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I... csoport-l
Gyergyol Szol-n<.rk
R zsavárÍ Do
Balla V.M.
VoT PLACffi'íTo
K hatnj I(SI

I. ceopol.t t

Nyul t',
Varga V.[il-ET.
Iénár.d Kcjrnrentl
SO.5S BVI]Cffi[iiFFápaB1r IIÍ1E

l.
II.

I1r.
l. v.

v.
VI.

VIT.
VIlI.

II. csop,ort.r
Zlno4yl SZOLN.
Popvics Szen es
Vissy DO
Tessed"lk KSTErTA]m-
lahr SZI IY

D NTÓ t

rÖzÉt'uÖttt Ől

II... Ssopo.rt t

Bo5dán oSC
Tábra1 Sz.}lEJ"Y
Basa D0
Murai DO
Eée í. Tr:lc
Németb szol.t|.

p-Ö' n'r Ő. r

IJogdátr 0S0 ? 8y.I{ytl D0 6 6y.'la rny $z.HEIiy 5 gy.
Mr,r.al lX). 4 Sy.
Varg,ar V.M. ) gy.
SoÓs BV[ic 5 Ey.
Bqsa DOZ,S}A I gy.
'Lénár.ct KÖRM'EI{D- 0 8y.

t0



" Ifjusáe;l korcsoport 16-17 évesekt

Ors.qáeos l-fjiusás! kg-rd l
indu] k száil,a..Ío:..Á selejbez }. fordul bi.rrt.8 csoport, a 2, ford.ul ban 4 cgopoTtoan ala-ku}t. Á kiizéptlcjnt t 2 csoporbban boqyd_1tobták 1e.-Eredbényokl

rÖzÉpnÖwrŐ r

I. ./Négyen lrolbverseny uténl/
|l'ábclr r. vÁ:j^A,S 5 &y.II. Erdel HSE 5 By.Irr. Gellért VÁ,SA,S 5 Ey.IV. !*e.y VAFjAS 5 sy;V. Ftjto VfuSÁfj 4 By.VI. Gul;r,::sl BVSC , B;roYII. ts d.y ItStrl .L Sy.

' VIII. Németh sOPRoN 0 8x.
**)r

0rs-z ág os, l.f J u.q ág1_ -'rr*ul "r-Indu1Ók száma,f.r.4..?*l* jtezo 1. forc1utÓj4b*_' 8 csoport, a 2. ford.u1 Jában .4 csopo::tv1vobt. A kcizépdijnL b 2 csopor':t alkot;La. -Erodmér{yoki

[g,"n'fnÖIEfu

Ir. cpgpor.L:.
Kováci,l G.y. vA:lrt"s
Ánr]r.á s1 t/A[jA'l]
Derriél1y V*I E'I'.
Dav irl li Z(ji,N .
F-fieff'-\msÁs
[jz1] aP'j'/ í BVijC

I.r- csgDor-t t

Ggllért vásl$
Fiib YÁ,sAs
B dy HSE
Néme h SOPRON

\ ME;FEffiTETE
Csanádl. BVSO

J:--g-:*.qf"l1
Kgv á'r'.r; Vjti[jZ PÍt'
Del l rt: ijVÍlO
Ki t'áJy ltiiIl
líé'r'J fi!i!h]t;Y
TÍí6'ii rr'm*.-
Csi I -i. k Cri !.lf) Ei,

n tlrŐt

It., csopg,r!.1,
Tábor I.vÁ,SÁs
Gulácsj. Bvsc
Nqsy Gy.YÁSÁ,S
E:rd-ei HSEFaffipnn
Po}gá:: VÁ,sAs

IIr. .ceop"ort r

Er s VÁrsÁ,s
Fa::kas SZENTES
Nádházy DEBREOEN
Dezs VAsÁs
!Í-affaffibgs
BácskaÍ V.M.

II. csppoltl
Kirrla DVSC
fir-rdor \IESZPR.
Fellegl DVTK
'l'at.csa.y II).
IErT,Zm[r
Kovács Bysc

! Ö'*|LJl-.!*l

Ir Xtty;14g ullíjÁs ? EJ.II. .Ari.iras;i. VASfuS 4 SJ.
rIT . Mo 1rrár. l{Ell] 4 8Y.IV' Dtlrrtérry V.MJI]'I'. 1 8y.V' l)t'lliir V AÍjAij 1 8x ,
VI . lt r, ,lr VAÍjAJ$ 

' 
sy.

vI I . [,iáv ! t1 ii}',olN. 2 sf .
nII. F'i{r'}iiir,l tiZilllT'itrS 2 W,

--1,"Érr
Tndrrl k r:zárua 41. A selejLezo ]..
vqbb. .[ k aépri. nb(ibctr'Í:] csrrpr.lrbot

x r*

t'c;1,pi1,I.1Jal.,arr B csopor ,
t<'! J.e z|- *t<-" tr;1'gdrnérryekt

KÖz É;r'ilÖ N'Ltj :

a 2. fordul ban 4 csoport vi-

11



p l,tto!
I. Tarcsay D0. 5 ry..IT. De ro BVSC 5 By.trrl. K1rá1y LISE 5 By.IV. Kada BVSC 4 gX.
V, Bodor VEflZpR. j gy.

\rI. Kováes Vtr]sZP. ? ?,'x"vII. Méqr SZ}Ü')]-,Y 2. BJ.\[II. Fellog1 DVTK 2 &J.

s&olnok 
. 
ne'BJro --Vlv Szijvetoégo Bzollrokqn I9?o. x.2'-én r ndozt oog az országot III. oszb.férrÍ t r &ln e1L vers enyé t.

.A, velsonyen ,o v1v Índuli. Ktiriit tiik 9 v1v 1Í1. ogztábar l!1n 8tbotb Yolt.
Ered.ué.oJeE t I. SaJs Pá} U.Do' t lI. uiuo\É z. szoln. MÁv.. III. Ti! -T J zBef sz;MÁV..Iv. Pabtlnur'z P.sz.MAv.l V. Vlaoy L. U:Do.' \rI. R zs aváiy N.U.Do., WI. FaTkaE s._'Sz ntoE., VIII. IO!iH M.HDvhely Morloszl IX. Czak I. 6zent s.

, x-*.x.{-

Szcjvebség Gyíírcitb Lg'iL), Xr 2)-én r'en<j.ezbo nreg Országos TII" oeztályu

tí -x. 
'f +a

!lÍ*tg szhe]y. u TI. liiif,oria E. 1tÁT]A' III" Némebh E. SMÁIQ.' IV. Ront*
V, Elek B.SzheJv, V].' '|Ót,}r I" ' Pápa' vIT" Var8a K. Taba' 

- \rITI. Ko-

*x x t(

Gy r-Sopron mr Viv
n1brver.serryé .

Eredményelít I. T tirlehrel E. $MÁtr'X. 
'vácg Mn Szholy.

**t,t

Pécs1 }ig7eben1 Áti.ét,ikai C]rib Pécset;b Lg?o, X. ?-7én t'ettrioul;o meg II' oezbál;ru n. Í t r
VeI'gelqyét. Inrirr1 k szér-urar 1l.
Erec{mérrye}r I..Br.lr'k'--}'J:^t}Vi;j!:, 

"!I .,'.1tit;ll,ciii1 É. PE49l _III. Gor.zanlbe Á" tsVsc' Iv. sar1 Gy.
}JvsC' VI. Ka<1a Á. BVSCt V'IT. Rcg1écu,.L R" }.J'A('l' VIrT. Lak s E* BV$C. '

a

A T'ácg1 I.J6yetem1 At;Iébji;iri 0]iri.l }''crl;,r:t,t, J(?'1'(),
t-or vereuriyét. Irrdlrl k b,.(.il,rlí.i ,:, 1 vuJ l..
itr'erlnérryokt I. Szj ] vá5y1 Í-]. ijYlj0n Il . Ut](-illk{'j

l],Vsc, V? GaJ.L';clt'-z1 T. bVijtl, V] . lJÚ i.'r,l't' lil .I .
lY,. Cituol. J. Í'jtjÁC.

x. ?!ért r:errctezt;e rneg a II. osztályu férfÍ
G.PEACI L].I. Mánt11 T. tsVSC, IV. Pércs1 L,.
PijAcl VrI. Koos T'.BVEC' \TrI. Dartka I'" PEÁQ.

t[{+filHi|H1f1l1tT1t]rfi1 A BvsÜ vívÓí SzicÍliában'

Áa ivl'l'$ i'.l t,tl.l' it,',r'iii,i:iltt eJ,l.'j(:i'1,',_]'1,r:)i!,r,],l, Ltirtl';;l,'i él; oIagzországÍ tur"a he]yebb, az uto1s IL&-
Irr)rr ictir(;trttl.,l.t. LL]-l'1ii::'1 uL tní;r'Ll", tl,', l.rii;il',:,',iivÓsr',i',,'icbséB kérésére szÍct1Ía1 

-turáb 
1ktatobt

}, t', tr i;Vl.ir,l V t, .'.t. t, '.)Í, c:1., t-r ;

álJi;,' rir:,.ikii.l |'iÉitrlt";l,yi1,; tll.r*/,L.lttLk . A t,lli'.in ]_1 Ver.';.iCJlyu(i és 4 kjsér vebt r szb.
Nal,.,ly_l..i.n k,,l. hil Lt,.;'y\\),L() [, l,t:t tdt:'Z,t'+'|' é1 lrt' i,y j ;-;tr:_iÍ.v(tk. 

_ EI sz,jT. o8y vá1o8abobb nápoly1 cBa-
lrtrL uJ lelt- Vi vt,.,,,k .vi uh\tir^ 1 ili1r|,gr'|iiZ()l'1'ij. 1ir:'11ii.r; ir í.)i r.co1o PoE1l]1po egyeátileb sLai,ábá3ával
vcf Luk fei a h.rrz'Jr:J,tnuL.

t:



dre9+éqv_ok.:
Pabrlzla T.,a Ragglone -Káro1vfi
XanuLl- l)r.
KaxrutÍ Lászla {
Schr"rur,.
PIacel..la
Erd s Gábor
Ság1
For5rves1 Ür'
Mend.elény1 Dr. :_
Rornano
Álbaneso
Nedocz\y

,.Y3gprg{+É}}'..berr.'..q3'Vs9. 9ta _*IÉqvb.qn s:v zi't.{ IÉr.,p.oly !'-á1o&a}.o*$,.la ol}.en.,

BJ99. -. C,l[cq]f FosJlJ1pp : gt.afÉ-bg. .4É,r5 z,é'Fr .*j,q t, 2L
Patr'1zia La Ragg1one - Mertd-gl nyíné 5t)t Álbanege - Nod.ocub tor5, MartÍnet]-l _ Men_
d.el qyj_ Dr. 7"9zI2, KamutJ. LászL _ Celenbarro 20t1B, Karnubl Jen Dr.'- Le RaggÍone
25t24.

Á nápoIyt sportvezot k negki'iltínbcizbobe I szIvéIyesséBtsol fo6ad.bak benniinkot ég n1nd.en
nrogbotbek' hosy ott-bar zkodá.gunk ideJe a].abb j ]. érezztik magunkab.

Á naJbc.:'e.sz.lobeqen'fgslalkozobb nlndkéb sporbeseruérrnyol és kÍ.il n ktenreIbe, bogy a BY$C
csapabárurk tasJa1 kozott; háoy ollnp1a1 és vllágbaJnok szerepeI t &Z e6yes vlv k áaars xií-
1 nbcjzŐ vÍlág1rersonyekorr m1lyerr sÍkorekeL érbek e1.

Nápolyb .} $e661o*Calabrtába uL_azbunk. .A'irárc.s j.ábsz ].a6 ne8ozokobt é1ob t élto, do a vá-
rosban séLálva az eL z zend"iilések nyomaí, 1eé6ebt, épiitebek, roncskocs1k nu a ák' bosy
1ttj nemrés né8 sulyos harcok l'olt-ak' 0tt].ébririk a]kalnáva]. a holyt Yal'eb k k zlése-ezei]-nt
nr1n egy 40.0o0 katona és csend r: tar'bozkoctoti a lak'tanyákbau, férkéeziilvo an ese loges
rrJnbb rnogruoz4u].áeok olfoJtiísdrr:a. Áz uLcá"kon. .ropcéd.rilákáb osztogat ak, a házak fal{n pe-
ri"Íg a szbráJkfolh1vások me-L]_ett e6yberr <.rLb tal.álhatbuk a v1v ta1áIkoLlra sz 1 pIakáto-jrat lsr molyekon Vasubas_.Budapost"ireBjeIci1égseJ. }rÍrcjet;bék az, akad.énr1a1 v1v taláikozÓnkat.
Á klg borom zsuÍ'oláslg ne6te1b &z érd.ekl d. kkel, élén a helyl vozot kkol.
Ere dmé m'ok l

Kanubl Jen dr.
Mend-o1éqy1n
Feqrvesi Csaba
Mondeléqyl dl..

lz oll-np1a1 áre s ldv ínk V1vasát nagy tgtazésBel fo8aalta a kiizi'na gl g]r1k a fé!!l" oBail._
ték ! l1'íti 1 !'éE benutatÓ J lle8u rl-iYásBal ls ryiiDyi'rkiidte t l k a J lenl v ket.

l ua8naP noBJo]_ent caJt'o íértékos pr ba az er e na8y arok 611et1Í f ttJh. p s Tlportbal fo8-I&lkozot,l a vaautaB 'rlv kkal.
A v .ro8b 1 Í.ai olutazásulrt l eBtéJ n lg8 udtuk' hog"y'uÁenap délle naay tiDtot 6 sryg z-*k_. Ik!9T eé8 n9& BoJtotrti,kI ho8J trJlek k 8 bblekbo!- !ÍlJro! k votk6néí]r6i legzn k uta!á-su!.ka il]. t en.

^ 
konLlnd!.Br{ l- át!9J qzltgnl< Bzlcll1áb!' G1arr6' telgolpart1 Íidi.j']. volt kjvetkoz ál1oná-

au-o.k. Íti 1E Dl8J(Ábok h1ldot Lék ozerepléa i'in'ket.

!z a ai .1koz Yolt kti1ainben a lesforT bb é8 logizz bb verserryiilk. Ki'lel ,oo 161kga D !v lts tdr 1 a pÁstot a bElyl lakola toralteluébel. Íiil niisou ?orr volt a_ lá8k r' 8'Bj.torl lc6apatu.uk clJ.on nég Yezattgk 18 a catB!181 vlv k.

!l.gd!áqY$!
Bvsc - cUB cgtt'nta 9r'' Narutl L. ,.' XaeuLl dr.' Í 4rresí ilr., Bcbnur 2-2i uanlotl1 2'
IfaTdI aa6í_o}T'Í-r r- ffi; Bpe r.I Ínga I-1 6-y.

ffi. 
Erd s s. 1. 1 N s G.r tr A)rvesL r 6fu1 2-2, FeI'I'i

ffi#;*i;i.g:"*:ál á: ";i.u". }"r' N deozry 2.1 hd a G.

Mend"o1érry1né
Donatella
La Ragglone
CelenLano
Quercia
Erd- s Sánd.or
La Rag6lono
Bonagura
Tor:an
Mar.b1no111
Ned.ecz\y
Kamuti Dr.
leone

6t5
6t4
8r6
8r6
8t?
Br6
B:5
Bt1
Bt)
8r6
Bt?
B16
BtT

- Manlno Guldo 816* Tor ora Lid.1a fu?
- Mlrald.1 U6o Bt5
- Murolo Saverío Bt5

L1

Msndo]árryln és Károlyf1 booubab vlvágsal gyiinyijrkrid.tebbe a no6Jolentokeb.



Á hel:rl vezatők f61hasz!ÁIva ottlétiillk€b boÜutatüó} s!1cÍtla c8odáIato8 üü6dókekb6n Eaz-
aka városát 8l.racrrsáb és a terne6zet1 f€kYéBé!óI f o8va vlláah1reg Taonn1nát. tllnd a kát
gz1c1u8í váloa Dlr8ygz€Tii éleényokk€t ryarapll'o üta 8Bzd88 turálkat
szoEbaton gBt€ v1É6zaéTkoz tii_d( lles8inábaI hory BportkocsLD}kal átkelve a koutÍDs!-ar€ 

' 
a

vaoárnapT& neghlrd€tett rónai vorae47rt pontó-aan uegrirkezzi'id(. ltgssínéban közölték vo-
1ü!k' bóay ReÉgio-calabT1ában l'Jeé t -fe]kéIés van és oegszállták a pátyBudvart; a haJókl-
ki'tólst éÉ 18y e vusub€Eok 1B 

''zt]eÁJkba 
lóptok. .[ f€}Iázaalt re6a1ólst 6lfo8le1ték az Át-

kelógÍ vonaJ.e.Éa t éÁ1 ebb{i t kifolyólaÉ ubujokát a kolt1nolsre neD üud'buk folytab!1. vaBárBap
estór6 Bzlctllrr és a koutinolB kdzöit neBindult a ezeroélyláratu haJófor8alon' g'lrt u8y
batórozhrnk| bo&y spoItkocgl'ld(ab v18szabaB:yva' !1 lÉ háJóval folytatJuk uüultat.

HétfőD korB reBBel v1bo val'enb1a _ negglotóI kb. 80 kl'loBételr:o fokvő k1kötő _ é,llonáson
kgr.eBztül utn8k tt]{lutbuttlt Rón6. fe1ó. I16tfő! s kéeő egtt órátí}arr érkeztünk az o1asz fóvá-
r99ba. xÁEDop az olagz vivószövetgég vezebó1 saJnálattal neBéJ.tékt bo8y vagállap oate
tolb báz válte tef,álkozónkat a lór0a1 válo8atotl 6lle]o.

-KéréBiilLr€ Áz€Idel lspra belktattak ery lalálkozóll lelJrDek keretóbon vlvó1n} az olaEz Yá-
logatottak}ul b€llutató csörLékgt r-lv tak.'

Erg!*ÉgysEr Menc1o}érryÍn
Károty f 1
SÍncnce11Í

' Karnutl" I.
Ca.lo beanl.
DeI lcrancia

' Muzlo
Erd s .
$ág1
l{aff e1
Quat bri.nl
l'eny'vesl dr.

Do Ánggl1s
Pl f aril
KaurutL dr.
Plnelll
Fenyvesl
$cimur
11pfliis S.

{ I.,ey
Br.1.gan bl

! Mend.olértyl dr.
Nocle c zl,';r
Cbapus

6t) 1r0
6t4 2',O
Br4 2r I
Br 5 ltL
8t ) 1t28t6 )t18t) 1t4B16 4t4
8z ) 5r+Br6 5t58r2 5t6
Br 5 6r6

Lz oLasz V1v szcjvebséb] v'ezeb l na;,y gzeretette1 foBadták ktild.C'LbségÍirrkeb és 1snétolbon
kiJo].errtetbék, hosy & vasutas vivÓk a 'le{jllonsobb barábgáP.ob barbJák a:t, olagz v1v sport_
üal, no1y a utulbbair m1nrlig a2 sgzlnt;o o]-trsz-m&gy&r'vlv np.ortkapceolabokr l volt h1r'ee.

l vlvÓEr zakoszbaly kutd btsége szejtrla L szunponbboJ. 1.s renc.kJvÍil trasznos és éIruér4yokbon
gazd"ag bura rr án Zá$rábon ker'oszbijl ok'b bor 'IB*árr iraJrra.Jban nop;érkezobb Budapoebro. Á
hátra}ra;yotb kiilcin sp()rtkocsl - mj_u[lrtr a kat,crrraaá5 se6itségével az bbke} for6a1rrm no6Ín-
dtt}t - ohb bor ?-2^én rkezoLb ttaza' 

BaJor Rozs

[tÍlv|lT$litll lil'liT - lillÍt|l( nÜvATA

KAPQsoill CIMÍÁEL I's i(APcÍ]O].,ÓIÚ AN'YAG0KI{Á|,,'I[]I N'I'XJ:Z1}{ A HoVAT _ r,.nvnrql HCl(jY Á szÖvll'lsÉG
$LNÖI(BE(:i!] M.b]G'lAHfiYALT'A AZ, EDI, IBJ7;o'j"i'ijAG EvKÖZt'JEl\I JEtfiNTÉsx,II AMEIYE:T TÖBBEí KÖZr BovA-
l,U NKBÁ]{ rs i{ÖzBuLuti Nr.

ffi

llAGYlR vlvÓ szÖvfi'IsÍ:0

VÍvÓversenyek rcndie
A versorryblr blzo uá6 1970. VI]r.o ?4,-I e.Llttiknégo e.[ t, ol adobb beszámolÓJÁban'tveF-
B nyrsnrll'k1dol6ozásáb és rn1ncterr ha.za.l vorÍ]etryÍ.ink n vil}o kcjte]gzíj a.lka.Lmazásáb Javaao1ba.
Az l[VSZ aInciks go a javarrlat;o! ogytrau)$rt_Jiis eJ.fogrrci.brr' anrurk me6szerkeszbéséve]' á voraony-
blrÓ fi1zottsá6oL és an tlYSZ f t1Lkáráb }"rizta ne8 és arrnak'boba_rbfu;át nlnden haza1 versel
r\ysn ktito1en' vé teb be íD

l*



V_.e. q,s-e n y-_n e n d.

Cé 1 J a r

}Iaza1 vorsenyelnkrrek a versenyszabályokban el lrt rn don val ne5rond"ozéso s lebonyolÍ-
tása' 1I}ebve a r|veTseny'l.'ond'r-ben elŐj'.rb rende].kezések betartásával versolrye1nk sportozo-
riiI fogyelnezett légkcirének b1z bosibása.

3 vgIsenvqgn4 bq bgltjt*sá .rb .fs/-e}ís 3z.erY.r. lJ LP tve-sgsnéJxgkl
a/' a vorserlyt rencloz szorv /szovtlLség, sporteg'yesiilet stb./b/ a verseny k1rerrd-elt f birái'
c/ a ntilccjd. vezeboblrok /zsurI elrrcikcik/
d'/ az lYÉZ álbal escbenkén k1ktildo b oJlen r.

Rendelkezések t

a/ 4 ys]:so,nvb .rsndeq sgeJ:y J'e.]ada!atl
A v1v ve]lse.n)r.zavarbalan bec}rn1ka1 1obonyol1básárrak fe1bé ole1L a rnndoz egyeeiileb
/azovet aoA/ kcibe.tos bl.zbos1banl. nope<i.i.gl

a vorsony kozdote eI bt:L/2 ráva]. a Verser1y szlnhelyo be1Jeson kéez állapotban le-
SYen, aZlaz

- Bzabályos pasj-ok kfu'aJzolva,
a vers lrv 1obonvolltásához sziiksérres nvombabvanvok. vensenv_1eqvz kcjnwek. beneve_
z e t b e k- név,is is:v {é,F.e,,ve-rs g 4v,k j. l.eás -' gb b ffiffi
ba1áJ.atJeIz gép e1 t;b v1vo ver'serryekon a gépl ber:end.ezések k1fogáebalan i.izenké-
ffiJlJanak reudelkezrir:r. r

- gond"oskod.n.j_ tartoz1k volss3'J..9lvog jalen1é b r 1.
Dzon fe}té e].ek n'aradékbalan rro5leb nek oJ.1onÍirzéee oJ_s sorban a rend.ez egyoai.ilet 11-
]-otvo sziivetseg áIta} k1:renrj_e.lt 'ver'ue:lvLtt{ár fo]-rrd.ata, ez rb novozett L/2_ tÁval a
versQny kozd_ete el Lt kij|eles a ffier$_fáTrTie1.yén nregjeIonrrl.

b/ l'Jelse.nJ f b1ráinaF. t-e}ad'g,ba1r
Hazal vergonyoinkon a DT szerepéb btjlbik be. }.lls sol'ban k fo}el sek a vorgonyaok a
Ygrg9nyszabályokbrrn el 1rb rend'efkezésok nraradéküalarr bebarbásával bijrbén lebonyolí--
ta,eáérrb l
A vorsony lebor1yol1básával kapceolatog feladatalkt

L/z rával a verser{y kezd.ebo elobb érkezzenek a verser\y szlrrehlyéro,
- &.'V fser\yt1bkárÜ 1 vogyék át a 'vergeqyk11r:ás 

' a .nevozésl lts áb t &Z el Írb nyontab-
ványokat'

- gÍaz {Jenek me6 a versony ezlnhoiyelrok ozabályszerli elr5kész1t s r ll 8ép1 berenrlo_gésr l sbb. ,

- B'V Ta6I}Jo'r'voft bevonásáyal L/4 Ór'ával a verseny kezcleto e1 b leJelontkaz k tagság|r9'vygb ve6yg! áb s áIIap1Ls1t|c ues az.1ndulág- Jogosu1bságáb /beiezetott onztáItrrní-
rros1bés ' ba5d.1j ' orovs1 15azo1ásb sbb./'

- kéavo érkez kab norn on8ed'ík a verser\yen eIlnduln1'
- veg:yék névJegyzikbe _tr.Pegjelerrt, kirerrrleIt versonyb1r kab, késve rkoz keb lehob teg

trg-B?oropolboP9qkt aklk_peg1s boJo1orrbés nélktlI eltávoztak, b r uék a n vJegyzék- -b 1 és blr 1 dlja non kapha nak'
- VQra6lryk11rás g19pJán állap+_bsák oreg ei voraony }e'bonyol1bás1 r.end'szoréb, áu1tgák

tilrezo a cgopclr bokab es clnszák bre a VeT.$eltytr tr.á k.t't,;
_ &l& Összoblvobb vofsolryz k és bJ_rrík el b hjrdessék kl az alábbtakatr

lndul k számáb,
a 'Ver.ser1y lilborryoJ-Itási l.endÍjzel.e L la verseny e.J v1.e1áthaU 1ct beoszl;ersát,
a YoTaenqz k, edz k, esyesiil"!'l YQZ$ ot< és néz k fegyolrnezebb, sportazori.i 1é5k rblzbosítására vor}at}ioz 

_ 
rerrd.o]-kozésekeb, az Óvás1- aiilur kapcáorátuan rrozotú"uali_

mzal bo t_ Bz llbu& tur a ver$onyb1rákab a. tra áro' 9u9, elélyes éo pártatlan b1ráakodásrra, aaporbszeril , feryeInezotb 1 gkiir b1zEosl-táaá.ra'
- Jrlrdogu*! i.] a cfioport rás zstirlbeoazbást és 1nd1baák be a Y rsonyt,_ h1rdessék kl a verseny glin 'sj-Lo ;t'1lcgot,font1ek klii1rdobél]éve1 egyld bon a versenyorvos e.lJ'on r'lzze a rubázat ozabályoo

vo i. Lab t
- 8 V'$l]Éeny {9Jyu{á+ a f bí.r:ák álland. arr rás folyanatogan f15ye1J k és ellen rír,Bélra vorsany?!y,' oíz k. néz k_ magatartását és a voroenybtr k-íiik aését, arr l a Y rr-senyjegyz kclnyrborr be6yonok .JeJ"orrbégb,* vtsouék az o8yonrrrlráb_ vagy onblénábr_

L5



'vás; esetén, azL csak a 1oo.- Ft. Óyásl dij lefiacbése után tárgyauák'
a 'yergeny 'befejrzese utárr tl'ntritk végererj-ru rryé rxjgzit1k' az erJdméqyt klh1rd.otík'
a vergenyje1yz kciuyvekeL ponbosau k1tt.il.tj'k és a_lá1rásukkaI h1telesíbÍk' gond.ookod.*
rrak arr 1, }r-ogy az-ok a versenybLtkar r-rt,ján az i].lebékes szcivetséghez koriilJengk.

c/ Ve-zet }Lr k /z.siirí e}gcjkc'r/ f.e1gcir+!.a1.:

A vlv versetlyek spr.lr.tszel.ii, fcg;yeJ-ILezebt .Lé5kcjrber: va.L lebonyol1básának ée a roáus
eredrnények kialakulásának ].egfonbosabb bi:lbosi ték'a a mirgaosz1rrÜti' párbat]_an blrásko-
dáB. A ma6assz1nbti' j biráskodás alapja u bir'áBkociá.s szabályalnak, a ta1álab elb1rá*
lásá.nak tcjkélebes Ísrnerete és az<sk pártab.Lan alkalrrazása, valamJ.nb pé].darnuta na6a_
LartÉrs ps erélyeo o trab ározott uérlx zésvear;bés"
A zsiirÍe.ln knek kcjte1eseége & vÚl'Üelryszabrilyokban és a ''verBonyrend.ll-ben e1 írb kcivo-
be]m nwekeb betar-tnní s m1rrden versonvzcíve1 és:jelerrIévii szenr 1Ive]. betlrr.babní. En*telményeket betrrrbani s m1"nden versorryz vel és Jeleritév szenr llyel. betirrbabn1. trln*
nek érdekében a veÍ'ÉelrJfzabát}.:ok,fegye1n1 habározatrri rondkíviill b ntetésÍ Jogokat is
b1zbos1barralí a zsiiríeln k k régz,árt.
nek éritekében a veÍ'Éelryszabá

A zsi.ir1 elnijkének fe]_adatai a rnérk aés e1 bb és a1abtt
- v1selJék az eg;yenr'uhab' vagy emblénát'
_ kard.v1vásnál s száraz t rné]_ fe].á111t.Ja a ber.,szttlü t az'anaz b1rá1b, f16;ye1enmoT az

ogyesti}eb1 hova tarbozásukra t

szavaz blrá1b felkérl- a példaad nragttbtrrbás::a /c1a6r.ettri, beszéI6ebéo a vlv kkaI
vasy néz }cke]_' .Leiiléot sbb./ a lra|ározclbL véIerrréqy riyllvánltáera g párt'ablanoágra,
eIlenÍjrzi a pás llelyee nér:et;eiL,

- a nérk zésr:e fe1á11o vív knal rrr'é6 e$yszer el]orr nz1 a.7! cjlbcjze iikeb és feg;rverolkob,
&z egyosi'ilebl erubléna me61 tét ÉLb.,

- kiiIcjncjson sulyt irelyo%zen a vereorryz spclrbszerii, fegyoj..nezobb v'lsolkedéséro' a.zt
mlndon egetben, ur1nd.en VorsenyzohÍi). ktjvr:Lo1je 1s neg,
a fo5yelgn bízbos1bása erdekében ne ttirJ<in oI a vergenyzo részér 1 bárníIyon forrná-
ban ne6ny11vánul n6 bebnzég nyilváníbásIl Pl. crirnb-ceapkodást, ba]-álab troly nek nu-
to6ilbása1L' a fojvéd. lekapkorltisátr Vi at,]roziisb az oldal'blrákkal ég a zeiir.leIncÍkke}'
a'pásL enged ly nélktilí elha6ryáorí , feg;,yverr.oI a ftj.Ld csapkor_JáEáb' lrrdokolattan
feg;rvercsorolget st st,b.,

_ f1gyelnoztebég rrbán hirLarozobbatt élJen a fe6yeirnl szabtrlyokban el írt Jo5a1va1o
auroIyokrrek ésszeriil lgazsá6os alk&lmai:ása ronctgzorl.n nr1ndon sulyosabb olfaJuláBnak
eleJéb vosz1,
a sporhsverlu.1 fegyeLrrga(ltb I6l.-ort veszérlyezbot ect; í vasy egyesi.ilebÍ vozet 1r vegJ
nézok reszérxj1 bcirbérr ktjzbeszoJ.áeokab' va6y sérij ueBJegya soket no bi.inJiin eI,
ál].and an e1}orr r7zze a JeByzoktinyv lreJ.yes vL'zebéséb és no brirJo a Jegyz kcin:r[ yez,e-
t Jének versor4yz k, ed.zok1 tsapaLkaplbáiryok.' V{iÜy nrás azon lyek á1 á1 val zÁvarrí-
9á!' 9erb ez mrá.r btjbb egobben béves be.jeplyz sok}rez és ebbi'l k1foly lag 15en aulyos
vás okhoz vez e l,e t b 

'a nérk zés befoJezéae ubárr személyeserr kcjieJ'eelek a boJe6yz sokob elfen rlzn1 g a
Jogyz kiiqyvot, a beltevoztrL orodnérryekkoI' alálrásukkáI hlLei}oo1benÍ,
a asiirl elncikériek fela'rlaba1 kijzé brirL,.izÍ.k a pásb kcirtil1 rend b1zbcisj-bása ég fonn*
tart,á.sa, ezért ne Liir:Jcin el csclprlrl,c.rsirlásb a pást k riil' amely'a b1rÁskod'ásban ís
zavarJa.

d,/ S.zQyot,s Ía1 elleg r .Ís]g"oqby{ r.

Az MVL]Z oJrrciksége osoLtJrrkeittt uztjve buép;i eIIenorrike fog v-ersenyeÍnkre klkiilr1'enl,
x'eladabuk logfe1s szLt'ltgrl oJ_1on r:1 nrtI, trr.rgy versonyoj.trken & \rorson.yszabályokbau és Brlver$enyrenclrr-bon el lr.,l,ak'[le le6yerruk Lartt-rr.
A vorsor1yorr bapaszt,rrJtakr1 a.?. MV[]?, eJrrijksélr;e fe1é Je1errbést bosznokn

Buclapt:nt, L9'/o, Bzept oturler' liÓ.
Mt/tiz Eln 'ke ge

é"gp
,(/'
\i\
K tr

=tr)
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iffiB.T.s}.Liss$Argentin-magyarvívókapcsolatokft?'1}Íe-_s.-&ffi
-urópal körutJa eolán Hazán*ba JáLoBatotb az ÁI8enül]x Katolaí sport8zövetség olaöke1

E€del1oo l8Dacío HuERco alüáboEEas/. Decenber 7-ór lo-18 t8ltózkqdott lla&yaTorEzá8ont
5 €z alka]_uat ha6z[á}La fel' ho8) LanuJ-náA]rozzli a !!a Byar v1vóspoPtot t B elgőBorbaD a na-
gyar tardvlvásb és párba j bórvivás t 

' 
ane ly kéb fegyvernon vt1á6szerte klvlvEa elísueréséü.

Ifi'rolgo r0aB ávaI hozta a N6nzetköz1 vlvó szöv€t8ég alÁn1ó levetét' anelyb€! a V1vószö-
volBéB bathabós táno6atásáb kérték.

6zöve tségi'irrr< nagaévá Lette kérósii_ket éo bonuLatta' elkalauzoIt,a uÍnd'onhová, a.bol a
vivóeportLÍ.nk kérdé6o1be bet€ktütést 4}eTbeLett. IE.y uegláüogatta a vÁslsl Bvsc' HsE vl-
vóterEe1t. vó61grlézte a spo!:tlEkofáEok nurürájáüó1 a Tv.' IIT.' II. éE'T. oBzt. vlvók nrrJl-
káJá.t' a cBoporLoa és eByé41 -oküatáEtl egé8?én Pézea lskolázáriá1g. Ó easa ls Ískolát
v€tt Ezüüa JánoBtól és Ná6y Árr.róo tó I ' asszózoi;t Bakonyi Péterrel. szaknal tanácskozágt
folytatoLb Tábor István főtlt'kárral é8 ?016áI József B&rrkf oli'igyelóvel. /KáI.' ho&tr a Kö!-
pontl spo.r.tlsko1a Eu:oká j á}roz non kal3uzo1ták el.,/

Ezután be&uüattjá]t a ka'rd é8 páI'b3JtórTő1 kéBz1tebt f1heket' alef.yDél a párbaJüőrö-
zós flllJ6 /ez évbel kéEzü1ü vasá rnre közl'eEiiködésérro1,/ ktilajnótsen nelkapóan Jó Yólt.

P.I. llue!8o látogatása a1ka1náv91 Klell KálÜár1 vlvó börténéaziink bouából az arg€n_
tlD-_EaByar vlvókap( g o1a tokrc l közöljük iso€rot b6}Jesztő c1k]rá t.

*fl*El*
.lz a!8onti n-Earyar vtvókapcBolaüok nintegy )o éves nultra teklDihet vlgsza. Á két orszá8
váloBatott v1vóJ_ legelöszóI| az 1924, é '/'1 pár1'61 ol'Ilpls lzBalDas tovegó,léb6n nértók öez-
8ze fesrvorelket a tórvlvó baJlokBaEbr']], a középdöntőbén. Itt lúasyaTorBzfu Bortt-Iíchto!_
6ckort-schenko]:-Tere Lyánsz$ csapata B'B után 

'7-)8 
talála taráarryal' tehát egy kapott

tusB9"1 leEyözto .lJ:BcntiD'a Robcfto Lafraz-Lou15 Lucche t1-ScJxtama]:1a-Casco csapátáü rendk1-
vül 1zgafurás }üzd€le! után. Á naByar c;;aput lo8j ob'Ü b8gJa a veter'án Bort1 ez_r€d€B volü,
akl későbbl üan1tv{írry_a1tra} sokszoÍ' ÍieBéJ_t az argonüln vlvók' kiilöuöaon I,a.r:r'ag szenvedé-
br6B vivóuodoráról. } nagyarok B_yőzcfuü}t után b€Jutottak a döltőber ahoI III. h€lyezést
érto.k' €1'.tolutá! az olagz-franciü oér'közés közilen az otaEzok bobrányt rendezbek' s,n1!ok
kövg bkoz tébén a verBelyből kizárták óketl
Nóry év nuiva Á.uBz !6rda.nbErn lslaét az oliropíán találkozotb a két }reDEet üórvlvó caepata'
ahol a Bzerep€k felcEeléIődtek' noct uosL az ar8e!tln c8apat ryőzött a közpdöntőbe!' lt|5
arÁr1yban. Győzo LoükJret e döntőbe keriilbek ég ott ők sze'reZbék ireg a TII. hé1y6t Jol€rttóbrolzéIúet. -Az argenlln cÉapat t8Bjaí volLaks ],. éB H. Lucheüt1' AngaJruzzí ée larraz 

'E18 e laByal bea.n-et Te rB byÁno zky odön' alt'. BozBoqYÍ Györ6y' PÍl}or Gyölgy és Rády Jó-
zsof képez ték.
csak 20 év uu1va ' l94t-bsn' Londonban taláLkozturrt< lE!ét az &]rBe!tÍn szln€k képv1E€1óív61
a pla_nBon. .á.z ollílp1a1 törbalnokgfu.ITT. fordulóJában' az oJődöotóben ke!ülti.i* e8y cBo-
por''tbal de kiizdeleÜro treB kel'ült aoIt lllutá.rr Me6yaro::szág veT€EéBet EzeDvBd€tt 0]3ózo?-
szá8Ló1 éB Belgiuroló1' Árg€ntlD'a pod18 olaszo!:Bzfutó]' Eot8iu_u €lfen ped1B viBszalóptokt
lBy ü1udkét csspatr]ak a ki9sós Jutott oBzÜál'részül.
Ítt balálkozott a kéL E€nzeb kor:dvlvó css'paba ls elsó 1zbon. .L ]aa$.a! kardvlvás akkor
néB fénykorában_ét! és a Bofcs6tly-t{árpát1-kovác8-RaJcsán5l1 csapat-15l1 &]ránJöa! B.Jrő!üo
J_e a Hu6Í'8o-sa!de-Pot!1d-d '&rdrea ta8okból á1ló trrBenb1n cBapaboi.
!gr2-beD' HBlgln]dben taláIkozott a v! J"á.{ v1vóifjuaága az ot1!0p1aL Játékoko!. Tüt a bőrt
vlYó' c8sp 8tLaj.ooksá$ II. fordulóJábBn esJ cBopor,tba kerüIb Bz argent1n ée nagyar ceapat,de otü volE I!ég a Nélet 6Eövessá81 Xőzt'túllaBág éB az üByegült AllaÍlok c8ap€ta 18. Rc'dkt-vüI kÍélezett kíizaloJ.en uüán a ÚaB} ar éÉ argentl!' cBaDat-vlvta ki a toYábbiutásü a közéo-
dönióDe. A kéb csapet eslu'áB efle!1 néIkózésc 1tt t:"tsentÍla lavára dólt eÍ 9t7 arárryba_n.8xlkor nodr'lBuez éB FuJvlo |üBII!í ,-'l líl1x 0al1o1 ?' saBtre I gyózelnot ezerzett a- na_'gyar Gorev1ch=Palócz-Bálíovl c s-Tl.I.Il c$apat e]Ien'
1962-b€n a v1lá8lr8JnokÉá6 Buonos liregbou ke]..ült &egl€!'dozésre ós onnek következtébon a&aryBr vlvó eBlrütto8 a vezérka]]lirl -egyetenben jelent neg az al'8onL1n páatokon. Az IEaz }hogy a látogabáBl !a6y 1z8a1n8]r elózték eog' lert az argonbl'n beubazó- v1zu[ok nen érkei-tek uoE lítoJébon. I8_y a kii1diittué8 kény t,eleu yolb vl'zuü rré ]kiil uü!'ak ÍnduIn1. Saeroncsé-
16 a Busno8-Álres-í repiilóbéron az arejo!l'ír]' Szervező BízobüsáB képvtsel6tében LüerÍgoRaJczJ' 98ykoÍ1 lrr8yar k.lrdvlYó baJnok jolent; neBI o-kluek Íl1t6zkoüé8ére e reDü1ótér_Da-
rÍrnc$rokaá8 hozzáJárult a repülógóp elha8yasára' addlB 18' aüíB a vlzunüE'y elintézéet-
4yorr.
l rnór' brrgy onárryots férf1 lórcsapat taLálIozót ltt a nől tórijzők találkozó€.r váttobta íol.
Ez voJ.b €z€n a Blkon az elsó Lalálkozó' aeikor g 0a8yar. ozlnek kópv1solől, a kégőbblok
folyaroán tlajnokságob qyo'nt ogyitbos rrévszonltrb t Kovácsné Nyáry Magaa1 ReJL lld.1k r Gu*

J-e a fltrLa]. argonblrr rr 1 váIoeatotbat.
Io,tya&an DaJnoKsa8ot, nJol1' osyu!rof-j I}évBzor,Ilrbt Kttvácsné Nyáry Magrla1 ReJL lldík r Gu-Iácny lía.rl.a' .Jrrhász. Kaballn 15;1.^ aráqyban qr zte J.e a ftaUá]. árgentjir n Í váIogatotbat'
arnelynok bagJa1l Ánbec1r-rend.a, Arr1.ebar- Iiontarrl ae .D1az ég 1r'ogoyoí voltak.
Á kardcsapa bajrrokoág II. fordrrl Jábrrn a férf1
Bakoqy1' G;ruLrlcza, Menzéna ég Pézst, csap.at,a tt)Bakoqy1' Gtrrurlcza, Meozéna és Pér,sá cl;a1r.irt,a 9t)
a.me}ybon Ma. tíazzo 1. Vas:rllo 2 enrtrrwri p-v z.e]nreazzo i- | Vasallo 2 aran;ru g-y zehue bnáIkiil véEzeL

kar'doz k ís találkozbak, MagyarorBzág
anányban gy<íata Io AnBentlná csapa át'
arato b, níg Gonzales és Sande gy zoleru

L?

a.ole}ybon Máttía
náIkiil végzet b.



1964 {r Lok1ói ol1&Dia éYe volt é6 ltL 4z iü'8entl'n vlvóküldijtb8é8 lB Ee8Jel€Irt._Á Eorsolá5
ií.á"á*á_á-r".tr.iiáo ároo fordulóJába'L al]ítoLLa Bzolrbe B két' Eelüzet kardvivólt. asy 8I*
iiilág"" ri""rt- É"tóivr pet""' xová;s Áttlldt HoT.válh zo1tán ée i{ogzéua M1klós kápvtso1t6 

'iig-ü ."e""Eio ""upitnoo 
rrécia, vetazquez i Gonzales ée Lalrterí rrrak v1vüa}. Á's prod-

néiy 9l2'volt llaByaiorozág javára.
rét évL kibARYás uüá! 1967-b€n MoDtroaúban telátk'Jzoüt 1gnét a két nenzot vlvócBaPaüa a

"_áJ 
táil i"'ei" á-r.'"o ó""íáf oi nérték ösuze efejiiket éB ez 1BíIéL a na B-ya]:ok ryóze;aévo1

íöi6áá til_ó io ."árvü""-syó;;t' t t " ;,'P'". csapát.,/Kovács-Á. és KoVác6- T.' l+oui t'I€::é-
na7 a orúioá testvéiek. Mátt1azzo, LgnL,,.l taéjokt ó1 ál1ó aTgd!t1' csapaü fetetr. Ugy6n-
ekkor' daláIkozott a két nemzeL nől tjőrözőjl,ck csapatlr.
Á Bóbls ' Rejtó' sákovícsré, Gulácly csapé.t _ 

e }göpríi 
' 

1630 aráA]ru 5Jőze ]net. aratot t D€ D1az'
i,"ráoo.'creéoal lntequeda io"p"_t_rÉróLt'. 196tJ r'sné i, otinplal _év. -fue:<1co Ctty-ben'a férf1
;eilí;ó ;;xilát TJiáitá"t'Llá erso torauiotan, Ma4yarors2fu cgapata.t4_!2 ará.rybln győ-
u"aárááuiia'utt az ar'gentta'ósipgL fo_[ett. Á n*sÍÜok- cgapatéb.rn Fiired1i l|ayl szabó' Ka-
nuüi I'.' az aT8ontinok csapaLábun Man!úno' saucedo' vorgar.r 

' 
PreDdeB ll':LvoE u.

K]_eIl KáInán

BEsZÁnnotÓJEtENTEs
ft?' EDzonmoTTsÁG t970 Évl MUNKAJAR0L

..u Ed'z B1zotb aáe, /FjB/ L9,|o. é\1. eddj.gj cYékenységér: l ée az Bd"z L helyzgtr l au alábbL
Jele4béBb tesaen a t. xllr ksétsnekt

1. .A.z Edz BtzottsáL ijsszetételo és aulkáJa:

Áu EB. vezet Jel pornÁn ,rÓzsnr

tagja1t ift'"á 
',f;ti^' 3$*9í'Üí-f'lí"m

tBtl'$lE*'?s,'ilift"*- soryoDT LÁJos

iffiB,mH*
l, EB. 8ze!é1y1 t8zgtébetébon év ! urreo az atábbl változások ttir ánbekt

]irrYedl slegfríoal, Habz .Í zsef ée 8z kotyh1d1 TiboT holyebb B6k zolbán' P r p uÍbálg
9- HorYállr-sz. TIboT kapott J0eghiváBb a b{!otl'sáBba.

l& EB. JulÍuB 
'o.-1g 

tlyo]c a]. k&lo!'nlrrl iil trez tt' nelyen behatoan fo8lalkozott é8 n68!
t ].gya.l La tttbbefi kiiziitbr
- az 197l. év1 foJkéBziiJéll Le_rvo L éE vel.senJn)ro8l'anot ' 

ktil nija teklntott l a]'ra'_ bo6y
;; ;d"ÁÁ"i. odz tá bo'rozáE ok . tál koztal é-B- ktilf ldl.'vera rvek ne8felel rltBuBban
re'ii:-iá.uÍ ''"g"onau 

" ure. l'venionyek k ziiti no8fot6l td áIlJon r !d'elkezéslo a
terveáerti folkészti1éorrr, a negieleJti nreoqylségii éB lntelzitáEu tou!}ára r -

_ ueglÁtabta B J TáhaEytB a segéd"odz képzés benablkáJábr yalatslltt a s6Báded! k to-
vébbképzéBélek alryaBá ' -

- lavaslai,ot Lett az l',l,s Kiizpolt1 Sporlvozob képz TBkolának az I9?L. JaluáJ.J ában ne8-
Earlauatj edz t'ovábbképzés ioeJérel l bszá& J:li és arryagára, *

- Javaslattal éIt Bz uvsz. Elni)kgégo felé a váloBat tersoE)rok lobouyolÍbásí :rondJénok
Bs8vÁItoztatÁEáÍAr -

- JlrvasJa ot tetr- az r9?o/''|L*bon kladi{rld viv BzakÍrodalon s elkész1tenil s zal@al
fl]nek térnálrr^ és szerz lre ' -

_ all'abran]rént á}lást f 1alb a vez.,l' gdzcj áILa1 kljel rt kiilfij1dTe uLaz caapBt baEok
kéraéoébeu, val9JlirrL az edz Lábcrokira rueghlYand vorEélyz k Iétgzá_ná,ng éB tsza é'
Iyéro 

' -
- b bb alkalonnal fotsfalkozott op:Jr E odz knekr versenyz knqk B veraenyoken t8lusltott

ií it"Z"riiÉr"" '"Áá 
uá"i'iuav"r, "7ágg 

zo teadás i v""ee'fbirfui.r. ebL neEJe8]zé6ek stb.,/1-
- mosbáT, ]Ja1ba a?J

VábbÍakban lljra
sUorgal &aTL!'ar -

MTs. o'[ I5t)1',tg ur. tlatároaatál,' Ínely határozab oByeg pontJa1t a to-
gorra ve6zi és {tzuk vé5rehaJbását továbbra ls gzem eJ bt tarbJa és

_ a k zben adod admi.nlszbráci rl $unkákab' vélonérryozést,
f olyanab os an vilgoz to.

I8

levoIezésb, ny1lvántarbágt



1L-a E-cirz í eJJ_él, clt.tsás t

Jelenle5 BudapeÍ]ten 5), vld-éken '/6 ecl:''ci1
Ebb 1 a lébsz{ilub ]_ ].1. f t le ke1l vonni,
ban. t'o}ráb a L?9 szerz déses helyerr l]_ij
sal szemben 14 edz l hellyel van bcjbb.

{Jg,1eJl.1eFt rnsl goszlás 1rrv. -ajak-u"I l

cjl;szeÍ.ien L29 eciz á11 szerz' déses vÍpzonyban.
mr'.rb két herlycrr banltanak rnel1ékÍ-o6la1kozás-

r:cz dol.gozik. A rnulb évl 115 f edz stábus-

Megneve zés
rnes te-r:edzo szakerl.z edz segéd.ed.s cissze sgn

t nel.I . f.o mell. f xnelL. f mell. f
Buclape s f err ?9 r3 10 4 r-o 5'
v1déken 520 42 76

ciflsz,$r].! 10 18 )o 52 r2g

A rnulb évÍ '26 t foglaIkozásu edz vel eaemben ld n 29 van' teháb 1tb 1s nén1
tapaszbai-ha b15.

Á fenbieken klv'iii az Ömusl S'lAxoszltÁuyoxtvÁL B És rÜrrÖr'pÖN MTS ENGEDÉLI'YEL
DOl,CO"LIK.

), ErjjlQ}" ltbá{rp, j}ág l

6"

A TF nrrpprill edz kopzti rrzakrr5l eclc1J-g hár'ou évf,o.Lyanr kertilb k1.
1964-benl 20 f /ez vol_ a lo6jr;bb évfo.L.yanrl. Kozi.i1tik 12.f foglaj-kozásban, 2 noll k-
ro 'r.ilrffiásban rlolgoz1k. Tclbbj-ek a vj.'v1rsrial továbbra ls s'zorog kapcoolabban tevékony-
ko<lnek /Pe zsa, GJruri c'Áa, Nencrc ' Pe j rárncl;;l stb. /
]9q?:begt 19 f végzet . Koztilrik f3 f fogla-I.kozásbarr és 4 me]_lékfoglalkozásban d'olgo-
ffiEl?z ' Mar t, l'laká.cs versen.ye Znek. E tauui"etc - négyon - Rolll_f ogla]koznak vÍváe-
i:al,/Pápa1-Farag ' Plni;ér stb./.
197O-benr 14-én vé1ezbek. [z'voIb egyébkénb a }eg6yengébb évfolyarn. A 14 kciztil ceak
bon tobt;ék 1o slkereseil -EIz eI J-r't vlzsgákab. E].lrolyezkedéstikr l nég n1ncs ponbos ada_

Lunk.
Ha a 64-es és 6?-es évfolyanbe1l_ek e].lrelyezkod.eséb vizsgáIJrrk, akkor azt állap1bhabJuk
e8r hogy & 19 végz sb L /Péz{Ja' Nemere,'Bal.cz gbb.-b ls beszámitva/ 14 t' vlvással

fog*alkozlk és 5 tÓ kal]- dobb e].. fiz a'?' aráqy a SPOTI által klképz' bb és v1vásban neg-
marado b bak arárryárrál jo[rb .

Az u.jr:a lnrtulÓ Írá_r'om éves {[]tr'. rrerppa]1 La6ozatra auguszbus 1.-1B 24 f Je1en kezobb. Á
fe]véte1l. vizsgák s.zeptember )-4-én lesznek. Kb, 2a f nyer felvébeIb,_ /Az ta már a
Üari'f o lya.n mijkcid1k. /
9g*itig9z k9paÉs-t 1970-borl llrrdaposbon L4 f , v1d'éken 18 f végzotb.
EcÍz 1 /oktat I/ banf oIyalira J.9'/J._r'e eci-d.1.g B f Je1entke zetE, /Levelez ,/
E9.q tová}bkéBzÉ_i:.l

A Ttr'. ilanullrárryl .Ooztály !]ctz képz<i 0soportja a'vív od.z k - els Lzben moglrend.ez ere
kor:ii.l * ktjte]ez bovábbképzéso L9'/I_b 1 veszt kezdetéb. Ecld.1gl negbosz ]éseink BEo_
r1nL a továobképzénE Lg?L.- január 1í:-1B.-a kcjzcjbb Dunavarsáqyban rencÍezzi.ik. A tovább_
képzés ar1yag;át már elkészl.beübiik, melyeb a.u Edz kípz csoportta1 még mogboszéliink.
An edzok bovábbk pzér:ére fe]téb]er"r szi.ik.sé;61Lirrk van. Edz 1rrk a1apképzotbsége, foIké-
szti1bsé6o és szaktnal Lr.rdása szé].eB ská1lín ruozs4 , heterogén képob ti.irkcjzr-r' 1y'JneBIIIu-
babkozljt tanl.tványaik eredményegsé65éberr' íiiggetlenÍil a kiilcjnbtjz helyÍ a,lobbÁágiokb lerod 1ohoE ség;ekt ] /e.d.zés1 1ohetiíségr't'a.r:rítványok 1ébszá-na1 aqyagí- e1tábottság1
esyéb megborhelés slb./

Jssx-o-!sl-LslJr.9.!.r
.Lz EB. év ktjzberr bb lzberl ls Íogla.Ljrozo t nerrcgak ri tarrÍtvárryok erkcilcs1 neveIésé_
vol, hanern az eBye6 eriz knek a vorsÜÍryeKen mutatotb aporbezeriitlerr ma5abar ásával íg.
Ktiltjn rbékelbo az Pts: q Jublleurni párbr_rJb(jr vorsonyen btjrb nbeket és_a l\|agyar BaJnok_
aágon e]. fordulb hetyte.LeÁ eclz 1 nrogrqyÍlvárrulásokut'. Az eazok lgen naBy gzá-zaLéka_bo-
csii1otbeJ e1látJa feIadabát, Lart1.bványalb J lrányba nevo11.
Az Ets.-bol.jos rnér'!1ékben egyebé.rb ég }roJyeslÍ az MVSZ E].rr kség;ének azt az, íntézked.ésáb,
mellye]. llgt* edzob a vet'rlérryokon lnutabbtL o.t1téIonrlc1 nagabaíuáguk rb fe6ye1rr1 oIJá-rág elé á111totb. Aa Ets. neg;gy zocl se, htl az MVSZ. Eln koége bovábbra 1e kcjvebkaz tes
rnarad ti TegyeJ-ml vrrbségek rn1:$bor]ásátran, akkor az 15en j habássa} Iesz az orlz kre,
vor$orq/ zokr.e ég egy é lr f unkcÍ oná.r:iusokr:a ls.
lLz.EIB. mlndeut g1kciveL, tro14y a'Z. erlz<lk :r: széro] & Jiivobon 1lyen eset'ne fordulJon eI .l jullun )o,-L íiI r;én ellritLÍrrozLa, lrrl1';.o a,Á eset1oE naBár t hogfeled.kezetb eaz b a7, EB.
ppon Jelon Iév tagja ls kcjbefeg flejyélnezbcbttÍ. 19
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A bír:áekorlás IÍesja'vi.bása ér<lek ben jirvrisclIja a& EBrr Llo5y a
sÍ}c Ílegyvernerlhez bar'tozÓ v-álogaL_ott;ekaL évonEe 1e6a1ább 2-}
[jrci"vebség verl;enybir' Ir k. Á válo65a|otL v j-v k Jei1tcibbJe lgen
ságokkal és bud.ágsal rerrr1e].kgz1k"

vá1o6at vorsenyolton a ná-
afkalomrnal rend.elJe ki a

k1vál vorsenyb1r l ad.otb-

Polgár J zsof
Edz Blzottsá$ VoZr

Á' tnnÍtás alapelveí
A tanutl u1,ánzÓkép $sÓ8árré]. ftrgva minteg1, riként végz1 azokat a mozd'uIatokatt -&E lyeket

'1a6ei 
oI bt Iát' u'eit a rnozgás emlÉ:k_k_épe alapjau, a tanltÓ mlnden tovább1 ng"yarázgatása

n .l.kiil ís képco vt!gr''s;rraJtonl a benutatott uozgast.
Mag;urrk is bilpa..;ztaljtrk, Lrogy }itrjIanoj;]&k virgyirrik J.ábot,t,, V'trgy élérrkerr e1képzelb nozgáeokat,
koruryeri vég::ehaj talr1 .

}Itlsgzabb_r.cjvi'ti't:b|r 1tto uián a baníbvárry ut"ánclzza tl' rnesterét, r';crkszor m1n<1en szándékoBsá8
né]]ctil ls. Á.miL rneg;nu La tilrrk a Lili,j. Ivá.nynirk 1 azb r'lokkal- J obban ureg bu<lJa cslnáln1' rrn1nt
arn.lt csalr sz -yar]' maiiyarírzurr]i ncg rreki iil; azuLáur Javj.t15'irt julr.
Ezéx,b nagyon Í]onLos a.% okt,tltásrr*il a ba'rr.i-bvÍrny ubáirzsiképessé6ét szrimibásba v'enní 

' 
a:nlb 1

ter'n'észcteseri a'd is kcjvebkv.zi.k, }to6;y nríné1 i;ijkélct esetit,on nlu at, neÉj a IIIeBter egy holyze*
telb, vaBJ mozgásb, r_iroelyet t:k_birtn:i akirr, arrrrál jobbarr f o6Ja azt c barr1tvány utánoznl' ég
eloajábíbiuii' iJBy a ii ' 

ur1nt ir $yenge nlegt;er kez Ü ureg le}reb 1smernJ_ tanLtvár1yaí_n1 arok_
rrark á.I."lirsánáI és nozgásnáI. A pong;yoJ-a arrlLás és h1bás példa lrasonJ_ b ergd:uényez' m.1_g a
sz*rbrrbo$ forqárii va]. bijrekvés és a nrijvés:zi ir.árEyu mirita a arrLtványbol 1s klaesa1hrs vl-
v t, novel.

A ban1 ás urí:rtjairrr-rk elvelb iilner'ril iuég l1e!l allny.l' nlnb tan1. anl. A tan1bás r,egÉlvánja,
}ror5y"ezeket a.z elvekc:t, 1i.yakorlaLi1ag; j.s {,uclJtrk érvényesl erll.' ez podJ-g cgak az okbatás.
$.yakor:lrrta á1bat ér]let -.L 

' 
n1rrÜ anog)y rrrintlett iiyrrko:rlatl tigyesség csak szokba ás utján

szere zlrebíj nes.
A gyr'r-kclrlaUi tati1t,astiir]' j s; szJkség van az e].rrr4}eb ut,agitására t &v elrnélet és apaszbalat
á1t;elI e5iyerrlc' m rLéltberr élcs.ito{,b Í'izenre 1 t1Z uíjyncvezot,t perltrg 81a1 érzékr'e, mert kiiltin-
L-en trarnÍnc év't. gJiakcrrlal urátr i's tltjy Laníb a:: em['er.1 mirrt kezdoLben.
Tn'Iárr kervesobll fÍgye.Lenlre É:s 63c.,trd.rti v ll- íjziiksé5, ininb harmírrc v eI Ltl de otJáráoa és
modszore r5ppen olyarr }lj.bág lesz, u1rrt pál;yáJa ele jén volb" Sz val rren á11 nÍnd.ís a?! &
harr6oztabotb rrrond'ár:, trogy a Úauíbás mcldját, neljd nregtanulJa g:yakorlatb l az ember és rroJn
m.indlg Ísaz hc$yt gyakorIat oszl a tuesber .

Á heIybeJ.on nro,lszer alapjárr vé5ze bi r-lkbabráfr lrarml.nc év rnrrlva 1s helytelen marad. s'né8 aa
ge& va}l egy modsi',er'J r:ága rrieJ.lott, ha a% oktarb néhány k1véboles tehotségii ban1tváryr_
uya'L az átla,g;náJ. jo|ib er'edrrrén.yt ér el.
Á gyako::].aLbÓ} csa.k an Larrulhab, B.k1 les szenurtoJ_ és széles 1nbelllgencíával rendelkoz
iekolázobt ésszo1 ute6 bud.ja f1g;yeJ.nÍ a iliaga rerrdszeréL, annak oií5nyelt és esetleges ht*
bá1t,, barr1Lí-ilárrak or:ed:rrényéb, bovábbá lt*ig,varázabaÍnál fel t-udJa haszná1n1 a segé<ltud.omá*
r1yok á ltal r{yll,.i Lot L elorry ket ' - s ak1 nregherrruJ.ta, }rogy }iogyan kell bapasztaln1. Ák1 ezt
rlem tud-Ja, éi'békcs t,aprrszt;aIatai sohasorn Lesznek s okbatása- - bármery -sok év'on kerosztti]-
bar son-ls - r'békt,elerr és }ribá.s nararl rrr-indvég1g, niert a h1básat és helytelenb gyakorol-
jal artl. J.assankirrb meg5r 6z dl.k agyá.barr éi; r'c6kovesed1k tagJa1ban.
Lz olrnéJ-et1 turiás egyediil neg nen arija l[eB a gyakorlabi.b1 íjgyességet és képosségot Bom
nyujb' csak lrarrytt- - elveket; ar1 a 6yakonliib részéro, felnylbja a szexnet a ]átás szán'ára
s negklirré1 'boruriinke atb 1' lrog.y nJndÍlrra rnag;urrk J Jjiink rá' a.nÍre eokszáz éven keroezbtil
e].<íttijnk éI(l, k_l-váJ'Ó és h1vatrrsuk né]HasLat,án áil,á szakemberek és léngoszii miikedvel k rá-
jcibtek, pontclíía]l rrregáIlap1bották és rendsz:erbe foglalbák. HJ.szen az e]-né].et csak akkor
J , ira a g;rakorlat,birl van kivonva s gyakorlabl- fatr:aszbal.atokon. alapszlk. Csaktiogy nen
eg,y inberrrok, hanom sokakrrilk1 * éin neJtl Érz áblrrgeniberekrrek, hanon o. legklvál bbaknak a
bapaszbalata1bÓ1 sztir dobL 1o s narad.t cir.cikség[i.L B.7, ubÓc1okrrak.

A TECfINIKA

A bechrr1ka a ví.vásbarr negr *gL*g!g!-.qgrLa;z"a. p:t11g1aL-a.1g!b Ü,Ean-b }rj_vÉl.. g-oPÍj;g}a-b.gk ág
,-.

Mlrré]. b kéJ.e eÉebb eszk zzeL r'errd.e]keziink, auná1 Jobbarr budjuk gond.olata1nkat ne8val sl*
ban11 arrnál g1keresebb ÍÁ,z eredmeir1y. AL aJapon bechnlka1 felkészti1bség .Lehot vé besz{,
hgff a!) akc1 k végrelraJbáoára rre kelI.jet' flgyelrr1 és Így ].e}ret vé válík, hory & Yer"66ny_
zo n1nctolr fl.g;yelnéb takblkára és t,ern1l ra for:dittrasga. A echlr1ká'nál a Io6csekélyebbnek-
lábsz do1o6 1s rerrdklvtjJ fontos, ezér'b ir vl.v a csekélységeb ls Igyekezzék pontosan me6_
anuln1. S mí'ye]_ a banibás mÍivésaeLe a foko:la'bos éf re}raladásban rejl1k, add1g ne nen_jtink bovább e6y1k rrroz6áob 1 a r.,áslktltr, e6y1k g1Jakorlabr l a máslkra, aruÍB a?, ol z b hÍ*

bá lariul_ nieg ncm teinrrltÚ' airrl-g a7, vérl'é trem vil]t.
Á nem nogfoJ.el-ij Lechn1káva'l coak egy tlÍzorqyos szlrrteb lelreb glérní. Á kfunagasJ- ered_nény_
bez gyors mozdulabbal végrehaJtr.l b t kéletbs bectrn1ka ririikr:é6es.
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^ 
vÍvác tochrr1káJa rövidens s z aba b oa 6 ág I gyorB aB áE.

l tocb!1l€ feladata a le8kise.bb oIókj.f'ejté6Ee} a 1e8[a8a6abb teljes1tüéDJt nJnrJ balrl l Yaay-
ls au e]:ónek 'a céI érdekében va}ó 1e8Bazdaságos abb érvényesibése.
Á techJllka a vlvás ll!den Eás küzdBlni lényezÓjének @
HoÉ.y a tochldka fonlosságát azen.Lé] Letóbb€n DaEyarázza-o' f61hÍvon a f18yeJeet' ho6y h1bás
t6chdka' vagy tectlnl'ka1 h1ányogsáEok tr1ati két eByforla L€hetBégü víyó közü] a 8yeDgébb
t eclr!'lká ju nllydlr hátr'aqyban van t€chJoíkásabb eL16nfo1ével EzeEben.
Pl. b8' n6n hqtÁrolja JÁl a hárltások8't'l

a cselekre reaBálva fe8yvere td'óben lB térbeu 1E boa8zabb utab ü6sE ne8|
ha a cgeloket Eelr nutat.ja jó} bet ellel]fele l1en Tea8á1

tgy trinad.ás BzlDte eg-yenes vágás, vagy szu_rág láüszabáva} fo8 b1rnl óg igy
köruy6bben l€het báTibanli

h8' kltőrósbe beleeB1k /testét tu1zottan előre dönlí,/ és tá-madáeÁb há.rÍtJák' a vÍaBua-
gzu.rást' vagy vá8ás t há-r:1tan1 Eokkal nehez€bben' vtiBy oryáItalá_u neB fosJa tud.uí l
ha kar.iáL tetsbétó-L - a*áJ. LáaadáBlrál, akár hárltádnál - leE tualJa fü8Bet]€lttoDí'
akkor úgy talladágalt linl há._rltáts&l és vlBszaazurá8ai ,/v198zavá8áB a1,/ l8ggabbak leB!-
nokt
ha 6gyik-t0ástk hárítósa noü korT€kb i/pI. rr gzekondJa/' akkor ozt r19& i6 hasz!álJa'

1g:y ogyes táoadáBokat vBB_y vlsszaazurást' vá6Ást no![ 19 bud u5y háriten11
}ra az lakola álLal Byol'BaEégát nen feJlegzt€tték ke}lően'

]assusága nlatt nagy hátr'ányba kerü.l. ' stb.
sol.olhatnáü E bechn1ka }riárryoBsáBa 

' 
va8y a Totgz techrr1ka Elatb b.áüráDyba kelüló Évók

b1báÍt l
Á lényeg az| ho8y próbárjü!_k u8y okt&tr1' kiilörrösen a kezdókot' ho5y lehotóleg tochdkal
hlba nélktil k€rülJenek ki keziink köziiJ a ftathl Yj'vók.
ilden b8n1tás1 Örátr' aziiDet néIküI lra!8oztatni ke1]. a technlka fonüossfuÁnak n8ry horal-

.reiét' 
Gorovic'tr Áladár

Nyilt levél
repvns rozÓ't'Ánsuu t

Á llaKya.r v1v sz v6bség vozet aé8e Beg1tenl 6ze!etng a vldékt v1v élet fetlendl.t -8 n. Ezt pri'8ranJál'a veL e' ná!. csa-k azért iB| ÍleTt tudatában valr Bnlra k r bogy a vtdék la_
koBának t bbséBo llatt klnorlthetetl n tBfta]ékke.I re!d ]kez1k. Lak salna.L ozáma háron-
_nég;lazoroee Budapostének. Az ott é10 flahalságrrak n1ocs anr6rl BpoTtoláa1r va8y sz rako-
z 51 ].ohe l, 8é6o' n1nt 9' pestloknek. A vldék e8é6zséBe8ebb élet& dJar 1ove8 JeI uozgé.a Ie-
hot sétsel ldoá11B gporbtlpuBokut Lur.I el kl' caak fol kcll kalolni ket. l kiiliinbtiz Bport-
á5ak ezlv hat,ása ott - éppen a keváB lohetu8és olatt - n n olyan nd8'y. nlnt i t Budapes-
Len. M1g nálunk né'lrány klv te'[u ] e1tekinlVo c6trK olya]rok Jel lltk znek vlvásra, ak1k má8
Bportásakb L k18zorultuk, nálatok L ne8e8en Jelentkozhetnek az atléta képosoégiiek' ba pro-
!a8á1Jábok a vlváBt és ha h1vjá ok ket.

l'1 9 61ton1 szorptnénk ebben a e\.Bkátokban. De hogy soglteégiink hatbat a legyen'
18nerniilk koll olBorldoJ ás tokrr t ' rÉ}ré?,6égokgtt a bukLatokát. Meg }'elI 4y1latkozzutok.
ho8Jr as8l bhoBE ii]ck. Ha lroi! aaltok életJolÜ naBatokr l' &z oly foatos propaBanda éd kábgn
TaJll kevoset losztek.

A nl uJ8á8u!'k a vlv lt1raai J 6og1 sé8ot tud nyuJtanl orrg a céba. !z u6/ an lE a&
egyetlen l.ip ' afio1J a vÍv spol.t t,.(1 bohatoan fo81e.IkozlkI aneJ-y iisyoteket folkarolJa az
tryeteng! ua 6yar. vlvoeport érdokét''tln. Ezt &a r!á_r ntnd tiibb n á8 tfjbbon olvausák, az olt

neBJo_tontBkr l Elld tijbbon vegzlek tlld(J]!áat. Az uJ8 ElráB nl'sBzi teIJ B1t. A T1 gzsva-
tok cg ldi'il kl bel le' $ ml.nt sy ngfal }lan8sz r ' 

gzétkijlti'u a vl}ágbá. Hogy ult Je_lelta J pfopaBÍulia' azt Nekt,ek lem k ]l b vobben .LlfeJLeul. Hlradonj( l eBzki'z oÍ''ro. c6ak
éppeo ne6 ke.L] gz IaJnutjok. Ezér'L rel.z ]l'tulrk nlnd]\yádtrtokatt olváseátot és 1rJ8tokl s&á-
ulo1Jatok be a hel'yzg te Lekr l és nl kéL'zsuFÉel lekiiziil'Jiik &zt. Ne 1g8.yeD.ok gátláÁa1tok.
uL tudJuk éa lernorJii} a formÁt,. A.6iL elnonllokI azt érrlok() l_t,6lgl k ne!;fol L ea hozzuk uo6-
vllágltánba.

De }ra i:allgatbok ?l t'Néura g.yel'trreknek H'L aÍlyia ÍJom értl ezaváb l'| monrlJa a kcjgmondás.
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* IrJál és n1 lehozzuk!
- Sz 1a1j neg és, n1 ban6od"at felor s1bJi.ikl
Á Te trasznod' lesz, s e%en kereszbiil a v'lv sporbunk

sol ok.
' Várjuk levelebek.

haezna, nrnÍt TÍ mond.tok ég java-

Á Szerkeszt sés

Talán el(jszijr nézzij < meg
hasonl atbblnaphoz.

7

?.L5-7.45
B. ro-1o
10-12, r0
L1-L1.rO
rr,70-L5
15-18

Beszárnolo lengyel tanulrnány tr l
Ez év augusztusában a Leng:yel Viv gz vets:ég rnegh1vásáta - a% egyéb o1fog1a1tsá8

rola t mennÍ nem bud. Bognár Gábor helyebt - kcjze]. } }retet tc'l tbem a 1en5ye1 vá.Iogabobt
ed'z báborában, W1s1a Uzd'rowÍskobnn.

Ez azl 1d. ponb azérb 1s volt kti}ijrrtjsen Ézerencrlée, mer"b a torln 1 Un1versÍádéra és
az ankaraÍ [B-ro val feIkésziilés kellíjs k zepébe cscippenbem bofe

od.aérkozésemkor a f rfi b rváloga oLt vo].b obL 9 f vel ,/Parulskl' Woyd.a' LÍsown}cl1
Dobrowsk11 Kaczmarok, Wojc1echowski, Koz1.ejowski, Franké, KalinskI/ t Zby6n1ew Skr.udl1k
kaplbány vouetésével. Vol rrég ) negiri'vobÜ sparr:írrg-partirer 1s, kcjztiik rr fél1g-nredd1g vá*
}ogato bnak gzá-mlb Ka,nj-kowskl.

A n 1 b r kere csak kés bb j tb Iu Bl og;y hé mu]va, B f vo1, 1edz vezetésévol.
ob lébon napja1 felemÉrsan bo} ek. Egyrész részLvebbern a nunkáJukban, min ha V P-

per-ryz(í-lennék' rnásr'észb lskolát adtain s rígyel ern [jlcrud.lík ée a kés bb nogétkez 1d. s,
hallab}anul sz1rnpabikus mesber1 WlarlysJ.aw Kiu'p1owsk1 1skolás abásá .

egy oIyan rlap;uk progranJát, amoly álbalában Jellenz én

ébr.esz t
reggell
szabad id
lábmunka, iskolá zas , szatJad'v1vás
obéd'

plhen
lábingg'kg /az u|"i bar abJa a bávorgásot/|
Ískolázás' szabad.vLvás

18.10-19 vacaora
L9-ZZ szabadl.d.
22 az edz ..végígrre . a gzobákon és nognézÍ' oÜbhon

VB.Er-e mindenki.

A 6yakor1a az volb' hogy_ álbalába{r esy er sebb tenhotési'i napot kiinnyobb nap k vo_bebt. I kcinnyobb nap progranja kbc ez vol t

ay, abléb1kal pályán 1.ora frrtás, g1rurraszttkal repiil raJbok /negáuás néIkti1/. utá-na 1 ra klspályás focl, ebéd', <}élutiur kollekbl'y_tsko]_ázbabás 7elr J- a kés bblek-
ben/, reflexgyakorlabok, lábnwrkázás,

.l&1b 1t,b.t911ta4' .á.lJ'arrcl progranok volbak, azek a]. 1 a vasárnap sen volb k1v e1.
Pluszkénb hozzáJiibb rrrég két kcjrmérktjz s ls, aruelyet kb. lo nqp xtilcinu'iléffi l rend'ozbekn9Bl Ezenk1vli1 59tszerl eBJ-es,I^eT!'s.nap vacgora-}rbán kci::v1vG 111. assá záB volb1 anely
T}ndgo'y1szor olbar ott n1n. L/2 1I-ígr_nonclván, hogy a vllágbaJnokságon 1s eebe van a
d.iinb r

A szakrnai nrrnkár ]... Aa od.zésok levozobése ogy plllarrabna sen kertil k1 az ed.z ko-zéb1..benfo1yÍk,azu|asr[ésánattirtgnrtc.lrauÁunt.at-v"Byyo.
zényl1 .'Va8y nagyobbrészb az o rnoz6asara LarbJrík a bávolságob, ekkor kiil.cjnb z t<éá."Jorexet
9d' arilre a'Vor'senyzQk kÍbcirésb' lépég_kÍi;ijr s vsgy ftosÁt haJbanak végre. A nunÉát áI-land an rrragyarázabtal klsér"1 é.s szerréry|?ertnt^l tl1bájavÍbás. Fát mlndenÍ1 naÍJJon konolyanveszÍ /uInt áI a1ában mlndonb,/, anl eniré1 az 'turralnaá'Í gyakorlatnál klenelenob. E]g:yezei
qe1 +4_tbamr hotiy valak1 laasál l Vagj/ no csiná}ba vohái ha hoeszabb ld tartai v it osy_foly ában.
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ottfét€nkor többozör cslnált,8k tenpó- és r€flexgyakorlat oka t. aÍlelJreket a v€!:Egtly-
zók na8y kBdwel óE örörunel Vé8eztek. ÍÍáTon odző keoztyiikkel a kezében f6].á1tt é8 tnoz8es
közben a verse4ypő 61é dobtá}i a kesztyüt' anelyet lépésselt klüöré8Bol' f,1e8se1 kellebt
elérDi. Ez ILeBóllás né lktil nent' roert a J edző kijzl' ne8oszlobt a kb. 20 enb€T /a nőÍ ko-
r€b ís,/. utána következeüt eaJ 'tényeEében korrtrariposzL g'yakorlat. Áz eldobott kosztyüt
k1börégsel €lkapva' kitörósból visszuáI}va .ásszadobnl 

' 
najd e8y uJból dobott keBztyiit

EeaÍnt kitöúéBsel elkaprrí.

Á 8yakorlatok végretrajtásáui] 12 éves gyerekekléI nen láttae olyolx öIt'n€t éE aka-
ráBtI elnt ennél a vÍlóBbaj nokokk8l teietüzdelt eryüttesnél.

F16ye1ieu az ögszÉg ott dolBozó edző 1skolaadásáb. E1sősorbtsn ErEptewBkLét ,/royd'a 
'Kaczruorok, Koziejovl8kl' 8Eb.,/ és skrudtiké t ,/Panr18kí | L1BewBk1r DobToWBkl' 8tb./t dá a

nő1 keret edzől' BoTowsk1' skladaÍlow6ki é!3 KlBg-orÉkl /téIi'e nlawat/ ülu]xkáJ át Ís.
skTudlÍk nunkáJát cBendea eeBj c8'Jzésekkel kíBóri' elképzetésol-t benutatJa. Pe!86-

adása köLetl€n' á.lld$dó üoz8áaban tartja tan1tványát. Kurp19wBki b1zonyoE fok18 fBld_op-plnaoua banltványáb az akc|ókat klsérő k1áltásalval. Ebbő1 a 6z€npontbó1 vats l'ací bá-
ceil]oz tudnáe ha6onl1ban1. A]-landó nozéás közben haJtatja vá8re aZ akcÍókat és nagy
6yorsaságga1. Kü1önögén voyda vivás& épüI fet ezckre a Byor6 ütjés-s zurás okra és k-ontra-
IlposcohB' Á,uÍt n€gfigyelteru és a vellik való vlvés Borán a BaJát bőrönön 1E tapaszbal-
ta!'' hog_y ryorc a ke zij.k és Jó he8yük van. Ha az Bllonfél csak ógy k1cB1vel Ia88abban rL-
poszto&Íkt rö8töD. jön a kizáró közbeszurás. A !A1 v1vÁsTa leilenző és hagyonáqyoslak
eBJá1talán nélr neveÜhotő akciók.ltj 19 aydkoToljá_k iskola köaben u8yanuÉy' u'1nb cgy köaön-
6e8eB kva;rt parádr1posz tot. . xzekbő1 &z éfdekes /és valoszelu/ hetyz6tekból Ís blzton_
saditjal adtak tust esszó közbon, lóiszott' hoijJ 1skola közbe! ls álla-ndóan gya_kor'o1Ják.
Á nől tórkeTot edzőlnek igkolaadáBa ls nA8ryo!' totBzett..

lávolsá€ bartásuknál érd_ekes ' 1egtöbbször. nel! lrennek hátpa, intább 19 5ár.'I á} a távol-
BáBot óE r€y szuLnak. Iskolaadága1n EoTen B 'verse4yzőknek negflg.yetó8en szorÍáü }lehélEé-got okozotb' ho8y áIlandó hátralépés közben pl. paráalr1poBz bozzana}. Nasron érdókssD'oktaLáltalr g ná.r ed1teLt koll€ktív lőkolázLaláBD' a.ne1yet ők ko16Jkának /ktirfor8áB4s} for-
al1bh€rüná''k'/ !'eveznot .

- gkÍudltk' Kurplewskl és én fefdllbul:k il teronbeu, Bkruduk glnondta a e;roD}övgtks-zr 8yakor].atot ' a versenyzók soÍ'ban vé8ígmenLek az odzőkön és gyakololtá} as akclóti nalal
a követk€zó 8ya}orlaE benondáEa utárl a köveDkczőE é8 íBy tovább. Ez e8y á1].andó körfor-
gáBb orod.Eénye5€tL. ahol neü volt holtidő. Kb. 20 pera üüÉ_n azt hltzen. 6on].1D'ek BotE volt
bIáayérzete az aj.!.apl íekolázását illetően. Ez peráze !e!0 je]_onbi agt' ho8y aEnap eByé-
nel.kénl no kapbak lolna nég vagy er,L negelőzőol Iskolát.

Fa1azáel 8yakor'].8 t okal' n€n 1ábLan. TBkoláztatát közben én fatb.oz v1tbe!] a baulü_
vanyt és n16ülven ylvó á11á9ba cgiDá].tunk l'áüadás-véde]-u' Byakorlatot. E! B'€nn€t láüba-
tó1a8 !.óps z€_eü 1otr éÉ ha nen cslnáltu} lBkota közb€n' r€kla.uÁtták.

Á ko].l€kblv lsko].áztabág közben üindenk1re sor korült' d€ áItalában a válogatobb
'tmá8tk-felétl!.kqp!q'n n98 /teloé8z6üeBelr,/ i8kolázt8tá8ra' kl+étg1 DobroYrBkl' volbr-8tíü
cü/ónl]-o8 ls iekotáztatt'a&. Ez a hugz éves vlvó ' ak1 nalryszerü fornaérué!*g]" nozoA. ryorg.
bl_zLoo hógJü és az 1dén ő ny€rüe a üór etsyénl léngyel bá_JnokEágot, Áa}.erábau oÁl iógü"te-'
váIbotta a hozzáÍiizötl, nen k16 reEéuyeket. Egyébkéat a nála-on !8por.ta lBkolÁzók t}évBoravolt] l{ojciechowtskll raltnskl' Kan1kó{skl' BozluBk' ' Á.mborÍ'kl' 

' és €B€t8nkólrt Nouí6JoT8kí.

Ír{.ekes vo1! a nőÍ váIoBabottaáI a k1e8ész1tő 5portok konolyan vétele. BokEzor
volt bekitabva a pro€;ralunba' röp- é8 kogártabda. Á lánÍok eaés& koüoly Ezlnvonalon Íaal_
bák e1ől| éa B?' adző uayanuaJ' Javltott' uatsJarázottt Iüj.ntha v1vá8rÚ1 letb volna sgó.

-l kíjrtifuq1nye.k. Ez a gycinytir[l helyerr lévtj ed'zot,ábor k1vál arr alkalrras' hogy belJe_
:1bsoW1s1a.viitsiéuen'q,neqz}cidekberr-.ei.fo1y'.par!la.',4}o"'.1ug1+r*FPssy
nesy u::istahtázhoz hasontl_l,}iat 1 a sajá frtbba.L -, flrtÓ-' rrjp_ és kéz1labda páJyákkalr-
a7" éptileLborr o6y haberlr:nas fcil<lszirrbi- és a násod"ik erneleten e6y vÍv terenmel. Van még
sulyeurel /konalcLonáIo/ terern íg. A szotlílk álba].ában négy ágyasak1 a koszt b séges és
kíbtin volb. Lz e,Jx bírborral k zijg kor'1bésti volL egy hrnbaIrnae' nagyon szép sbrand' kéb
rued.oncével, ntiugr bororrnyal, arnelyhez m.Lndenkj_nek bérleto volb. T bbszcir volt moz1lá o_
gabás, u1kor 1s a bársasá1; az edzok' albaI uregv'e b JegyekkeI a legnagyobb eg;yotértésben
elnenb \facÍ}ora ubáu mozlba.

Á vlv berom felszor'elése llllrnann ba]_áIabJelz kboI' fénpáoto.kb l és o6:y nagy snét.
nylbliab tíikcirb l áIJ"t. A rnajdnerrr egész falab bob .1t , hord-ozhab ijkcir nagy-on néilszeni'i
volt. Norr mu1L eI odzés, }rogy ne lábrnunkázbak vo]'rra eliibt;tl & versenyz k, beleértve ltíoy-
dáékaL l.s. Lz ed'zésetl csak lerrgyel pengével és heggyel vlvrrak' eléggé szldják u5ran. ilÍeg-
1 élésen szerl.trL krjnnyii a pen6e- és tl }regy is, a mÍe.llnkr:rél ktjruryebb. Ki.ilfc'1d,1 pen8éb c.cak
veroenyerr }ranzná]nak. Mlnden.kL az álLalurik Ís ismerb Jer45;yeI ]-anéban vlv, máe arryagb l
nenr j-áb barn lané t ral buk.
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Néhány mond.atob a, 1é6korr 1 és a v'eTsenyz k uren al1tásár l. nrior csak a lobet
legjobbat tíiaom olnondani" A }rangnem a% eclztjk_és a verseny3 k kcizcjbt barát1_r.? haqau}gt
ruaJ.no6yn.en család"las" A rrapí pr grarnmob ml.nden este SkÍ'ud.lJ-k klbett'e 3 ry,zobála aJtaJ{-
ra. A vbrsanyz k beny1trrakr-megkérd"ozik enb-azt, s t az' e}eJén nre6rlubtrbbák nekom' aZ! ed-
zégterveb és"a kijzbe'n bekoptlg versenyz' k csend.ésen vég;lgnézték ég obb bent beezélgob-
ttink r la kcizcjsen vag:y f 1rát. A k z].és m clJa a'tkérem'| gz cgka, ruégls'eg:ysuer'6em for-
d'ulb eI , hotlr'valak1-e]késet,L volrra, vatjJ n girtlrj_ ketletb volrra. E6y fáraszt , nap után
$knrd.l1k bejelonbotto, }roff vacsora után kijrví-rás lesz. Senki nem be t IBegJogyzésb' ped.16
oteg qyuzo t arcokat iatt& míigam kor.iil, Ált;a.Lábem csen<i.esek, az, l'ciregekl'--io1-nregvani.ak e
fltalolckal. Szeszesl[alt ÍnrrÍ serrklt norrr lábUa:n' ha egyiitt elnronbiink a versenyz kkol' ud-
var1agsáBb t negitbak velem e5y íiveg }engyol ecirt. Dohán;7ozn1 sem d.ohányzÍk 9a {nvk. MJ.rr.-
den ntunkát konolyan vesznek. A Iubdarugásb l k.ezd've a gimnaozttká1g mlndenb belJes erobe-
d.obásaaI cslnáln_ak. A nálam 1d sebb Par'u1skí' Woyda, Franke ugyanolyan 1gyekezebbol tgi(o-
Lazott és Izzad't ná}rrm, m1ntha egy 1d s, bapaszbálb és bekiribélyes nesberieJ. tebték voIna
ég rrom átall'bák nogkérd.ezni, lro55y J l cnirrálják*e

Á lengyel-magyar barátság fiÍá'r nern klvári kommenbárt. Ezb a J'egmesszebbmeníjk1g ér:ea*
bem ottlében-alabb'.Á 1e6rrag5yobb szeretetbeI és bar'ábsásgal vetbek kijrtil' nag:ygn eok íga_
z1 barábob Bzoroztenr magamnak. llzuton j_g krjsz rrebet szeretné}r: morrd-arrÍ g}<]ru{1íkéknak azért
a na6Jr f16ye1rressé5ért és BzereLetér.L, a.orÍ'vel k ríj1 vettek, anrrak el]errére' Irogy egy fla*
bal, kezd ed.zíj volb a vend.égtik.

Ugyarrezb a kcig,zcjne te szerebrréui a Magya.r Viv Szijvr:tség fe]-é ls tolnácscllrrJ.1 akÍk
leiie v! ebték noken, hog.y egy ÍJ"yen szép és sok tapaazbalatot ar]. élnr ny részesév$
bob bek q 

/I(unÍ.alvy Pét;er/
szakokbab

YIvÓ ílrrD 6Isgts. Ylv 8iiitot6ég blialalo. lapJB. g'ork6Brt1 s szDrkclztil Bl'ott. 3. l.1016! s}aF
inii i-ial"" t:ii n' 8rstraert"e"t6r l vtd sÁídq.. s!áflGs't l 6!ékolvhtdy Ítbor. sloího!'tdságl
i-tl"o"." Vtv Euijv tBé! rrrvotaiái holyt'é8ol ludapott't v' lo'ohborg trp' l' 1'i!' Tol'r tr4-8oo' t19*080'
;iilÍ;-;;;;;t;;;puso,iÍu virr.l.i, lp' ttÍ. tstvánrozát ut ].. lolel ! Ltsd : P cst Ttbor lgalgsl, . 116-

ii""ii"la árrmty'pástabrvalaln t, a ké'beslt kt|élt s logts htrlopii'totolbgn.é!.a.!o'ta,Ia'tpoltl 1rl.P
i"ooaoal /ruarpeit. v. 'loza"r nádár t r l. rz./ kilivetletlill voall cEoLlbofltet rl ldpon /clokkltául.!rlD
i"yl"Ii- oi ''ur' ' iiii"l"tt, 

6l' 66/, Y.ts tht áí''.talá!s&l a x l t B 8. !s. ogy.t nl d r!.
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