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Beszámo1 nban i:'z b kivérrrom vlzi;g;Í-l Lrr.i_,
hogy a tavrrly adot6 }r,:l yzebki:1l vál bcrzt't,l,_,-:
és ho*yan, továbbá az _t97o-cs Cv'r',l t'r'l''vt;-
ze bt f e]_adataj_nkat ho6yeui s1]<,:r.ii I l, lncj[!'VÉt-
1 s1taní, ho1 varura"k lonaltrdások.

Az' ily m 'don adobt ::tékcLél; r-r'tii'Lt ti1-
v{,nok fogJ-alkozni jciv terverjnkkr,:1, il l-,e*
t le fakacl 1-97L. í;vi fe1erc1a[ai-nkk:á].

Bevezet iil ktib forrtos habá-r:o7"at.t-ir rl -
balok' melyek meghatár:ozták nunkárr_k-at t:[l--
bon az esztend bon s meghatá'ro,lz,ák l Ji'_-v ben is.

Áz MSZMP Kt}. L97o fobrurirjábarr J'rlp',-
Ialkozott az i.fJuságpo1itlk-a:l kr:: r'dtllliek]<t; l
és }rozott fontos határozirtob. fu1lt,]k }ri.l1l*
csán az M|lS 0T. E1n ksége nlei4lrat ítl:t>itLir i.r
spor'b szervck és egye stiletr,.k í'tllird ll Llr i i, .

'|FordÍtsarrak fokozott gonrlot il 'IIt)V()'*
1 tevékenysrllg eszrneÍ-po].1t1}ia1 trtr.taJ rlta-
nak feJ1esztés re, a kiizosr; gí tttlvo1c.'l; e.l .í-
nyo1nek és lehet sé6eirrek k1hirr';llrr:i'Lálrára ;

iiszt onozzék a sportol f1rrtrr.l.okat; p*.i.l _
damu,.at magatartirsra, é r:tle kL uélri iror'i.ik-
nek negfe}el szakrral képc n'J1illi, islril.Lal
végzettség megszerzéséro ;

széles k rborr szervezzék r'':s nyi-t vánt>-
san értékeljék a Jil tanrr.I Jí, spr,r:tol , V{l_
lanint & J dolgoz j spor:toJ.o ve.r'i:i(,)rryrrr,ra*
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kitiin eredmé}Jelk rnel1ett, rokonszenvcs'.
sporbszerti, péIdanutat magatartásukka]- Ó-
regb1tették a magyar vivás nemzetkijzi te]eín-
t Iyét.

Á neuzetkoz1 mezoly az t:lmult 70-es
eszte is
effiEffi' r:I, - hogy egy-e6y ei:t ra-klasszis
vcrsenyz ' nellett aZ élme zony é"; a k zepme-
z ny is széLesedett és az er viszonyo}l k1-
egyenlitettebbé váltak.

A'z e5yéni versenyszámokbarr rr_incsenek
abszolut eséIyesek, 2o-)o o1yan vers;enyz
van, aki dijnt be kenilhet. Ez azt jelonbl,
hogy nehezebbé vá]-t a kiizdcJ_em, ttjbb fLzi-
ka1, szellemi és ldeg1 energia ke]_l a veIL
senyeklLez.

Á csapabversenyek up5yanc'zt a kíe6yen-
1ltett er visz()nyokat mutatják. 'A kard ki-
vétel vel 8-1o csapat szint'' egyenl esély-
1yet klizd a dont be jrrtásér:t. NíncS Vagy
Legalább is lényegesen kevesebb Lett az egy-
o,l'dalu csapatklizdelem. Ma méLr sokkal tijbb
e6y Vll-n a Br8-as, mlnt a L5:1-es vagy ha-
son1 an nagyarárr;ru erecimény.

Ilyon ne6 Jlapításokat Iehet lesziirul
az ankarai v-i.1ágbajriokság ero'dményej b ]_ tis
&7, é:Y során rendezett nagy nemze'bkozí ta-
1áLkoz k, E'ur pa-Kupa ki.izdeInek e.r:edrnényc1--
b l. is.

Ebberr az er sen kté.Lez ,]tjtt ktizde]_eru-
ben a maglfar viv sport je1enJ-e6 1s az .Lrnc-
z nyberr halad, nr1nt egy évtizede, a Szovjet-
un.L m 5ott a második }reIyon. Ankitrában 3
ktivetkez siomend erlakult ki a nemzetek ko-
zott t &Z o1.irnplai pon'bértéke1és ali.lp jiá:r.
/Lzért vizsgáJ" juk ilyeln. értéku'I,isbenn mert
,jr:1elnJ-e1q a k zelg nniinchení oIimpi-ár'a val
s1keres felkésziiIés a 1e6f bb feladeitunk',/

tor n. tor prbt. karrd iissz.

1. Szov jetunj- 1,5 1.9 12 19 65

2. Ma6yarorszá8 . 5 1 LI ]') )2

,. Lengyelország7 2 5 4 l8
4. !'ranci.aországJ 8 5 ]_ L'/

1. Románia 4 11 1.,

6. NSZK ',7 1 rO

'/, Olaszcl rszág J I

Nemzetk zÍ votratkozásban, az ankar'ai
VB krrpcsán érdemes még két kérd ssel fog-
la"lkoznÍ. Lz eg;yÍk a b1ráskociás kér'dése, iI
rnás1k a ]_e'bonyo1itás1 rerrd sjzeT. MÍrrcikett -
r t sz volt gy érrvel ezeLotb is, de most
egy kícslt másként 1ehet beszélni r Iuk. A
biráskodás az an}laral VB-n, so}rak rneglté1é-
ge szer1nt jo.Lont set lépett el re. Rende-
zett'ebb, vlta né].ktil1bb volt a b1r k1Jeltj-
Iés, kevescbb a kifogás ntikociéstik elIon.

Ugy tiinlk, a nemzetk z1 biráskodás 'qzel
.Lemo kijzellt a klasszÍkushoz, s ezzel a
klasszlkushoz. k zísmerten Jobbarr ragaszkod
Ina6yar blráskodás1 szellemtroz, a konvonc1-
onál1s szabályok sz1gorubb figye1.embevéteté-
TtaZ. Erre ubal az ismert, D' 0r1o1a-fé1e
nyllatkozat Ís.

2

éIvonalában Í'o5}a1 irelyet, Lz ol1rnp1ai r}ze-
replést tc}:intve a legerednrényesebb spclrt-
ág. Ez uLt bbi megállap1tást er siti IneB a
Magyar 01irnpiai MozgaLom |) éves évfordul -ja alkalmáb l kiadott. l. számu 01inp1a1
I]ul1etin stat1sztikája, amely szerlnt a vi-
vás 2| arany, lf eztist és 1l+ bronz, tissze-
sen !2 érméveI a sportágak rangIistáját ve-
zetI.

Ez természetesen kijte1ez is benniinket.
A sportmozgalom általárros célkltiizéseinek,
feláoatainát negval sitása mellett, a tár.-
sadalom, amoz1alom, a spor'tszor:et k széIes
tábora elvárja t ltink, ho5y a jijv ben, min-
denek el tt a miinchen1 o11"mplán' eddigl o-
redményeinket, lragyonánya1nkat folytatva
Szerezzijnk tovább1 s1kereket a magyar sport-
nak, elisnerést Népk ztársaságu::krrak. En-
nek szem el tt tartásávaI kell vlzs5ální,
e]emeznÍ helyzeti.inket' megszabní foladata-
inkat, végezni munkánkat.

A sportá5 helyzetének elemzésekor most
cgy éve rnegál}apitottuk, hogy szakosztálya-
ink száu.a L962_toL 69-Is I2]_-r I 6)-ra szti*
kíift le, az ubols e6y év a]att /68-69/ L1
szakosztáIlyal lettiink szegényebbe]<. Most,
L97o v 6én 62 szakoljztály' B sportlskoIal
viv szakcsoport, ! utt r lnázi vlvÓSzakkijr
mr-ikociik. Ezekben 2)16 nnín sitett versenyz ,il]'etve LB6J kezd novendék vesz részt a
mrrnkában, sporto}. A nln slt s szerÍnt a
kijvetkez fegyver'nemen]<ént1 slattszt1ka á11
renr]e1kezéstin]<re r

' 'b r n.t r pbt r kard Qssz.
.I . oszt .

Il.oszt. 85 79 66

TII".oszt. 2r9 L4?- 78

?2 
'o2L56 6L5

IV. oszt. 419 ,69 85 262 LLr5
Összr;sen: B+? 65L 296 562 2156

A statlsztika azL muta.t ja, cbbon az
el,lzte,:nd ben sikerlilt rne5á1l1tan1 a szak-
osztá1yok szrámának hos;szu éve]< ta tarb
cscj]cken terrdcncÍáját. Ezt r' m_urel hozzuk
aZ t>rszágos értekczlet trrdomására, nlnt a-
hogy ijrtjmtjrL]<re szoL1áJ az ls, hogy az Utttr-
r Sziivetsé5 scg1tségévt;l, sioros cgyÍittmti-
kodéssel siker.tilt tobb utt :r b.ázban v1v _
szakkiiroket beindltanl .

J]ázÍsrrink me5szilártl Ítása vonatkozásá*
barr is kedv'czoek t-apaszbalata1nk. A határo_
zatok a.lapján ebben az eszbend ben már egy-
re jobban érvényestilt a dl-fferenc1r1]_t veze_'
t sj_ 9Jv, mel;rn_ek ala..pjál .szakog3tárygJ'ntte5y rcsze rurgyobb anyagi és erkcjlcsl támo-
$atást kapott. Az MTS k zpont1}ag és terÍi-
letileg kiemel'b viv szakosztályokat. Ezek
helyzete nár ebborL az évben ís jelent nen
sz1J.árdult, ellátottságu.k javult. Most foly-
nak az el késziiletek, ho6y a Jciv ben & m&-
gasabb szlnt'ti, na6y nerrrr;rlsé{5 és 1ntenzl-*
tásu edzésekhez sziikséges'feltételek e5yr:o
jobban rend'eLkezésre á11Jarurk a szakosztá-
lyokban.

Mlnde'nt sszeve;tve, a sportáE5 elterJo-
désénekr Varsenyz l állonárryárrak az L97o.
évi mérleg a korább1 évekhcz vJ_szony1tva
keclvez bb képet mutat.



Ha ez a tent]encia tovább er s dJ-k, k -
zelebb kertil aZ oktatás és a biráskodás
e6;rmáshoz, korrnyebb fesz a vdrseItyz t< hely-
zete.

Várbat egy kedvezo foJ-yamat negindu-
lása az cgységes szellemri, a vívás sz psé-
6e.Lt a klasszikus tcchnika kibontakozását
cli5segít biráskodás 1rányába.

Á vB lebonyolítás;i verserr]rr.endsze4kénléErn.-
ilffi-Tffiffites, évek ba nagy csata folyik
nemzetkoziIeg . EZ a csata az e]nrul'b évek-
berr tcjbb 1ebonyolitásí rendszert eredménye-
zatbo melye}';et alkalmaztak j.s a nagy világ-
versenyeken. Volt már dir:ekt-kieséses, ve-
gyes, índex-számos lebonyolitás, de egyík
sem bizonyuJ-t kieIégit nek, mindenki által
el-fogadottnak. A kérdés tehát még forrás-
ban Van. Nem ker'iilt n1ru6v pontra. Kiváncsi-
an várjuk a 1egut bb készitett oezllék:ma-
Ryar iávas]-at ércc]menvet. /A liiiaam|.
rncrtet j:uk./ Tde je volna már egy hosszabi.l
ideig érwényben lev , a vivás sajátossírgaí_
nal< j 1. megfelel , korrekt versenyrendszert
alka]-rnazn.L ktilfoldon és belfijldon egyaránt.

Az MTS vezet, szerwei, a MOB célkitti-
zéseib l fakadti fe]adatainkat ncmzet,ktjzi
vonatkozásbe.n er k vetkez képpen fo8a1rnaz-
tuk meg: 'rMindcn er n-l<kef torekedni. kel1
arra, hogy a nemzetkozí fej} d ss'l t &Z e'l-
re ttjrt szovjet viv sport fejl dési ijte.l: -vel, 1épést tud jurrk tartani. lVlÍndent el kc;Il
lctjvetntink, hogy mc6tartsuh a Szovjetunii;
mcig tti másorlik he1yiinlret és f 1e5 kardbrrrr
rrijve1jiik pozici n_]<at. A vi_t-á65bajlrokság;i c-
redményes szcrcple srinkkel nove1jiik vív _
sportrmk, egyberl a magyar sport tekirrté1yéb
és ezzel is serkerrtsi-ik az ifjuság bekapcsc'l_
1 dását szcretctt sportá6rrnkba.'t Ugy gorldo*
lom, a szerénytclenség vá,1ja rrti.Lki-il, b sz-
kérr állap.Lthatjuk mc15, hop5y czt a fcLadrr-
burkat becsr-i.Le ttel tel je sit;erttr-ik. Ezt bt-
zonyitják a nemzetk-ozi vcrsenyek, }Jur: pil-
Kupa kiizde1lnek, & l;zociálj.sta or'szágok ver_
senye1 l &Z IIrrjvclrsiade és mirrdenc.k e1 tt, aZ
ankaraj- vi1ágba jrrilksí45 err.'dmí--riyci. R s zle-
tes ísmer'te tésc rrgy véJ en'r, n lklilozhet .

Fel}raszlrálva. az al.kalnilt, errged jék nrc.g,
}rog'y ei:utta*L is kijszonetet mond jak mírrdazol<_
nak, akik errnek a fr:ladatnak a megval sitá-
sában |jzerL\peb játszottak. Tgy mindenek e-
1 tt Pézs;a TÍbornak, a párbajt,írcl;a..pat bas-
jaírreik és il'z Ankar:ában más ver[jcnyeken si-
kcrrel szercpelt valamennyi vcrsenyzonakra
fel'készí bés sor:án kozr:emti.kod nrínden asszÓ-
partnern.ck. Kos;zon.:tu-1, mond jak Dr. Bay BéIa
vezet cdz .nek, arany rrnel; veriiLlnyz ink t-.d*
z, lnek, neve1 inek, a vírJ'ogatt.rtt kerct va-
J amcrrnyÍ edz jérrek, a k zr:emiikod klubed-
z krLek. Kijszonet illeti a csap;rtba vcl'seny-
z t ad e5ye srile be:k 'F)J rrijkségc- j_t , l;zirkr; szLá_
1ya1nak vc:zet ségi:.it' MTs tatai ci|z(5t'íborá-
ban do1goz minden spo::ttársunkat. ak1k a
na6y, de sok-sok apr kornponensb l- sszc-
cv d Í]eladiat me6va-l-Ósitásábarr kozremiikoci-

tek.

Áttérve a% e éve részletesen fel_
. évi }razaj. von;ltko-

zasu valtozasa"-zasu valtozasÉ]"1naK eaemZeSele. a KoVct'E*

A vivás íi Inasyar testrrevelésí és sporb-
moz6a.1 omban továbbr:a 1s a vL'rSenys['orto](

A versenyzoL á11onány tudásának szÍn-
vona]-ára nagy ér-t.talrínosságbe'n az mondhat
e], mint tavaly. A'z élrne z ny a nem.zetkcjzi
éIvonalban f o5}a1 helyet, amint ezt bizonJrr-
totta Ánkara is.

A kozépmez nylínk színtén rnegáJ-lja a
helyét e nemzetkozi pástokon. .Lz idén kii-
1on<jsen szépen szerepelt a ltB't válogaf,ot-
tr:nk a szocialista országok versenyén, az
Universiaden és egyéb nennzetkozi versenye-
ken.

Nen lehetiin]í viszont elég_edettok a |u-nior koru utánp tlásun-k nemzetkijzi eredmé-
nyeivel, tudásszintjéve1. BiiJr keIlemes me6-
J_epetést' j erednén;rb produkáltáJ< a Baráb-
sá5 Kupa ideí velsenyein - s ez mutat bizo-
nyos kedvez vonásokat is _, de az ifJusful
vi1ágbajnokságon a korábbiakkaI szemben csak
egy karcl ezristéremre tellett.

Megá11apithat juk,
nyegesen nem vá]tozott
sem a k zépnez nytinkbe
száma. MÍndkét versen Í rét

.Lz c.ddigiekn l kedvez bben alakult az
ifjusági és a serdiiI koru utánp tlás neve-
1és" E kérdésben éppen az ].97o-es esztend -ben mutatkoznak a.'l c.ls gyiirncitcsel annak a
rendszeres' Szo.t'B'a1nas, komoly anyag1 és
szcllemi errergíáva1 végzett ríunkárrak, melyet
a l4-).'/ évcs }eorosztá1yok oktatása, nevelé_
sc és versenyeztetése terén végeztiink. Az
ebben a korosztáIybarr foglatkoztatott nijven-
d kek számai I/+Ll+ Í'o.

A'z egyr.e kozkedveItebb serrii.il és 1fJu-
sá5i kiváIaszt . il]etve bajriok1 versenyek
korzcti vorscnycÍn az idén kcjzel hatsz ázan
induLbak o1, s az tlrszÍlgos dcjnt n nnintegy
kétszitzan k|izdtlttek. Ez a rrrult évekhez vj--
szonyitva szép számszerti fejl désr l ta-:rus-
kodik. A tudásuk is nagyobb, mint két három
éwel ezel' tt. Szlnte m1nden fegyvernemben
mutatkozík néhány tehetsé6es f1atal, aki to-
vábbi szorgaImas mrrnka esetében eredménye-
sen készlthet fe]_ a kcjvetkez évek í.fjuáá-
5i vil ligba jrr'okságaÍra.

Á sportág elterjedtsé6e, a szakosztá-
Iyok, versenyz k sza:nbavétele után elemez-
ziik néhány mondat erejéi5 a v1vásban foly
sza}gnai munka szinvona]-át. Ebben a kérd s-

os érvényr'i me6-
álIapitást, mert a szakmai tnrmka re1tételeJ_ edzo, terem, felszerelés - nem egyfonnán
állnak l:c nd e 1 ke zé stikre sZ ako S z t áryáinknak .
Csak az eaz k feltételet javuIta}r1ényege-
sen' a teremhelyzet viszont váItozatlarrul
rossz, a fe1szerolésok iigye sen alaku1t
kedve1oen, Kovetkez sképpen pozítiv válto-
zás az elmult évi helyzétytez vjSzony1bva
csupári az :Lskoláztatás ldeJének ncjvekcdésé-
benr. í]Z edzo s ta_nitvány árártyszámának kod-
vezÓbb alakulásábarr, s ebb l k vetke z en a
lnurrka intenzÍtásábarr flgyelhet rreg. De még
ez Sem általánosan' csak t bb szakosztály-
ban volt tapasztalhat .

A k.iizpontiIag kladott m dszertanÍ an;ra-
15oi<, a HÍrad n kereszttil kozzétett szakanya-
gok felhasználásár l, hasznositásár l., csak
hcIyenként tudtunk tapasztalabokat 6.yr"i Jte-n1. E tapaszta].irtok általában kr-.dVe zoe\c.

hogy az év során }é-
sem az élnez nyiikbe,
bartoz vcrsenyz k

bovábbra
sm



Á sport1skolal" tantervek, a vá1ogatott fe}-
készril,isl terveinek az esyestiletek szakosz-
tá]_ya1ban a korábbiabaál széLesebb k lii me8-
lmrérése, a tervszertibb olcbatás és verbenyz'
el kész1tés irányában hatott.

A.z oKat -nevel nunkánkban a korábbi
s1etség_ ttirelmetlensé5 hetyett ma frZffi-
Fe-ffiT5-trelyen tapasztalhat egy kedvezobb
vonás, a pontos, szabatos tecbnikai m.o6a1a-
pozásia vaI tijrekyés. Enrtek kapcsÁn az i_
dén már sok helyen nagyobb su1yt helyeztek
& Jobb lábmu::J<a, a tisztább pen8evezetés, 

-az aIapvet techníkai e1emek helyes elsaJá_
t1ttatás ra, a verserryz' t; jobb fizika1 neg-
a1apozására.

E térna kapcsán roviden sz lok a válo-
gatott keret e% évi mrrnkájár I is. Ánrryit
k1vánok megemlitenl' hogy mig tavaLy az o-
l1np1a után1 kiengedésr l, a keret hetero-
génségér l, aZ edzésmunka er s hullámzásá-
r 1, áz egyesekné]_ e]_ forduIt nagatartási
hiányossásotr t tett enlitést a beszámoL ,
acldig most az L97O. év1 mrrnkát k1elégit -
nek rtékelhetj k' s t a vá1.ogatott keret
tagJairrak tobbsé6éhé1, jonak itéIhetjtik.
Yersenyz'ink a klubedzéseken kiv r a vá1o-
gatott koz s cdzésein az év során kb. 4o0
éazés rát dolgoztak. FéIdaképpen k1enethet-'
Jtik a párbajt r válo6atottakat, akik egyes
edzéseken ro-i, versenJrassz t vívtak. Errrry1t
á1talába1 olyarr kétnapos Yersenyen v1rmak,
amelye.n 120-1.40 indul van.

Az év sorárr fc;kozatosarr javult a mun-
kamorál, vált cgységesebbé a csapat. H1ányos-
ságok, fegyelnezetlenségek is el fordultak,
s 1lyen esetek}len a vezetés - a figyelmez*
tetég me llett - bi,intet sza.rrkcitikat is aI-
kalmazott. 'VáIogatottrrnk az an}larai VB-n
már egys ges, {it képes csapatként lépett
fe1 és a sikeres szcrepl_és no.ellett sport-
szeriisé6b J- is je1esen vi zsgázott.

Á versenvrendszert. ba.inoki rendSzert'.
.a m]-rlosatest v]-zs8alva az e Lmult eva neJ-y-

zetffibesen csak a nnín sités tpr .rr

vált oz,ott 
"

Versenyrend szeriink kÍalaku]-tnak rnond-
hat . Ez év soriárr 2+7 lr.lJ-onboz osztál'yu
és 46 bajrroki / egyéní'és csapat / versenyt
rendoz ijnk. Nem teljes felnLérés alapján o-
Iyan megá11apitást teiretr-irrk, hogy verseny-
z i áLlon,ányurrk folyamtrtos fogtalkoztatásá-
boz, a min sités negszetzés hez és ne6'védé-
séhez c-'le6cnd verseny ker{ilt megrendezés-
I r Ki.ilon sen Jtinak itélhe't a serdtil , 1f-
Juság1 és jr.rnÍor kor:osztály versenyeztoté-
S9r A'z évjáratí kivá'j_aszt versenyok tovább
népszer|isodtek. A raJtuk jndul k sz una n -
vekedett, tudásuk Javult .

Á csapatbainoksárrok rendszerc kerek
egéss vább er sodott a
III. o. és lr.o. csapatbaJnokság.

M1g l969-ben II. osztályban 1B egyesti-
Iot 50 csapata, a IIr. osztályban Io ogye-
stilet L5 csapata 1ndult' addíg ebben az
esztend ben If. osztálybaa 2J egyestilet 14
csapata' a ITI. osztályban 17 egyesiÍIet 10
csapata vett részt.

A versenyrendszemel
a versenyz L állonányunk

.rnin elt ésetr megvéd é sének

,

szorosan ossZeftigg..,
m]-nos].Üe seneK' a
kérd ése.

Hz év januárját l Szovetségtink javaslatérra
beveze ett uj nín sités1 k vetelméqyrend-
szer tapasztálataínk szerínt beválík. Ver-
senyeini<en jelent s számu uj min sités szti-
tetétt. sok-vorserryz cr s1'bette neg ogz'
tarynnin s1tését L9?L végéi6. Pillanatnyl-
1a8"ugy biinik, a IIT. oéztá]y nes$ze\v??é-
se-teíér]' nem lehotiink teljesen elégedettek'
/P. Vasas ITI. oo kard. L9_én/. Itt továb-
bt tapasztaIatok a1apján ke}l me6feleJ_ fl-
nomításokat végc zrt:..

Az év során gyorsan rea6á1t etn ksé-
giinJr az els tapasztalatokra * s mint ls*
ilerebes, olyan áont st hozott'- Fog{ 1".?Y-
Járati versenyeken a 1e6magasabb nanos}tes'
ánit meg tehet szerezn1 va6y védeni, a II.
osztályl A t rszérmokban I. oo nln sltés
ccak a*zokon a versenyeken szere zhet'o vagy
er síthet meg, amelyeken 1e6a1ább a k zép-
dont t l elektiomos taltilatjolz ve:.- rende-
zi..k a versen;rb. Álapjáb":-r véve e téren fej-
1 dést tapasztalhattunk.

Lz elrnult íd szakokkal szemben j val
kevesebb volt az ugJmevezett 'ttiresjáratu't
verseny, a}rol nem sáíi]etett mln sl-tés és
emíatt_ áerr ís maradt el anrry1 verseny, nlnt
a multban.

Forrtos kérdésk nt és a tová'bbfeJI dés
egyik alapvet feltételeként beszéltiin}
féiaciatainx trozott az edz 1 g}látgtlPag,neg-
.iervításárril. nevezetesen a f fogIalkozázu
------=f'
ed2]oK 1;2g6an&k niivelésér l, a nappillÍ tago_
zatu ed,z'oképz s foIyana'tos' bÍztosÍtásár l'
edz Ínk továbbt<épzésér l. Nézziik, hogy+n
tudtuk e feladutokat az elrnult esztend ben
meE5va1 sitaní:

A.z eln-,ult évi beszáno]_ ban errr l ad-
buxk számot, hogy 11) ed,zot fo51a1koztat,-
tunk és ebb l 26 vo}b f foglalEozá::u' Egy
edz r.. lrrB versenyz jutott. Jelcnl-9g a
helyzet' a-k v,:tkez : szakosztál.yai1kban'..
spoibi.skoIáinkban, a tanfolyamokon és uttij-
r viv l;zakk rokberr lJo edz tevékt,'nykedlk'
s a f foglarlkozásuak szárna jO-ra novekedett.
A'z egy eáz re jut versenyz i Létszám 1?#'
re at.árutt. EZl ugx vé-Ljtik' még nerr k:Lele-
aLto e1, relépés és a szakmal lnrtrrka szj-nvo-
áalarrak omelij séhea továirbÍ er fe szj_tésekot
kel1 ten.ni a ketlve z bb edz i e-1- l.ritottság
bÍ zto s1tása é rlr]e}iéberr.

NapjairrJcban fo}yl}c az gI készltés a
jiiv évi-f lioglaIkozásu stábuszok és bén-
álapok biztosÍtása iigyébÖIl.' E k(:rdésben i-
gen }iedv ezo hozzááJ.tást tapasztaItunk az
rvlts oll, a bu<1apesti tantics s megyel ta:rács
részer l. Re-'méiJ'[ik, Lrogy a f fo6lalkozásu
edz }c beá111tásáL:a' te bd- torc]wése1nk jtiv
évben is err:clményesek 1csznek.

lMege1éged sset l;zámoltraturrk be a nap-
paIl ta$ozatu edz képzés r"irlyér l tijbb vo-
natkozásban is. Egyrészt, mert bár kom.oly
IIt)hCzsé6ek árán, de az MfS scg1tsé6ével be-
Ínt]ult áz uj rivfolyar* .29 f vel; niásrészt,
mert a hrrllgat k víciéki és budapostl ará-
nya kedvezoel alakult; 'továbbá' mert Taga-tártásuk, szorgirlmuk j . Je1en1e6 els vlns-

-tgáÍkra készíiln k. S1kéres; v1zsgázást, tcivá-
nunk mindanreyiukrak.

A lcvelo'z tagozaton. ielenle6 7 f
foly atJa szakedz í tanulmránya1t. Ta:ráralk
megállapÍbása1 szer1nt Szorgs.Imas&n ba:euI-
:rak, nijve l ik t uclásukaL.



Kedvos SporttársaklÁnb1c1 juk 1gon tirvendetes.

A'z edz k á]_talános továbbképzése terén
nen s1kertilt negfelel 'eredményeket e1ém.1.

Ked}res Bporttársak|_

EI rkertiir-k az e5y1k Icgnohezebb kér-
déshez' a tárgyl feItéte]ek b vitése torén
kitiizijtt feladatok végreha|tásának értékelé_
séhez.

Ebben a foladatcsoportban az o1 'reb.a-ladás neglehet sen nehéz1 ktizdelmes. A.z e_
gyes kérdések nregoIdása kevésbé ftiss vor_
senyz lnJ<en, edz Ínken, sportvozet lnken,
mint a fentebb tárgyaIt kérdésekben.

A f szerepet 1tt a pénzl 42 anyag' a
kapac1tás játssz4 és a f rendez L szeiepet
sem m1 t ltjtik be. Rránk a szciveg1rás feIada-
ta hárul, de ez sem statÍszta szerep. Á-m1
sz veggytijtenényi'inkben els helyen sze:repeltl
a terem8ondok fokozatos megoldása. Eredmé-
nye1nk szerények, de nem Iebecsi.iiend k. A'z
v sorá:: felujitásra kerl''ilt a BSE terme, fo-

lyanatban a MEDOSZ terem felujitása, helyet
kapnak v1v ink a nískotc1 Sportcsarnokban
és me8oldí,dott. néhány más viv szakosztáryuÍ]k
tereni6énY :

I{Ínt igen nagy Jelent ségti el késztile-
t1 nunkár l számolhatok be értekezlet'Íinknek
a BSE' a BVSC és a D zsa teremép1tés1 ter ,"ei-
vcl, a,Vasas teremb vítésÍ tervével, a SzoI*
nok1 MAV' a szombatheltrl te::emépitésí tervek-
ke]- kapcsolatosan. Á fe]_sorolt helyeken az
L972_es olimpiát uj viv ternrekkel Bzeretnék
k sz nteni. Ámen:r.yÍben e tervek megval suJ._
nak - és ebberr kételkedn1 níncs jeIen}eg o-
kunk..- , akkor a k vetkez két évben nagyobb
fejl(idést rllnk el, m1nt az utols Jo évben
egyi.ittvéve. Tehát a teremsondok rne6;o1dása
utJán az idén egy szerény lépéssel jutottunk
el re, de a tcjbb oldalr l ne$nyiIvánul se_
61tség alapján egy jelent s Íejr oés }niszij-
bén állrrnk.

Á technikai berenr]ezések fejlesztése
vonatkozásában ís hasonI a hcJ yáet . L9?o_
ben inkább c,sak e] késztileteket slker.illt e1-
vég9 zn.I. Jelont s k zremiikodéstinkkel végre
e?' évben me5indu]-t a Népstadíon sportszer_
syárt rész1e5éné1 a viv felszerelése}c, gé-
pi berondezések 5yártása. Lz I\íTS Elncjkséoo
i.tiro.' bíztositotT" ne6fe1e1o- """t;sár; h;E;
géppar}unJ<at fe1uj1tsuk. A Népstad1onnal--
qe6á11apodás J tt létre, hogy- I9?o végén és
7L e1ején 20 db irj' modern kombtnált fépetkészit, a sziiksége á bozzával kka]_, ptiétoi<-
kaI.'Ez Iehet vé fogja tennl' hogy á régÍ
5épeket felujittass;uk és az e6yestiL_etekáek
negfele1 formában rendelkezésie bocsátsuk.

Nem. s1keriilt v1szont kcdvez eredménve-
ket elérn1 a fe jvéd vonatkozásában. A"z fl:1and reklarnálásrrnknak csupá_n annyl eredmé-
nye 1ett, hogy 5o0 db feJvédet kééz1tettek
1 nm-es, szabályos rostéllya]_. és hoztak for-
galomba.

A'z, elelrbromos alkatrészekkel va1 e11á-
!{sba4 gom tudtr:nk el bbre Iépni. A megol_
dást ltt Ís a NépstadÍon sportszerrészÍegé-t 1 várjuJ<, anely már erre az évre cikklís-tát.lgért 1rányárakkal _ a profi1Jába tar-toz terrrékekr l.

Szcivetségiink a sportág 1rányltását 1vqzetését aIapvet en- az MTS határozata1 a-
tapJán elkészített do}n:mentr:mok - hazaÍ és
nemzetkijzí versen;ncaptérrak, kiiIt ségrretés,
felkésziilés1 tenrek' 5 éves foJIesztés1
terv, szakma1 utnutat - utján végezt,e.
Rendszeresen me8tartott elniikségt iilégeken
tárgyalta a legfontosabb kérdéseket, szá-
m.oltatott be a kiiIijnb z teriiletekon Vég-
zett nurl}ár l, és hozott hatfuozatokat.
Megtárgyalta a ktilijnbijz bízottságok eI -terjesztését' két negyeí szijvetsé8 beszá-
mot ját és tobb izben fogla1kozott a válo-
gatott keret felkészitéséve]_' nunkáJána.k
értéke1ésével. A tavaly1 besáámot hosszan
idézte az MTS E1noksége vonatkoz batáPoZ&-
tainak a negáJ-lapitásaít, és alá}ruzta, ho6y
mind pozitiv mÍnd negativ negállapltásaÍ
sok kérdésben szijvetségiinkre is heIybáll -ak. A'z idén méginkább' mint korábban, ntik ,-
dési.inket a noveky aktivitás, tenniakarás
és tett jellemezte. S1keresebbnek értékel-
hetjiik az egész sportág átfog irányltásá-
ra val torekvést. Szé]-esebb-k rre terjedt
ki- " tapasztal"t.:ryd!g 

r ..|glyszini seslt{ Iellen rz munka. FeJl dott a szakrna1-lrá_
nyít ..tevéFen;rség. A'z ellnult év részletes,
elemz 

' fe1méi nunkája ez rr elején fo1y-
tatodott és azok' eredményéb az írányÍt ,SzeTvez munkában, a szakrnai feladatok kíbii_z sében, megval sitásában hasznositani tud-
ttrk /5 éves terv/. A j kezdet után fokoz -dott,a helyi szovetségekkel' a na8y egyesti-
1etek eln ksé6e1vel vaI szorosabb kapcso*lat' egyiittiliik dés. Tiibb eIniiksé51 ti]-risenvett részt heIy1 TS és szcjvetségÍ képv1se-
19, eglestileti e1ntjk. Á bizottsfuok tevékeny-
sége aktÍvabbá váJ_tr egxes bizottságokba uJ-
sporttársak kapcsol dták ue, néhányán elna_
radtak.

Ep-lcjn sz ln-i kell a nevel m'unkár l.
Ezt a -nal'ának k rdését ís, lehebetlen volrra egy-
ségesen ért kelni. Lehet kti.Lon beszéIn1-a
válogatott kore-bekr l, a fiataIok táborozá-
sairÓl t &Z ogyes versenye]rerr szerzett ta-pasztalatokr 1r'egyedi esetekb 1 itélve 1g.
Mindenekel tt a kérdés kapcsán néhány nézet-
P"Jí doIogr } k1vá:rok sz,5lnl. Gyakraá tenethallan1 sportberkekbent a fíatalok erktjlcsÍ
és pol1tikai nevelését végezze az iskola, acsalád, a KrSZ, de a sportegyestilet, a sáak-osztály, a spoitvezet k és édz k feiadataís. Ebb 1 az a1apvet szemléIetb ]- kell a
neveIési kérdéseket megk ze11ten1, vlzsgál-
ni-.

Ha a váJogatottr l beszélii:rk. akkor
nagy mrrnkár l, konoly erednényetr t, d
dgyben nég gyakran el forduJ- - hiányosságok_r 1 emlékezhettin_k mog. Sok nevel jolleái
beszéIget sre' fi5yeLmeztetésro, fégyelne-z sre, de elÍmerésr:e, dicséretie, jirtatorn_
ra ls sor keriilt az L97o-es évben.

A fiata-l korosztályok nyár{_ táborozá-
sa1 1gen komoly fegyelnez nrrnt<át Jelentet-tek és am1 igen fontos, a ktilijnbtiz v1dék1
és pesti szakosztáIyok versenyz I koz'ottjí' kollekt1v szelI n k1a1akuiását sogítet_
trék eI .

évi feladatok váz



A sordiil és ifjuság1 konr kardviv k ver-
senyeken tapaszta1t igen sportszorii és ba-ráti magatartása éppen ezeftben a táborozá-
sokban gycikeredzik. Továbbra is arra kell
tiirekedn1, hogy a nagy mennyisésti és ínten-
ziv edzésmunka elvégzése nellett e táboro-
zások jelent s szerepet játszanak a kollek-
t1v szelIem k1alakitásábarr és ápolásában,
a segit kész, baráti légkcir, a Éportszeru
életm d és magatartás formálásában.

Sajrros az 9syik vidéki versenyen a
szoms'zéd qegyéb l erke zebt fiatal verseny-
z k elitélend magatartást tanus1tottak és
az ott lev vezet jiik sem tudta a kell
rendet fenntartani. Ezb az esetet csak egy
pé1daként emlitettem meg' mint ahogy meg*
emtl-trlctem a sportszertitlen vorsenyzést,
a 'íburrdázástl| ls, nlnt elitélend 

' 
iito zet-

d cse]-ekedetet sportásunkban.

U6yarritt kel1 beszélni arr l is, hogy
nemcsak a vel.senyz inlcrél, de egyes vezet -i4k' edz 1nk k zcjtt ís mrrüatrozáák magatar-
tásbeli hibák. Az elmu]"t eszbend ben áem.
egy a1ka.'l.ommaJ- kell-ett foglalkoznj feln t-tek, edz k, sportvezet k magatartásbeli
problénrÉLival. Ugy éraem, mindenkinek el kel]
fo^gadni_, hosy sportágurr-kban j_s -érvéqyes az,
í}9$'y a__korrioly nunkiáLrrak s nem az ''tigyeske-désncklr, & ''r1riblinck'l kell becstilet t. el-im.erést SzereznL, hogy az eredméqyek csak-
isa j mrurkáb l ézármáz|natn.ak.

N+Sy 6ondot, kel1 forditard ama, hogy
a személyes rdekeket ne helyezlik a-k zéi:-
dek elé, hosy azok a koz s é::dekek megval -sulásáh }cercsztul, arutak els dlegessé[e alap-
lán é rwt3qye siil j enek.

Kis I tszámu sportágunk szrlk vezetoI
és edz i garniturája nehézségek árán tr':.dja
csak a szt-ikséges munkát elvégeznl. Ezért-
"ki.ilonos<:rr károsak az o5yéni hiua:r'u r faka-
tl . szcnéIye,_;kedtiseTr cííakod ások, a makacs,
ltindcrr ká]cán cs;orritit keres ', cezáron .:ríás

magatarbás. Épper, k ::ii1rnényeint<re val te*kíntettel az eg;nná,lt becsiil , segit , a
lpo1tág feladabaj.nirk rne5o1dásauaá egÍiittnu-k d veze'b lere, edz kre-van sziikség ák.

.Most e6;y évc ugy fo6aImazbunk, hogy
l;portágr14k .rrem kapott t<ctt sogitséget-á
tv, rádi és..a sajt részér l.-s t, eseten-
ként a fclel tlen, 'tstoryvadász,, ' áegit -szríndékot mel.J- z - nregnyilatkozás k n hezÍ-
tettélc nrrrnkarrkat, frít<eztét< a továbbÍ }cibon-takozást. Ez a he1yzet ebben az esztend ben
bÍzonyos rlérték1g meg:vá]tozott. E)rnek alap-
Jq a javuJ- munka, a-ke'dvez bb versenyered-
mQnyek, .de talárr a j zanabb' k rütltekínt bb
gjsá5ir 1 tevékenység is. A'sajt tijbbet
fo5ialko zot\'spor.bá5unk k rdése1vel, helyet
kaptunk a rádi és a tv sportadásaiban 1é.Az ankarai VB-kcjzvetitésr ugY érzem, sok
sportszeret maryar enbeinek- s'zerzett rij-
met.

A Viv hirad szerkesztése, folyamatos
me5jeIentetése ez évben sem norit zoi<ken k
nél}<ril. Minden' Ígyekezet és J szándék olle-
nére az uJ nyomdávar va1t1 pr trá]kozás h;-
darcba fulladt. E'bben az esztend ben sen]ett szebb klv1telii folylratunk, kéthavi
elnaradásurrk is .van, de tartalnában - ugy
Bo.nd-olom' egyetértenek - e6y kis lépést-éi-kerult a szinvonaIemel s irányában tenn ink.
Ronéljri.kr. hogy a 1Ószándék é s' az lgyekezet

jiiv ro, a jubileuni esztend ben, a Vtv -h1rad k1adásának 20. évében erédnényekhez
vezet és m'1nd tartalmában, m1nd negJéIené-
si formájábanr nind ped1s ne6jetenésének
rendszeresség ben feJl dést tu.dim} elérní.
Ehhez azonbe.n egész v1v társadalnunk seg1t-
ségére.van szi.ikség, m1ndenekel tt a pél-
dányszám me6dup1áZásában, lapu:rk rend sze_
res oIvasásában.

}. Fí feladata1nk 1971-rer

R v1den cisszegezYe az L97L. év1 fe1-
adatainkat, a kovetkez tennival k álIanak
el tttink:

- Meg kell kezdenj- az L9?I-L975_re ké-szÍtett cjtéves fe jlesztési prpgraJnlnkat.
Részletesen ki keÍt nunká]ni ei:rek a Jcjvévben esodékes feladata1t és azokat' r 1ya-
malgsln mog kell val sitarrí. Folytatn1 LeIl
a j váhagyott 1 éves oI1mpÍa1 teitészrilésÍ
programban kíttizott felkész'íilés1 mr:nkát.
|tz 197l-es esztend t a na6y mennyisésii ésíntenzlv edzésnrrnka évévé ke]_l ténrr1l Ennek
keretében kel_t a bécsi v1lá5bajnokságra ké-sziilni és az Ídeihez basonl eiednényeket
elérni.

. - A'z e6ész sportág áJ-talános fejlesz-
tését érint MTs határozat végrehajtását
továbbra is szerveznj, segitenl és-ellen -rlzni kel1 a b.at rozat val_amennyí pontJát
figyelembe véve.

- a Szcjvetség irányít tevékenységé_
nek'továbbÍ javitásávaJ- nég Ínkább uiz os1-taní ke11 az egész spor:tá6-átfogását, ered-
pé1yu9 vezetését. E téren-nagyoob goáaot
kell forditan1 a bizottságok'- a heryi szo-
vetségek tor.ékoqységére. _

- Á szakrnaí mirnka szinvonalának erno'é-se érdekében:

.. : fgrybatni kell a nappaIÍ tagozatu
eciz képzést , - a levelez száÍ<oktat ]tépzést lneg keIl re+.d eznI az alta]_ános továbbkép-zést az edz k részére.

- továb'b kell ncjveln_í a f fo61a]_kozá-
su er]z 1nk számát,

- SE - helyl Sz v, TS.

- fejIeszten1 kell a Mesterek Tanácsá-
nak niik dését 

'
:. 9j3uu oktatás-m dszertani anyagokat.

kell kÍdo16o zni-, kcjzzétennÍ.

El kelI kész1tenÍ a kardv1vás fII. ok-tat fíImet. Á nár rendelkozésre a].l f1lne-ket az oktat mrrnkában hasznos1tani kell,
szoros egyiittniikodést kelI biztos1_taní a TF Kutat -mrrnkáJávaln

- a válogatott koretek felkésziilését
a j vátragyott terveknek megfeIcl on kelIszenrezn1, ellen r1znI, értékeln1,

- az utánp tlás-nevolést továbbra is
e8y1k legfontosabb feladatként kell .kezel-
nil szcivetségi és egyesiilet1 vonatkozásban
egyaránt. Ktilijnos f1gyelnnet kell forditan1a foly*n?.tossá.Era. az ez évben megnutatkoz
kedvezÓ tendenc1á-k er s1tésére. a foglalkoz_tatás. táboro.ztatás és verseny zte @.



Tovább keII lépnti:rk, versenye1nk rend_
jének, biráskodásr:nk szÍnvona.láa.ak emelése
teklntotében"

- Egyéb nunkateriiIetekent

- NemzetkiizÍ tevékenységtinkot a kozeI-
g olínpÍa ígénye1nek figyolombevételével
kell végezn{,

a sztikséges ka1nsolatokat megteremtonl,
akt1v1tásr:_nkat fokozn{ .

* A tájékoztat és pTopagaJadalrurnkárkat
a feIadatok végrehajtásá"nak seg1téso, iisz-
t ,nzéso érdekében fokozn1 ke}l.

- Sportágunk továbbfeJle sztésétrez sziik-
séges anyag1 és tárgy1 feItételek b1ztosÍtá-
sa érdekében mínd sziivetségÍ, mÍnd egyesiile-
t1 vonatkozásban t rekedn1 ke1l a differen-
c1á}t támogatásÍ elv érvényes1tésének szor-
gal_mazásárá. A sportág, a szakosztály reá-
lls lgényeinek feltárásával, a fe1tételek
hatékony kj-használásával bÍzto sÍtani kell
a továbbfejI dést. K11átása1nkt terem, fel-
sze relés '

A nevel nunka feladatalr t sz lva ls-
nét felhivom a figyelnet az MSZMP ffi beve-
zet ben em]-itett határozatára. A'zt kivánom
alábuznÍ, munkánkat jijv re 1s a sporto]
1fJusá6 ézocialista szellemii neveI se, a
morál1s és sza]oai k vetelmények foltozottrbb
támasztása ke1l jellemezze.

Nagy fi6ye1met kell fordítanunk vÍv -
lnk ab.rat-erktjIcsÍ tulaJdonsága1 feJIesz-
tésére. Á1land an oszt n zn:L rérr tét a
példanutat nagatartásra, a tanulásra, a
becsii]_eteÉen végzett nunkára. Fejleszteni
kell kiiziitttik a kollektiv szellemet.

Versenyeinken biztosltani koIl a tisz-
ta, sportszerÍi légk rt, rk dnl koll a rend,
a fegyelem felett.

Áz MTS határozata alapJán szakosztálya-
1nkban mÍndenritt igyekezzii::k negszervezní a
J tanul,j sportol,valamintaj dol-
goz 

' J sportol verseny-Inozgalmát. Aver-
seÍrJmozgalom ere<lményeit évente rendszere_
E'en a szako sztáLy nyllvános értekezletén ép-
tel{eJ.Ju-K.

Nevel s1 céIja1nk megval sitásában to-
vábbra Is az az elv vezéreljen ben:rtinkot,
hogy az emberért ki'izdjiink' annak hÍbál e1-
lon, hogy nJ-ndeniitt a becsiiletes munka nyer-
jen ellmerést, jutaInat, a hibák, h1ányos_
ságokn mulasztások pedls elmarasztalást.

Kedves Sporttársak!

Az L9/o-es esztend nagy foIadatok elé
á1ll'botta sportágun-kat' do Jelent s sÍkere-
ket ls hozott. A slkerekben valannonnyitink
Ie1kes nunkáJa ttikriiz dik. A k vetkez évek-
ben és az t971_es évben, mel;mok ktisz bén
áJ.lunk' tovább1 jeIent s fe]adatokat kelI
megoIdanu:rk. Lz eredményekhez az országosr
a hely1 sz votségek és egyesiiletok szorog
esytittmiikodésére, a k zremtikod szeméIyek
a irersenyz k, h1vatásos sportvezet k, edz k
és társadalml nu:rkások Ie1kes nu_nJcáJára vnn
sztiks g. Ehhez a mu_rakáb.oz kivánok nr1ndenkÍ-
ngk sok síkert, er t, egészségetc

IJ:OZZASziOLASOK
Á beszrámol után a szakosztályok vÖ-

zet I. edz I r szér ] ttibb felsz lalás
h"hgz tt elt meIyek k ztiI az aIrább1akban
idéztink néhályatt

Els felsz 1a]_ Dr. NedeczEy lrászl -a BVSC 'szakoszt. veze
t t híányosnak tartja. Úern fogIa-lkozott 

'ugyanls áz utánp tlás kérdésével' a vidék
sportfeJIesztésével és azzal' hogy m1.Iesz
?2 után? HanEoztatta a technlka1 fe]_készii-
ié= rotozásáil'ak sz'íikségosségét. Nyomaszt
a tárgyí felszere1ések hiánya.

Denk LászL a BVSZ eIn ke r Sa jnáJ-at-
tal t H-k Pedtg
eIs sorban érdekeltek, níncsenek Jelen.
Hangoztatja, hogy konkrét segitséget je-
lent a kieneIt sportkcir k megseg1tése. E-
zekng} a teremb v1tés nyrrjtana a legnagyobb
seg1tséget' BeszéIt a szahna1 továbbképzé*
r l. J lenne egy edz -zsiiri egyiittes to-
vábbkép z taafolyam megrende zé sa.

Zatkal1k LászL /Yeszptén/ kér1' hosy
attép sebbénés
tiibbet- a viv sporttal . L97L-t 1 vezesso be
a viv szakosztályok ran sorolésát. A nuJ-t
évben negalakuIt" vidékí-B Izoitság éven e
legalább-kétszer iiIésezzen. Az ed,z blzott-
sá$t l kérí, hogy edz I id nként láto6as-
sanat eL bozzájuk tapasztaIatcserére és to-
vábbi szakna1 tanácsadásra.

EIek rlonat a vÍv k ttiizete sok kl-
vá".'1íffinaga után. Kér1 a t1ezta
negjelenés fokozott ellen rzését, morb ez
mlndennek az alapja.

Szent1stvány J zsef /Szol.nok/ t feIvo-
ti a isko-
}a16azgat k kegyét l ftigg a kÍutalás és az
e]-utasÍtást sehol sem leb.et megvét 6y.nL.
Nagy bal a lané-hiány' v1sszavet1 a fejliid
á8at. Kéri, hoBy rendozzonek TV. osztr YQ]}-
seqyeket, amely min slt, mert jelonleg a'
Iv. osztáIyu vív k számára do faKo n1ncs
verseny. Á- zstiri-továbbképzést Ís szor-
6al.mazza, mert Byenge a zsiirigarreitura
színvonala. Á versenyzés fegyelnének meg-
sziIárditását javasoIja. Ké.r1' ho8y a vl-
dék1 v1v életet ne kezelJék násodrendti kér
désként . A' ki5zépÍskoIaí bajnokságot tegyék
sztermert akkor már kevés a verse4yr Job-

ban Ís Iehet felkésziilnl rá. Uttijr olín-
p1ára szorgalmazza a viv sportr:nk részvé-
te1ét

Tar1 lgtván /os}/t D.om látJa a párbaJ-
tru tat izto_"ttá--
sát. Eddig az ijttusáb r p tolták a sztikség:
letet, do-ezzel most már nem lohet boérrr1.

Maszlay la.Jos /Bp.Honvéd/r Mlnt az
orsz.-Btr BIz,. el-n ko a zsiirl elleni klfo-
gásokat abban látJal hogy a vlv k akcl 1
nem szabatosak. Ezeket a csapkodásokat ne*
lnéz klbogozní. legyenek y|y${nk techrr1k&
sak, axcí. trat Jellemez?,e a szabatosság'
akkor heIyeson tud dijnten1 a zstirl Ín' a
birráskodás fel fog Javulnl.



lemben keresz iiJ-y'lnnl, hogy csak egy sport-
szerbolt fo8 Jtiv ben a v1v felszerelésseI
foglalkoznL. Tz a,Muzer:m kijruti bolt, ameJ.y-
nek vozet Je YE[JIÁ[[[I ot. I{a a szakosztályok-
nak vala.níre szi.ikségiik Va.n r u6y t koressék.
Ha az tizl-etbep ninss, ugy" sehol s1ncs. A to-
vább1akban arr l sz lt, hogy a felsz.erel s
kereslgt csokély, n1ndcisszo év1 néháqy száz,
ezért oxportra álltak át' mert abban nagyobb
az 18ény. Egyel re mindent kapni, ha ma.Bas
áron 1s, klvéve a párbaJt rpengéket. A 5yár-tásunk exportra val átá11ltása azt eredmé_
nyeztor hogy kényteIenek vagyunk Nyrgatr l
1rn'port áJ-n1 v1v árut .

Székely lÍbor a TechrrÍka1 B1z. szem_
szijgéb l szÓlalt f-e]. SÍkertilt a kereskede-

ijsszegeket szÁnnak épiiIetek, ternok1 Iéte-
slitmények fejlesztéséro. vldékí városokat
ís beiitemeztek a feJlesztésí te]:\rbe. Igy
Székesfehérvrárr, Veszprém, Kaposvár szorepel.
a fejlesztés1 tervbon.

Dr. EperJesL trászl az MfSZ oIniike.'bartotta neg zár be széd'éb. Hangoztattat
Ezekben a k ltségekben m1ndenk1 benne va!..
Nen csak Budapest, vldék 1o. Kijztisek á ntrn-
káÍrk' k zijsok a problénák és kcjzijsek lesz-
nek az e'rre szánt sszege'k is. Meg koll
sze:rrezn1 a mu:rkánkat, oÍs sorben a felké-
sz1tés1'berrriinket, amelyot k1s problénákon
kezdve ép1ttink fol nagy egésszé. Á v1déket
patronáljuk. A'z edz b tzottság 6ondoskodn1fog a tapasztalatcserék neg:val sltásár I.
Minden negyében edz akadén1át szándékozunk
Létrehozn1. Minden virlogatottat kijtelez{ink
a zstirivlzsga letételére. Á katonaságsal ls
felvessziik a kapcsolatot, s azt hlszem a
továbbvivást lehet vé tudJuk ten:r1. FeI ket}
hasznáJ_n1 a Krrtat lnt ézet tapasztalatalt és
eredményeit a jobb és hathat sabb mrrnka é::-
dekében. Probl náJnk nehezekl de meg fogJuk
oldanl valamennylt.

dr. Szatnárl István a MTS 0T elnok]re-
J-yett agasabb
színten ke1l dolgozn1 és veze 'ní. Lz utáa-
p tlás rendklv[i] fontos, mert 72 után a je-
1en1e6i vlv r nagy része k1iireged1k. 1971-
ben 24 rn1lli val adnak t bbet a sportra,
mlnt azel tt. Ez 2A % tobbletet jelent.-A
k1enelt szakosztályok ennek az osszegnek a
80 %-at kapJák meg. Á viv sportot gyorsab-
ban fogják fojleszten1, nrlnt azeJ- tt. Nagy

Versenyr l -versenyre
Rovatunkban el szcjr ls e69y dokumentumot adunk kcjzres a.nelyben a Magyar Vlv Szcivet-

ség elnciksége szabáIyozaa a hazárrkban leborryolÍtásra trerlit vlv versenyéx r:encljét.

ffi A vívoversenyek rendie ffi
_ A versenybÍr bÍzottság L97o. VITI. 2+.-I e1n ksé6e eI tt et aoott beszárnol ;ában
'!versen;rrend'l kido1gozását és nÍnden haza1 versen;ni:lkcjn val ktjteIez a.kalmazásá' java-
solta.
A'z.}í]. SZ elnoksége a javaslatot egyhanguJ.ag elfogadta, annak T $r]z rlcesztésével & Vers rr;r-
bir b1zottságot és az MVSZ f titkárát bizta meg és ánnak betaitását nin<jen bazai vorse]
nyen kcjteIez vé tetto.

Versenyrend
Cé1jar Haza1 versonyeinknek a versenyszabályokb'an el 1rt m do:n val megr.endezése és

lebonyolltása, illetve atlversenyrendl|-ben eI irt rendelkezések betartágávaJ_ versenye1nk
sportszerti, fegyelmezett I gkorének bíztositása.
4 veqsenyrend. botartásáért .felelQs szerv'. 1lletve szen Iyek;'
a/ a versen;rb rendez szerv /szovets Br sportegyesi.ilot stb./
b/ a verseny kirendelt f b1rái,
c/ a nrikod' vezet' bir k /zsirlelnokok,/
d/ az MVSZ által esetenként ktk rdc'tt ellen r.
Rendelkezésekl
a/ A versenyt rend,ez szerE feladatal.r

A v1v verse.ny zavartalnn techn1kat lebonyolitásárrak íeltételelt a rendez egyestilet
/ szovetsés/ Í<citetes bíztos1tani. Éspedígi
- a verseny kezdote el tt L/2 rával a verseny szÍn}:.elye telJesen kész áIlapotban
Iegyen, azaz

szabályos pástok klrajzolva,
- ? yergen; ffiolítáéáh<íz áziikséges

tek névJégyzéke, versenyjegyz kt'ny st.ffie1ttvÍ'vottveráenyekénagépiberendezésekk1fogása]-an'iiienképos
ffiak rondelkezésre'

- gondoskodn1 tartozlk versenyo.rvos jeIerilétér l.



Ezen feItételek Baradéktalan neslétéDek elle!órzése elBósorba! a rendezó eByesiilet
1lletve szö,vetgée áJtal ktre&telt veisenyt1tkár feladatar ezért ngvezett 1,/2 óIával a Yor-
seqy kezdete €lőEt köteles a voreeffEZE[Efffi negJelená1.

bf Á 't.€r8e4Y fóbl"Iálnak felatlata1t
Haza1 verBonyeid{en a }I szerepét tólt1k be. Elsósorban ók íeletósék a veTseDJr!€k a'
versenyezabáiyokban elólrt rendelkezések Ealad é}cÜalan botartáBával üörté!ó leboqYoli-
tásáért.
Á verseny lebonJrolításával kapcBolatos feladata1k:
l L/2 órával a verseny kezdete előtt érkezzenok a versoqy sz1nhel;róro'
-'a veTsenJrtÍtkórtól vegyék át a verse4ykÍirást, a nevezés1 u6tát' az elóílt EyontBt-

ványokat'
- győződJeáek ne8 a Ye]eBeqY sz1nhelyénok szabályszoiil glókéezitéséÍől' BópÍ beToldezés-

rő1 stb.
- a verserLioTvog bevonáBával I/+ óTávaL a velgeny kezdet€ o1ótt loJeloatkezók ta86á€1

kiinyvét íegyék át éB állapitsá.k neg az i4du1ás Jo8osu1t,afu6t. / bevezetett osztály-
oÍnósl_téB. taatl1J. oIvo81 i8azolást 8tb.,/

- késve érkézóket ne!. eng€dlk a verse!.Ye! ollldulDl.
- ve8yék Eévjggyzékbe a te8jetent' k1ránd91t vorsenyblrókat 

' 
késvo érkezóket 1ehet61e8

ne-lzerpetieéáékr aklk pöáts tejer.entés nélkiil eltávozta}i töTölJék a névJegyzékből
és biróí di'lat nen kaDbatlak.

- a versonyk1irás alapj-án á].Iapltsó}' neg a verrseny IebouJrolttásÍ reld szgrét 
' 

áll1teá}
összo a csoportokat éB osszá} be a ver8e\ybiTá]rat 

'- az össze}r1vótt verseayzók ée birák elótt h:LrdesEék kl a'z alábbi8.kaü !
- induI k szin'át,
- a verseny 19}onyg11tíyl.Tg_nd szetét, 

.- B. V fseny e]_ reláthat id beosztását,
- a vorsenyz k, edz k, egyesiiIetl vezet k és r,.éz k fegyelnezett, sportszarti

tosltásáia v natkoz reídelkezéseket, az vási dljjal kapcsolatban hozott
tot,

- sz litsák fe1 a veIsenybirákat a batá]rozott' erélyos ée pártatlan blráBkoalá-sla' a
epor1,szerii, fegyelEezett léEk I blztosÍ sáTa.

- hirdessék ki a cBoport éB zsiirÍbeoszt ''lBt és lDdttgák be a vo3s6nyt._ fent1ek k1h1Í{oté6 ve1 egy1d ben a vers nyoTvog ell.gr. ÍLzze a ru}'ázat sábálJo s
vo1tát r- a verseny folJraEán a f blrák állalxd an és folyauatosa.n fisretJék és ollen r1zzék a
veTssn'z k' edz kt néz k na6atartását és a versenybir k nii.ka'd é sét 

' 
arr l a veraeny-

Jegyz k !'Jrvben teByenek Je]"entéBt,
- vlselJék az egyelruhát va8y enblétsát,
- vás esetén' azt csak a 100.-Tt. vág1 d1J leflzetéBe utáJl táÍByal lák.
- a ver'seny b feJozése utá! al]llak végerednényét TijBz1tLk. az e]:ednénJÉ kihtrdetÍk. a

vexae4ÍJegyz kfjnJrveket pontosan kltijltik és aJ"álrásutkál bíte1e81t1k' gondogkodnak
al]c 1' hogy azok a vercenJrbitkár utJáa az ílletékes sz vetséghez kefiilJenck.

c/ Vezet bir k,/zsiirieln k V f ladatal.
A viv versenyek 6porlszerlir feByelnezett léEkairben va1 lebonJptitásfurak és a reÁl1s
erodné!)rek k1alak[Lásiírrak le8foÁtosabb blztostt ka a nagasezlí ti, pár:tatls! bÍrásko-
dár. Á na8asszi.otii' J b1ráskodás alapja a b1_cáskodás BzabályalDak, a taIálat eIbÍTá-
láBá]]3& tijkélotes 1snerete éB azok pártatla! atkalnazása' ya18[1l].t példanutat na8a-
tarbás és erélyos' batározott nérki'Zé eve zetée.
Á zsiirieInijknek ktjtelessége a verser].yBzabályokban ég a nverseqrrendll-be!. ol Írt kaiv -telnényeket betaTta_ai és n1Ddon versenyz vel és jolenJ.év 6zené11yo1 bétartatn1. E!'-
oek éTdekében a verseqyszabá1yok fegyetn1 hatáTozatai rendkiYtit1 biiatetés1 Jo8okat lsblztosítalak a zsiirÍelniikiik részére.
l zs r1 elnijkéaek fetadataí a roérk zés eI tt é6 aIattt
- v1selJek az c8yeDÍuhát. vaBy enblénátr
- kardvlvásná']. éa gzáraz t rné] felátlitJa a bgosztott szavaz blráít 

' 
f1gJreleEmol 8.z

8ye gij1et 1 hovatartozásu_lcar
- szavaz birált felkérl a pé1riaad nagatartágra ,/cL8arottal beszélgetég a vÍv kJraJ.

vagy néz kkol' leiilést stb.,/ a határozott vélenény ny1lvánttágra és pártatlanságra1
- ellen :rz1 a pást helyos nérete1t._ a nérk zésre feláu viv lo'ál né6 e5yszer elten 3zi az ltiizetiitgt és feB]rver tket 

'az eByesiileti enbléna neglétét stb.,
- ktil n s ,su1Jrt helyezzen a versenyz sportszerti' fe8yolnezett v-l6olk d géIe' azt tslF

déD' esetben' nirrden verse.nyz t ]. kijvctelJé 1s negl
- a fe8yelen blztositása érdekében ne tiírJ i'n o1 a versenyz réezér l báÍlllyen fornába_n'

rnegny1]váou} nentetszés nyIlvfulltást' pI. cor0b-csapkoááBt, taIátat helyéirek tsuto8a'-táaát' a fcjyéd lekapkodá8át' Y1tatkoiágL az oldalbi!ák}a]- _ 

és a zsiir'l l!.ijkke 1 
' 

a pást
6n edély nélktili 61baayását' feBJrver-re} a fiilll csapkodását r L]r'doko1atla!. fe8Jryerc86-
Iétgel'ést 6tb..

- f1gyelneztetés utá_n határczott8! IJen' a feBy lnÍ szabÁlyokb9-u el 1rt Josa1val. a.ug-
lyeknek éBszerti' lBazBfuoa a_lkalnazása reDd8zeTÍnt ni.aden sulyosabb eJ.fajuJ'ásl]rilc elo-
Jét ve szÍ.

- sportszerii, feByelnezett 1é8kiilt veszélyeztst odz l v&sr eaJres let1 vezet l'. vaBy
néz k fészér 1 t rlén kiizbesz lásokat ' va8y Bért e8JegyzéÁeket l1o tiirJiin é1l

- ál.IaJd g,rr ellen rlzze a j egyz ki'nJrv heiyes_iezetését éá né tur1e a Jegyz kiJn;rv'veze-t Jén6k versenyz kr eaz a, csapatlapÍtánJrok' vagy náe azenélyeÉ á]'tá].-var závarását,

Iégk r bLz-
határoza-



nerb ez ltráT több esetbgrl téves beJe8yzósekhoz é8 ebból }ífolyóIa6 18€n 6u1JroB ürások_
hoz vezétett -

- a nérkózée béfeJezése utá_n szenélyese!' kötelesek a boJeByzéaeket el1enőr1z-o1 é8 a
Je8yzókö-oJnret ' 

a bevezetett areati!éuyokkgt, a1á1rá6ukkal hl_teleslte!'í.
- a zBur1 elnökó!€k feladatai közé tarboz1k a pást körüll Í.eId biztoslt,ása és fen'nta}..tása' ezért no türJön el cBoportoaulást a pÁÉt köríil 

' 
anely a b1ráskodáBban Ís zavaT-

Ja.
d/ szövotséR1 el].ellóT feladatal!

A'z WIsz ehöksé8e osetg!-ként szöveteé61 euonőTöket fo8 verseqyelxkrc k1kiitden1.
Teladatu} legf_első g-zlnten o1tenórlzn1, ho8y verso!.yeinken a vérse4yszabályokba_n és at've rsenJrrend n -bell elő1rbak be légyelek tartva.
Á versenyen tapasztaltakIót az MVSZ €laöksétse felé JeleDtést teszn'ek.

e/ K1eAészÍtések!
- A vezetőblrólooak /zsür1elnökölolev köte1oBsé6iik ébererx f1gyeln1' hoBy neu' törbénlk-e

konolJrtalan vivás' asszóleadás ég v1s6uaadás. Ez sulyos spórt szórüt ténség. ertrely a
szabályok azQriat bii[tetondó' ezért nild en etkövetóJét - flg'elneztctés út fux - á ver-
senybóI ki kell zá-r]]1 és ellene fogyelnl eIlárást kell furdítarai.

- Á'1o0._Ft. fuágí d1J flzetése a |lvergenJrreld't-nek az MVsz etnökgége által törtéEt Jó-váhá8yása utóa Iép }ratályba. A főblrók az elutas1tott óváB eseté_o-beflzetett öeszelet
az Mvsz-ben adlák Ie.

- Á fóblrók a veTgeny kezdeté €lőtt h1rdgBsék kÍ a versony ninósttő leueBét és a.z e-
.IednéÁJrt vezossék be a döntőbo Jutottak ta8sági könwénék &etlékletébe.-
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N i ttÍr táiékoztato
NeByY nhat n 1 t rtiz kezdto neg v.sáloap détgl tt roaJdn n e8ész napog csatálát a

J Át ékcsarnokb8Jr a fe8J.yennen ldei els táJ koztat v1ada_láá. Nyo1c csopoitba oszt tták
a résztvev ket és náI az els foldu.i. néh&5r érdekes erednéAy hozotL. Kiecett a tovább-
lu1,ásTa.osélyeeek kijzii]. Bzalo!'ta1. Á.z eIs csoport lcgérdekeaebb erednénJro: MaI98 ,/Bvsc,/
-Re lt /Il.DbzsBJ 4z1l .

l folJ.batá8ban nár csak 24 vtv n lépett páBtla. Klemolked eD v1vott B bls. vadász.Károlyfry é6 a flatal renénysé5, Maros. ReJt nek né8 1tt Be[ Eont a vivásr Mo8t'száTaJrb l
kapott kl, 4r1-r .

l kijvetj<ez atadáIyt náT a k zépdaint Jelentette a Eé8 ''á11va aradL'' 12 versenyz -!ek. M1rldkét a sopo].tb&! szolos kiizdelnek utá_n aIakult kt a di'nt bs juLotta} mez rtye. A.z
e8Ílkb n Tordaasy és trla:co6!' a nás1kb l sioonffJl és R n.aÍ b c$izott; K.lenelked en- v1Yott
ebben a fordul ba-n dI. trÍendeléq.lné' ak1 4 gy zelnet Bzerzott.

A d iint a nég'y BvEc-vlv n kiirnérk zésével kezct diibt. aDe1yb l B b1s rag.yog vtyás-
sa1 veretloÁill ker'{llt k1' a báslk pÁston kijzben szoJnokl gyiiJta'gotte a gy zeÍie[et. sertafált 1e8y z re 

' 
pedi8 olJran r1vá115okkal ke riilt szenbet n01n1' ReJt 

' 
száray és Vadász.

Á folJrtatáB egJrre 1zs8-IoasabbsJx alak t. B btB biztosal íLYeI! vadász e1l9.n 4!l-re.viszo!'t szolnokl elazenvedte els veroségét /4Q at:á-qtbar/ dr'- l'end eI énylnét l. Ezut án'
B bi8rrak juto tak a ra!8oa e_Llolfel k. EI bb ReJt t, -naJa szárayt sy zi le egyaránt 4t1
al'éEJrball. sEolnokl ls ]lyeTt KárolJÉfyr8.l azenbe_o és az utols ol ttl cuijrtére a két élonáI1 viv n késziiI diitt.

Ha. gzohokl nyer -.holtver8eny als.kul ki az els hetye!.. Drre azo.nba! !.en kertilt, eor,Bert B bl_E továbbra Ls riáe1 lsldiiletto] vívott és 410-rá ''Ieléptel| o1lenfelét.
-A' n 1t r táJékozta YéEeredDényet 1. B bls lldik /Bvsc/ ?) 2. BzoI^okL /1J.D6zsa/)'-r._dI.,-lí l1d.e1ény1né,rBvsc/ 51 .4. Bzáray /Bp.\..Meteor/ 4' 

'. 
Reit /I].D aBB'/ _1, o. xa-rolJÉfy /BV6C/ 21 f. llaroe /B,Í#/ r,8. vadágz /ow/ L ay.'

ra



Á Mvsz L97L. Január h 10-én rendezte meg ez
1nduJ_ k számp 46 volt.

Á seleJtez k lebon;rolltása után a kiizépd ,nt
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.Á szeged1 Postás S.K. L97o, xII. Lr-án rendezte me8 orszá8os III. oszt. n 1 t r vgr*eenyét. , 
- -9 _--ru--

' 20 1ndgl volt. Eredméqyr l._Gyarrnat1 E. Békéscs*bl 7 W.s.2, T th A. Pgstás 6 8y.,2. Tagyar1.l._-".!o99q"ul-4. si'on T."Szentes 
',zr-rié""zi 

cy. Postás, á:"fr,.fit"'i iás rostas,7. Íeroncs1k M. Békéecáaba, 8. ÁdorJán Zs. ÉéLéscsaná.

ffi
Szo]nok mTS. Szolnokon I77a.xII.20-án.ren{qzte Inog olsz. III. oszt. n l t r versonyét,Índul val. EredTén;rek1 '1. Nén'eth E. szo1n.MÁV 6-B'a; z._rlizá; u.-T.szot.rxr. 4 8y.,Medovászkt E- B1cske 4 8Í.1.4. Debrecen1 E. sz.p átá" ]_g';;-5. Bércz1 cy.-sz.r6Élá's,Huszka Á8., Sz.Posiár, Y', Étnon-l'_soáot""i g. Éaái M. Szoln.
Á vorsenyen 9 III. oszt. mln sÍtett lndu]_t, 18y.a verseny mln sltott.

vidéki versenyek

_ Boproni MAFO f970. xII. 2o-án orgz. TI. oszt. kard verson;É rendezett 18 1ndu1 va1.Erodnényekl

In Gémegl J. SMAE'O 7_sv2r-|..Be11c1q{-9..BgE 6 gy. !^'-' I,án8'E. sMÁFc 5 8y., 4. DaI-
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FENY$UOMO
Sáahnra1 rovatunkben meskezdJtík Szepes1 lászl igen

kcizIését' noI;mek tárgyául A kardv1v beqeleg1tééét

ffi A kardvívÓ bemelegítéseffi
Szepe s1 lászl Testnevelés1 F iskolát

végzett volt bal15at szakdolgozatát 1smer'
tetJtik teljes terJede1mében. Nemcsak elol-
vasását, hanem tanu1mrínyozását ajárIjuk ed-
z lrr.lek és versenyzí5krrok egyaránt.

Á do}gozat a bemoleg1tés torténetét l'
a f1z1ol gíal batáson kereszttil a psz1chi-
kal hatá.s1gr mlnden e téron szi.ikséges lsme*
rotet tartalmazzdt

Készségosen adunk helyet e munkánakr
arrnál Ís 1nkább, mert a bemeIeg1tés sarik-
sé5ességének kérdése koriil nég .nagyon sok
ziirzavar mutatkozik.

xxx
A marx1eta sportt rténet1rás szerint

a sport egy o1yan társadalmÍ jelensé6' a-
mely a mu:eka /vadászat/, az akadálybávIe-
kiizdés és a harc mozgásányagáb l, hosszu
évezredek folyamán osztályharcokon keres
tiil alakurt kJ-.

A sport tehát társadaln1 jeIenségr &-
nel;mek Jelent sége napja1nkbarr' hihotetle-
ni.il megn tt. A'z ollnpÍa1 ját kok népszeríi.-
s dése, a világ- és Eur pabaJnokságok meg_
sziiletéso, az erednények tu1szárnyalására
1rányulo sportktizdelmek nen'zotkoz1 s1kere
és tekÍntéIye el térbe áI1itotta a fokozot-
tabb . te]_Jes1bménynovekodést eI seg1t sport-
kutatásokat.

A testnevelés*tudom'ány és a határtudo-
mányok /munkafizi l gÍa, munkatech:eoI 6Ía,
élettan, anat mia-pszichol g1a, peda6 stai
b1omechanÍka stb. / egyi.ittmiikcjdése rév n
megíndultak a moz6áskutatások, mozgásana]l-
zlsek, amelyok mindonekel tt egy adott sport-
ágbarr eIérhet maximáJ-Ís te1jesítmény alap-
vet sszetev lnek neghatározását ttlzték k1
els rendti célként.

A teIjes1trrény alapvet ijsszetev 1nek
/a tel"jesit képess 8nok és teljos1t kész-
sé6nep' egyiittes negnyllvánulását felké-
szii]tsé6nek rrevezziik, amely egy adott ver-
soqyz osetében három n,agy feladatcsoporb
tot. a fj_zlkal. a technlka1 és a takt1ka1
képzést Jelent1.

éqtékes és érdekes
vá_]_asztotta.

szakdolgozat&

A sporttorténet1 kutatások je1en1eg
csak sz rványos adatokkal rendolkeznek az
kor1 testkuttura ideJén nagyszorii orodmé-

nyeket elér sport,o1 k fqIkéÉziilésér l. A
sporttclrténeti }nrtatások továbbí erodnnényoÍ-
ro vB]L szi.iksé6 ab.troz, hogy ezt a kérdést
keII gn megválaszolhássuk és ré6nu1t 1d k
nagyJal felkésziilésének ismeretéb l hasz-
rrog Eo81tségot kaphaosuok.

Á felvllágosodás korának természottu-
donányos nézetel hatására 1snét feJI dés-
nek lndult a tostnevelés, do rnég 1gy ls

l4

viszonyJ-a6 b-osszu ld te1t eI, anlg a fol-
késziiIés határo zott szempontJaÍ tulhalad-
ták az a]-ka]-omszerli nunkan dszereket. Mlnd-
ezek k1alakÍtásában nagy szeropet Játslotta 'ímoden].'' értelenben vett testnovelésl és
sportmozgalorn kíbontakc>zása, amely a XrX.
század foIyamá':r., illet leg a xX e BZázad g1-
s két évt1zec]ében terJedt el vlIágszorto.
Az l!20_as, JO-as évokben a sportfelkész1-'
tésbe bekapcsol dott budományos vl.zsgála-
bok, kr-il n sen pedÍg az lettan1 kutatások
q.zok eredménye ínek gya}<orlat1 alkalnazása
je1ent sen meggyors1totta a sportfeIkészii*
lésben a]-kalmazott uj m dsaerek klalakulá-
sát, amolyek egyrészt lgazoJ,ták a fe]_késuti-
1 sben aIkalrnazott tapasztalatÍ m dszerek
egy részét,, másrészt ped18 háttérbe szorÍ-
tották a megaLapozatlan, tIotszegi taláI-
gatásokat. Ixz oredmények nem 1s maradtak oI'
s t olyan ugrásszerii fejl désnek lnciultak,
amelyek m1nden várakozást feliilnultaJ<.

Fi6yelembe keIl azonba,n venni azt, bogl
a fentebb emiÍtett fejr désti az uj feIké-
szltés1 m dszerek alkalnazását e]s sorban' s
teJ_ jesitmény-sportot<náI, a cík1lkus sport-
agaknaL tapasztalhatjuk, ott, ahol az uJ
m dszerek létJogosultsá5át a teljesltmények
egzakt mérése számszeriien ls mlnden kétsé_
get kízár an bizonylt. Lz tjsszetettebb cÍk-
lrrs, valam1nt a nem á]Iand Jellegti sport-
nozgások tertiletén / ide tartozlk a vivás
1s,/ n1vel 1tt a ktirdés sokkaI sszetetteb*
ben, bonyol'ultabban je1entke zi..k, násrészt
az eredn nyeket /a vív te1jesttn nyét/
csakis szubjektiv alapon lehet Jobbnak va6:y
rosszabbnak olb1rálnl, amelyet 1gy nom Ie-
lret számszeriien rtigzlt.Jnl - m1ndezek napJa-
1nkban 1o alapvet akadáJ-yát képez1k, S -
tiinkben a vlvá"s tertiletén- elvégZend ' kuta-
tásokrrak.

Á vlvás, mlnt ''fehtár sportil olnovozés,
tehát nég napjainkban 1s fennáll, ha nogvál-
tozott értelenben 1s - neve zetesenl fehér'
felder1thetetlen tertilet a tudományos k1r-
tatás számára. Els sorban éppen azért tii.ntk
mogalapozatlannak az a kiilcin sen nhazai vl*
szonylatbaJt'' uralkod szenJ-élet, anoly a
v1vást a }ra5yonLárryo},l1roz moreven' ragaszk9d l
a% uj.Ltásokkal szemben ]<onokul eltenáll
'lmegcsontosotiott, változásokra képtolonll
sportágnak teklrrtíIc. M1'ro]- e vívás tertilo-
tén tudonán;os kutatás nem folyb, éppen o-.
zért nen lohet fenntartás néIküil olfogadnl
a mértrot , c1klikus - de a vlvás nozgásan;ra-
5át 1 anrry1ra távol á11 - sportágakbarr aI-
kalrnazott uJ, erednn nyes felkész1tés1 elJá_
rásokat. Mágrészt pedÍg a tijbbl sportághoz
képest a vlvás sokkal régobbÍ eredetti és e-
nlatt t dZ tiYszázados feJl d s során nár ilnog-
érto'' - ha nem is olyan f<lrradalnl n ,ilon,
mlnt a ''fíatalabb'í sportágak jolenkorÍ f J-1 dése - azokat a fel}iésztilésben Jetontkezn1n s g1 változásokat' szakaszokat, amelyokl|adott p1li'rrrratban mlndlg n1n s si fgJl dégt



Je1ontettok az el z }lr z képest'', Earnadsor_
ban.p9d1s f,1gyelombe kgll vénnÍ azt Ís, hogya vÍvás - sz1nte ogyedii1áIl arr - nár a'nul l
ban ís rendelkezett rendszoros" fokozatogan
eg;másra épit , feJlott edzésoÍnéIette1 ésfelkész1tésj. elJárásokkal. Ha most ezek mel-
]_ett flgyolenrbo vossutik azt ís, hosy mlnden
o4yan nodszer' am1 nem a k1tiizijtt célt szo1-
BsJ+' az eIe.ve nem Jánrlhat hozzá a tolJo-
sj-tnén;movekedéshez és hosy e]s sorbalt 8.
tevékonység formáI /v1vnt ud.nt csak vivn1
ta:rulássa] -t etntl, akkor érthei; ek lesznek
azok a csák vatoÁnak mondhat kcjzeledések
a?J uj - nás sportá5akban alkalmazott - fel_késziiésÍ oljárásoIdroz, amelyeket a v1v. -gpOT! szaFenberel gpp"o szeretett sportáguk
továbbfejlesztése idekébon fenntartássaÍ
'vé6eznekn

Á bevezetés elej én azt mondtuxl a fel-
készj.tés feladatk re1t a technJ.ka.l_ képzésna 'haktÍkai képzés és a fj_z1kaí képz s.

Yivásban az évszázados fejl dés ered*
nényeképpen a technikaÍ fejt dést lozárt-
r:ak tek1nthetJiik' ellontétben a f1ataiabb
sportagakkal, alroi ez mé6 mindig forrásban
van / pl" az uj magasugr stllus/. A tak-i'íkát nár kevésbé tekínthet jrik ílyon Iezárt-
!ak: Á legÍnkább k1aknázatIan lebet ség aflz1ka1 felké szlté s teriilete. aho"i- a fen-tebb eml1tettek f1-gye1ernbevéte]-éve1 _ a.:nél-Hf n hogy más sportágbanr alkalmazotÜ felké_
szíi-l.ési el járásckat mecha-nikusnn átverrnénle

továbbléphetij:rk. Á vivás azonban nem c.akolflzika1'l sport, 'tpsz1chíkai'r 1s, éppen e-
z,ért a fiz1.rai felkész1tés fogalomk }eue atest1 és szeIlemí k posségek Íejlesztése,
fej_k sz1tése ogyarárrt beI tartoá1k.

Á ncjve}tv teije s1tm nyh.ez sztikségesÍ'j-zikaí képzés - az élottai-r"{ kutatásoÉra
g]apgzya - azo.nban nem jelenti a r i fo1-
készÍté'sL elJárás kor]-átran olvetését ésaz uJ eljárás kr1t1kátlan elfogadását. Márcsak azér:t sem' m1vel az ezzeL_kapcsolatba:rlev ludom.éueyos kutatáso]< jelenleh még csa&
a.p'ilJI.'talapkutatásokrrá]lt tartanak. másrészt
nrég sok az eg;másnak eIlentmond kísérIgt1
a<lat. Oit azonban, ahol a rég1 eljárás, &%uj kutatások révén bizony1tást nyer vaáy
"!9+ lglértelntien beb1zoi.yosodott egy Jel'járás kétségtelen igaza-. habozás íérr rkell azt, foIhasználnÍ.
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Á F.ene1eF,1té9_Éoga]-ma,és Je1ent ,séqe.t.

A naxlmálip_ tel Je s1tnén;rre 1rányulflzÍkai felkésztilésnek számoÉ ,sszetev Je
Ya*, nmellmek eg;ytk, de nem a legfontosa Ufcladata az edzései<, 1lletve veréeqyek e-t t vagy k zbenÍ benelegttés. Azon an ak-kglr am1kor ppjaín}5ban L-t crr_ért, soc-ért,gÓlért. vagl..talá]-atért késheg"y1g mén , fan-'tasz J.kus kiizde].emnek vagyunk tanu1, áz ed-z k, sportol k, sportkutátot< ninden'oIyan
tényez t kén;rbolenek ftgyelembg ygnnJ .* a'e_JyPk a lagyobb 'vagy jobb eredmények eléré-sét se6ÍtÍk o1 . Ebben a tekintetben rráLr
!1ncs fontos va8y kevésbé fontos tértyez .Á stiort vllágnéi-etti tejr dése m1att il,ar vr-szonylag b'asonl k pzobtségti. tochn1kaÍ,
takt ikaÍ, rrzíi.ar_iéíké;;trÍt leái" ililí-zok lrllnak e5;mással szemben gmlatt nár
nJ-ndon olyarr l'kís'' tényoz . amL az eredrné-
nygk. Jarnrlását 1d zhet1 eI , már ''nagy''*rrakgzaJn]-t o

Bemelegités alatt tulaJdonképpen azt
a fokozatosen er siid , tnrdatosan végrehaJ-tott nunkafolyanatot értjtik' amely az egész-
séges szewezetet q pibenés'v1szo ylagos
nyr6a1m1 állapotáb l fÍz1ka1lag és- psi1cb.1-
ka1lag f,elkészítÍ - a lebot legk1sebb ener*glavesztesé65e1 - k possé teszí_a nagyobb
lntonzltásu ounka' eporttevékenység e1vé6-
zé sére.

Sportkutat k negf1gyolése szer1nt atelJos1t képosség az els fél rában kisebb
9".q sporttevékenység násod1k és negyedÍk
ÓráJa kijzijtt enolkodj.k a lognagasabbia.

Á m1ndonnapí élot mozgása1 ugyarr1s agzorv'ezett' L ktsobb 1ntenzításu n kiidést
kovetelnek, m1ni; a sportnozgások és ezt azátállást szolgálJa a bomeleg1tés.

A bemolegÍtés JeIont sége tehát abbanill, hogy

a/ nagyobb te}jesitnérty érhet o1 .-i 1
o1 k sz1tett és átne}eg1tett szervezett I

.'b/ e1 készitL az 1zom /Lzlj".].et/1 ÍdeB,bels szeryrendszert és ezzel ne6e1 zí a
eér:tiléseket.

M1eI tt azonbpJ' a bemeJ-ogJ_tésnok a
szervezetro 

. 
gyakorolt hatásávál foglalkoz-

nánk, vJz.sgá juk neg, hogyan, ntlyén foko;
zatokon koroszti'il fejI di'tt a bernélo6ités
á]_ta1ában a sportá8aÉnál és bogyan 3 1ent_koz1k' jelentkezeti az a kérdés-a vivásnál.

A beneleFí!é,s,tprtén,ete. fe,Jl désépek
Etle:-

' An'1kor a bgmelog1tést tijrténelml vonat*
kozásban vlzsgáIJuk, -mlndenekel tt két kér-
désro kell válasáoláÍl

a/ Yaljon a benelegltés ogyíd s-e atestgyakorlatokkal?
b/ Koriilbeli.il m1kort I szá:n1tbatJuk a

benrel eg1té s klala-kulását ?

Ha felid ézmik a Bovezetés elelén meg-fogalmazott, a testg;rakorlatok HaÍaturÁEa-ra vonatkozl _ defl!.lct t' láthatJ , hogyhosszu évezredek folyanáur.' aIakult"kl' és Éi-1 niiIt oI a n1ndorrnapÍ élot létferrntartásí
tevékenységét I. Ebbén a vorratkozásban to-hát a beme]_egÍtés nem lehet egytd s a tost-gyakorlatokkal, h'lgsen els sorban az ut b-bÍak }daIakulása volt a dijat . A benelesité"ngi k1alaku1t tostgyakorlat ok eredményeEsé_
6ét /az esetleges séríiIések negel zését/volt és van h1vatva nogel znl és n1nt iiyen,
nlndenképpen''f1ata1abbt' ttjrténet1 nmlttá{'keIl hogy rendelkezzen_) nlnt a testsyakolr-Iatok. A bemeleg1tés 1 pont1 t1al.aE rásá_nak kérdésére nár korántsen 1lyen egyszor{ia vá]-asz. I{1szo.n még aa 1ror1 testk ituravÍrágkorának' a giirfu testkdlturának ls csak
versenyerodnényo1t lsmerjiik. A kérdés most
már csak az, hogy az korl atléták egyálta-
léur tartottak_e benneIogi_tést? Lz toíl a -tétá}o.ak m1ndonek91- tt-9, 8yors, 4e Iazal Pu-ha Izomzattal rendo]-kez silortor volt á bér_
|aképtik és n1nt 1lyenok - án'ogy a leguJabL
tudonán;ns kutatások ls tgazoÍjáx - á Íen-
kevesebb bemole6it nozgáét Í5ényltk. A"z" áL-talánosan laza lzonzat á benreÍegit s száná-ra potenc1állsan kodvez helvze ét csak fo_kozza az opt1málÍs'..n mo1e5 éÉn'aJ1at.

L'



Ha most eh}'ez a kedvez két kijrtilnény-
b'ez_ szán1tjuk azt, ho6y az atléták a vu.=e_nye$,negkezdéso e1 tt_áz eredményesebb sze-
}.!Plés!ez'szrikséges 1sten1 kegyeien tioráám-J.ése c-éJ.jáb l - á szentélyek í tt - "a"i*-tosa.n bemutattákr''91já!9áoitgk'i -'u""árrygy*-
ko_rIataíkat, akkor tulajclonképpen belátÍrái-ju-kr hosy az kor1 atlétá]arak- nem ís voltsztikségiik beTelegÍtésre. Legf képpen pedj
?7.+ nem' nivel a fentÍek Í1gyei mnei'éte]IéveI a bemelegÍtést megszemen teg }relyette.s1tette a masszázs.

Á masszázst már az a:r.tÍk gtir g vllágotnegol z 
- 
ld kben ísnerték. A t stn t oíajosled rzsoIése isgn.elterjcdt volt a aina1]de az kori egylpton1 és inoÍa:. ttiro tnen

Íg"

Kés bb az kor1 G rogországban is átvették
ezt a szokást.

Gorogország a testnevel s bcjrténeté-
ben jeIent s szerepet játszott' El sz r ittalkalnazták széles korben a masszázst a }<ui_
lijnboz testgyakorlato}anáI. Sz1gonr kovet_
kezetessé6gel végr:etiajtott és fokozatos mes-
terhelési.i kovetelnrényekkel felépitett testJ
neve1 sí rer_Ld szerben- r<ti.]_cjnboz ésészségiigÉ
szabáiyok*t is alkalrnaztak, anelyet< ttiíoéé,
v1zes led rzscjIés, oIajos bedijrzéo1és, b'o-'
mo}cka]- beszorás és végii.l masszázs szerepeln
Ezek a szabáIyok nár 7 éves kort l k ,tele-
z ekr vol'bak a- f iuknak.

A veri;enyek el tt a gcirog sportol kat
a Pediirter:ekltorriatzurárok'i atít< gyben ta-pasztalt masszcirok is voltak,/ megftirosztcit-
téF' ledij::zsol_bé}'' bekentékr majá uesz rták
I legfinon:.abb .honokkal, ameiyet s<;kszor a'Nj.lus P+rtjár: l hoztak" A vciscny után a
spor:bol kat -Lsm t bed rzso].ték.

K s bb a h clit r m.ai birodalom a ra-
bu]- e j!pt! 5orog. buc]tisokkal, nrtivészekkel,
o{Vosokkal, tornászokkal egfltt átvett agorog kt 1 ktilonboz mriv sáéteket. trrdomtá'-
n;Jo}lat' koztiik a masszázs tuoománÍát is. A
rÓnnaiak a g rclgokJiijz Lueson.L<jan beép1tot.bék
a masszázst testncvelési renr1szertikbe is.
Kés bb azorrban k rnár kiilonbsé6et tettek
e.dzí és megnfrrglat masszázs k6zcjtt"

Összefogla-]- an tehát az kori atléták
bemelegité sét tre1yettes1tette :

a/ az af taf anos 1aza 1zomzat,
b/ az optirnális meleg éghajJ_at,
c/ a gya.kor]-atok váz'latos bemutatása

a szentéJ-yek el tt ,
d/ a jelent s fiz1ka1 és pszich1ka1 be-

melegitéskérrt jelentke z masszázs.

Á masszázs kori gcirog aIka_lmazását
11ely az ujabban kíaIakult_ sportma'sszázs
ttjrteno'Lmi forrása _ a kozépLorba-n a test-
F"lturával u6ye'bemben b,el jesen e1han.yago]-ták.
Iassacskán el is fel"e jtették. Csak :l.]2"sport]
ág roaractb ferur, mínt $I. a vlvás 1s. Errnek
kapcsqn ísnn t utalni kell arra, mílyen régí
glortás a vivás és hogy messze'rnegei zve in-
den más sportágat el sztjr rendelker,ett szeP_vozett edzés és felkészitési rendszerro1.Ezt 1gaz91ják tobbek kcjzijtt a bemelogitéstcjrténot1 v1z sgá1tici írsal is.

1b

1599-ben jeIent moq Pár1zsba:r Arichance
T,rccaTo konyver "Trois ciialognes, de-TT-ff
c]_ce de santgr .tr vlt1ger eí:rrá1r.'t Tuccaro
TX. Káro1y francía kÍrály v1v mestere " rtles tapasztalatalt irja le ebben a k nyv.bon.

_.:_ . * k9rrw barmad1k részében az egészség-u$rr tanácsal kcjzcjtt onllti ltreg. hoÁv a ''í -8yakorIatokat'r kiinnyiio de trasoíí o' ágásna'k
lcu}r_ negel zn1e. hoáv"a testet lt a.f [yakor-latok részére fogékonyabbá te6yiik''. nrE[enJ.í-
E ?"! i=r hogy ugrasok efiítt"í'mere5itfi;Tí"*korlatokat vésezzenek-, hogy az ugr Éat ''; báIlapotba és ha.8u]_atba ]rioLráy.lt'- 

-*-y

Nem kétséges a íent1ek jelent sége. A.zI6oo-as évek elején benelegr ésl nnéÁ-ái.r.o"
iF' hg nen teljeáen a maí értetembut vátt"bcmelegitéstll szorgalmazza Tuccaro. de feI-is"nerí, hogy a n'f gyakor1ato}tat'l j : ha
megelÓzr - méB bozzá'lhasonlÓ szerkezetlilrel moz5ás' Á vivás m oszertanában behát
nrár akkor felsz1nre kertilt tcibbek kijzott abemelegités,kérdése, amíkor nás sportágak
nég a1íg_alig léteznek. Nem jelenti ez"ter_
mészeteson azt, hosy a vivásnak nincs szi.ik-s ge a.moderrr tudonányok kutatásí ere<irnényeí-T9l akár a bemelegítéÉ kapcsán is' s tl Mind-ezzel csak azt a hamÍs szenléletet szeretnémeloszlatni, .ap!}lyeI a vivás kérdéseÍt nap-jaínkban kezelik.

Á beneleg1tés-sportmasszázs k rd ésel-
v9} leshamarabb csak a nuJ.t század kozepé-t 1 fellendiil fokozottabb spgrttevéken}ség
}capcsán ha]lunk. Lz, 4ogy az- egyes gyakor_
Iato]< e1 tt a sportol,5k-boneleáttésT-icezd-
tek alkaIrraz"nÍ l 4Z emplrÍkus tápaszbalat
erednnényg le4etett. Ennek oka eftyrészt afij1draJz1 helyzet. A beme]-egttést el sz raz északi ,/svéo-r1nq/ fut k-aIkalnazták ahídeg é6!aJ1at káros lratása1nak eIIensulyo*
zására. Hason} oaa hozzájáruIts.k a benele[í*tés kia].akulásáJraz a nult szánad 6O-!0-es
éveiben az am'erlka1 f lskolás bajnokÁagot
eredm' +xeí" Me8figyeIték u6yan1s, }rogy 
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futásnál a násodik futás eiednényer nin?ite;jobbak voltak, rr1nt az e.Ls é. A írásodik 'fii*
tamban lndul lceak u8yanis volt Ídejiik - Íde*
5essé5ti}rben . - kiiltjnbtjz mozgásokrrr, j árka._Iásra, futkározásra.

A tapaszualatok általánosl.tásaként az-után a százaclfordu] ra nrár klaIakrrlt á ue*nelogités és a' roc.le5it ruha egyrittes hasz-nálata a v'eTseny et tt . Hzt támaszt ju. o.rar.l/Í. szarl:izov_Szerazinyi: Sportnas zázs Q.kgowg n . anrelyben ezt irjat''Á sportmásÁzázs.
m1nt hatásos cszkozt a sportoIo_ |áradságána]t]e}nizdésére és versenJme el té szíté*éÍ'u.bemelegltés helyebt nytlt'ánosan mutatták beaz, 1900" év1 olimplaÍ- játékok 1deJén az amo-rÍka1 sportol k't" A bemeleg1tés ir r.rec[ -lrják a szerz kl Tehát a blírrnelegitéÉ-á-szá-zadforduIl el tt kelIett hogy kíalakrr]_jolr'
Rerrdszereserr azonba.n eL sz í- az atlét1Éában
L7' északí svéd, firrn fut k al.iralmaztáÉ azemlj_tett ftjlcirá jz1 helyzet o a. trtivcls ésha j_l.at ni;rtt.

A xc;ritinensen el sz r az l92O-JO-as e-
_vek eleJ n Németországbarr kezcjenek i<omoJ.yab_ban fogla]kozni a lremelegltés k rdésével
maJd mível az crednrényát"íg"'"o1járu' r.i"á"í*-teiket á]_talritlosarr k te Iez vé tész1k. vi'_szont nrechna1kusan a benelegÍtést befolyáso-1 térryez k f1gyeJ-rren kivtil"furxvásáváÍ_ár-
Yalnazzilk, ez rt rrem trrc] ke]-i cn továbbfeJ-Iiidnl.



I'bben az j-d ben a beme1e61tésnek a tel*
Jes1tnényre gyakor"olt kedvez -hatását abban
*íi!É*l hogy a bomo1e61tés hatására a test,
}l{u-trJ-er az 1zonh mérsékIet Jelont sen emel-kedott. Erro utal masa az elnév.ezés 1s, anémet''ÁuÍ\rárnentt a frBemeleg1tés'l. a*i' u."oo-b.P' m1nt.ryjd a kés bbíekbén látár fogjuk"a bomelegtt_ésnek csak '&z esÉk - nréghoiáá '
nep !_s }egf ontosabb ténye z'jére utaÍ. Mtnd-ezt klsérlet1leg csek 19]e_ an u. N1e1sonplponyttgtla be, vagyls hogy az izommu-nkaÍntenzÍtásának noveÉéoésév i pá::huzamosann '.a test, l]lotve az Izomh mérsér.ret.-u'reI segit1- a -kénc'1"1., b1okénta1 folyanratok
$Iorsabb 1ef91yásán 6u""szttil az izon nrjvek-
vd, telJesÍtményét. Ett l kezdve számlthat-
Juk.a fokozottább tudomán;ros kutatások kez-detét, amelyek azután mesázemen leg
rreblzonyltották a benoIegitésna.lc az egyes
szervrend szerekre , és e zen }<e ro szbtil á"toIjesitrnényre vai Jelent s batását.

Kerezs1 E. l Korszerti bemelegltés'l c.k nyvébon..ÍrJal hogy Maryarorszá[on et szor
rr mult század 60-as éveiben a toinászokkezdtek benÍeleg1ten1r najd a sporthegemo-n1áért |ory9 uÓrnsz-lmSZ harc trreanéilyer.op-
'P9n' "a_beme]egitést áÜveszj-k az atlétZ.t r_s,
qŐt jelent son továbbfejleszt1k. Mint ir_
Jar a feIszabadulás er bt az el z kcin kÍ-viil csak a birk z k, cikoIvlv k, kosárlab-dáz h:ál taláIhattunk cé1tudatos benreleg1-"tést.

A.zt azonban, hogy a viv knát is tala-luxk ebben az id benr-s t ezt r.,egel z enle bemeleg1tést, rra ríás fonnában"is. nintaz eIobb feIsorolt !trnrtá6akná1, aría Dr.Gerentsér lász]_ á 'ifioáé"i kardvivás|l C.kcinyrrében ta-tá]-un-k 1rásos dokumentunokát.
Ktir:;rvében, amelyet Rajcz1 és Dr.ga.v Bélargnlozett sajt alá' ezt ta]áljukl'|| A.z
o.t'so ma8:yar kisérlet az onyém volt. amíkor
a. Mag-yar Atléblkai Szdvoto9s negbiáásáb l,mint országos atléttka1 tréÁer Íqte-benijsez.eáliitottam egy k1s f zotot. A'z ''Álta-lá:ros testedzés'l áiatt az e5ész-tL.Át i"i-lesztését és át:képzését -szoí6á.i 'n"gÁÁo-Fu-t csopor.tos1tottam a'|kti].ijí.]-ege" g}ákoo-
Latok|t aIatt foglalkoztam a fut os"Íáves-
légl atléták sp ciáiis gyakorlataÍval]"ne-
|rett elsítéFzitgtték és Éiegész1t"ttét'=en-
aes gffin Lz et?ír.osziia"[y"[o"-
.Latok cé}-ja,' hogy az ''ogész tostet átoor-g,oz?B' anélktil' hogy gyakor1ataI az aIap-sportnn.k mozgásaivái- eI1enke zn- k.r,

Gerentsér korának cgrtk legnagyobbviv mostere voj_t, é= sot iáar;;a8áE"'í-ou'bizonyltJa jo!P?pr.ho6y emet_]ett e6y ideig
'|o15zrigos atl tÍkái tíéner'' rs voI[] Elka;-zelhetetlen ezek után, hogy oz a sokoldaIuelnréletlleg- s gyakorlatlÍág e#a=án -kép:
rr.bt szakomber, aki fel1smeit á'ueneíefri

t s jolent ségét az egy1k sportágban -az atlét1kában - ne tulaJdon1tson_Jolent -
,séget ennek a vívásben,, lnég akkor i.s, ha abeneIogltés szorope a v1vásban telJoáen
másként jelentkez1k ls. mlnt a tijbbÍ sport-
ásban és ha ezt a kérd st a v1vás feJl tt
edzésrn dBzeTe nár rég ta, ha nom 1s e1Je-
gonr de viszonylag megoldotta. Gondolok1tt arra' hogy a vlvásban oly szorosan Je-]_entkez mester-tenítvány kapcsoIat az, Ís-
koIázás alatt cscjkkenti á veisensz' . a ta-nibvány egyént beneIogltésén k ;éreát sé-
sét. Ugyanls a mester által fokozatognn fof-épltett el kész1t , bemel.egÍt , f és levo-zet részro tagoz 1skolá naáynértékben
ry9891dja esotii:lkben a mglegltés problén&ját. A kérdés most nár osak az, Lolyes-e,
ba a mosternek _ és oz ktilonijsen napJaín'.É-
ban jelentkezLk, amikor egy lrresteIrrék az
opt1mátisná-]- j vat t bb tan1tvá]LYa va]]. _
!9hát heJygs-e' ha a tan1bvány a-beme1o81-tést k1zár lag a mostorre bIz-ra.?

T,zt a m.egoldást Gorentsér nem Üartot-ta hoIyesnek és éppen ez az oka annak. hogy
Kerezsi' á]tal felsoroIt bene1oEltést ias''z -

sportágalc kozé oda kell szán1tán1 a v1vástls. Ezt b1zonyd.tJa Gerentsém.ek 'a. v1v Ln4k

"jsrglt .bemelegttésl szem'pontJaÍ trs. MÍrd-eF! a1átámasztJa az 1s, noÉy nind a vív k-
k'_ mJnfl az atlétáknak Íro t kiinyrrének

szerkezete ne8ymértékben me8egyzÍk.
M1nd a kett ben egyiitt tárg:yalJ a az ol ké-szIt és k1ogészLÉ gyakorÍáio át. -n""t
egriittes tárgyalása péa1g saJátsáxo* -.jJtru'-
zoJe a vlvÓszakkiiayuebre{. Már a rBécéujhe-
]_É katonai torna és v1v tanfo1yanon'' ls
}asonl képen voltak bevezetv" *"Áí.torIatok''Arm- und Be1ngymnaszt1k'' név aláft. Az o1-s ben a szorosái vett v1v pozdu]-atok. azut bb1ban az eL z t szot5á1 -aBké;;ítB_o"
Fiegé,sz{,t,q 6yakor1atok tártozffiFTdfi3tE ak*korr- ánlkor 1912_ben eI sztjr Magyarorszá-gpn beve zetI atlét1kában t bbet t<6ititt azeI készít -beneleglt gyakorIatom[ . eztmesszemen en a v1vás n ászertanában'.'ÁÍjártasságának 

. 1s k szijnhet1. mndá?t 
- 

Éés bb
Pegjelent vlv k +yve' 1s b1zonyttlá az,ialrhogy a bemeleg1téÁnek ttt ts Las nr in ion-
lgg saqrep_et ázán. /PL.raJánlJa a ''dán }II-
pIJs:-BIj]G{rrak, az egyszerii iijre lvus ii"b ílett testnevel gynnaszt1kaÍ rendszerétlleTe]y laJI konyg4áot ' Íá'""ás;t;_"-ili*.i-ságot fe Jle szt-." /-

_ Kég pbt k nyvében a tudonánvos krrtatá-sok eredményeí.a1apJán a bomelogités JáÍ"'-t ségét. . is kéi 
_í8"áu"'porrt 

áiap á' ;;;-portosÍt ottat

a/ Séríilések nogel zése

b/ Munkab1rás, nunkatelJeeltnény fo-
kozása.

L'?



vrvAs ABG
SZÉKr,],Y I]IBOR'és sYPoss ZoITÁN tolláb l jelonik meB a MEDIOINA kclqyvkiad 6ondozásá-

van L9?I-ben a vlvÁS Aec c1nrii nagy érdekI désie számot Íart kcinyv. Á kiad és á szerz k
bz1ves beleegyezésével e6y részleteb kijzliink a r v1desen azJ iizletekbe keriiI k nyrb l.

A' párIzsl Uriesco-palotában rnlo.don év_
oen k1osztJák a Pierre de CoubertJrrr l elne-
vezott FaJ-r play-dljakat. Á kltíintetést ml_n-
den évben olyarr- sportemborok - versenyz k
vagy vezot k - kapják, akíIc ,nzotlen Inaga-
taitásukkel, p ldanutát sport Bze rÍiségi'ik-
ke} onolkodtek bi sporttársa1k trccjrtiI.

Á bportszorÍ'iség fogalnába beletarto-
zLk agész sor á_]-talfuroa erk lcs1 tulajdon-
8á8, ezgnk1vr"il egyébt kiilijnleges norálís
tényoz lg. Ezek kozé sorolju}

a veTsonyszabályok szlgortr betartását,
a becsiiletes kiizdelmet,

az, ellenfél megbecslilését, tlszt ;lot-
bentartását r,

a sportszokások gzom eI tt tartását"

A versenyek torentlk azokat a ho-Lyze-
teket, amelyekbon a sportol nak bízonyita-
nla kel-l. nemcsak fizikal, hanom orkolcsi
szernpontb 1 ls. Ilyenkor deriil fény a spor-
to1 Jollen ro, agész etíka1 maga artásáTa"

Santelll ltal.o, rnik zbon tanibva:ryait
1skoláztatta' gzemo-a sÍsak aI I fiirgén
pásztázta a hatalmas v1v terem assz z Ít.

- Ma6a nem nondani bo, hogy tust ka-
pott. Ma ezt cslnalJa, hol.nap slkkaszt fogl
- csattnnt harrgja, kedves ttjrt ma5yarsá6-
gal az egÉk vereked felé, *i 6épíesen
r1posztozott 'kétszor Ío, holott kijzbon nár
el'ba1áIták.

Egyszer, am1kor egÉk v1v negbotlott
és elesett aÁsz kiizben, do a más1k' a lon-
dtilett I és a kiizdolon hevébon tá.nadását
folybatva vágott nég egyot rajta, Santell1'
a pengék acélk rusát olnyomva' r gtiin oda-
rocsegott r

- Maga non lerrní olegans l Isy a brá-
v k cs1náJ-ták régen, ItáL1ában.

YÍIlan szeme nemcsak a penge fényl 
'Byors nozgását kapta eI, henem a n 6 tteroJ1 szándék, akarat, Jellorr fér1ye1t, ár-

nyatt 1s.
ttDontt 61vo yoursolf away I 'r - Ne add

k1 na6ad, mondJa az angol. E% azonbnn a veF-
senyviváenáI, a. ktizdolom lzgalmábqn altr"lilt i *ne6] 

a kara]rtu" urBnv"i-a; hrbBi-
ls me5mutatkoznak oÜtr

I8

sa.ntell1 a. vergenysport etÍkájának ma-
gát l értet d t1sztelátével adott péIdát
a spor:tszeri.i vÍselkodésre. T Lo vették át,
akík megértettél_ szándékát azt, anlt a ro-
pr'il pará,]on, tomp vagáson, takt1kán' á11 -
képess gen, akarattrr fe jlesztéson, o6ysz -va] a Yersonyzéshez sztikségosoko'n feltil a
Iegjnkább vágyott ttrn1tványa1ba átplántální
anéIkÍil' hogy klnondottan oktatta volrra'do
egész éiete-és e6ész rr1volta oly elovenon
fejezott k1r az tísztar magas érbé]<ti e_
5yéní és sportemborl magatartását. Ezt v1t-
ték tovább a legjobbak' kijzti.ik eIs sorban
az a hriszegynéhány Eur pa- 

' vÍlfu- s ol1p-
plal bajnokunk, akinok nlndazt igyekezett
átadrrí Sante]_li, amí a kezébon, szlvében
és fejében volt.

És 18y a tijbb1 nesterok 18.. . 9 a 1e5-
Jobbak.

Á sportmagatartás fegyelnet, nural-urat,
kolI ijnb1zaImat kiván, de szerér1ysé6et ls
ogyszersmlnd. JeIentJ- azt, Ytogy aa ellenfo-
let soha ne nézzík Le, és azt is, ho6y el
budJrfu v1seln1 a kudaicot, épp gy' ln1nt a
sl-kert.

Kevés visszataszit bb }átvány vá.n a
sportbarr, n1nt egy kesztytiJ t, fegyverét ha-
jj.sáJ- hlsztérlás, áltand an roklaná]- vooz-
tes viv vagy egy g 13ge1, Lenéz nosollyal
o]_vonu]- gy ztes, akl kezét gy n$ijtja a
vesztesne}i, rr1nt o6y ptispiik, szinte kézcslk-
r&o llányszor Iábtuk*versenyekon a s1sakJát
mlnduntalan ltrkapkod viv b, *1 gzÍnto pro-
yo}ál.Ja a zs'íir1 kedvez dtjntését l &Z arcun-k-
ba bámul 1dogos vigyorral' n'1ndbÁ csodálkoz-
va kézdeznél t|Mé6 ezt sem látták ? 't

A.z igazi sportomber a%, aki szonvod ly-
tel Jos és csaknom iínsar1yargat t-elk sztil s
árán, az aka::at rragyfoirri' negfesz1tésével
szerzL meg a 6y zelmet, de anellett megnarad
a fa1r play-elv nreIlett, flnnyásan váIo6et-
Ja mog a% or:zkiíz ket, amelyokkel gy znJ- akar.

A párlzsÍ Unesco-palotában rnég nom Qsz,-
togattráJr ak]to.r:Í'ban a fa1r play-dlJakat, am1-
kor k1váI sportemboreÍnk már régen kíti.intek
azokJral Az. or nyokkel, amelyekre korunk sport-
errberén l a'lFa1r play-'ltrofeát'| oda1tét
bizottság oly éberen, holyesen folf1gye1.

Petscirauer Attlla ollmplai viv baJno-
kunk az L91L. évl bécsl Eur pa-baJnoksá6
diint jében az olasz Anselrrlvol szomben be-
mondott egy olyan tust, arnolyet a'zsiirl- nem
Iátott, kockéra téve ezzeL oo lyes helyozé-
s t.

Csillogobb a- araÍ\ynál
A sportszedj magatartásr l



llersztyángz$ Öaiin ollnpÍaÍ baJnokrrnk
Jellenének legtíind 'br bb vonása volt _ s%e-
rénysége meIIott - a szlnto luxusgzánba no_n , korreH, sportszer rnegatartás. Á raJta
osett találatot' gyakran a vÍtathat t 1s ve-
ozéIyére YálJ-aJ.va' azonnal Je1ezte. Diint ,válságÓs pÍIlanatokban Íg. Á bravuros spoi'b-
tgljqsltmény! nomes elegenc1ávaI 1snorté elr
távol á]tt t le k1_cslnyesség, trigység.

P sta Sándor ollmp1a1 baJnok onlékezé-
se1ben leírta B na6ya.r viv sport tijrténeté-
nek egylk ízgalmas Je}enetét, az L924. éví
ollmp1aÍ kikii}detésért foly második pr ba-
verseq1rbr Fmolyot a magyar kardegyén-i baJ-
noksá66a1 kijtcittek ossze. Ilz e1s sé6ért P s-
tánnk holtveroeqy'ben kellett ne$kiizdeníe
Tersztyánez}ryvaIl

llTersztyÁnrrz}f,r remek1l vtvott. Az én'
hoIyzetem nagyon nehéz volt, ebben a mérk -zésben 1gen sokat veszthettén. A'z elfoeult-
ság er sen 6áto1t, Tersztyarrszkyb alig-tud-
tam 1z)-ra boált1ta.:r1. Szinte dérme szt' volt
a cscjnd, am1kor az utols tusra szemben á1l_
tunk. Tersztyánszky bels arc-csellel 1ndults én negcsÍnár]-tan éIetem logszebb akci ját.
Á balkezes tána6656a feIs ' feltart sz .rást
adtam. Tijkéletegon sikeriiIt t &Z pengéJe
k1zárva maradt. TorgztyánszÍry, a rélleklil sÍ-
keri.ilt tus f li'tt érzett szjnte v1v rcjn-
n'el gratulá] t''.

EB_y sporttud s1tÓnk az amszterdam.i o-
11mp1a1 vlv versenyekr 1 ezt a beqyomásá"
Jegyezte felr 'lRády J zsef csak' azo}cat a
tusokat akceptálja' amelyekot lovag1as ma-
gyar n dra maga mond be, mlnden más talá]-a-
tot szoméIyos s rtésnek tekin.t. Tersztyánsz-
ky vj-szont mínden trrst bemond' kÍttin zsiirí-
e].nfik lonne...tt

Ő vo]-t a legszorgalmasabb hírdet Je,
mondhatnánk mogszállottja annak a gondolát-
!*' hogy a vlv sportot e6yfajta eszméqyinlovagl torna'l bens ségessé6e, Ielkesedése
ég verseayz' I rnoráJ-ja bassa át, s a viv -nport 1gazÍ mrivészotté nemesedjék.

Ám1kor az Lg28. évi pár1zsÍ olimpia
el tt1 a.agyar válogat ve::sen;rre az 190a.
és 1912. év1 olÍnpiaí karrlegyéní 6yoztese,Fuchs Jen dr. váratIanu] jéj.entkézett*bái"
dont be e6ylktik sem kertilt, vlvta legem-
lékezotosebb mérk zését Mészáros Ervl_nnel.
3uchs és Mészáros egyaránt védokez rrtv kvoltak' a ''paJzs hjvei'l, nem a karci 'l. Má.r4l4-ro á]ltak' ogy ''magánl|-16 mér szer1nt
ne8Jrven PorQe tartott az assz /akkor nég
nem vo]_ '|klotiir''/. Véglil Fuchs j tenp [érzett, el1ndult - dg negcsii.szott és Mészá-
ros kaidja tr-uchs Jen sisatcján koppant' ÉE
akkor Mészárros, ahogy a vÍIág vlv 1 nevez_
tékr a Kap1tány, tevétto feJvédJét és enny1t
mondottl nNem tal.áltan !''. Nem fogadta eI ataIálatot, mert ellenfelo - bár sáját h1bá_
JábÓ1 * akcl képtelen volt.

Ta]_fur kevesen tudják, hogy az UnescofaÍr plqy-d1ját egy na.gyjáb I_L^ason_l szeI-
Iemben kl-1rt tlrtjkijs vándordli el zto mer
ro renan"íl -nut a FIE. a rvu*á"ttáii-viiB
sz vetség Írta k1 e5yéni v1v , ví.i csapat
vqsy akárnelylk v1v sziivetség - részére. -Ah sl haláIt halt Teyerick 1oía5 emlékérealapltották. Á vá'rrdordÍJra jel lést, J vá-hn8yás cé]jáb l a FIE kongrésszus eié-telt
tgrJes?lgn+ és a vánoorotj "sy évle n,arad
elr1yer J né]. Felt tole az, hogy az 1llet k

olyan lovagÍasságr 1 és nzet1onséBr61 te_
gyqnek tanublzonysfuot a amoly a sportszo-
rÍidég szellemében a Ji'v nenzedék elé nJ.n-
denkor példaképiil álltthat ,

1951-ben obben a nag;rszerii, de mJnden-
héppon rnegérdenelt negt1szte].tetésbgn, anety
e6yitta1 a magyar v1v sportot ls érte' EIek
Tlona ol1npia1 t rbaJnokn nk részesiili ''nem-csak az egész v1lágot bámulatba eJt erodné-
nyo1 m.i.att /1 egyéní v1lágbaJnoksá6' két oE
gyéní otínpia1 bajnokság stb. / , hanem a nj.:r-
dlg t1szta sportra tijrekrr szeIIen ért ls.
Sze1lenréért, amely egyesítÍ nagában a ver
senyz ét ' a kitiin szer.lrez ét és amelyekot
nj-ndÍg a n í vivás feJlesztésénok szolgála*
tába á] 1itott'l.

És ba már a faÍr play-r l enIttgttiint
pgT péIdát' beszéI jtink- az,lrantllÍ-fa1r play-
T 1'-a fou1 .pIay-r 1 1s. És arr l, hog}anfoszlott' széb E1ek Ilona barmadlk'orrnbrar
"gyÉ+l 

ara!1.grmének 1ndoko]_t rouiénye'ffot_sinkiben, I!52-ben.

Eleknek már csak két assz Ja volt hát-Í&r az oIasz Irone Canbgrrel és az amellkat
!{1tche11-e1l.ha csak ogyÍket Ís neglyerl
rYu az aranyérom. Elok-irona, -["J.áa_il-"ío-
?q cs rték izgalna1, esetIog'a terem zaja.blr 1 tévedés vagy rialemJ ''iijY1.dzárlatn-nÍ-ebt a Mitcholl-el v1vott csijrt Jéban k1z l6-kent bagyonányos nyu6a1náb l.
Hátra-lás & zben, o1lonfe1ének'b.átta]. mog-
áIIt a pást végén, holott az lláJ.IJ'l vozény.sz né6 nen' han6zott eI. 'lMegállt, negfon-
du}t - MÍtcheu pedlg mogsz rta. Á talátat
a szÍgoru szabátyok szor1nt szabályos voltt
ha a fa1r p!-ay e]vének nem. 1s telJessn mo6l
feleI . .{ versenybir ság olniike nem tgb.e-
ett mástr g kellett adnla a dijnt tust'l.

Utána pedJ-g - az ezrittal érthetotlen és szc*
katlan m don elfogult - Ar.spach elniik, a
hol-bversenyb Jelent lrene Cambor-Elek tto-
na dont assz ban, a nagyon vitathat utola
taláJ-atot ELek Ilona eJ..len Ítélte Ineg.

És végiil rnég egy fou]- play eset' & Itro-
x1k í olinrpiár l. lmjkor nár-nár kezttnkben
érezttik a kardcsapat eztistérmét, Kovács Ta*
n'ás egy botráq;ros csortében klkápott a5 olagz
Salvadorlt l. FeJ-feJ nellott haladtak 414
á1lási6. KovácSr & zéiir-lelntik vezényszaváxa
felenelte Lezét' kardJát a pástnak szegozto
és jelezte, bogy nég nom késztilt fel. Ezt a
p1llanatot használta saIvador1 arra, hog7 a
védekezésre képtelen Kovácsot megtá .ad Ja,bust adjon neki. Az oln k tanácstaIan volt.
Áz olaszok ezt riigtcln fel1sn'erÍk, Ierob.an-ják' kedvez dijntést a]o.rnak kics1ka'rn r
Erre a fe1lebbezés a DT ./D1roc oÍre Tech-
n1que/ elé koriil . Harn1ncnyolc poTceg.hu-
zavona' az oIaszok me8rohamozzák, és lgye-
keznek bofolyáso1nÍ a zstirÍt. A DT franc1a
elntjke flgyelne ztetl ez olaszt, hog'y na
sportszeriiségre Ls adjon yplam!f,n. Hoggzaa
{n8adozásl ho.r'gos v1tatkozág után végiil Ko-
vács olleui dilntéet ho7nnk. Aztán véelil 916ra gy ztek az olaszok. Persze - és e uen 1-
1are- volt a szomotri hlrt arzYue.p nég baJelgn-t SzepesÍ Gyiirgynokr |tEtt l az olagz csa-patt I né6 llyon kiíríilnányek ktiziitt pen lo t
Yolna. szabad klkapnu:nk.tr

De ez, nnás kérdés.
S;poss Zol-tán.
Székely Tíbon

tg



IJTAA[PCTLASNffiVHhES.
UJ rova JelenbkezLk ezzel a cÍnnel a V1v HJ-rad- ban, anely ezentul m1nd.en egyes lapsziár-
roua-kba helyet kap, s a.neIy'ben az ubánp blás neve1éséYelr a f1a á]_ok képzésével kapcriola-.
tos akbrrál1s benn1-' tud.nl_ és olvasní vaI kab adunk rend_szeresen k zreÓ _

Lz
én

El zetes

Tájélco-z !.atáp gz,]-97t. Évl k<izép1sko]-a,1 J/elsepypkr .l
L9?L. év1 k zépískolal vív versenyoket a Zala-meg-yol V1v Sz<jvetség áprtl1s B. és 9.*
rendezi Nagykanlzsárr.

Á' negyel Sziivebség mfu megkezd_te az el készii]eteket a verseny z kken nentes lebonyol1tá-
eára.-H1:rek szer1nt Nagykanlzsa városí banács elncjke vánd.ors-erle8et ajánlott fel á 1e8-
oredményesebbon szerepl iskola számáta. Azonkivtil az eg:yénl és csapabversenyek gy ztesel_
t1sz e].otdíj d1Jazásbán' a dcjn b bbi réazbvev je érend.íjazásban részesiiI. Á rendez' k
rn1ndon kcizépiskolás vív índ-ulásá'ra szá.n1tarrak.
Az e]-nult években ktilcjnb z el ad.ásokon, beszámol kban t &v országos értekozIeben és eg:yen

]-ábott az a Ezomotru stablszb1Ea, anely sportágunk zsugoroaását

1. Ncivepdék-IÉ bszánl ,, Vers,enEend.szor

saJb cikkekben napv1lágot lábott az
bi.ikrcjzbe. Á .sporbág holyzebének vízs nehézségekre is rámutatobt, mín pl" anttikrcjzbo..Á.sporLág holyzebének vízsgálaba egyéb nehézségekre is rámutatobt, mlnt pl" a
e ,z' I eIlábcibbság, a felszeTe]-ési és árproblémák' a vivás népszertisi ésében_nogputábko_
zotb nehézséEek. o'Z érd.ekI d.és cs kkenése. a lemorzsol d_ás stu. Az elmu]- kát év e1ntt

uuKTozE r -A.EíporEa8 n'eJ-yzeueneK v]-zs8araEa e8yeo nenezsegeKre ]-s ramuÜaEoÜÜt m].nÜ pI.
e ,z' I eIlábcibbság, a felszeTe]-ési és árproblémák' a vivás népszertisi ésében_nognutábko
zotb nehézségekt dZ érd.ekl d.és cs kkenése, a lemorzsol d.ás stb. Az eInult két év ala bzoTv D.enezse8eKt dZ erooKtooes cgolr]íenese' a J.emorzsoJ-o(laB BÜD. Lz eI
szélesobb kdrbon keriilbek e problénák negáI1ap1báSla1 válbak ísnerbbé.
Ugy érezziik azonban ' ho&r a felmérések' a [ebézséBek feltárása e1t1d e!'ok el bb abb l a c l-b I ttirtént' hogy a h:Ián'osságokat n'e Bs zij']xt es Biik I a noh zaégeket, problénákat tor.rszg'il,
rendsz Tos muJrkával fokozatoEan fe18zá.noljut' a továbbfe J l déshez sziikEé8es gze[álJrl-'
tárryl* és Eza}(na1 f ltétaleket az eddigleknél fokozo tabb. né}tékb6n b1ztosÍt8uk.
&]lez a mu!'kÁd 'oz atlott ez nzégL é9 uJ told_iiLotet az MTs oT ez év náJuai batározata'lely kiili'n foglalkolotb a v1v BpoT! fejla ]ztégének kérd.ésével. wt a f kozoit feJ}eozi
téB1 pro8rsDot t rekedttink alapJatba! IeTakni téves feJleBzt B1 ber'v,l avaB]. atu!.líban 1B.! na8J és iis s zeftlgg touro}áb ]. EzoroB e Bri.i t toij]<iiaté 8Be 1 kí k611 ve8ye á r azéb ntDdon
sz8toBztá\r' eg"yesiile t ' 6zaivetEé8' az országoe sztive séggel egyetenben. Üey Bold ouu_k,osdk ]egdtint bb láncszen az utánp lás nevelée kérdése. lzért s ziiv9 t sé ctillk Bz8kBaib .'lé:nak' a Vivo Htrad !a-k 1s tehot séeét felhasználva HváJxunk e élakiiTben-táJékoztatáE t;
6oE1tBé8et a l1 a zatrosz tályal.nloeak ' ilIetve kérni tapasztalataik' Javasla.táik ktizread'á_
Bát az ut l1p tlá's lrevelés kérdésében.
Ebb 1a célb t utáltp tláB nevelés cl_u.nel rovatot nÉtud( a vtv Eilad ban.
j'z utánp t]áB nevefés kéIdéaéYel kgpcsolatban [ínatenek el Lt a Je1en1e8Í hetJ.zetiilkr 1
klvánuJxk képet adl1l és ninteg-y kiírrdul pontként ! 8zÍte!1 Bz8}ogg táIyá1nk. sDoxtískolá.lok Jelénle81 helyzetét. Ennek eorán az alább1 kérd seket vossziik vízi'gá1a a-lár

a/
b/
cl

tar:-f olyarnokon
sportiskolákban
utb r szakkcjrcjkben,

4. Ed-z báborok kereted.zések l * kcizponbl
- meg:yo1

ogyesiilebí2. Eq49!--q1-l-4bo tság
5. 9zervez,o 1 }<erebek'. szaknat Í.r.ánrirltÉF

6. Eredméqyok
C1kkeinkbu*,foIyamatosan' inegkcizel1t leg ilyen csoporbosibásban k1vánunk fo81a1kozn1az ubáTp tlás névelés kérd.ésével. /Kérjiir olvas 1nÍ<abn ennek nesfáráí6; *iilér tcjbbészrevé telb, j avaslatot Jut bassanak e]-'szerkesz ségtinkn;sz. f
Els témaként 1étszárnhelyzobtinkr l ad.unk tájékozbabást.

Lg6g
Össz.

r9?O
Össz.fÍu 1eány flu 1eány

846 504 L.150 L.119 524 L.g6'

A fenb1 báblázatbal kapcsola-tban.megJ9gyezziit<, ho8y 1!/0-ben az cjssz]-étszámon ber.liil a
:{11IT!?"!9-!b. hÉt spo}biskola novenáéÉéinek ázáná"nát'||6 rtit-teÁz k1. Ez a megJery-ués azért ind.oko1b' + Tt 1snereteink szeiinb a sporbigkolákban a'kedveá bb ie]-t$EeÍátm1abb az okba!á;'_ néhány.k1vébeIt l elbek1nbvg : magasabb szÍnvonáí,i.-uáá."áuu-ufo5lalkozási rák szána,- ked-vez bb az ed.z -tani vány"a"ány.
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!!esJesyg3ziik Üová-b!á_' hory az Uttcjr Szijve séggeJ_ tcjrbént ne6á11apodás szerlnt 1970.
oszén' tcibb utbcjr házban vliv szakktjr kezdte neg ntik dését. 

^z-Ltt 
?oglalkozbatott irii-

vendékek szá'na nen gzeTepe1 a fent1 áblázabbán, fe1néréstrk noeb vaá folyamatban.
Á1talános áj koztabáe szemponbjáb 1 1snertetjiik az L9?o. januárl helyzetnok negfele-
11ie4 a sporbágunkban f oglal-koztátoLtak teljes-1 tszán-Í(i:nu atását. Ez"a k1nubatás leho-t sé6et ad ktilcjn'boz cjsszehasonlÍbásokra, árár1yok nogálIap1básáral tijbb éves v1zegála-
unk pedlg leheb vé bosz blzonyoo tendenciák nilrf1eyér0s0-t és lrányitását.

f970. l.sr.Llrrtatr

llcxfu k:
/luakosztítyoU

slíaa/

Tanfolyan
t rí1 t6r il6Í t6r P rbaJt6r Irrd

Ür:l.I II III IV I II III ry I II III tv I II III IV

Í1u 1ány Ugg!. oBrt f ybcll

Budapest L3 616 z62 878 77 )) 57, r08 50 43 lr4 r09 58 lr z? )9 59 3' 39 rrg 92E

larnnya ) 84 4 93 4 a0 r8 I I 22 I I E l0 I 10t

Ecg 2 26 L2 l8 2 2 5 r4 2 I 9 z 3 I 4t

Bkás 3 29 L3 42 9 2l I I 9 7 2 2 , 57

lorsod 3 49 32 BT 4 5 ? J) 2 5 3 26 .t 2 I 4 7 to tll

Caongr d 6 60 r6 ?6 3 4 z) 5? 5 9 5? B 3 r4 rÜ 200

IeJr 2 )5 2) 58 D 7 7 7 ) ) 6 l0 I t 2 5 8 62

Gy6r-Sopron I 4) )2 75 4 IO L) 2 ? 9 D ll 2 I I , 74

ileJdu 2 I 4 9 ? I 2 6 4 z 2 20 I ?3

lleves I ) 5 ) I 4 I z I 6 ,+O

Iol ron 4 )9 L5 54 ? r5 I ) r8 7 I lÜ ?0

I{grd B 55 I8 7) I 5 t0 t2 I I 2 7 6 2 + 4 5'

Post I I? I 18 ) 2 I 4 l0

Sonogy t{Itíc8 vIV S?,ArOgZTlLIYA

Bzsbolca I t{ 2 r6 9 o I tl

Brolnol 3 69 tg 88 7 4 I 2B I 4 I t2 6 t 5 I I I I l0a

lolna t 24 '8 )2 D ) ,

Vrg z !l ll p I 4 16 r9 I 6 l0 4 , 6 I ) ll r8 10?

Ycrrpr r 5 l{5 5o r95 6 9 36 40 3 7 T? 39 5 ? r8 6 tl 22 r3 s)9

lelr S 8 6 r4 r8 23 e0 6r

Ügazmrlí: 6r L))9 524 l86l r04 I5 2)9 llf 9 6r 79 rtlS 369 6? 66 78 85 72 72 r56 262 2)56
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Á v1zsgáland' Üénák sorrend.lségét l' melyeb fentebb lsmerteb tirk eltér"tink, részbon g,z ak-
tualí ás, régzben az egyos anyagok klnunkálás1 Íd" pontJa' részben szakosztáJyaínk álbal
bekiild" t éezrevé elek, Javasla ok mla b.

*o*Ü*o* l
MJ.nd.en va]- szÍntiség szerint nagy érd.ekl d"ésre barbhat számob szakosztálya1nJ< ktjrében egy
olyan ored.nény- sgzos1tés, melyot az gNánp blás nevelés ' vergenyrend.s zerén beIiíl a Iegf on-
to-sabb1 évento kétszor rend-szeresen megrondezeit serd.til és 1fjuság1 versonyek ered.néoyu
alapján áll1totbunk cÍsszo. ftz afkalon:naI az L969. sz1 és az L97o* év tavasz1 k1vátaszt
versényekeb d.olgozbuk fel az efábbi- pontozás1 rendszerbent

- kijzépd. nb k' veTsonyz nként
- d.cinb kt versonyz nként

Orl. pont,
1 pon + helyezéeonkéntl

t pont
I ponb
I ponb sbb.

2. Bz.l k1nutabás
Lg69

Helyr Eg:yosiile 1,

Serd.tiJ. k Ifjuság1ak
Össd,

kard. ff.
t.

nÍ
t. os sz kard. ff.

a

n1
F OSEZ r

1.
2,
z
J.

4.
E).
6.
7.-8.
7. -8"
9.
10-11.
10*11..
12.
L1n
14.
15.
l6-18.
16-18;
16-Ig.
19'
2Q,
21.
?2-21.
22-25.

Vasas
IífiE
Bakony Vegyész
szeged.1 P sbás
V. Mebeor
BVBC

UJpos i D zsa
DVTK
Si-uronbornya
Egr{ Y" Mgbeor
PápaÍ MÁV.
Szombabholy
Szolnokl MÁv

Csepel
DunauJváros
Gy ri ETO

0sc
DVBC

Békéecsaba
Óz 1 Kohász
K :roond
H d.mez vásárhely
Szentosi Vasubas

29 L5 O,5
11 1

2t5 18

5.5 I
0r) I0
1,5

l_

o;5

0.5

,,5

rrtr(.)

215

0.5 0.5
o.5

1t

;
5.5

On5

B

0.5
,,_,

0.5

tl, v

,:,

44.5 IB.5 
',5 

9.5 1O^5 ?5
L2 Lg .5 7 ,5 7 .5 

'4,5 
46.5

2O"5 4 6.5 10.5 1L
7,5 0..5 18 2 2O"5 28

10.5 B I 18.5
4.5 O.5 7,5 I L2r5
9 2.5 A.5 1 L2
,., 6,5 6.5 L2

11 11
O,5 9.5 ': 9,5 L0
o,5 9.5 9.5 10
B" 5 O.5 0.5 g

8 O.5 0.5 8.5
5.5 0.5 : , 0.5 6

,.5 O.5 O.5 : I 4,5
4.5 o,5 1,5 4 4.5
: 4,5 4,5 4r5

,,5 O.5 * O,5 4

2"5 2r5
1.5 i L.5
1q{1
O.5 O.5 0.5 I

Ia holy
II. hely

IIT. holy

szI fordul
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J. ez., Fímutatás
1970., gv-gs-zi f,or9ul_

Hely. Egyesiilet
Serd.ti]. k IfJuságÍak

s gz.
kard. ffr

I

n1
t. OS,BZ T kard ff.

t.
nL
t, OBBZr

11.
I

I /"
I

7))
4.
tr))
6.

?.
8.
o

10.
lf*
f2.
T>.L4,
L1-L4.,
15.
16r

L-/,
trB*

f9-20.
L9-2o 

"
2L-2?,
2L*22,
2)-26.
2r-26.
21-26.
?1-26.
2?-10,
27-10.
u-10.
27*10,

Bpl Vaeas
UJpesti D zsa
V. Mebeor
osc
BVSC
Szombabb.e ly
Szolnok1 MÁv
pápa1 ldÁv
H dmoz vásárhely
PEAC
Szontos
Szegod.1 Postás
MEDOSZ

Egrí v. Metoor
HSE
Kcirmend.

K3I
Gy ri ETO

CsongrádJ- Pet f1
Tafa
Csopel
sárospabak
ÁJ.ba Reg1a
SÍmonbornya
DrnauJváros
Sopron
Bakony Vogyész
Békáscsaba
Várpaloba
DVTK

B;5 9.5 14 L5.5
L6r5 * L9'-5 16 0.5
1 L5 2,5 tB.5 11

7.5 8.5 16 1.5
L5.5 0.5

7.5 O.5 10 18: ':'' i ':'' : :
7 al 10
4.5 4.5 g

10 10 2,5
o.5 o.5 9"5

9., 9.5
o.5 0.5 2,5
0.5 O,5 7.5 O.5

7.5 7.5
6 0.5 o.5 7

c.5
2,5 2.5

: : : : J.,:
o,5 0.5 1 0.5
I}

0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 -

1

o.5 0.5

: : : : T-i:

o.5 50 58.5
11 11.5 47.5

lt 29.5
7.5 11 27
92525
4.5 4,5 22.5

2L,5
L5 r5 19

10 L7
9 L1'5
2.5 12,.5

o.5 ro 10.5
9.5

6.5 9 9.5
B

1.5 4

8.5
7.5
7
4

?.5
2.5 2.5 2,5
r 1.5 r,5

o.5 1.5
1

* 0.5 I
o.5 o.5 l-

11
i 0.5

o.5 o,5
0.5 Or5

o.5 o.5 o.5

l" -!kiil' hog'J n1 Észletes n leBoz!éD]í a fent1 két eredIénytáblázat o t ' tirtinne l átlaplt-
}a|,juk ues' hoay az 196% évlvel gzenben 2)-rol )o-ra nijvetoáett a pont t szerzett eg}esii-le l'ek 6záma-

Á..rész1oteB.eJ- nzéEt' u8y 
- Bond.9!juk, n1naen szakosztáIy ma8a helyo6 ha o]"vé8z1. Me6fet6Ikiivetkeztebésoket von le és k1ti.iz1 az abb l ad. d felaáatoÉat. _

P ld'aként'' nind'on e.l&aTaEztal neBJe8Jzésb nátl zvo, - h1szon nlndkét aJ'kafonnat az ela
he_\yre keri.jlt_--a Bp. vasas kiEagaglo teJ. jesítnányében 18 találbatuxk f1Byeleoztet Jelen-Bégeket. Ií1g 1969 szén a serdiil korcsop rtban ciészesen 44.5 pontot szeíLett, 197o far'"-
szá:o <jsszegen 8.5 pontot ért elt ezt Ís _ogyetIen 

f eg_yvernernbán'.

tJgy grezziik' a fenti pélaIáb l 96yeDeson tevonb.at az a ktivetkozteL gt hogy az utáJrp tlás
l1oVeféa vonatkozásában nagyon fonLos, hogy a f oJ-y ans L,)sságo! b1zto81tan1-iud luk és'01!rd'enévjaratbÓl eegfefel létezá.Eu niivondéke b lskoláz'unk be. Ezt 1ndokotla az a ténv 16. .hogva fIaLal verseryzcí}' 1e6!a8yobb D'onz tktizi versenyo az ifJusáBÍ vllfu alnokság, á B"i.átB ÁÁupa Yor.s6nyek'' [eghaLározott é].otkolhoz kaitiiLLek ée e k L nagy vet.ae4y6D tuJ-nen eD 16' -

a !''enze tkiizi ve r'enynaptárakbo! e8-yTe tiibb 20 éven aluliak vei-eenyét tárárurr*. E verse-lveken folyala Losa! Blke]'eket csak u8y remélhe ti'i!.k 
' 

ha rniDd'en évláratban tudu_nlí fe]-D9vel-nl ngmzebk zífog is eTed'mér{res flatal Vív kat'.

27,t



Ehh62 kérjiik vala.nenqllí szakoszbály lelkos' szor8a]mag nevol mrrn]<áJát és
kcivetkez évek oredné4yl1stáJára og:y]re Ü bben 1ra kozzanak fel' ÍlfoÜve
hetyre ntkkolJanak.

kivánJuk' h y
g:yre el kel bb

Polgár J zsef
szakfel-tigyel

nÉnnrEP

rrv nrrÁD . Lg'.r Ylr 8!Ür.tsé8 hivatalor l6pJ6. lrorko.ltt a s!brk..!t !1'ott. g. !o] l s s.8'lr.-
b3't6! l bor latvan. 8!.lrz3al..tt8| I'áv1d s ndor. ll'crl.!!t : 8tékctyh1d!Í libot. gtorkoait t B:
r llrrra! vtr g!iítet!é3 hÍYata1e' h tyi3 8o: 

'udaP.st! 
v. Iolo.bcfg hp. u. l.sz. lol.: lllFtioo. ll9-080.

ItadJl q gportplcpsgE!.b Yallol.it' Bp. xIY. IstrínDoze1 ut 3' 
'elol6! 

kíad : P6cs1 rlbor igaig.lt' . tl6-
f'lctbrt6 b rtolt Po.tEhlv.t.l!Ál , s k zbotit Lnéll . Polts hlrlapii!lotelbel ás a losts x zpontt lllrlqp
llodÁ! l 

^!dlDa-t. 
Y. J !r.t nÁdor tér I. t'./ kii'v.tlonitl vagJ o'eLkbclt!ot rl lapon /cÉg|(ks.,líulas' írl

c8yé!r: 61.28o' LÜldl.tt! 6l.066/, valsntnt átutBl lsal a Inr mE 8..t'.gy!tá'El dÁra'
Indax BZLD: 26.922
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