{r p., 

^u6z!rÍa 
20 p.' lel8Jrelorezá5 1o8 p.,

nonán1a 16 p.' Kuba 24., 0laszorszá6 15 p.' cBehgzlováI1a 11 p.'

l(rr 'rÖnr / Íx. 4_é\. /
Indu1 k széJÍ.a3 !4' f . Ebb l kiilf i'ldl 61 viv .

Á veTscnyen ]indul e8Jresiiletekr
- Budape$tt u.oÓzs4 19 verccllyz Yelr Bvgc J4 v.' HsE 6 v.' osc 5 Y.' BsE 5 v.t Ísr
J v.' vlsls , y.| o?Á 2 v.' xuDosz I v.' Y. el,eor l ver'aenyz vel.
- vÍd kt l}s-1asÍ'agya1ua b ,r. szolnok 1| Á.Lba Ré81a 1, Békéscsaba 4' Tata ,' IhlJmuJvátos
,l srrlB tsr'Ján l ve rBenylilvel.

- Kiitfi'td! l{s7J( 2]' IJen iyeloJ''szá8 14' líDE _L' Ruba 5' csehgzloYáJ<la 4' noltán1a 4'
0]aazoraLáí, l' uÁA 2' Ausztl{a B' rrorsz&; 1 vefsenyz vel.
Írodmé4y6k3 / Cs,ak a 16-os mez rryt 1 ka'zi']_JiÍkl/

I2

és III.oszt./ vL-

Ls az l.-b. z ha-



sz. rÁgLÁzAr.

6rl
6rl

Márcrs BYSO

6rl l[aro,:; BVSC

Tordasl v.líE'['. 625
uzj

l":ry9**h_PoI6ti - L___!:y'ly"l*_.P!-_
_!:'.É$-u:-s_-J fu5

or)
_Evi:__!u_: *6t1 ---L __ t=l"t_jry___
5:s!-1Y91-- -J t>z j

trt 5
Ntírrroth Szu].tr.

Lázár RtlM.

. 6rO
ttaJzer DO.

6rl
[ .Ilodrl1guea 0Ü

6rl
Tack F.ur6 CU-- il4
lhJ.te U$A

6r)
Va rga lli|$C

I'rarrke FOL

6:4

M.Ro,lslgucz CU

ltlt..Lte UÍiA

rvŐ.r .jrÓ.n. vmsulr!

Mar:os BVSC

6t?-

télrrrá:rt l]vsc
622

M.IloiirJ guez CU
612

W

líaro s I]VSC

6rl

lÍ.Rotlr16uez
6rl

líaro s Bv,sc

6t5

K'i-rizel DO

6t)

Vtnnnluulivv:. [. Mlt.t.<.rÍ; riV[Y'
I "[ . Iloil r:i6:; u * z t]U lJl

J'[.] . Leiiár' l{vtX.'
Iv. lU}rJ t t', ULÍÁ

V . l't';rni,.c F'i.ill.
v.l . L&aáy RULd.

V [-l . Rynu,ws]-:r k\)I.r.
v r1 L. lii ;lue.i. U. uÓl,,s.A

Pt 
' 
l tL Yt'r: .riÍ} t1y f, r;. 

' 

, 
'

$tu

i'll:i:il;i;';:i:l'3H*.t'],,l: '-$i"1'',?,i;;.!;lui'rÍr'13'r:',o.^íoí_tu3lPu'}.|.t^Bff,
l). t hél{t':$(];',(ll)tl 5 P, r 0z<i 1' p., t,l t!;c,ir,i,.J.,'ir ,j p' n*i'"''o5yar.mat 6 pont.

l''ii]1'ol''lr UtjÁ l'! l:;r,N$íiK '10 p'.-'. NDli.4 .p.r^AtrszLrJ.a 48..p., Lert5;lelország 66 p., Ju-E'!.i'líierv[u 4 I,.t lltlriiári.lir i!:5 p, r-Krrba 'J.:| 
Pl ,'o.tarrz,:rsz116 )-p]r_co.iíizlovákla 16 p., Ir-

r i í'ij i.i '::iE ',.' .t ' 
.

L'

Franks Pol

Lázár RtÍl{

6rl

6tO
ii i r.i::ej DO'- 6:T--------'-l

L-
lrobl r-r FV^'}C J--'-6; i'

6rZ



IÁggAJ'TŐHj- / rx. 5_én./
Inrlulok sz{,nar L4.1 Í: . puo l ktilf ld 1 ./o.

Á ver:sellyen lrrdul<5 egye siiletekl
- tsu,ilapesl,t Horr.véd 11, Vasas .Í, osc I' Csepel 1'vcI.
- VittéEr szo.tatrkl MÁV ].4, l}irkorty Ye6yész |, Álba1, l]iirijkszerr0nÍkl s 1 ver:sgrryz eJ_.

: EiilÍciJ"r|: I{s?,K 14' l9'.syurorg$s .1ír Áur:ztría 4,J, Roná_rrÍ.a 4, ,rugirÁz}ávlá 1, tvDK_-l íá"r'enyzB"ár.
Ereiinrínyekr / csak a l6-us rnezcinyt l ktiztirjiikl /

pÁnnn.$Ótt 
.- 
yrv&

V.Mst. I, Dozsa

Rég1a 6' DVTK 5'

Olaszorazfu 6,

1t BYSC 2 versenyz -.
Szonbatholy 5r Peac

Kuba 1' Csehszlovákia

l{i r;t,;r.la f(-lLr-- 
Br.r --'---*l

KurlurJec CsSzI. I*tr,7 --_-- |

Fasaczik POI
clr 5

Kocslcs Vers

Brl
Xirr'czab iÚL

i.ir 5

Derrg61 AÜ.
Br t]

I'et,trci D0

rjr 5

l'.t.'u't,.;r NDK

NÍebala. POL
821

Kocsís vAs.
Br4

Der66 ÁU.
Bt2

Pettr DO

Bz'/

Nleber.la Ir0Ir

llr b

PeÜlr Do

815

).. sz. T$I.Áz.{,l!

Peth DO

816

Peth DO

8t7

812

1J'cjrtik' .l!'. !1ÍJIr'l,--*thi-*** -'

l{ay,ui }lS.E-"- .i f *-*-

i}rr'bur.skÍ }UL

I

___ i_1*!reI1j!-*
Bt lj

_*-.__.II:.:il_S,
{Jr 6

tlerék HsE
it'T--*'

i GonsÍor lr0tr
-8;t--

l4

8t5

tll4



vÉ$nnnoyfirrr r. Peth D zsaIf. Barburszki R)1.
flf. Nielaba Il]L.
IV, Gonslor I:OL.
Y. Üerrgg AUSZT.

vI*: fr'l:í: iliEo.
VIIf. Terek HSE.

Pontversenybenr

:--!asr1rclrszágt..Lt. !qnÁ--42 p-' vAsAg I,1 3rrllPE 56 P.-' V.ME'nl'. ! tr.' Bvsc 29 p.,
8'$.}oofte ffEg'l'i, $lluf;f.i i';n::"i,'ofrÜ''y: 3Í.Ear"l31"' voáyé"á 4 n: 

' 

-s",í' 
" nury

- Kii.lfij1dl USA f-'1l.r {sZ,$ 2'7 p,' t{DK 29 p.r_Ausatrta 99^p., I-len5yelország ?4 p., Ju-goszlávla J. p., Ronánia.I4 p., Kuba 4 p.l Óta':zot,szág, I9_p:r_c,# u"iovati"'á+-porrt.

M<;tavctslk vÁs.--nr? ---_L
!1''t.":Il-3-1-_--J

Br4

Gyclr:y tír:.y Szn.Iy
ÍJ:6---

K'::-'llvi lt!-----f

* _* r9]:1I9sik VÁS
th 5 ----*l

t
_---[t"i{t y$ -- ]

Bzj

K.ARD V!]RSEJIY

Mc'ravcs1.k vÁs
' uslt

I{agy}ráz1

DIaz uU

tJr 6

4. sz. ',tÁgl_ÁzÁ'l.

tJ:5

Vatr:ga VAS.
Br4

Wa.l t-er HSE
tJr6r

ltagylráá1 .oo

----Tl r '

Ma.lewskl OL
sr5

Mey,ci ntJlil

Br

t]z].áv i l{Sfi
ilr 6

Dlaz CU

--B;4 - I
Dow USÁ T-_--
--- ,Jr?

Fr ].Í.ctr líSE

Moravcs1k VÁS
Br2Varga YÁS /Ies c ru.l"t, . /

tsI':ÍL99
Br6

ijzláv1 Hs ]

315

D1a:r CÜ

Ilr )

lt'r 1Íctr t{s.l!:

JjsMo::avcslk

Fr lÍch

l'r l1ch
Bt'/

8z)

L5

Brl



x.q'nJlvrvÁsr / u,6-án. /
Indu1 k szi'imal L*'7 .faj. J,jbb l 60 Hilftj]-d1 v1vÓ.

V.n(itnitDMENI r

A ver:;enyt'.tr 1nduL e6yesí'iletek,11I. orsziirgokt

- ISudapcst: YASAS 12, tlSE I, BSA 5, IEDOSz 5, KSI 2, CSEIEIJ 2 f .

- Vldékl }]a.konyj" Veg;yész lLL Békéscsa?l-l, Szombat}rely g1 Sárospatak }' DYTK 2t Dvsc2) oros}ráaa I, Élzrr]rrok 5, l]tjrtjkazentmlkl s I vergenyz vel.
- Kii.l'Í' ldt UsÁ'' NSZKr. |usztr1a, Len5yelorszá5, Ju5osz1áv1ao Ronán1a, Kuba, olaszoF.
szá6' NDK, Csehszlová];1a és Irors;..á8.

lJrtldrnényekt / Csak a _ltj-os uez tryrt l. kiiztiljtikl /

I. Moravcs1k vASÁs
fI. Fr ltctr l{SE

IrI. Nagytrázy nÓzsr
fV. Die.lz Kuba
V. KárolyÍ vÁsAs

vT. Sz "ávy ilSE

l--go.$v,r t',re nJ vaj.F

2L(i p. I
J-)ti p.
110 p.
12ti p.
96 p,
)(.) p.
,4 pr
)i p.
Itt p.
i.2'7 p.
26 p.
21 F.

-.(rII.
xrv.
xv.

X'VI.
rVTI.

lVIII.
x1x.
X-Í.

xxr.
XXII.

fxrlr.xxrv.
xxy.

CSEPE]L
MXD0SZ

I6
L' P.r

P. t

llll'ltA, Bckésc saba
Ilalassagyarmat ll p.
K.S.I. I p.
Balco4yi,Í;.'^ 7 p.
Sároopa.tal< 6 p.
SaIg tarJárr 5 p.
$upr.ont MI'FC 4 p.
Öztl ég DVsc 5-, p.
Or<rsháza ? p,

I. Í,r:.rrgye L,_lIszá6
I.I. Áttsz trlrr

ITI. NSZK
fY. K"ubt
V'. Boná;rta

Yr. (]sehllzl'rváxLa
y].T. UÍil

VI.LI. O.l.ir B%Lt Ettzig,
IX. NDT,
X. Jugc'szl.iivla

X1. IÍ'rlt't;zá6

Jff ponttal
1r1 't1O9 n
gj rr

90 tr

BOn
6í] ll
Ytr+9 rr

7'5 r.

vrr. Varga vÁSÁs
YIIr. ol'bán UsA

Poritverr.senybcrrt

- Magya H.rrsa:tg3t U.
IISO 1f li. r M.bJDO$:,,
.1"J. p. , DYltrK 4 p. clP.

l. U. oÓ:isr
J I . IIVSC

ITT. H$I:
]Y. vAsÁs
Y. Szo1rrokJ_ Í lV

YI. Szonitia t itc ly
vIT. í]Íjí;

v.LJI. O.S.(.).
Jx. v . lí.F)'i|lioB
I. l'Ii;:t Bé1i1a

xI. DV'li(
Il l, PÍ;Ac

DOZSA 46 p., VASA.S i,6 pl 
e14 P. t KsL ?. P.l cÍjliPfiL ] l

S ror:patak ) p. , DVSC 2 p.

Kti i í'tilll i tr l.:;záAok so rrond.'le t

I{Sil 4l p.r v. ry]tT. 7 p.r BVSC 2.6 p.,
p.r Szolnoki l{,lV lI p.r Szonbatboly

' Békéscsaba 6 p., OrvshÁza 2 p,l 6:lí^tr'c

J.(,



Á Szo1nok..megyel Vlv Szakszovetség L97o" [. 2|-én 'Szolnokon Tendezte aeg, az Orsz.Ifjuságl Fí.u T r vc.rseny t.
? csapat lndult a versenJren. Kíesessel bonyol1tották 1e a versen;rb. Eredményekt

I. Szo].uokr uÁv I.
II. Szolnoki MÁY r].., IrI. Szerrtes1 Vasutas' rV. Szolnok1 uÁv tlt.
Irrdult mé5l salgotarj.ur Sport1skola, Salpi,ítarján K<lhász I. Salg tarJán Kohász II.

Á Yasnogyci Yív
mj_n s1t ver-serryét.

Jtt i,ndu.lii, - 12

xxx

Ezakszcjve ség Lg'lo, IX. 2'/-én rendezto mo8 a IrI. oszt. férfÍ t r

rII. í--s 22 IV. osztt Vels rrf,z vel.

Ercdnényt
I. Bolta Béla sz. Ealadás

1't. Da11o5 Ánalrás tl

TII. Tállal LászI y I 1,"Io.

r6ntl_ 
' 

v1v II. og!t. n1lr BitéBt kapott.
Tv. IJahy TamáB sz. Hvsx' v. E5e rvár7 LáBzt Pápa u.Áv, w. uiiller Ferenc Pápa [_[Y 

' 
vII.

Sá.rfÍ'y feuás Kijrleld MTE' VIlt. tl ricz lo_re tIvsE' .tx. csába ,'ntal vá-rpalota.

Á békéqcsabcrl Városl TS llékéscsabán L97(). X. 4-én rendezte meg az orsz. II]_.o. kard
verseqyét.

A ver'senyerr 1ndult 19 v1v . Eredrnénye:

r. PaLaj Mí_hály ,/ }roltverserry'beu/ B.v.T.S.K. '/ By,If . Buck fstvfur Szenbesi Va:iutas 7 g.J.
I]-T' P ta Istvéui Szolnokí MÁv. n? y,

Szr.l1rro'kmegyeí Y.Sz. $zo].rlr-:llon ltlo. X. I.L*érr TI.oszt. n 1 t rwerson;r rendezett 20
lndul ,ivai-.' /'/ Ilr. a.2 TT.t:./'EREDL,IENYI I. szala1 Mária, rI. Dínr Ío1r_IIr. SzentÍstvá-
r'iyi lidit / Ir.oszt.mlrr sij]. / ]'V. Gyirl'lnirb1. [iciít l1cs.V1ISK,'Y. Szatmárl Ö.yiirgytré,'Vr. Klss
4d,]o' tJc.s.YTsK. VlI. Néruet.!]rikr' vTIr. Gub c.z Ildlk Rcs.YllSK, IX. Buzás Margl TsZTh[.
/ T II. o . [rirrcjsit ést nyer'bek. /
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MESTEREK VERSET{YE
Á vtv [ stgTsk VilásbaJnoksfuát Londonba.! 1970. szepte[bor h l-én rendezték De8 oI-

dovánJrl -]ro9 szoryoz Blzottsfu olnaikéuok kiizr uiikiidé sévgl.

^ 
verseAyen csak g'zok a. louzet k vo tok résztt aktk ellrok a v1lá8szo!Íozetnek a ta8-

Jal. / aB:rarorezás neu tagja./.

Á bajilok8ágot karlit-t T és páI'tbalt rbo[ bolJrol'ltották lo. N 1 .tlersolry nen vo1t.

Áz egye o ta8orszáEok ti'bbqrlft }' f t rDilithattat' aldk nlnden fegyvenenbon kiiru r
kijrést v1frak. /IfudgnÍl nl_o.denlivet Ylaott. /^z oBy td - 

By zelnek száliiÁt a'z Lllot orszá8
vÍvoí!áJ. iiBszeadták é, a teBtiibb gy zelnet azorzett csapat By ziitt.

Egyén1 ral6soro1ás nern volt.
Eredrnényekr

Kardvlvás t

I. U.S.Á. /E.RichaTs' M.Dasaro, R.$udro/
II. I{ollandia

III. Olaszors7,á8

I. U. S.A, ./C. Selberg trI. o1aszorszá6
IIf . Anglla A,/csap.
Iv. sváJc

Férfl t rt
E. BlchardsrR.Sudre/.

V. Hollandla
VI. NSZK

PárbaJt r

0. Flonato, V. Pahniero/
rV, U, S. A.
Y. NSZK

vr. AnelÍa

rv. ArrslÍa d/csapata
Y. Svájc

VI' Ángl1a

I. 0].agz.or'B?,á8 / L. Maest,ri,
TT. Svájc

III. HollandÍa

-\___

tll



ffi SU]EMVEUIETIELETTffi
Áz MVSZ e1rrciksége a kijzelnultban rnegtárgyalta az MV.SZ_versen;fulr b1zottsá6Ánnk 69-

számoí jeÍentéséÜ. I jelerrtés kijzér<]ekti-szclvégét az alább1akban koz lJiikt

NMTNRJESZTES

AZ MVSZ
B]LNÖrsEGENEK

'IáÍ*yl Beszáool .|oleAtég a LizottsáB nuJ*áJáT I

- 

és a vcrseuyszezon bíráskodási kérdésoÍx l.
Á versenybir btzott9áA ez éYbgn is a Úár évek ta lefe!.t6totjt elvek Bze]rlnt Yé8ezte

nun]iÚ.lat. c éJ'Littize rriinl lénÍe8e változatta.nul a bifáskodás Ea8asabb szlntre enelése, a
pár.tatlirn bÍráskodác neBsz1láIdltása volt .

Á bÍ:.ottsá szenélJÉ tjsszotét le a uult évhoz viszoqy1tva !.e! változott.

_ Elniikt Uaszlay laJos
l'agokt .Dr. ]3g1ttrazá"c LaJoo

Dr. BoroB ETn
Dr. Folkay Ánalrás / egybe[ a Bvsz vbb. vezat{Je/
Kál'pát í Rudolf
Mészáros J zsef
Dr. Toreday LaJos
Dr'. zéká]ay Anta]- és trLrIn Pál'
aki' egyben a bizot BáB t1tkáIa.

.l' verBeAYbhák klrondel sét. al4oly egy1k folyamatoB feladata bizottsá8u!-kna-k ' 
egJ al-

blzott ág vé8!zt,e. oelynok ta6jaír Írrrt I)ái, Dr. zékány fuIta_l, Mészáras J zsef és oseton-
iéot o..''r'erÍ"" lÁrlr'ás'voltatrl- A kireDdclésékkel jári ádninisábrácl s 4unlíát els 6orban
1l'".. Pa l,p.Tif a vÁsezte. Á kireudélések, a nurrÉahelyí k1k féBek atb.r sok rou:r}.a rát
ltélryoItek.

dz a nu_rrka rlen volt hlbauentes. meIL e'L,5f ordult, bogy vorgenyek ld poltJát' a]llkor a
kiR'fulelé9ek nár el lettek kiilitve, icgvál toztat tá.k. továbbá egy-két osetbe! el fordultt
ho6y az MVSZ é6 a BvsZ álta.l u8Jan azon a napoB T rtdezett Yer'senJrre Ysy'a+a? a' v.e]'sonyblrÖ
Ieti kirondelve ' 'lelJnrek 

eÜylk--oka az volt' ho6y a irapcso1at a két blzottság.k zijtt aks'do-
zaLL. EL ternésáetes n nen i<ivarratos Jeleniég éé .t'eltétloniil ne6 keu azíir]tdtn1.

Az vsz verseBÍblro Blzobtgita oz évben 68 hazal' táj koztat ' baJnok1 és nag]r neuzet,-
kiizl vefsenJrJ. r tov_ábbá to-l2 vlrié}l versonyr '-i6fii6]f kl f éB veTaenJrblrá.Lat.

A Bvsz vlszoBt az 6g'LBze aIatt Tendezett Budape st baJnoksá8o}ra. és 
- ogyosí.llotl vereo-

nyekr'e ,/ kb, ?o-?5 verse[1r / Lb. azonos sz Á b9lr rei,d eI k1 YoT6e!vb1rá}at.

Az el fo:r.l ul kett B kirendelések roeBgziiutctését u8y pr bál Ju]í negsziint tnl' bo8y az
uvsz áItal klreldatt,ek l1s!áJát, {r Bvsz-nek uegktildJi'ik és kérní fo8Juk' ho8y q -YerEonJmap-
tár.ba_o' escLIo8 uzolos napoD iendezeLt MVsz-EvsZ Ycxsenyék 

- 
e aetében a k1r EdeIések aiasze-

haÁ 01áaa cérJábor voliini( a szeBélye6 éT1utlrerést felve8yék.

l;z évbon llen tudtuk rnef,sztinLetni azt & saJnos elég gyaxran el fordul JelenséEet'
boÉJ {r8ycs kirelldelt v 1.Be uyblJ.ijk t ruég uLunxahc 1yi-lkr l va1ír klkérés esetén.soD Jelentek ne6

' ''i '.tléíue,, és iÚv olno r'a.d ásirx otái 'tli .iÚlentÚttok bo. Nero vezetetl, erednénJrre az BoI0| ho8y
itl.tr',roIei'l.artul EeB tlen Jolent,Ü'ex l kinuastáÉi vezel,tiink és ismétl dés esetén visszanln al-
téct b.l]ye ztiirrLlc kilátásba.

1g



l-*r_9. T9"ül*k-többen k1baD8s'!+}y.o?ták' a',Píró1. d1jazÁsért seü haJlánitók k1íen:cr'- 
'asukai-Jersenr9&'' edEott e8y99 egyesü1et'1 vezetók sértegetésoÍnek ég ebben taazat keu aaiurt ave rse4yD]-ralqraE és selit1 se!. caodálkozbat azo!' .b.Á l_lkább 8' verBenJölrö1 tísztsé6et senvá_1LaI j ál{.

A verBeqytÍTó_ bÍzottság véle&éaJrg 
' 

ho8Jr ozen a t€Tületelr csak uay tudunk elóroléDni- b'averssnybí.rá1n.t'at a aórt'ések}el szénben- aegvédJ iit ee a gerieiátE!át _.zenérre-vai6 
[éű;-tot' rrélkiil fegJre1u1le6 felo1össégro voaJuÍ.

Jívaglat t

- tr'okozott 8u].Jrt helyeziii* versenyb1rállrk tokínté1yének megvédé sére.

:^I]]1+íls^'_':9!:9:"19:,""u! kiilsó fonát adnl á'zzaL' .i9sy-éy.végén 1_.rr lg8Jobbr nladen ld._rendeléBnek. o1e6et tgvó' a vor.elyoken lontosen 'eril"rüí'o 
-ú rióf,É1-d."üB"iá"gyi dtáron-

|i+:'-T-l!!!l 1o:*r_'!39:!:!'pedi.g-plakeit i.utalnazEiban reezósit5tit.-várÁ'"yüiíár"r os 
"a-

bg+,. tpya!:Fi i39ff xíI3l-á."iá5í*"5f3t"#":ffÍt'ffiHl-*i"Í.l}á:tfíl-IT:ll"ffitílrit'á1"3;
z lnk kijziitt a b1ráskodássat- xap s-ola ual ierneiliÍf vé1en,:"ykiií íÉéB;k_ 6;'iíiei bLsztáz6-
::''::*i*P9l ::.:Í:Í i:*r::serv_bir -bi'zoti4s-!a;a;' 5;;99ffiÍ;;e;a;'!i7o]-i.i]T.:6i'ááÍ6:
gátolta a rnegjelerrést. a urunkahoIfl engedéIykérés nem

Ils sorb* }**rlo]-tuk olyalr ,9d? .gp9rltfu'sak nregjelenését, ak1k le5gyakrabban
i:l",! ::9 -r9pHváIÓbb 

verseayiirálnk Ítélete1vel ts,"éu uíuo''y'oá*'egy áÍÍ{a]-onnaltak versenyeltrk sportszer'ti, fegyelnezett I gkiirét.
elé5odet-

rontot-

.. Nou.-jelcn ne8 ozerr az értekezJeten 6z cs Bertala']'r Berczelly TÍbor' DI. váry Átt1la'íajtral. Béla é8 toYábbl 7 olJran edz 
' 

akinek sok tanltváiya ina"l í""; lnÍ . 
"

' {' y9r.seryu1r bizottság! de.n1nden v1v szakonber e8'beh!,"Bz YéIenénye' h'og.Jr olJrarttec}urtkát keLt ta!1tarll _ 'T:l{ Pi:!9"1ték a*a'. no{r a iésreultott arct L á v"iÁunyi,Geráttal esyáttalába_u érzéÉothetBok leqye!'ek és a 'trráátJa á;fiai;íáil; t iáiáiieiilx""k negfe-Ldl Jenek:
Á 1,cch!1kailaH nen sz&batoBan Yé8rdlrajtott akcÍ neucsak a versenybl'r lrat á1Ittlasoklizor uegold}ratatlsx feladat elé' da f 1é8 a vÍv ! é8 eaz Jét cgáuil-lá-oiyd a"'3iáIee-

_fe ' ant1 D'oki kedvez . Á teclníkal. fogyatékoctsás kiivetkeztébei .6yrá-il .ez;bÚé Yáli ;---blráskodás 'yot-íJ"l egJrro najvckazik á-versenyzB és'edz je ;iéBaa li";;a;;'ái-"iJi3:"isy"-rázattal és tuL álatolr lnegÍtélésével kupcsolatban.

..__ + j"o. 4.-i éTtekezlet f 'cé].ja'az volt' tro8y Javltsrrnk elen a helyzeton ég ezéÍt azalábbi v1balndíi, et Rdásokat t8'rt tt uk!
- MaBzlaY la.1os o' talál.at elbiTálásának leÍ(fontogabb ezabá1ya'r l, a tá aaláB' a védés| avonalbol'ze!' a pefile-dffiiEE6t_,_t-TEfrsÉ o; "á"c"i'' - Átt]l-t"é"íiaiti_uáffiiil' _

. :-DT: Fe1kal Án,lrás a kéteB találatok elblrálágár l, az vásr l' a feBjrvertele! kézhaEzlrálat rol' az. énrényes taláIatj feliilet éfyéDJrteleun l val i'"ry tiuÁiíáÁé"ek kértlé-lé_cÓ]_ 6tb.r tartott v1t{ifu.dlt el adást.

_ . ' - Dr. tsa'lthazáI Üajos és székely Tl_bol' a FÍE Lon8resBzua le8uJabb lratáTozatatt non-dotta el.
Az ér'teke zlet 4 és féI rár: 1d tartama a, rerr<ikl.vi.i1 élénkkczt berr nem Yolt elégsé5es, oresii-p"áiiivnclli mo'nrlhat . anzalaz 19'l I. fjeLrruárbari TabáÁ terveáett- táLlol.ozágou u'j". uío-iiuríkell.

és sok hozzász lás ktivet-
tr rregJegyzéssel, hog-y azt
venn1' llletve foIy aÜnÍ

Á ve]'aeu.yblr b1zotts g yiszett, 1ltdtvo' folyarnatban 1év nun_káJa az országoe ver-serlyb1ráinkr' l f elfektotenii ffi d ffii"fxi ! "i"Ílffi ff hB"4i#t*$a*'f Íu"8i"l* 
"ffi !*ffi 5igg1.g1 t o-

- Mie] tt btrszáeotonba.D a'z év folJraná]o.a biráskodással kapcBolatban folnerillt k1!lvjele R gekkel foB1a.lkuz[ék' az ez éyíel r',ée eiveáuJn,j -i.i-oáiJii[' -iír iii "i]il"t""'ii"-ket i suert(jteu l

1. l,'o.l Ja.0láto san klrerdelJiik az llvsz vel.genyelre a f és versenyb1rákat.

.2.. ovember véFéi{ 99|?j?zz+k *' TilT ',l9l"nlet b kiizpcntl o.Jrllvántaltá8 folfektgvégét'a nyi LYri_o tnrt -lapok kitiiltését é9 tkiildiiik niooenk1;ák az 'Í-bi; :ia;;1;í ;kat.

::::dil-!!'Íllá.'*l*i$if"íÍ*Éoi3"'j3${. "i*ei,i..i3*ie"#tí*Í"l9**'::"i:t :}11?í"''azonos ]esz. kle*eazltvo 3 Yerselryck| leborryoJí!ás1 *11!J.;il'ek- l_".i.t"té;;ei; i,';".uoyl lJit'ál:,"k ée veáet blrálnut ioiÉ'ét ffi az=i-iar;_d -.,i-o-tl' irif "lY / bt-fák' edzíJk' ver'senyz k / esot ek Lrt' ríreyarásávar] b ifa;koááu 
-;i;;p"";3á 

i: 
* " -'
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llogt pedits arra kérek eDaedélytl hogy beszámolónat az éy folya'náa €lóforduft o1ya!
k1r1vó jelenséáekkel és esetekkel fol1rtassan, a4elJrek kiivetkoztébe! egJres Yer5enyi.i_nt 1ég-
kóre neu felelt Eeg a volseAyszabálJrokba[ előlrt követelnéBJreknek.

Á_llcak ollenére. hogy versenybiTó gá.ed ód( tÁr8yl felké5zü1tségét r tudását ée ráter-
loottséBét nirod en liiÍföldj- nagy vérsenyén elÍsuer1[, 

'.tthoD'i 
velgelJriilke! elófolduló BlldeD

fg8yelnezetlen, aportszerütleu, esetleg óvások fornáJábal elóforduló eaetért a versgnybl-
rósfuot teszík felelóesé, a veroenyb1rákat hozzárrenértéesel és pártoesfugal Yádo1Ját olyan-
rylrá, hoay 8yakj8.D. a saJtó is, valószinüleg a bőbór8ó érdgkeltek paJ]s.8zkodása alapJá!'
a veréenybiráJ<at tá.madja. Ez sport ágtlEkDáL a közvéleuény elótt1 lDdokoIatta! 16Járatágá-
hoz vezethet' eltekfurtve at!ól' hogy B1ndíg tőbb versenyb1ró fo8ja levoDJr1 a b1rá6kodá8-
sal kapcsoIat os konz€kvenclát.

El1qnelJúk, hogy e8yes verselyb1ráÍ.n]mak is va]c]rak hlbái' de ezek !'em a tárFyl tudá-
suk h1á_nyossfuábóI száTnaz1k' h1gzen az e5ységee sz€llenben va.ló b1ráskodá8, a b1ráskodás
s-zebályainak egyEéges azellelbe! való alkatnazása terél konoly szlnter]. va$nrn]< és a
pártatla! blráskodás 1e8e1Bóbbrendü kij\retelnényünk !rí]|d 9! veTaenybiráDk}al szenbea.

Való lgaz, ho8y né8 élb1Tállr} közótt 19 akad otJr8_n ' akl a EérkózéBeket non vezott
kelló eTéllyel 

' 
kÍsebb-naByobb szabá]']rLa1ansá8okat és fegyelllezetlengé8eb t elttir 

' 
az

akcíók vonatkozásába.o' a vg.rsenyzövol vitába száll és DeE a'lkafEazza lly es€tekben a vel-
selyszabálJrokban elóírt biintet ő sza!trciókat 

'' 
anelyekkel náT eleve ne8 ]-ehetne akadáIJrozn1

a sport szerü tlensé8ck zö!trét.

IBen cokarr uég na seo látJá]r be. hogy a nérkőzés l€Rexponáltabb ezenélye a velseny-biról á*1 tudatába_í vao a]-}ak' -hogy ákc1ó_-nagyarazatát-6TárfiáE-rnesité1ését árgus ozen-
nel figyeJ.1 az é.Blekelt verseq7zó, ao!'ak edzőjer egyéb fun-kconáriusok és a Jelenlévő né-
zők. 'Iudta azt 1B' ho8y ntly Aa8y fele1ősséB a ta.l.á-Latok otl8'1té1ése a valóe erednény szen-
pontj Ából.

Ezeket _tigyol"enbevévo csak szenéI]rt érintő érdekbóll vagy elfogultsfuból téte}ezlre-
tő fel a vergenybiró részérő'L a szálxdékos ltelJrtelen ltélet.

Főleg a tísztátalan vivás, a verseuyb1ró lnd1szponált sáBa, vagy fáradt volta követ-
keztében előfofiulhat e8y-eBy találal tévcs negll,élése' de ez Eé8 9enklt gen Jogosit fel
arr'a 

' 
hogy a verse4yblrót becsü1etében sérte5esse és 'lhülyénektl va8yl|csalónakÍ rrevezze.

Tudonásul kell venní' bogy uég a le8klválóbb versenyb1ló 7s )J+ %-os h1bávaI b1rásko-
alik' hiszen euberek vaB]nrD_k. De taltbatatlalf, az a.z állapotl hogy versenyzó vaBy 9dzőJe
vagy egyesüteti vezetóje o8y_e8y általuk h1básn8'k vó1t taláIat neg1téIéso utÁn a főb1rák-
hoz foÍ\iuljon és követelie a vezetóblró vagy o1d9tblró feIváltását' an1nt az ttirtéDt 

'-4eseEben az ldei vívóbalnoksáBokon.

vcTsenJlbÍTáínktól a Jövóbe! ís eríygéFe9 Bzellenben iraló pártatlan blráBkodágt foFunt(
'követelrtl' de fokozottaJo neB foBJuk köYetelli az erélyesl bátÁió'ótt úár}óz6evvezétéÉE ná5
anÍLak az árÁrr is' hoBy eréIJrtelen blr.áinkat pihentetJük.

Nen fo8juk türn1 az Íde1 vÉüo8ató és baJ[oki versenyeÍnken elóforalult glábbL Jolen-
sé8e ket t

- több véTsenybililnt e1tiirte' né8 csak nen ls f1gyelneztette' a veÍsenyzó val&nllJre!'
folÍrában nyll vón1tott nentet széséÍj 

'
- eltürték a _llaBzk sorozatos lekapkodását, csak ritkán fi8yelneztettek ezért a bibá-ért és egy esetbe-n 9eÚ 1té1tek uéB 5-6 naczk-lékapás után sen tálólatot'
- egy esetben 8e0 ha]lottam _ll'8yeIuezLetést a tatálat ttelyélek nutogatásáért. felbó-

1oBatágéftr a föId fe8JrYefrel való cJal'kodá6úéTt' e6yébb nentetszés ny11vá-n1táeért st6.

- eltiilték' hogy a versenyzők engedétJr né1kíil i6Béte1ten elhagyták a páBtot'

- a nói tór' egyéni bajAoktságon e8Jtk élvel'senyző_ak ötször cserélt fegyvert ,/ nlndeo al.
lalonnal n'ikor. oú1a itéltck teLálatot,/.

- a fér.fi tőr egyéni bajnoksfuion' -igaz. 
b'oBy ].e}kenő hősé8 volt a J át ékc sa.rÍtokba!. apástra szóIltott verseayzők lo-l2 perc után iB csak Isüételt felszóll_tásra 1éptek pásúIa'

- szinte i!ívétet nélkiil n1nden z!'üIlelnók eltiixte. .bogy a jegyzőkön)rwo zetÓket a ve]F_
senyzők csoporl,osal köfütáIlják, og'Jmás kezeból l€pkodták ki. a JeÉyzókönwet - lndex-szá-
nitás céIjábóI - ebbó1 kifolyóIág iöbb lrlbáo bclegyzr:s' v1ták' sót óváe is tiirtént,

- egyes vezeLóbí.eánk e'l' bi'iI'bc t lLo8y oIdalb1]'ál a vcrsenyzőkkel, nézóklcel beszélEesen-
vltat,kozzont vagy ülve bjfáskodjon. Áz itt folsorolü' ver'6enyb1ráínk á1ta]_ €fköYetett h1-
bákaL igJekeznl fogrrnk oogjavitan1 és telJesclt ruegsziintetui. l nove[ber1 versenybiró éT-
tekcz[eLen Bzót/ao is Úl,8.vitatJuk az olkövetett }Libá}at és ezek !íki"iszőbölé sével kapcsola-
tos kövcteloényüIl.kc b.

A k"lrelrde.lt fÓb1rák
rerrclet kítrirdessék és a

részére,' kijtelezové tesszi.ik, Irogy n1nden versgny el tt a verseny-
versenyz ket sportszerri nagatartásra sz lltsáJ< fel.
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A veTsenJrb1lá]ítól erélyes !0érkózéwe zetést és példaüutató ua5atartást foguxk ng8köve-
tclni .

Hogy 9zen célkitüzéseíD* eledné!.yogek le8yenek' a versenybiró blzottság aÍTa kéI1 az
Mv$Z E1nök6égét ' hoBy a gyakorlati keresztüIv1telénél elkerülbetetle!- géTelnek esotén
nJujtson a v6u-áat éég1rééeet éii tálogatást.

'I1szbában vag;rul'rk azzel' tiogy a veÍ'senyb1rÓl teklntélyb els sorjbaÍ} a versenyblr pak
ak ke1l meg9zer'eznL pártatlan' ulagas szinvonalu szalanai tudással és biráskodással, des meg kcll álIapitan1, htisy néhárry éIverserryn nx és edzonk. a bir 1 teklntélybiszt let

mi41á:raL ke1l megszereznL pé
sajaos neg kell állapitan1, htisy néharry éIverserryn nx és edzonk. a bir JsaJaos me8 KcrI a-Llap1Ean1, nosy nenany elvefsenyzonk es ed?,oLk. a bLr
fogalmát nem isnrer1 és csak fegyelnrÍ uton Ie}ret arra rákényszt'rlteni.

Ezerr er téren az utr5bt'1 b napoP'ban. ijrvenc]etes térrynek szánit' hogy 4-)
rozat szii1etett a renitensked k megfékezése céljáb l'

n'eszárnol raat a versenybir b1zottság a]ább1 Javas1atalva1 zárout

1. Á velBenyeke! Eitld ByakIabtja]o e1 Íoncu1 - 'tj ijbbnylré lrrdokolabla! - vások csiik-
ke!.bése céljáb l javasolJuk 

' 
10o. -Ft. vásl d1J kijtelez befizetését, aoely erflÍa-$ftott

vás esetéo az Mlfsz $zfu.lájáIB leru] befize b!'é.

2. A blráskodás sze1leui' 1éIeLtuni és l'iz1kai kijve telnén}relnek leElEBerése és gJra-
k<lrlatb'T1 érzékelése gÉrjábqi az e lrrii!'sé8 ja-!"uljon hozzá, ho5} az 'Á' és ',s', keret f,áa-jait ez év szeptenber h aapt l az L9'/I. évi tájéll"ozt&t vérseiiyet< egkezdésé1g verseny61-r 'rlak kixeDd e].hessiik. t\rdoeáBuuk szerlnt ezzel az edz bizc'ttsáÉ is efrretért. Ügy gond_ol-
!u.t< ' 

e1 ri hatássa]. lerrtre éppen azorr élvet'senyzr5igkre, ak1k a blrásk ás uuat<áJát-c sakkr.ittzátoí tud láJ<.

' '. ^ 
hazai verserlyok l.(!.]rdjét a szaLályzatbalr eI 1Ttak t'l8yelenbévéte 1éve1 szepteeb Ih nrpiJ84 elkészitJi.ik és }Éza1 verseÍlyeinkeá ki'be] ez vé tesszi.i-ki

& ren az ljlui5kséget, hoBy ezen évlt'i'z1 l,eszámotÖlxat' - vlta után - foqadla eI és batY-ja J vá'-valaBíut. a_ vé]"BelrJtblr ' bizot L9ág trevében kéTen az E1.oajkségot' no-5y-cértttiizéséini<
Val Órr' vá.ltásában te.LJes Eulyával bá&o8érsso!.

!íaBzlay laJos
l{vsz verseqYbtÍ BLz.Yez :

ffiÜKKHK,HÍnilK,llAÍll.[nffinsnilÁYruÁBtitffi
,,TRlÁ['ANKÉT

Á'"|.rlá]-'| Sport' Játék es Har'i6szel:keI'eskedellrj Váltalab L97o. szeptember hr l8-án a
tecfrrríkaJ. sportok /vIvás/ rne5lrivotta1val .szakmaj. megbeszélést tartobt p1ackutatásl qéuaI
a ||sportsz.eT 7I-?5" C. kiállÍtásán' a városmaJor1 tenísz csaríIokbanl.

Á k.tállÍtást iltegteki'rrt vlvti szakemberekt t. véleruérryt kértek és eat kiértékelés cél-
JábÓ1 }rarrgszallagra vették fel.

A'z e1s felsz lal Po15ár J zseÍ] s'zakfe1ti8ye1 volt. Megk szijrrte
bo'r: TsLván f b'tjkár' írvoI]'étésben r/ Tábor Tstvárr ez id ben az ankaraJ.
a Íjziiveü::ég; képvlsel jeként sz lt a tárgyhoz.

tr' indenokel tt megetrl_lítrjtte' hoBy Jélgn1cg a vív sztlve iségben két '|euzyl| feJvéd va'n
vélearényezésre. r]l l 1rásban adják el érLékelésiiket.

Mcgemlltctte' bogy a sporteszkijz k dláaÁk. Á zul k nen tudJál! neBvásál.oln1 a fe1sz6-
reléseketr g ulYe1 a szakogztjáIyok csak g' Bá_l ba18'd v1v kat rátJa l / a kiJltséwetésb l
tiibbre len tetllk / '- sok gyerek eniatt &ar.rd el cportunkuol.

A ruha anJra8áca uDBjo iyezte' ltogy kij lfiildiin rreilon anyaBb t késziilt ruh.ákat tátottr
néhályan Bzt saját kaittgéglikiin beszel.ezték' iseD J J. bey '[1tak. lizek kijtrnJron t1sztlthat k,
éa a Bzur'olrelJrek kÍsebb rouctsolágo.kat végezfrek az Eny.rBba[ 1ay tart sabbak.

A pengék edzotbsé6éi kifo6ásolta. F l68 a nJrakrész ol]Érl kenény' b'ogJr a neuetvág t
eI tiirik.

fegyelnÍ hatá-

a ne6}r1vást és Tá-
vlv V.B.-n volt /

a?

Olcs 'bb kesztytiket kér' mert a jelenlegÍ ár 18o.-Ft.



lz u.n. lrplsztolyfogásu" uarkolat töueB8yártá8át neE kér1k' nert az egyeéBeB'tlpuB
ngn ginuf n1!d eD' kézhez.

céIszerijnek 1átná. ha kisértetképe! nüanya8tőr ByáJtásÁfa - 
rátérnéook-, ezzel olcBó8á-

suk"Dfl éÁ ki'!_uyüséB1ikné1 fogva célszeiüen eI lehetne látní a fi8't8l kezdoEgt'

A kij\retkezó felezólaló Tllly János a vÁsAs v1vó6zakosztá1y vezetóJ€_Yolt. cBatlako-
uott i"^Jíói€!_i"i;;óí;ióh;";_i-"megá']' itette, bogy nl-njen. pengé nyakbó1 }-Jt cn-Tt le kel1
;á";i:_^;;;-;; ;iai;i-[ó "jfi!ae.-.a"koÍ"iÁo"'vi 

siónyltva hósszu' Ez algragpazarláa és fii-
iB:Gá";' ',iok"fázle. 

cérszerdrrök tartaná' na. eq'y spörtboltot kiJelö1néíeF a vlvószerek ÁÍu-
sításÁra.. alg ott aztá'! ur'rá-.ii 

_ 

iene isen Éapn1 éá né tertJen az égész várost körbeJár[l' E18

"atarar á ke}lékre. xz csekk-keze1é9 gzenpoltJából 15 célszo'ru len.oe'

xér nestorfelBzerelógt. FőleB kesztyü az' aúl naR-yon szükgéaes, nert a nostef keze na-
eyoi. iói ;GÁili_;"'-kil,oiá 

_oÁ-á""óisen!zók 
Éesztyüjö"nen olé6gé bélo_lt. etrhez. KéT llosto!

ro.ivédet i5. nert "" "gy.náá " 

-i" 
".ö"iié ií.a ne' ''yir1i 

e1ég védéIrnet. Nór1 a 1a.né árfulat. 18
i"iáiliirá3t t]"iJ.i_t"Y" r.áÍi 

"eé. 
*'.t" táii iÁ. ora5á á szurölogy és nen lehét testvezetékot

Iurpul.

Dr. zalay Tstvá! az MTs.oT. gazdasá8t fóelőadóJ3 elnoÍ|dja,.ho8y- sportboltokban váaÁ_
rort íli át.-íiiiáÁv to" á"á 4eá.:rt. Ti; db. vásárlásánát ez nár jetentóe tisszeget tcsz
ií. -iiv_"iii"ial1t, 

Í'ogv ezéx a tórót EgrtsJlLáltan jók legyenek. sa'Jnos. tlz közÍil. hét rossz.
ri.Lr.üi',"ro caetén'a rróit "áüaiózi '_hógJ 

8t is isy raliat.'l vevónek.ulncs lohetó.ségo,
Logy a lrelyszínel klpróbá_lja a tőróket' Úcrt n1ncs erre alkalnag vlzaBaJ_o_ keszuJ'e nx az
üzÍátetllex'. Áz Íxy rnésvásá.iott taroueÍ c silk otithon jönnek rá a klubbokr bogy rosBza't kap-
tak. Kérl' ho8y ezen váltcztasgarla.k.

KifogáBolJa' hogy a Yivó ru}E 6i Lány arryagból' ké9zü1 18y életveszélyes_' Áz 1s_ baJt'
lrotv nen ieno t'rúron"iraarusó i. v"sv csa}' pla-szEront kaplú' Á- kaphaLó uórotek ls alkalm8't-
iáfiát".i iij"iaE-i"r ""áráif" 

oér váio ellátásá-ra, uert kísnéretü vlvónrba esycz€rüclr nen
iii,n"t,o. Ígő"_óiae" 11 vrvóieÁz[vii-| txz.-et. / tr vlvóclpók belső oldal.ának ur.r6erós1téuét
ké;'lr loo.ct-ott idő olótt tőDkTo no8y.

székely}tídy TÍbor s' K.s.Í. vlvó $zaké€vezotőJe- a. Bpolt felszerelésok_na'8aB-áTát nehez-
.uoyoui. ug} tuáJa' - "" "ué.i'v"o' uort a'spo'!'tcikkek 1rrxugc1kként v4-.ak glkö'nJrvolv€.. Ha

"iliy v*i" 
"ey- 

ériitretutrei, - ieiruietter arr:a,.hogy a aport a f1ata1sá8 egészségét vaa hi-
vqtva Eegörlznl' g ezen}ivul honvedelml e-rde'k ls.

lZ 61kégzltett vivó]'u}ták szabás& Ea nóf elavult. llivel Í!1nden feBwer'nenbon a lrálon-
sao*oii-a-laiarái érve''yu". k! kel1 képeun1 ezt a Íészt 1s és uen éxhet a p].asztron csak
\toTókla. Ez na nár szabÁlytalan.

l kaTdvlvók számára pe r.ernnet ollátott vÍvóclpó kész1té5ét J8'vasoLJ*_. A_ za1ay.ko.rtÁ!:g
á]tal ajd''nlott bolBó olda1 kopásánBk okáb a BönböIyüt peren lellrul 1 clpoknox luf&Joolrf!-
Ja.

Kér ktiuöIdróI néhány Bu-uiból készitett !ö8bÍ labd áIlak a beazerzósét. Ez -klczÁnltha-
tatlell j ránwáItoztatátsa htátt :igon fonto5 szerópet tölthel b€ a v1vók reflexón€k a feJ-
i;;;iZ'.a6.'':'Áít"ÍÁu." 'ió t"ooo á v1vó segédeszki-izök feJlesztésére több sulJÉ hclyozA1' 

.

'lrerl llJron minden aportágban valo'nak 
' 

klvévc a Y1vás. Példakélt hozta fcl' hogy azuroparna!
lchetetren kapnl.

lz ant<éton ezután felsaólalt ttré8 s' B1ró Ernő képviuelóJe, EaJd a Bportá-ru KTsz. kl_
giiroi'iíc.- Ez uióbbi mggeplt1etto, hofiy az uJ plasztrónokbaJr nen losz vatta anyap' qn9T
i.;ió; 

-b;á";b.iüió_.u rÍoáy leez,'s eié o.rivüi iz an;.aga ís Jobb_ltsz. vlvóöltölyb Bzér1á-
bajl csdk_azórt Ír€n tudnak kó3zlteut lgy Iauét 1Ú' neft nincs alapanJ.asu]í eleB.

EzutÁn a 'fRIÁL etnöke vÁlaEzolt az észrcvételelce.

A gportfelszeTelés ára - uoDdotta - azért nagas, lréIt nuJlkalB_enye B. N1trcs a lrrxus
clxkek k''ózé corclva. Á vlvósport, u1nt egJrénl ttizóó iport u 1egtö6b égyélú elképzelést
tartalmazza. rlrl]en varr az' lrögy Ácu egyl'igesek az igédyek halr€n l€$ttibbt'zör egyéntok. , .
I(éÍ' üüY Dlniát az lfik kisgbb néretü. a igy olcsÓbb oeEoldáEu feJvédero. Á l!oa!o! IoJYco
éo *,jjZt:vü e1készltégét 1s k1látágba'hc]yezte. Á pleBztronok klaIakltását ls megoldJá{'
néRpcóbáÍrozna} a nüalryaggal. cipóE ktalirktt ágáJlát lre6 k€ll nézni' hpgy.ul val kiilfölda'n.
e-iiüio"taia Já zoizeret- vÍiásnál is hasznosak ezok }rasáuáIatát aJÁarJa. ,/ Nen alkalnaaak
á i'"o.iari. vivóízuok 1'e;ileszüéséru. Sulrk. / E€ycbkéot e8y n1ntabábut €1készít6ne}'t enln
a V''!T6-7]iáToro llrat. Nap-.yö n :lo öLletnek lartJa Polgár Józoef szakfelü€yelö által Í8nerto-
;"i i,' k'Tíaí,la;--r"*á'Ll Íé.or6nyo6 pá,lt me6o1óásá!.'lizt rul 1s negfo6Juk-Éze ckesztenl. / Fiil-
ióiarin 

_o-io"ipÁ'! 
nén ogy db-b-ól-k;szü't ' ilanen .] x 2 o-es né6yzetékbő1. Ez-L hagználatkor

iéÁ" 
"ii"_ 

o'""á i"pc oo r; aül Igy ru'rn couszÍk eB eBetleses ron6élásk_or non kel1.az eEéez€t kl-
cltorélnl. haÜen_ csak_az er_náel,,.1t régzL. J'o] gár Jórsef eienktvül átnJnrJtott e6y féngzal-
tGói;-iá.1i'.'' sainteu tiirroraöu a .lanó ér1nf,kezósekot - varlatokat - összekapcsolJáL az
or,áirüe etlcá 1ág klegyenIite3.!ere. /

}laut,árr l'gereLet kaptLrrr.k, hogy ',,0 nu1rotr belttl
beruutabásával u,Jabb euikétot t,artrtrrh.

konkrét f<lrnrábarr, a nár rne8lra] su].tak

Sz. T.
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A SPORTPRO PAGAN DA VALLALAT
BUDAPEsT, Vl. NÉPKoZTÁRsAsÁG Úun 4.

KOZPONTI SPORT]EGYI RODA
RENDELKEZESRE ALL:

]VIINI)EN SZAKSZO1'.'T$EGNEK' lmGi"EI - '/A[?osl - JARÁSI 'Is-IlEK - SP0RTF_LUBoKNAK
sZÁKo,S?'TÁLrort'lA.K sPoRT.Ekl'F]K _ BAJNLrlij- i]s RoVIl ÍjZÁLÁGGAI, PLAKE'|TEI(

T0IKÁI' VAGY TOK }Iril,li{jr wu:nr,Ászr'or !]s JELiti,IYE'i - SPojtT}'UR[ tiitlilr'intÁrrur'
nt lÁtor'r TrsZTELETDIJ i{Lr1?A_l\irAK Es LrISZneBoZoK FALRAÁKASZI]IIATÜ sZINES l]S

'IEí?'ÁKOTTÁ sZINLi Elnt rl'utl EJiTilitrs I\IUZEUMI TAit(.,aÁ]( ilITEras utÁsoLATAI
i]aollz ns otlrÁnYiin'r]x, AjímLYEli rzr.,i'sos Ll'u,luit',rÁiioyat<.

M' L,)'iL ]Jitt VliRsELiYNAI'lÁR irlAR iiiOST lvlillGRIlNDrlU{ltTO(

HÁTA lrl DOiÜ S ZA t]']TlI}{i' l

EGÉSZ EVRE ELŐRE RENDELT ERMEK ARENGEDMENYT NYUJTUNK

l*:ffi]CI'ylgs ] ]tío]P[Zlglf r uu]K u-l
| 5ro"utnénk ar ijn slán ro a! l97l-os vuen I
I 
ts zava r.tal anul bl rtos1 tanÍ a 1apot. I

Ilnrrot r'dekébcn k rjUk, bogJ el ftrcté.s tI
lor v docenrbor il-ig rondslnl szl yoskorlJen. f

f l t.o. rrorr zr:nrsr r I
I bár'uety postahtvat alnál , a Posta htr.lap-l
I tlzlotriben, a Fosta Ktirpontl Hlrlap t
I Irort nÁl /Klll I Bu.lapest, V. , J rset l
I uádor t r' l, sy,/ kijzvgtlrrniil l VagJ l
( pootuutalvr{nyon, valcuint átutqlással l

l ;"[5"2lr-96162 
p nrfor.gulnÍ jelr - l

l -_ "_ sP0RTPRoPAGÁNDA v!

vtv utr-lo a uuBJur viv Sziivots g hiitrt Iog l pja. szol'k sztl u s't!rkosztíi Bizott8ág. fo'lol r szor_
k.JEitiiI TábÜÜ l6Lvá|l. 5'ak5Zgfkoszt : oírYld sín'lor. szork rtíj: sZ kolyhldy Tibol'. szorko3rtiíB gI
.r M lyur. Viv Sriivots..s lriv tulos holyls go: Budapost, V. osoflborB hp. u. 1.62. l{,1.: ll4-800, llg-080.
Íiadju o spot tt,Í'lrptlglllldu vttllala[, Ep. xIv. lBtYál|mo/'6i uL'). }t}loI s kiad : P csI Tibor igaz!]at ' llíí-
t'lzÜtb6t bárfu)ly po9ttthivt|ídlnál, lérb6slt ftt l' o P|)sta hirlap.i1'lgt6ibdn 6 Po6t [ zponli l||t.lap
Irodárrál r'ButlaPÜt., v' J ztol'uádl)r t r l. Ez./ kdivotlolliil vaBJ csokkboÍi 

'ot' al l{pon /caokksr{ilílÜsr nl

o1yr1ni: {rl.9tl0,.kÜz''lst'i| {;l .06b/, vula iIt ílul,uláesu] Kut {jll il. sZ. o.lYsZáulÁjára.

7,- ?O.5"rG Slrortlrro;ratgitttda SuLizurusi I


