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Á v1v HtTaal ezévt tizedÍk szá_Bát a viláabajnoksfu esenényeirrek Ezenteltiik' Ugy gon-

doltuk' a két s'rallyéren' s az azt meEszerz válogatottunk EegéÍdenl1 ezt. sz r'énJr l6ttet -
séBelnkhéz nértoa 16yekeztiink 6ok!étii válogatást adtrÍ a v11á8baJnok8á8 ki'riilnéttJrelb l' 8

értékeléBéb l. csupán o. tényszerii tud s1tá8t Dell ztiik / de noo az eFedDélykijzlé st l /' on-

nok uBy hlssziik nlDcs 1l] t.tt helye. Ilelye van vtszoEt néhfuly' a verBony azlnholyát' kiiriil-
néuyelt benutat nondabnak' a Ma8JraI vlv sz vetsé8 elé keriiIt é{, effoBadott vgzet 6dz 

'.rtékeléB4ek' air. Bal hazár lajos véleEényének' és néhá!y' a vergeny 1doJéa a Népsportba]r

4egJe]'entt de vllá baJuok)lá'8 hangulatát J 1 1déz llásnak-

W
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vÍvÓ vItÁGBAJNoKsÁc
{970 ANKARA

Á forlhegJd repiiI tér vár csarnokában sléps:láou k z nséB Eyij'lt e8ybe' bucauztatnl az
ln]<ar 'ba 1eyokv na8yar vlv váloBalottat. SziiJ.ok' fe1dllégekl férJek' 8yerokek' va y c sak
eBygzorti lenor e k. barátok. Á bucsu nee Volb tul Bá8oBan fájala1naB' lévén a tárBasá ' 8
Dlnd n hozzátarboz vagy tapasztalli utaz ,/ egyfelr|i L /, 'yagy tá.paBzta']'t bucÍruztat / uá -
teJ- I /. Á vllágbaJnokÁág nén 16en kerÜlt sz ba, l'e6Le1Jebb Kanlut 1 Jon dr-t enl 6etLék'
6okan éB sokszor' poDtoaabban n1nden ÚtsyBs olyaÍr a.lkaLooeal' a4lkuf va1& elJrlk verÚonyz
oltott kaIJ& \ozzh.éTt a náglkehoz' vagy vRlan1 k6oény' 1deBon tárByhoz.

- Jen lll - harso8ott a ktáltásl ha!8sulyábajl nlÁdazzal a J oktván8á8okkal' 8.nolJrek-
keL JoAclt hatnoztÁk el a fluk. mondvánl - El1ntézted rrektink, ho5y ne8kapJuk a harnadÍk
ottátst 1sl Hát v8'n !'gked az1ved?

- Vaa. És ba e}kap!'átok a k l rát' ne.rt lem olLottjak be J]e ie,'ien?

- Do ez fáJ . Jen kéu'. fued? Tá.j l :

_ Nenc B8'k ér'ben. Érzen 1ts - mondá Jon fancga]l képpe]'.- va8y azt hlBz dt hotsy én BoB-
usztafl a!éIkiil ?

- Usztadr Den uaztad - dohoBott a ljijbbgéts' _ náEok lleB cE{ak áLttak félre truz dva' kl-
caÍt BzerencBétloliil ' vlByázva az o1tá6 oko&ta ka]]gebekrc.

' .á' k vetkoz táEa toxBéazeteriel az uJeágtr vo]"t' vagy poltosabban! az lrJsÁ81r t.
- ld6lt tl. ls szép n elhallBattátok ezt & v11á6baJookságot t tsoldh&t,on - kez(lte Bcb!ítt

PaLl.

- Ne eondd' b'át uég val ban é]62? - kératezte Meazéna. Érdekes, az uJsá b l lté]ve ali
hittgn r0 8haltá17



- Nem 1srner1tek rr letleniil ent az alako'b? - kérdezte nénl éllel KanutÍ T.tacÍ rán néz-
YÖr naJd Kalnár dr. zábta a || sz yeBgt 't!

- Áb, bagyJátok, nenr tehet r la, hogy ej-a]ud . Elaludta a v1}ágbaJnoksá6ot.

K1 hltte Yolua, hogy eat a csapatot ennyire érrleklÍ a vlvás, L11otvo, q v1váeqak a
hlre3

PedÍ6 így van" Tgy volt.
A roptil utr I tul.aJdonképpon nincs sok, ul"t nondani' Az uj buka::ostl reptit Íér meg-

nyerto a tetszésiinket, és 1tt csapott neg bon:riiaket el gztjr a vÍlágbaJno}rség sze].e, anáz,azzal' losy g' rorrán..Tepsán csatlakozobt hozzi{n]co -.drlkarába 1'gyekezve, ha akartut ha_nom,
tudatosÍtosult ben-niiak' ho6y megint v1lágba jnokságra 1gyekszi.ink.

Kés r YeBx tegalábbls stjtét este volt, aiaikor gépiink az lsztanbull repiil térre érk
Me1e8 volt' fuJt a széI, zsufoltn átte}cinihetetlen és nagyforgalmu llbotonplacoral!aiaikor gépiink az lsztanbull repiil térre érke-zett. Me1e5 volt' fuJt a széI, zsufoltn át

9; ;i!+i+,'dá6"íp; lírur:áe 
-hí";iáíáá,[át;lp;#íe -ká;é;- 

ryia5q? í;_ B8í ! yu;";r; fiáíí"i;;;í;il, '"Til;;i3t]"iát.Bay lépéssel "ááut,"ál-áitli"t "ro.'isteaní""**íi;'á#;jffit_ffiá"ra másik gép" mondták. Akí ezt komolyan vette az meg ls érdeneIte. Mert ezutárr vártunk fé]"a náslk géplt noDdták; ,'kÍ ezt konotya! v6ttá az tség Í8 érdgnelte. [4ert e zutéJ} vártunk fél-
rát a c sonaq l alnkra. Do nePkaDtuk. Sá'lrovlcsné kivétél vel.rát a csomagjalnkra. De megkaptuk. Sárlcovlcsrré lclvéte1éYeJ."

t láuor P1cta f tltk J u8].atta. lz épiilet egJlk sarkában. leonlott faf ttivében. po-
Tog' p1Bzko6' tiimelékke]' c salooen teljeBen ellepett, lctép tt Í!6nettÁJu' Bzennol lÁtha_
t 8ro g"azdátla.n b lijDdi':" hove]]tek.

- Lid1' a oagáé Ís 1tt lesz najd 9gy h nap nu1va - élcel dijtt Plsta. - Ie...
. . . s a olká! 9'kadt a sz . LidÍa boldoa 6l_kolyát 1!

- líe6van' azaz ] az én caor0agont - kí _]-totta' é5 klhfutrozta a por ée pl8zok al t' va-
1 batl az c eonagl át.

/ Itt leatzen eB' visBzafolé ji'vgt Alkaxát 1 l ztanbutt Ylszont Ta.1 b8']1 61v6az tt
figueIe zol'i és Kulc8á_r'Gy z b r a<lJe' s eueréé non ts lett uog./

-Áakaláb l éjJel J fonráu 6eum1t Be láttur.k. A fÍuk uzáuodáJe' a sts.d Bzép volti n68*aye1 é9 ua8yo ns a's. TutaJdolképpe4 na8yon J holyo!' ls vo1t! kiizel az yárogtrp2 
' 
"trijz[1

g'z áruIlÁzbuz éB ii21g tne8Jredbez l koze:- a spoItcFamo}'hoz és salnos kijzel s vldá! ptirkboz
iE' a}rol éJJel nappaI i5rjlt ereJii b 0bi'lésr azaz zerLe Bz lt' hnek káfog hat ását a.zonbgn
cBa} kés bb fedezttik f ai1.

l várogb3 vozeto ulb l, Illetve a L rayéLb l senuíl' seu láttu4k, caek leztiikr tlogy
a busz hosBzir'n kapaszkodik fijlfelé -.l'n}aTa c aknen ezer méterrel van a t ngor.Jzínt fe-
letb. !'egérkezvé!' szab PutJrl letet e 9. csonaBJát a szobáJÁban' klnézett az ab1g'kon' !a-gyot s haJtot t 3

.: Na fluk' uJ város 
' 

uJ kudarc l

Ázza\. becsuktá az erkéhra Jté,t.
l nondás nÁsoap nt{r szríil 1gévé vált', ldézt k szé1tében bosszába.]r. J kat oevettek

raJta. csak a t r:i)z k e']. tt nee hozták sz bat a caspatban l!áP ekkoT Volb snnlÉ tapl!'tat.
hogy tí6zte1te a t TV1V k tgyoi(ezetét, s t. egy k1cslt sajnálta ketl 8zurko]"l' éItiik. hoE.y
vésr ngk1k 1s 81leíi1jiitr va]ani 

' 
vé8re k 18 ii.riilhessenek valanemylen egy v11fubaJnoksfu

után.

- De hajnar'' vslenr1t a városr lr násnap r gtiin elnesétték' ho8y Ánkarának háIon kiizpout-
Ja-Ya!! spoftkijzpont' dlplonáclal ne8yod és kere6kede1n1 kijzpont. Elnondták azt 1Er }togy
Ee].yik hol van. oeT're ko'ceEatik' azaz, az e8yÍkben boErre is va&]ruJlkl lévéE a stad siál'lts
vaJ. azoeazédoB az AtatÍirk sportcBafnok. };zek uta! né81Et hogJ rn1lyén Ao}ara?

Á vélené!.yek errísen negosz1ottak. Ka1náI Já_uos dT. Ezol.l'nt Mex1co Btel1l ldit hozu áképest' én na89Jtr ne& láttan idi1 nijsebbon / ke]'ett nértékkel nérve / plezkoBnak. (iittiaiiBen
!e4 az g dtp1onác1at kiizpont és k Ül)réke' an ly tenoészeteeen a va.fos 1e68zebb l' 6zét fo8_lalJa el. B 1fren kellene8! Ezép kijIl!'yezgtet ayuJt 6.2 olt Iak bmk. A lárost keresztiil sze-
11 az Áttatiirk bulvár, ezéles' osztotL gáyos utr au t tenge]'rol. ame'l y eur pal szen szánáTa

az ut-kiizep n íe akár, ahol éppeí akar. Klszáitnak begzállnak az i iá!.nytax1kba, aroolyek e[y_!áBt érik éB szerfeIett olcs árat Bzá_Úolnak / 7, kvruB azaz háronnegÍc a un/, ant- tr'Íva]-
ts.los8n át sz áJo1tva kb. l.25 Ftl. rívéD.hodt és lá;ustrátt aÍoerlkai to itt, ae áá r3tt ror-
8a1on e]'lelrére kové6 baleset. E8yszeTiierr azér'tr nert heByJák eg]rmágt kijzÍokedn1. 'lÉ1 tÍzcentlvel el bb_re vall nln! a ná81k' azt' haayJák elneD_oí' enged1k el ro. Ha non eDged!ék' ott
á].ltratnálak it élettrapl8.

Errnok a bulvárnak az e8Ék vége .r stad száJ.l fiiltjtt vé8z d tt / kLtel.í aztán nent n g
J néhány k1lé'néhert ' csak szai- uJakrá ér1, ott végot / a aásIE á dlpJornta neg.yed kezdeténél -
vo].t. A Bzebb réBzelnél csodálatoE tizletek' iizletokJKoI z6ufo1t' cEi11o8 pabszÁzsok ,/ alul-
Járokt pincék / 'ovezték, az iizlotek lBazáu'gazdats kIrakatokat iárt.t< eÍeni. oivÁtuan ee nt-

2



nőséEboD a leqlobb eulópei / pár1zs,I/ n1!óséBet adtá-k' e8yegok Bzerlnt - 
l-tso!' otc8ó[' [Ágok

gzeríut ttcs1f,-drfufu. úíDden esetre zsebpénziinkból elérhetó áJo!. x1yéyo tel'Iléazetegen a'
ifiiiÉIiláiáil -táiöi'íoillÁaról- 

Ás- egyetétet t anelJreket bauatlaDul rnegas á.:rou bocsátot-
taklvolna/áTuba.

Az üzletek Í0ellett éB etőtt persze' kiitönösen az óvárosban és közelében B8.zal8.tsolr v1-

"a"uoE[ "-;- 
o"ntóreÁteaés '' 16' zöl@'lt.'c1pót Ble8y!ást áron aIuI a földle te!''ttett -!'olcÖc'

"oÍ-iÁ 
- ránutáttl!""i. pg3gg. lót uecsáptá.t az eu6árt, tlehát... Ha neg Jött egy rondÓrr

kaptót a boltot' ó8 u.ht a ká&Eor tiinteL el az óríáeÍ töue8ben.

A város Inaga csodáfatos látnJ_val kat is k1náI , eze\ FoIán viszont'
sa.n végiáÉaraanát az ember. Ezt a zártságot !"1q á?. *dJa'.hogy_lriirben
hegyek-s azo1 tul pusztaság ovezI. T.látványnak gy ny<irii a c1tade1la' a a
piij.t város' ott lakn1 vÍszotrt'..

vlszoqylag gyor-
csak kopár, égott
k -hogyoldalra é-

Á c1tado1lába n88ába benenn1' nltxt tudtr'rDkTa .edtÁk !é[_ ta!ácsos' _kijriil tte eétÁ}nl'
nézet iln1 néc Íceo. .L-Eellette. válaJE volt karavánszeláJ helyéu cBodá}atos nuz uu van'l
;-H;;Íil; 'oZ""fi.-"."rí 

pÁ"atL,án"r érdokes és Bazdag gyíiJtenéqYévol csodá1ato6 vll got 't J;"í. - ; b"";i'"idu"r-á"f. -".it oit iote", troázbaal áianyuan látD1 - qen..lehet 
' 

1e6aiább
répek kellonének' ale azt Hhad nk eaJnos jelenlegl fornáJába!. len tud ltozolnl.

Beldk1viil foltii! volt a'z enbelek, !'ets.lett férrfiak vBlláBosBá e. is Jártat - koltol
az utcáa. aut ban. aut buszon sziilet nétkiiÍ norzBo1gatták a nob'aned Jt r zeafiizért - lnáal-
koztak. Á rni.iezztnék a nap ne8hatá:rozott sza].ába.n a vttfu nésy táJa felé - ktÁltottát az e-
Eégz városb ! 1ná.lut(at --a változás a nlultboz képest c supá[ annyt ! Masn r l' va8y lougz-
i 1 Játgzottá} be. s az er: s1t k J kora }ran6sz r kon kiáltJá* v1rfu8á az énekelt azi've8ot 

'bogy_esetlog tuI tudJák trarBogn1 az aut k' a kijzlekedéo zaJát.

Dg tércJijlk vi'sBza a verBenyhez' a[elyet a tiiItik rondez k !88I 18yekezettel készltet-
tek el é8 boAyo11tottak ]e vésiir Lá. Lz éséez vtlá8baJnok8ág tra8á! vi6elt9 azonba! FnnáL
a Jele1t' bo8Ji ha8o!]. verBeny reudezésl t&paBztatataiD.ak tséB nll1c6elek blrtokába!,. x1nd-
az- a"on6aa,-án1 a v6rser]'Jr l ía]rad éktalorul- J leboÍqyol1tásáEoz kellett - 8'z e6yiltt rro1' .

A vereeuy! 1 PaAá.r l beszánoln1 lreE lehet célon - ezt ne8tett n nál a_kkor, s lz lL-
t í1l Ídéziint ís néb'áay sort az akkoTÍ tual sltÁBainb l. De nébály éfdekes loEentunot fel-
tétleniil ÁeB keII enlltenen - a461yekot idebaza caak felíifeteBe! tatsorn k. Ezek ktiziil sz
old r az a iilágbaJnoksfuon pÁratlán botráqy, anely a kard egyént vorsouy diilt Jébon rob-
bant kl az olasz, vázet k spoitEzeriitleE reklanálása jog n.

A doIog azzal kezd diitt' b'ogÍ utols cstirtéJének meBny6ráB9 á.ráA ontano a vlláataJ-
D.ok6á.q halmád1k hetyét szereáhotté volna neg. Ezt a csijrtét a val sfuban [e8 lE nJrelte 

'miutái e]1enfe16 tá;ádásába l 1d ben ttsztán el vácott és t9.1áft ls - az uto}a tatálat-
nál. A zetirlelnijk, a véala j t utraskoa aJrugatnéneÍ Rual1 Ki'stler n 8kérdezte az el vfuáat1
az oldalbÍr k nooíel válaÁzo].tak. és Kii6tnér erTe neBltélte a szoyjet ftu táDadáBát. l'
!aE_v h1bát tehát nen k vettd eÍ. Az o1asz vezet k szokásos és nindenkor elitélond ha!-
aaEá_uaázÁsa azoD'ban ellen'e lr l'rryult. Efuli. ak1 ktiliinben k1tiirx zsiill és általában n rték-
tart e&bel. EABáb 1 kíkelve keidett kereÁztiil ki'abálDi az ene1t pást tuls oldalán Á11
Íiietnerbez. 'Mont8no f nt a páaton csí!.álta az o1aszo}:t l uegszokott és lendiilgttel toli
&rénát. l kiiziineég Boraiban-ilI olasz vlv k azonoal befelé lgyekeztek a Ját ktérre' és
Ál'talában nindenkl. aJ<lt csak érde}.elt a do1o8' kezdott befe1é huz dnt a sportcsamok Já-
téKerére. trjgyre nárvobb lett az ordttozás. Á-iijriik rendez }. akík azt az utes1tást kaP.
tá}. boBy a ]átgtte'ri'e Bed<i nen léphet be. az e!e1t pástra iie8 plále nen Juthat f lr bo-
liili I állták az olagzok o6tron t. De uég csak gzel1den tuBakodtat. Lz oLagz f1uk eTre Ea-
rok szánra kozdtek a tlullá[z t Eeg kijzopébe bedobáln1 ércpénzeket, egy-két és két é8 fél
}1rásokatt a'uely k ba találtak trát elég lagyot iitiil'tok koppenva.

3tn1, llanBtalottl ég nátok kijzbea r Éen tiizbo Jiittek ]eldiiletiik fiilvltto ket az o-
nelt pástia í8; Ktistler c6ak szelid loaoll)ral allt. Á ezt tetto n'1!den}íl akl látta náT
valaba az olaazokat reklamálnl. / fulékezzijlk csak'ajnikor KéTpáti Rud1 ltélete eJ.loa '|Gl-
ri'l Narduzzl zakoJát lei;éwe párduckén u8rott koIoBztiil az ene1t páston a vasaa tenlsz-
sarT' kában / . AizaL eeyiitt Á holyzet k 

'dott 
válságoera váltall. l t i'Ti'k reJralez k pgg

o8yáJ_talá! neE plpáftak ég llyet,-vaay basont t. ér'thet hát' ho8y non tudták elrg vél-
ni. ulndgn 1gyekezeÍ;iik aTrá íráqrul t, hoay neBtÍáztÍt8ák az enelt pás ot és a Ját kteÍ t.
UdvaÍ1asant á hatáfozottan. l pást Íti'zepén ásál F1nit í9 truzták Lefelé, az v1sszaTántot-
tg uaaát l EeElnt huztá}' neglnt rántott...

Yégiil néB1s a pást ezéléhez ért. s ott Yáratlanul egyeneulyÁt vesztve az uJ8bb rán-
tÁst l' Iessot l .{'z e8y1k ta'raik I'6Ddéz n9g vele. A f ld !. h6EpeIe8t kl sgetrtilI n B8J. z d-
ve lrlnde8yikiik arr 1. ho8y a n á s Ík kezdi íne a voTekedést éB blrk zágt. HoBJr z k
olestek éÁ henpoT 8ték' lnások nlodkét fét részér l a8B dnl kozdtgk' epJyuásnak akagzkodtak
áB f or!ál lsa-D' t iille8verekedé s kozdgtt kíboAtakoznl.

Ígenán. de e1j, Bz?"ka.sz To}taElend r ' fghér rohang1aakba! Buuíbott8'I' okkoTa r ldbon-
tást uÁr ne nézhotett tétloniil. Két 6oiba! negÍldultak véEIg az eÍ0e1t pásto!' ott Jobbn-balra átl és kozdték er telJesen lgradlloznl a tiiueget a dátéktérT l.

Íeu teli be19 eBy perc, készen la voltak vele.



Mée csa-k an&Yit l a Directolro Tecb_n1qu€ tagJai közül llexcicT '/Re[é'l d i'bbooton &z ege'

'a''.n.t-E.iíEi kö;é;éi' aríi. É""Ááil / oLaáz / kíÁzalar]t, tlogy Áe 1s lásson Bonn1t az eg,éaz-
u*áil 

-"*t6.l-"[u]:-;tü;.;;"'.'bJ" 
'".áat .sak talpou és ázi1áforu a helJÉn a DT aszta]ánáJ

- a'nl drj 'Ba1iúazár Í,aJóBunk' isrúét izelitőt o.dYa páratlBn h1detsvéIébó1.

Á naryar c sapat tagjal u8J.8!1B| a uézőtér. elaó sorában 9' pa'dokoY!.ál1va 8rönyörköaltek

" "orok 
iíoJÁvÁl ágyiitü.-á uasÍ;lzerü, bár kiesé tulzotta! drá-nat BzíD.Játékbale.

D9 ü1nden Jó' }ra dó a vége.

Áz alc]<ara1 vílágba.lnoksásnak a vége n1nde]r képueletet felülíulóarx 1zga1BaB - de'Jó

"es "oit " "rá.oirk""] 
r,lö'""o Zortálr, söbnitt Pál., Eutcsál cy6ző, dr. FenJrvegÍ csaba és EF_

dóB gárrdor J óvo1tából.

Ezután pedfu, nr4r' csak a bazautazás köYetLezettl -Isztambul a Ea8y bazárr8t és a hét-
t ornvu necse_ttell'e a Boszpollrsz. Áraolynek partjJán sáócs BoT'ta1an r0esteredzőn]í tenqészete'
ÁéntórÁiárrrottai nogy átuisza, és a cÉapat_ ternészetoseo tartotta a foBadást' cBak a_T]'a

nen vá]Iálkozott ' senIi, bo8y áimenjen a bul6ó o]dalra Bercí eIé.
Áztárr Székely Tlbox bonyolódott a csapattat néroi vitába afl'a nézve, ho8y nelylk }raJó

anülynet or'ra szeüruef látbat óa_á" ba;í tj.i a Á i!ul]ánoka'!. 't'lbol a zászlók nellett tette 16 a

".ú.át^ .aÁóti á-n.rianot nellott. Á végén azbá'E kiderütt, hogy.t Boszporuson áthaladó e-
Evcs há.lók biiBös BZabá1Í,ala.o}od ásarol-va]x szó' anelyok rlttyet hályva a tocb_n1kal b1zott-
EáÁat írruÁztr1s vezetBie álta1 pontosan jdézétt halózá81 6'abá1yzátnak!. zászló fötvonása
néÍt'iil nataaoak át a szoioeqn. Meaengedhotetlon, bünö6 dolog. De' hog'y klderii}Jötrt ehhez
neg ke}letl' áuitani a városnéző autóbuszt - csak lgy lehetett u8yÜ]1s kétBé8et kt'zá.rÖa_n
nególlap1ta4l bog:y Bozoglak-e?

És kideriilt. ho8y n1ldene bolondozág' Jókodvti u8ratás csak o8y sí ke na s .v1lágbaJnok6fu
zá-ró akLo_rdja teú'et.-ilyen ked"!.vel' l.J yén_bóldoga_o ' iégen tért EéÍ haza Yivó válogatottulk
ní]lt ezuttal' .A_rrkarábó1'

HflffitrFERFI TOR EGYENI lj1ffiffi1tr111tfrl.nrfftlfififtfnlrlttilflttfll

SzepteuLbe'r lrÓ lJ é;; I4-én kelrii1t sor a fér't]Í t;Ór rrj*rá5bajnokság.Iebonyol1tására. 91
lndu]- vblt t QZeket 16 csopc;rtba osztottáJr be. Cza'LcKeL & 1l", Gyar:mat1. er 4.., Karnut1 J. a
'). , Szatr a' t4 . é s Karrruti I-.,. a i.5.be ke riilt . .

T'

)t2, Kock 5t1, Pine].lÍ 5t2. Yeresé8ei Bab]-er ÁU" Lt5.

Kamuti 1... Gy n To1o1 5t2, Haukler 5t1, Tarr 5l1" Yeroség: Kotescev IJRS 1l5.

Szab 6y relmeir Arcloleanu Jt?-, Lan.g; 5t?., -A.sadurlan JzZ, Jobst 5tL.

E] síj fordul ban mj.ndenk1 továtlbment"

II. fordul r

Erodnényekl

I. f or.dul .

Czakke1 8y % á.lon ellen 5l0'
2'i 5-Í:e ,

Gyarnatl gya% jlsporLrla ellon
/URB/ 41 5.

KarrutÍ J. 4yoz; Errgelbracht

B. c sopor:t t []zab BXo?,t Bernko pf l r 0 ,?i5t Keiwazu JAP. 425.

A rrásodlk Í'ordu]. b l Kamuti J.

6

Parrl B. cllen bl2, KernnÍ'bz el1en 5t1. K,{') ,1; Paru}sk1t(lL /PoI/

5tL, O, Con-nel e.Ll-en 5t4. Kikap Berrrkc,p.: /fTL/ 4t5r Bomanov

I'csoportt *:B;i t;'txÍ:; iÁ$"á:1?rr, 
Ar<lelenall Bl?r sens Gorlus 5l1, Nakas1ma-5t1. Ve-

2.csoportl Gyarmat,i' Gyor,t Heln 7zL, Reveuu 5t2, Á}rcub 5tQ, YeL'.;sé5t Dabrowski Pol .4z5t
Tlu RU. b5.

l+. csopQrt l Czekkol EJ z: Tlukíanclrenko 5t2, Mrrros&nu 5z 5 , Berrr"l r.t'| 1.

ségt lloyda Pgl. lt5,

7.csoportt Kanut1 J.5y zr Del tr'rancía 5t J t Putiat1ne ',14. Ve-ro,i, ' '':
JAP. )t5, Talvar,5 F.r:. Il5.

r.)t4, Power 5tA. Vere-

Falb RU.2rl, Fukuda

veroségol Gr.Paul ÁNG.Ba.lJ Í.lrger 5r 0 
' 

Flauckler: )l 1 
'

kl.e se,tt .

I



III. fordul r

I.csopoTtl Ka_ou í !. gy z3 Karazu 5t2' RonsJaoY 5r2, verségelr T1u Hi.2t5' trosBe] lB.2t''
" s.Gouríus tr'r. "ot 5.

z.csopoltr GyarÍBt1 gy zt Gl.láu.l 
'l'' 

Fukuda 5!2' KoteBcév 5r2, ve'resé5ot I'B1b Bq. +t5.

'.csopoltt 
Czek}el gyozl B.Paul 5s4' vereségr stat rov1ts I'Rs 215' Dabrorskí Po1.lt''
Granieri 7IA- )tr, Yakasukl JaP, ,r5'

4.cgoportr Szab gy zr ituresano Srtt Putlatlne 5t4r Kouta]- ,22, \eszht Nool trE. h7r YaLf
Garten 4s 5.

K zépd'ijnt t

1. caoport! szab By ! stankovLch 5121 Mu.r'e saJlu 5.2, ]i.eszl' Noe1 lts. 1:'' Íessgl rB. }l5r
WoJrda 41 5.

2. qsoportr GJrar!0ati gy zr Tlu 521, yesztz Kobescev rr5, Dabrovskl PoIJ. 1r5, Bonanov ItnS
13'l Glalj_or1 ÍTA' 4.'.

EzzéI n! den ÍnaBy&r klesett.

Diint r

L. treaswl RFA 4 gy., 2. H('nrarov IIRS, By., ,. Dabr:o{skl Pol. t 8y.r 4. Kotescev ftns 2 gy.,
5. Noel FRÁ 2 gy., 6, troyda 1 gy.

rtll htamilqc

ffiKARDEGYÉNI
szepterobeT 14 és 19-én LonJo1ltottÉrk ]-e a kaldvivás vlláBbaJnohságát. Á 69 tndu1Ót

I? c soportba[ vivatLá{ Ic'
1. fo{Si}r l

2. csoportr Kaloár gytíz: Pflhod]l trRs 5rol BÍodar ÁUT 
'!2' 

D1s]@a_! NÍJD 5t1' Popo Bcu Ru

'3l' 
lÍu!,oL IsR 

'lo.,. cEoportj! Novács T. gy z! fal'reckl gJL. 5sll'' wauetBclrek Ául' 5s4' quivrln FRl 5l1, 7'LLobeÍ
ISR 9t tJ'

'. 
csoportr Ma! t 8y z! v1'nokurov 5lj' Ronni$Be'nt FR-A 

'r4' 
cottelx GBB 5t1' vész1t3 Doí Eua

+t 5.

ll.csoports Pézsa 6x z cra1g GBs 5t2' g1'a1' r'ev BÜL 5!2' Matienzo ÁxG. !r21 Ákplnar 'IuR ,.2.
12.csopoxtt ueaBzél.a gy zl saLva'dol.í fTÁ 5t2' v1nt118. RU 5t4' Áfolt rsT 

'i2' 
vegzlt| oldcoÍÍr

GRB ft 5.

TT. foÍdul t
1. csoportr Ka].méJ:qy zl tjaj Ií1 l)ÜÁ ):1, Dijil:;:rrann NLD 5to' salvadoll lTÁ 

'l2' 
veszÍtl N1vo-

1re RII 4t5, trjsohcidt BFA 215.

2..csofortl Pézs+ g;y zt Hoeh_oe RFÁ 
'!2' 

Mafí:e1 I'I,- 5?r. hikhodko URs >r2' Yesztt Qul-vrÍ!'
ÍR!' 2l5' líaje\Tckl PoL ,l5.

}. csoportt Mala't 8y z| we}LmarrÍr RFÁ 9tt' oldcor'n GRB 5l4' Du ont FRA 5t4' veszltl nlgolt
T'u 

'!5' 
Raldta UkÍi 2:!'

ll. csopoftr llesszéI]a sy9z! stavrov BUT, 5t2' vegz1tr T}orrn1tsent FBÁ 4s5' Eidiak I'Bs 415'
Kawricski PoI )lr| !lolrto]i(, l'tÁ 1!5.

6. csoportl Kovác$ T. gy zl ofbi'u U'sA 512' va_Llee !'RA 
'l2' 

conventc RlL 5|r, GrzoBor'Bk 5t2'veresijé| Naz1Jru,ov 2s5' Mesrs;éaa kícijet!.
ITI'. fon1ulÓr

1. gsoporti Ka.lnár iy zr Bonrrl6elt FRÁ 
'll' 

Ír1roioluc RII 9t4' RakÍta IIR6 llo, Y6tz1t' líon-
tano ÍTÁ ot5' ltrajewskt URs 1t'.

il. csoport l ltrar t gy zt N1colea RU 5t2r Nazl'nov uRs 
'!1' 

Qu1vTin tr'RÁ 5lr' Naffel IT_A.

'3l' 
veTeBégt Kawechi Pol ,l}.



1.

4,

lo

)L.

csoporbr Kovács T.-\Y n l Ylnokurov {IRS 5.!?q Stav-rev BII!. 5ta, Grzegorek PoI " 5t1, Rtgo*lt ITA 5tlr*veresé6t Wíscheídt-RFÁ 4z5. ? - - '

csoportr, Pégsa_ qy?:zi-!i*l*k uRs.5L2t Wol}ua-ant RTÁ 5tr$, Paw1owsk1 3oI{. 5t5, orban TIBA5r2' veresé6t salvadorí rTÁ }s5' Ka.Lnár x'resett{

{iipé.ep i'sBql
cooport1'Kqvács_5y-ze1ery.gÉ+ry]-' veresÉgqrt'íÍnoku.rov oR$ 0l5g Raklta URB 215, MontanITA 4l5n MaffeÍ IT.A 1159 Wlscheldt RrÁ 3z5r 

'Kovács-É{usett' -'
caoporta Pézsa 8y ?:* M3rot HL]N.- 5r4n lrÍ4ic{uo R!| 5a1, Sidtak URS 5r}r Ea1vadort TTÁ

2'}' veszltl Naz1;nnov IIRS 1r2: MarÓt-gy zl "$ázlynov-TlRs 5l1, 's1d1g"k t1ps !r),Salvador1 1TÁ }e 1u veroség t, Pér,sa 4t 51 
- IrnÍctuc- RÜ 1t 5.

Mlndkét magys"r dtjnt be keriil 
"

nÖ$rŐr

1254568ykahelyezés
IJB'$ Rak1ta ]_x 5 5 411 1ls 2a II.. Índx. lt111
IJRS Nazlymov 2 , X 5 Z 5 4 j 19 t9 III. r' I, ooo
Üe$ vínokurov 3 2 2 Í 5 5 5 2 19 18 TV, rí 0$ g+?
HQt MarÓt +5 5 2 j( 5 5 1 vI.
Hon Fézsa 5 5 2 ?. llr x 1 4 In
ITA Montano 65 5 4- Z 5 X Z 21. 18 y. Or B5?.

vÍnmnrnutntr +, Pézsa. HoNG: 4 Bf.u II.-Eok],t*.:' sT_:' III. Naz1;nrov g 8T'r IV' Ví.nokurlov2 gy. 1V. Montano 2 Sy,n VI" Mar t ttOtf. 1gy.

ffi

ffi#ffiffitvŐt ron EGYÉNI
Szeptenber 1t és ]-8_án rendozték rneg

L2 csoportba osztottáJ< be.

I. forrlulÓl

a n 1 t rvivás vílágbaJnoksapgái. 69 1ndul t

1. csoportt szolnokt*gy z. Árnst1or-r6_ellel' 4a1l veszitt Bo1crva IIRB 0l4, Franke Pol. 1t4,ltrenley GRB Jt4r S. Marbin ltt+"
EnzeL k1esgtt a továbbÍ kiizdolemb l.

+, csoports E9Jt9 gy ?r -Jeftj.n1jades Yt]G 4l2, Bethmann RFÁ 4r2, Borsa.nÍ ITÁ 4111 Clovls
EIIR ztrlr Badr rRA 4ro.

6. csoportt száray 4y zt Gorokhova IIRS
Rz;mowoka Pol 1t4.

9^ csoportt Marosi 1y'ozl Goscb ÁUT 4rl,
4t5t veszli;: Zabelina el-1en

422, Stomy GRB 4rO, veszitr Pulch RFA 1t4,

Raczova CZS 4r2, Esongln TUR 410, Josland FRA
UB.S lr4.

10. csoportt !{tgyfggng gy zl Ezinler TIIR 4t2, Lecorute Btrll. 4lO, veszltl Lrevel trRA 2l4n
f ' ?H'*grrufu u3l*il{uP*, 3l; * * .

I,I.. fordr4Ó:.

}. csoportr {arosi-By zt Be]-ova IIRS-4t1t G1esselmann RFÁ 4r2, Leyel Fp1 4ro, skladanowskaPol 4:1' vesz1tt GÍosselmana R!'A ,g4.
2. csoportr Rejt Fyo?!.Josland_4i1, Bourotchkl-na IJBS 4:I, Pascu RU 4r1, veszltl UrbanskaPol 3t4, Thlry IJ,..D jr4.'
), csoportt Szár1l'9,y9-?l Co}llna I.TÁ 4t1t Gorogova IIRS 4r2, Haas AT]T 4t), veszítt BaloaPol ot4' VÍcol RU. o:4.

xilindhárman továbbment ok.

6



TfI. for:du.l- t

l.csoportl Rejt 8y z levol ERÁ 4:0, Drimba RU. 4z1t Eggert RFÁ 4t1, vosz1tl
ITA. 124, Balon Pol 1r4.
Ro jt továbbnrertt.

2, csoportt Szrá:'ay 1yozl Gapaís l'BÁ t}:2l Vlco1 RU 4t2' Szab BU 4t2, veszltt
tfRS Ii4, l.1.enk'6 PoL 2l4.
Jobb taláIatar'ánrryal násod1knak rnehetett volrra tovább. Kj-esett l

,l. csopor,tt Marosj.8y zt stahl RU.410, veszlÜt Urbe.nsra Pol. lr4' Bo'urotchlna
Glesse-Lnann '}Il'A It4, Raczova QZS 1t4.
Ki-esett.

Kijzépdijnt r

L. csoportl ReJt<í nem vcrlt gy zelne, veresége1t Gorokhova URS 2r4' Drirrba RII.
renz.oni I1'A 2i4-.
Ezrel nrlnden maByar kiesett.

D nt 'r

f . tiorokliova URti 4 By., II. Be.l-ova IIRS j By. r .[TI.
lJ'. l V. Drlrnba RU. !,). B,I.r Yr. 

' 
CcrpaÍs FRÁ ?. B: .

Saab RU. 2 By. I rv. Cerettl FnÁ 2

ffi

T.rorenzotrl

Belova

IIRS 11 4,

2t41 L,o-

l,

T,ARBAJTOR EGYENI

CJ"

Szeptcinber 20 és 21'-crt r.'ertr]ezt*k meg a párbajt' r vi].ág- eg;r.;n1 v1]á5baJnr^'ksiíg;át,
iJ6 indul i5val .

I. llorilul :

csoptlr'tt sc;bu1tL gyi5zt Str'ici<e:: SlfiI 5t4l Mor:c:h l{LD )t1, Asarlrr::ia'rl IRA 5zo, veszÍtt
Trost ÁtIT 4t |;r Paul Gr,GltJJ ?t5.

Ü$o[')ortl ]!'ci s $x zt )itibkiewl:cr, Pol 5t5t Pc-stlry b"uÁ 5t4, Adaur1at IRÁ 5r1r 'yesz1tt Kr:1ss;
IIRS 4: 5 "

csopo.r:tt f'enyvesi l5yrizt Allemanrt tr'RA lsz:5t KJ.ss RU l:1, Mldltrng 5t2, veszit: MatowlJewpol 4; ).r.

csopol'tt KrrlcsÉrr_ 6y zt _.F'ranr:esconÍ T1l'A )t4., lletbur:.n EUA l:0, HÍ651nson GRB 5r1, !'er_
naniiez YllN 7tO,
Ves;ztesége nirrc;g.

csoportt Nome'r'e 6yÓ?,r llayitskí URÍi 5r.l, Miese R}'Á 5zL, Savlc YUG |.,tI, Yoresegl Rourne
GRH 215"
Mind továbbnentek.

I1. . i'grd.rtl,5t

r]|]oPol'tt Í(uIcsár: gy -z.l-Jeanntl lRA 511, Oi.prtali ITA 5zi, Hoskyns GRB 5t5t veszitt
Vonesseil. SUE Jrg, i-iotkl. ewicz Pol 415.

csoport,t Neuero g{lz',i Vqlytov-IIRS 5t1, Ar.can ,.[UR lttL, ]t/laler BFA !r2, Reant FRA. )r1.,vrrsz1.tl Obe1ti ÁBG 4'r l.
csrrportt .l'en.y^reg1_sI í:l vry'lr Itrt j::o, Loestclre.r.cjWr 5t.), Jcrng RFA 5r}l voszítl Pa'ra-. uriinov IJRS 4t5t l{ii].1err. LU -5t j,

csoport; í]-chrrrit! sy "l Var'i.lle li'BÁ lt1, Gotts1o.r I!].5t/r, veszitt Nc'rman NOR )t5l DuTu
AU. +15.
SciiÍri1tt k.i.elsÍk. -

ti. csoports !tfT! -j-Sy 3-l !.llenanil FRA )t7t Jonsr:u $tIE'.ir4r Burno GBB 521, veszl r Krlss
I'IIiS 105, Nielaba Pol ,+r7,

[0.

12.1.

l.r.

1..

')

)t

4..



IJI. fordulór
1" csoDoTtr Edös eyőzolen !élkiil. ]resz1tr Parat[gnov Ün6 }l5r vo.Eessen sl's 0s5' ladgsaÍl-

' }eTle ÉÉr ]r5' zajitgki RFÁ ll'.
Elesett.

2. €sopoTtt KulosáT Byóz! Bozek EUA 5r}' ve8zít' $íkáJroÍkov I'RB 0t'' Gonslor PaL 2l5,
- Jea!.D.e ERÁ 2 r 5.

Klesik.
z. csor'ort l [enere győzr Nedbullc EnÁ' r|r, BorrÍlo 5t5' Jacobson EuE 

'r4' 
veezlts Maíer

RÍÁ 4l';-KrísB URs 2t5' Bourae GlB 5t5.

4. cEoporbl T6BJrve91 győz:- Yaletov I'R6 5;4r Dutu BI' !r01 No::taan NoB 
'tr' 

Yegzltl TJoétsctler
svÍ'rzr, rd1fua BuE 11 5.

Eözépdöntól

1. oEoportt lenJrveaí 8yózs Maíer RTÁ ,sl' PaIaooooY t'Bs 5ri, ErisB uBs 5t2r voBzit] Jgelule
FRÁ 

't5. 
Ioet6cher RÍl. 4''.

Ezzol alö!.tőbe keri.tl.

2. csoport! Nenere gyózoIon !élkÍjl-. Yesz1tt N1kancb1kov I'Bs 435' Ilodogaluorlo rBA f95l
Vorx Esso!. sux 4s 5.fteslk.

l]onÜo t

12 ,4 5 6 GY K Á i{" Irrrjox

{rRs Parauronov lx 3 5 5 511 L9 21 II' 1r2l-1
I'RA ladegaíI1er1e 2?x I 5 4 5 2 20 ?a Iv. 1'Q5o
,$rE VonEssen 1+ 5 x 5 2 5 2 2L L7 Y* o'BÜ9
URS Nj-kantcb.ikov + 5 4 + x 2 4 4 I*

FRA j'eanne 5 hr 5 5 5 x 51
FION !"enJn"'esi 6 , 4 2 5 3 1 19 2C TiI.' l-r052

l'&g, 1roEÉE[i r. NÍrranch1icov'.fi.s 4 6Y.r j-I" Paramonov TIRIB J sX'l rIT' FerryvosÍ H0$'
) 8y.;T[ffi'Bai1]-erlc FBÁ 2 sÍ. r -9. v: Essen sTE 2 sx" s vI" Jeanne FaÁ I gy'

ffi

gzepteeber u-én bonyolltották le a féxft t rcsapatok v'LáabaJnokBáBát.

t' nenzet 1nd1tott csapa ot' 5 szekb 1 4 oBoportot képeztek. l ogoportok k rué3k zési
vlYtak.

trÁr| csop. l szovjetuoi ? olaszorszá , Ángl1a
nB'r caop.l Mag;rarorezág, FraÉcl&olszág ' 

Csebszlová}ia és rrá!.
' n0" csop.t len8yglorszá8' Japá!! t'sÁ ' Tiiliikorszá

l|Dn cBop.l Roná!'ta.i NszK 
' 

Izresl' ÁuBztr1a'

mrnuÉNrm'rBtr oBoportl

l{atYarorazá&-rráa l+t2 ZB' e.M. Mltl.oen B!'a.

GyeÍnat1 } gy., Karnuti L. 4 ay. ' 
czakkel 4 gJ' l Kanut1 tr. , Ey., Pa6bapooT 18y.r

lloÁss1 I 8y. ' Ásaduríall éB ToJo1 0 By.

Er4aclaoIgzée- c6.hg

Mapvarorszáe-c6eh6zlovákla 12l4 Zg. e. ! M.cu]'letto ITÁ

' KaÚutÍ l. ) E!.l Kamlt1 l. , Ey.| czakkel 2 gy.' szab 4 8Jr. ' 
Koukal 2 gy.' Rakous

0 By,, Syoboda I gy., OJ.exa 1 gy.

B

E



Franciaország-Irrí':l 1a l J
Franc1aország-Magya.rország 8t B 56-60 Zs. a. tM.Douchrnp.nn ÜRS

Revonu 2 8y,, Noo1 ) Ev,, Talvard 2 By,, Berolatt1 1 8x., SzabÓ 2 BT,, Gyarnat1 2
BX. r Kamuti J. 2 BV,-, Kamutl L. 2 Ey,.
Továbbnentekt
llÁlt csoportb lt Szovjotuni , OlaszorszrÉq;
nBil csoportb 1: Ma6;rarország, Franclaorr:zág
íclt csoportb lr T.,engyelország, Japán
tlDtl csopo5tb 1r RománÍa' NSZK.

SeleiÜez r ,/ 8 csapat }riesésos nérkéizése /

Szov.ietuni -Japán q:I

Magy.arorszÉg-NSZK. Br 8 54'-6L Zs.e.DrOr1ola FRA

Kamuti 1.,. 0 gy., Czakkel t'gy., Szab i By., Kanuti J. 4 BY.r Sens Gorlus 2 8,Y.t
Reichert 1 sy. , 

-Wessel 1 8y., HeÍn 2 By.
Rolnápia-Frgnc1ao::szríg q i q

Olasaorszás-Irengyelorszag Bt B 6o il
!#

Áz V. és VI. helyértt /vesztesek/
FrancíaorszáR-Japán 9 i 4

Lerrgye1 orsz á,q -NSZ.K 9: a

Llpngyelor'szág-Fre4cia.ország 9l4 /V. yI, /

r'Énrr tŐncserp'l vtlÁcn{,r4orsÁc r

KqzépdiintÓ / + csapaL mérk' zése /
Sz.ovietuni -Ronánia 9: 6

Mag'yarország-01aszors.zág 8r 7 Zs. a. t M. Douchmarrn

Szab 4 sy., Kamuti L. 2 By., Gyar'nati 1gy.r Kanuti J. 2 8y,, GranÍorl 2 8Í.r
Simoncelli 1 BX. r Maffei 1 8Y. r DoI Francia I gy.

Á 1rI_. és IV. helJlért /vesztescsapatok/
Ronnémia-O1aszország 91 2 /ITI. Iv . /

oÖturŐ:

Szov.ietrrnl -Magya,rorszár 8r 7 Zs.e.Droriola FRÁ

Kotescov 18J., Starrkclvits Igx.r Ronanov 2 g;y,, .Putatí.n 2 6y., KamutÍ Llr 2 8Y.r
Kamutl J. 4 Sy. , Czakkel O gy. r Gyarma'bi 1 BY.

VéEerednényt

I. Szoyjeturri , rI. Ma8yarország' III. Románia, IV. Olaszorszfut v. Ilorrgyelország'
VI' tr'ranciaorszárg.

EDZF,S



,,

NoI ToR ÜSAPAT

Bzeptember 22 és 21-án r:enclezték meg a níl1 t rv1vás csapat v11ágbaJnokságát.

11 nemzet 1nd1tott csapal,ot, s ozekot , csoportba osztottáÜr be.
trÁll csop.1 Roruarria, N$ZK és Magyar:c_r'szág"
rlBlr cÍjop" t FrarrciaorsZo, Lengyelorsz", Ár4;J-la' Tor kország.
ilcrt csop.l o1aszorszá6, SzovJetunÍ 

' 
tlsÁ, AusztrÍa.

Sel e j,bez, kr
Kornérk zé sek formá j ába.rr viv'bák'
tlÁ'!. Qsoport_t

Masyarorsz4&:NF*Z-{ ,qsB 46-4Q ZS..e_jt P?.wla.s JpIJ.

Sákov-'r_csrié 2 8y. , Bzát:ay í? gy., Rejt 2 gy., &1arosl 2 By., GJ-esselmanrr K. J BY.r
Giessel-mann B. 2 By*, Eggert J by, r Itrlch 2 8:!,

Rornánia:\S*ZK q:1

RonránÍa-Mrrgya.rország B.: B 4-J-q-'l Zs. e. l Qr0rÍo1a I'RA.
Yicol J gy.r 'Drinba 2 e;y., Bzab 1 sÍ'l sbaht 2 g,y., Sákov1csné 2 8y", szánay 1 sÍor
Reit ) ty., Marosi 2 Ey.
Továbbment Ronárr-La s Magyaror'szág.

A llB'' csoportb l tová'lrbmorit lerrgyelc,rszág és Frp.nc1aországl
Á llcl' tl ll SzovjettrrriÓ ég 01arizo;r'szeg.

Negyedd,o4trjr
Kiemelték a Szovjobulnlcrt és RonrarrJ_át,.

Maf: v-al' o r s z én:L.e p g ye }.or s*z-ag 9 l 2 Z s' o.' : 14. M 1 rrntl rr-FtrjT-, .

Rejt 2 gy., sákovlcsn ul gY.t Saclinokl l BY"l Marosi 2 g,y,, Ba1on 2 8y., Rz;m'owska
O By., Urbanska I tiY. l tr'ranko i,' gy.

Fragc 1aor s zá"e-"qla gz9 rls zás B.: 6

Kclzérldcjnt l

R-oliánÍa-Franc iaorri z ág, 8t Q

.qzovietunj Ó- D, Oriola
Belova 2 BJ., Gorokhova J BJ.r Sanusenko 2 8y", Zabell.na
vicsné t 8;r. l Száray 0 8y., Mat'osi 2 1gy,

Ezzel v1gaszágra keL:iiltiirik..

pÖNtŐl

SzovJ e trilj. -Rornáqin-fl[
Chlrkova I ., ZabeJ.ina J, Be.l.ova Jr Go::okhova 0 gy. Statrl
b 1 g'y.

2 8y, ' 
ReJt , g,y,, Sáko-

1, Drl-mba 3, Pascu I r Sza*

nŐr'i,onvrvÁs csÁPAlÍ]v ] r'Ác nlrnoKSÁr}Ár

Ne5yed<ltjnt vesztese1nek'ér*ouu"",
I-rengye1 orsz ág-o1 aszo t sz'ág 9 z )

a
KLi zé pd cj.nt 

-ve 
sztq selnek- qr'árkÉáé sg l.

F{arrciaorszáfi-Ma&La,r'o]rszá*q q : 6 7:S. a. t M.M1n"rren BEl.
Ce'r:ettj. 1 BJ. r Derrra11Io 1 8y,, Jos'Larrd i+ 8J. l Capai.s 1 sY. Sákovlcsné
o tjy., Re jbé, 1gY.r Marosi 1tj.Y'

VEGER.EDIVIENTI

I. Szovjetr:nt , IT. Bománian III. Franc1aorszá.g, IV. Magyarország, V.
vT. 0laszor: szág.

lo

2 Ey.; Szérray

r.,er:8ye1ország,



KARD CSAPAT
Szeptemlrer 18 és 2o-án rendezLék ne6 a kardvlvás csapat vllásbaJnokságát.

1) nenzet vett r szt a kÍizdelelnben. Négy csoportba osztottfu' ahol kijrnérk zéat vlv-
tak. A csoportok 1. és 2, helyezettje rrent továbbo

ttArl csop.: SzovJetuni , Amorika, Bulgár1a
llB'| csoprt Ma5yarorszá5l Irán, Románla' An611a
llcl' csop. l O.].aszország' FrancÍaorsz., Áusztría, Ar'gentina
ilDrt csop. r Lengyelorsz., NSZK., T rtikorgz., Izrael.
EREDMÉNÍEK! '|B'' c sopor.t l

M.qgyarorszá$-{rán 12t4 Zs.e.: M.Mercier RFA
Kovács 18Í;r Messzéna J, Mar t ), Ka_lmár ) 8y. Tolo1 I' Pashapoor 1r Sbafa1 1r
SanJar I g.y.

Ángl1a-Románla or7

.a.p.qri.-r"á'' rrr'
Mggy*rorqz.áF-B,orrániq 10r 6 Zs. e. r M.$aIa.carn.e r!Á.

Kovács J, Pézsa ), Kalnár 1, Mar t 1 8Y, rrln1clu 4, Popes{nr 0' Ylnt1lla 1' N1coloa
I BJI.

MaFyarország-Anglla 9:J_ Zs.e.t M. Kostner RFA,

Kováos J, Kalnrár 2' Mar t 7, Pézsa 1Bx. Deanfleld 1' Cohen, Acfleld' Oldcorn 0 By'
Továbbnentekr
tlAtl ceoportb 1Ö Szovjetuni 

' 
Bulgár1a

rlBlt lt t Ma5yarorszrág, Án611a
tlc'l rl t olaszorszáB, Fréinclaorszérg
uD'l tl t lengyelország, NSZK.

SeLeJte? ! / B csapat k1eséses nérk zése/

SzoY iotuní -4rrglÍa 9r 2

J,i:ngye].ország*Franciaország 8t 8 60_60

/PawlovszSi-tsonnissont 5z 7 /
a.bszorszáfi-NszK 9 

' 
4

Magya.roqszáF-Bu"Lq4ria Ql2 ZB.o.M.Kruc1nskÍ I0IJ.
Kovács 2.8y., Kalrrár 1gy., Mar t 1gy,r. Pézsa I8y., NícoloV 1r sp1r1donov I,
Dudakov és Mikhaylov 0 gy.

Y,eszte.s cqapatqF az V' és -VI. }rp}yé,rt,r
't'rarnc íaország-Anel ía 2: 7-

Bulgáría-NSZK 9.i4

Bulgá.rla:Franclaorszáir 8t 8- ciq-6o,/V.II. /

s

Kcj3ép9<jnt ,/4 csapat uérk z ése/

Mapqyaro.|szá -olaszország ar+ Zs. e. l M.Díakowsk1 I]W.
Kalmár J, Kovács 2t Mariit 2, Pézsa 2 8Í, Maffe1 O, SalvadorL,2, Montano 0, l{oatanÁ28y.
Vesztes csapatok a III. IY. Irellértl

/IIT, Ív,-/

Ír



DÖn'rŐr

Sz-ov jetp+l -:M-aFyarorsz.áfr Qr }. l/,s" e. Pawlas POIJ.

Nazl;rmov 2' Vlnokurov 2' Rak1ta }' Sídiak 2 sY. Kalnár l' Kovács 1, Mar t 0' Pézsa
I BY.

vÉcmnluÉtwl

I-: Saovjetun1Ó',II. Magyarorsz;áEJ' TTI. Le.'8yelor'.;zrá.'g, IV. 01aszorszást Y. Bu15árÍ-a'
vI. Tranclag1szág.

ffipÁngA.Tron csnpnrffi
Uto1s nak keriilt sor a párbajt r csa.pat vllagbaJnoksrág eldtjrr.téséro szeptenber 25

és 24-én.

LJ resztvev nemzetet 4 csoportba osztották be.
ItAn csop.r IIBSS, Norv g, UM

' 
rlBtl cgop.t Magyaror:szág, longyelorszÉr6, Ronánla, Irán
ltQll asop.l Francj irorszá5' Svájc' A-rrg;l1.a' fttjrcikország
ltclr csop.; Svédors2ág' NSZK, Áusztrla, Olaszország,

Se1el,Lez rkr_

Á csoportok kormérk' zést vlvtak egyrnással.
It'Bn csoport.t

Mafiy,a.rpr.,szág;J.r.á$ ltir.2 ils"p.,: M. }lai+$ RFlá'.

Kulcsár ) gy.r Nemere 4., Sctunltt 4 8y., Erd s 5 8y, Ádaniat 1 8y., Almássi és
Zarnegar O By., Asaduriaj I By.

Leneyel.grsz,ág-Ropárria 8 r 7

Maglarország-Roruánia L4r 2 l,B.E- BREO}iEMÁCHER NSZK"
Kulcsár zt BY. t Nemero -4 sÍ. r Ferr;rvesi 4 6y. , Schm1t 2 8y. Iorgu 1 gY'r Porrrát 1
sY. r Istrabe és Dutu 0 gy.

Lengy,eJgls,z ás:Ir'liír .t2 : 1

M*3yarország-Ler}+ye1orszán at 5 ' 3oe" iM.Cur1etto ITÁ
Kulcsár 2 sY:r Nerrc;re , BJ:r Fen;rvesÍ 2 B}.r Erd s 2 8y' Butkew1cz 1 Bx.t Matvoov
0 By. , Niebele I BX. r Gonsl or J gy.

Továbrbmep.tek:
ttAll csoportb,51r Szov jetunl és USA
llBtl tl t Ma6yaror:szérg; és lengyelorszrág
|lclt tl : Franc:Laor:száp; és SváJc
ltDtl 'l t Áilsztrla és NSZK.
s@
Innen kí'eséses ]:errdszerre1 mcrrtek továbtr.

Svá',io:A;usztr:1a Br t
NSZK:tr]retqgíaország q r {
Mafilrarg:szág:IJS4 8: i. ZLi..e.l M.Douc}rmarrrr lIRÍj

Kulcsár 1 Bx.r {omere ? Bx.r Fenyvosi 2 8y,'' Schmltt ,gx.t Melchor és Map1n 0 By.rNetLlurn 1 gJ.r Pesttry 1 8Í.
Len+lye Ior.$zág-szov;ie tPrrl '/ r 9

Yeszbesek rn rk zésoir V. vT. helyért
Áusztrj,a:Fzovjo tJ-r.nl 7r.'/ 66-6Q

Earr.c j.gorszá*-IjSÁ 9!2

L3



Áue z t r 1a-Rra-!.c 1a or sz ó'g 9l4
Kózépdijntő / ll cÉe.pat nérkózéseí:

LePeyelorszáe-svá'lc Bl 2
líagYaror s z4F-NsZ,K 8s 6 Zs. e. trí. Douchualr! t]ls

KulcsáT 2 gy_._, -Nenerc J By.' sc}u1tt J gy.t FetrJrvo s1 o 5y.' Bohx I8y.' PéteI 2 B!r. 'Hellll 1 8y., Maler 2 By.
i ,rr. ,u. b'elyért:

svá.ic-NszK 716

lönrór
l{agyaToTszás-lenRyeloÍszáA 7r7 61-70

$u_rgsár- + qy. t }leneIo.2 sy.t.tr]Tdós 18y.' scbmitt '} g'J. 
' Nlelaba 2 8y.t GoD'E1ot! 2 gI.'

BarbuTskl 2 8y. l Buükiewicz l8y.
vrtcrrupmtw r

I. 
, 
MaBy8.Tország 

' 
11. Len€yelo"cszág, ÍII, syájc 

' 
IY.NSZKI v. Áuszt!Ía' YI. Fraactao::.-

Ezag.

'-.. . t-G4- rllll ^ r

Jr+fi{r+*Fit{++tt+Fffi A világbainokság éftekelésem
lz i97o. -Évr eNrlal'r vrvÓ vrltull.rNorsÁc lfutÉtrElÉst lz or,ruÉrlr ru 'É,szÜlÉg TI}KRÍBIN.

A fclk+5ziitésr' lI
líeBátlapithatjuk ' hoBy az aDkaraj' Yl].-n !.aByot l ptiink e1 Ie' Ez a lépés -nencsak az

elt.lnén}ekbei' tíj kTij:r álk r-': nert Ludjuk jcl' bogy a! aIaftJiéreo.hez nencea.k tudás, hanen
szc'r'enc-so ís kcll - llirrrcíL ao'í ]cs3lább u Lytrrr lontos, a csapat nagat' aLrt áeán, a csapat oBy-
se6ebe]} és nelq ato]s so.rbarl i]'bban a spÜrtszeÍii Yísel[edésbon' anelJrik &z erednéI1yeln}en
tu1, az ogész nelzetk z1 viv vtláa e].Í6l erégét vívta kl.

Természetes, hogy aZ el.ednéoyek lten szijletnek lagrrkt l' és ezen a téxen 1E sotat tpP-
iirrk ct rc. n,'].t'nylrÁ d La'o negá1[;pith,1tJukr llos.y váI BatotíJaln} n-aByo! kouolJraJx kéazíil-

l,ck erre a'v iIágba-jnokságra éi az cro<lroény á-nnak a konoly muo.kána}' a gyil_ tjlcse 
' 

anÍt ti'bb-
ségiik egész évbon vé8ze tt.

ltb eLl'' sor'l)a! párbajl rajr ink Ínujt}'ájd volt példanutat l dc ugy, ahogy a koIább1 évek -
ben 15 loindrp: 

' 
vÍvonbir.x ls klveLték rr réÁzijkeL a rzorgalma'o 

_ 

nurlkáblil és t rv1v lt <at ís
eI j $nerég lllet1.

E{ayedri1 kardv1votJlk nunk'á.jával - ttllztelct a r1vételnok - neo voltaB Eege1é8edvg an-
rLrLk dacára. 'lrogy az el bbi vek]rcz képest k ís sokka] t bbet dol8ozts_}_ - aelt blztosa]l
megszerzet{ ezijstérÍliiik ís iBazol - de & i nin,j i.E c1 eraattak u6y ÚennJdségr n1nt 1ntenz1-
!áa .tzcÍoponL.iáb 'L a L Db1 :'eF;.Wer'nc'n n gii{' b. Ncn! vi áe!&z' hodJ ezen n1ndon eszkiizzel vál-
t,oztatuu'ik kétl, hi'.lz épperr á_ kar<]v] v B-az r iI]nC'lJ ho:}szu évttZ aercrr kcTeJztiil g1kere1rrket
LjztoUiLotLa és''1gy eIu.ii.crl,1ii k LcIellséÉti-ai_, hogy czct' a L,iTett 1s oI relépJiinJc' hogy 1eB-
alább is egyelrl cLlorlr'eIol lolleli8iid( a lizr,vjcL krrr,lv1ví\knak.

tlud jllk :rztjI llo.y eLéE sok !.oltézséEBcl kellett uc tskii zd oniinJ. ebbon az évben' és ezek a
nuhézsé6ék tijbbÁogéi;;ll neá 'is 5ztrklqal' ' liaoc:u irr]rább eZernélyl ternészetii p'roo1énák.

Lz '.:g'yeli p.ob.l éÚálíon }'tviil voltak olJal]('k ic' aoe]'J(jkr]ok r&dt]<ál'ís -Eo8oLdá8át YáIts'
a kiiz,vé]emérry, í'l c u{y veltiik' hÜ8J ncn az {r lÉla.laltu)k - és e viv sport éldeke aen az' -
hogy az eB'be]:ek ellen, hanc'n lro1;y a hjbá1k r_'J'letr xij zd Jiink.

Neli nondbat;iuk e]' }rcgy most rnál']íirlden .t leBlraByobb lcndbsn Ya"n' de nllden e6otr
e.l i ndultunk azon &z Lrtou, a$elycn lla.Ladva $ok llllndeDt iavitlEtunk.
Á nenzet]<'ijz:L nrcl z c'irryr:<iI :

l' sájbobaa ic !'apviIásot látottj az a oÜgáL]upi't s' hoBy a leBen sebb V11á8baJ noksáaon
Vettijnk ré.jzE. Ez, kétBétstel'cí. Es akP-,]r' aJiLo]: ne6állapithaLjuk' ho8'/ a ueEzetkijzÍ páa-
tokT l az .1xbra{La6lrz15o'k ell,iintek - nir tuIa:r a? dgJetleÍI Nj kar}cslkovot tart}ntJuk a_nnak -
u8yanakko r áz é[mezt5ny renalkivi;] k1tlzéIo9u,1et'1,. lvtofáI1 rrp1 ttL:rl.t uk 

' 
hoHy az ogyélL versonyek

Dásodi k fur:d'.] .ist,a_n. tehát nj ateA:y Atj-'.;o !ilo ( zij'l ' RL18 ak4dt olJran' akl blztoo klegÖ-
nok ozámjt és l c8a1á6b ío vol't oryán, irxl Tuálisall siáx ollrtrtotl; u hato6 dijnt' bo jutá8saJ'.

L1



Iehe'b' hogy tlÍzorryt:s nier:Lek.Lg ei|, í s lror:zájarult alrtroz, hogy
ncnr.Látturrk tudalosa:r tévetl l-lir:ákirt. llel'tuészeLesen lribák - mlrrt
t*, de hát enrberi:k vl-lgyur]k.

ÜgJralakkor a csapatnérk zéseken t rben és n 1 t rbeu 8-B' kardban 5-6' pá:rbaJt rbea 1o-l2
csápat Ieálisan pá'lyázik a négyee daiot be jutásTa' és a.hoBy a vilá baJloksfu oTednényéi
1s bizonÉtják, az ezek kijztjtjt1 ué].k zések aagyrészo 8t8 és osak e5y-két talá].at di'nt1 eI
a továbbJutás soTsá .

lía Ú'éB az a helyz(''t' hoBy mlnden fegyveraerrrben a szovJeL csapat egy féI klasBziBsa].
ér gebb n1!'t a t bbi numzct csal,atair negis c most látotta.k alapJá! azzal 8zá!o1bs.tu-ok'
}toéy átneÁeti nehézsé8ekkel kiizd. Ugyan a](koT sol' olJran nenzet Va! feljijv belt anel y nár
a nÍilchen1 oIílrpj áII koooly esél'Lyel' indul. Tgy e] g go]:ban az NszK csapata férf1 t r' pá-r-
bajt rb n' de rr i t rbel ca L.a]"dbd1 is' .r avédck ée osztrá.kok pá:cbaJt rben' a leD yélek
a t I' Bárbajt r és ka]:dojl kiviit n 1 t rLen' a rolránok a Íérf1 és n i t rtin k1vi.i1 kardba! 

'párbaJt rben' a fr8"n'c1ák r(afdbaÍl és o i t{ifben Iendkíuijl so]dat feJl dtek.
Néhá_qY kiivetkeztc bé 9l

Te'.lré6zetos' ho8y ilyen kijriilnények k'aiziit't í(ég konolyabb és nég tifobet kell do15oz-
ou o.k ahb.oz r hí',By a Iairncheni otiÚplálr ncéa]_lha.jcuk a holyiinket. Áz e.Lnu.lt év tapasztala-
LaL 

^7.t 
b|zoíyil j t' irogy bá_c clen8odhctetlen az erjy siiletÍ edzés' néBis ha J ni].nkát

akalrrn} végezní. száporltani kelI gz edz iáborok 'zánáL. Á nero tu] ho!6zu' cca. kéthe-
tos edzaitá6orok b átl1táBa rendkiviili al don sL'gi Iirjé8ére Iehet a felkéezii1ésnek, nort
llexlc6ak az egysé8es csapat kj al-aki tit.lá_rra-k az alopja' hanele.a Tend szeresen végzett' ld-
ceD'zlv edzéBnr.ulkán'dlí usy Llgys:rí,Lvá:r ktzár laqos Jcbet sége. Tudjuk azb' hogy ez nágyon
sok nehézségdl jot.jt11, c0yo siilc tc iukn,) k l lc ]lÍJall j'8y so'R ej]ctben a versenyz }orek is. Ugy
goldololt azolbanr hotsy az olj&pla érdekelten iiz cgJcsiii'etek \ralJall1i foBJ Ír]d ezt az áldo-
Z^toL ) hf.Bz seBiL készsé8iiklr z nem Íerhct i{ bgég' a násÍk o].dalon teImészeteg' hoBy a
na8u]rk részi.r L is mindcnt cl kel] kijve..J!.:ii nk az trgycsii1cti szenpontok f18ye]enbeyételé-
re' ugJrsJr ugy, alínt aho$J csetleg cB.rik Dásik vcr'senyz nknél ogzisztenc1áj'ís okokat ÍÉ
neE_reIel err íDérlcele.lve tudouÍjsrrl l_(j1I veruai '

Á vB. osa'patrrn} szereplésén t]r1 e1 3edebtci{ 1etLotiin]r klktildi'tt veIsenyblrá1n* és
más szakeírbere j'rrk tlijk désév(:I' általános eI'i s ]eTcrt a]'aLbak. uByanc sak iirii nel Jelellt-hetjtik' hogy spofi,dipl olíi.lc la L vonalon is -Lépt _rrlr el Pe és _cenényi.iok va]l arra| ho8y ls-
méb E1kefiil neBfelejo j kapcso]'a.Lo}Jt kia1aEjtÜurl.

ezen a vílágbaJnokságon
riJ_nd1.g' - Ítt 1s vol-

R.e.sz_Iet es ered,rrlggyekl 1'8&..

Fegyvcr:iren rrki:rr-t, tlr:'t,éke1ve tirr-t:ijij."[ji't.t,iirilr rueíj'Cjze a vá]:akozás fe1etb szeropeIt I hÍszen
mint maxinumot várliaLt,uk.1 }rofy Ít ÍIiltjJics JorlbJbt: kL.I,i.i.L. Errnek Kanrrti Jen kltiin vivásán
kivij.t nasJruir ék'beri Szall/j sátrt1ot] volt a .t'tlszg51,, ak;i }tosszu évek utárr ugy látsz1k lsnét
.oia8ára ta]áIt s }ra cz, t;:'l't,Ós1tllet 

' 
lr 1;Órc;ÍJá'1r;iinak r.iási poultÍvunot jblent.

Ar esyé.nj ben két,L;tige$ voiL Írtír iyal.' Vr')r'SaÍIJ3 be jutása, anrrrál kellemese'bb meslepetés
vo]b Szab és Gyal'ru,l"bi kibi.rlr 'Vir'íi:;ir. ila dcjritonc rren Ís ke-.r.ij'lt,ek, de t rciJapatunk raÍrg-
sor'olasát kedvez eÍ} btl1 oJ yáscr i.t.{r k.

SzeptembeÍ:7l.-áll kez or]iit,I li t,o-r'cPjyctil ve.l:s;i.rrryr atrol a }észbvev ket 16 csoportba
osziották. A"z e]_lr fol:'llu-i.ilL'r]L Ílilnden Vel':.;en.y!, 11k továÚ[' jutott, KamutÍ Jelt J, Czakkol
1, Gyar'mat.i ? 

' 
Karniiti .L. 'r, ^'i:,,lrbt.i 4 t,:y |j,ilt" ili' Á nlrl;otlj.k l]urdul barr a csukl sériiléssel

krizx d Kermuti .Jeno ,': 11yti21:l.'1llil(-\'I' Ílttji'}'.-.:I klesctt". Gya.;:mat1 3, Czakkcl tI, Kamrrt1 L.
lj I Szabo ) r5Y zc1criunul mt}ttt IovátlL. Á tillr'ltrr,iili Í'or'ciuL 2l+-ver';erryz Je Szlnte ktvétet
né Lkii] cJ rr'trjre vl]t esi;.1;/eit. lilnerr k'e L VrjI'L]eÍi../zlíink- ;juL ot,t tovább, Gyar'mati és Szab
,-4 gyí5z'elerrme]'' rriig Kirmuti í," és Cy,ttkko]. 1-1 14v z.c1r,.uLlrreI kiestek. Özakkelnek nár magas
volI ev. a mérce, KaurirbÍ L. 1rt.lc1"1"1.i két; r':rgylig(, ner:k azé,t: utari te}jesen kLkésziiltr usxr Eogy
nála konoly Íiz i xaí é^s pslzi.r_:liikerj. l:.r:onlét, hÍ á_rrya mrltatkozobt".

A 12*es kozépcltlrr{'.,j llaánlrilkr''t,L 1rt)Irt VOl.E ;;||.'i.t'tll;, Gyar'urat1 4 vereÉJé88e1 esett k1, eBye-
dtil tr 'romá-n 1f íu-t 6yi''zt,t: i.e:. Nctri i.t'!y É}ztrb,i, ;tj;j Ir'; jrJái'a1 vi vritt lr1-k1--ás g7, t és k1tiin -

vrvárrsa1 Jzo-ttt vtZe L9t!r.cir: e.'kktl'I' bir]it, j l:át, vá1bor,'tirt;obt, attiiilez járu1t még az 1.s, hogyLt1 á11ásnái egy t voci Ítejr:i; Jl; s:u'}bclL'ba cs i.8;./ a jc-'bL, :l',iegzetii Vojdával Ézenben"alul:
nia.r:ad t . .

I1yerr el znrények t.i'bárr ér'ttiet c)rt lu.tg}' VgL.t'tlktraál;ria.l tekinte:t'btink a csapat szerep1-éseelé. sajrros * vii6y saí'r'encgle'rcl - $d;opol.'br'].;,;,il; grinke;t; nen tucltuk a francíán<at szemben
n,:gi;artanL' .Izr'ael el._[t..rl "L4:l].*r'cr 0st-.[l:.izlt'lyd1.ja. oL1err 1.']t4_re gy ztiink, a francÍá}r]<al
gzemben 8r 8, Lr);56 ta]áIii.t,La L tL'i.t.t] tn,-rrar11,-urr}l. (Jsa.pa i;rrrk minrlert tág ja 2-2 gy ze'1.nret szer-aett. Tgy ;l.t'}ter'i.il. rirlk rr mlít;i P, á1'_;r':l r á}tr',i_ rrgyi-irrc:slrk kercstltbe vert'ét egyniái;t az e11.enfe-lek. A rerrdi<1vti.l keruény Ilc)ÍÍ4Ju csir1iatLa l kelLct! cr rrt':gyes dorrt be jirtáéérb vlvnurrk és
8r 8' 6Ir 54 [a.l á.Liibtir'ánrr;ra'J. g'ytiztt^Ltrk'. KrrttritJ. .Jett 4, czak.k'eI 1, 'KanrutÍ l. o gy ze1nret
sze1'Z9ttr Kamrrt,j rlr. r_!s [lzirIlri br'1.-t..lJa_trs v.ll'L, Citril.ic.L }rozba, anxii' tÓ1e vártuákI e8yedtil
Kanubi r,, neTn:jzcl'zet;E p:1ozo]'íIlOt,1 (l{;: ÍJ t)t':$V ás,;ziljiibalrr ]-zl tust adott, arnlveI a'taÍ?r'lat_
a.L'árryí.. sok}''eur J? V.it9t'tir. Kijz"L;etr a-utál,;i-k asL,^ L].i:' tl1ászc.rk nagy meglepetésre Bl B, 1 talá1at-
taI ;:.Y 'zt,r:K'á. kJ"t'titl Lertg;yu.L c-l';ai-irr'l, t L].trtt, it]y tr Kebb krjZé ;irrdásért az o1asáokkaI ko1-lcbb rnérkÓzrt.|. Az o.Lirnzok 1r 1 nrÉirrybittr. e lirrrr:tál,', tlo akkor. rrra.5á.ra tal'á].b a csapat és kti-
lijniir;err Sz:rLl -nemekelLt,, nkj m1'rrrJ a-né':p;y uÉ;r'krj;'.ei;ét rueg;rryertel rrrnutÍ J., Karnutl L. 2-?-,
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GJ.arEat1 l ós lay 9r5 aránybarr nyertiiok" Ezze7 az eziistéren b1ztogÍtva volt' UtolJára
I966-ban éTtok el tőa.v'ivói'nk ilyen helyezést' de len gzó-uoltul]t arra a kellenoB no81e-
petésre, a]oit a szoYJe btel v1vott dötttó hozott.

Ka-uutl' Jerró brl.t11á|IÍ, vivásáVal az uLolsó p1uanatÍB vítás volt a szovJot cgapat
győzelne. saJtlos szabó &z első ltéTközése végén E€6sérült ég báT násod1k asszóJát le-
vivta - el 1é vesztette - kénJrtelenek vo1bunk leléptetui é8 belyetto Kanutt !ászlót be-
órlltÁn{ ' Íl.k1 sztad{ovlc s eIlen győzijtt é8 Pul'yatrirrna1 szenbou 1s csak téves ltétottel
veBztett-4r5-re. KuüuEi Jonó nilri a uégy nórr<özést üe8nJrerte I oyarn8'ti It czakket o 8yó€
ze]_Úet ér:t ell fcEclklvül Eegllletődt'1,terr v1YotL. Á talá'Lkozó a Üaxímálla }i.izde]Ilet' de
u8ya!akko]. spórtszerü 0.a6atafbásE lele]rtett Ejndkét .réI reszéró1 , ant az összes néiók
éB Vozetók oIlsDeTését 1s kivivta.

L? ea!élt+ verBeny véEelednólyot l" llesael' Ir. Ro&a-Dov 
' 

ITr. DabroYsky| rV. Kotesov|
V. l.Ioel, YI. V o jda.

Á c sapaüyelgenyben; I. szoljetunló' TI. lnaByalorszfu, I1I. Ronállia. Iv. o1aszolszáE.

E4!pr
Ear'd egyéoiben a 69 irldulót' 12 cBopo]rtba oeztották be. Áz elsó fortu-Lóbót uÍirden

versenyzőok továbbúcD'.' de sajnos Megzén& co&bsér'üIése kíujult. KalEár l Kovács T.. Pé-
zsa rl-4r Marót é5 MeszéDá 14 8yőzelee&el jütolt tovább. Á násodtk fordulóbarx üe8iéD.a.
!rar: csa)a helybőt tuJott vjv!i é3 f 6JözelL.xtÜe1 k1e6ett. Kováca'l. 4r Ka]Eáf dr.' Marót
és Pé3sa J-, győze]'e!t&ol jutott Lovább. Á har'nad1k tordu]óból J versenyzőa!_ kval1f1kálta
nagát a l?-es }özépdöotóbe. Pézsa' Kovácr: és MaróL egyarri-nt 4-4 győzeleDnel' nig Íalnár
J győzeleE-mct, rosszabb 1ndox-el kieseÜt. !. költépLlönt ö öldökló ktjzoelnelból Pézsa ó8 Ma-
róü Jutott üovább ugyaxaboÖl a csopoftb{,]' trgy' hogy Pézsána} sldjak-al ko'llolt kl-kl nér-
}ózést Vivrli ' aEe]y€t l|'-xóf Í'oJ.ditoLt d saját Jav a.(.a igen Jó és okos vlvásss.I.

Á döntőbeo I'ézsa ,l4 aráayt'arr 6yózto lc Marrbot, oaJd Montano ellerl5sJr Tlnokumv
és |.laz'l inov €1len 

't2-re 
8yőzöt1' és 1By c saJ. Rakíta el1en1 nérkózése volt hátra' anlkor

g'z addig ogy vere;é15gel á_L'l.ó Vluok(u'ovol iilollallo le€iyözte. Ez'r'eL PezBa nár baJuök lott.
Efthctóen flejro Llkus ö:röruet v8]LoLt kt gyózelue' alrit abszolut vltatbatatlanul 3zép v1-
vással és tqen jó talti kóVa1 ví'voÜL Kí| anihez úég sportszerü ua8ataItága Ís a nal1nálls
8ziBpátiát_hozta mllldenkl részéról. na_kÍba Ú]len níP !01nt v'lláabajnok áu't fe1 éo a rragJr
'kol]centráoló utáIt felengedésében 5!, arl4yba! ves3tetjt.

Á ve'rseny ut'olÍ]Ó eél.kózésérl llorrtano uaaliüo-Í 4t4 álláEnát Montallo tiszta táEadását
a ZBüIí fo-(dttva ltélte me6 és ezzel az oL.Lsz versenyzót olütijtte a bronzéTentöl. Anen4yt-re .jaj-a'ól_ato6 cBy llJen l',-r]_Jos tevé']ér' aurryira elitéleadó az' altr1 ezután Íjörtént és kii-
löllósen Bu.lyosbitja ol.b' hogy aell :in arrrLyjrr a vorse4yzó!.. miát 1nkóbb az ols.sz tÍezetók
régzéról.._or'Ltjtozást vcfoke,lé9l áltaLonog rerr,.lÍclbon] ás ugy, ho6y a vésóÁ a rerrdőrgéB!.okkellett köbelépni.

llásik verselryzónk lüarót élete első világbaJnoksógán Jór á]1te ltre8 a holyétr beker'lilta dörrbőbe' szépell '.rivott r t gyózelmDÜ szerzett és a vl. helyoa végzett, de sporiszerü na-
BataItása és szimpatik_uD vi::el'kedésv - aEl.b floLgz.)r tulzásba vlgz - D.ekl 1a sok tapcot
ho zott.

vÍxiEREDlBNlt I. Pézsa M_aB'ya1'o1.szí8 
' 

ÍT. Raklta Ins' rIT. v8'zlLulov ÜRs' rv. !tno-
kurov IIR6 

' 
v. Montal1ó 1T-{. 

' 
vI. Marot; MatsyaroIgzág.

Kardcsapatban ]._L irrrlu.]. volb. I.rári.Ágr'gs_H+!g-tJ)ii4 r._L irtrluJ.Ó volb. I.rári ellerl b-ezdtiink tls 12r4 arányban gy ztiirrk. Mar t,
Ka}niaFr-ffi'EG-'I[_eTszéna '.,') 6iyrjzcJcu. Á rofiár'ok o]lerr 1or6 ar:iá.rrrrbarn"Ev zE nil. r""a"á. né-, Kovács Messzéna 7l-) t:yo,dx]e rrárrok o]len 1ot6 ar:árrybarn gy ztiink" Kovács,
zsa.t uár t 1-5, Knllmá.r 1 gy áe.terrr.

Lz angcrlok el.len ,)rl arátryba.n rryer:tiink. Koyágs, Ma.ré,t )-5, Kalnár 2, Pézsa l 6y ze-
Iem.

A
Kal rnár,

riégy kozé jutásérb a teircl;sÓg<:s fiataloktr l ál_1,5 bolgá:'cs:apattal $12-re végezt'|ink.
Mar: t 5-|., 1 I(clvác6 2 r Péz,stt J. gy zeJ ern.

A dorrt be jrrtá:;ért a ruexj.c 1 ollnptához hagor oarr az o].asz csapattal kellett nérk z-
ni.ink, rie mosL lllztosarr 6yr1ziitt csti.patunk 9tll-ar'árrybair' Kal.már J, Kovácsr' Pézsa, Mar t
2.-? gy zeJ-enr. A dtjrrt tlr:rr sajrros rren tudtrrnk er szr:vjet csapatnak'a t r:ijz khoz básonl ke-
lrény el-l.errfe'Le lerurJ. igaz, tiog;y ijt illker..l.ororLell 5:4-re vesztettiirr}<.' Ez is azt b1zonyltJa'
ltcl6y k.ri lkus piJ_ltrrra'bol<l;ar-L a szov.]ot verse..n.yz knek jobbzut hol.yérr volt a szlve, 9l1 a_
r'árrybarr vesn t'ett,i'lrrk. KaLritár', Kovács, }jél;sa .L-1 5y zo1en.
M 6ls azt kell] nlond.lnlllrk, h.ogy 1tt is ücj.i't rrt_ ol .relépés, uiert az olrnult két évhoz vLszo-
nyÍtva Legalább az uzÍilit,i:r'mc b si.ker:iilt kilrtrr"co1r[rrrk,

Ezerrrki'vijI sokat ko.Ll, cltllgoz-.rrr-uLk nr g, hr.rgy a szovjet; asapatnak egyenrangu ellenfelel
leiro ssi.i.nk

r . íizov jctutt1o, r'I. l{agyiri'u'r'szá15' [TI o Trdn8}oIor'szág 1 TV. O]aszors zág,

IQL'rl8,
N.i l,ori.ltr,rr az, c:g;yén) 12 csoportta-l kozciett. Sa'jnos már. az o1s forr'iul kollonetlen

meBl'dpt}br!st }rcrzot,t' ki;b vcr-Éel]yz nk Íjákovicsné érr sl,,rllnoki. k1t;stek. Az el bbL 2, az ut b*
bi-+ 6y l',c;Ieruuel'. Á t rryotr }rtlrri.l kelleoteLJ.en volb oa az(:rt 1s, nert a csapatunk rangoo-
ro1ágát ]ragJo1I Ic,t.tlol,otta.
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Továbbncnt: Rejtő 5' llaIosi '/+ és Száray 2 gyózeleronel.
A násodik fordúóbóI llarosl 4' Bojtö és száiay j--j győzelennol nentek tovább.

_ ,,Á laluadlk fortluJó u!án 
- 
továbbl két ou"uuoy"aot_.orueo it bo""rlt a verse4Ylek. MaTo61l győzolonrnel, n1g az lgen jól vÍvó SzÉu'ay } gyBzercnnái, 

"ó "Áu"tu 
- roaó":áil""tt n.

!il'!9' kó":ryP..t1váesa1, J győzelonmel került a Lözéldöntóbe' a}rol létektelen vlvás-Eal 
' 8yÓzelen né]'lai] k1esetL.

lz erednényt T. GoÍok}r'ovar II. Bolova' IIT. szabó" Tv. ceretti' v. Dr1nbar vr. Gapa-LS.
Csapatba-!. be bediknok voltunk raDgsorolva.
EIsó uórkózésiÍü az NsZK-va_l volt és' nagyon ketsény harp utál1._8! 8 aránJöan, y|56 t8'-látct areárraJal gyóztjiinL. 6á-t'ov1csné, nejio' fiárö.I'1zaral 1-l gyozelelr.

.. EövetLezó roértrőzésiio,r a,yllá8bajnok ronáJf, caapal,tal n€€J netslepetó.re lAen Bzopgkiizdelnet hozott. Bőt 8l4 aráaybai vözettünk, a á 
-á_il 

r enceoíÍ. ;éiiő;éil;;'Tit-oriirt no6-
1y9rn1p.14l 1gy 8ló aráuybcrr +rl,j7 t"iárÁi -ái.ii".Jái*r.itpt" 

'j.. 
-h;iió 

i;_Ááióvrőiis, ll""o.r?--2| szárqy 1 győzelnot sze.rzeLb.

Á négy közé ,lutásérl' a leEdkivül .k'enóny 1olt8yo1' csaPattal vívtu_n]. ó8 9l' aráqYban6yőztii-Dt. R€jtó 2r !Áarosi 2' 6á'<ov1c6aé +, ózot n6Éi I 8yozo_Len.

3.#.#iiiíi:"itiff;":"3";#"j3:":;í3t'3iá Íiá*íl}T,ff,iffu:"ft33fB9,'fi:l"lÍ";';i*:vicEnér száIay o Rvózel'em.

. Á har'adik helyert a francia csapattal nérkóztij]c_k 
' de ltt eár nen v1vtak oJ'y.jo Jól'trlot a 'zovlet ccapat elle'!. ttáJ' volÜ_ egy-két zsür1 icíedés, a. iouu vro?s"ii'iyőznl ker-lst't volna. 9!6 aránvban vcsztett,iink ée"ézzol csapatrrnk a nó6yeoítr lury"o uegz!íilTejiá_), SÁkovícsrré 2' laarósi 1' száray o eyozóíéi. ---_*--

Végeler]oéixyI 1. szovjetunló' II. RoEá!'ia 
' 

r1I. lranclaorszá8r II. !Áag1rarorszfu.
PfuBÁJ1óR l
Párba jtór' vgyénlben .r 86 induló-t6 csoljo-etba]x kezdett. Az első fortulóbót nl!.d az ötveTlje.yzo Lovább jutott. Kulcsár 4, Een.wesi, rraős, rrrónei.é r- 5"i,'iit_i:jtiBiár.''"r.
A lrásodik fo]'dulótjót schnítt 2 8yóze1e&mel kies€tt' n1g NoeeIe 4' Kulc sá:rr lgq]rÍesi 

'Erdós ,-, győzole'olrel tovó bbJu'l,ott.

Á hal'nad ik fordulóbó1 {ulc-s*T.I' '.Ef_qóe 0 győzelorunel k1esettr do N.uoro é8 FenJrve.t1-) gyóatlteone t továbbJutott a tozepáeni3úá.

- - Á két döató drősségü középdöíltÍ;ben l|engre nem talál' magá.ra és Byőzelen né1-|ae ronyv.ei --_r'"""".iá!Báe!i. 
r.ö"a _ 

-.i,l,,"-'_"öiaiiö"áárt és egJnnás ut áur győzÍ 
'" 

t}'!*l"if:ra{a_aovot és iÍal.ert ' iBy döntőbe kerül.
A <töntó első háron nérkő_zéséL negnyerl ée csak ő verÜtlen a tábláI' aolkor NJrlkg'ncs1-kov-val kc rii.l össze. 4:2-re ornuz, ae"e[tór ÁiLó"t"r" i"il"aá"átá #áiöttlTáüi Lözb.szur-nar előbb vé,led pfóbál'ia os itr, ó.lÁzerópil.;_;;'iüá t,ovább koDcentráln1 é6 ké.qrtolen adobotsó haPnladlk lokáva1 boéI.n1. Br:cdnér1yö'rsi 1Á1iiEn .,.e""; .é1ió.__*_

lI1. J:;oxJ: 
k^''" 61kov 

' 
II. Pal:a&eulov 

' 
TII. Dr. FenJnresi' Iv. T.J.rde8aíIerl_o. Y. voÍ| Jssen'

""ru"ÍiínÍl!i3"x"í;TÍ1"u'* 
Jó 6ayéni szefepl'ése folÉan B 2-oÍi fa!€sor't kaptuk' l_By BoI'-

tr]ls e11err'feli:ink Irán e]Ien)-1 gy zelom.

.' __'l_|9!fuok ollen u.ya4asak 14t2-I n'ea'tiin}. KulcsáIr Nenole' tr'oni.ve 81 4-4' 6cb,o1bt1. gyozelea.

EzutáJ1 a csoDoIton bétii'l e1s sé6éIt vlYtunk & 1e 8yo16kket és !r! arér,.yban gy zt'iink.Nenere }, Kr csárl }'enJrv6a1' o.aB' á-E i.iaz.il;;' 
* '"*"- 7I / 'L!'ar'yoal

Á néBJ/ kijzé Jutásért az UsA csapa áva] tj! 2-rje végeztiink. scblnttt ]r EenJrv sl' Nenere2-2' B.ulgsáT t gy ze1eu.

' ._A_ d ijnt be jutáBért a ker0ény d1 t Jelent l{gZK cÉapatával Y1vtu!.L és 11á91 ki.izalelon-ben Bt6 al:ártyban [Yeftiink. 'arnit- e1s soiban rternJ"á-es-s h'oiui_tit- 
"o nrvigiiáf*fajgg6"Le6iiD],.Nelrafe t sob_oítb J-}t KulcÁáT 2' FenJrVe rlt o ai ;;i.;.

Igyl' mlv:l a négy kiizé jut sért el z eíJto a renekjl halcol 1eo8ye1 csapat a azov-JeE cBapatot kiverte' az e1s oé6ért a len8yelek]re_L 
'é.'xozount .16

l/tt2-re gy zblitik. Nemere, Schmltt 4_4, Kulcsár, Erd s



Á néÍoet cb pat ellen ijjdlszpooátta.rl vjv,J FcnJrvesl' n1utáll alapolja! be&ole8lt€tt l né8-
Éen ,irczLe oagát cgesz b1ztQénak' i8y neByedikrek a vB-! előszöI réEztvevő Erdőgt jeiöla
ten' akl b,]cEülette] he] Jó ts á11L. Á két csapat ldeBtópő kíjzdolnet v1vottt feJ-foJ nel-
lett baladtak és végü'l c.z utol6ó oérkőzcsen schs1tt k1tünó víYáBa dö!'tötto'o1 á b8.Jnoksfu
sorsát Javu_D&ra. 727, 6IZ?0 találalj aTán_q]ral.

Á Ezakéftők és lézők e8ybehalgzó vélenénye szorint & vB. 1L.g6zebb é8 legizgaJ-nasabb
bajnokEága volt. schÚtltt .1, Nencre 2' Ku1o6áJ' 'E'rd ős l-t győze1en.

csapatbg.+!. I. Magyafo-r.szá5' II. Leosyelor$zág! III. svÁJc' Tv. NszK.

c sapa1'ur} mllId(jn el13úerest EeBérdcmolr rucrt nencsak egész évl ko!üoly [lrnta o]-ózte
E'e8 a kiizde].ne'l'' ballero a]'ra Byőznl -akaTási]al á]lt k1 ég ba1latlan 5z1vó6sás8a1 küzdötte
kl az eredEéEJrb. Áz aD"ka1'al világbaJnokság orcdnénJeín tul nagyou gokla kell értékotÜürll'(
c.iapatu_o]. nár enljüett nagatattá$át ' a cllapat egysége, a Jó ktizdőszellellt a spoxtszerü
magata]'tás' de íJeí[ Uto] só sorbar] az a kDnzekvelli'lar anit versenyzóint leszüri,ek. IIo'e' éTde-
deÍte6 dol8ozrrlt !ecL arlrulk ltrcgjöÍr &" e rt'd!ré!y.' ls.

t{aizerter'tr-ink után versenyz ink rovÍd pih'el'r t kaptak, ogy
A h -r,légén ped.Lg niegkezc jiilr er"z edzésekeb - alapozással'- -s

foi..vtat Juk a fetkésztilést.
Meg6;y aiiciésíirrk, }rogy a. Í]e.nt,iek figyolembevéteiéve]_ iiz ankar"ai vllágbaJnokság pozltiv

á]ioinása vo_Lt aZ o].j-rrrpíal felkésziil s.uok. 
Dr'Bay BéIa.

Itrukfrrff DT sufirrrrrrel t
ra1án tíz év ls e]'nult az ta, )roly a vB-r 1 o]-yan ijÍijxonel és ne8nyu8vásBa] Jijtté4iraza' mln1, ebben a" évben. Áz cr'caru nyer< .'e] ijlmullák a váTakozáBt r de én Boba D.eE tudta4

cEak a sj'kefek v3 y ku,la]'c(rF l,iik'].ebell !]éznj" a 'zcfepléEt' Most is a csapat nagatartáea.
oog.jelcnérs(| okozL.1 pzt i]iz .('ij,l,t.l i er!ésL' hogy a ilagJnrr vívás biztat Je]ekke1 1ndult_
l6nét ie']-frlc a mJiy|,o!Lr l' i:!orbgzenl 71selko,les' gy znlakarjs Jetlelezte noot v1v io-
kal és ozt az el,3zí5 évek nébaiy kislk'lása ut{i!Ír az edéBz neezetkijzi uez ny ol1anerte és
érle ke rt o.

tí{utrur oo..rL ,á1' kifoJe?esu adtan iiTiiíLijm_rrek ' suej.etné.E olyan kéÍrlésekre Áttérni. uo-
1y('k á' talábajl nen -'.1e!'epglnek a vd-]r l adott bá5zámol kbsJx éi betek1nt,éat eD8ednek'azok-
.ra B l,c riileije kre 

' 
nclyék soLszor a V.'j]:senys k s vezet k el tt ls borrá'lyosak és anelye-

kct a ki\,.Llláll yívo slakenrber4k kiil n ls rertetes néfkiit nen ís látbatnak.
Á v{:rsenyb j_Í'ák ki lel l $e.

liindig ez a pÍobléna ok'ozza a leBiÜbb Bondot é5 e1é8 detlenséget is. Á tl1ta'kozások
Dapl:rer]den Ígn]nak ég Byakollat1]a8 mjJrde]I verselryen lehetetlen ezt a k rd st vég1g kiiz-
negeIégeduurc Alr:{o1darri. IJ.'ct.l8 tudo'oálul ku')'l vcnul, hogy oíndég csak ogy ureghat iozott
vorser\ybir -sárda ál1 rcndelkezésco' aklk Lnz t' Ü1ndiB V Ju'I 'k jobbak és r.ossz&bbak. eget-le8 Ko]'rcktebbek és kc'vé6bé kol'reklok é3 ezv}en a katoR rláko_o beliiI i9 pll lanatnyilaArttonbaz Lo'rmába! ]év k. A LcgJobbak se:u L'i ''írak o1 blZonyos terhelésnél' t ijbbet. ieháÍ
6yakor'J.rt1J ag liok cljeLben n,lm iit1k Dred; eÍ.jy gyol éLb képességti versenyb1r Bzl ovoÍratát
Befi eB)l adoLt fáfddtsá8i fo'kort tu.L. lÍa udJranazon a csapat(.n be]ii]. tijbb verseoyz t va6yyczctot netskcr'd.'ziink' az egjeÍj YersenJbicáL rt LeI rébeÍI jro!szof lgen e_Ltér véIenén;io-
Rob ka punk. íitJzen tu'lljuk' 'lge:. aelr z a tal lauo} na8]rlészének e]b ti'átá8ábaJa nés telJá-
Be/] dzonog képességÍi es c1Í'ogulat)an uza|_cmberck kijz tt ls eÚyijnteEíi e1btrátást talá1ní.
Nehéz 1etrr1 ie|rál.; - vagy in}'áb b "l.ehetetlen _ azokat az 15 nyeket kijvetnl' nelyek e8y-o8y
z siirio]nijk k1 j o1 r'ii. r:év e J_ kapo so la l"b.].r! f e -1 ne eiilnek.

Á Yilli bal nokságokol a zsiir1elnijkijk klje1 lÉso Á FÍE BíTÁ8kodás1 Blzott'sága képvÍ-ge10jének kijzboj ttév91 t,ijrténÍ. Á DT az egyes f'or.dul k eJ. tt ezzel a képvlBe1 vel Í( zU-a sziikséges elniikijn * é5 adott eseLben oldalblrák - ezanlát' akÍ ennek alápJán megtoszl1fásbeli jaYa{ilatát. _Ezt a Javag].atot a DT á1belába]a cgak objektÍy nehézséfiok osétén bl-
rá_1ja fe]'ii1 és vé.ltoztal'ja x! B.

A c sapalvcrsu oJckné L az ellen_fc].okl1ek ÍxeBvao az a lohot ségiik. hogy az oJ.ni.ik. íllet -1da oldalb1rák kjjeld']és( ''1Citt megegyozzgnek eAyoácoa1 é9 a felkéin1 ELv á-nt versén.É1r: k-
k'aT a taIa-ILozoT6Ez6'réF6FE-n6'!átÍoi an. Mee x;i r azo.aban áI]'ap1talr1r b'ogy Déslep n te-
vée coapat c'L ezzo'l rr leheI; s g{ol. Ermok oka tijbbnJ1re nerot; riiáiinség. dg-Áok soiben azls' hogy - e6;y ktcs1t r'obszmaJu neBá.l l aplt ás6a l _ nen akar{ák ueBr'osátani nagul.4t a! ut -laBoB szcítr há.rlyás ].ehÉto';eBct 1. Áltrctrnytbcll ez az 6I LÍtett el zoLes oegeByozés uen J nlét:co' ugy a FlE Bl-cá-kodás1 Blzot bgá6 !- '! képtrtse'I jo besz Javas].atot B a DT p dlB eEt
- Bint e!i1ltatteÚ - u]ta]ában' kon'LreL 'klzáfo ok klvcL lével' olfoBadJ8.. Áz Így kÍJo1 rt
e]niik ')1'Iolr 4'csa}jabok rlen.-enel hetne} már klfo8ág!' hacsak válaul é5éázen rondk1vi.'iu rdiia-t fl nen áLl rtJÍule]'kczctjiikre.

résziik club-turárr vesz részt9
s megállapltott torv 6zor1nt
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Ulabb gzabálYok ós azok alka]nazága.
lálután a fIE rendes évi kongresgzuBai aaJlos €1é8 sokgzor hatáTozlak o1 változásokat

a veraenyszabáIyokba! ' IeBtöbb éEetbeD né8 az álland óaJ1 bÍxáskodó szakoEberok s€n kópe-
sek kiJveúnL a változááokat. A vi.vó Hiradó bagábJaÍIr ezekeü a rnódóeltágolQt közaild Bzok-
tuk' ee8ra8adon ÚéBLB az alka]'ns't arra' hogJr az-óv fotyanÁn bokiivotk9zett [odóE1tó8okat
és ázok gyako]Plati alka1Eazását iBeeftesaelo.

sígaklevét€l au gl!ök döo't,égg giótt.

Mlt1t iEneretes. a Bzabályok t1ltJák a f€jvéd lrvét€lét és az 8'Ició levezetéso és a
döntáB ne8b.ozatala éIött. trlnnék a tltaloÚíE'k kettós céljs. Yaut az eB8t1€6oB gérülések
negakadálJrozása'' valanillt aDIÁk kÍzárágar b.ogy a veroenyzó a zsi.iTL döutését arc J át ékáva1
bofolÍásolJa. Á ko!€Tesszusoko!. óIákon át, folyó v1tót nlatt cbbe!' o' kérdésben évgk óta
nég nhdlg neB slkerült legnJn€tató é6 helJreg gzabáfJrt alkotll. JelenleRl a.lkalaazásban
llen a feJvéd levételét' bÁnen az aTutak vlészabéte1éIe 1J'á!yuló fe18z-ó:EüÁs:le8TaBattÁ9Ef,
- n1.o't fogJreln1 vétségét - bültetlk. .|.z elnök t,ebát llyen e6etbe! az akcló t€Yezotété-
nek negkezr!ése elótt felszól1l'Ja a vlvót. b.ol.Y fe.'ivédJét tegJro fol. Ha a vergenyzó ezt
neE tesz1 neA. a fol:yaEatba.D tévő csijrtére é]'véttYeg fígyelEéztetést kap.Ha ezut á!' ka-
pott bá'ruo ty1lt olEő_Trg_yefuozüef,ésle -ffira síóban lóvó alcíóban' aké'r a csörto folJra-
nán késóbb a v1vó nou teÍ]zl v1gsza fojvédJét. t8'láfattal büntet6nd6. IIa azonban ez a
büntetés 4;4 á11ásnál eBodékes, u8y non biiltétó tatátat suJtJa a versenyzőt. ha]re! az
euenfél te]'hére uá.r addlg negitélt találatokbót koll egyet lovolnli tehát á csörüe
í,7Lé.Ba 4., 1eaz az ollen_fél javáf8..

re6 rcli notrda!.i 
' 

ttogy a szabály hc]'yes gzÍÜrdéka ellonére a lregoldás nen negn;nrgta-
tó. Re!éIJükl ho8y röv1deB6n me8fele}óen he1yeBb1tYe alakul kl. '

x'eg vlggt elen kéz trasanálata.

SaJnos eróeerr elterJodt az a sportazerütlen BzokáB, hogy €8yea víyók a találatok el-
s'erülésére fegwoTt€Ien kszüket, karjuks.t is fclbasználJák. A FIE KoD8rogszu8a és blzott-
Bá€al áu&odóan fo8laIkozlak az emok ee8akadályozásáxa és biintetésélo 8'lk&lnas n&8z€-
rekkolr azonban érzéserc szer'lnt ezt csak oldalb1Ták kózrenüködésével 1ob9t vé8logesetr !le8-
akadályoznÍ' Eiután jelenle8 az egyÉbkénl, 1s tul terhgs luJlkát véBzó zsürloltrilk nó8 1e8-
Jobb képogséaek Á€ltott 1s képtelen a nekl háLtal eutatkozó vívó ílyeo gpct 8zorütlonBé-
Bót t16rtáa 1átlri.

JeIenIeB az o?t a Bzabá lye1leD'esgéget észlelő ehök elsó esetben f1gyelnoztotí a vl-
vót / ez a fiByo] nezteté s az eg,ész fordu] óra v8'gy caapattalálkozóra érvénye8 /r au álta_
la eaotleBeseo adott t€.láIatot / Ec}j.áL kapottat neu ,/ negeennls1tÍ. A násodÍk és további
eBetekbon a vivó el1en biiÍrtctó találatot Íté1. .Anennylben az e1nök felé báttal vivó veT-
seayzó köveb el 1lyen 9 zabátytal alságokat 

' 
EefglyolhétóséBe érd€kében az elnö}otek JogavaE a két versenyző között helyc8erét olléndelni. HasoDló nódón k€1l bünt€tn1 azt a i€r*

eonyzőt. Írki f68yrcrt€Ioo karjáva} érvéqyes ta]á1at1 fclületet takar.
Itt szexetnén Í'él}iivnl a fÍgyelt0et ar::a a uár régebben hozott szabátJrra. ne1y Bze*

r1nt a vívók fe1é adott figyc.l meZtetésclío t a v erseqTj ógyzókönyvbo b€ k€]l-voáetni-ó8
aüro.!'nJr1bo4 a f1eiyele€züetés több fordüIóra érwényes, ugy a kiivetkezó forduló Jegyzőköny-vén tg át koll vezetnÍ.

Időnéró órált. l Jövőben a vi lá8blrjDokságolíon és olínplákon olya! ldónéxó órátat ksu
hagE!ál.nl' nelyek autoEatllQsan. }langjolzés6o1 közl1'k a v1vóldó letoltét. Enrrek a Jelngkészlclésétöl Ezám1tva csörtót béfeJcaődötLlek kell tokiD,tenÍ ós a nár ee81ldult akóióbót|ltae-au-tacn esett balálat éri ényes.

cs4p4tversenyek. Á ve]r$enyzók és veZetők köréberr talárx leBtöbb blzolytala.nsá8ot a
c gapatÍEa6E36T-TaE6fryo11t ási iondszorérrek negéTtége okozza. uögklsérlon iehát rtiíLdon
ia&ertstnl.

A csapato.k rarrglroro.Láea 4 sÉq_pq!r9'!qc]\Yek9a 1s régztvevó vereenyzólrnek az gfr.yé!í
.e]r€enJct€'1olértoiodm(..rlyoíbffiiivo::-eenyzóeroanEíryot
azÁnl'tanak. Áueíury1ben eBJ crapatnáL oIyarr va]tozások Va_anakr Logy az egyéntbon ÍIl-réBzL-vott cso.p&ttaeok szÉrma non éJ.l el a níl6yoL, rt6y a négycs létgzáeon be1üI n1ndon uJonna.u
boIépó csapatta8 4 r'ossz ponttal többct kap' lriot az e5yénÍ versonJ€k 1e8l.os6zabb - pont-
széüa. / Példar t-oTl|záü v(!.P$enyzój' egyilrrlbón l{ küvetke'ó potrt8záüók6t éiték 613 Á-VÍvó
6 pontt B-v1vó 1.2' po!t| c-vlvó 12 pontr D-vlVó ús E-vlVó J6-)6 pont, ntB a le8xos6zabbpontszál az ogyetribon 64 pont. A csapatverscnyen X-urszág cBapatábErn B é9 D vlvók, va1a-
ttr1trt az epjyórL1bcn neE indult Fl G ér Il Ylvók YL'6znek résztr a csapai pontszóoa tohát kö-
vdLkező}.óppcn &laku1r B=t2' [Er6' F=(lr+/}' G-d}r/+l ldyt 12+}6+68+68=184 pont. / H-yívó
ponttszáfiá. lríir neÚ kell! mer't csak 4 vlvó pontJ8'i szállLaruk. ner.t _ nirot en].ltetí'en -
otsak 4 vlvó ponLJa.L gzánltarralr, mlgJ az U8ycnjben jobb erednénJrt elért A. c és 'E-4'1vók
Jobb ered!étlyc1 3em ve}rotők flsyelcn(,c' nerí csÉrpatba[ oen vcsz'nek réezt. / l c5apatok
rangBol'olászr czutf'n a pont sz á-LBo l cmc]kedő so Í.fond J(ibotl tijrténtk.

Á cr:opor'Lllecisztást a sz.okott; rnÖrltrrr keI1
sziuua mlat,t trárry csoportot kolJ_ kiaIakibanl.

1.8

elvéggezrrÍ, att l fti5g on, hogy a résztvev k
/ T' .lda: 16 csapat r szvétele esetént
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l'z sszes oEoportokat a tovább0e[ c'sap.rtok végleges csoportoD' beliit1 véble8es Bo]}_
Iendjének l e8állapltásáig 1e kel1 vin1. Á eÜlylben a lev1vás után az eTodetl gorreqd neq
váIL zlrr '"gl an.oát eIt<eiii_t ése éTdcKébca' hoti} a k -cnéTk zés fo1yalrárL eByEá!ssal találkoz
cEapatok a k zvetlcn kiesés végs<í for,l ul jáblrjl lsnét ijsgzekedi]. Jeaok' az "Á|| és ||B csopor-
tok 7. és 8. ra:rgszárnu' vala.mlDt a "C" "is '|D'| csoportot< 5. és 6. ra:r8számu cs8'pata1 Tang-
száqot 'cseréInek; {,ehái 7.-b r 8.' 5.-b 1 6. .le.]z és viszoot. Elrjaek a Talr8sorolágnak neB-
fele1 en kéríilnék ezután a kijzvétlen kleséses táb Lázatra.

Ha ezzel szenbea az e]]edel'Í csoportbetl sorrend a ktjrnérk z s elednényeképpo! negvál-
toz1}, ak-k o]- kiss"1 kornplikállabb a jéte[Legí elJáTás. AlapgJ.v az' ho8y az eredetÍleg tsa8a-
sabb iangozámu c.japatot a k tirDérkíjzésbc n a'egeL z alacsoDJrabb _rallBszá_@ csapat n6E veszi
át íJ o'oak naBasabb rarrgszÉLrnát, hanen csak a csoport,on beli-ill végs hetyezés 8.lapjá! lesz
csoporLels vagy csoportnásodjk, egyel re negtartva rétsi ran8szánát. Áz ujabb Tartgsorolás
hjltin tiir.téník ézután a kia1aku1t c6oportelB !. é5 kiiL u a c sopoTtnásodikok kates T1áin
lreliil, BégpediB a csalJatoL _Pégj .Ean8Bzá!,éÚLak í'j gyel enlje vételévol. ,/ Pétdet az lrÁ'r cso-
poftoaJt a 16. ialrgezárlu csapáL végez csoporLels léot t az L. r:a!8.zi!ru csapat gBopoÍ'txoáso-
dik. a másik két csapat te)rát kLesilt. Á tijbbj csoportban az eredet1 ralgsor szerlnt végez-
nek; tehát ni]a'c s váttozás. Á kitsé:rcJ táblázat fUlátlitásához Bztikségeg rangszáraok tehát
kijvetkez képpen alaku.lnak l I. cs,)po.teIs }r l. Lcsz a volt 2. rarrgszáou csapat / etvel a
régi 1. ral!_száuu n,:u t ar't oEíá-E6!-i-6T!{EJ r 2. ]elz a volt J. raigszá_uu, i. lesz a voltll' fan8száEu és 4. .Lesz a vo.It ]6. l'a::g:zárnu cBatrÉt. lf' c BopoTtlrá sod ikak ! 

'. 
1esz a vo1t

l. rangszámu, 6. 1esz a volb 5. f.!ngszá!lu| 7. J_osz a 1/ofE 6. raogszámu és 8. lesu a volt
f. ra.rgszánu' c sapat. / Á }ioséses tát1ázafra a csapatok uJ rangs'á.Eulo.ak nogfeIel en ke-
ri.i]"!.ek fé1.

Ez a Tcndszer kétséBteloniil konpt1káILn3'k tiiojk. de csak add1g a pillanatlB' Í8 a
rangozán eéállap1tás elvél, .ijBziléni tudJuk. vé]enényem $zer1nt a lébonyolltáBÍ re.od-
8zer j gazsá6t.r1an fésze a c sapato}gral'( az ilJEe.rtetéÚ e1srj regzében eEt1tett Tan száu_cse-
réje / 7.-b r B.| 5.-b 1 6. és viszolt /, nert az eBye 9 csapat okat ildokolatla4.ll Juttát-ja e1Ciíyijs virgy háLrá':ryos hc]yzetbe. szerclry véleué-oyell szcrint hc]'yesebb 1eDno' Ira a kti.-
rnérk zés folyamáÁ teyjvott érk zé3ek eTedl ényét s továbbjut csapatok a kleséees táblÁ_
zatra 15 nÁ8ukkat vínl1ék, tebát uJabb ta1á1kozá9 eseté! az e1- z6leg By ztes c selat Jutna
tovább a kiiYetke z íoÍduL ba.

FaFy-e141 kérd ések.
Áz ut bbi évek folyalaá.rl sofozatosaJl fordultak el fe8yofne ze tlengégek és sporl,szertit-

1o!' jelenségek a y11áBbaJlLok9éBo!.on' ue1yek ellen dJra]íorlati_Lag soha non Lijrtén{, ke1l
fe1lépés. Az alkaral vB-n ez azut n otya! o_lképzelbet''t1eniil botxáqyos csucsra érkezett,
neLy feléL'fcszbette az cddig Lijziinyijs szculé] kei is. Áz egy1k csapalvezet , valo-Blnt e6y
kiesetd VerEenyz je eBy vtvojuk]tál tévesen negitélb találat niatt olyan n1n slthotetleniil
vlselkedett' hoBy az abb f keletkezett verekedést a rend rség beavatkozása sziin ette ne6.

Á D'I hos'gzu ld'J ota els izbcn tárgyalt i]yen Íegye] l i.igyet. melJrnél 8 biintetéB Eet_
lett a zsijrÍe_tn k te}int ]yét 1s neg keI'Lett véde}I1. Á helyzet su1yossfua me1lett kéDyes-
ségétr val ÜLmiuL uzt a tényt js flgyelcloLe ke]Ietb vennl i hogy r0ost eLs eEetben ttirbént
Í'elel s9 8l'e vonás' nelynck régobberr m{ir' L tjb alkalonoaj jB be kellott vo1na roásokr l_ kij-
vetkeznic' llindezék után az a nátározaL .zii1cbétt oets' nely a Vétkes c sapat kaplt á4Jrt a
vB-t 1 val kit11tásra ,/ a lratály íelfiiBBesztése llel1étt,/ itélte' a versenyz t uegtntet-ie' ezerlklviil ar1ndkettríjiiket a ziiiirlelniik fe].é bou6á!,1tkéTéB kifeJez!.'s fe, va1an1nt az ér.-
dekclt spoftd 1e8ácI vezobcijél' iTá'lbe1t boc ltá-natkéré Ere kijtelczte. Egyben kijTlevéLben
felhlvLe a delegár:i t l'18ye1nét 9 DT' hogy Ü1nden toYábrJi esetbon' báik1vel szemben íB en-ael sulyoBabb bii]ttetésokrc kcíilb'et gol.

Renélhet leg aoÍozatos határozott fellép s ellett vlssza lehet áltllta.Irl e vi1ágbaJ-
l1oksá8oko'} a teljeB sp ort sze l'ii $írB .1é8kijrét.

v rÉonYb1r vizsga.
BÁI ez nelr tartoz1k a DT feladatk Iébe, czoretuék r vi',len exr l a kérdésr l ís beszá-

noln1. Á B1Iágkodá8i B1'ott$ág a nag_J nen',etkijzl yefge]lyek alkalnával ehré]'etl és $r8.kor1a-tí féBzb l á1l versenybír: vizsgákat tart| nelyekTe csak a nenzetl' szijvot$égek utján 1e-
het jelenl,kezDl. Áz u.n. 2.sz. nonzetkijzl zsiir1elntjki névjegyz,lkre / JoBo8uLtsáA a VB-ken
valo bírásko,1áEra a kijzépdijnl' k és a d iint klvéteLéYoL /, váianint tnnoÁ negfelél g.1.akor-
la't utá! uJabb vil.s8ával a 

'. 
sz. nevJcgyzékre / jogosultság a VB-k k u épdiintt';|ében_és d ija-t jében val biTáskodásra / k'efiilhotnck a slke_('eg vizo6áz k.

E1 feItétgl a 2. sz. aévJegyz knéI az akci k fxanc!.áu_l tiil:tén betyos 16vez tésérrek
Isno:rete' vr1g,- a 

'.sz. 
névJegyzékrél_a dii!'tés franctául tijrtén megBa8yaiázása, nolJr tehát

Áár blzonyos beBzédkéBzjJéget 18énye]'.

tg



Az la]<arábar: eegtartott vizs8án a következó lagyar verselyblrák véseztek exedÍaétr]ros@.
és kerültek fel a következó óvl KoD8resazuson történó J óvó}agyás utál) s 2.sz. néYJe8yzékbol
Dr. Kalnáj] János' KoYács Tanás, Kulcsrír Gyóző' Nenere zoltán' scbo1tt Pál.

ne0é1jük. hogy o1-oé1 több vefsenJbirárü éc összes Yálotsatott versoqyzón-k negszelzL
ezt. naJal a Eágasabb foku n1nősíté8tl ho8y a na5Jrar v1vás versenyb1ró vooalon is negf€l€-
1ő áztntü képv1selők}cl reodclkozzék a nenzotközl veTsenyeke! é3 v11á6baJnoksá€o ko!.

dr. Balthazár !8'jos.

Ankara a'Égi nagyok szennével

{uznyecovt 'PÉzsA Klnunr,rnnrm l m;z lryn l"
trebetl ho8y Lev KuznyecoY nevo 4en nond tu] Eokat az ábtagosan tájékozott olvesi1lak 

's eze!' nen'1s iiikijzbe biin]í ncg' hisze[ va_l ban _ eru'ek a na8a ldeJében kÍtii! 8zovJet kald-
vlv nak a nevéhez nem .fiiz dnek nogy$zelii vÍlágbajJlok1' va8y ollEpj.al cikeTek. MégÍB - J -lent g sporttijité4etl_ korEzaknak volt az ogyík szerep1 Jel a_Eikor néB a n"egyaI kaTdY1-
vás (igyeáuralma vitg tjhatal,la'n volt' a{llkor az'onban nagyjaink uijg tt náI u8rásra ké8zen
á'Llt á' uJ ncnzedék. a tenElyel és á .szovjet vorsenyz k szenélyében, g akÍk aztán át is
vetLék a váltobotob ' Gerev1chékl, 1. s ha KuzoyecovnÍrk szenéIyegon nár nen 1s Juthatott kt
a legnagyobb sÍkerekb l, Ér aagyszer'Íi 8J ze]m1 sr, r<l zal, okb l , de qBÉke volt azoklrak' aklk-
aok ÁyonrdokaÍa n ttek fe1 a vilá8e]s ségeL klha'Icolt gzuvjet kardoz k. Á tapa8ztalato]gÓl
lgy boezéls

- Á nai kardvi!,rsr l l1tík azt taTtan1 é6 nondaní' _ kezdÍ - hogy rlen éri ot a TéEÍ6k
szinvonalát. Gondololtr auonban nen á1lok e8yediil Rbbeli v leményeÍulol ' ho8y oz csak rész-
ben igaz. Bátxalr eere á111tan!' hoBy a mai k3rdvÍv kkal szenb n sokkal na8yobbak a kijvo-
telményok, utnt voltak el deikkel szenben. vajojA Ínésis nÍért tiinik' u8y' t]'o8y a réglok
ollmposzi ' lBgassfuokban voltak a jelen é1versenyz ÍItez képest? Szei1nten egygze]eti a ea-
gyat zat., Ila vafura& aki;r vjtatjJj 1$' RéBen volt e8y cgészen sziix' k1englked tudásu tár-
saság, arnetyhu z képest va1 trall szenbesz k{i volt a nez ny e8é6zénok alacsorry 9zlnvonala.
Ma uái más helyzet, Lijbb a J vlv s nehéz }ruza$osabb ideig ktenelkedn1. vegytik osak pé1-
dáIak a kedd1 d ijlrt'it ' a_Belyb t hiánJzort a avalJi világbaJnok szi6Ja}.' nert kieaett a.
k zépd nt soráJx. Elképzelheb lctb Volna vajon ez tIz-]iIzenot wr I o'el it?

- Áz átla8ot teklÓtvc a nostgnj J[ez ny er rebbt }ia kéiségteleniil van"Dak ls Bze[be-
sziik tochnikili fo8yat kossá8ok' Ez azo-oba]x jeient s J"cazbe]] a btráskodás rovásá::a j_rba-
t : a maí birÖi k zfelloBás nen szti'nzi a versenyzí5kct a vat ban tijkétetes toclinlkaí
)oe3ofdások!'a. Ez az eÜretlen' aní gondolko.I ba ejt a kaIdviYás JijY Jét lllet eu. Ett l el-
bekintve azonban nLeggy llÍJdésen, hoBy a ko.rdvivÁB szeÍmel látlrat arr feJ1 d1k.

HogJ vajon ha én is az indul k ktiziitt Lehettee voloa? ... TudJa' ez egy nagyon nobéz
kéIdé6. Á váIa3z a2 enber véTméTsék]etét 1 :fugB! nonchatJa azt' hoBy véglgverué a te1JéB
ez DJrt, a_k koT' rBBy],-é pij és képcclen a j zan iléIel,rc. Molrdhatjat hogy eByeLlgtr taláIatra

9on telne az erejéb ].' akkor' á1aze]rény' sni seru(ivel sen szebb tu1aJdonsá8' efur't a fotrtl.
En tehát tlá'dd ne nondja az c6yj'ket !'ot Áz l.Lyen kétÍjéBk1vii1 érdekes játék hslyett én -taltttok! s Val balr Ire& is u{rgyorr éI'deket' lrogy lti]yen elednénJrt érnék én e1 ebben a ng:
z lryben. Áx[1 18s'uán érdekel! a ta_rritYányáilr éiodnénye.

- Árnl llyon tgx1ntcLben ezt a kodd c5t1 dijrltoL iJ-letlt etsJáltalán nen va8yok cgat -dott. Igaz' }roBy hárcn szovJet kaIdoz vo1t a diirrt benr akik ka'uiil n1adegJrlk á viv zsét--
Jában aftotta a na .sallbobol'! d(r czen a v ilágbajnokgá8on Pézsa T1boT k1gnelked tt a E6-
z nyb I. vitalhaiallalrul ij vi)tL & leBJobl)' s érvényre tudta Jutjtatn1 nagy tapasztalatát'
verlsenJ'rut 1nj át i s ha fuár ugJ.ls é!'rÖ] beszéllijn_k! nem ke11ett sz égyenJre znliik latta a ré-gl na ;yoknak. . .

D| oT1o1as ,'vIsszÁTÍRlrl Á KoB.R}x-'l l'llctltÍlrÁnoz l',

cbÍIsLla-n d' or1ola' a t fviyás ko]'onáZatlaÍl kiTálya' tijbbszijrijs 01Ínp1a1 s vllág-
bajnok' xna ne8wellk L évéc. Trjrr,:L Úáf J'égeÍ neE VcrJenyoz' páTb8'Jt Ir'el is csak oda}a:
za és csak csafaLbE]) viv. cFapat{ az Ídén fuegnyerle a f]".! uc Ía bajnokgáaot. Mlndez Ea ná:r
Qsak 9z rakozás száurára, a 'rszát:az'| t r utol rheletleo uiivésze gotraaeo szerette lgaz Jx a
Yil la&o sve zctékLel elneirezitetb fogyvert. Án ml-nt a Írallc1a t.á_1ogatott egyÍk nestére és

írtr AzetkiizÍ veraer\yb1r 
' 

ns' ic té8tkaizelr I szerolé1l a pástokon t rténteket.

- Ez va'l a véloménJon érdekli? Nos' szetintefu a 1'é1'f1 t r'vívásban évek tá taltr
egJ' R korábDit l eJtér , feji déli 1rátyzat, anelJmek é rv éaJrre ju Lásáv 8l" e8Jrre LoVé8Bé
taIálurlk viv í szeÜpontb I jgazáJi jo L rvivokat. vÍlzont f1zíka1Iaa so}ka]. tiibbet adrlalr
a VÚl.Bclryz k' !jnt] el deik. De o1n'Jen' a flzikun fcl'é val elto_t dÁs etlenére 15' va_o. n9'
le rLÉ}Láoy .kieneIked klasszlsu' nEBJ Ludiidu verscnyz . Á Daflam részér l ktíl iinben nen Ya-
gyol(.1z atlé ikus vivás ellenz je, s t, az-Ú |\igzeÚ, e tekÍntetbeo az é YíváBonat B9B ér.
bettc $ok klttÍka. De annak révén' bogy a ver'l-etryz k nindeEt pusztén f1zíkuDnat pr báIla}
ego]"danl' a v1vÁ5 re'rdkivii.l so}irt vosz1tott Bzép5é8éb .1. RáÁdásul a bLráskodás íg rossz
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lrányba befolyásolia a feJfődestl ttlcl't oe)! bünteL1k például eréhreEe_o a páston a nelekii-
tóst; a ktforárúást, a fegyverte_len !éz használatát és e8yebel€t,.

- UBy érzen. }rog.y Ú' től]vivá! ezekbeIl az óvekben váIsfuos, krltikus korsza}'át é1í.
uost Eég-uuBvalr á le]retój,óg arTat hoBy uegá]- Lítguk czt a to.Pzulást Jelentó folya-uatot
és a koiábbíná] ma€asabb fizikaí szj.nvonalon' at1étikusabban v1sszatérjiink a korxe}ít
tdcha1kához, Eh_hez-csupil 3z keLteIlc' 1IIeLv; ke]J' hogy a vergenybíTók bifáskodásukban
a'iegszigöruulan követ;ljeu n.á_" "",iu,uyótúao 

pó''iouai" 
'e Efogalnázot t olveket. fo'példá-

u1 k6vetÍczeteserr ragalzÉoc!oo IcéLete1oLtn a j<oávencl ókhoz, váttatva errnek nInden ód lu_Bát 
'esgLle8 azl i5' hÜBy-kj' jelojiti k rólaür To;iEz vcl'senyblró vagyok. De szeriDteu' ha egy tá-

nadást ro sgzul ' haj LanÁr végro' ak-]rclr az a t{ínüdás ]'ossz. EB bánnílycn 8yof5 lc8yen l's
egy jogtalaa kiizbetárladás, attól ríég jogt.i_Iar! uar€rd az én szemenben.

Ezek utiáú azt kéroe',i. hoB.y az órt Kofoobelit vagy a mostani nezőny az orősebb? Á
kérLIés lndokolt, de vúl'asz. alt Ljaz.'r'. njncsejt iá. E8yszefüen azért' Egrt Benmi ösBzg-
h'ason_l1tásl alaiot ne'n Lábók a ko'rá1,bi 

- 
'jzirdz "is a noéLan1 vtlIan)ór-között. Tgaz| én

Molboume-ben otég vÍsczatértc& éj3 tuJtafu r]ye]']lí a v l'lla-ayt ő-L'fel 1g. Án még a száraz tő-
rön Eevelkedel,t cllerrj el_e}ke l lzcÜlbcl)l uz a nLai nagyszc rü gÁ:cda' anelybÉJn ' szt&rrkoYlcE'
wesselr Kauutl d.r. é5 &ások víVnaK' nár v1]lanJtófön nótt fel, és ezá.Lta'l egy egészon
náE víiáE. l{a xÉi 42 évt.selr ]te]Icnc v1vilon' e8cszen biztosaÍr nen bjrnáE uár ezzel a ne-
héz é9 kénény töir'eJ. H c)gy viszollL a aiatai d'o].iola?... Nos, elre neu tudok válaszolnÍ
ég noü 1s akárok. Ílzer:e1,én, tiszt'eleú és beosú.Lörrr a.nl'Jrlla a nra na6yJait' hogy son_o'1 l' a
üi időnkben bezzegl|| féle kijelentéssel nc l,c5zé].jek 3óluk.

EIJLEN PREIss! Ho! vÁl{ Á NÓI Ész És b'UR!'ANG?''

Á rrő1 bő rversenyr:ől, a jc1cnte6j' a_o]{af|ri d,ezónyTó] ' a fe8J'1rernenbeu véBbenent vá.l-
tozssokró] oen kisebb e8yénjgó8et Caggattan ki, milrt a réEl idók e8Jrlk legendáoan na8y
viYóját. az oszt]'ák El1en Pr'eisJeL, aKí aJrnak ioe'Jón l':Iek Í]"ooáek legna8yobb elLeDJele
volL a Demzotközi pá'!'jtokon' s a}ii egJ:nás után ltltroÜszor 1s felá.]'lhatottj a v11ágbaJ!ok1
gyózoloj eEe lveny közepsó fokáTa.

- ua. a vj lá8bajnckságot ní:zen, az a negg;yóződéseu alakul k{r hogy a v11á8 nói' tőr-
vivásábarr na ]rincsellek ofya_o kiemclkcdóert nagy eByén1ségek' nint annak ÍdeJén Dlek llo-
na és náook ]/o11'ak' yiszont ]:endkivtil széles ás er'őe réteg varr a vllfu éIén' ée akik eb-
bo hel etaT'tozrjrk' azoklaE i{Ten keüényen ér; nosrczan neg kcl1 kiizden1ük a}rhoz 

' 
ho8y s1kert

é].jenek cl. Ahogy kiilönbeo én láLoürl a techlllka lr1fuyz1k a I!a1 vlvónőkbót' a fÍatalabbab-
bó1 kii]-ónösen.

- .{zt tartják' az atletikus v1vás dooiháI nat gyorsasfu é6 eByebek' Neke[ vlszont az
a vélenénJorn' hogJ az én idóÍ! izazJl Jó V1vó_lnak is atletikus voLt a képzése' a fölép1té-
se. I'chet, ho8y ulfoBult ví8yok nra6unLkal gze0tJer]' de utsJ ér.zÉÍ!' hoBy a nL korunkbaI leB-
alább o]'yan gyor'ja} Vo'l Lurü, Ilint nost a fjaLalok-. MiDdeneoet].e neken n8Byon tetsz1k a
JelenLogi nezőnyből Novlkvva, ar(l! M.jxikót'an urár J át,ta.n, és aki Moxlkó óta hatÁrozott js.-
vLrlásr'ól ad Úoilt számol. Áz aLLarri ol_inpiai dörrLóben mé5 a tcnpóJábóI éIt caak kizÁróla-
gosan' mára yíszolt rendklvü L so}: .iL' tökéletjÜJen va'ÉIehlrjüott 8]{clóval színeBed€tt a vl-
vásal tjgJrartc 6ak LeLsjlx a fraocia Ga,paiu tectuúkája' eByáltalá! a fl'ancla láqrok szelle-
ne ssége.

- Á naByal'ok c;;atódást okozlali neke | il].etv(l uBy érzun, hogy lrkább eay k1csÍt bal-
s'terUnc,jóJü'( vdlt (zcYl á. vj'Lágbajnwkjjágt,n. De ueg ke].L Eon,]tsmo,o' hogy nejtóv€l példáuI
nég ón lJ-v]vLajor éJ akkor bi)ony l','t<lar táoadób-b szellcmünck lónerúán nóg. Áz ütóbbi Ídő-
ben Rejtó tá.D'adásalból lriónJzik az iéazi átüttj r':ró é!l én ebben Látoxn a JelenlegÍ k1e8éBé_
nek is, az okát.

* rl4t a Jelelüegl !1_Lfu'oajnokt ue zőny egészét llletil hlányoznak az lgazán fÍatalokq
A oagau részér'ól eI tudnék ké!'zelnl gok-Bok vldáE' 16-]t] éveg t ányt ÍB a Y1lágbaJnok8á8
oezőr.yóllen, ám ebbe a korojz!ályb;r LarLozó VLT$enyző u6yszóIván csa.k eByet1ene8y van' a
16 éves 6zovjet Brlfoc6k1oa. o virLjzor]t rcl]dr{ jvül l:okirt sejtetóen v'i'vott ná;c és a kózép-
döntóbe jut ásáva]- 

' 
azt lriBzen' engeo és a fiatalpáxtla]€'t igazolJa.

- Á nól törvlvás, a_ur,.l y az év(-k rjo!ful fokozatosaa 1'eljöri óben varr a' férf1 üóxv1vá8-
hoz éÍj a viyás többj ágáh,lz' pílJ'arLatnJj laB Dég LeÚ értc el a 0á61k b.áronn fegJryellen
szinvonalát. Főké]lt azórh treür meIt a víllanytőr bcyezetése után 8' nől tóIYivás 1s átvet-
te a du.cva ' tenpó nelkiili Í'('lral€áláct és ar azcta e]te1t néhány év alatt né8 nen tudt8.
kiheveÜri u8y czt a lolobo]'ást 

' 
írilt ohogy a {ér.íi tő'c vóIe0'ényon szeritrt r0ár k1hoYerte.

- M1ndc(re'6ctTé ' a nój tófvlvísluk ol kc_LL najd jutnia egy oagasabb fokrar nevezete-
sell oda' }ro11y a llőx ilúáLb az c:j7,iiLkl)l ' furfangJuklí8.l vlvJanak, mert ogyén1sé!ük}'öz ez
lllik loginkább. Köfülberü] a frar,cía !őloré1 látom uzl a EzelloÚros, 1gazában hól v1vást'
ame l'yet én mél'téknek tartarrt',k'.
lolrar3r szeptemLer 21.

iIANGIÁHoTTT l,|TUt zo'tr ÓtrÁTosKoDÁs, TIlcllNTKÁI rx}YszERÜsÖDÉBtr
AÚll.-or oo9Iépteu az o]asz ECioal'do M4n{ai&rottino2., cz1nLe hadarv& nondta-n el nekl.

lLogy a párbajtór.vivás jelertéről' 5 kicIiJ.t latán a jövóJérő1 sze_Petnén a véteménJét }EltaJci
A lL-EjJzivelebben Eé8 azL 16 hozzátjettem vo.LÍn. hogJ crrőt és c s a k l s erróJ ]esz szó
beszjlgeLé;iilrk során. 1\r'l rtí11] ík 'lür1nden 1dők legerednérryosebb vlvója'l' a baJdan1 kÍvá1ó
tőr* és J'ánlaJtórvivó, tr mult hét kedd e$téje óta k1s.'é ídegesen reagái az uJeág1rók neg-
szö11tá$á'J't'. Á kaI,i,1önLó uto'lsó c'iör'téjéIIét kíI'obb9ntotL botróny' a_Dle1Jmek egyÍk sajnÁla-
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tosa.o aktiY főuzerepIője vo].t' u€y 1átszlL', alaposar} ''neBv_iselte" az ide8leldszeTét. Be3zé1-

"i-s^'1a"i'rátútöair 
néoigen Í.iv"á róta. Tártsuk t1szteletbeu }rát nl is e |lué!as9g+- foBaq.a]_:

nÁ'tii; anüa]' is iakább, 
' 
neit - óhatatlanu1 érdekesebb az' am1t' kedveEc fo8werEgEéröI Bondbat.

Ázzal ke]l kezdenen, bo8J vé1ené\yen szerÍnt a páIbaJtő.r' atárcBak. a többi feEweTnen'
atrct-i-rusabüá va:'i. 

_uáÁe}a"oáé 
sen auonÉar,, lrogy ez a-kiilönbsé$ a 'lrégen" és.a lruost|' között

.oo.o 
-parla.it aruen'a rEELrueüú. Áolcar tlojen íizlka1ras rri 1s-ataposarr f clkészijltii-Dk' ráadá-

"i'i o.á1s --E renélc&. hogy ezt senki sexo vesz'i tulzás_oa]í - naByobö fa.!táz1áva]-t Ótleteseb-
úen iivtiínt . tijbb akclót ái kat ÚÁ.ztu_o}, s szinesebben éPtük eI tal á1ataÍDkat. Hogy ne8t lle
ls nond Jak i't'átfdbba.n Bzrrr]tlrak példáu] kezre.

_ Ezzel Ezellben' rra nl a helyzeü? Á uezóny tu1nyonó tö_bbsé8e 5órcsösen neBoÁrad e8yr a'

szá-üára úáv.zttónek látszó akoló-nellett' g céak azz_a] 
- 
priibál sikert. e1érn1.. Eze}Írek az ak_

ói ókni' 
' 

zöloe a tegtre lráloyut ' a&t adóálrat u8yag abból| tro8y a rég1 szuróhegyok Jobbaa
akadtg-k, E t8y köuyebb vo}t ve1ük a kézre 5zur'!1' de nl^denesetfe nutatJa a tu'Lzott ova-
toskodált ós-á tec}rnika egyszeÍüBödést ls.

A naÍak JaYáIa billen YlszoBt B nérleg &bba[ g tek1ntetbent trogy _a- nez!qy..{tla€a 9gy_
I'6 ofősödik. ég.rre több Bz azoÁoB szintü éa kepessé8ii versenyző, an1 fBltétleuül neBÍrgb.e-
zít1 az e reánéá}e s szereplést. rgen, régeu !.ekti_rü sokka'l }'ön_o'Jrebb volt Yégé'Vivnu11k egy
vefsenJrb I Elnt pé]dáut NJrika!.c$1kovéknak.

- Eayébként a jelen_leB1 vi lá8bajnokí nezónyból' szeTl.ltee NyikAncsikov enelkedett.kl''
at1nek iráávszerü fj áiLlJ-Ea iendl1vülÍ - kofubi tat1v ]dési3éBge} éa n5n'r5a1omal PÁTosul. Á!j t ó
;;áúká].'il-á" r"i"r pa"t 

"itór"rlvást Egyfor!'án Jól szrrr karra és Lábra' kézre és testre,
ióx aÉci.ót isnor és szókat i:udre haozná.ja 1s. fu'1tlt<us he]yzetben ueglepó negol.dáso}ofa
táL=- itt.'ólt petaáut a Eelyvesi elleni-sorsoöntó c,rörtéJe. l !a8y8'I' flu már egy találat-
rr"í- tázeisorrben ál1! a nvőzetógü'e7,. o végüI azér't vesz1tet't 4l2-ró1, nert 6örcsösen ragaez--t'óaoíi-"u áEáiÁ iir."".uÍ- a1kalmu zoi t 1dL'ázuráshr,z. Nen k1sérleLezeit Bác taKíkávat - e9€t-
i;; á;"Át .-,'_ ioi*ozgá 

"o 
u VlVássaf' ani(llyct az oI1mpiai csapatdöntóben a] {alÜazolt.-'.ezt 

'Nvítancs1kov esv ví']'Ia'!ásnrl idő'atatl,-aLlátta és kt 15 tudte haoznátnÍ. IDJlon rlIáT ó 1rá-
n}:_tottu' a csaiiót,, s a nagan r'észéről bizto$ i$ voltam glkeróben.

- És ha kivesze' 62 ;ankaraÍ' uezónyből a uostanl Ny1kancsikovot ?. . .Á tö)blek között
fuár nehéz 'leDle g'cgvoru!1 az éIot }ntíróka!. Hlszen pé'l dárú a k_ét közé1d öntő..vÉrlanenlJrt .
részüvevöje olya'n íersenyzö, ak1k közijtt val ótlan csák e pillanatny1 forlÉ_dijnthet, 

'{oE 
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beEzétvc áost ázottó'L. al1k'czuttal ÍoáT ko"cábbaJl blrc su.ra kenJszertjl.tek. uindez vlazont a
párbajtőroozőny eBészének a dícsérebe. 

Dávid sél]d oT

I{ftrkÍÍ

itvitgy nri mindun viln ltt{{ nngy sikur

Á kés e'5t1 A_oLaÍába éIkeztek neg. Á]i6 r3bLák le csona8jalkat ' szab Putyt kl[ézett.
a város ragyog esti fénJeire ' na8y ]éIeÉjzebet vett és azt londtat

- Na' 8yerekek' uj yáIol-jl uJ kudarc.

A.zt n kijl'benézett 
' 

orc J'1, D9rBze Vlccnek sz lrLa. Nevet arcokat várt' de csupa Bava_q)nrj skáL látot't naga kijni.i, Így azLÉLn az <j ar't:ár l i$ lcfaByott a késziil ' 0oeoly.

^z 
egész t rcsapat kczdte llagát llagy()rlr de nrrgyon rosszul érezo1.

tJj Yá'ros. . .
lÍásnap az odzésen Pul'y1 uoníláBa vo].t a téo..l ' s a tdbblek' mi td{aEdásr derti]-tek a fél-

ro El keriilt vj ccc.Ír. csak Feqryesi cBaba nondta nagyon komolyanr
- szegéLy gyerekek, u6y sallrálcxl ket. I'llt lrem adnék érte' ha Blkerii]_rre Yé8r'e nekik

Yalatui.
KaEut i dr. a verseiy el tt1 lap dé1el itjun' otthon ii1t EzáIlodal szobáJában' Kezén

boj'oPjtitáB és fásl1' Áz egJik uto1so otLlion:L edze3err valalrogJran iisgzeszalBdt scbnÍttj-tel'
s tJlzony alaposilJx &o8r:o!p&nb az uJja. Ne baj| leBylat' Ylvn1 azér:t tud.

l é1áz1k.
- T1zeo}rároln évvc] eze]. Lt - mofu]ja - vll'{sbaJookok voltunL. Íppen a ozi.ilet és!'aPooo!.'

Páf1z6bart. (16odíLlRtob en_l ék.
1sí'eL }La.t1EaL ' azLár ilrlrÉhb osUk fua{'';árrek te oz j hozzár
- Most él)pcu a L 'r't:sal'ir dÜrLt nopJárL l.o$zek bÍrrmlncháron éves...

tníig{iffi

A'z ogyéri1 Vor'genyberr Kiru,uti
v1szotrL ot1, van rr dorrtÓbe Jr'rtas

?z

Jetrtj el síjkérib l.lucsttzott tár'sat ktjztil . Gyarmatl és Szab
Eapujátlan. 11;1pgOltrertnak, s'lrarco.].nak 1s.

I( ilusnÍiis ísunsa



Áz eEéBz csap3l,. a&ely o]'a]l kajá|nu] BosolJr]gott azon az elEó estl Y1ccen' lost ott
iit a leláE.in, e izzó'szemnóJ_, vibrúLLó Ídegekkel szujkol a vlccgyálto slkereert.

FenyveEi fél3evonja' tzabót a soT5döntő csőrte e]óttl
Put:ii kriur' az Ístenért, ugJ oaltsál| Úirrt üéB 3otl&scm. Étetea ta.tán uto19ó Ds.8y lehe-

t o,.ee.-eía'Lí_AriÁ", e"tuáIi..i"rra jor vívsz, nég-1esz ar}ral!*1d jtlvltalrl' 1a ry9e49!' ax-
Lo"'!on" töblret. flóyda 'okka] 

öfcí!;bb nélad; x4iádent LeIe' 6eg kel1 lre1ned'-értedl?...'"'_ "K;l";Át;;;''eti ila,'yÜ'giil il;liil; - uL1náen e4yütt. Örjö!€ó 6zurko1ás a'lelátónl élet-
tLalál küzoElen a pástoir, Íutyi-vezet, de azte-:: kÍkap. Kiesett'

Üj váL'og' uj kudarc?...
A '|szetsény rokool|

P.rrl íE anl eddlR tör.tcnt. Luidjí1onképptj! glár az Is üaJoDeIo s1ker' Jó vlvás, becsületes

'"l'o"iEá]"#iu;";iB*";;;. 
-ü";y'uí i"iíif_""' ná nury" rr iap alctt a nag]l.a! férft tórvi-

+;'J;;li:i í".I"eÁ,li_-ií-i'i'oi it' 9z6.'ezt kelL bízo;[/lta!1uk| 'ezt' akarják,blzony1tt n't '
ii.""i*'ii^"ár,i" i. rlóil_"o. ó^_"-''"7up;éáy'*kort', logy ériet vatairtt, boal neeóllna} a saját
látlrL]<onl hoBy rájur( is lehct h/'úfi1talj.

Ne beszéjjunk úosL arrólr ho8y'monnyl gzlv van bennük'..hogy. Dell"yj'."9lt a.felkészü-
rési:tiló''."fri"'lürmé:'_tut-,not J!]ond e1.fo1 az á' noq' a-llogya_n a Éot'lIéx, }aidozók, .PfubaJtórö-'
;íi ' -;ó;' L;fó;ök s .:r lr''ío1'-,ar^--u ár.i ú . ságtt-itr, baÉ.,ssaijár őket. Tge!' nert ty{JÁk1 hogy nlt
uctiex Íe-L Üzek a fiuk a'Pra a lapca' umelyl'e ez vaj] ll1'a - €u'Ikaf&l vtv0-v1la8Dalno{sa6.
Nen J_ehet' hlábavaló enrrJi i3Jei{€zet

' g akko:c lrÍkaptuÍü cgapatban a. francÍáLJót.
Perszo. e! rnég oefu Iré E_y ba.i. rikaptunKt hát k1kaptr.ra-b. csupálr a-soTrgnd18ég mrrrr €-

zerL. l,'lllLj úáttozá-st hoz. tálán mrjg kedvcző lc' IráP d.oeo4y1re kedvezÖ feIet v&.lAml as a
í.nl j"i, o*iy.i"_lil"o Li r 

_-mé'-ir 
"" az!án tedvezí. ósszekerülnl a kétszeres YílágbaJnok PeBseJ-

]e1 felál'ló I{IZK csapatávaLl
Mj' h.uzunk e.l' de nlndellk' tudJa' ho8y a nÖhBse tslág trátra van. Á lelátó hÁIso6' schEitt

Pa]1 bö0böló barj Lonja zl€r
Kápo€ztág Zsuz91l llajrá' tanár url...

D'Oxlola o(,so1Jog
t'Tanír *rtt. szabó'PitYi valóbaI Laíálo$oJr vlv. A n]erkózésl a fj'sJxcia dr0r1o1a Ve5et,li

axl,rctr_i_, x-:Léle"-í;;lcp íi Gy.rric.ta éppcD Ülég bofgot töft az.orra alá +l'h'?'.+?Ff^?:
!.iveLie Lul!oLEillr.l EL'A:Ja.col,aL. Akjl'ól agt lartJák' hoBy ne& Jo zsurle Lnot(. AEaEo-! Íe'r-
;";;';i.i"k;.n''ov-, Éá6y ''nyc'mJa'' a rnagyrrro1a1. Áklnék &áskor oár oslnto & puszta Je-
1en_Letc EeBbéllltj& az cgé5z csapatot.

.De nost jlelr. llert ez a c$odák napJa.
* Gyerehek - nondja Kamut1 Jenct *' csak vl'vu { és a több1vel nou törőilün}'
- v:Lv]lÍIk - i'snétll 1zj_rlte t.aotJ5ban Gyaruatl. - v lvun'k és kész'
ót< Lenát víVnali. dlorí,j1a lij'llkczik. s ool}don. iro*y ez B csodák napja' noTt egyetle!

LL'.ve'l ité] i,Le sinc'].'sóbt Amikor', LégieJ körurJrcd sé66e 1 vlvo szabó cl}.apJ& [BJonteB]ÉJá-
V.il sáns{ol.jrr5L. s cl('gen:jáll 'llglsr:urja" peD6éja llegJéTe, valaIüi nagyorl liu]acaa dolo6 tor-
l,éái"._'l;ól'i'iá'r'ái"áiBp eJ u"i"t.o étlLci,etr áegátl-lztán észbekap;_ kezét a sBáJa oté 

-

em"Lt] tevLsz,l .,zeure,t ai é_rLet]enüt döiJb('nt sl'ns8ofiu. aroáIól' E ptuaEatnÍr Eziln€ t utáí
nt,lza1a'L I.]vcz,juItj 3z eÉciót. '|a1á13t balT'E. Hát' ],e I'"Jze 

' 
hosJ balral'..

s aloikoI r'a]lluLi Jenő fcláIl az utolBó' tsolBdörrtő csiÍrtére l{eln e1lerr, uár csak a 6yő-
ze]-etlbeD hir'zünk és a s1kerben.

Káposztá6 llsuzgib8.n.
*'. Kátr'iosz'l,ás Zst"tzsi l Ha jr:á, tanár ur l r * 0Z meg,i.rIt Schmitt PaIl, do nár az o]aszok

elle rt.'_És 
vur,Ín7',st}l,ti v'Ít'1.l obberr a llt-tz<j it,ásbarl 

' 
i}r.liLi vi.tás' l'4er't az o].aszok veaetrrek, aztán

J.:n tjz.irbti L':Íl jori KzunlrbÍ t1.r..', és. '. És Q,1 rl n ].ei:rt"i 1,&i1'%l ? A cltjnt belr vag;rwr,k.

No, .i.r, ,1g n1 ea a,Z eg sz ''Klttr;clBgt;áll 2';ÉlU:]si:L't'*<lo.Log?

.$jc}unj_ t; Pái j j.tll'o r.rrrac1 Ja slrel-r'l ilt, ugÍ'abársru.}t iliclu 1t1 dtl v:i szotrtu6ratág 1ett be1 *
ls

Puty1. krzdter
Ká 1;u r;zt ás : 

' 
Hu z í]i] (

v egii i $ urtta rl'rjll t

A,i:, uribJ rlon
iliajC kit6rik

g c'rn roii jd bl. rrr.j- .
De aa t' á rr Kiulu t, j <-i r .

gri I : s; az! e:r"iistc sapa b

S ir<;g'y m1};ér , kgi'ij_l ido a vi] á1ibar jrrrlki 1zgalnakLroz Í.s Zsuits1 , a Káposztás?

ttekettt inon(|ugatrt1, ctt lliet,, v1.l-lli7.:t. Mer't troi4y én \s ttrdonir..k1 v9+t.a1 e
lj rJ i,;.i a V ur's] 1Lrtr ir" F]Ód i':: Yi jB,Uv te; , regern, 

- te Kápo sztás ZsrrzsJ- l Aztán
a nev azonl:a"r-t i t''br:agarJ t 

"

eI t't, Ka-rnut,i. Jen pana szk ocl l k t
a s?,iven pr,l,1ig nelnr .ls i.r6u[ok. Tt1; vag;;nutk ir al rr'b bon, én Deg nenr fo-

szj.vr; niégls cl;rrk blr.ta. Éa e)z a fár'adt, 'lu6rá1 s'| szlv volt vé_
szlvc,
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Szti1etésna1r
Kés éjjel vc1t, véi5e a szovjetek eIleni dtjrrt rrek, kés éjjoI tiltek le a csapat tag-

Jai a v'ecsorához, aruiliez kibontottak egy iiveg pezs5 t is.
- Á tr: szi.iletésnapodra, a to e6észsé5edre, Jen kém - emelte fe]. a pob.arát Gyarnatl.
- Nem g-yerekek - mosolygo'b'b Jenci -' legfeljebb eg;ruttat arra 1s' De urindenképpen a

csapatrao ,_ És }coccintottak" Kanuti clr,, dzab , Gyar'rnati, Kamuti Lacl és Caaktol.
Á csapat;'a !

Kés bb Szab PutyÍ _Lené: zett bek tijtt, sí,abe tett k1.sujjar:a, 'azbán halkan s haJtva
nornogta3_ De legalább nenr kell roajd érnet rrr.jzolnon otthorr a kisfiarur&k,.

Ankara, szeptember' 19. Dávld Sándor"

A SPORTPRO PAGAN DA VALLALAT
BUDAPIST, Vi. NÉPK0ZTÁRSASAG UTJA 4.

ZPONTI SPORTJEGYI RODA
RENDELKEZESRE ALL:

MI}IDEN SZÁKSZOVTTSÉGNEK' MEGYnL_'-- 'fÁ.irosr - JÁRÁSI TS-NEK * $POBÍilIíIBoKNAK
szÁKosZTÁLYoKNAJ{ sPORrÉRffiK - BÁJNoKI- És RÖWD szAIiAGGAL PTJAKErTEK _

TOKKA'I" yÁGY TCIK ilELnÍI, ELiJBZÁsZtÓK Es JEL,vÉ}rrEK - sPoRTKÖRI EMBtÉuÁKKAIl
ELIÁTO{T TIsZrELETDI.I KERÁnrrÁK És prszooBozor FÁLRÁAKá.sZIEÁrÓ sZINEs És
TERAK(I'I'IÁ sZrNtJ EMBLÉB/IÁK Énrn'xns MÜZEUMr TÁBGY"{K ILIIEIEs ulsor.q.nEr
BRolIz trj lwrÁm foor, Á.ilEIlíEK rZLÉ,sEs a.rÁlinrtn'lÁB ";YAK.

Á.a L97L iTvT \rERsENlrrlAIlrÁR rseERETEBu't uÁn uosr MEGRE}IDEIÍIETÓK

uATÁRTDŐnn szÁi.,IJTUNKl . .

rcÉsz Évnr ELoRE RENDELT Énurr anngfu ÁnrrvoEDMÉNYT NYÚJTUNK

vrv grrec lqav8r v1Y,.B'iirltség hlvatBloÉ lapja. s' rk srtt a s.Drloszt Bilottrág. rolot a EzoÍ-
t65Zt : t bor IatvÉn. B'akszor}e'zt r D v1d sÁndo.. s'orkoszt6l s'ékollhtdy llbor. s'o.klEzt s gI
o Lagyar Ytv suijrDtE g hivotalos h9lyiség6: ludaP st, V. losenberg hp. u. 1.6E. 'fgl': lI4-B00. l19-080.
lladla a EpoftpÍopag{rnds lÁllala , Bp. xlv. lstv nl oaaÍ ut J. Íclol s kiad I Pécsl Ílbor 1ga''get . Bt6_
fi'6tbo16 b rooIJ po3iah1Íl|tÍ}!náI' a trérbgttt }nél' a loata hlrlnpijz.l0toibsn s e Po8ta r rpon t 11''lap
Ir.odánál /Budalo t ' v. J zsol nádor tér'1. B'./ k rvattonÍtl iagY cgakkboflrstéal lapon /csokl rÉBlas' o
ot{y Ü1| 6I'.280'' lc6zulgti; 6l.066,/' lolaDitlt tuÜaIáEsa1 s xnl ri B 8' rz. egyar olé{ ra.

Indsx s!án: 26.922
=================
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