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hn [lT$ liIniilisrigílntrk haliirruittitllrsritgrn

az lÍit[ságpolitlha cgugs fi rdéseiuol harcsolato$ loladatohr l

. Á_Magy.rr.Te|jLn' velesi cs Sporr:'lz vcl 'é!i orUZi.,1oJ EJl' kscge lrz MSZI\{P (ijzDonLl' luzUtb-gaganaK ]'IJ usaBpoJ-_r Eikai kel'dcÍ]ekoe-o 197,,. l'cbruuc ho Jil-l9-i iilésÉn klaltrkj tuLL Ú'llálr-foB1alása alapján a testneve-1..],'si é$ 6porLmoz|]a]'r.lnra háruf fe1adrrtokzri áu urát'rlr.x gze-
TíJ]'t ha áIozza 4eg i
1. +Í_{T9 9IP::q": T1+ }"9qg az _Ms Z,trÍP l(tjzpotlti Bizol,LsáÜl'!la,( á1JáslogJalaeáv,,'] egJ"l-(,I,-le6Den osszl'a-esada.Ln.i feIadatDaK tek1nti uz i_Cjli;ii8poJi l,ika t.ej]'(j6z|,a,séL s l i;],oL;l,-nozgalorn jc1legéb t adodoarL hangsr!Jyozzu il Üc6Ll]cVcl s és spori rr<jvetrvrj 'ioientris géLa Eársadalon eJ Lt á11 feIadabok lr gvatÓsi Láoáb; r'L, ronios izé.,,pti-,,'ii"1Liilrri o"''á-dolgoz k szociali5La nevelésébent ozábad iocjJk ,,tí,al l,ls,'li,ett h"u;;.'' ';á;';;""zésooe",egészségiiJ< neg rlésénck el seglLégében, sa'iá[os i érrye_it r.reraÁiieioo"'] -- _

2. Á..tostnevelési s oporL0oz8al onba! vaJameru'É koPo6Zcály llegtaLá_Lhato. A r zivevíjkEooosege - a sportcgy su_Letek Latijai kijziil millLclw Üoo ;zer f - ífju6áts1 koTÚ. Asporteg'yeEii1e Loken kíViiJ sporto10 fiatulok száoa !erJJg ee8k zolj b1 á 'aEiet mil.ItoL.
Tli* .i jeLtenz 

' hogy szábad +d9j!]k.nldJ részét'sz1vesái t'aiiit -tá'táá"áisol, 
lrpor..-to.LasseJ- 

' 
noveks3ik iBé .yijk' érdoklajdéGiik a t!'otncve,ée és sportot s trárlt. Minde'z.megkaiveLe]1! hogJ az-MTs szerve'i ' a 6llorte&/ cs Üle t ck fokozoLf i iÁvár'"i-io"o r tu*'*az rTJusag Eeslneve_tesenek é8 BporLjának tuegsze rvezéséro , erkiilcsi arcu'La ána} J'or'na-rasal.ar szociaJisLa neVe1é5enek l,lztosiLásárlt.

,. q_Yr!. orszá8os ElniikseBe megel'íjsj ti J spol.Lo1o i ('jusá8 Lairében véHzUnd'o o(lltkávul Ia1l._cBoJ-a ban hozott koÍ'dobL határozaLaiL és fel}ljvja Jz MiS szueyeiL._a sporbor vL sijl_oLtr-k
::3.!91f! l+gJelmet. az' iskolai tesLilovelés él: iport i"Jr-Á"ié"i ";á;; 

j; 1' ";"; ;.i-8el< osEnevelosenek es sportjanak fej]eszLési jranye]Ve1rol' a veisenyep rt f jIeBztc-el pro8ranjáro1, va'La:ninl ér neve1éEi"jránJeJvelrr 'L"sz io-vei.toÉ".EÍríIí";a-t.,.r;zatok'gondog t alulrnálxy ozás ára , az aoban fodlalt_ foladatok r<avect<áéte" oe["ur'".j'iá"a "'.4. Az'.!'Ts országos EJnijksé8e az ifjLiságpo11t1kal céfkitiizésck neBva]os1Lása Tdokében
szl.U<seÉle sne l( tar tja' ho8J az MTs szerveÍ s a sportegJej! iiletek
- f:*iy:T* fo{ozotL.gondot a nevelcsi tcvékenJsu8 cszuel ' pol1tiki(i LiJrLÜL]Íának feJ-l.eszEescce' B l(ozossc8i neve_Le' ef nJeinek es lehet ségeLnek kihasznaloljáraI
- 'ijsztijnaizzék a. eporto1o íiatafoka 

_ 
pé lda'Butat n8i]atartásra' érdekf dési kiirij].nokno6t'efefÓ sz a}.uat képes1tés' iBko]ai Yé8zettség rneg;szurz sére. széles ki'rLen ÍjzéT-

I?r11" es nyj_Lvaoosan érLekelJék a j tjanlr]a,' j sporloJ ' valámint a j dolEozéB Jo sporLoj verser\y lozda lnat t

- renalsz res klubtevékenyBég klalaki Ltisáv'r] és egyéb nás nodEzeTekke] ccAlLl: k c] asportol fl'aLalok Rporle8yo6 ijle Len bejijli és ai'on ktrii]1 
""'t"J iou.la.'dl'ii,o"r1o"

eI tii1tésé t 1

- igényeljék a KISZ_b1zotbsá6iok
keretek él; a sporbegyesLi1e tek tl Vá] o8;litob

- for<libsan,ak 8ond()b a f ieiLi;-l ok f:,7)()I}v()zebt spor't rl']ási kercbej_riek fe; j'l_esztl(:)lj(1:l-e' a ,3i)or-bolási alkaImalc b yitélÉ rc, f k' nt; ir ] a]<tiÜer'ij] rlt,1 l;porte1iycrrii]t, t," ,, 5ziili t:::iLil Jyr_lk'



Bzájlának növeléséfel a sporto8yesüle bek tá?jéla széIesre kapu1kat a 8porboln1 YáryÖ
fiatalok elótb' vonJá-k be ta8laik Eorába a flatalok úJabb Bzáz€zreÍt| gzervezzenek
a fiatalok nozgásÍ8énye ínek ktelé81téBéle g-'akrabban válüozaüoB és voDzó sportrerx-
dezvéryeket' kÍilönbözö kupa t orná-ka t t Bzoc1alÍsta brÍgádok közötüi v€raenyekeü' va_
tanlnt egÉb testnevelésÍ alkalmakatt

- s€gl..jBék eIó az lskolai taDulók ].ondszQreB testedzéB1 ós sporboláaí I'ehetőséBelnek
széJ.esLüéséü' az 16kolai spo!übovékonysé8 fejleszüéeéü3

- kezd1&é\yezzék és üámogassó} az egyesülete! kíviiL1! n1nd€nekelőtt a N ]sz-6zervez e tek 
'a kul ürirházak, a takótelepekl az lfjúBágt táboTok BportplogranJána} 

' 
Leatnevelési

akc1óinak szervezését, az e trebeken a aporbolá81 lobetőBó8ok és feltételek fejleÉz-
téséL.

5. Áz MTs szervel éa a sporteg'yes Íile tek BajátoB eBzköze1kkol é6 l€}retóBé8elldeel Beg1tsék
eIő az ifjúsáB körében vé8zend_ő mu:rkát, az ífjúBáEBouE1ka eryeg kéIdéseíneli véBrebaJ-
tásában érdekelt Ezelv€k közötbt koord1nált eayübfu.iiköaté 8t. fullek érdekébell szii}sógee'
hoSy
- kezd_eltréAyo zzék éE veg-Jenek !éazt eÍ!.den olya! álla.Bi és társadaleí gzerv áIüa1 lét-

rehozott_ bízottEág nu'üájába! ' aneLy az 1fjúság8a1 foBlalkozlk' üálékoztaseák e b1-
zobt8á8okat re!.dszoroBon az 1fJúsáa réezvételéról a teBtneve1éabe! és Bpoltba.u! Je-
Lezzék a sportoló ljfúság Bajátos ígélyeítt

- törekedJelek az MTs és trÍsz-szervek redazerea és habékony eryiittuüködé séro 
' 

kezale-
nélyezzék az ifjúEá8 t€a tD.evelésének é6 EportJálak' szocíálísta nevelésének eslútteB
oleí@ését' határozzát lteg eg:y-e8_J tofl'idő8zak teEJcivalólt' közös akctópro8ranok kt-
aalá.s áYaI és azok végrehaJtásával jáJuljanak hozzá a Bportolásl fehetőBégek növe1é8é_
Jlez' a !éve]'ési céIkLtüzéeek negvalósi tás áboz.

6. Áz MTs szervoi éB a Epo?to8yoBülo tek növekYő feIelőse6gge1 8etsitEék az 1fJúefu közéte-
ti toYékelxységét ' fokozobt iéezvételét a kö z'ügyok intézéEébon. E!"llek érdekéboD.3

- a b66tneve1ésí és sporbvezetók rendszereEen koD&ulbálJa]xak a flatalokkal tesbneYeIés
éB sporb íÍánti Í8é4Y9k ns81sm€résére' az igények szerlnül BportprogTano}' ktalaklbá_
Bára' vatanllt a aporüo}áe 1rátrtí érd€klődéstik folkeltéBóre'

- voni ák b6 a f1aüalokab az MTs országos éE beTületi vezebó szer,!reíb6' a spo]:tá8! 6zak-
szöveüEégek és a sporteg_yesü_J bek vezeté6ébe, bIzzók ne8 őket sportesenények szerrle_
zésévol' lebonyoli táBával éB igmertesgék neg ve}iik a vez6bő' iránylüó nunkáb' bogy
m1nar nag-yobb B'álban a !oz8a1o8 bozzáértő YezetőIvé váIhasEalakt -

- tosrék leb'etővé, hory úinéI több fÍatal vehessen réazb a különböző sportvezetókép_
ző ba]fotya'mokon' b1'tostü6ák' ttoB_y Jelentósen enelkedJen az edzőképzésben és a Já-
tékvo zetőképzésben rés z bvevő f íatalok szé_roa.

7. Áz ifjúEá€Bol1t1ka E'6walós1tásáva1 kapcsolatoB sporbt[ozBa1o!.ra báru-1ó felad'abok vé8*
rehal tá€a érd€kébe!. !

- az MTS oT központi apparátusálak osztályal, az MTs telii].eti vezetó azerv€1' a sport-
ági szkszövetségek és a kieneIt' nagyobb sporte5'yesüle tek sJ!ökséBet táTgyalJá-k !ég
az l{szMP Eözponbt B1zottBágáo'ak ifJúságBoli ü1kaí kéIdésekben }dalakltotb álIásfog-
la].ását' az MTs orgzá8os El!öksé8ének e tárgyban }rozott batá:ec6 a táb és az abbaa fog-
la1üak a1apjá\n batározzák neg a azükséBe8 teDlívalókatt

- a Bportsajtó foBla1kozzon TenalszeTesen az 1fjúBáE bestnevelését és sportJáü érÍnüő
kórdégek}el' az tfjúsáB JoBoE iBéqye1vel' vala-@íEt az ífjú8áBpotÍt1ka terén oltraüá-
rozott ilbézkodések vé8rohal táeának áuáeáva]' ' ered-néqyelvel3

- az MTS országos Elnöksége a KTsz KB lltéző btzotbsáEáYal és a MüvelődéBügyí llíniEz_
térlilEnal eB-yütteBe! tárgyalja leg az 18ko1ai teEtnevolés és 6port haüékonyabb feJ-
leszbésének felad.ata1b' előBegtbve ezzel ls a taru1ú1fjúsfu ogyre nagyobb tönegel-
nek a gportolásba va1ó Tel]algzeres bevonásáü' egészséBes szórakozás1 le}retőBéBe1n€k
bőv1bé6é t.

D!:. Beckl sá]ldoT sk.
az líTs e1!öke



BeszámolÓ

az 197!. évi Spreafico emlékrrersenyrcíI
1971. _J'anuá]r zl-én' q versenyz voI /!, Ita5'' lrd s S.I Fenyyesl' KuIcBá!' Ne&eTe ' oszü-
r+cB' }luBkovszky é8 scbeltt/ és a v liil]} LLrto Tiirolr Í.-cei íÁarit uat uíÍánota, ánová22-é! délbell érkez iilk Ú 8'
Á'veIf,eny -2r-á! reggel 8.ro-ko' kezd d tt' 182 1!dul részvé ol vel' '12 országb l. Ázs fortlul balx a kiiJ.f l Lek ki voltak enelve.
Á II. foTdulot I20 verseryz ve]_ ' 20 bato6 ceoportban, 

' 
ovábbnen ve] bolyol1tot!ák le.

MlDd a 9 verseqyz gl_E'án továbbjutott. B.NagJ s Fenyveel veTo lelii]'. Ttt esett ki ttjb-
bek kiiz tb Breda /olasz/ és Bobaen,/NSZV.
Á ÍÍI. foldul ban 60 verselyz ' t2 b 8 csopoT ban' J továbbneD. ve 1 kiizdii b t a J6 kaizé iu-tásérL. B.Nag_y, 'Icir k veretlenijIl a tijbbiek kisebb-ná8Jobb kiizdelen áTáD Jutotia} toYáÍ''kl-eBett Muskovsz.ry 1 g-y. , v.-gel' továbbá Francogcoli' 01. 

' 
Honln NEizKt Zl_ moruann NSZK

s Lb.
Á Iv. fordul ball 6 ha oÉ csopoltban 4 továbbEo!' v l kiizd' tbek a verserryz k a 24 k zé 'fu-táEért. It bd a' Nenere 

' Scirmi11 6" T rdk 4 gy. r1 v-Bel, Ie]xJrveB1t oiztr1cs 5_o, éjEuIc8áT , 8y' 2 v-get Jutott tovább. Az addlg rágyog arr vív B-. ttagv' 2 Dechea !-4-os ve"e-8é886I s6tt k1. ILt eBett k1 JeaDne fr. és ÁIbanose ol.
Vasáraap re8gel 24 v1v részvébelével 4 hatoe csoportban , ovább.oetx vol folytat tlot akiizdelo.B. _á. naByarok továbbra Íg Tat]yog an vjvtak. tr'e4yres1. NeEore. osztr1cá 4 19. l v.
sch4,'|tL 

' -EPd s' Kulcsár 1.'ay, 2 v, éÁ T r k 2-r-tlat Ju-totb tovább éÁ lg_y a l2-es'Í( zép-'
dtint be 7 nagyar versonyz jubobt' kieseLt Jrrn8 t$zr' uater NSZK' ],ot ct-eT svájc s b. '
Az v. ford.ut b8]n' vas-yis a k z, pd nL ben 2 batos cEoportban', ,-1 toYább'iu val kÍizdaitteka vereenyz k a d nt be jutáséft ...A .cs opo]"tok iisszeá111tá6a index-száeok- atapl án tiirtént,Í8'' az eg_J1k csoport kébséBteleniit er sebb volt' n1nt a násik.
+" :}"9- csoporbbal ovábbjubott Ne[ere 4-1' Ird s és Grannl.gri ,-tt kle8et TenJ'.v'os1 2-,,és T r k. Lada al"l'ex o-4*gyol.
Á náaík c8oportban Geuter éB schI_itt 4-1t é6 KuIcBáT , EÍ 2 v-EeL ho1brer6enY uán 062.]]lccaal sze!0.beE Jutott a d nt be, kiesetr OBztrlcs, Muzlo o. 1-4, pg6s1 NSZK- O-5 gy-.
_Á-di'nb t aIu. l7-h-kor' a zgr.:Lfo.Lásíg I0e8bij1tajtt Gard-lno Eagy crnében bonyol1 otiá]< le.
!tr1vel {. nag_yar_ Jutotb a diint b , az e8y ne.ozetbel1ek kijzdeinéb nen bor5r ]-! t o t t -k ].e er
z k. saJnoB.a 4.,na8JaT 61 tt a verse_oJL, az aanap ki! íin napot kifog carn1orrl nyerto ivereségB61 ,/Erd s ellen Bzerlyed.te/ IT: schnltt 1'ay,? Yl rrÍ. rra e-s. , w' 2 v,'Iv.
Ku']-csá.r } Wt 2 Yt v. I{emere 2 8y, 1y, VI. Gouter" b ayi 5 v. na az u ois ' ÍértoáoÁt- no-mere 'eqryeTte ]rolEa az olasz el1en' ligy 5- s holtverséiy lebt volEa.
Á verse'y után ]: 8t ,' átvit ek beooiinke L aub busaza} vo]rce]I1be' a'hol /B.Nary' o.zbli_cE 

'luskovszk1 és T rijk !áT nen-j tt velii]xk,/ Ioá8nap déiuta:r oraez, na8yar' NsZ(' francla .oé-
sl::^9":t9| -T9rk zée-t }oayolÍtottak.Ie,'imnár iegyedik a1katoina1""Ber 1!; t!í o1fup1aÍ
::ll9: 9T+9fé:e' 1'velB6n7 rdekeB'sétse I hogy a versenyon e8yén1 értékelés ls van, a caa-
91:P.t,"l9li 8yÓzeJ_nek aráqyáb a.o. M1nde! rrersenyz tiibb gyi'Ay rij t1szteI bd1Jhoz'Ju ott.
l:9n9Y9.Yort..z eqéBz vá}"oB részén l az a fantasztikug BeÉtt készsé8' al1t a-vers $' le-DolyollÜága éIdekében tettek'-de kliliin kí szere nén emelr_l Franco 6ib1nettí oltnp 1bajnok és Áldo Voné dr. szenélyét.
.l'z el6 foTdul ka a Pal st]:a Mazz1n1ben bonyo1ítot á.k le.

olasz - fraJxc1a Io /MuzIo 4 EÍ./
nagyar - ixéue t 1016 Nonore, schdtt , gy, Kulcsár, FenJrvesl_ 2 8:y. ' 11I. Ju-B'g 

'Iteygr 2 B'y. r Henn, Pe er I 6;,.
olasz - NSZK
frnncÍa - ma*yar
NSZK-francla

9t6
9:7 Lad.a8alÍer } gxr JeaTno, Var1llo 2-'2 W., Bena 18y;, Scbmltt
8t6. ) EY. ' Kulcsár, Nomore ?--2 -gy.' renyveái i gy.

Á dtint .nérk zést' ii-Turepé ly s kii]-s sé8ek kiiz tt a TéabTo o1vlco Connunaléban I45o f6B
59u9""ég,9+9!9 PoBy9+1!o.tté! ]e. Á nérk zégre a nagyarok FenJ''ves1' rra s' sclnítt, rene-Ié osszeelllEásban á-Lltak kl' !Í8 az olaszokt Paolu'cc1, 3ranéescoii, ltuzío ás 61.nir 914.
2!9:11 "'"r9 

bi"k az olaszok' ngJd ry B g1éprtése után 513-as roagya:: vezetée k vetkouetb.
tsa']]rog ekkor a azer ncEe 1s e lpártolt 

_ t ].iiTk. Ké t!'érk zéBb l2]-ee vezet el{l, ory nérk -zégt 4-)-as vozet BT I és eg'yet 4-4 áuáer I-váÁ"ri"l tii'r-ár. E"-;";-i; ";;;;e l"it" uo'uuo-kat' lu'er az els he]Jr etéré-sénez 9.6_oa ;y zei.enTe reit voria-ÁztitEaÉl "----'-'
Paoluccí 1-&y., Francescon1. ) ry.l MuzIo 2 g'y.' Graníerrl 1 5:y., Bcbn1 t 2 g"y. 

' TeD.Jry s12 g:y., Erd s 2 gy., Nonere 1 gy.



9r7-la $yőzbek az olaszok és ezzel voretleniü ]ryérüék a ve'rteqyt a naryarok olőttt IIT.Franclaország, IV. NEZK|

^z 
e{yéDl- verseqy lluz1o nyerto 9 sy-rnel scb-Eítt elótt' aklnek 8 ry. voltt 

'. 
orall1eTíI 8y.

Á vorseqy ubáa bap'ketüon vobbüDk Tégzt' naJd kedd o6tB lll1á_nóban og'Jr 8álaeBten.
szerd.a reggel inalulbulk haza ég cBütörtök e8be érkeztünk neg.

}-IP::""{?Íik_ tP_1q99l"t!4nyé t 
. 
óTtékelve ' vélononyen szoT1nt scb.ul'b E Pál v1yott a 1egroo66yő-

?o9o9nl..o3T a $ryroaÍl'có!. a 4.naByar velBgryző bárnelÉko könnyen győzhetett vornal .l.-íía-
:9|9L' Koz+ _urdos ú8{,a3 e8yénÍbent' tnint a- caaLabban Jól v1vott' bát}a! verseqYzeüt'UBzgr'lcs rám lra8yoa Jó beryonáBt.teLt' renéIheÍöleg Eo.úábbt f€Jlódésével szép s'lkoreÉ előttá1I. B.lla8y 

- 
Pár nak- negfeleló edzéEs€t .uéa n1ndt8 á legJobbat Étizött a belvc'. trlu,slrovgztwlu!1nEaranBaBaDak J'otb áIdozafa. Több veTEeAYzéB után 4y1lváo Jobban 19 fóg szerepeldlTör.iik Fereac dr.. jóI v1votb' _a*középc1öntóben" nó.r ttssé árrfuaaü. T;!yilEt_&;-fiiá;a;e"

Nemel\' adottsága1t 1'merv€ a VB-u a csapatot válbozatlanuL a i.soÁoÉáÁótu l Tartorn.
Áttalánosa-!. értékelvo F vsrsenyzó1rxke t | las_yon b1ztabó., bogy 7 verBenyzó volt a közópd'ön-bőben, 4 a dönbőbe!. A kőz|ónsé"8, sok ezóp ^éíyazéÁi ÍÁtr'"toEi.'
P1eTre FeTrl- a lIE €I!öke és az olasz vezetők egybehangzó véIenényo az volü' hog'y a
!PT*}":..q91üÍlében a .roagyarok eporüezerü w1seÍÍedés e-úponaro űit_ea 'áujit-ó;áx g""-Eural'.1 üu.]xa*' 

nábor Taoás

----l o J
vvtTl

Ilard vrÍ,logeÚ
Öuvonattenc novezés érkozatb a }card-vlvÓk id.eÍ els táJékoztab V1ad.a]ára. Szomba on

reggel azonbarr a Jábékcsa::nokban feláll1tott pásbokon csak negyvenxÜrolc v1v Jelent'megée a h1ánya k k zcjtb volt P6zsa T1bor ls. OlÍnpia1 és'világbajnokunk k1sebb bérdsériilés-
soI baJt d.1k és elníab nem lnd-ulhatotb. ÁkbÍvan k1vebbe azonban réazéb a versonyb l,
nlnb zstir1eln k * bársa1 bolJes mogelégod.ésére.

Áz oIs ford-ul b nyolc csoporbban bonyol1bot ák le. Á rivál1sok 1tt Üermégzebeeon
még nom keriiltek cjssze egymással, 1g:y n1nd.en a paplrforma jegyében zaJ1otb. Egy ford.ul -val kés bb nfu csak 24 kard.oz marad.t versenyben. Érrlekess g ttt már b ségosen akad.t.

Kéb-csoportban is csak holbverseny után d. It el a továbbJubás, és az esélyoeek kciztil
k1esett Tord.ay' Gorev1ch PáI.

Kcivetketkezett és fr.em mind_ennapÍ 1z8a1mab hozotb a két, eg'yonkénb hab versonyz' b L
á11 .krizépd.cinb . A2 els csoporbban-Hanmáng csak Kovács Tanást l xapobb kí és nésÍ 1y'o-zeInével bÍzbos els ként keriilb a dcjnb be. Mcjst'tte Kovács Trr Kocsts és Bakony1 ar.-íég*
zgtt eryaránb 1-1 gy zelemmel, mig klesett Moravcg1k dr. és a f1abal Ged. váry. A nás1k
pásÜon sokka]" kiélezettebb vol a b'arc. Meszénl 4, Kovács Att1la } g:y zoIomnel nár bl_z-
fos d"cjnbos vo]-t,-de a ferrnmarad. két helyre négyen pályázbak' Az Jiávivás során Kcir-
nqiczynek 3t Ercihl1chnek 2 6y zele.n Jutob"t. .a. kÍés xi tlágy zs 1b dr; és Mar t. Á d nb bo
Jubotb nésy V'agas*v1v kcjrmérk zésévol kezd. d.tjb a véek|izdolem.

4



xovács T. és Hannaag eByará_nb két ryóz€lngt Ezorzett. Á násik 'lrrégyosbent| son 'nslaaltaelki verotl€nül! FröbILch' Ba}oqyl áB Kbcsis körbo vert€ g8y!Áat' KöriBczy nen szorzeüt
8yőzg]jnet.

Á folyt8.tásbaJr' rialo4yÍ ós Koca18 ogy-ogy győzeJmeb al'atoüü trovó'cs l.. lllews Han-lang olle!- lÁeg1epetósr6 &örnöczy sl_uá:r íyort a Eovácg f1vórokkel sze.nben.Rsldkívül l.l €_ryetrBúIyozotb vo1t á u'ezőqy,- lz8alon bősá8eson akadt' de a ázÍnvoaalon négn€8látazoüb' hory januÁrt Eutat á Daptái.
.|' döltő kétbarDaalánál Bskory1-áIlt az élen négy 8Jrőzglsllel és két vor€sé8861. Me-

9-?ét9 .€r9+9 a. nyouába és n1uüán gyózött ollone !r2_íel- utolélte a Bp. ttoavéa vríotrÁt.
vé8ü1 kettóJiik holtv€rso4ye után irőIt caak el a kardvívók első táJéioztaüó vorseq}én a
vé8Eó 8yóz€len soraa. trb!6k sorá! lloazé!'a bÍzonYulb lobbn3!. 

'tl 
útárt Bakolllrl oRvánlt-

üeüt uaran' d'€ utá!á ls!éü llgszéna kót tatálata- köveEkezett éÁ ez az olső háIyeE';eten-ügtte ezá-Eárq.

-- .A 'kF 
rdtáJékoz tató r.ó8orod-nóly6l 1. MeszéD'a 1k1ó6 /vaBa6/ 5) 2. BukotrrA. L. znp.

Hottvéd"/ 52 1. r.ouécs I! /.y?9a?/ '1' !. ulrt"p* /vasas/ 4,5. KocÁíg /Bp'.Eo[i'ód./ i,'si-xo_váqa A. /vaEas/ ,, 7. Ír'óI]L!ch /Bp.Honvéd'/ 2' 8. xörnöczy /ÍJ.D6zsa/ 2-&lóze]-on.
Á lfysz 197r. J8!uár hó 16-án rel1dezü6 n€6 vá1o8aüó veree4yót.
.{'z 59 tnduló között oüt volt Póz8án k1vül - ak1 sérülése n1atü ne[ üudobü Ítldulni _a kaId.ozók éIvonalá}.oz taTbozó valan€nnyt vlvó.

ErodmÉqvek r

I. csoportr

HemÍnan8 Vasas 4 8y.
Kovács T. vAsÁ',s 4 8:y.Kocsls HrS.E. 1 Sy,
Ba}onyí H.s.E. 1 w.

rÖzÉpoÖrqrl r

Nagy Zsolb OSCMoravcs1k VÁsÁS
Ged. vár1 U.DO.
Mar t P.VASÁS

II. cepp,orF I

Mosszéna VÁISÁE
Kovács A. VÁ.s.{s
Frcillch I{EIE
Kcjrmoczí U.Do.

4w.
1 gy.
2 Ey.
2 8'Í.

Moravcslk VÁJsÁs
Ged. vár1 U.Do.

Yaze tte s I(árpát1

Nagy Zs. OSC
Mar t V.A,SÁg

Pnf r

A'z I. helyért foly mérk z senl
Mosszéna * Bakonyl 5t5

A Ix - xII. holyezésért foly kÍizd.elombont

2 &y'2 8X.
I By.1 sÍ.

3
2
I
o

BX.
BX.
8X.
Sy.

vÁsÁ,S
v"A,SÁs

vÁ,SÁ'S

VASA,S

I
2

1
4

Kovács T.
Mess4éna
Kovács A.
HA'mÍqaJ''8

l214567I GY k ab

xr512515
5 x151211
4 5 x 5 2 515
541x2551
5 5 5 5 x 5 2 

'15411x 51
5 5 5 r 5 2 x 0

2 515 5 5 5 x

4

5
1
4

2

5

1

2

24 29
tB ,2
27 22
25 27

10 20
22 29
25 24

28 18

HBE
HSE
IIÉiE

5
6

7

Fr lÍch
Bakonlrl
Kocsls

u. Do. Kcirnciczi I



FérÍi ttir táiékoztato

Az év e)"so tájékoztat sorozatában- neg'Jediklek earadt a fe8JrveTneEek sorábao a férft
t r. HabvalegJen tépbek páscra vasarnap re8Ée1 Ayolc rakor a J átékc8 arnokban. Á ttrE8as
Iétszá.b. miFtL-az eréd-e r,ileg LervezetL lebonyoli1,ási !end62ert neg kelre vá1bozlaLn1.

Már az e]s <isszecsapások soIán érd'ekesen alakuJ_tak á helyezések a c6opoTtokon be-
lii]-. Á legnagyobb loeBlepetést GyalÚati /v.D zBa/ kiesése okoz a. Á D zBa-viv n'entségélo
szo18á1' }rogy egész héten TF vizsgáira késziilt' neE tud'ott elegot ed-Ee!1.

Á njásodlk folt_u1 - nár a déli rákba:e - szintén szo]gáIt n bárry 1zgalmas helyzelLel.
Áz t csopo?t kii ziil háIonban csak holtverseny utám d lt el a k zépd nt bo Jubás kérdése.

Néhárxy szÍkráZ cs rtét is láthattak a szakenber'ek.

ÍI.yenek alakultalr ki például czokke.]- ' tr'enyveBí dr.' B Malton - hárna8 holtYeraoD'ye
kijzben 19. czakkel IeEekiil vj-voLL' s Íni!.dké t e]]e-oJelét legy zve ju oLt további Fenyvoa1
dT. táxsaságában. Kíemetkedett né8 Kauuti dr.' akí siná_rr,/néry EÍ zelennel-/ Jutott bovább
a 1e8jobb tizentjL kiizé.

Á k zépd nt L a h.gyonánJos foroáL f elLér en,/éppon a nagas tétgzám n1att/ nen kétt
ha!6n há:ron csopollban vlvták. Ervényesiilt a paplrforna, az esélyesek Jutottak a kllen-
ces aliint be.

KelloBetlen Eeglepetéss]l kezd d'ijtt a vé8kiizdelem. Szab Sándor lÍJ.D zsa/ ' aki hetok
ta on'os1-kezelés alabt á1] d.eréksériilés nlatt' kénytelen vol vl'8Eza1épE1. Á 4yo1c f rre

olvadt mez Ayb két nég;yes csoportra oszbották. Á Kaeutí fivérek és tr'e4]rveBÍ dJ. eelle
szakács kapott helyet áz egJj'kben. FiiPed1' NyoaáTkay ' cza}kel és Szab L. a nás1Lban.
Áz e]s félid '' uláur dr. KáluLí Jen,) és czakkel vezetetl hárorn-háron &y zolenmel veret-
lenii1. A folytatáBban is fej-fej Be]tett 'hatadb a két V1v ' ag'észerr az uto16 el bti foT*
d.u1 íg.

TLt n1ndke bten negtorpanD3kl Kanutj szab láBz1 t I' czakkel pedig Ka.Eut1 IáEzl t I
kapott kÍ 5|, arálayban' xijvetkezelt - níntha iTányítoLbák volna a solso1ásb - k6tt Ji't
iieÁz,ecsapása, a_ne J'ben a végsti gy zelennek is el keI}ett d hl . Ko.[uti p1llalatold alatt

'!].-Te 
elh zobt' d_e czakke] e8yenf1tett. Kéb egJiittes találat' Bajd 1seéb Ka.lruti ktivot-

kozett s a vaEutas viv BJ zott: 5z)-ro'
Á férfi Lor tájékozLat végeredjméEJe l J.. dr. Kattrutl Jel /B\SC/ 6' 2. czakkel /B!'.v.

trleLeor/ 5, ,. tr'e4yve6i dr. /BVSC/ 5, 4. Ka.Butl t'. /BYSC/ 4, 5. Fiiredl N.D zBa/ r,6. Nyonárkay /Bp.V.Mebeor,/ 5t 7. SzakAce /Bp.Horvéd/ 1' 8. Szab L. /lJ.D zBa/ l s_J ze}en.
9. szabo s. /U.D()zs'é'/ v1gsza1épett.

r'Énrr rln vÁr-,oGATÓ

A MVSz. I97L. I. L7-én rendezbe me8 ez évi els Férf1 b r vá1o8a versonyét.
Á 61 1ndul végs ored.nénye a kcjvetkezo lebbl

xÖzÉpoÖtqrŐr

f. csoporbt

Nyomárkai V.MET.
Szab S. U.Do.
Szab L. U.Do.

II. csoporj,t

KamutÍ J. BVSC 1 8x.Fen;rvesl BVSC 2 gX.
Szakács HsE 2 8Í.

)
)
2

8X.
SJ.
SJ.

Takács VAsAs
Papp BVSC

2 SJ.
o sJ.

Szlovonsukl
May U.Do.

VÁsÁs 2 sJ.
I SJ.

III.. csopo,rb_:
Czakkel- V.METT , gX.
Kamubi I',. BVSC 2 gJ.
Ftirod-1 U.Do. 2 gy.

I g"y.
o gy.

Solbí HSE
Kovács Gy. VAsÁs



BVSC Kamu í T.,r 1

KamutÍ J. d-r. 2
Fenyvesi d-r. )

12145678 GY k at

x 5515210
1x)21511
25 X 44 0 5 0

5 5 5 x 515 5

4 5 5 4 x 15 5

515 5 5 x 5 
'5 51121x 0

5551445 x

1

4
6

5

1
I

5
7

20 1L

,, 2a

3L 28

fi18
19 7L
29 t6

IisE Szakács 4

u. D0. tr'iired-1 5
Szab !. 6

v.MET. Czakkel 7
Nyomárka1 B

U. DO. Szab S. 9 Orvosl javaslat::a v1sszalépebt.

Vezebbe: Pacséry
nQ{rÉ'

A X * XIIr hely rtl

VÁ,SÁs

VT,SAS

Takács 1

SzlovenszkÍ 2

x15
5 x 1

2 5 xHSE Sotbl 1

)flI.
Xf.
x.

Budapest iunior kard egyénÍ bainoksága
Á bud.apestí V1v Sz vebség L97L. január 10-én rénd.ezte meg ez évI Jun1or karll baJ-

noksá5áb.

Á kard.v1v k sokkal gyorsabban v gezbek a vasárnapl Jun1or baJnoksáBonr m{nt ezomba-
ton a b r z k. Gyorsan peiegtek az ossaecsapások, de csaÉ kÍizd-elefr alakrrlt'k1, színvona-
]as cs rtékeb nery1gen lehebebb lábn1. A 48 -1nd.uI három. seleJtez forcluJ. utá.:r Jubobb o1
a d. ntíjÍ8. Lz el csatározások során kti]cjncisen.a két esélvesr-Ged- váqy és Nyuf vívobb kt-
emelked- en, de j 1nutatkozott be Ftit ' 

Tábor T. ég Gel]_érb-1s. Vésii]- a acjirt ue három
Vasas' két-kéb Honvéd- és U.D zsa, - eg:y tsVSO-kardozr1 kerrilb.

,ied. váry kozd.ebb a fesjobban. Gyors eg-ynásubánban három 6-y ze1meb arauo . Ezubáa
azonban k1ssé visszaesetb és klkapot Tábor Istvánb l és Ge1lértb l. Áz u ols ijsgzecga*
pás eJ_ b -a sorrend- a kcjvebkoz képpen alakult. N;rul és Tábor 1. á11b' az élen egy-egy
vereségBelr keb kcjvebto Ged" váry két vesz es cs rtéve]-. Á dcjnb a Nyrl - Tábor-I. sz-
szecsapás volb, s ennek során a D zsa*vÍv lond.tilebos rohamokkal 5t2_ro g'y zcitb. Ezzel
me6szerezbe a bajnoki cÍmeb.

Buclapest juelor kard.bajnokar NJru.I sánd"or r/UjpestJ_ D zsa/ 61 2. Tábor I. /Yasas/ 5,
1. Ged. váry,/U.jpest1 p z.sa/ )r 4, Gell. rt /Yasas./ 4;5. Ftit /Yasas/ )r 6. Gulácsy /BvBa/2, 7. Néba1d" /Bp.Horwéd/ 2, B. Erd.eÍ ,/Bp.Honvéa/ 1 gy zo1om.



Budapestiuniornit regynibainoksága
A BySZ . Lg?L. ja'rruár h 24_én rend.ezbe meg ez évi junlor n í b r egyérrí bajnoksá*

gá .
Vasárnap te1jes nagyi.izem volt a Sporbcsarnok vlv bernrében. ReggeJ- 5}.P-ol toroz

kozd-be meg a kés "d.élubáíri rákíg barb- bajnoki $1iad.elmet. Lz els ford.ul kb3'II &7' 99é1yo*
sek j 1 sZerepe1tek, k nnyed"én bizbositották.._bováb!j.r'tásuka . Az esy9t19I]_me6elepgbÉu_*
násoá1k ford_ui ban sziiletett: }cleseÜb a d'cjnb bejubásra esélyes Iénárt /BvsC/ ' A kcjzépd" n*
t ben rendkj-viil les, id. nként szinvonalas volb a kiizd-elem.

Nem jutoLb ovább Báqyai /Busc/ és Kovács J. /ve?zprém/. Á háron csoporbbanMaros,
Tord.as1 éé Hecsoy s?"erazbe- neg j vivással az ols helyekeb.

Á kiIences d.cjnb els osszecsapásait az u'uo.rou eg-yesii}etbgl1ek vlvták. A négy YJpes-
bí v1v n kcjzii1 Hajzer három gy zelneb szeT?'etb és ezzeL alapos_all me8u8robb vebéIybárs!oj
el tb. A vasubas vív k cjsszecéápásai során neglepetésb okozot Maros veroségo Hecseyt l.
Ugyancsak váratlan vo]b a veszprémi Bod_or gy' zelme Tord.as1 ellenn

A d_cjnb folvba ása 1s sok izgalnab, érd_ekességeb bartogatobb. Sokálg Hajzer halad-b
az, 1en verobIenÍil, a végére azonEan elfárad.t és egymás ubán kéb voregqseb szonved.ebb.
Ig:y holtverser1ybe ker'i.ifb*az els helyen ggyancsak b'at gy'zolelmel és kéb vereeégget á11
n11áíossar és Toíd_as1val. Áz ríjrav1vás- során azonban ismét remekelt az ri.Jpest1 vív n t
mínd_kéb e}lenfelé 4:O aranyban gy zte Ie és ezzel megszerezte a bajnok1 cÍmeb.

.Bud_apesb junÍor n í b rbajnokar HaJzer Jud_íb N.,Dozsa/.6r' 2. Maros /Bysc/ 6, .1. Tor*
d.asl /Bp.V.Met or/ 6, 4. Hecsey /BY$C/ 5, 5. Bod.or /Yeszprém/ '4t 6...K1szoW /u.D zsa/, 1.,

?. Horvhún, /IJ.Dozsa/'1, B. Kad.á /BvsC/ 2, 9. Tarcoay /u,b zsa/ 1 gy zelem.

-*-*- F-*- *-*-*-X-*- )+'

Budapest iunÍor parbait r egyéni bainoksága
Á oárba.it r z k 1971. .jaEuár 2)-áL szoÍnbaton' kezdték neg a BVsz által oz ]'l-re k1lrb

páLrbaj b r Buáapest gyén1 baJnokságát.

A,z oI mérk zések kéE í elhuz dása n1abb vaBáÍnapra halaaztották a d' nt " VasÁrnap
a aérr orattán kapcsol dtak be a velgeqybe párhuzanosan a n i b r kiizdoleo.Ee1.

Á d nt ben T'eDd k1vti f k1 8JenliteLb volt a rnezony, s néBy l'ás kÍizde]en_után esa}
norweiseny d lxt tte er "zlí!" "ee 

sorsá . fulrek eorá! sutJ j_ 5r+ aráay'ban 1o6-y zte Szé-
k6lJt é6 ezael bajlok lett.

Á dajnL sztDvollala eg.y bként lénye8oseE ma8aBabb volt' n1nt.. a..s zonbatl et c6aLározá-
soké._-sot r6okos, 

" "o"o"-6Áiu""Á"pási 
iarr,"t a'szakenberek. Kiiti'Diioen a d_ii-o n z nÉngk

"Áey 
tbrt felét kitev ttu8áz k v1vtak a várakozáson fe1ijJ..

Bud-apes ju.:rior párbajt rbajnokqt
6, 1. Popi /BvsC,/ 4, 4. Yargha /Bp.. v.
e czy /BisC/ 4, ?. Í]ened-ek /CsepeL/ 1,
1 gy zeJ-em.

Szijj Károly /Bp. Honvéd./.6, 2. s4é\ely F.Dozsa/Met r/ 4, 5. Uávarhelyl /Bn.Honv6d/ 4, 6. GaI_
B. Zempléá 7u.aozsa/ 7', 9. Harsay /w" v. Mebeor'/

VERSEi.{YRE
Szolnok meg*yoí V1v Szcjvobség I97L. Január h napbarL az aIábbí versenyoke'b rend"ezbo

meg r

M.e8yoÍ ,Jurr-ior E8y n1 Bainoksá8 Szo1nok I' I0.
a/ E,Il:, torl 1l indul . Eredményekr

I. Dáv1d. Péber ? 8y., Kalocsai I. ?, Paka1 6' IV. PalabÍnusz Pn 6', V"Zimony1 7,. 4|
vI. Gyorgy 1 L. 1r- WI. Sándor J. 2, \nII. Tah J. 1 8y. M1nd a Szolnokl' MAV-bÓI.

b/ Le.ány b rr 12 1nduf . Eredményekr
I. Sza}a1 M. ? 1gy. IT. BagÍ M. 6' III. Dlnr E. 5, IV. Szont1sbványl E. 5, V. Nérrebh
E. 4, yI. Klss M. 1, VII. Bárd-os K. ) gy, M1nd" a Szolnokl MÁV. VIII. Buzás M.Tszb-
n1k1 s 7 6X.

c/ KardviJrásr Ind"u]- 5, Eredmér4y:
I. Pakai J. ), TI. Kalocsaj. I.), III. Nay;y G. 1sÍ. Mlnd a Szolnokl MÁv-b l.
IV. K1ss Á. 1' De1m Jr o 8y. Tszbmikl s.

B

VTRSEI{YROL



ory. IIr. ,ogz.t.Jr l ,t r-. L.. V. Ez.ol+o}
16 1nd.ul . Eredlényekl

I. Szatmár1né sz. Máv 8 sy., II. SellorM.S.MÁV 6 8y.' IIT. S1nonIr Szenbos, 5 sÍ.r
Iv. Fer.csík M. BVTSK 4 8y. r V. Gyarnab1 M. BVTST 4 W. ' vI. M1kle .B.E. BvTsK 1 8Y,. tvII. Bog1 M. Sz.MÁV 18y,' WII. Vo1ber Zs.Sz.MÁv 2 8y.

*tr *

0.rsz.'I. ogzt. p-ápbaí . r. Szo,Ip.ok. J.qp., 2J.
ill_ 1nduj_ l Eredményokr

I. Baf1 Inro Sz.MÁV 6 8x.' II. Pakal Gy. szrMÁv.6 8Y.' III. Donlcg F.Sz.VÁV. 5 8;Í.t
rV. P ta I. Sz.MÁV. 5.8y.r V. Pakaí J. Sz.MA!. 4 W., VI. ZLmonxrt Z. Sz.líAV. 7 W.tTIIr Kalocsa1 I. Sz.MAV. 1 By. ' VIII. Gelbo A. Sa1s arJán 2 sx.

*El *

}4Índul " Erodményokt
In Nagy Inre DEAO ? g;Y., II. Paka1 Jn s4.uÁV ?'W.' TII. MunkÁcs1 I. 'Sz,.MÁV 5 qy.t
IÍ. ríás Á. DVsc 4'gy: ,'V. BaL1 I. sz.MÁV ,4 w.;- rÍ. Zl-molo'yL Z. gz.MÁV 7 r;y.; vTT;
Su]yok Gy. Dvsc 2 8Y. ' 

lI[IIi Na8:y Á. Sz.MAV 2 8:x.

*n*
Á 9?"aod_1 Posbás S.$. L9?L, I. ]-/-én rend_ezba meg az oroz. I.IT. oezÜ. kard.ye.rgenyét

19 Índul váI' Eredményeki
I. Csoilka M.Sz.P. 6 8-Jr.2 II, $orrnavrn J zsef Sz.P. 6 BX., I1I. Czak I. Szenbos 4 gf .
Iv. Katona l.Sz.Pl 4 w., V. Magyar1 I' H.Med.osz J $[. 1 vI. Bád-er B.BVTBK 2 8x. lv-Jr. Ád.an1k P. H.Med.osz 2 gy,' lnII. Palobás SZ. Pr 18y.

*tr*
Á Ceongr'ád- merye1 Tanács VÍv szakszovebs go L9?I. január b. napban az alábbÍ V6Ts -

nyekeb rend.ezto meg Szegod.ent
Megye1 junlor ff1. r' n 1 t r, kard" és párbaJt r versenyét.
J14p!oq f érfi t rr I. Bárd.oczki A. Sz. P. 6 8Y., IIr Farkas sr Szenbes 5 Ey. 1 TII1

Ad"an1@y.,Iv.Popov1csM.Szenteá4gy.,V.CzakI.szenbs-3gy.,
VI. Halla P.HM 18y,, \rII. ZsiB T..,. 2 By., \|III, Rud.ner E. 0 By.

Ju:r1or né!-!ér.!_ I.,Hrrszka Á. Sz. P. 6. sx. l II. T bh Á. Sz. P. 5t III. ,IannJtzk1 É.
sz.Pffi1J-Á.Sz.P.4gy.,V'Débrcen1E.Sz.P.48y.1TI1s1monI.Szon-
bes ) 8y.'' TII. Bercz1 Gy. Sz..P. 2 8Í. ' VIII. Benczéd-1 ZB. H d_rn'. 0 sy.

Kard.vlvást I. Bárd-oczk1 Á. 7 8y., II. Semann J. 6 sy.', IIIr Sz11ágy1 Á. 5 sy.
/lr1n03z-T]'-,ril. Varr 0. H dmv. 1 i;r; ' V' Czak I. Szentés - 1 8Í. r VI. Bteneré-*l-Í. Sz.P.
3 W.r VII. Kabona I-,. Sz.P. J- 8X., 1IIII. Magyari I. H dmv.0 g:y.

PárbaJ rt I. Farkas s. 4 sÍ.' rI.- Zaig L. 4 &y., TIT. Popovlce MÍklds 1 8y,,IV.effisJ.,V.V1ncJ.-2-fu.,Vr.ÉoInárrr'Ó.g:y.i*1"aSzonteeMLi/.
*E*

M.erye1 -B-fuingkFá.g' },t_1 .t .r: /Szeg,ed'/r7L Í, 10,
15 ÍJrduf . Erod-rnényokt

I. Huszka Sz. P. ? 8y., II. Ja.nriltzky Sz" P. 6 Bx.' III. BÍmon Szen os 5 gy', IV.
T th Sz. P.-4-gy:l- V. Haj{u H dmv.-4'8Í.'' vI. Magyarl H<iclmv' 5 w.r TII. Bérczl- Sz.
P. 1 W., trIII. Debroczenl Sz. P. , ty.

MeFv.el. B.aj.nokgáa.Faldv1vás egJÉnll /Szesed'/'71.I .1o.
21 tndu.]. . Eredményekt

I. Dr, Apr F. Sz,. Po. 6 BX., II. Apr L. Sz. Po. 6 BX., III. Dr. Tekullts SZEOL
5 8-y., IV. Sz1láByÍ A. Sz. Po. 1 5Y.r V. Bárocz}qy Sz.-Po, 5 8y., Vr.'Dr. Sánd.o::
$ZEOIJ 2 8*Jo r VII. Sermpnn Sz. Po, 2 {y.s V-IfT. Csonka Sz. Po.- I By

Megye1, BajnoFs_ág ff1., ,b q egyé,nsr tBze',od/ ,7LÍ.JL.
IB 1ndul " Eredmén;rekr

I. Sz1ráE Sz. Po. 7 g-y.' II . Czak Szentes 5 8x.' III. Ád.an1k H dmv; 5 g;y., IV.Halla }I dmv. 5 gy.r V. Farkas Szenbos 4 w.' VÍ. Ruclner H dmv. 1Ey.'-\TÍ._D|P.Beno-
d"ek SZEOL r 8y.' \rI1I. BubrÍák SZEOL 1 By., IX. Popov1co Szentes Il

M-o.rvel BainoEság p.árbai.t. r eryérit,/$zesed./' ?}. I,.?t..
8 Índul . Ered.ményekl

I.- BT}-tJ4k Szeol 6 Sy. r I-I.,Dr..Bened.ok Szeol 6 g:y,, III. Farkas Szentos 5 By,, IV.iJubrJák-I. Szeol 4 gy.r-V: Czak Bzenbes 18Í., Vi.-Popovl s Szenbos 2 gvir*VlÍ.
Po1nor Szenbes I g:y. o \rll1. Greskovics Bz.po. 1 g-y.



Á grytrlai Járási Város1 TaTács_ '/l. I. 1L4n rendezbo meg az orgFi II
versenyéb' ]_2 1ndu1 val. Eredményekr

oszt

*El *

ff1. t r

.T: 1fJ. Chr1sÜÍárÍ Il. G-;nrla'.6 8x.r-II: Nenes_GyuJ-a 9 syr' IIIr Osgyán Bceaba 5 1x't
IV* ÁltorJay Gy3.1a 4 W*, V. Erd.ész Gyru.Ia 3 W. ' 

]ll[. Kovács- T. Gyula 2 w., ]III. GecáéÍ '
Bcsaba 1 gy., \[II. Plavebz Bcsaba 1 &y.

, Á Csepol SC"'71. II. 7-én rend.ozebt orgz.
menye I

I* |[ bh BVSC B gyrr II. Szmo.la DO. ? gy.t
4 g,y. r V. Ábony1 vÁs. 4 &I.1 VI. Skor r. D0.I. VÁS. 2 W. ' IXt Mub1 Á. VÁ,Sr 1 sy.

IJI. osz . ka:n1 m$n sÍ verseqy ered.-

IIIr Gerevics I.,.BVSC 5 W.1 IY. IS11 J*V.46.
) w.; VÍI. Bzab, J.DO. 2 gy.r \IIII. Hamvas

*E*

JuJdoT fft. t r gByé!1t 15 1Ddur . Ered.rnényekt
I. Soos P.ETo 7 sr.' II. TálIaí !.ETo f 6y. 1 IIIr l rlncz rT0 6 gy.. Iv. KocBáT u.

iíff.%Ííii"* Í8 'á'*.:Tt'"ffi-;*r:#t 
py# *o 2 !íÍ'' vII' agy-Gy' tPITlK 2 8-y''

ilu:r1or n í t r oE'ént! 2' tnd'ut . ETed'.n ryokt
Í. AábLá.zat lxg biint t s tal/ , IÍ. Goda E. BuAFc 6 8y. I III. uzBgL! /? / n.furl r5-w.!.Iy. Horyátb- !.B![A!C 7-@_1 v. Nén th ZE.EIo 2 sy.' -vI. Bozlann Á.-xTo 2 aÍ.,yÍI. vá-rbeBÉ l} EEo 2 ry.r TIII. KecBts !éti ETo 1 Ey:-'
,Iudor kaxdv1vás eRvéDi t I' i!alu]. - Tledménvokr

__ -+!-NÉngth _!| EvsE 7 &r.r-IT: troBztlq L. svBE_ 6 5y., III. sLpÍtz}1 J.!To 5 w.'IY._TÁ11a1 !. 4!0 2 ry. ' V._Blattnor BVB! } giy. r E. Ío Jábbl ttBr e gy., v_rr. Éuár r.
SVBE 2 ry. , YIIf,. 6oos P. Elto O gy.

*S*S*S*S*

Cl'.Jrbovatu-lkban el szajr ís vol ' kedv s BzeTkéBzt !}. GÁ!@ J zBlr en]" xénok ad. zu!k. gEv
||-tita ' 9{.cií5 u g nen kiiz lt cl.klr els r ezéuek kiizráaitáoával' Az 1rást résen, ée áí**téb n te Le 1o a szer.k szt btzottgá81 aezbalra, B n1 tartoEa iua. vértu} "-neÁterár Át-kalmat a kdzlé6ér . UgT Yéuiik' a Yiv Hirad J vének k 

'd6 
o ' lt eL1&a1ou'_orro.

t boYábbLa}ban pedi8 szef}eazt bÍ&oü Bágu.D} ' s obrben Bz r'z -afu{ábk l taslÁ . tlr. BokoTInre al z!6d st ButatJu} be szeretettol otvaB l!É'ak' D'asva.s; -el8oldolEoztái ÍrEffit]-

Gy :r_Sopron moBye1 vLY Sz vetség Gy riit ,7L,Í.27/24-én rrend.ezte meg a mo8yeL Jun1-or eryéní verse4yeít.

nSnSnSnSn

cÁnon ;Ózsrr r Lovagías ilgyek
r. nfuz

Ábban a ré8volt v11á8ban 
' 

az elrlitt ezá'za ' vé6én és a Jelon Ezá.zaat ke!dotéÍ8' attrL-
ko]r a !a6á]rb csii1e_t ' d.o kiil n sea a csalÁal1 becBiilét nosvédége rdekáben a'pÁrbaj'kilzép-
korí ÍD't zn nye d'1vott 

' 
eueknek nag"y része a vlv tercne}Öen uaJlobt lor vezet segédea-_

llok - nevezet sen a kardpárbal ok l8YezotásébaE _ ts ol Bzgretettel v1v. írk8t k rt [ fgl.
Tény és val 

' 
b'oBy a ylvá.Bt caak a flatalaá5 o6r k1sebb ! 6a ii!üg sportBreÍtien.

Dert akkor ezb a spoTtot - akárcsa} a lovaE].ás ! és gYB'áBt - ae arl6ztokraEa k r' k' váIa-
.nlltb a lteless 6 és el k ]. bb poteársá8 ktváltBágála} teEtn etb k. NoB' 6!okb9n a ki5riikbon
a vtvás olsaJátl ása g]. n86dhe etlellÍil 'bozzátgrbozott a J rr veléBho!, ner.t soha nen le-
heasoa tudal.' !l.ko! veszi habznÁt az éIotb tl v1vás brrdágáIak. lío!'aIa!udÁ: sen koIL, hogy a
viv'ástanulás. o lla n9n a Bpo! szerii tecbn1kal v1vás olEaJátl-táaa' bB!'ee 8! íJ$ vérok6á - _

véÍ val kJ.képa s volt.
EbbeD az Íal b n kétféle nber artotbak szá.Bont Dár.ba.lk Dos lirlenbert ás a oárbaj-

kápte1 n6ke . Á Bé]rbáB tsob az rírrlenb Tokt párbaJozá8sal toiol!ák no8l a lovagÍaa'iisÍ -szabályai Bz rLnt. fun6k az tjáráglak 8zt8-on1 Biabá]ya1 a pá:cbaJ-ko rben voÍtak láiek-
t e tvo.

Á lasrar tlPáTbaJ cod'6xr D.68a*ot Ja clal'r vÍbos b'j-!lap1r ' vott. Jellornz , rn1n f on-
tossfu_ot_ tulaJaloDl ottok__arrrrakldelén ertaek a niiro.ek, az a téfor, hogy lgro-ban nÁr a tl_zgn*batodlk k1ad.ás foTEobt kaizlr zoll.

' A k d9x a love61at fuyek ogéaz toriiletérg neg}tatározta' nJ-lJren 6ártéB ktive el l0 8to-rolást kaI'dalal' s n1bren uáá p1szto\r eI ál1rbJa'á gér éÁ gértet et.

1o



Á J.ogszlgorúbb o1ő1ré6ok a bads€rog b16ztÍkarát érlntetüék; d'e épp úgy Yolatkoztak a
tartatéko;tis;t1 fokouattal reixdelk9zó ctlr1lebo Lst

Ea€bbgakateBóTiábasorolt€ryé!.ekloYaB1as.íisybekeveTedüek'ozrsdíiknekbec6il1et-
lrrose;á;áí-tárrái['é"eáaérí;_ka;"i-""""k ná!a!Íáprttia cé1iábó1r-váJol_9}l?{"rtit pa:tr-

t"jrepá'-" é6 k1árlh.tl1ak-e- ellene fes1yereg oléatót91 adásáxa vagi. BzB''Zéaél€r

clatrvllnoBloEcBa}akó.l6xeg8szelkosztésével-szerzottez.€kb6[azldőkboEtek1E-
té1yt nÁgának, de a "i{ag:yar páÍbal ok't kéükötobos g"yfiJ tgnélyé!'ek kladagaval 16'

Á két kötet a 414-eB évtőt 'A'ttlta brrn ktrály l_ileJétól' L92' ' éY véBá1B vivott [6vs_
u" t"""iu-."ryá' 

_tu"a- 
e" lrÁ-i üórv:pa"lál"r n"iÉzú'aoúÉ tsrnártátte; nelygt - €&rrégzt az

áütu"-"uu""íro törtéoe 1í' éi"ónóÉl'"es"ai násrÉezt.a pá:PbaJok' okaÍ' 
_}J:n6!etele vary rnáe

ág_yéb vonat[ozásaíná1 fogva - a'nn9-k ld€Jén az eBéaz oTsuá8oü Ío8J'al'KozEauEql('

Á párbalok oka1! 1gen' ezek' EaL szeD.mel ég ltrentalltÁsBal, túl4yoloóréBlb' érühetebleE
e" *..wáíu,"á$ 

-"rBraeior"vor[ák á5y enborélet oktala!' fetá1d'ozásá-D.ak..E8:y félr€éTbebb neg-

iíffiffii,:g"-t+fföf#ii:li*-nffi'n*i-*";g'i3"i:'"3Éil"*i'á}"7:##7,|T:.Lt- ieíf"i'fun-
iJro"o". e*y étüerpi szom1zéd'" asztul!Á1 ü1B htilgy negcsódátásr ,/f1:íleozása/ sokszor ha-
tátos tíneiáterü párbal elő1dézóje volt.

^ 
Bz6Tző t!üYénok előBzavábal ki is ryilatkoztafJa!

- trNe-o az a célon, bogy reklá-Eot cs1!áIja} 9' p{rbgJna-r;. ElleDaezőleg' reghóbb' ó}9-J-
táEom az'volna. trosv aáok,_ákÍk olvassá]. ezb a kétköteteE kö4rveü 

- 
és meglgltrerllr be-Lole

"iátátT iJ*toütÁr8í kl;;í4'áa okok;L ' anelyek an!y1 Jobb sor-sra érdenga-és sokgzor k1-
iáí6_io"ri-Ei" *;-iö";E;iiai a párt'aj 'áraozátául, hlnáe,11nyt';1 szóBzólói le1111ée3' aPo}y
::'Ása;6";;úi;; 

' 

-á; -küió;ö"á"-" áóáraar tácsiirét negfe]óIő tö1venq9p'n9ryldelne zéBé-
vgí --iii"1.ol11a úlvaüva, nóei[._téiJ"""" 'negs zii:eüe tní nen ts, lega-lább a 1ogvégsó oso_
tetEe Eérsékelje a pá-rbaj közápkori intéz.nényét.l'

^zonbán 
no.ncsak cta1r vilnos taláIt közel 5oo oldalo! át bőaégee ténát a pá4al ok

törté;lte1nok feltdézésévof. de Kaczlá;1y Géza qy. a1!íszter1 tanácsog ' úJEá81rÓ 'Htles
fi$y;-i4;'á]"úi-"úá" is gfii;te#nyes iötetet Jelentetotü I.eE a kön.rrryllacon a X\rIIÍ.
szazao. vegeE.

Ezekból a köryvekból válogatba.B kÍ néháqy enlékezetest- baaúleágoe, eg.yben elret_
tontolaruái tlrién"otet, nrni aüog'y idéztk az ég'ykor1 boszoikán'perek vagy a közelnú1t
f aslsz-ta réntebtek €n1ékeit.

EföIiáróban ísneIteünt kivÁnon eg:y neorég elhuDüt k1váló publÍ_cístá'nt Kellóre 'AJador

"Bil ;;;;:;;a;r"i_óúú 
""gaqvre 

sz reíé t, neljben ne}'teií !ód.orx ő.ökiti neg.Ko61eo-lch
I;if,áíEíói é" HJ11"u 

-Ía"oÍy_né'ppárt1 képíÍsol-ő között1 haláIos klaeletelü párbal lefo-
lyÁaát.

Egy é1ő szontanút dr. Rozgonyl György v1vóEzakeEber -_+1 fod'or trá.Toly' TeEtollel
vató j6"ta.tasága révén a petoir báoa'or ütcat vlvóüere! fetsó Bzel1őztoüő abla]ra nöeött
nestuzoava a szonszéd teronből néztrette vétsl8 a tra8l"}nls kinono be1ü párbalb - iBazo].bat-
la a leírás hlteleg8é8é t.

J.9o5 nájusában felírab1 vlta vol mtisoron
szabad.elvti párb1 sorokb 1 nevetés hallabszobb.
képvísel jbgász bajv1v és nenaeb1 el}enáll

- Mlt nevebnok?

a b.ázban. Návay LaJos beszéd.e kozben a
Árrrt tag' Hencz Károly f1abaf néppárbl

ábkíá1bo bt{

Talán neo 19 kiáltott. KéB bb nég HeBcz paalgoráb l ezb or3dÍtobtá& átr 'tláít l1ev ?
lz o'om nove tní vaf ln

Keglevicb ís a nevet k kiiz tar ozobbs Mognorevedett' aho8y a ronalroutaBttágt me6-
hauotta. Áz bá! Tekodben kláIJ-tott B lczTe 

' 
a}1llek a k zbogz 1áBt ul"aJd'oD1to tta t

- MaBa gza.nár l
Á fiatal náppárt1 képvlsel v r s arccal ezt siivítetbo K glévÍch f6lát
- u&ga ke8yiuJas tiktir t l{aBa szarvaEmarhal - aJd. kl,ugro t a pad.s orb lr fe4ye8et en

és e ls zéJc.tarx noéílault az r B gr' f fél . "uosb !,eBfoJto!'l tl sz1Ezeset . ],ofoBtá]r' klbusz-
koltá}.

K B].9vich azoD]c.al ol1ndu1t' s n1ko! negkérd.ozbék' hová mog:y 
' azb felelte' baza.

Ee!'cz két képv1sel tá-rsáYal ' Buzáth Íeronccel é6 Ezab lewfulJaal pÍovokáltabta a
gI fot' aki a logJobb párbajv1v hÍr:ében állott.

- Á klhívást 61fo ad_on - nondotta Keglowlch, aD1ko! I{oncz s6Béd 1 f lkeresbék. I1 re
netsl g}zeu' b'ogy bár' el sztir én BéTtetten' a v1szontsértés olyaD sulyos volb' Ito8y ha a
fetfétálekben a' llic1a 1vát llen 16 adhat oE neg' de 8u1yosb1báB1 JogoEnal élhetek' -
trlaJd kezet 9o4 fosva a 6egédekke1' btccentott' Jelezve'-ho&/ a beszélgo éot a uaga részé-
r 1b fe J ezte.

I1e[czt l neBkérd.ozték Begédel' EtlJr ll dbokttvá'ka ad'?

- A gonboB iit l kezdvo az áayuÍs b Jnlben negállapodha tok.

11



Á két fé] se8édei ös6zeü1bek. MiiÜdch Árrrél és gróf Káro1yi Győrgy, a 8róf ![egb1-
zoLEaí kőzö1Lék' bo8J felii-k kaTdpáfbajboz TaBaszkodi.k' lovaoságí kardokkel' teJJeB végkl -nerüléB1g' szúrás neÁen8edve l K1köt1' hogy a prárbaj szin_belyére eindkét fél Baját kard-jaíl' hozza eJ' és sorEbúzás dör]tsöD' kínek a kaTdjáva_L börténJék a párb8J' tornészetegen
ba4dazs nélkü1.

- Ebből nészá_rszék IeBz - csapta óBEze kezét Hencz' amikor a feltébelsket lle8trrdta.
- Es/ikiiknkek 4e8 ke1J" ha-ID18.l Yagy én' vagy ől
A páIDajt FodoT Káro1y !.ívóterDében v1vták. Az €J]enf€]ek vlBs?avonulüak öltöz]ji.it-

be' najd soTshúzá_s6a_L dönüöLtek a ka.rdválasz tágról. A re Bállapodás ellenére bag- és nyak-
bandáEs t akaTtak felberuxi a vivókra ' de a 8róf tÍItakozoüt. Keglevich szer€bott voIna áo-
tyonbT1kóba! Vivri' ellenfole ebbe sexü e8_'ezeLL bo16' nert azt ha11otta' boEr a 8rófBe].li]rből átvághatatIan 6e1yeEtD8eket 'bozatott. Ha Í!€ben akar vlvn1' vo8yoD fel bab1gzt-
íD8ebt

Á Trattner._b.áz kapuJát be keltett zárn1' a Kofona-herceg utca1 old.alon g'yiilokezett az
érdek1őd_ő közönség. A t€roBb€ nár korábban e1bújt TaI'jálx vltnoE 

' 
a htros r1pórber1 E5ész

PeBt budta' hosy [1lyen szígorú folbébelü párbaj folytk najd a 'rIod_orr|_ba]ir

Á 6ik€rte1en bék1béBi k1Bérleb után a párbajozók feláutak a beTen pad-LóJán k1!9'J-
zolt köTbe. Á t|ral ta'r vezenyszóra a két 8ya}orlott vivó állva 4sradt. Egyik són al<aTt üá-
nad:r_t. Yésüt üégis Keg1ev1c}r indult el ..... Elő.re?ohant e.Ilenf61óIo 

' s próbáIta rnogszúr*
:1l_' rövÍd kls kézvágásoldral tá-Eado btr Hetxcz hosszú hátr,a1épés6e1 ó6 k6ze ó1húzásáv8't véd€-
kez€üt. Á 8Tóf láüva' hogy €lloDfele hábráI' folbaeználta a Bzúrá_a lebetősásét. d_o Buú-
rá6a €l1el]feJ.o lryal€ n6l1ett elcsúBzott. Erre a fl_ataIenber blTtole! ellentámad.áBbs. nont
át' s kardjával m68seb661toübo a gróf koponJ.ájáü. Keglevích fejéről egéBz trajcBoe'ó vá1'
].e' sebesüJéso non leheteEt elyhe. IaIéJ1 .a kopoAyavágás vadltotta Do6 ú8iy Ko8tevícbet 

'hory oIveszbetto önuralmát' megfeledkozYe az óvatoeságról üáladott' szúrir1 akart, do
kardja n€E Lalált. Iseét Hencz qraka .Úollett me!.b o1 a szúrá.B ' do usyallobb€n a pi1l6!at-
ban a segédek legdöbbonvo 1átLáJ<' ho6y Honcz kardja belefúródótt f,eglewtch nel1óbe.. _A.toljeB veho!.retrclával tánad_ó 8rPófot a ltrereven kÍfesz1bobb ka1t Á ztven ta1álba1 olys!' eTó-
ve1' hogy pi1lal1abok a1att nogöIte.

He4cz nár előző napon beva]-Lotta k.' ]víselőtársának, Zbol4y Mlk1ó8nak' ho8y b1ztk
a ttcoup d'arretll- jábaJx 

' 
feltartó szúr'ásában. Valóba.E. ezzel öJ.tá .neg e1leEfetéür ott állb

kezében a véreB karddal a terem közepón' egy 1de18 ltrocca]ml Eom üud.otb' DaJd. hálott
olle_of ele so8éde1 f€1é fordultt

-- .A!1t kerestetek' negtaláltálok. . . . Ér. nem keregt€nt - EI.re eBlrik Bé8éd'Jo' szBbó
Is bvá! hozzá1épett és 1rtózatos erővel mcllbeYágta.

_ '- T'," t ne Eor)dd'' üe narhat Keg1ovtch beleBzafadb a kardodba' ki.itölbon öt óyeü fo8szkapnl.

- Ta]:J á_t1' a lelkes hírtap1ró klbujb re j te}daelyéról, ezenáa n'onoklíval' k€zébon nobesz_suel' Horxcz Ká_Tolyhoz 1épebb. Áz csak anrryíb tudobt ktnyö$d 3

- Nen budom lLi történb. ÍáJla1on a tragikus esetet, n'ég beleő!ülőkt
Á párbal uL{in az a h1r reTjedE e_] ' hogy Keglevlcb !ro8 akaTt haInl'' és öng5rÍlkossá-

8ának fornájául válaEzboL'La ezu a halá}nenet. sz á.j1dékoE 9'E dőlt bele Hencu karújába.
Kl. budja' valóbaa Így volü-e' vaBy ped1g a í1atal férf1 fÍzikuD'a győzüo Ie a 6' éveE

oEber haaz!'álL azervozetét. _

Á Nonzetí Kaszinóban Peréqyi z618nond lgJ véIekedettt 'tsteflEgk vékoly boká1 Yoltak. Ezok
a vóko\y bokák nohéz tosbot clpoJtek''

DR. B0K0R IMREI

Gondolatok klubokrÓl, klu"btagságrÓt
és klubszellemr l

'Érdekes éE elgondolkoztaL áEalaku1á3 figyelheL ![eg kJublatd( életében. Ez a fol]rÍ^*!.b laBsa_! lxár tijbb évtlzede tart éB egyaráDt JelleEezhot pozÍtiv' 111. neBa 1v vonás-.r-kal. IBen Boka! vanEak - kiiliill' sen a flabalok k zij_l' - aklk a ne8atlv vonásokat nen lát-
Jákt és nilt lábni fogju-k - erurek ki' zYe t 1e]]' ered_nénye, hog-y a po'1t1vu!'okat ne!' YeBzlk
e a zr9.

Iényegében arr } vaa az 
' 

hoBJ klubja1n} J"assa! átala}ulDak es. o\taBféle Bzol8á1-tat íijze 0é'|' a4e]yt ] a Lagok kapna'k' kérDek, elváruak, q t k vetélD'ek olyan dolgokeLr,
Ís' a.melyek eg_yáItalán lem tarLoznak a klub proflljába ée habáskiiÍébe. Áu8ha Y1tathat ,
ho8y gokkal Jbbb ad-n1' nlnb kapnl ' d6 azt nár kevegen lát.lák be, hogy a 'lB z olAáltatáE okÍ
}tatára1 ls végesok és a reál1s leheb ségekon bolii1 kelt Bondolkoznt:'Ha az e1 z ekbon
fplvotebt prob1énáJrrrak non lenlle d1Jferencíálb fo1yba á6a' ak]<or k J. len-n'o a kérdésse]_

LZ



t ovább fo8lalkoz:i. saJlos' nen ez a hefyzot. Pontosall a fo\rtatés €Ted-nóAYe 
' ho8y naB_Jolt

8ok6! nen érbékel1k ke1lően ?z9t."\1t kapnak 
' 

non becEiilik még sern erkölcei, 'sern'!e<li["
a!ya.E1 vonaükozásban és ennek k1hetásal !.egnútatkozlrak az eled_Eényekben iB.'

_ EeJtegeLésünket egy k18 k1Lérővel folytaBsuk' hory t61JeB kéDeü kaD'jud< a felvetettpl'obléto,á]cr.ól. Á azoclolóBla budo.nányos igényeeeéggel f'oglalúozrk a kiirőiré].e bár6adaLuícaoportok kÍala]í]]ásával' 11I. nii}öáésl ne cLaaí zrnüsuk tánu]má'nsrozásával. úínt 1sneretes
- a k].ubok is ebbe a kategóriába tartoznÁk ós pontoB defÍdc1óía]_ .lellenezhebők. Eo6sza-
da]-E'aB 1enEe Ioindezeket fe1soIoln1l de a leBfontoBabbat [é8Eem haBihab.jut }í. EDnek é]}-
üe Lmében..a..k1ub e&r olyatl ,/vis zonyiag/ k1gebb tá:.sada]_E1 cEoport,""anárílén-- tagokat va-la!.ely közö€ érdek6k' üevékelyEégék és célok kapcsotJák 'összá ée 

- atapeáabálvoküán rögzi-
!:!J.i:qgk_ 99'kg!9l"E|Éc"+ l].Iet:.k neg a ktubta_gokat] Á klubba való Éetépée"és'az al'áp-szabáLyok váf]alésa_ öD}éDteg. Á probJé-oa ryökereí v1szonb r0ár obü kozdődiek, hoey a tireotJelanEos-resze az 

. 
alaPszabályoka L sem 16!eri. Á 8ya-Irorlat üeháb azr hogy valaH- óelép óeyklubba' fizoü1 a jelképe€ taasági dtjat /ha fIzetl../ és a Jo6os t!é4yóÍ< rnellett olvánoÉra-1s 18e!ryE carü' a.üeJ.Je-E Deltrcsak az a1apBzaba]-yokka1' b'emen nás noruÁkkat szelrbe!- lse11en'é be sek.

' Á'klub léqyegélek' 111. az alapszabályok is-aleretéDek biáAyában üeháü öEyesehxél kl-
€LB]<ult e8'/ ol'Jra! e8o1sba szemlé_Let, a-ue 1r Vészélyeztet1 a köz_öseógl ezgtleiét, a ktubn_LrneveD,és,az'egye6-üa8ok eT6d_neryeEseüé t 1s. NeE nohéz beblzonyltan1' hogy otü nutatnakÍel tarÜós és Jó eTedJé yeke ü ' ahol egészséges, eryroást seg1üó- eportÁzelÍén alakult kt- a_h ol a tagok' edzök ét vozelök közötL a cé1ok érdekéborr telJes a' eryetérté8.

Ezt a ezollenot azonban csak ofuan klubbagokkat .Ieheü kialak1talt' akÍk la8ukénakérzlk azh a LársadaJ_m1 csopo''tot' afié lynek tagságát ö!_ként vri1] alaá-k. úee tárr_Brteni.hogy.az eg_yen érdeke é6 célja egyoen a-közösségé_is, igy behát a céIór áÍe"oáá to"ó"^é"o-íeszJ'LesoL eledllenye. 42 eayé! nex[ fü38eü1e[iühel1 naBát a J<özös8éatől, .oéB a]<]<or sem.ha a páston egyedü] á11 .az ellenfeléveJ szemoen, va8y fetk6Tü1 a dóbogó 1ego'agasabb fó-xaTa. lilJ<or as nogolte alJ az a lrunkat anit nások belefektottek' !0ögötte á11 a'oknak a le-hotőségeknek sokasá8a'. ane1y páTogult saját tehetségével, s z or[afir'íva 1 és árőiészi bésével.

" .A" .' LéEy'.bog-y. a vivóversenJek. na1;y- része 
. 
ás1tó padsorok e1ótü zaJt1k 1e, ön-oiagá-

ban. 1s azt nuLatj a' 
, 
ho8y. baj ok \ramak a k]'tJbsze11enme] . Ha c6ak a szakoéztátyoÉba 1eíga-zo-Lt ta8ok ötvon százaléka é€ b.r'áL1 körij_k eb?-dét tagja 1áto8atní a vu"senyátut, .itö"1s o\ra-o nézősereg lelne je]en' anoty blzLosítaná o nóáie1e1ö"ve";"aYié;i- 1é Á'ó"í. s..i-nos' sok osetben a vezelők é6 edzők solr járnak e_löJ a Jó példávat, nén látosábiák'a v;r-

9!ry:59!.q: tren figyelik' hoPy, Larú tvá!)ruk hogyan vlseÍko&lk vereény közbenl úás pedígaz lskolazá.g és Eás a veT'se4yzés' Van.olya]a ve'rser\yző l aki kibijnóen" 1Bko1ázÍk' ae_ egyót-16! akciót nou xépes l-rolyesen végrehaj ca'ni a verseáJpáston
Felve Lőd-ik a kérdég. hogy val on Jobban Íog v.i\,!11 valakj és eredményesebb Je8z azáI-tal'ba odzóJe vaBJ }lubtár'saí'ott'vaniak u 

""'€uq"ói? l syakor.lat is,ae"a pÁziólolóBja iBbatáj"ozott ígorael vó1aszoLtraü.Iizt nen ls szüisóg-o; 
"é" "Íé 

t;;;b;;"_üii"qiriilil Azt azoD-ban onég no* keJ-l e.]1LeÍ] i . hogy naJ)on sokat vesZtLenek azok a teáao_váfte"ft*a_i, uxlt nu'
*:^,:F.!l*." verseDyeket éu *Íí.ut"iÉúÉ ú"'aita""o_tifr'i i"i_röyiixái""Ji'iiiááii"r"ton.

Nen.egysze! tauii .IehettijJ* arurak a sajnálotos LLaJmeli íE' a'Bj_kor egy-eg-y verse4yzőaz e'red_.ényhi cde tés előtt elLávozout a versóny rI zi nlrelyárriJ és'a dtJak aiíétöiéveL senUtjrődött. Menqyiben oeszéIbetijdr itt a klubs zeru Le Lr'i, a szdvetseg-, a b1rák. a bár'Eadal-n1 EuJlkasok éB nen ulo1Bó6orban-a nézők rnegbgcsüléséról? Van o\ran-'iereenyző, at: 7'iu'óna k]ub,.benovezLe a veroe(yre/ ro1nden erejéveJ arra törekszlk, h"ogy a reteiő ieÁtanárarta I!:Lesok JÍ6Lájara keY'ülj ön.

Nen IiE}Í' az ol'yan kIubtagok ezéla cen, aklk szereL1k a klubot. Eőt o':inden khbolazereürl€k - de ezt a nagu} BajáboU nódján1 rntnd1g azt, a-nelvik az aáoct plJlabatban többJuttatást képes k11áLásba helye zn1 ve5,7 bízLos_LLin1. 'Íöbb oíes aruütaeÁa-goll 
-mást,ert 

ésbaráto}'a L loqyT9x oLL - legtöbb eeetbói a:oyagj o1ónyökért. Nú ;;áááü bó_ iéi'ói ze tes"o u' 'veZeloEeA Í'ele.Lo6seqe seú -ebben a kérdésbon' hiszen az a törekvégük' ho8.y'ná8 szakoszLálytagokkaI orósíEsek a soralkaL - koráuLsem ségtbi u klutczeilón'kj aráxuiaÉái*ée- csax rae-t8-órá1g tartó előnyöket eredményez.

.' .Á' jelg.nl_egi áilapoL,,k te]etLi noszua18ja keveseL Jav1Lana a he.l'zeten' ha nen Yízs-
8aJ'rrád( lreg azokab a nódszereket é6 leheüőséseket, anelyek eog1bségéíe1 léíyeges váJtozá-Bokat 1ebet oszkö zöI[i.

Ml'D.deneke]ótt arra kell börekedni ' bogy a kJubta6ok úaBukélak éTe zzék a klubot és e'
lYnkájuJ<|3n 

' 
ered'méqye_Lkb en és hozzááliásuÍÍ;un is mutátkozzón neg. úa 'ár sze;e''cgo"enIncs szÍi]íséB arraJ.ho8J eajál pénziikön utazzanak vcrsenyekre ' tá1ezere_Lésü 

"ásaróijanr,xva8y eryeb o']'i/.!.áldozuLokat hozzar,k, a-oo ly anyegilag éiinLel1é a tagokat. Ennok eliené-
T"_:":9?"i1| tunik egye6ék azon he.]'ytel_en_ á1-Lásponb ja, bo8_yha nen kapnak az oo_rra1 valam1-
lJ:.]r.. -f:r:?:":JÓ:1 1rryacot ' a]{'ko.e' nen iEkoléznak vagy nen vérseqyezneír. fsneretes' hol.a vavaE nen !arLoz1'l( a Je8olcsobb Bporlok kaLeaóTlájába. EséLelként előfordul. hóev riszako6ztály ne4 L]Jd ninden 16';!J!_ kie _téBIten1, -hi szön *z u''yogi r"n"io"oÁár.-ii uJE6."t.
I:zt.kel1.negéItonl azokriak' . ákti< haeorrló eeetÚen azonrral ne!Átsrtáor'"x -e"á"J-otxo'
:|:J 3E9k'j- i9 ját nagukat kép_oz''j- ' ha .n1odenben 

- 
ki lo.unek ;;18a1vá; úzoi-i_lr''Iuttágotn9B.?lnyt'aldozatot' seo hoznak' llody tüve1 éE cérnávgl felYarrjÁk a klub Jolvényét 7Je1-

?99éE/l.l-tl . e_gy-két h1tjJyzó 8onbot póto1janak 1dőnlrént. xöznaó1 Í'uhá.iárói sed<inek öen
|1::{11E' 1 F919! éu-l9^ lá'Lsz1k szakadás rajra. PorBze azt n1ni1onkl mága vásáro}Ja ésr'ollooon 1g L9IEJa. -EjÍBondo-Lkoz ta Ló ' ho8y.oijéTt alakult ld nás vlozony á közva5yoirral szerrr_
.ben.
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-.-__T9IY"!ő++k a kéralés 
' 

ho8_y ni köze Yan_ ermek a klubszellen]xez éB az ered_nényekhez?]'abszÖlg8 va_Lóban fiz€d'rendü doloBaak biiJllk ' de valöJában né8soe azt Nap nlnt náp láthat_JuL' hogy hiá:eyos fe16zere]'ésEel j ndulnak vers6!y1'e i1vóÍnk. -e*ynáe tól 'kérgqetlÉ a retv-veTt és ru'baza t o b' .-verBeny eJőtL jar,:itgaüják .telezere1éeiiJret éÁ- együáet zavárlík ezzeTverse4y kózbeD. E]őfordu1t az ig' hoB_y hj_bá6 felszeroléB ts1atb egyóeeket ki kóllett zár,Ixla voTsellynot. J-g'J Xapc6oJodnak e€;ytEáaboz a k18 éE nagr kérd.ések' t8.y adJá},neg az ösezlé-pet a k1ubbagokÍ'ó1 és az er'ed.nényék!ő 1.

- _ '. 'Á-Y"39lg"9gnek' 
aktivízálai. keIt.a tagokat' 18ény914J- keu nu!'káJukat - 1é47e8éb€ncehaL be keIJ iket kapcsolni a klub és a vezotés nuJxjrájába.

, KülöDféle. és. jóI-gze].vezebt rend.e zvé nyekkel' ös8 zejöve telekket óa báz1 vorse4YekkelegészBé8es fégkört kell ktalak1l_an_i 
' . EépszéTüst tenÍ kell az erod:néiyes versenyzőke_b' meg-folgló kealvezoélyek}el, jura ]_oakJ.al'és áz elisEerée náe eÁztözé1YéÍ tó r-í-lőioíÁr"r ""'r."-jukat. Ez vlszo.at r].e.rtr azt jelenti' ho8y a 6zor8a1na8 ' de gyengébb ered-mény L e}é'J:ő üaBokatlteIIőzai kellt Poltosan a vivásban á1Í- az a tétel, hógy a'Lrtárüo éÁ-""'ásu.""á nulka cgakme8J.ehe tőson hosszú ld.ő ubaD rérik be'l' tehát nen'szaEád 1etörd a irát.ró[-tóóvet és Át__kell őket Begite!í ezen a hosEzú tb'oltpóaboní.

célszer-ü lenne több kIubbtrrát rende z[i v_idéken, részben a sportág nénszorüsltése-régzben peÖjg a E'8sá8 ö€szokovács o1ása céljábó1. Áz'1skót'i& tes tievélB'sL -fóRÍ;ik";á;;í'1
iB lehotne bemutatókat szeÍvazn7 és igy foÉozaüoean ki leheüne alakítanÍ Áz'éraánÍ8aot
!áb9r1t'' €zen ke]"esztül ped.i8 a pártoÍi! tagok 1é tszá.:qánaÉ növe]ésá Elneia 

_ár. _ 
rlag;rolt

8ordot kelL fordlfarí a YlvóspoT.t ' 111. versenyek propagandájára' a velBe!.yek leüónvolÍ-üáaí reld'zeréTe. Tud.oü | hog-y- könáyü tanácsoL ádo1_ és' öEleteü" t i"iaotnr._á; v;i.']t -'é-
grs Eeml_ ke_L_Lene a Yivóternek korszeriieitése érdekében. Enber1fe8 értheúő. ha Boka! !e-hezen vá1lalják a noBtoha körü:lnények közti verseqyzé et /.isuotAzÁát / ég ázórE naey a re--Eorzs oIódás 

. 
va8y cBökken-az 1ntenzitás foka és ezzéI og-yütt terrnéÁ zb teg en-áz o"ed'íélyea_séB 19. Yivógporfun} neBéÍ'd_6E1i 

' 
ho8y az i}letékesek tégyenek va18!1t a korezorüsltéá

gT99k99eql . biztosifsÁl.- a Joob ninősóBü felszeTeléseket é; negolaiJák a lÁüékü6re! Bze:.:.őz-tetéséL /fégkondicio!á1ását,/. MiEdez azorogan összefiig8 a kt_iáa t-egészÉéges lBgköÍ' klala-k1tásáYal' mínd a veTsenyzők' Eílrd pedíg áz edzők' v€;óbők és ÁzrniátizaiÁót_t3"eü."l__-
.. végezgLüt &eB kel1 e'llteDL' bogy eokat behe t!ének azok a Yeraenyzők, eduők és wze-tők'. akik ere9+élye_tk. alapJán szér-r'áLet' tíszteleLet e" negtJceiu3Á_i"á-1ü"iüi k1 e YÍ-vok korébeD. 'IÓbbet jár-b9 üDának a s zakosztályokba, foglalko'hab!ának a f1atalokka].. a}ikpé-Ldaképii*nek. tek1nt1k őLeb és Bok esetben pu_sztau negJelenóEiikkel_ vaAy beB EéIA€ üéÁtitkglol;.ala.bafáaL érho tnek el' ameJy nelr pótoJJ1ató rnáseal. Nen b1szen, hog!- közőnböi tenne sz{.-

1!q'"'-!os{ na'&i.tőrténik a. kIubokban 'Ás hog;ran feJlődtk tovább'fi vóáportunk. so8ltbet-neEel( berr)lijJlke L o-Lyan Bzs].lxai je_LleBü cíkkekke"L és taxulnányokkal 19. _a-melvekben 
nee1a'-nák Lapasz b aJ-aLukat és LaDácsukab' í11. vé lc rrényiiJce t a közöá cé1 előóbrev1ieró e"aáEoüen.

'.-__!1"]_-+ !9T+9 ' ho8y. ezek a cikkek, vÍLák éE beszétgebések Ís geB1tík az ogységes á1-Iáspont kia]-akltásab a klubok és a ktubszelIeú erós1téáe érdokében. -Vá.rju]. és-i6é;y;1jij-ka tagsa€' éEzeevéto.Iét.ís' hiszen nurrkád< kouekb1v ;erresú' 
_iáÁÁi_id"B;"i"-i"iÍ 

ninaánnpoz1E1v Dozzaa.l'lasat és sog1tBéEé t.

l(ellÍjmgs találkonás vidgki sportvenet kks|, ednríkkel
Március 14.*én az MYSZ megbizásáb I és az Elnokség álbal meghabá-rczot; progra.n ré-szekénb felkeresi;em a Szo]_nok rnegyeí Ts Yezet ib, vala int *'"g};*;i"á;;ke J"oit. Állfelkeresbem'l szo bermészetesen_n-en ogészen pontos, m1vel e_tárfiir<ozás ;;-M'VSZ szakfel-tig:yeI jgo"lL a TS eln kének, valarn|1b a megyéi vivo sz,;vebség ;il ka;ut*t"'áT} 

"íotaáur*ése után J C' tb 1 bre.
A balálkozás els része a TS eInokével, va]-am1nb munkaLársával és a megyei szoveb*ség eln kével folybatob 'beszélge ésb 1 á1+9!.b. rr"[yorl nasy cjrcjm vo]b egy viv nak azb

lái"+| hogy a megyei TS vezet 1-milyen apr léko=urr"iu'ur1E"a vívás problémá1t. á-ví"o--kat és a szakemboreket eg-yará:ob. Naáyon Togkcjn:ry1ti a meg-ye viv spoi[jffik huíyuutot esfe j1 d.és b ez az egészsé[-es, j kap solab.
.,^*^*M?9y"*-P:lY1_ "'-Y}T sport.k1en'e1b sp_o1bág, Bn k1fejezésro jut az anyag1 ellábás terii-JeÜen ls. aey2 *.u+,59no}r 8ondob a teronkérd.és okoz. De ezen a-béren 1s"vánnat renényerc*kg1.kocsegbet k1Iátások. Ezek kcjziil a legval sz1ntibu, hog*J a Sz._nn[vl-t,iá^'á;a ot honbadn1néhányszakoszbá1ynak,kzcittikavtt<nak1s.

A beg3élgetésbe ezubán bekapcsol d.obb a negye t bb viv szakembere íE. Most már asz*talra keri.ij-bek a szakkérd.ések 1sl
Néhány f elbetb kérd.és r

; N$x. szerebebbeI várjík 
"zovetségtjnk szakfeItigyel jét, mert íigy érz1k, hogy e 1á-t'ogabás fC'1tétIeniil hasznos - lenne " 

-
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- Á szakosztályok ninősibégenek prob]éDája kefü1t tá.r8ya1ÁEra. hnek alapJán a Jóldol8ozób előnyben lehet lészesÍteui. Á rnegye vívó szakemberé1 a vlss zanLnós1téÁt aen-
LartjáJ< helyesnek'_sőt kár'os következ!é4yeít ész1ellk' t6hát a B za'ko6a tály-nínőB1té s B€n
alapulba t az osztályba sorolt vÍvók ezána atapján.

- szóba kerülb a jelenlegi sta8Dátá8 egy1k atapvető hibáJa, az alapok 8o!d'os' atapoB
tarritásának elharyagoláBa. Ennek kapcsá_a. a. neY61é saeJ Tegb1zott 6dzók - dk1k tlelr vorserry-
zőkLe] fo8J_alkozna} - fokozott negbecsüIésé!.ok foltogBá8a 18 hangot kapott.

- IBen EaBy nértékbeE hábTáItatJa a mery€t YlvóEporb fejtődéeét a loBfÍzetheto ülenül
dTága felBzere]és. /P1. 1 sigak á.ra 675.-rt./ Kértó]í a szakeuberék| hoBy ebb€!. az ürybell
begyen lépésekel' a szöve b6é B.

_' 9sa !.8' hogy a drá€ a felBzeTeléa i8e! aok eBebion ne.o. Ís kapható. lÍe8tölbént' }rogra TS álbal a viváÁnak juttabott kiilön támogabás e]'köttoblen naradt a tetszórelés1 ótkk;Í
beszerezbebetl'eDsé8e ül.att. E Borok íTója Ejá]rlotta a kaTdviYÁs fe.lleszüéséb' !.xYe1 köz-tLooLt' hory háron kBfdozó nevelésé nek' 

- 
ill. verBenyez te té séDek költ8é8én cBá]r e8y vLl-

ld'_q.fe8J''Vefe9 fegJrver!én vePsenyző jo á111thaüó kj.
Á szakonberek véle!élye szer1nt azért félnek a kaldvívás t óI, nerb az €nbgI._zstiTl

szubjektívltása. folyla+ a vldéklek háttérbe szoru1nak. Én livaúrózian 1g"" óú; rra6y ered-
néDyeket e]-érE kardYivóra' s}ike t a vídék adotL a váIoBatotü!'ak.

Ebbe! a kéld"ésben b.iáDyz1k az üvsz e8y8égeB á]-lágfoglalása ! EelY otdöltoné a vltát
abban a kéT'désben: vajon csaja tőrrel he1Jres-e a v1vásokbátáEt ei}ezdóD1?

- H_osszasan- fo\rü a-beszéfuetés a keziló, 1}lebre haladó vlvók k1Yá1aB z báeá.ró 1. Vés-
er'ednéDJrben kíváLasztá'sTól a 9zó 9zoIoB érteJ.mében nem lehet bogzélnl 

' 
n1v€l a l.ébszáL_

kicsiqy ' s 1gy azt ke]l !'e 8ba!l_ t aD1 vivDi 
' ak1 llbeJön a tele!.be.lr Íz üernészetosea .neg-nebeziti az adzők nu4káJát.

- Á törökszentmik1óE Í viYás helyzete is szóba kerii1t. TörökgzenbElklós ná! ea1dí8ls Bok jÉ sportolót adoüt az országnáJr. Á vivás réezére ís 1geD Jó talal van. Cseké$arya8í euátnán:ryal Ígen sjl(eres lrrD}át vé8zett a srakoszüáI'. Á-v1vók iasy lelkesedés-sel dolgozrrak a lraguk erejéből váBárolt felazoTelést ha8zDáIirak. -A. neBfelóiő gdzó ls reIFdelkezésre áILr ,/Köves sporttárs/ s}i két alkatoruoal ldutaz1k seotnoból. Á ba-1 cEak az.
ho8y a teren háti két alka1onmal násfél-xláBfél órára varr biztogíbya' a nost eziel 1s Bori-dok vamak. A Ts vezetői üe8iBérbék' hogy Bzeeólyes közbelápésii}kel Be81tenek a törökázent-niklósi Yivág helyzeüé!.

összefo8.IalVa a tapaEztaltakat' üeB ko1l á1Iap1taE1' hoBy néB sok nÍtrd_etl - el8ósor-ba! üárry1 f€lLéte1 - h1á4yzlk abJroz' hog-y Szolnok llegyéberr n1lden !€ndelkezéBle á1]lona vl.vás le$tragasabb sziDtre való feJle8züé8éhez. !íé8i8 e!8en a üelJeB negelágedettsé!
és b1zakodás éTzése tölüötb o1 a táig.yalás ubán' leit b1ztos vaByoü abbai' hóry anol*aTs vezető1 tlyen t1sztán látják a probténá}at' Á a vivószakemberót ttven ódaad_áEEal éshouzáéTtéBBel fogJ.alkoznak a vtvás e lőbbrevt te lóvel' ott az e!€d_ué4Y ien naraitb'ab el.
pEJr érzen' az Mvsz elnöksége ng!' üehet náBt' !'ínü a'naga részérőI .-n"rr'r'átis t'enogáÉás-
ban részos1tí a Bzolnokíakat' a nag-yarország1 vidéki vívás jelenlog1 básüyÁjrámat né*5te_
reu't ő1t.

Czvlkovszlgr Ferene

FffiNY$UOMO

A kardvívÓ bemelegítése
Ezek u án.vízs6á1Juk meg a beme]egibés szerepét a sértiIések megel'ozésébon, l]_]-eb _

1og fíz1ol giai habásaÍb az o8yes Bzenrre' Bzervrénd-szerek ntikcjd-ésére és ezen' Éeresz1a beIjos1bnrények alakulására.

A Pgne,loe1 ép f1z,tol ffíg} },abása a Pzeryezet-rer
A' század.ford.uf t kcjvet évokbenr am1kor a bapasztalatok a1apJán bud-abosan kezd.bék

alka].mazni a beperqg}b sb, ÍrBy gond.olbák, '-hogy a bemelegités be]J s1tnér5rJavtt habásaaz Izomzat á meIeg1bése és enirek megfotei en-á b kéIe esobb tzom tixclaés i< v"tr.eztáuánrealÍzál d.ik. Irrnen ered. e]_nevozése 1s: Áufwármen _ bemeIeglbés.

}9}g-uqn M.N1olson kisérlebileg is bebizorryibotba, hogy az 1zonrni.ikcjd.és 1nbenzításr'nak nciveked.ésével párhuzamosal} a teáb 1zomh mér éxleÜe'Ís heLked.ik.
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Á koordináta fiig8 1e8os vonaláa uérte a teg th nérBékl bo b és a yizszll]tes yo]ralá]l a!eltelt 1d t. Á try1lakkaj a nulka kezdebét és végát Jelez e. lz ábrán l l láthatlu-k. hogyan

vál ozlk eeg a tost -h néTséklebe k zepeB izonnu_d(a hatágára. B6ned1kt éE ca hcart a h nér'.
5ék1e tnij_vekedé s t ' llnt a benelegíT6E-Ea[vezb hatíBab a telJoBibnéqyro riry naryaráz a' ho8y
a h 1 se8í í az ízoBban a kéníaÍ folye.natok neg5yorouláeát, az Iionh'alÁzLlá}ok kítÁsu- -lását' ezáltal a fokozottabo véIellátás 

' 
alBe_Lyek a spoItol n vekv telJeBltn 4yok f 88-vénye1''hísze!. ezek a t;ényezdk kétséELolenijl jobb fe1 ételeket b1ztogÍta!.ak az Ízornmu:dra

B Z g]IlaTa.

EleBend -e azoDbarx a bost 1zonh nérséklot onelked se a]rhoz ' b og'y a beEel Bltés, ateljesÍtnény alakulá át pozitiven befolyásot hatása 1ébroj JJa'n? Eorlok 1sztázá6áI.Á
HiiBbeI8' IrJuird Ten és .Eások véBeztek ki6é_P1etoket. K1B ]'I6teík solálr ilEszehat onlitottá-k
az s.ktlv' tebát a t Btg-Jakorlatokkal végzebt beEelegitéE t valanl'nt a pa86z1v' 18:y a !o-
1o6 zuJrary 

' 
gzarrna vaBy h 1ég' riividhuJ.tán' nasBzáza gtb. beEelogí és Ézorep t a bolJe-í - nyekre.

MéréeeÍk soTán eryI.éBzt - Nielsontroz }raaor"l al!' - BzoroÉ sszefiiggést alál ak az
Ízonmii-kijdél és a ee h nérBéklob alakuláBa k zijtt' !rá'slé 6zt pedjg e6#]Pte1[ii'on beb1zonyo-
Eodotbt }roB'y az akt1v be.m61eBl.tésEe1 nlDdeElíéppe! jobb boJ_JeBlt.Eény árb.e t el! i[1!1 apasszÍv belsleBl_ é5i e 1j áTág.'Lkal.

2. ro.

= &ae@i/{s
aC'kti/

- ,rc/Q? zzáenu 
'holés<io

= c/iqkrmoTtk
ktze|eqiíés

= QKf/f
tuua/e7'/$

3r' 5a- 39' 4 ' 4t'c

Á f ladat _ a vágtafubással eg_JreEértékiiJoek taTto t - 9'6 nkp. toT}relésti podál foTBa-
tásáb 1 átlott' s.aolyet a ]egr videbb td n bcliil ketle t ,>Bziir no8foTBatnl.- Áz ábrá.!.
J 1 láthat a teIjes1 néay éB az lzomh :r.éreéklet kiiziit í szoros sszofiiÉgás. IÍfu 1 ala*
cBoq7abb gz lzoe.h tlérBéklet' aunál tijbb ld be telik a 15 ped'álforgatás' anl. a rosezabb,
al8'cs oEJrabb tolJesÍtoényre vaII. Ea a ez r dást nézziik, akkor az ls uegállapithablr:}l '

hoBy azonos va8y klEebb téEth nérséktet nolleLt 18 az a]<t1v beneleBlb 8Bo1 kápua} n,i yobb
tglJes1tBélyt. Önnagukban LeháL a paBsziy be!'e1eEÍté81 61JáTá-Bok náu alka]laasak a msx-tnÁ-
I1s teUesitnéDJ eléréeéro. Á vtzs8á1atok eTed-Eényeíb l k1deríilt' troBy a.IogJobb eredE nyL
akJcor kaptáJ<' anikor a kieérlotí ÍfuláBtÍ aktlv bo eteBt éB eJ zte ue8. Il.yed<or az ld -red.nélyek 4-6b-kal. nijYeked tok. szauaázás uta:r az eredrnéqyok léIlJÉEgs It k1Éebb lavulÁetnutattak a benolegi és után1 futáshoz képoet. Á Javulás n1ndiissze o,'4-I,5% kiiz tt no&6o t
éB elellet nag;rfokrí k1noriilésso1 járt.

Ennek alapJá_o negálrapíthal t hoBy a Bzer'Tezet ég az Izouzab folBeletsodéEe léqye8es
kelléke uryan a fokozoÜt elJeB1LD'érynek' azonban ne! bÍztos1tla esrna8Ábaa b61JeB nér-
tékben a naxlBálíB nii}tjdéere va1 á áuást. vagy1E a h nérBéktét enélkedáse az áktív b -EelogitéBne.k csak ery1k ha ása - né8 hozzá neu is a leg1ényegeeebb - ég éppen ezért a
paaBzlv benelegltéEi elJá!ágok' ame 1yé}. csak /Í/ a tesb Íz_oEh né]lBékle tét gDeILk' batás-
fok teklnteLéb l1 nLld'én-képpe]x el keI} naTadjon au aktiv bernelegÍtés hatáefokát l.

Lz Izomzat u yaDLa nen kiil nál-l sz6Tv. Lz 1zoe átleleB1bé8éD k1Yi-il táIt8.Ajraa E
ox18éu 11átása ls nag-yon fo!'tosI amí a vérkerj ngést l f i.igB. IzenkÍviil a kétetos sport-
nozBáB vésrghaj tásá'boz e le!'ge alhe te tle!'iil szii].sésoB' hogy az egéEz 1d BTend.sze! t kélete-
Bebb Dulr]rára térJen át' ho8.y a din8l1kuB Bztoreot1ppok felfrissiilJenek ég hoBy a beIB
EzorYek EulLáJ a a Bport evékeIlysé8 n 8kezdésekor u.gtxl-uál_ísan le8yelxok ijsBzehaDgolva.

Á leBoJeFllqE! 'ehÉt a3. +zo+??t ábTe+gsl_téBo -a véTkeTInFéB fokozéBáTa' valaaint az
].o'eArerxqEz r nu&o(legelex eJol(es21U6se céJ_JaDor szuJ(ség6E ég hagznoa e J.vége z!.1.
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A pa9sziv-eljárá.sokkaI szemben, amelye} "9a\ a? izonh nérsékletet enel1k t 3Z akb1vbemele8ités a h mérséklebemeIked-és kedvez-a habásán k1vtil e]_ készltÍ a aerineaái-e"_iá;á-rendszerb is fokozotbább ígéqybevételre
Vizsgáljuk meg kcjze]-ebbr l a testgyakorlabokkal végzebb bemeleg1bés'nek az

. f ' Id.egrend-szerre
II. Vérkeringési rendszerre

ITI. Izomrenrlszeme
vaI habásáb"

I. Bemele8iÜés habás.a'az i'zom.re34sze.rrel
1. Izon]r mérsék]-eb emelked.ik. okaÍ:

AZ a bén;r' hogy
nok áj_ba]' rerÍiásznáit
nunka alakjábanl nig

a mtikcid izon.h t termell 3II& a kcjvehkeztetésre vezet, hogy az Lz-
9"tles . ener8ía.nrennyíségnek csak egy része nyílvánul nég nébnan1ka1másik része h vé atátnrl át.

Áz ízoÚ.h néTsékle t két.szakaEzban eeg_y vé8be. Áz e18 fázi8 alatt ternelt h az uJl.
+4+gt4Es h '' .Í:észTe oszliki.az els a loégri;íid tilésnck, a naÁoai* u 

'ágoovráura" 7r"-'szules/ f_emáI.I9sa_!q' a hafnadlk az e]er4yedéare eslk. Á n _sod1k tézLs aá ízon elornve-Ctésre eaak. A masod1k tazLg az izom e]_eTqyedéae ubán kezd dik éB DelcekiA tarb. Ez a'
TeskéEe !,!, p . A_kezdeti és negkéseLl h<í nánnylsége riry arányl1t-e'gyná'[;;. 'i;i l l l-hoz.A .kozd'eE_l ho ke-Letkezége n1nde4 Lováobi né Ikii1 érthe ii' .ner-t h1száí terné;ze eBnek Yehet-
'4!\l 

hggl az' 12onakcl L oJyan vegyí Íolyana Lok k1sérjki aoelye* n ie j iBaÁás;r -j arn.t.MeBJepo azol]ban' hogy az lzon e]erqyedése utálr !ég perceken keresztiii olvan veávi atárato-lasok,[er.nek végbe' a elyek a kezdeti h vel azonoE tsenqyigégti ! Bkésett L teráalésétokozzaR. Ha az izo1á1t i zoot leve8 kÍzárásával n1tro6éá-5ái k rá.yezetben níiki'dbeiJiik,akkor azt_ tapaszLalju-k' hogy a ke'detj h Eindí8 Jeleitke;ik! eiáát'Á zéuaei "-pru"io"á.-r<aszTa JeJ-lelrzo negkésetU ho e.lmarad. !z annyi t jeJent' hoB.y az Izom BFzehu.y' daB alatbaz eEer8i afels zabadulást biztoslt vegyí folyanaiok oxígén-'je learé te ndratiÍ ánaerol tt'-ri.i-Lnéqyex 
. 
ki!z L L is vé8benehebnek. \/tÁáonc a_ pihen szakászbáa a he1vreá].1ítáE csak ox1-8en JeIenJeEeoen nehet véEbe' tehát aerob veg_yÍ folyanatokr l van s2 .

_ .Lz izomban az ener8íal1Jr6r folyalatok kapcsá! els sorban szédrl-drábok b o!.tanaL le.Áz e! ergiaf e.Iazabadi Lo folyiuatok sbrál az.iz'ol:ilan energiarakláfozo vágyiiíeÉ -ke 
retteu lt/AT2/, enety az nerglá kiitégb-en Lartja. 

^asonl 
an az-aklnrnulátor feÍt ltéséhail: na_ener81áb ad a 261r és a fehér'jebontás I's. E háTon bontásáb l p: 

"o"uoroÁá":téÍá 
tt"2ix. nua kiizpoltl jelent EéBii pírosz l sav azuLán' ha elegond' oiigo i-ái1-;Ddáit"u3i"e - eÁ oocsa[' az jLzo@nlozBás kezdote! van * ez a bernináIig oxldácl rr keresztiil naB_y ne!]lJrtÁé8Íi16 AÍP-vé /e!e]e8. Takt.veryiile t,/ alaku1 áb.

- tr'olya4a togan nii]rcid ízom esetén a pirosz l savb l tejsaY kelobkozÍk. Ez arÁrt la*.tjelont ségii' u'er_t gllkogén /szél:":.'dÍdtr vagy zs 1r-feÁérjé Bi; pi;;;; ]a;"; ;;;;rHi'.a'.'tgi9allg val lebontáB..neg igényel oxigéá't és négís eierg1áté iÁeta tliii iorianat. leu(odÓ iz o_Ú'bela alaerob kij rii]_oé4y ek vannak és tejsav keletkázik. Az Iz'om iissz eníz aasatora.teJsavÍg tiiTtén lebontás zavártalalul fol;rÍk_és ez ti utáur t j.__ár-i""''íioáeil ez Bzijk-géBes. ATP utánlj ['1ásb. 'TeháL izolaiss zeh z dá"6 alabE ieLíepo-téiaeii irti-"" 
"iáéioo 

to"iir-ltrélyok k zobt ke]'obkez tejsavképzés kiiYe tkeznléqye ' a!e1y_ a továbbÍ tzonntiticjaésnez sziik-séges ÁrP- t Loltleli.
Do mí az oka az elerllyedés után percexrg tart ne8kéBebt h nok?

Á 811kozi8 Íolyao'ata oxígén. h1ányában a tejsavnál ne8á.t1' Így az felazaporodna azízo'oba! ' arni károsa;r befolyáB lná az izonrniit aéÉt.'
Kluta jelenL uíBzoEL az a ténjt' hos' az 1zonban fe1szapoT,odott telsav a vérbe áran-

i:5'-T9J*." najba. A'(Éj igen b YéTe.l1áLá (r Bzerv' az anyagéeorefolyaraátcjxat ox1Bénh]L-
?ny !eT,reTq98e 1. Ilyen modo! a Lejsav I/J része ox1dál á1É, ntx zbán energia keÍotkeztk.
.A 'naradék 4/5-rész tejsav 8fu]{ozzá alakul' ebb 1 náJgl1kogén -.les z. a.n'e lY ráiozatosangluLozza na-s adYa beke:ruJ a.veTbe /vércukor/ ' ln]"en az lzornba, hogy olt í6nét tzon8J.lko-én"né épiilvo Lejsavuá alaku]baL' alroman a ki5rfory"'á1 ,ijuoi 

_Á"stEÉa 
d".t.-7-coií-x3". t

. Á L sJavDak az izomdsszehri zodás eJerr1yedése után beáll plben szakaszban val ox1da-tlv eItávollbáea és gI1kogénné vaIo a]akiLása az oka. 'ááké"6'i-i] ;;k. 
_-_'__ '

..A,t B tg_y.akorlatokka f - b rtcn akEiV be eIegltés sorárr az izo.Emii}iid'é6 /ii BB zehriz d áB- er*qyedes,/ kovetkozbében fe.fépo kezdotl és Eegkésett h<í révén az lzolrzat nonérsérlJte enel-k6dl-k.

Az ivgmh'omérsékleb emelkedése nagyol1 je1enb s, híszen kizár lag csak eZZe1 is ncjve1-heb a 9"rjes1bmén_yr' /'t'áqa'passzi-V nen IegíLésí e1járas ok./ usyá"1o az 1zmok reakcí _
8yor'sasága a7) ízonh mérsékléb ftiegvéIlYe. ÉemeleqÍUés hatááa.á""t"r'"t " fo.koz.othqhtr 1,z'as{gTsapí8a , ?z ízonh mérsékléb- f tiggvénye. ÉemelegÍÜé"-hÁba;a"á""b;hát a f okozottáuu 1zomnti-k dés kcjvebkezbében - a ferrt leÍit rn áon - aZ iáoa*t'onérs kt;t "máir."dJk^ nmi niirra l -i Av.izonh'mérsékleb emelked.1k' ami nciveli az
+:T:}^::"5:}:syor6aságáb, mivel fokozr,a az izmcj,sszehriz d"ás seb""ÁaÁét_JJ *sxiiu"ti-.-.latencia 1d. b
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Í1. Á bejleleg1tés hatága a vérker1lgésre 
'

Á benelegités hatása a 1éTkér1n8ésIe színLén íBen Jeloabős. TsnerebeB' tlog-y a bost-
mozgás a e.zétvezeL tápanyagainak fokozott .méruékii éBeLésével jár, ehhoz podlg oii8én }elt.
Bizo.oyoa fohl tápa4yaaégés nár a 'll5rugaloxobanll levő 1znokban 1s törüóni}; de nozgás köz-
ben ez sokkaI gyorsabban mogy véBbe. Gyorsabb tápaA'ragfe ]iasznáIás azonban csaLkíB a}koT
lehotséges' ha á veróere< to gyorsabban gzállitják á tápa4yagob éB az oxigént az LzomDa.
TBrmészetesen ez .oen negy e8-y1k p1ltalaLr'ól a nás1kra' ahhoz' ho8'-/ a naxiloálls Luljesít-
néryhez szii-kséges tápa4yag és oxigénel]_ábág optj-ná]is leg-yon 1-! perc vérkeri n8ési áLdI-
Iás sziikséges. Ha benoIe8ités nétki'il végez zii} a maxinállB erőfeBzíbéseket' akkor o foko-
zott m_ul]'ká}roz sziikBé8eg táparyagoiGt és az oxigénü a vér De.u képes 1dejében 8z itsenybe
vebt izoncsopoftba EzáIuban1. Á hÍényos tápanya8 éE oxlgéEellátás t vala]'lint az e.l non
szállított é8ésternékek köveLkeztéoen - nlve] ho8y a ''fe 1ké szüf e tlen't v1vőefek nou képe-
8ok idejében eJszáilítaÍll - h1rtelen /!/ olya[' fÉLradsági áIlérpot kelebkczheb, hog_y a rnoz-
Brist iE abba ke1l hagynunk e8y 1döre. Á bonele8tté8sel neocsak jobb ox1gén_tápa_ryag-e11á-
Lás és ennek következtében nöYekvő LeIjesítnény érhetó e1' ha]1en a sz_ikségszerüen bokijvet-
kezó fáradság-holbponüi érzot .Ls k1to_L.tta tó ' iI1etóleg jelenLősen c8ökkentbető.

Ezek után Yizsgáljuk neg' hogyan mozgósib beüelegitéB }rabáeála a vérker1Daég /táp-
or1géne11átás/?

_ -. I. Á il3tis?árgxe.k ki l,agu+g5 i a bene1eB1Lés 8 orá! végzett 6yakorlatok követkcztében
levő lzoDeiiködés közben terne.Lodott 'kezdeLl es neBkésett'hö' váia-nint a tejBav' adeníI-sav' acetilkolln' híszLam.Ín' szénsav - nÍnd hely1 értág1üó hatá8r.ak. ,/A szóVebnedvek Ve-
Byl habását savar\}ru irányba.n elüo]já]..,/ !D!ek következtéoen a ni'iködó izon e]látága té_oy e-
gesen javul. 4- aktiv treoeIegitéB hatásárg roegnövekszlk a vérneD4yí8é8' annak Dvolüása is'
B eeiatt ínnen oIyan ln8erüIetek futDak a nyültYe]ői központba, alelJrck köveLkeitében a
környékí erek kltá8uLnak.

2. Meg!ö a haJszálÚTek szá-Ea3 Kfo8h kigérlete_Lben ki-nutotta' hogJ nJug8lmi á]lapot-
ba-:o az ü6lóEí-]f-E2-téF[[6E6í-á-Ta j gz áJ-erek száma 8o-2BO. reneJ-eg1béé háüására azonBan
az 1zon_!0ii].ödés köveLkezbében kel€ bkezeüt hő /kezd-eti és ne8késebt hől révéa a hajszál-
erek szána e]óri a 2000-2'o0-ai, is' a'úl kétsé6be1enü1 a fokozottabb vérellábásb, s ezen
kolesztül a fokozotbabb táp éE cxí8énef1átást je]enti' B oz a nag'yobb teljesitnény eJéré-
5ét te€z1 lehetővé.

'. 
.A. i/éTraktáI'ak ,/talta1ék véT,/ Ioozgósitársa!

Kiilönbséget tesziin} a kerlngésberr TésztYevő és a vérraktárban /Iépl clholyezkedő
vér közöLb. A kettó eg-yübl adja az öEszvó cmennyisé8e t. Á lc8na6-yobb véieaktár á tép, az
összvernenr\]rlsé é I/5 tészét ts képes ral(uározDl. Erzolei bényezók haLására /1lyen á rajL-láz./' vale-nint a véT fokozott széDsavtartalxna &1abt ,/a_(i az ákbív beeelcBités "következié-
rye/ kíválbott synp3 Likus tovékenyse8 tu tására a nellékveEe ve1őá11oná4yá l'okozoLb aore-
!.a11n Lorn61éssel reé€áJ' anínek kóvetkeztében a vérraktáJak kíürüInek,'nőve.Lvo a vérke-
rlnBés kapacíbásáL a szervek táp-oxigén-elJá Lá sá t.

4. I4egválLozik a vérelosztáo: ]hésztés íde''el] az enészbő Ezcrvek erei tágulnakt atrú
az onés zTösl-7eJTéT-E'ümiEE6E6a_6Í'Íos_i t több oxi[enL és cápanyagot. t;gyanakkor g nem'Lové-
kenykod_ő szervek ere1 szükúlnek. tehát a T'ende]kezégre á1]ó véi e}sósórban az e&észtő- 'szerveket e1égitj. k1. Á helyzet me8fordu1' ha erőbeljesobb 1z ofunu]kát véBziink. A bemele-glbés hatására az izorlzat eiei LitáBulnak a nem nüködő szervek Tovására. Igy a fokozobt
.uut rát végző izlooknak a vérellátása jobb tesz.

5. Mer]ld a Eziv oercLérfaAatar A bemeJ-cRités kövcbkezbében a fokozoLL oxiAó!]iPónvo11átásé@rrroíg1yoréjLj.lavenaBker1ngéEb.ÁvénáseiekEónYrgát
fokozza a vérbe!] izofimoz8ás közben negnövexvó szénEav' M1ndezt 'ielenÜősen befo]'vasolla irz|'i z onplutrp a't ' Yatj.yi! a hai!L,1ccaikolu vázizd]rz.aÉ összehúzódáBa' nívo] összetvom.ja'a ve.óá-
kaL, ezzel nagymórt(,xben elösegítji €1 vénáj. szj_v reló történó ürijléeét. xze_k kóveLíeztében
roeBnövekszik a Vénós véPkinalat - lBy nadyobb monnyise8ü vér jub a jobb píLvbrba. A j obt)pítvarba torkolJó nasJrvená]íbon ós a joIJb pj uvarb..r, r'okozódó nyonáo Á Bal4brid.f,e-'rc_t1éx
útján le8gyorsiL.ja a Bz1\'nüködés t ' Lehát a pulzursszijn nó. Érzétr'r1 téiLvezók /tá.|tLáz/. w-
}amínt a benelegités közben n'egmöve]cvó vé rsEEJis:FTöEozo L L adrenafln j{iváIu;ztást ok;z,.'n'l ogyéb szinpablkus ingeTekkel e8yütt fokozza a szÍv verőtérfogatát. Á fokozódó pu1aú6-
szám és vorőtérfoéab köYetkeztében neBnövekgzík az e8J perc alabt k11ökött vér neniryíeé-ge' a szÍv perctérfogata.

I{a eosü vÍsszateklntii!-k a beBé1e8itéa!6k a vérker1nBésre &trrakorolt _ néhány fe.Lso-rolt - haLásá.r'a ' láthatJuk' ezek nl,o'.J é gyike kialérkul aklór is,'-ha nem vógezno bórnclegt-tést' e].kezdjüL a versenyt va6y a főg;yakor1atokoL.

Áz o}őbb fefsorolb Yé3ker:ilr8éBb€11 éB lzonzatboti nüködé sválbosások ' az atiéták a
veTBolyfutás közbon' a vlvóknál az asszó köZben ís kj'a1aku1nak. 4 kiilönbÁéB '|csaklt any_qy1, h'ogy ezek a ! al|ozások a ''Bta-rttt' az 'lailoz't utjn .]--) perc afait alotüth''Lna}i kt_.
Nyllvánvaló ' ha ben61egtbés9el a fent le1Tt hatásokaL a ÚBtartÍ, í]lcuve az Útr]'Icz clőtLklalakitJuk' a szervezebben naBagabb ez1nt,rőI lndu1va Jelenbősebb te1jesitnlérryü érhe biinkel' lon iE beszéIve arró1' ho8_y ha ezt eli'ulaEztva czei a hatá€í)k a várl)cnvzé-E közben
/agizó al,]^t'tj / rejlód-nek csak 11, kinoB fáTadsá8 ' ho1tpoítérzet kc1eLkezíK''am'i mcsszefio-
!ő9! lero!'tja a to1j 96i t-Úéqyt

la



III. .{' benoloB1tés babáEa az tdesrondgzerrér

, Ha no.t v1sszaperge tJii} az o]'őbbiekben részletezetü - a bereloBíbésBek az ízon éB

iiá{3íitff;t'"i".*á3i;3#iló"*;uiÍ+:';ui*3l *3i*ii}h*"íÍg #*#*;ryÍá;ffiPf!'".'3*fJÍal ,'liilodése ntlld1g eleD8edheüetlen volt. I8y azt nondhat ju].' hog_y a b;Ee16d'éE Éöz-poutJában az !.49Ere!dBzer á11.

' Áhtroz ugyarís ' !(€y az lzoIlba! az aqya8cBero fuótelrcLés/ uavaTtalaDul follvék éÁnogy,ezü a 
' 
vérkeTin8és a baJszalerek bágulása' vélraktárak nozeós1bá.ga' negfelelB' vóról-oBzEás' _sz-1vPorc térf o8at növeIéso révén bíztoa1tla, röv1don azl hoqv a'szeivezet eE.., n"-

8gEabD mu'KodésÍ az1Dtle á}]-jon átt ez Illd a neurohorno!ál1s réndsáár nütöaéeénok óied'ué-!q'9. Á bő' a ktilönböző vegyi anyagok /teJsavl roszrorsáv, J"g"Áá"-ÁÉt.7 'iiá-á_ neu"onoruo-naJ-]_s renctszeréD k67'eszt]jl' a szi&patikua 9s. pal'aBzi.B_ paül]nrs 1d.eBrondszerre 'ba üva' és az

é::3il':tfl:i"Í8"::Íffi3{:f:"!""*l;íis;á*"Hi1"}:}:lü::í,lll**!"íl-!gi*ggÉi_í:lk'."_bözőbb. helyein számtalan feffogó va! /recestol/ ,' aÁelyek az rá"s"á"d'sróík6;v" ittÁáEiár--
Teflgx_+ -q-ton_ltvá_Lasz thatják a J0eBfe1elő rrátast. le ehellett köiveüleo ídegi Ázabálvozás1E hu]íodlk. PJ. az Ízon&uo}a 'tratására olyan ln8eIek futnak a nJrulbre lő1 toápontot< táré,alelyek' az érszabályozó és BzivgJorslto "tozpóoE i;a"háE_ioü";ak;' - _-_ -' "

Ösazefo8lalva tehát e-tnonílatjrrk' bory a beneloglbésnek az izom' vérkerlDséB' bel'őBz€rtrekTo _8ya}orolt kedYezó }raLása a nouróLornonál1B re.oalazoron kereáztül. an:rit< úozvett-féBévej' do íre}]ette önálló sz8bályozó tevékenységéll kereszttil valósul no{.

'_' "_4:9}5üJl!9qY'g?' egy.u közvet1tő és ozabg].yozó rendszerek részletes Eüködésével fog-.ra+5o z+3*{ 
' 

vl.zsgaJ.ju]<.!eg' hogT vaJoÚ az eIőbbiekben felsorolt /Izon-, vér-, belső sze;-voe/ nuxodeaeben bea]"ló szükségszerü nódosuLásokat au ideEireldazer autónat1ktisan, késle-
T?*9: "É1s1_t:!L1:9."É_gl!+9jt;!1?,Masképpe!'t Vart-e ;zijr.EBé;-"'-ia"g;;;;;;;; Éenelogi-
!9P'9t |o€{ a- na8yooD Erlko(lesTe áÜálló 1zon-' vér-' belső sze.rvek nij-ködéBéL kéBlekedés-neJJrur üudJa Jéürghozlli' i.Táoyibad ' közveü1ted?

Hogy a kérd.ést eldönthessiiJr, neB kell v1zs8ál.u-n]r az Íngerülot vezotését.

,'' Áz ll8orüleb ' niird depolárizáclós hullá.B' azzal teTJed az 1degrost felBzínén' hoRyYa-LDozbaüJa az 
'degrost 

hartyáJát a1kotó posÍtlv 1onok t61té6ót. Ii a depolarizácíó. *
Áz logoIület olvezetése után - nJrugaloroban - az Jde6 

"zut,a,r, 
réfóíuri"árj'-.-ti"iyÁjÁi , ,i,1-bóI..rrisezaáu1t j a az 1onok eredáti e}ektros ta trkue"vón;á"at 
' 
-í jtoi-i"s3iernu_io _árÍupó 

ttákerü1.

^-., _.9-+q9gi"serü1e te t vegy1. átalgtQlások kíBérik.Áz l'd€8 enetlebt p6d.ÍB co2-b is Eerqel.
.Uxr8en. lr1aqya mel_Letü az ide8ben éppen úgy bejsav halxoozódik fel. aealv óxíA6u i€lenlété-'De']. e J' fu t!_l'lí' mÍnt az lzo!0ba!.. fuellebt itt is terrnelőd1k hő. Ez ís kétÍázlsü. ai etÁa iá-uasban' alliÍkol, az ingeTület depolarÍzál"ja az 1de8roat relsz1nét' ez nen lsénveÍ kiitönö-6eoo ener8_Lát és ve6y1 atala'ku1á6L' éppen ezért a felBzabaduló Áő ts kevéá. áz osszáá uaL/1o'L/6o-ad' réaze. Ezt a kezdetí üőL_ázután uu !xg;"ü''reÉ "r"á""ig"ot LáiuüoJi, nyw.ro'-ban' az 1d€Brosü' hory újból tnge.elh€tő á1rapo tbiúó"tiín.""g"l-"ópóí.;i;ái;áill 

' 
áü;',bogy az e]lentétes tölté"ü 1onoE az e.edeb1 É1yükeü i6nét errógÍ"ÍnáÁ6ák,'-i 

_so*ar
J.lónüósebb eneTglát ko11 f elhaszúl"1.; a'inók" í"i"r.o"t ro*ou oitátt-ó"Gá"_tá_ey." 

" 
ta"és nuLóhő'| te]"Eelés vatr.

. 4..hq Jelenbősége íbt ís nagy, 'az ingerület berJed'ós1- gyoTBaoágáaak függYénye. EBytdos hőnéTsékle téÚek 1o co-kal_ úáÍó enelóso az rdegí.serülői i"..i"te"i- 
""ü!BáéÁ"gt '"ÁLot-11?1?"i:-^P:::l:eíbésre teháb',lory. gyorsabb'!_és p nt 

''áuuáo t"ájá-á"-i"á""trr;B;il.;";;:'IreL'e'ÁL. Őeg]eJe8]_UeSre EenaÜ', |offi. gyorsabbarr éB pontosabban bud.Ja az 1ngertilzobní 
' 

vglaTÍnb ho6y 9 +ojzpg*t}. áuaálcsgIás idejo'cscjkken;án, -á""io"osrencszer
oryá'''9?+k9é*á-yu+T"+í"!"á:?ff*'"Jf3|i:fl*3i.'t"ü:':í3ff;3g"t;"3íol*igí:Í":3fil"3x'íBH:t
a4yageIlábás nrikcjd.ésé j avlbja. oxígén-báp-

Összefoalalva! nem kébséges telrát a bemoieg1tés jelenb sé8e' Bemeleglbés habásárar.------_\...nognci@rend.gzerínger.ii1ebyezebés1évo=á.ÁÁ.-/ant.tiit.io'"o"''r.aflexsnomogr-ovel(sziJr- az id-e8rend-gzer ínger'iilebve19bés1. slorsaéása /an]_ kii]cjncjsen"a "rerrex spor.tágak'' a vivás eseLé6e! jelenb sf, emellebi "; kE rr-éep"í ';]"ruáJábíbobt nozdula ok ré-vén a IatencÍaíd- 
' 

ani m'ajd-nem mínd-ig 2-szer olvan h'osgzír lr]a{g tar^t_ mJn l:, n,z..{no.an.ij'la{:v6o-_u Í.i*o"i"+*i;: f. *Eí5ffi"{i*Bt[]á:J;":";ffffi í333tr"í.:ie" Íii|"*I"t"á*"i#:Íí3;vezebése. BemoIegibés habására fokoz ait a belsB u"u"rr"il-- ;J;;t""á"ro :; 
"ásv6b5 "po"ttev kenvséere e1 készibíí tewákenrrgárrr.e - 'ni\ u17. r '^-r.Á-aroálr'l o{_ . ---_],]^r-'-]._-']o'-r_-.,r. _-_*^

vezete"e. B 3í3Bi Éfi ?á3tr tá*3}á"ío"á"iluí-*ÜT"*i3í"o1$i*f,"la;I; :'á'"3á"ltf;"il*;itev keqységre el készib bovékenységre, n az rzonnone"Áaxrát;- ; cscikkon a génÍilésve-
-_tar'vqa+la-Lbelso szervek.osszohangol - a nagyob6 sporb-az 1zonh né,rsék1eb, isÍ cscikkon a*áértirésve-;;áí;"#"i8i,;" aii";;-;;'ái"ffit{i;Bíli"ii3aÉá.'í"s; "iiSff]"á; ilg{"3":f5i*'"*f;íáHá:f;:;

}9+yuggsen- j_avul a vére11ábás., ami. íámcsax áá-ifeáyuevot-b í?á^ iápá"yáe*o"igg*ziiksé*fe-bé- elég1li k1,.de fokozobbab an niikcjd" id.egren 'sz"eT.jobb ellábásáb ís bizbosibln és ez-y:I f *:Í*+^T*' ,1:.{:59,?yy?y'y.?"-T"s9d9 íg-egren szér i9up "tÍáuÁááI_"rJ'ui;B;ib;; ";;:
::1^++9:ii1P-!i /reflex/ érz kenységiik_ ís keávez obán átatrut. ,q, fot ouottauu ia;á$"á;";;;vérellá ás kcjvebkozbében az agy- véieIlábása is nciveksztk. l p-v .l eha | g6cr nry{ l i*".oo-.^tt^,vérellábás kcjvebkozbében a?, as.y véiellábásá is-nÚV;ts z:i\l rgy 

_]:eÁ; 
a;j -;;riit'ousyobb

3-T:"91i!.lqÉo{} ' szervezattebb konconbrácí s távote"yÁoá 
"tsáue;a;", am1 ktilcjncjsen a v1*EJr.tsr6tau t_Benyro, szervez,aEtebb koncvás esotéberr b1r nag} Je1enb ség6e1.

. u1na zek két8é8t 1e!i.i1 p}39uyr_tlá* a beneleg1téB Je} llt sé8ét' azt, hogy zeke akedvez habásokat el Laléz .e-1ovészttl oozgások r'6vén a_ "s tar 'l, 
"az ' 'lá11 z; 

';í.lÍa.'a 
Lá brrna szervezet ery' naga.abb ntikijdéel sztntr Í Indulva lényele'án jouu t"rJé"r 6fft bud AYul-ta!í' lo8{ zbot náte Ioagasabb tudáEu' d.e K ll en Jl nén-készliett ezeivezetLei_bi;; ;i:'_J"ollÍ6leE éDDoD ezéPt- ÍlAT't annak ezek a Ezervezet1 vá1tozá6ok cEak a verao4Y evékoqységalatb.feJ16anok y1 /i-5 p""cl' t"nÁt 

"áy;é;;É-íááb_"iii;e_ii-taiiáiy ""iáiif"iá""e""t6!ok hírtelen fet1épéEe ln1nd1g nagyfok 
_ fáTadsfuérzeitoi jár.

1g



A beneJ.egitésnek a te1jesibnrérry irlirkufas;,iL kcdvc zí)en vu.]_Ó
beneIc6';ibésrrek ir szerveze bre habcr f i.ziol giai írrin;ruItr;iigbarr.
gjtri je1enb,5sér:e 1e6a1áb'b éppen ilycn je1errt s.

be l'ol.yá:;a rrcn meriiI kí tt
A tletricl.Lcglbésnek psz1c}ro1 -

/I+olytab ,ivk/

oímváltozások

.{, Mvsz Által k1adobt cfuojeayzékéb l kíEar'adt a spor:tiEkolák adat i. Ezt p tland ' áz aláb-
bl"rkbsn adjuks

Budapest1 gDortlskolák!
- (iizDont1 sDort Iskola /K.s.I./ V1v szukosz áIy.

IgaZgab ságar xIv. IstváDmozeI 'L ). 'Ielefonr 6b-4ro/295
I véIcín: széke1yhíd'y T1bor szakáBvezet t Bu,lapost. !rIT. DoháÍ\y u. 1o/^

- HonYéd spoTt1skola /H.s.E. s. I. / V1v gzakoEz tábr
Vozet sé6el )CIÍI. D zsa Gytirry u. lJ.
],ev lciE! szand avárJr Gyiir6y veze t<í edz t Bp. v. senle1wo1B u. 2.

To1efon! 18'-{02,/Honvéd vlv terem/
- Ujp6st1 .D z6a sportiakola' Vivoszakoszlály

vezet 5é8es W. E tvijs u. 7. Te1sfon! 22&_846
LevélcL ! Markovich András vezet ed'z , VI. Eiitv g u. 1l.

- Va6aa SportlBkola, Vlvoszakos ztity
Vezet oége: rl. E tv s u. 14. Tolefon. 224-006 és 42I-7 42
LevéIclrtrt KuJrfalw Péter vezot edz ' II. P&saré l'1 u. u-tr.

Telefon! 155-879 /VÁsÁs vlv Üeren/

vial k sDorrt18kolái l
- Bakor$. vegy sz T.c.s.I. veszpréro' v1voBz:rkogz tálJr

Vezet séB' sch nllelz zoltán u. 10.
I'ovéIcítos Kungl J zsef Veszprén, sch nherz z. u. ]'o.

- Baranya EeÚyc1 sporLirkola' lÍiv szakoBz tály
vezet Bégt Pécg' Mutlye u. 21.' Lov lcljn! D!. sza'uijsí BÁlint ' Pécs ' MeBye u. 21.

- VárosÍ sportisko1a srrl8 t.rrján' viv Bzakosztály
uezet Bégt Kohá6z stUrdion viiriis hadBereB u. 14.

CSAPATEPITES
lz Ure<lnényes viv li.izdelen, a |]orozato5 cs fo t Jr.''fia tog veroenyBy lcleo et kéÍrz1Lésu

el" ké pze ltro te Lteir to'cvszerii csapatepltéB nt"lkiil. Ahogy a harc szttba]l or $ és J .[szervezett
hiítorszÁg nélkiil sgzeon].lk a Íront, u yoÍIu8y Bzéles al{ipokon nyugv , ésszeríien ta55o1t, és
J 1 f lké8z1tett mez ny ht'ínyában nlncs színvona_L és tart a oIealnény sem ogyesiiletl, sen
utánp tlás' son ncnzctl válogatott sz1nten.

Korurk vlv sport,'át mÁr nell a .DgBy versenyz s n(J 5toIe6yén1oé8ek Jel]ej]litk' h&neE a
1(itsz;'rEbarl n1nden eddÍgi rckordot fe1Üloul 'nez ny. A h bo'tu o1 tt1 vek v1v ve.rJenyolt
e6y-egy nagyhlrii pcn8cn'i.ivész exclualv iisszecs.lpá::a hetto c|n_L'ik'eEetess 

' 
napja1ntét a lét-

sil'n éí' az-ézzel meBb1lk znl szána koz lebo.Lyolltá$1 rendszef. oondolJun]( csak a hazaí
ÍfJuságl eeregszenlék ezTen feliil1, YaEy akuhán' nc8J nernzetkijzl pá cbuJt rve rsony l!-2o
pást Járr eoz6atott' kétszáz fiiliittl verseoyz megére.

Á nogvá_ltozott gzocÍá].ls, 6az.lasfu1 éB ku-LtuTá]'1B l'elt,él'elok számog o.Lszá8baÍr hova-
tovább t lneBuporLtá széIesliették a vlvárt az elEuli évt1zedckb6nr l6y n1ndetr edz nok,
egye si-Ll ti érr sportvezet nek j 1 féuogott éTdeke' ho6J an1koT utánp,ít'Lás nevelésríj_L vort
nz , akkor tiimel3ben, alolkol az oktatá8i n rllizern 'l ' Jobo hatá!lfolnr tarun,.'I)('t 6kben .in nc
ogyérrokben, hán6m coapatban' kol1eld1v ákban BondolkodJék.

Bru}ek igazolárrára uBy is f ]'tehetjiik a kÍ).d jjtt nelJrek haz'al vlszonylatbaJt {1 legered-
Íté[ye6ebb vIv szakosztál'ok? - Aho]' a 1e8íJzélcgebb aJ'ap']kolr nJrugljzlk az rrtÁnp Ü.Láo nevo-
l.éo: uelyek or.ozap; vív oportJa vÍtathatatlanul a IeBcr lcbb llapjaLnkbn? - Á szovJ{-tllni é'
ahol a 1c86zíjlese bb a ncz t\y.
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Á csapatépítés els rend , stratéFial f.elad+tl

Utánp tlásneve1és, csapatéplté s ternészetesen

tevéken:rséE azonban ui tartalnat. u.'i megvlláqitást kao ott

Itt térnénk kL az szlsztéma nás1k eredmé

nem uj talátmá:oy' nlndÍg Ís vo]_t, hí-
bajnokok tudásrrkat a f1atalobrak nás_
enélktil elképzelb.etetlen lenrre. Ez a

Áz utánp tlás neveJ"éE alapkijvetelBéqyellek 1nt l tobolzás. Eu'.kaBz rvezés. Y1v gzak-
na1 uun]ia' nevel 1 nullka s1koTes legval sitáBa létreehozza az oáyÍÍttest. ezen til1nea6on
ni.at stratégiaí feladat jelentkezi} a. Tendelkezégre áL1 or. t toryBzer{i elosztésa ás cso-portositása' nelJmek c lja a niné1 iit képesebb csap8.t klátlÍtáaa a verBelyou. Iz a c5s.pa
a !'Agy c8apa't' vasy ''Á'l csapat ug!ra.n16 cBa} a}lcor éri el ezt a céIt' b'a n glitte n nélység-
ben r| a.]-acsonÉbb osztályokban pr bá}koz tartalék ée utáap tlás caoporboL-sorakoaak. bá
s1keree volt a fe8Jrvernen1 kivá1aBztá6' szabad verseqyz k átígazotáBa. ba J . érzékkeI'á1-l1tjék iiesze az adott elleoÍ l szenben'a csapatot l ha- taktikuÁa.n EondolJát-át az asez
aorrenalet' l'udato san legtéTvezve B'lndent a legapT bb részleteH"g.

4_llenqylben az ar{ragl bázi8 
' . Bzakértelen és lelkeaedés adva Y8n 8.z ÍlJén alapou ngg-

kezd tt és BzerYezett cBapatép1l'éE a v1vásba]x 9-7 év a1att szép oredné4yeLkel kecsegte .

Utállp tlásllevelés és csapatépítés a hazat viv spoltr.ulkban hároE teTiileten folYÍkt1. Sp

ugy 8oEdoljut rreE haszontalaJr e hároe oktatásl teTiilet !'éhá]]y Jetlen' vonását szgn-ii tre ve!!i.
t. spoilrsrou

Á sport1skola másnéven gy rlek vlv tsJlfolJrae h1vatva van a leglfJabb korosztál1É neg-qrerni a v1v sport sz bára. E torokvés szép uultra toklntb'et vÍsszá, b:lszen nen egy-régi-
ee6ter n1!.t Fodor Káro1y' R l.a ÁTnin ná_r évttzedekkel ezel tt fo81a1kozott csopoltoB Bye-
]rek v1v talfol)ra.nokka1' ezek &zonban 1!kább a 8yer ek torna és Játék lséryét elégj.teti k'k1' elég laza kapcsolatot tartva a vLv sporcttal.

IÍe[zetl viváBudlrl8.k Elár Dat'yobb hász!'ot hoztak a kiil nbiiz ktizépfoku 1sko1ákbaD.r atostnevel tanárok á_ltaI szeTv ezett viv tan_folyaEok.

Á felszabadulás utá.n ezek a kiizépiskolás viv centru-nok saJnálato8 m don fokozatosarrt/lsszgJeJl dtek' bár az okok érrthet ekr a kijzép1Ekolák szeTkezéti fetépÍtése tLoBr'áltozott Í
a gépeg1téssel a vivás iizése 1gerx ne8dxfuu-Lt. u ]rajla}}or a szaporod és er sij<l viv ezat-
oBztá_lyok fo8latkoztatni tudtÍt}' ha nen 1b o1yan tiinegesen' az lfjugáat vív kat.

Á vivás tránt érdek] d EyeTekseleB' a 6eIdii1 ifjuEáa tehát kopoBtatot a'szakosz-
tálJrok ajta.jájl és e lelkes t ne8ekkel bízoEy sok he].yen net! tudtak rnÍt kezdénl. E18 !.ek
a Bp-í vagutaB oldotta ne8 a kérdést eBy ujtipuBu 8yernokv1v t8.nfohran létrehazásával,rno-
Iyet kiivetett néhánJr egyesiilet ' mllt a Vasae, olJrBp1ai baJ4okok sportÍEkoláJa' va.]'anlít
ttibb keriilet1 és vidéld sporttanácB. Á szerencsés titletr a kitii! szEk !'| rual<a legf bb
blzonyÍtéka a na !á]r váloBatott szLnten viv szá-nos bajdanl nevo1tJii.]r.

Á sport1ksolák eredméqyessé*éaek és BlkeréEok tltka két dolo*ba]t ke re shet !-g-9gElkaztÍae
Az age-groupt bu-L8' jdonképpea koTcsoportotI pontosabban ebb n az eaetben azoooB }"or-

cEoportot jelent. Á sz haBználata az alerika1 Bob Kiphut usz edz kezdenényezése utálx
teTJedt el a EpoTtv1lá8bsn' tijbb tlilxt kÍfeJezés' fo8a1on! a lo8lfjabb8.k sportranweIésé-
lxek le8cé1szoÍlibb kelete.

.|'z a f1atal 8yerekv1v t 8J<1 a feln tt k edzésén ldeBeniil' f léDkgn' el bb ut bb ked-
vetloniil vosz részt, F saJát kortársa1 ktizijtt ' felszabadultsn tijbb r n ée eíkerélnénnJrel
1sEerkedik a vÍvásEal. Ázl b.ogy a 8yefekok jot érz1k nagukat ea]r!.ás ki'zai t' az tisszetalt
kapoc6' mely az évok fotyanán Eo8!.ebozíti a lcnorzBol dástr tehát Jobb batágfokkal teBzí
lohet vé, hoB'Í e8Étt jtjJjeaek be a YeraenJrv1vásba.

reg v1v terme1_nk falai kiiu tt sok viv n6st ]. panaszkodík' hoBy [alapság ifju tanit-
vá'oJrával képtelen klaaaz1krs al8'pok]:a helyezott otrrtat l rnunkÁba Lezdeni. nert a Eok ii-
uozgáe e1r1asztJaI a banltvát]y '|I0e8u8T1k'' ' IDá6 sz ríakoztat bb sporrtáaat - keros. Á_Belllyiben
ne8 aLaxJa tartad n86al!ényekot kel] tenÍde, 'l6yorsta1pa1 lí Lépzésbe fo8n1' va8y boTTíbí-.
te dtktu' katonág D.evelés h lyett Bz rakoztatrr1á kelt. va1oban a terenbea társtÁlanul csel-
lena v1v pal' ntát noo kiiDrrwii uegtarta!.i és érettebb hozzá ]lásra Bzoktatni lruza-noBabb
ld !]' keT sztiil| do eBy azolroskoru kolleklvá'n beliil, nár ki'-o.nyebb s' csÍk t bot n11l fe8yo1-
Eezett tsozBáEIa ]]evelni. Á_o1 a látékoeefuot, gz ra}oztatágt iuetl' a neater belyett ís
8ondoskoalnak erT 1 a paJtá6ok' de ba a v1dánsá forráBa r0aga a eeBter' az csa.k a dics Bé-
gérc vál1k.

fokz -

rel 1étreb.ozott a s rtoktatás-
az egyetem

és az á1talános 1skola1
egy baJnokával fogId_-

ePY U-] 0
t
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tanat tanacsfalaJluJ. mozo8na egy artalanos ].El{ola el-Bo osztá-Lya
tá.nár az egyeten1 katc;drán' ugyanugy itt is a vrálogatott keret nem



kozó vivónestel uebezor. bírkóz!Ák neE eBy Byexnek YÍYótanfoly8e eze}4Jrl n'ódszertani prob-
lénáJával. Mext ezek}rez a gyerekeklrcz Ben segédnester1 szlllYolal kel1' banoE tapasztalt'
JóI fellrészii].t és valam1 extra pgda.góEus1 érzékkel De8ál"dott vlvóoktató' akÍ é!t a 8Jrere-
kok llyelvén és a}íü éppéD. azért a gJrerekek apJukként tisztelnek.

van iE számos tlyelr 1elkés és H.ssé talán báttérbo szoritott 'lv1vóÜal1tónk'' és a
ktrvetkezó évek Ea8Jrar_ vÍY ó s1koreiben Iega]-ább u8y bonlte leszaek, nui]-ká jukkal' nLnt s'
vá1o6&to tt keret pTofe6szo!s.1.

Lz age Br"oup reDdazex' a Jiivó rendszele. E8yesületelxlgtok ha Ye-rsenyben ab.r,tlpJ. ua-
radnt. fel káIl készülntök az tdőgzako!.kénti kanpánJ.Bzergü be1skolázá6la' a tönegek foBa-
dáeárÁ. és D€g kell talátniok ézehek a tön€gehek a fog1sJkoztatásáIa alka1na6 tanmenete-
ket éB'pedaaóÉus eEyéo1ségoket. Á na8yal vivóEport gz'Javo!s_1á!ák o€görzéBééTtr toYÁbbi
felenotked éséérÜ, elsőaorban itt leb€t terud 'va].amlt.Nenc sak é1velge!.yzókkel. b_aJten' ue-
zőuyben ls utoléTni kiilf öld 1 pa]ctD'ere1ntet.

1nkább csak el ké zés fo addlE a szakosztál

Iennl az egyen reszere mar nemcser szoTaroz
etégitését-jelent1, harrem felel sséget, hiisségetr ogx sereg morális elkcjtelezettséget. Be-

t rrel fog me
thawvezet - a
torrel tog megKuzdenlr r lf,G J.enul Kez(l EeiraE a csapaEep].Tesnez Az az eo,zo, va8y BzaEoBz
táJyvezet , ak1 ezt a kollektlv érzelni á11apotot, aa lfJu ember számára oly fontos, néB

ÚJ.g rugp9v d9!9uu!' -ualvu Jv!v4vgJv vv' u4pvovw' vE./ pv-vb luv!qflp vv4vgv

sorákoziri esy zászL niigé, nelynek Ázineiért fegyveréveI, a t rreIrkarddalr Yagx párbaJ-
b rrel fog negkiizdeni. tteiybeIeniil kezd tehát a csapatépttéshez az az edz , vagy szakosziil kezd tehát a-csapat pitésnez Az az edz , vagy szakosz-
vGJv9!vvv' q.u 94v q AvAlvAglY v44v!uÁ q4f4l'vY.""' AldE v4vv4 pAgglq v4d rvgyvvt gvb

ha gyakran nem is szenbetiin , Ie1kesit' tényez ket, f1gyelnrron k1vti1 hagyja. Á csapatszel-UO. JqJlJ-qJt UVU lp pAguWgv@vt 4v44vpJvv vvuJv4vlw v t 14 ./vJ.!ryu !L4Y B! rrgbJr Usa r\ vpq.tr*vpsv

Ien' csak lngatag talaJra épii1het és legjobb omberei éppen akkor Iesznek hiitlenek, mÍkor
a legnagyobb sztikség lenrre rájuk.

Á viv tlubbokban fol o csa ehát le át neveléstiok

eKeDen azonoan lenna l-s

kiivetke és az edz fe1ké talátr,rl;

-LVEtiI--Ei Jl,ltJ.J- IJ,lJ}{.y a1-L(a.pviar\/(l.l\JlLo J:rt.lllg'A. 9I(tgAgugll qzrvllWau Vs.uJ- -Lp &EI! Vq&q!L\U I 9p

a51juttatásokra,zenésk].ubdé1utarrokragoqdo1u:r]t,hanem
kiiriíltekíít en vezetétt sáaxoáztár'l adm1níszti'áci ra, feIszereIés ellátásra, és anr1 a
lesfontosabb esvéni t r désre. ,qonáoskodásra. Álllon á,fiatal nellett a mestér. a cs&plegfontosabb egyéni t r désre, gondoskodásra. Jon a,fl-atal nellett a mester, a csapat-
táis, a sza}oe'táty 8jtr1kor tiiiés kijvetkgz1k bo veTsenyz i fejl désébeD' belytelen éIet-
n d ir:ssz iTá.DJrba ter611l pálya'.álasztáe el tt á11' család1 pxobléná}kel kiizd.

Áz 18Jr iisszefogott kollektivával azt a neBlehet kezdell a nur-kát a l 8u& aBabb cé-
lok eláréÉé érdekében. K1ub víBzonylatb8n a le8alacso$rabb ka e6 T1áJu csapatverBe4yek n|
uaJd a nenzet1 baJnoksá8oB keresztill e8égzen a -bBjnok csapatok Eu! pa KupáJápak e1\Yeré6éÍg.

Á sJlaba1 nud<a kezdetÍ foltoB részét kéDezí a 8zenélyt és feRyveT!. nÍ kívá1a6ztás.
'l]-8 

a Iaborut lreBeJ.ozo evekben 18en 8Jral(or1 voLt a páBÜokoo az u_Elverzá_Lls vlvÓ. atlalla
Ea.rrapgá8 teljesen elképzelhetetlen ' bo8J. v8'1ak1 nlJldb.áTon feBJrveTuetsben kÍnggaal ered-
nénJÉ érJe!. el. Ez fe1b1vJa a f1gyelDet s.rra, boBy ba valat1 egy foB]rtleTnenben képt l !.
!'s8y- erednéltJE , nég nen Je1e!t1 azt' bogy egy náÉíkban nen lelie képee e erre. T r' pá'"_
baJt r v1szon atban száuos példát 16hetue erre felhozuÍ.

, U5ya'oa}kor az az edz6, akí la8yBzerii alapokat atl a kezd nek, alrl_ Eeata-D.ltla a vÍY
ÁBc-re né8 neE b1ztos' hogy el tudJa vézetn1 ta!ÍtváqYát a vitá8bajnoki dobo8 1g. e8kell tehát taLáhi' nelyik BeBter nuD]qgtllusálak' ne]-JÉk versenyz i kara.kter' ! fyeik
velBe!.yu i tg.raktelDek' 99lÉ| feeyvern n fe16l neB a lesJobban. Eg"y azerencsés vagy baI-gzerencsés beavatkozáa eldainthet egy versenyz6i pálye.futÁst.

l aéÍdés náBÍk o].dala a !'est9r EunkájÁn.k produktlv1tá a sen eIba-q1ragolbat . Nen kti-
ziiub a, hogy a na8 terBékolly talajra hu_u-e ' vagy aen. Á neeter ereJo 1Á iéae8 lo-1' ta-
n1tvánp.ál t bbet nen lud Í8koláztatn1 és u8ya'rcaE a nun.ka rÁte]Eettebb taa1tvárryokkal Eok-
1.Ar Jobban k'lqtoz1k. Eppen ezért vaD az -alapfoku - s aerdiil versenJre}oek 66Jr blzon;ros
ÍleBloBolyo8tat ''nustrar| Jeuegel az gdz kl Yezet k nlnt a J Eazda ezenrev ielezik_ a
zBeutliit vgtést. le].kl azeneÍk}el nár lá JAk a Ji'Y baJdokBit' csak hát né6 ue6 keIL er -s alltío 

' 
neB ko1l t8!u1rr1a vÍvní.

E??uL_párhuzanosan folylk.a csapatép1tés.kilvetkez fontos feladatat az 1fju v1v g'! ..kÍtiiztjtvivtlszaknaÍnunkarrr,néI1ntenztvebbététe1e.mon'dh'8'tnánku.evism'

Í!,rezze + Ygtse+Jz9t ho6y..k !ny1!Ése1ve1o mulasztása.lval nemcsak saJátnagát, hanomtársait Ís rijvid1. Ápr _nevel t foitéttyaI ei lehet énei, hogy egJnnáson-tul {egyenek
gzg1gal_orybarr''Mlndon csapaton beliil negtal.álhat a'lfarra 1}nrs'l v1v , 9l kell ér"n1, hogy

dlktá].ja a tenp t.
Á nag7ar ttusa vér1ogatott.tagja1r I' akÍk nutndtg hlresok voltak fáradhatatlanságuk*

l l' nosélík, hogy az egylk fut edzéstj]< álkalrnával, Ítirdés és; felijltiizés után az e6yík'!'ersenyz megtudtartho8y a rnáslk ezer méterrel tiibbet futott n1nt , Mivel az illet -rrern-
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A"z eredmé sfe 1 déshoz azonban csa-k a techníka nem el
smerete en az edzol tev

t 4 Szakoszta-Ly ereffebb, ruflnosabb verse feladat. SaJnos enngkteÚ!' a aza&oszltlLy elelEeoDr rullnosaoo versenyzo]_xe llaru! a rragy re_LaoaÚ. b&JnoE eltne.k
Eegva]. 91tá6a neE 16 olJra! olyezo rti 

' 
az edz6 széÜlíra taláJa a legké4yesebb feladat an1 novel 1

csak J barát és csapattárs, hnnem el1enféL is vol , képe6 volt né6eg:yszer nek1vetk 5]:Li és
Iefutní a d1fferenclát, nehogy eze,u* nulJon az esetleges voresé6. Á t rténet igaz és talán
megmosolyogtat , de azon már nem lehot v1tatkoznL, hogy ez' a szellem voIt az el feltéttlle
iittusasportunk v11 ágbaJnok1 gy' zalmL soro zat án,ak.

T{ozhatnánk erro a lázas és szenvedélyes mirnkaszellenro péIdát rr II} l $;r t a vlvás bo-
keib.,-: i..i. Ott van a nasyszerii t nrlv vÍlágbajnok, akJ_ a nem mLnden_n'apl'terholésii edzé-
sek után képes vo]-t otthon édesanyját betiltijztetnÍ plasztronba és seg1tségével szurásgya-
korlatokat csiszolgatnl. Vagy a t rv1v kislány' ma már t ,bbsz riis vílágbajnokl dobog á'aki az egy rás kenény Ískolázás után azért fakadt s1rva, mort mestere korára va1 tgHn-tetteI a munkát elégnek min s1tetto. Vasy végetnem.ér assz zások a terembpn, nível eg5rik
versenyz sem akarta ké::n1 a nrás1kat, hogy. has_yjaE..3bPar- }BY érezték ennek kezdenényézé-
Be a 5yengesé5 jeLe, Az ilyen v1vÓk fanatÍkus lendtilete képes nagával vlnn1 az eg,ész csa-patot' erre pedlg épitotrl kell.

vel 1 munkáJa sorrán felmeriilhet. Enberi r1o1og, hogy nen szeretiink vésztenL, al.ulmaradní
és az a sikere te}Jében Iév vorsenyz , akí fÉrradtságot nem k1méIve azor t ri nagát' ho

pa ue.Lut qJ.BJltqrqLlJ.J-L

azon tijri magát 
' 

hogyés az a sikere !g}Jé!en Iév versenyz , aki {aradtságot nem k1méIve azon t ri nagátr hogy
tudását míné]_ el bb átadJa gnnak az lfjabb társáeak, *1 ist ennek erednrényeképpen hánaÍo:sv*v *r (Jqvv vur vss t

san legy zL, olyan embér, ak1 maga alatt vágJa a fát.

Á csapatépítés
megk1yín az edz t l, GondoI ls sorban a koral verse

eneLlett ttibb ter[ileten J zan megfontolást és t{irelnes bolcsességet ís
ztetés. az erijltetott f1ata-

I1tás. klnéletlen r s vesze gondoJ-.Koz elenseg, IroBy az

i{ondbatnáDk u6y ls' taláe szebben b.a!6z1k' b.ogy a versenyz tahlkai 6ondo1kouáaá-toz a.z IB bozzátaÍtozLk ész]eevennÍ' k1 az' akl száuára veszélyeE elleDÍél 1ehet a veIBe-
rylen é6 i8y iDtéz1t b'o8y az leb t leB uo LsnerJo, ftirkészhesse k1 Y1v tudolEánJ.át. Á 1e5-
e8y8zeÍi.tbb' takttk^niy ez tilrlk 

' 
ha Den vÍv konolJr.n 

' 
va8y e8.yál.taJ-á.o ld sen r ífJu

rl'Ya-l.].savaL gzetlben edzolreT&ozéBl\e.

!z al 1 a EentaJ_ltás el l ternészetesen klvétolek a nár verseuyz 1 korb l kíiiregedet
Yagy altruísta, pedag gue haj1Fnd sá8u baJ!.okok' a}1k altalában sz1Íesen foBlalkozDa]< a
ftata] okla]-. szá.nukTa a neglep veresé6 nár neu vagy nég !,en atanylTa fáJdalBas' de YeÍ.Beny-
ben 1ev H 1.eByeteEgg D. elváJE1t hogy a le8r vÍdebb ld n belÍil leleplezzék í ittka1ka í l
}.é-\]res prcbléna' de Bz lbe keIl néznl vele.

véle4ényijlk BzeTírrt ez k1ubszi4to[ d íplonatíkusgJx 
' 

d6 u8Jranal(kor 18en batáIozott8Jx
Ecg kell o].da!'1. Mlndent et keLl k ve1,n1 anna} éIdekébo!' b.o8Í a feBJrvertceuek logJobbJaL
nlnél Byaklabban edzéson ée ve rseuys ze rti ktiriilnérryek k z tt is neguéTk zzenek ' qtrÁnr tlá-
su}kal;- ED.llok roegval sitása 6zá.noB aldadályba iitk z1k' pé1dáu1 a lo8jobbak a válogatott ko-
rgt edzésein dolBoznak' ktub Jukban 1e81D]rább cEak cívllben forduLDak ne6. Án'enDJrlbo4 l szt
1s veszlek a k]-ubedzésén. egynássa.l viv!.s.k konolJÉ']1, nert kenény e1leDfé1nél nekÍk 15 vsI.
ktfiiTké s zn i Val Ju-k. a fiata]-abbal. azonban dtká-n és ro1trdiJasze egy csiirto eleJéíg. Az ed-
z re hárul tehát a fetadat. hogy ngggzervezze a célgzeÍii páros1táBokat ' 8zabadvÍYásuk tét-
toll bÁ_oaulat }'oltés el el qyadással, koDoly terheléBt Jolelit8en' ne]ct a' H_vá.natos cél az,
addla v1vatDl az edzégeken az 1fjut a balnokkal' nig }r _oapr l b napra' évr l évre lassa!
klíBnorÍ. rájiio a negoldásra és E68 1s tudja vein1. Persze ez nen otJnln e8yBzorti' de tu-
laJdon}éjlpen Dl-nd1g is íEy tiirtént szt n sea keresték a fíatalok a naByokat. En'nek a k -
reséBnek az utYonalát }e11 ler v1dlten1. nert a tiirelén a vÍvásba]a ig csak r zsát t ren'
gyízelnet azonba!' ebben az egetben lem. A'z ezt rossznéven vev élve'rsenJrz nek be kelt
Íátnía. l'ogy a koiszerii edz 1 konc pcl 
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qrlltaJr és kijvetkezetesen cBapatban kollektiYá-

ban goáaolEoalk és az az e(lz . a'ld err i nen vesz tudoEást ' e8yeB eubeleket favorizál'
nern n'ér egJrenl nértékke]. kiil nbtiz Ea_D verekkel n'ér8ezí a léekijrt ' el bb ut bb nagáTa
Earafl.

ffi-nene8yiinneffi,fÍata1onkoseniv1venberréÉ1t,mortafe1-
n tt nez ny6en már'ném tudtá hozn1 azt a látványos r1valdafényes eredményt. arrlban nég
nlnt teenagernek része volt, további muákáb.oz,

J" í &tiáiiá J 
" 

"ri:áíá 
áf e "í; ; 

- il á ;é "it ; 
- 
á''Iu u. ila á

nkához. érés1 folyamatb'oz pedlg már nem volt me1 folyamathoz ped1g máÍ nem volt meg
benne a oziikséges kltartás,
rnindenáron produkálni akar
után kiméletleniil Le akarja

cjntudatlan bíztonáágéTzet. Ném kevésbé ei[ondolkoztat az á
edz'I ambicl sem amoly dédelgetett csapatát az e]_s kudarc
csorélni é::etlen és tapaszta]atlan ifju tÍtánokra.

Nen szabad elfeleJtkezni, boBy égy verseayz neE vélottoniil ér eL aorozatoaan k1 no 1-
keal eTedxoényeb t éE ba olykor vesztesként 1s 

'E8yJa 
e1 a pástot ' az nég non a k1égéB Je-

1e. EEy é1yonalbel1 viv baJnoki nenzét1 tgstkulLu.Iélt értéko' telJositnényébon 1g6D sgk
kouektÍv enol8la és pénz fekEi1k. Tudásával ugy k u Eáfárkodu1r n1Dt a goDdos eltéBznek
a Táb1zott tijlByfaerd vet. Ádd18 nen k1vá8n1 az iireg fát' a-nl6 n911ette uen egy' tralen
t bb neg nen er siidlk.
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ten fol
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és nem ér el kt'iliinijsebben a k]_ubsz1nten t
ra-nala6oK, megcsonEosooo versenyíí' szokások'
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i-eges nézete1térések b1 za}.mat} anságok kqjvetkeztében J vat heterogéne'lrb.
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_ .$9' a vá1o6atott korpt .€zakvezetése az oluult két évt1zedbBn kiiveúett o1 hÍbát a Yá-loBatott .9.apat-ok.1dépítésében' u€y az az Yolt' ho8y ersósorüán a ;áimi ÁioiT," teresu-ttil prób1t!g célJát 9lé]rn1' l5érr sokszor erh4i'agoÍia a csapaton táÍtnr ti"'zete"tó-6iő[létrehozását.

. A niD4ot]tÍ Qarérb 1 egy n1ntlenj<lért 
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klasszíkuB és tgJ'áll ba:réJ'lsgá vált lelszó nélv át-orzÖse nolklil' ltréB kevéa csapat nJrert vl1ágbaJnoksfuot. Elótérbe kell kerülDie a kttü]oócsapatszo1leÜnok.
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sZEsZTIIÁloM A sPoRrPÁlYÁxow:
A belkereskedeln1 n1nÍszter - az MTS 0T etnokének javaslatára * nr dosltotta azt arendelkezését, me1y- sp_ortpá1yá|c_on'9. s<jr árusttását mogei'godte " Az uj rendelet te1Jásszeszt1lalnat rende} el sportpály$.icon, 1sy * nemzetkijáÍr-ba;nokí' és-kupa nérk zés k,.e1 ttés után egy rával a sportpál'ák tertiIet l tttos n1ndenféle szeBzes ltal árus1tása.
HEIYTELF;II TÁpT.,Á KozÁsnÓr., oIvasrrnk m1nd ttjbb és tijbb c1kket. Egylk NSZK lap 't Ön-

$Ta+}F_o"s48 késsel és v1lláva]'' c1n a]att foglalkozj.k ezzeL a kérdéEse1. A helyielen
!áp]alkozás F1att mJndon harmad1k ember neghÍzÍk és ezzeL a slrba eszÍ magát. ÍIa suJ-nrnk
10 7n aL emelkedik felére cscjkken hosszu éIettink leb.et sége. ''A k vérek k veseube{-;i'uk'de - tiibbet esznekl!'- tartJa a sz lásmondás. Naponta csaÉ 1Oo kal riáva]_ t bb. iit év -'
alatt l8- kg:-h1zást- j-ele+!. A ház1asszonyok ttjbbségének konybai tevékenysége a'cgaládta_gok értelnetlen h1zlalásáb l á11.

xxx

A na8y síkerek t1tkal CéItudatos munka + na8y terb.elés + v1v fanatlzmus.

xxx

ÖnÁurlÁst Nag'y csaI dás fogja érnl azokat a dohr{nyosokat ak1k f1lteres c1garettátszírrnak és k zben azzal- áltatJák-nnagr:kat, hogy a fÍistsátir neg:védt egészségiike a níkot1nártalnait l. Á newcastle_1 9BÍeten esrrk'líutát csoportJa usyánis arápo; vIiláárátot_utÁnnegrállapitotta, a..ftist. sziir s- c1garetta kedvel í onÍ<ény[oreátir 1s sokLa1 er6s;uuen sz1p-pantarrak' nn1nt.a lt t rrér1y_cígaret!ák ''-hive1, hogy ugyanolyan ntkot1nnonnylséghez Jussá-nak, mint azokl olvassuk az Estl lllrlapbq.n; -"

xxx
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