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Az Írj év ujabb szomoru hirr:el kcjszcjntcitb be viv élebrJnkbe. A ur lt, év végén eJ-
vesztebb kibtj:r sportbarátaÍrr]r sora ujrir,lb nagyszerii ertberrel b vtjJ-t: elhrirryt BEKE
ZOLTÁN v1v mester' a magyar kard'vivás okbab,51nak egyik legjelesebbje.

BEKE ZOL,TÁ} a }e6end'ás hirti Borl; d.y ncr;ber barritványa volt, és mest,crc kor:árr.t]t-ll-
1snerte tanítványa v1vásrir bermebtsé8é!. A. trazai nrcsberképz b 1 az olasz Íjct.tcl.la

MagÍsbraléra ktild.be 1smereÜeinek borritésére. BEKI ZOUJ''ÁN eJv p1ezt,e anrrerk t,r'lrranyaglit, .ill,
naJd hazatérve kaÜonai nevel iskolában banibott. A folszabadr'r]á;; uLárr.f'olyt,trt'Lil ir vi..
v nrcsberi tevékerység b' és mj-rrt }tonvé'd biszb alezredesí rend.fokozatob ért, eJ-. Nyrr1i_

d.1jba menetefe u án a Bp. Pet fi, majd. a MEDOSZ viv szako:,zttl.Lvá'blrrr tarrj-t;o|t, wivást,,
s ezekben az években az o keze al-att nevel d tt, dr. Nagy Zsol't,, kébszer'ol; 1Íj sáp51

világbajnokunk, mái6 a legformásabbrrtr, lepitcchnikásabban viv fiata} kard.oz rrk. T3ckr"l

Zolbánt ezután szerz d'ése három évro rr Nérnet DemokraLikus Kcjztár.strságba sz libot;tir,
najd. onnan 1razaÜ{rve íi Vasas'vá1ogatobt, kard.viv irrak mesbere J-etb.

A Vasasnál nár nern sokab doJ-5ozLrabotÜ - várablan haláIa elsz llbotba Lan1L'valr.ylr-i'

mell 1.

Temebésén, felrnrár 5-én ii Magyar Viv Szclvet.ség y.z,;b Írr kivtil r'cszL ve|L az
egész nurgyar vivotársad"alom csa}<rren m1rrr1eÍl számobLev trlg,jli. l)r. Cziffra i,.}ndre , ir

MEDosZ viv r,zakoszbályának VezeÜ .ie brl"crluzott az eJ.hunytt ].; llA íIlO nevt:rlhez Í]rizíjd.ik
kis szakoszbályunk féqykora. Te tanitobtad me6i ba6jaJ_rrkirt; aJ.r;I ll [){.jnt,,cfllijvészr..Lre, tlnít,
a Iegjobb rrril;;ytlr s olasz mesterek kcze.. alat,b c1lajátit,ot1,á1. KÍcll:i try sp()nt,csatácl.rirrk-
ak nencsak mest,ere, a1lja is vtr]-bá] cg;'y[-, rr. ÍtrrrrI(;kr;tirl t, tttrr11íi r.1zzuk, l;zcre 1,cl l,l,c.L }rrir:llri-

zur:k L Ir:cl. tt



UBl.$BnUbín I m0gbBsz6l6sBll llunauarsánUban
1971. Jaluár 18_19-é! Du_D,avarsáqrba! jijttot gEg nor8zá8o9' n1n sítégii verserybl:: Jak és
n'estárEyalták' ktér kették és hátáro'atokban toBztj8ezték azokat a k v tald s1v6ket' I! _
Iyék s'erint á srs}orlab1 b1ráBkodá6 t a azabályaínk sgglleBáben véBle hrdJu} baJ at.
Az 1 at1á8 ok és a me8beszéI B k kett 6 kiLlilulÁst szertl)otr b l ÍDdultak elt [6lTok azorr-
ban oly azoIo an aiB6' fiiaBénok' ho&r azok aoba Bz t rt ! választhat L. Az gls azonpont a.z
elnélet és a ay8kor1at sior,os tio szei_u56pse ' ne\r no8kijvo sIL 

' 
hogy v rseDybLrál.nlr a vlváa-

]_uéletet ttikéloto8 n isnerJék' az srakor1atílá5 - a veraenyszabAlya!:nxban 1of6Lteto t
elv & B'er'lnt - r ékeln1 éo nopag'yar{'zd tud.Ját.

Á !á8odik sz mpoat a lal vtYáa s8y1} le8lasyobb probl nájar a kol1v6!cLo!á11B vlYás szép-
aésélek és t cEllkal' véarebal tágának a ro'egtártása' íIletve ma DJrugodtarr loldhatJuJ< 

' 
bogy

a regnontéee' hLezen b r- éB kaldvlvásu!.k laaaa!' a párbal b rviváahoz l sz basoll ' ryels
kiiua16kuEá ég az llgl bb taláIDl.ll cál elérÉsének barcává válÍk.
lílllitkett e1érbat , ba vgrssqÍblrál.'lr a foat lg8u g zett e1v6k alapJá.n brrá8kod-nak.

N !caa} ittbo!' d' a aenze tkaizL vlv é16tb3n 1s alÁllrozuJ]k olyall barcgoEral ' hogy ne8 kel-
J.etle válboztatnl v1v 8 zabályaÍDta és t rben; kar{b8n - basoaI arr a párbaJt rh z - az r-
.len el tatálatob ' aH- ot bb balál. De ugyarargr legy n 8'yiitte8 batála 8 oBy tbes vere-
;éts iB. IBy neesátiD!Á az akci k helytoléí elenzésé-. a tánad éB a véd hely álea n Bíté_
1 se. a alá].atok glblráláBá!.á]' és alatb l s aél a tév tt Eek' és nagy !észbea negsz an -nék a bt! }at oa ná.r n1rden egotbon ért bánaalÁBok a találato kalott vagy a vosztoa vlv
rész l - d'9 L8ea ryaklarr a aláIatob kq)ott lrlv d'z j b l' szakoaztá]Jrve zet Jét l''klubbárs8tt l' s t olyanoL részér l ls' akíkn k a tl D'táB n m kealve z .
Ezt a Déz tgt tsJ.1oéa!é s6att olv bJiik' hLszen B kowenctonáLtg .\rlvás balá1á J lsD oDé.
riiruel veeaztik tr.Ú.onáeul' bogy nild t bbo[ v8{ i':ik' Akrk oaD k tlenk z Jé b1rdetJii}

és kjvet\guo oBen haroo].u!* a konvenctoná}ls .tr1Íá8 szépgégéél és beobníkaí v grehal á_
sáért.
Elnrk 6gyík oszk zét éppon a b1láEkodás helJroa vé8rehal tá.sábBll látJuk' lort ba Qirábk
ktiv tk6z6tosen a azabá\ralnJc szer1nt birágko<1!.6k és 6B5Éo]náa' egJ n ebiien értshezLx
slm8k n1nit6! elv.i neBállapltáBát t az ed.z k. náak ppen náD lan1 b8 bils]< 

' a v1v íDt . "kép-potl tlan vlvhatDá} va8'y ba vlvDd( ' a saJÁt te6z 1yfikr e6Eík.

ut fuarJu} t bo8y tla a v TsenyokelD a v6rs 6qyb1r 'k a 1e82ra8yobb titkiiz pon ok és bí!áE-koaÉ_
suk alátt'ntJ]aa! táEdásaak'kl vgln8k b vá és neh z 

' 

_koliJ.ikÁrt 
dol-o! ezeket a tá. adáso-

kat k1v&. nl - de ba lu.DlráJu.kat níldan4rÍ8J1 eryfornán, a szabá\rok adta konv acL k 8Jiin-
tebti helysB éTt tnazés6 gz rÍnb a ryakoila tban 1E helJresé! rnag'yarázzák, s blráskodÁeu_
kat pártat lanul é8 elfo8u1a blanul látJák oI' nár 8ok vonatkozásba! v de]'no t btz osltob-
tak az ket rt tánadá8 ok ellon.
E$Ék ryÍla-tkozabában tgr ír a fralclák ssll'k bti6zke8ég ' sok kívál vergeDyz eatz JoD'orÍloat 'trrl p tdául tg}JgB e8észéberl ra8a6zkoa1o! a komloDcl kboz ég rdldia o slgrbt
blrá6kotlo!'- vállal.Ya aDla]i nl_Dd !' kiive tkeznénJÉt - néE az ia. hogy azb noDauák r lan'
bo8y rosaz bir va8yokí.

TeljéÉ6! blbá lanul blrát kod enb T nboaeD _ d.e tuilonásul koll vonn!., ÉoBy lllden v F
senybir nJc a nu:okáJ át a laaJobb olnélett ualása Bzg!Í!.t ' holJos $rakorla 1 érz lrkel' nln-
den esotbe!' pár'tatla!r2.1 IátJa e].q ÁE a versenjrz 

' ald n6! ebb l bduI .ld' osax 8átláEok-k6l foa kÍizdgD1 é8 nen uaua llldgn grgJéb a irlvÁsra konc6ntráLn1-

.A.nikor tl vsra 4yb1r 1 vÍz8Bát etbgn, neg iini pétyes fo8ad'alEst kéu tt toDoíint, [1E
a'B 'mYoBoknák va8'y !Á8obak tré8 na is' boBy ElDd'lg a l 8jobb tudá.Bot! szétrllt s pá,rta la-
DuJ. fo8oe a B.u2]é!at vé8ezd. !í6g k u Bottdanon| bo8y f o8ada]_us'B' szava1 !é8 .ua 18 a fti-
lenbon caen5eaok s belyesnek ta'taDán' b.B uJra bgv 

'etaék 
ez a szép szokást.

A megbeszéLés egyÍk el ad. ja Kárpátl Rud.olf az MVsz. BB. ÜagJa volt' akÍ
i8on 1é

el ad.ásában egy
alapve ényrá
taláIatnak 1bélt

lgon 1énye6es Ezempon ra lllu atot rá'
sz gezí J.e' B egyiltba-l el segltí' hog
a1áIatok kiizill a holves ta1áIa ot el

8y az ed.d'íg na&yon soks.z
Ifogad'Juk és negitéIjtik.

ne\y a komr nc1onáI1s vivás esrík' a?. ed.d.ig naryon soks.zor ervtittesB egyiltba-l eI segltí' ho
zill a holyes találatot e

gÍ az egdis na&)ron soks.zor e5;yti tes

Ug;yan1sl ba egy á.nad.ást a neg ámad.ob vív akár kcizbeszirráseaI' akár vágással k1zá:r, d.e
ez a k1zár -szrlld,s vagy vágás a támad. kosáránr vagx pengéJén fentakad - azaz ezÍn én
nem taJ_áI -' ált.alábaá- az e:.:rtitcix 't..el sz r cj szeáLa'd'naÉr"aztán !B1nd. a ke ben 1snébolnek
és egyszerre találnak..'' ]trBB}arázatot aÖJa' SzabáIyaink ér e]oében a k1zárÓ vágás vagy
szriráÉ egyíd.ejiile5 végrehaJtobt'lvéd. s-v1sszasz 'rás''_nak számlt és a bánad v1v , a tdma-
clás foly abásával / sazeakad.ás uÜán lsnételr/ ''ellen-vlsszavágást'l haJb végre' a me8táma-
d.o t ped'Íg csak llu ols titentÍ k zbevfuást vagy sz rást'l ud' nár csak cslnáIn1.

Ezt az akc1 b negytiÜtesnckll vonn1 egyenl a felel sségeÜ nem vállalásnak' eg:yenl a IeE-
kéhyeJmesebb ne8o1d.ágga1. Itéletiink-ánror Lesz helyes-- b'a a tá.nad Bzenélyét xg sé8tele-

z



lii1.+ggá}}"p1tob!t* -r ha a funad. nak adjuk neg a bánad.ás folytatásának a Jogá és az
1snébJ-ését fogadjuk e1 jo8oB taláJa nak.

Az akc1 -mag'yarázatot és a
elf ogadták és a jiiv b en' az

A k votkez téna a |tcolps á
se volt.

bánad Jos99 Ísmétlésének helyes értékelését a vergeqybÍrák
Ílyen akcÍ kat ezek szer1nt f gJák elb1ráln1
corpg'| - a est-tes elle,t1 kiizd.elen eIb1rálása és meg1 élé-

Szabá}yktiryvÍink $sx9ppen ér ékeI1 a tesÜ_ est el].en1 kiizd'elnet t n_, kardvÍvásbarr ésnásképpen párba j t rvlvásban.

tá.nad.ása
vol szL-

Szabá\r.ktiryyy"{ ? )1..Pg+pban Így ny1tatkoz1kt 'tHa két vlv szoros ér1ntkezésben marad.,az elncik a kiizd'elneb áll1tsa megi'.

MaJd. a-22!. _pon ban:._/Ü nr1vásnáJ./. nA szándékogan és k velEezetesen akÁr durrrasfu éserszakoskod.ásné1kii1coIpEt-oÜe11cLéz@ffien,frsye1neátátos
után ery találabb81 kelI btinte n1'.

+ 219. _Po+tPg+s /p4ruaJt rrr1vásban/ ''A& a v1v , akÍ lerohanással - &kár ijbbsz r Ís -dulakodÁs Ldéz 9l ' d.e d'rrrvaság és-et szakosk d.ás nálktil, né8 non vé a vtvás alapvebszabályai ellen és nem k vet el-szabálytatranságo .n
A fen 1ek azonban nem tévosz bend. k cissze a ||gzLszbenatíkrrgon d.ulakodásban vé6,z d' leroha-násokkal't és a ltbnuÜa].LzáL sszeiitkcizést eJ ld.éz lerohanassai' : 'u1'ák-te 

gszetesen
bi.in e end k s fÍq7elnezte és után a vé kes v1v t ery taíarál'tal káÍÍárilt"nt.-
Teháb a szabály9E elre vonatkoz lag vtlágosak' a 6yakor1atÍ ér éke!éstik és alka1nazásukezek szarLnt kelI' hogy b rbénJenek.

A ta1á1gÜ9k helves etb1rálá,lg+!ál az a.rább1 vl-bás kédések mertil ek felt
a/ MegLtéthet -e,e9{_balálah.hg.gut a 8ép Jelezte, de a vezet b1r babározob neg1té-Iése szer1nt találat egyáibarában ne _es ttr

A vttáb az váItot a k1, bo8y megbeszétéseír':e megeI z t rnrersellven az ocvlk Ütirrr1v .a veze blr ha-tározg!t neg{lJáp1bása s?lerínt a fénpástra szrirt, azoíuán_; t;l-áÍatjeiuo-'
eép ellenfe}énéI a].á].atob Jelz tt. '
A találab u án negállapítot ákl

1. & pásb niiszak1 berend.ezése htbátlanl
2, a Üalálabot az váltotta Elr bgry a.megbá.nado t v1v , ellenfelealbtt a markola á fénneuényé bz'é"ritecbá-é; á-'iáir.oÍá a_il'ge olve.

A alálatot meg vták' 99 y vást elutas1botbák azzalr.b.ogy a tatálato a meg ánad'ottv1v személy1 felszerelésének h1báJa míab Jelezte a áép.-"
Az el ad. lesztigez er.ho5r az 1lyen batáIatokalr ha a kcizpont1 niiezak1 bÍba m1att eetek:'me8 kell seYnmis1t n1, nlnd.en máe eseÜben taláIabot kelI_1té]n1.
Álllna}<.lesz gezéee.metlett, |osy_a szabályo}í szerln a fentl nagyaráaat a mérvad. , eaJátvélenéqyen szorLn a fentí taIátat n'e81t tése er sen vrtátuat
IF3u''hogy.-Pzabá1ykcinyvi'ink b.a ározobtan klnond.Ja, hogy ''a 8ép el]en nem leb'eÜ b1ráskod.-
l*: *:g{,]]F_"p'+}lyen miiszak1 h1ba n1ncs' 9.89P á1-bá1-3eÍz tt alálatot mog É"rÍ_áaor'',bory.]a y.iv fe}eI s saJát szeméIyí fe].szeieréséérb't - d. azt Ís ludnunk kelÍ. hogv a
Pz9P$J.y+cinyvtin} az 1s babározobbán ktnondJa, hory tl alálabot ceak az el 1rtr'érvEáyJstalála Í feltl].eten Iehet elérmi.lt
4|-!-1P et 1rJa ezabá1yFciryvtin]<, hory 9.'''a markolat háts végé , Í]-]eÜve a felor s1

Íryii'iíi5iii'ii fi]9ffi* :ítgi!íiÍffif:fi*i:"l"t8 aíi'i3"-ffi"td*"o;ff*3'íftu;:r?9ry? _ fegywere ée fénnell9ry" kcizii t, azonban-a késziilélolek u vanrigv kell jetelnte a ta_
láIatoka ' mlnt rend.es kfiriilnények kiÍzcjtt'l - erZ&Z baláIat nrárlyáuarr"talá1at t nen treÍ"u_het.
lí1nd'ezeken foliiI-szabá}ykiinyviink klnond"Ja, hogy a vlvás 'lkét vtv feg.yyg1os ktizd.elne.
|Plrtszerti tg+4efme.?.''-..Ei 

"".9.sportszeitiség I""-ryr keÍI, hory Za"iá- Ly.n-: Eé;-Á1T;íJelzetb - találatok érvéqyes1 ésBt, n'elyek á vat ságban'neg-áen Ü rbéntek.
Lz L96!3s.nontrealÍ VB-n tiir én -meg a k vetkez eeetI p{*aJ rvívásban o5y ezovJot ésery svéd *"o,iiilP:g#"Íif,L1:ií 

"*'íil'ö ;íááffiíÍ*l* ;*4ÍiiÍ;*1';:ti:Íli"i;:gvéd' ped te há
1':*l,11!llr akÍ 'ézbe, hos{ qrlTe.t ;ryÁlb"rauÁ"-pén volt.-^"á'zo'ját-;iv íoít .o els ,
3f1'k1*}9}!.t!9' !9ql-nem 1s 

. - a1$}_b, Elszen 1nkább ''nJruJ t zkod.ás''"volt a krtciréJe l 
---- '

n'ln Eámades. ItZ esetet nem slkeríilt né8eg:yszer reglsztrátnt, aok pr ba ellenére s m, d-os nk1nek-s }96}dvá1! a-szovJeb-v1v naÉ ]"sen 3ut tt "áuoui; [ y ttt nosi;-;;. áIi" -
értelnében taláIatob kellene ítétn1. -
szab{\7x-on;rvtink neg LB entlbl, hogyelektronos berend.ezése1nk ma még sok h1bával ktizdenek.s ez rt kellett' otryan 9*a9áIy kab-életro }eltm1,-melyek a Bép nruflr[-iie'iíág x*ti"zo -'1*k;. Sziikségeetrk, éz kétségt Ía; áe- n íilil[ár} " az rsáz-Báso;;aá ;Í1il-Is a1ka1&&Z-n1 ket) !--
Ez a kérd.és vátto ta kl a le8naglyobb vltát pro és kontra.

,



b,/ a kö1í,tkező kérdés az ér'vér1yLe_lerr Íe-Lü1c t,crr eset! l'|r.LáIut'ok e.Lblrá].áliü\Iir.] volt kupcl;o-
lir L ol;.

Az é r'VéJ\yte_Lon La1át,rbi felüleLrt- esett' v:,iiJ a|ra védett' balá]".'t érvé.í\ybclcn ét] ú!i}ulá]'
rnin,tcr, c2"t,an esetL ta1alaLoL. lla azoJrban a- tl.IláJat olyan érvéJ\yLe.le'l LÚ_LÁlat1'1'clül''Lr",
eu'jk' r'le'Ly a találac pillanabábarr érvényes talá1at,1 fefületct '!fed'l' ül(}.o]'r'r bo1áI,qtot
/ta!]ór |'ó!^p'a/ lAcs kcl1 1télni.

^z 
j.J'ycn talá1atok a fegnaryobb feI elósségváffa1á66al 4e6adott talál.1Lok' }iÍszen azt kc].'I

v]i,,:c ri,]'tr,., rlv l,en elatöntelli. Áógy a taIálat pl]lanatában nó]' t,én.y]nüÜrJon l|.teüt,c'' és nejlj ''t,íl-
kurl(,a'' uz "órwérryLe]err feÍüleú-az érvúnyest. Klvá1L akkor' ha nem ba]' harlcn u jobb kézc()]'
vajll l: zó.
Körurvil do}qa yun a bll.ona'k. ha a feddés eByéI.Lel_olü éo v11á6osarr rcBiÍr z LráIh.lbÓ t de olyÍú
c$cL"19 elófo.dulhab. hogy'a t lunadás a fedö karra egík /fché. lá!lpa/' llaiid <jnnirn ócvé-
nJt6 ielületre paEtaÁ /B;irLeB l'ánpa/ és közbelr a meBtá]nadol't _tedés u|án szintén taláIatot
ér eI.
c/ vIt'áré tldoÜL .leh6tósé8e1, 'J versenyeínken a vo.ÚA]lle'L.yzcl' lrcfiÍl,é]é$e' ll.r a vlvó ritoro s-

treJl LUrtja kezét éB fégyverét vonálhelyzc lbelt, és cller'1'e.le obbo szalurl bule táladá'-
sáva1. Vájorr a vorralhelyzetet 'rpaÍjsziv'Írak't vel8y 't.rlitiyrrak't kc] l-e ni'nó$ j.tctr1.

HeDd6rertnt fiatal vel'! er\yb j.rólnkná_ a nagya]:ází b ! tánadáE rövid' átVcrt-táttrad'ás óo lbelb-
irzú!ást' - hlába a von'lllre1yzet, .z é)tyett tánadást fogadják ef joBosnak.
iJz tlLáfyz aL rrE]r vonaIhcl.yz\' Lben csak a nJrujLott kart és 8z éIVó)rJes ta]á1uti r'()Jü]otct vo-
rz,;:_tyezüotó :r.eg|Íet /ét-t/ e[11ti - aztl 6ogy a vonalat ILilycn 'teschelyzel't'en erl}alnazzl]k'
rrern óuliLi noB;- azonban órtefenszc.üent ha a vona-Lhelyz. t két kri LúriuJlIáL beLartJuk
/t(yuil,oLt kar és az érverrves találuti felület' Vc5zélJczLcLé!'e/ Le_ljcaen trrjrr,_lct{y, hctHy lnj-
|yét'- Lé c LlretyzetLen - alaiálIásban' terpeszátlásban 

' 

- vlvóátlásbal vugy kiLöcósbell - va-
8-yuk. lByet_ enlÍt csak' lro6' a vonal - ha az e]ő1rásoktak BleGfeJel - mé8 bl{t t'af e .i-ó lrLe-
rret 1s voiratrrak szánit' de elvesztr a jo8át' ha ak Livvá váuk.
t,eszö6(]ztük' hoBy a vona]_ k1böréslre.Iyze tben is - vonaJ_.

Ezután BaItazár' LaJ06 isneTbette azokat 8 6zabá JJ&odosi táljoka t ' ncbcke1' a FlE XoÍlsrct:z-
szujr elfoBadott, dá né6 lrásban non közö1t. Ezelí a köve bkezők.

I. A vivó-tér nódoEítása 3

a,/ A tőrpást! 14 Eétex nosszu /?+? ú.
Á kereEztvonalak távolságaí ! Középvonal -2ü-re1á1utá9ivonal -4n-FÍByeJ-mez-teüővoual-Jn-Pá6tvéB

t|/ t(lrrd és párbaJtőrpá-st ! 18 n hoBszú /9+9 n/.
lta elóirás szerlnbi pásüudr van l Középvonal -2n-Fe]álutÁsivonaL-5']l-FiRJol-
rneztető vonal - 2 n - Pástvég.

ReJtdszeriDt azonboJr a kard és párbaitóTvl]rás ia a 14 ro-os págtjou fo]Jik' ezér:t rrz elnök
a VivóL egJszer hu6yja tcljeson lo1épn1 a pástvégcn /7 n/ és utánrt áIlÍtca fel ll 2 n-eB
fift/ elnez L'e Lő vonaIra. Igy var} neg a 9 n pástho65z.

2. sis akJekaps-eok !

Á kÍlzd ó vivók a vezeLóbiró ddn|éséla n€m ve}ret1k fe a s1Íja:(jukat.
A11oun_yibon ezcn azabáIyt, u vivók messórtllK ' fígyelneztetés után az elkövetőt /eLkóveLó-
kut/ égv tala}at'tal kol1 búnbeüIú, még akkor ie, hr,r ezzet a találattal Bújbott vÍvó a
cFörtét e lvesz Li.
Ha azonban a csörLóberr l1 vivók 4-4-Po áIlnak ' .l totálaiLal Eújliot]L v1vó nen veazLlj,|LL (i'l
a csörLéL, h"*'n @i]itg!_É j8!s4!gL Tebát az állós! 4-7 1c!1z.

A fillyebeztetéB ninden csörtében újJ:s kezdódlk.

J. Túl}u]adás:
Ha az e8yik vivó fetollanással az 611e!fe1ét túl}laladja| &Z ilye kor' esotrb üalálr]üokat
&z a]áLb'iak szorinL koll clblTá]nurrkt
B./ áLhaladás után a lle8táJnldoüt !|taque arrx taqu€tt esetérr mó6I; után& ozlirhír b' an1L neg

kelJ adnl1
b/ a Láraadó /Ier.oh..nó/ vjyő E\z átlraladás pi] tonatábtrn /ets7jnás nc]]eLLl tre.l yze Lben'/ uég

ad}aü LalálBtob, azonban ó ttta ]áda9 ubán uár ng . Az iJ-ye}rckét arulu]lá]nl kol]
Á 8zabály glég vl1ágos' eh}rez uag1arázat tree azükségeo.

4. old8lvolalak elhagyágg' !

a/ ha az eÉ{ylk vivó az csyj'k lábávat az oldalvonalat átlép1' a vivónenobet rno-61 keJ.l áI-
Ilbarrí iió Ír v1vókat a i'ást középvrrrralára kell állli;an1' ülnderr bii4|ető szankcló nél-
kiil;

b/ ha az eAYlk vLvó kéL lábba]' Iép1 ób az ofdalvonalaL t a vivóxlL'no LcL ínels keI.I álllüa-
!J. és a_Íétkes vlvót téntesztooéggel bünlotve /I va6y 2 U/ a pást kőzépvcrr'a J'á r'u
k6I1 ál1ttÜl1l
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c/ E!!3! "g€!El
e8y lÁbbal klatróI né8 lob6t ad.nl találabot ''taque aux taqrrolr eaetént
két lábbal k1ntrő1 balálatot atln1 n€n lgh6t' d9 kapd 18eJ1 'rtaque aux taqugl' a€ebénl

d'/ ezt a vtvót' ak1 . talát.t elól következeteseD' az oldatvolalo! kivülrs n€uekiu ' fÍ-
srsla€ztetés után üalálattal kell biillte bo1 /u8JejaBz Yolatkozik alra a vÍvórat a}1
t[68fol{'u1va a pást vé6vo!alá! lgnokiil ki'vetk6'étose! a találaü eltl| 3

e,/ ].olökée €setén az oldalvmglotl k1vülr.g koriuós n€n vótek. 6en físrobguteüoat s6!
bi.into üóB non Jár órt€. do a vétko8 eltelfolot a J'iikósérb fíRya]-naltgtd k€llr Í8Eáb-
lódégnól t8lá1átta1 kel1 súJtel.

5. Ittó.ig lzó s l
E&. perooel a y1vóldő loJálba olött a'8 lttőoáró f,igyelne z ü€ üt a vezeüő btróü /nen áui!._
babJa nsg a Be!6tot/.
Á v€zotóbl!ó álutJa J06g a ]rlvó!€ n9 te t ó6 folbivJa a v1Yók f18Í6]lnéb az j'ttőr.e.

Á vez€tóbl_ró |láuJn vszéDÜrg'avál8 asoüt találatok árvényese* ós olbÍr&Lág s'eTlnt koll
azokat r0€g1bé]!.1.
Ha a vivóíitó lotolü' az ldőnérő íáIlJÍ vozéDsrs'avára va8Jr 8on8 ba!.8!a a vLvóneD€ t gyakol-
latllag béf€J€zóatött és Íüt az 1aló!éró lláIlJtl v€zét{r8zava /vagy a 8on8 halBJal a [érvaa!ó
ós non a vez€tóbíró vezéryszava.
Áz fiálrJ" vszér!ÍEzó /vae.t g'olg,/ utát' eBott talÁlatolat a!!ullá] n'| k6ll akko! ís' ba azok
a 'üezéwBvó elótt lndultak va8y l'üaqug aux taque|'-ra árk€zt€k íB.
t8en érdekesr és eryben 18o! voszé1y6B aEabá.Lyponb' nelJrnok ollöDüésg DA8y fi8yobet kö_
v€t€1.a vezetób1r{bó]'.

6. PáIba.lbófl'tvágrrál a f€Ryv€rt ben s'abad bu&alosabb ldón kgreezbiil a fénDá8tra 6a-
settDl. vagy-=aíö:E!@! Ezé_it f16yeln€zteté8 után taláIatot k€ll a vótkoE_ÍríFE6iE-
.hér€ 1üéJ.!1.

?. r6ttó8 táblázat eseüón a vlvók 8oTlondJét - 6ryea1ő ryőzelen g3otétt - Lldox aIap-
Já! körlEEEfiaEÍFfrr

8. olyan fl8Jr€lnezt€ tós t. nely a pool-on túIbor.loat /vLazI vaeéval/ a .'le!r9!ötöayrö6f€l k€ 11 JágyeEüJ-'5e_L;iT8vebkázó ionluló 1e5rzóÉoalrére ls ra teti veiáI-nr.

És véqiiJ' a vi1lanvf6l6z€ro1áa6el kaDcBo]-atog s zabálFnódo81tások. nelv€k közíil lüt cBak
a vezE töbir -iióÉ@vTTam1io a ilipasÍ6ffiaBGólfi6Éakat- veEE€e folt
1. A t€gtvezetók krokodll-csÍDeszón€k n'eEf€lelőoD orósn€k kell lénlt ós a vezebákszá]rit

f orf a9 ztanÍ keElrn-:[E5'E-ÍiEEEFffix kéiI 1 e!nL€.
2. Abol ialőnérót AluüuJ* ba' ott a vlvóíalő IeJá'báü cEak gon8gaI Iehoü JelelDí.
). {'|apos 49EIr ba84ú1aüát o!8pilé brez üók ' nelynek lóbol€zó baglnáIatát 1972. Január 1-

tóI rendotték el.
4. A fótulellóry záró448áDÁr a kól Is8zn€k. t€lJ€aetl fed!ío ka1l ogJrnÁa t ' úry' hogy a fedő-
ré8z az sll€lrfél folól aézve lesyen sfua óE bonrlJon az a]'Eó réglre.
5. 89 ery lerohanás utá.u a dobózaino3 olsza&aal /a lerohanó b1báJábó].,/ a tapott talá].etoü
nen lehet n€gBsru.ls 1béd.
lnlloD' ho8y Bok úJ doloB kö!ött 18on aok róg1' n1ldJryáíuJt} által l'8t0srt s'abáIyt é8 8!_
nak nagyarázatát óg gyakor 18bt a]üa]_oazását ts felvetttik' rnegvItaüütr&. ne6nagyárá.züut 

'tlg gzt azért tobbii}r ho8y v6r66nybl$áLú nu!}áJ át o].ós98ítBiik' ne8kölDJrltsilk.

6ok a& Ía!€!t' soks&or közbo\r!.ok szádtó s zabá\Ú'aayarázatud( 
' alg azb 19 üudJuk ' hos/

bÍt áBkoaláBu*b 8t1 !é8 EíDd 18 í8sn !a8aB a-b1ba5zá!a1ék' Bót e 1Á1á805 óa caak egrfólokép-
pe! értbrtó 8zabá\ra1D}at lB kEttgD - kóüfól€hépPen negyarázzuk ' alka]_Úazruk.

Á có1uat ped'lg az, hogy tl1nd€a vor6EEJ.b1rád( a szabá\rokat _ a szabá\ alellonértok ns8fe _

1elóen csak e6yfó1eképpon érbal-u,ezze óB €gyfólskópp€n alkalDaÍza.

csstr Íbr bud Jrrk B€8védonl é8 negtarüanl. 9 kolv€ncL oDálls v1vá.B szépBógát óg íBalsá8oBsá-
8át ós cgak lsr tudJu} élórn1l bo6r srakorlaüila8 a tonvenclo!ál1s vlváat gal'öbt 9&r-
forna f,elfoaáaba! áB azellenbo! tantbBák' a vorgaryzóink €E]Éorna t6cbD1kaÍ felkéezülü-
Eógbo! haólsÁ} végro ós végtil blrá1n} eryfoll!á! órüékelJék á vtvólDk által váarebaJüott
abctókab á6 e&ÉomáJt blrálJálc 6I azokat.

Btztoo vagJrok bonn€ | bo8y Bz€bb 16sz a vj.vás ó3 laa'648osabbak a atönbéss1nl.

Pa1ócl Györ8y



országos iunior egyéni Íérfi ttír bainokság
Lg?L. febrtrár 6-án a sportcsarnokban re'ndez o mog az MVSZ ez évL országoe Jun1op Férf1
T r Egyén1 BaJnoksfuát.

A versenyon 7o v1v Índult. A nérk zégekeb néry fordul ban bonyolÍtot ák le.
F b1rák Maazlay Lr és Pacséri K. vol .

E r e d' n é' n y e Lr 
Ki'*épdlinb{l

1. csoport 2. csoportt
Kalocsay VA,SA,S 4 gy. Papp BVSQ 5 By.
Deméry V. Meteor 4 5:Í. somod.Í D zsa 7 W.
Gel1éi"t DVTK 4 E+. Er e VAsÁs ' , 8'y.
Kre1sz vÁsA,g 2 BÍ. I[olnÁr' 11g' 2 8Í..
I{asezán Bvsc 1 8Í. TÍlly vÁ,sÁs 1 '8y.

BoMbás PEAC 0 Jx. rad.a BVEC 1 gr.

4.ttnb,.r
/WI-EI. be Lyérb/

v.fusÁs T1lIy 1x 5 4 2 414.
BVSCKada24x755472T?Jlr000
Itslp Mo||nár , 5 5 x 7 ]. 1 , L7 22 Lr294

. VAS.[,S KraLsz 4 515 X 5 r z
Bvsc Hasszán ,5r57 x 4, 2Ö20 1'000
FEÁc BokréÜás 6 5 5 5 , , x o

Eredményt VTI. T1ILy' \rÍII. MoJ4ár' Ix.-x. Kad.a ée Hasszán,
x[. KreÍsá' X[I. Bokrétás.

Diínt l
, ,/I.-W.helyért/
vÁ,sA,s Er s 1x 514441

, BVSC Papp 2 2 X 4 r 1 7 5
nÓzs.o' SonoclÍ ,15 x 1214
vAsÁs Kaloceay 4 5 5 5 x 5 5 0
v.MTi:T. Denény 5 5 r 5 4 x 51
DVTK Gellért 655r22 x2

Erednényt I. :- .,'.'ÉBÍ 
"IL 

tsomodÍ' III. En gl rV. Gellér l V. Den ny

országos iunior egyéni ncÍi ttÍr bainokság
Yasár'tap szgroD t cB réltek a fé!]fi és ! 1 lurr1or l rv1v k. Ezlitbal a n k kí.izd a' tbgk az
eryén1 BaJnoH.- cÍnárt ' d8 a féiflak' a csala bbaJnoksá8ot d n i't ék ol ogyuás kitzitb .

.l, gDortoBatlok vLv t8rto b6D a 65 rÉertvev t 12 csoportba oB&tot á}. Az a8é\.osek ná! az
ols fmalul ban kl.slo lksal 6n vÍvtak é6 talála ot ls allg kaptak.
A násodLk kii! barEl!'obab versenyz tre nár
roailklvil]- szoros csatá vívott.
e8.16p6tés!6 ktes t a Bv6c batrao&caapatának ogyik er ssé8e1 lloz 6Ee8aa1i.

^ 
bsrnaiuk fordul Dáhály gs ]Jres tí sését ho'ta. Nen Jutott a diilt bo a' a aÉg klti'in en

'vlv veezprént Ta)ltoa ' válanlnt háron vagubag voreeayz , EscgeÍ' Kad'a 
' 

Iánárb sen.
A hatos atii nt e]s rangatt le11e8ii asBz Ját az e$éBz nap ki ti! e! vlv 

' 
n Blepot srg esé-

lyessá el lépett R zsa vlvtÁ Totdas1val. Gy liitt R na' a ||Dap ne8l poté6gÍ 4lr_ra. Íz-
u-tán TonlaB 

-_ lavitot tl szoro8 cBiirtében v ité llaroBt. ltarod vtÁzon R suá ay z lo'4t1 arllnJ a! és ntutáá u,Lldbáron vtv D 81nÁ! koloLedgEt felÍil a ala'nt btibbí r 8ltvov Jo
cllo!. bárnas holtvorg ly alak t kt k ziJttilk.
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Az r, jravivas soriin l.Íatros t'isszi1Vái';ol-,i ](J].CLasirLuk /a:Il, I'ot-dirsi pedíg irj_ál,ar javibctL ujic;z.;ti c] ierli cscjrt,é'llcri /az?/, ltcrL .r ,Jij.r'i o Ci;',:]ZÉ.cl']i:'pás i:{ Vas1ll.aS viv ]_án-v kÍéme]_ketlc sí_

:: :l'.""-.ro]ffi;:::ir'',lii'. évi jurrio:: noi borba;'on": Mar.o:; l11a6ita zuvrc , ed'zo: ctr.Bay
I'3éIa/ 4, 1: T]ordasi' /'Bp. V.]''/1e i'eor/ 4, 5. RÓzsa /Bp. 

-l{orrvéc1,/ 4, 4. Iiajzer' /L].bozsa,/ ;l;

Az MVSZ. L9?I. febnrár ho '7-én rerrclezt;e me8 az orszá qos .jrrnior N i eg'i'érrí Bajnoksá|3ob.

Lz indirlok száma 6l volt.
F birák: Masz.]-aY L. és l'/lészáros J.
Eredmények:

Kcjzépdcjnb :

6./ .
SJ.
8,Y. L,2rL

l. csoport
Tord"así V.ME'I.
llajzer DOZSA
Belovszlqr VASAS

2. csoport
IVlaros BVSC
Boc1or Veszprérrt
Rozsa IISE

eiJ r
CFrrbJ.
B.y. I) tB

Bányaí BVSC
Iénárt
Monostori DÓZSA

4
4
)

5
1
1

1
I
o

1
I
o

BVSC ]-.,énárt

oÓzs.q. lJlonosÜ orí
BVSC Kader

BVSO Bárryai
DÓZSA Kj-sze]_
BVSC Gerzanitl;

V.MET. Tord.asi
BVSC Maros
DÓZSA Hajzer
HSE R zsa
VESZPR. Bodor
VAsAs ReJ-ovszkí

/a \II-XIT. hetyért/
bebegség miatt'vísszatépel,t
1X44440
22X'/ir4110
, ) 4 X 412 L?
414,)XL)t'7
5r244X215

SJ. l- t OtrO

&I.
$./.

Donbo !

Kisze1 DOZÍ]A
Karia IJVSC
Go.rzanibs BVSC

L4
L2
14

9

8y. 14 15
8lI.
SJ.

Dcint s

/ az I. -VT. helyért r/
1X)541041119
24X'.2 1024919
)44X4r)Z
434?- x )1 4L5L7
54444X11j.',79
644444XO

Végerec1rnérry: I. Maros) II. Tord.asi' IT1. fl zsa' IV. Hajzer,
V. Bodor', \II. Eelovsrki, VIf. Kiszel, V'ITI.
Kad.ar IX. Bányai, X. Gerzani s, XI. Morrostori,
xII. Iénárt.

Vrrsárnap bef e jez<ld.cjt u
karcsapatban d. lt el
kord]ébszámir mezorry,
klubot képv1l;e1bek, s

országos iunior eg},]éni párbaitŐr bainokság
a_ junior viv bajloiísá89k sorozaba. Ezuttal párbajt r ePiyéniÍir.ln tisa bajno\sáEi es a heIyezések sorsa. A Sportcsárnok"vivobeínté}'lctr 

"o-/) lndulc p''tiJt, cjssze.a párbajb rciz k Viada]ára. A verserryzok L'1cjrverrtletesen szép számrna] jelenbkeztek vidékiek ls"



.|. kót hatos közópaliintóben általában az €gé\resek bizbositott{ík a döntób€jutá8t. Néli BeR-
' lép€ té sro n€n ko?ült a 198Jobb8L közé székely /u.oózsú 8en. j.'vé8kii'd glánben báron|tígazill páTbal üőlőző és bárm ötüuaázó kertjf,t szenbe esynással. Eósszú lttó utÁn elsőizbe! a vlvók ksrekodtek felüJ. éB az o].só háron b'etye! ök oBzüozto}.

lÍó.r az elsó összecsaoások soráD látszott. boÍry a b&jtlokL cLu a üu].aldoltépoen üőrözó
Pap J. éB a k1robbanó fo!!ábalr levő Tóbei kö'Btt dólb€t el. EettólüÉ öeozéösapárián azutóbbí ryózött 5r, arályban. Á dörrtő náBodlk felébon az adtl1s nesiebetóseo syönsólkedö
vaT6a feltálaalt ée elöbb Papot I eaJat Tóbelt tB negv'erte. Ez azonbal nár nen váItozüatott
a vé8só Eorrod eD..

Á lúarya! NépköztárBa6fu L97Li évI Judor párbaJüóT baJDokat Tób€l lndT€ /@c, edzőle.
Tart IB üYá'u./ 4 'Ey. ) 2. Pap J. /BIrsC/ 

'r 
.va!8a /BIl. v. Ioüeol/ ,, 4. IÁxazoB /c9awl/ 2|

5. l'dvarb6ly1 /Bp. Bofiréu 2' 6. Eubal /Bp. EoD,'.Iéd/ l 8]rőz€ l6n.

A,% Mvsz. 1971. feonrár h L4-én'rend.ezbe neg az Országos Juator PárbaJb r BaJnokságá ,
75 lndul val.
x'btrákt Dr. Bat azár és $zékely T. t

E r e d' m é n y e k t 
Kcjzéod.cjnt z

' 1. csoport 2. csoport
Udvarhelyl HSE 3 W. Var & V. l[ETl 4 Ey.
Papp Bvsc 7 W. Tobel OsC ) 8Í.' Iáncos csEml, ) w. HubaÍ HSE ) 8y.
Zemplén oÓzs^l 1 wt Imre}r I,:ESZPR. 2 w,Ha]i1 v. MET. 2 sy.. Székoly nÓzsl 2 

_*.

Gelloi f,SI O gF. PJ.ank HSE 1 By.

D n't :

/a VII-XII. heIyért/
oÓzs.a,székelylx454r5r2LL5
\,:ESZPR.Tnreb 2 5 X 5 5 5 5 0
ItsE Plank 7 0 2 X 55, 2

oÓasl Zenptén 4rr) x, o 4
KsIGe].le15r145x41192L
V.MET.Halni601755X714\

Eredményl 1III" Zemplén' \[II. Ha]mÍ' Ix. Gelle1r X.Székel lXT. Plank, )EI. Inreb.

Diin, r

/I-W. he}yezésért/
HsE Hubaí ]-x 521551
oSC Tbol 2 l x 5 l r 4 4
V.lmT. Varga , 5 5 X 2 , 5 , 20 '19
HSE Ud.varhelyi4 4 , 5 x 5 , 2 22 L5
BvsC Papp 52552 x4 1 182L
csEPEI' Iiáncos 6 4 5 2 5 5 X 2 2L 2L

Erednér5rr I. T, bel, II. Pap' rII. Var8a' Iv. Láncos'
v. Udvarhe1yÍ' \lT. Huba1.

onszÁeos'J[IMoR NŐI TŐn
csAPATBAJNoI(sÁe

Au MvSz. L97L. február 6-án rend.ezte meg ez évl Jrrntor n 1 ceapatbaJnokságát' 6 csapat
r szbvételével.
Versenybldkl D:l. Zékány A.. és Dr. Kovács L. f b1rák.
I



!roalBányokt
rrA'r csoDort I

U. Dózaa - slonba t'bslÍ -9tqVászprén - szonbatJre\y L2.4
nBrt csoDort t

Bvsc _ E€'r 9t4
Y Ysgs63 - EgE 8to

Á'E v. - W. belvórt l
HfiE - szonbatbely 9t4

ffó[sü 
'' 

Klrá\y 
'' 

R6wa j, B1rÚ o 8ir. ' 
11lebv6 Eovácá l. Tátraí l' xár7 11 Pál 1 sl

Az I.-Iv. belyórt l
_ Ü. Dózsa-Vegzpr{n !.0 t6

/:fialret 2. Eorvább !r Ílsze1 ,r Grá!o! 2 8y.' tll. trováca 1r Plrtár 0r Kováo8 Ei 
'rBodo" 2 gy./

. - BVSC - Y. lleteor l2:4
/Ee}sBí 2, ltazöBzoBeall 7, rada )t taaroB 4 g'y., t11. vaJ'i& 0' !o1b81 lr lolJrv6s1 2'
vrrga 1 g'y. /

_ U. Dózsa _ T. líeteor 9t4
/EalzaP ,' Horváüb' l1 Elazol 2t rtnrl , BJ. ' íll. 8eryves 0r vat"B8' l' N88y 2' tret1oa1 lry./

_ BVBC-Vo s zplén ]2l4
/Eeaael 1. uez,őgz,aBedL r' Laárd 

'r 
ll8roa 2 8'y| t11. troYácB I. o' P1atér 2' Kovác8 ü. l'

Bodor I gy. /
_ y€BzprÉn - V.lleteor 9t1

,/KovácB 3. 1l P1atér lt Bodo3 
'' 

Eovácg rll 2 $frr l1l. var8a l' tragJr zs. 0r vaJda o,
r€uoaÍ 0 6"y.

- BVBC - tJ.D6zsa g.5
/HacBeL ,, ltezószeB€ill. 1' Iénárt 2r uaroB , as' t11. EaJ!6f l' Ho]Pyáüb lr trLBzel 2'
Tarcsay I gy../

öaEze8ozós

BVSC I x 9 L2 LZ 1W.
Dzsa 2 5 X 910 2gy.
V.Meteor , 4 4 X I 0gly.
Veozpnn 4 4 6 9 X lg.y.

Vé ge ne dmé ny l 
) uixiÍ-?" Eía ; "i'i h?| "íí.'.,flí, e'I Il : oui'i ::"n'
v. szombaÜhely Halad.ás és \rÍ. Bp. IISE.

országos ilulior párbait r csapatbainokság
Nyolc párbal t rcsapat kozd.te }iorán reggel a kilzdelnét a Bportcearnok vív ternében. Kéb
négyee- ceoportban folytak az eszecsapások' anelyek során ijbb érdekes ered.nér1y sziile_
Üet b.

Ieiy
az.A'_cBoporbban csak az egy n_i- 8y ze]mek szánra dtint tto eI a sorrend.et
a csapatok kcjzciÜt.

Á násodlk négyes ktjziiI kí^nagaslott az Ujpesb1 D zgg eg:ytltbese.
A-csoporÜt 1. Bp. Honvéd. 2, 2.,PEÁc 2, ,. Osc 2, 4. Szolnok 0 6y ze1em.
B-csoportr 1. VtDíasa ), 2t Bp.V.Me eor Ir 1, Csepol lt 4. B\ISC I gy zelem.



Á nóryeB dönbóbon sz Á_csqporb 8yőzt9s6 a B-csopolt llá8odtk h€lyezettJév€I. Ll].é tYo a
B_cgopolt éllovasa az Á-csoBort inÁFodtkJával került etóször Bz€mbB.
PEÁC_UeDózsa 9.6 /órLéBL oeglopeüéet/. Bp. v. lleüoor = B!. Honvéai Bra /59266/. Eata].naA
csatában dólt 6t 

' 
hog-Jr n€ lyj'k ósapaü kiizó.he t a ryőzelenéit a döntőb6n. 

_

Ezután kBÍült Eo! a ho\rosztó}ca. Á követkoző gt€aLBé4]r€k Eziiléttekt
! 7-!9 !e{árt t -BvBHu ol4ok 9.o. 

^z 
>6. heltrértr Gc-csepol 9t?. L '14t bolJért: Bp"

BonYé al-'Ü. DózB'a ala /6os61/.
Á döntő l Bp; t'ör.oc u€teor_PEl.c 9,5. ayz var8a ,' Eattd 2. Dg!ény 2. Kovács 2t 1J.lobva
czLneT 2. Kórös1 1' Bobé tá5 I' HerczÍeld. 1.

'!o-Ta. 
a €t6or bizott €}' i16 a lel}es pécsi€k ne!'c8a.k €8yen1'.beütek' h8!drí 5', aráryban

B vegetést 1s nogaz€Íez ték.
Ezubár. 1sr0'é t a fővároeÍa} sorozabri köv€tkeze tb ós oár ne5 Bon áIlbak a vógsó 8Jróz61€,í18.
4 ua8y8a Népköztá.r6aBá8 1971. óvÍ Jurtor pá'rDal tőr csapatbaJDokat Ep. vöröB oüoor /.f,s]!1'
_Yar€9 ! Do4r4Y'.Kovács' E9T8€ü' €tlzós-Bálúry 4Ípód é8 szóc8 Bertala!.7. 2. PEÁc' 

'. 
Bp.

Hotlvéd' 4. l].Dózsa ' 5. oEc' 6. csopsll 7. BvEc. 8. Ezo]Jrok.

{'j'L' MVslZJebruár L>6n' rend.ezbe meB oz év párbaJb r Jr.r.u1or csapatbaJnoksfuáb ryolc csapat
részvételéve1r

Erod.nényokt
V c.soporb t

BHSE L X LZ ? 11 2 W. )O ergy. I.
osc 24 x 9 82 2I III.
PEAC 7 9 7 X *2_ 2 28 rI.

IV.Szolnok45B4X0
Ell csopp'r!'l v*Mebeor I x ? Lo ? I 24 e.8y. rr.

U.Dzea 2 8 X 11 9 1 I.
BVSC 7 6 5 X 81 19 IV.
Csepel 4 9 ? ? x1 27 III.

4 III _- W.II..,Felyértl
Spolaok - BVSC 9:O

/PakaL ), Kaloosaí 2, Dáv1d 2, Magl d.t 2 Wr l Í11. Szí.IvÁryÍ' Pércsí, Gal6 czÍ, Pap 0-0
8y./

Az l/.-Ii|f " helyérÜ:
- OBC - Csepel 9r7
/Násfay 2, -Csutrá i' Kaesay 2n Kanpsal 2 8y. l 111. Dérl 1' Ié.noos 41 Árany P, Kopebka
O W./

Áz }.-IV. helyér /k1esésseL/z
- V. Meteor - BHSE 818 /59, 66/
- PEAC - U.D zsa 9$

A III-IV. he]-vért t
- BI{SE - IJ. D zea Bl8 /60, 67/
/KoJ-cona! 2t P1ntér 2, szÍJJ'4, saanlszl 0 sy.' 111. szonbabhoIyÍ 2, Csány1 2' Zenplén2, Székely 2 w. /

4l I.-II. helJérbl
: V.Meb or - PEAC 9r5
/IlaÍd_{r_Varsq_M.'1; Donány 2, Kovács G. 2 6-y.r Ítl. K rijsÍ 1' C{nmer 2r Bokr bás 11Herzfold. L gr./

10

i



onszágos ÍérÍi iunior t r csapatbainolrság
A f1 k csapabnez nye népesebb vo]bl minÜ szombaÜon a lárryoké. TIz egyi.itbes mérkozése1vel
kezd. d.cjtb a bajnokság a Tanács kcjrub1 vív teremben. Három csoporbban bonyolitobbák le a
selejbez ket. Ezekb L az els két-kéb heIyezett jutobb bovább. Meg1epetéb nem sziilete t,
a csapa ok k<jz tt ekkor még lérryeges tud-ásbeli kiilijnbsé5 jelentkezett.

A csoportmérkozéseken már nagyobb volb a tét és ennek rnegfelel en szorosabban izga1rra-
sabban alakultak az erednények.

A BvSc 1e6y zbe a Bp. Honvéd.et, a Bp. V. Meteor ped'íg hosszli csatában nyert a Vabas eI_
len. Igy k sperezték leg a csoportels ségekeÜ éá állbattak fel egynássáI szembe, a baj-
nok1 c1m e]-d.cjntéséérb. A csoportnásod.1kak - a Bp.Honvéd. és a Vasas-- ktizd.cjbt;ek a haruta-
d.ik helyérb.

A d-onb ben a BVSO val ságga]_ 1eb.engere]-be a Vijrijs Mebeor Iegénységét. Csak az e]_s asz-
sz k hoztak szoros ered.mény . A vasubasvlv k hamar e}hirzbak }:I_rq, najd. 6;2-re, s eJ.o_
nytike! végii} g.y zeIenre váibották. A harrraáit rreÍyért r':ivot b-iérk ;ésáfi_*-Bp.-ttonv tr 9z4
arárryban gy zcibt a Vasas ellen. A dcjnb : BVSC-Bp.-Vortjs Mebeor 9z?-.

A.Magyar Népk zbársaság L9?L. v1 jun1or férfl L rcsapa bajnoka: BVSC /Pap, Hass zán,
Pércsi' Szi]vágÉ' Kad.a, Babos, ed'z k: Papp Csaba és Bognár Gábar/t 2. Bp: Vcjrcjs Me eor.,
1, Bp. Honvéd., 4. Vasast 5. Ujpestí D zsal-6. ,Szolnok.

.u' birák volbak: Dt.. Arday és Dr. curx.y.
Ered.mények:

I. cs oport : ,/Vasas , Szolnok, PEAC/
ryEm:TTE-Ac a:0

- Szo]_nok-PEAC 9:7 ,/Továbbmenb Vasas, ;:]'-<l1rrok/

IT. csoporÜ: /BVSO' V.METE0R' osc/
frffi$rs$ffi31

V.Mebeor_oSc 914 ,/Továbbnent BVSO, V.Me te:or/
III. cst'lpc.ir : ,/Fi$E' DVTK, D zsa, Bakorry-Vegyé>sz./
=T'cffiFF_,sz,rp tén 9l5
- }'LsE-veszprÉnr !:/
- IJ zsrr - DVTK 10:6
- HS]!^ - DV1IK 9:]_ /Továbbrrenb: ILSE-DÓzsa.,/
A továbbmerrLcj< irét csoportbi'm mérk ztek:

A/ csoport r

VA,SAS ' X
V. Mebeor 9
fizo.Lrrok 2

tsvscx99
HSE2X9
Dzsa 7 7 O

6L4
X8
6X

I gyr:zeleut
2 gy iz.:lctli
0 gyiizt:Icrn

2 W ze)-ent
1g;yozel,om
O gly r,e.lem

II.
T.

11.1.

I.
l-T.

t [T.

i.l,/ csoport:

Á'z V-TI. helyérb:
- IJ.D z:,:a-Szr;Inok 16:o ,/Szolrrok visszalépet,b|/

A,III,.-IV. tie.lyért :

- HSE - Vas;as 924
/líolnár 4, I';lr'kasv 1gyi 2, Kalbcsay 0, Kovács I. ) By. J1. ltil1y .L, Krej_l;z l-'
An1r:ásí 0, Kovács Gy. 2 W . /

Az I.-II. irelyérb:
BVSC - V.Meteor 9ll2
/Szi.lrvágyI ?, Pércsi 2, Hasszán 1t,Pap 2 sx.r Í1I. Bácska1 o' i]zasz O, l)ernény )'t
Halmy O gy./



országos iunior karrl egyéni bainolrság

Szombaton a Sportcsar'nok vÍv termébon, valam1nt' a Ját kcsarnokbarr feláIlÍbobb pás-
tokon folybat d"oÜt_ az országos jr:níor vív bajnokság elmrilb héten kezd. d.cjtb kiizd.elemso-
rozaba. EL bal a násík két-feryvernem a karr1 és a_párbajt i bajnok1 cjsszecsapása1ra ke-
r-iilb soT.

A kard_oz k e6yéni viad.al án 51-arl 1ndultak" Ktjzcitbi'ik 9 els osztályri verse ry% gu ere-
pelb, d.e 'ez a tek1ntéIyes szám nem Ígen látszott 'meg az els forduI k szlnvonalán..Megle_
petésb ko]betb, hogy

a baJnokÍ c1mre esélyesek melle t a kevésbé ismert v1dékÍek k ziil tiibben j vJ"vással
nuta kozbak be.

Lz els cjsszecsapások során kiilcincisen' az egr1 Fekete, valan1n aTábor-f1vérekl Csa-
nád.:L' Gellért, Iryul' Ged. vár:r és nasy megl'epebésre a t rvÍv Somod-1 volb eredményes.

A rnásod1k tlkanyartt már bb meglepetést hozotb. K1ese a d.cinb be Jutás egrlJc várd-
pányosal Csanád.L /Bvsc/ és nem juto t birl ezep a fordul n Gellérb sem, akl holWersergrb
vívo t a továbbjutásér Tábor S. és Gulácsy társaságában.

A ktizépd.cjnb els csoportjába4 nár ttibb ér{.ekes <jsszecsapásra ls sor keriiIb. Nébald.
5t4-re verte a bajnokasp1ráns Ged. várryb. K1esett: Tábor S.

Á násjlc csoportb an.'az 1d. sebb Tábor f1ri.1 Isbván JavÍtobb és-csoportgp ztesként
kertilb a d. nb be, megel zve Nyult és Ftit b. K1esebt Somod.1 és Gulácsy. '

A d.cint ben eI szcjr a hárorn Vasas-v1v kerii]-t szembe erymással és néni negIepetésre
stit veretlen marad'Ü.

Á násík hármas c!sszecsapásaí során Ged. vár- szerzett 2 gy zelnet és kcjzben legy z e
a Budápes -baJnok rvyrrÍt 1s J-z2-re. Ged. váry és Í'tito sszecÁaiása rigy biint, hogy aoí"to Je-lenb ségii'lesz a bajnoki cin szempontjáb I. Ftit ryerb nasy harcban Jt4-re, de mégsem
szerezbe reg az eIs heIyebl Az utols cs rtében ugyan1s Nyn1l 5t4-re gy zott'e]Iene. Isy
holtversenybe kerti]-t Ged" váry és Fti ' akik egyaránt F4 gg zelmet szeiezbek.

Az rijrav1vás soránt Ged vá::y*Ftit 5z7|

A Mag;yar Népkciztársaság L9?L. évi jun1or kardbajnoka Ged váry Imre /IJ.D zsa, ed.z delZarárd1 Qsaba/ +r 2. Ftit /Yasas/ 4, 1. Nyul /U.D zsa/ 1t 4, Nag:y_Gy'. /Yasas/ 2t
5. Nébald. /Bp.Honvéd/ 2, 6. {[ábob I. /Yasas/ o gJr ze1em.

Az MVSZ L9?L. február L1-án

Eredmény.ekt

rendezte meg ez év Jun1or kard e. baJnokságáb 57 1ndu]- val.

F birákl Maszla1 T,. és Tllly J'

Kcizépd.cjnÜ l
V csoPorb

Néba1d. ttSE
Ged. vár7 D0
Nagy Gy. Vasas

4W'-
1 gy.,w,

Rappay DO
Tábor S. VA,SA,S
S baJd.a EBer

D nt'lWI-xÍI.helyért1L

B/ csoporb
Tábor I. Vasas 4 8y.NyrlDzsa 4W.
Ffit Vasas , W.
Gu1ács1 BvSc
Somodl. pÓzs.l
B cly IISE

I sy. 2 8y.2 8y.
0 BX.

D zsa
Vasae
Eger
D zsa
ITSE

BVSC

Rappay
Tábor S.
S hajd.a
Somod.l

Bdi
Gulácsi

0 gy.
4 By.
1 By.
2w.
, By.
5w.

XII. hely.
mrr. tt

)Cf . It

x.
IX.
VII.

555
245
,55
x 55
4 X 5
11X

1X
22
12
44
,2
60

55
X4
,x
54
52
42

il

ll

lt

L2



9, ij n .F /I.-W,. helyéIt/:
Nagy G.
Tábor I.
Ftir
Ged. váry
Nynrl
Nébald.

I{oI v..er.sepv:
Vasas Fiit
D zsa Ged. vár7

Vasas
Vasas
Vasas
D zsa
D zsa
HSE L5

?
4

5
6

].X4
2 5 x

41
42
5'
4'

x5
7x

55
55
x4
5x
45
55

,5
55
52
2'
x0
5x

2 22,
0
4
4

,
2 22,

IV. he\r.
\rr. '
II. TI

Íl'
J-o

IIT. tr

V. ll

A Játékcsano.okban hét kardcsapaÜ kozd'te li'l}g korán reggel a ktizd.elnet. Eg:y hárnas és egy
négyes csoportban rend"ezbék a-selejtez ket. A csopor oa ers ké.!:kéÜ helj'ezettJe Jutobta négyes d.cinb kbe. Itt kcjrvivást rend.eztok, amelyíek során a kcjvetkez ered.néryek szi.i-lettekt I. forduI : Vasas-Eger L2z4l U.D zsa-Bp. Honvéd 1Ir5. II. fordul t Vasas-Bp.
Honvéd. '9z4t U.D zsa-Eger 9z7.

Fr?"\ eld. 1_t, hogy nelylk két egyiittes harcolha a bajnokl c1mérb, 1l}ebve a harmadik
he\ré:r . A.Vasas keriiIb szernbe a lÍla-fehérekkel, s a rend'kívtiJ- izgalmas <isszecsapás so-ráL9:/ arányri gy zelmet arabobt. Érdekesen aIa}uIt a taLálkoz . 5í)-ra a D zsa ,fezetétt,
qnl}oT a.15 esztend. s Tábor S. - riási negIepetésre - Jt1_ra legy' zte az egyén1 baJnok
_God. váryt. Ett l sz1nte meg álbosod. ak a pÍroÉ-kékek és negérd.enéiten szereáiék ue5 a
baJnokságot.

A hatmad.ík'he1yért; Eger-Bp. Honvéd- 8zB /6os6r/ Ór1ás1 neglepebéel d

4.Juasyg" Népkciztársaság L97L. évl jrrníor kard-csapatbajnokar Vasas /Gellért, Tábor S. l
!augr-I.r_Nagy Gy. l Ftj.bo, edz : Fofuár J zseÍ/l2. UJpest1 D zsa, 7. Egerr-4. Bp.Eonvéd',
5. BvScr 6. VeszpnérroÜ /. ,'lzombathei;y-

A MVSZ. l97I. Íebnrár J.4-er:. ;..errci_ezte meB a Jrrn1or karr1 csapatbajnoksáEát 7 csapat rÉszt-
vé telével.
I'b1rákt Papp B. és Tílly J"

A/ csoporb

VA.,S.A,S x 9 a
'l sÍ.

BVSC 1 x ? o &y.

Eger 9 x 1 sJ.

B/ csoport

D zsa x Ö 9 L4 2W.
HSE a x I 9 2W.
Veszprém 1 I x 9 r jsr.

Szomba h. 2 2 7 x o '6y.

V-VÍ . he lyé.rt t

országos iuÍlior l<anr csapa@ág

Továbbmentr ;É:i"

Továbbment: D zsa
Honvéd-

L'

Bvsc - Veszprém 9fl
7cÁánaai-Í'-n]í_rL'á', Horváth 21 Gulács1 4 8y., llle ve Horrrábh 1, Som1aL 7l Kará-
csony I, Í \Éd- 2 gy./

Dcint r

Vasas-IISE 1115

/EíJ-t 2, Tábor S.
Nébald. 2 w./

4| Nag:y Gy. 2| Gellért 7 gy.l ill. Horvay 01 B d.y 2t Eszes It



Eger.-I{SE BtB /61, 65/
/$Ó,}raJda 2, N!' 'zr'bsap ?| Fekete 2 sJ. l i11. Errj.ey ir'B d-y I, Eszes 2, Néba]-d-

2 gy./
Vasas-Dzsa9z?,
,/Nagy Gy. 2, Táb.or S.
1, S-onodl O W./

végered"nényL

2| Tábor T. 2, Gellért 15y,r 1]l. Ged. váry }l N;nrl }' Rappay

Vasas x L2 9 1t cissz. 1 gy. I. helyezes

EBer 4 x 7 I 1 &y. III. II

D zsa ? 9 x 11 'z gy. II. IT

Honvéd. 5 B 5 X 0 sÍ. rv. '

A vJivÓ utÁtwÓrrÁs csgPonsox t o-ex évee }orrelrgzt. $l4- r,-ocrr4r$o!1rllÁ,sÁnl

BZ. habár.ozabának
viv k terrrezorii,

I. KORCSOPORTOK

FelkésztilésÍ terv
Az MVSZ a vlv uÜ{np bIáe neveJésével kapcsolabban az MTs oT Lo/Lg?o,1ráq;relve1 f1gyelembo váve l 4Z gtÁnp Iás bíz os1 ását a Lo-21'éves
rendszeros foglalkoz babásávaI klvánJa b1ztos1banl.

Ez a biibb évos'LránÉbott' Da8asBzlntii fo8lalkoltatáEut( tehet vé tgazi a versoraYz k á1-]a!d flsyglonno} klsérését' el r baladáEu}boz , fe.l lisd Bij}llaiz neEfe]' ] foElalk ztabÁslkeretek blztosi ását. Á t rvezot fo8lalkoztBtásl eretek' foTnálí tebet vé-toszl} az egéEzorozfu.fiatal vtv 1 ki'ziil a b6h6tsé8ek felklrtatá,eátl szémÉavéte]-ét ée a o.e6y vaÍoeátott__tá-ret ubánp tlásá .

Áz llTs oT t96'I Lg65 éB az L9?ÉeB hatÁroEatok lr ly lvelt fis'Jr lenbe véve, sporbÁgu:rjcberra! utánp tlást 8' alább1 korosopoltokb$l klváttJu! f glalkoztaEill ' '

a/ ít cjr k /LC-]-1 évesek/
b/ serdtjJ- k /I4-L5 évesek/
c/ 1fJriság1ak /L6-L? évesgk/
d/ Jrrn1orok /LB-zo évesek/
e/ utánp blás /2L-23 év'esek/

csopor. Ja.
csoporbJa
csoporbJa
csoport Ja
csoportJá

a/-hozl Uttiir' k c9opor Jába tartoz k fo8talkoztatás a a 8polt1sko}ákban ée az tt r háuak' v1v 8z8kk r lben' Bportg8yoeiíle ekben tirtén1k.- Á sDorb1Bto1ák BzerYoz EÍ é9fslépi gl fornáÍ ad.ottak'- 8z tttir házakban val fo_alalkozágok neAszervozés t197o-b n k6zd t iik az országos U tijr szijyetEéagel tiirEélt negáuapoáág ezor1nt.
.A'. szervozés !éB art. J IenJ. 6 nár o1yan na:yéxen' ahol a oZeuélyl_, tárevt fát-tét lek.n g_ voltak - rÉutegy 9-10 ttijr házbán - á azakkairi nulrr<á nég ts'Íidutt.sz vo tsé8i.i!k eÍr!'ek a lozgalot0nak !ír1éI széle8ebb klt rleBzté6ére 1gei naEv a lvÉbolyezl E1Ddo! s zal(nal éÁ erktilcs1 8ggÍt8é8et negad ani.ak továuureJb ezaEáérJ.-

b/:lrclz l. serdi.il k cooportJ ba tartoz k fogtstkoztatáEa eBy síj-Le ekbon éB 8DorbLBkol }bsnti'!tén1k. Ebben a korban_ szer zhetik e8 a kgzd viv k a vereenyzés're Ja8oElt|tképoslté 8t tl. . Á két évfolyartr eÍeitaar ÁElÁt"ÁsáÁ"i iiiioiláe_ iáz""Í-ál;nbsat. Azl fordul 11tka klvételt l lteklnbve a-ké évjára b l vlí llag feuBnerh;t en't8-It BgJr k16ne1ketl nég rÍtkáa akad. FelkéBEltéÁtit<ten eeylláet l' lesán e ratároÍ-h1b gza}agzokat /alapoz6t fomábaltoz Bbb./ negkiiltinbtiiielnr 
"en tr"a',u:'*. *'oi!Á1rr} A félkészItés a2 egész évl rendszerea' alaloz nunlát r-ÉÍr._[oxv erll.ai -

T9q' }9]1' ta.D19-an+ kob vlv ltaB olrlJ ' Eozog.E'1 éa kaivetkezeteaon baladJoL az Ísko-lavl.vas tocb.Ú.ka1 és ta}ttkal a:q1ragáva 1.

a/'hazt E két évlárat flllkat éB szelIeE1 képessége _ktlzel e8!foT![a. Két kii}ti! caoport]raval osztáBuk ver'6or\y9zte égI, rron v'olna T.ao*oii. "É; jladégiik-.' fiiitot t^ e"orrr_azonyok. az élettan1- saJát.o'.áBok_ folytán +é8 ratirrs' "tur-vii;oi toiáJ"ogti -oÁ-
adobtsáGuk taláf hatáTozoitabban'_fe lís! r'o t . "r"síá}k"itáiaoui'á[}Üi iái"nu" o.' sportlBkolákban iirtén1k.

d'/-hez, Áltatában e hÁro. éufolyan kii.ziit keriilnek 
' 
kl. az 1fJ EáBt 

- 
v4loga to tt keret taBJal.E cgoport verge4yeztetégl 

' 
táborozbatá91 és k zpon i i6sr.1i;Ztáiá"r "i_"oo"uu"u

Bár eibér ai et L háloll soporbtdt aziit-,-iogy-;e;;tild;;; jjioii't'o'',.u."urn 
"-ke t szél 66bb határok kaiziitt_ rgldez zijt..neá. lí "gant és caapilual1rro 6got<on xr_viil az lfJriefuí k6rét ta8Jai fiiEge t leni-il ; "ElyBéíí_'iioáí t6ár]ri;tii*"es*zwee;-

fff _!_l?gy' várogato tt v rsony l.'o é8 eBetenk nt áz An váloEatott od;éselnl ed' _'ÚaooTozaga1!. Áz l.fJt'Bí61 kerebbe tarLoz k részér.e az egyesiilotl foAlalko;tatá-son k1vi'il k !po!ti1á8 héti -ory-két alkalonnáÍ 3;;'" 
"i'iá; ;-;á"e;B i De ld'ezij,,toziivetBé81 edi k l!áÁÉtÁ5ávál.

14



II. FoGLAIJ(oZTATÁST RENDSZm

A.z 9$:yee korcs oportok vg{Bent ezbe9é:é-t 
' . 

váloga tágá / az -rib 
bcjr kkel 197]-_ben 

. 
cqqk ház1'

esebleg nte5yei versenyek/ sz vebségiink irgy k1vánJa megoId.an1, hosy az! k1berjed'Jen az or*_eaeT/Je8 rue6yer_ veraenyeJ(/ BzoveuEeBunr( uBy Kl-vanJa
szág vala:nenn'yl lf jiisásl viv Jára ' fiiggetleniil azok
gáb l' }ak helyé b l. A rendszereg fogIaIkozbatássa]-

ego1d.anl, hogy az! klberjed.Jen az or*-
sporbe6yostilebi, sporb1skolal agsá-szag val-aJnenny]. 1rJusa8]. v-lvoJara, ru8geurenur azoK sporue8yosureE]., sporu]-sKorar_ uaBsa-

gáb l' }ak heIyéb 1. A rendszereB fogIaIkoztatássa}' Üáborozásokra val me6h1váesa1 érdo-
keltbé k1ván.iuk tennÍ nemcsak a versenvz keb. banem az eEvesi.ileteket 1s.keltbé k1vánjuk tennl nemcsak a versonyz keb, b'anem az egyestileteket 1s.

A fe1á111toLt versonJrrendszerrol álland. an fokoz d. kcive elnéqyt ílltbunk a vergenyn k
elé, mely bdbb mui:k ia osztonzI a versenyz ket, ed.z keb, s ez el rtry o hatással van- a kor-
oe zbáJyokban fo\y nevef munkára 1s.

A terve zett progran végrehaJtásával o1 k1vánJuk érnÍr
- tlZ 1fJrisá61 viv k bud"áss intjének, képességoÍnek álland feJl déoéb,
- na6yobb nevel nunkérra ciszbcinciznl az egyestile ekeb, edz ke ,

o1 so61ton1 a flata}, j képességii vlv k olyan k1assz1s-vorsonyz vé valÓ uovolésé , ak1k
nemzobk zl versenyoken is sikerr.ol- szerepelhebnek,
azJ 1fJrisá61 keretl jl klcireged.ottek bovábbfejl d.ésé és foglalkozbatásáb b1z os1tan1,

- állarrd. ' rond.szeroe uÜánp tlás b1ztos1tan1 az l'A'' keTeb számára.

A foglalkozbabások a vívás a1rrak' JelIegének és az adotb lehot ségoknok f16yelon-
/ ga]<$ra éptil' nelyben a foglalkoztatás egÉsz éaonbevé be}ével egves'iile b1 /s

áb folyamaboE'ffi'Ffrffi
Bzijvetségl cjsszevonássa]- és j_ráqy1tással ese onkén r

táborozásokab , /rryátL és lskola1 szinetL/
* bazal és nemzebkcjzt verseryeken val Ezerepelbetésekeb, 

1

a epor.beryesiile tl ed.zéseken k1viil cjsszevonb kcjzcjs ed.zésoket végeztebiirrk.

III. V1Ün$ENÍEZTETÉSI RINDszmR

versenyz k lnd.ulhatnakr
n1n sltéstiknek negfeiIel országos oszbáLyoz versonyeken,
korcsoportJuknak &egfelel kIzárásoB versonyoken.

A

a,/ Utti'r ks házl vorsenyeken'
b/ éa c./z BeTaliil k és íf juságta]r 3 k1záráeos v rseqyolt }rá!oB Bzlnton T Ddezziik'
- MeFye1 verBen-y kt r BE byeszllek a negye iisszes ezekbo a korcsoportokbe taTtoz YIy í. Ez-

gzo zédoe leryékben' ahol kev sebb azakoszEáIy'/yerselyz /'vaa; áz zl ée bavaszÍ fol}-dul t sezevonta! 
' f61válbvs a két eegyel viv Éz 'v Bég- !end' zi.

- K rzetl versen./ekt a k rz t kbgn n1nden neRye kétszor aanvl versenwz v l veh t ré6zt.
frffiE atrgEffiEfiszakosztély Eiiktid1k teriil tén. ,'eltilés a'negyeL v ! enyen elért greá-
n9ny.qIapJ9ro tii r én1k. Rends21 & ktirzet I0oEb1zot vl"v Bz vo t8éB . Á ktirzetek e vorBeny
aJ-apJál válogatJák kl az orszá8os veIaelyre kÍild'enil versoayz Eet.

- orEzáEog verPe.nyeken s -rÉ8zt vohetnek a k rzgtl véIEonJr 1.-lll. heltrnzettJel. Áz orszá8os
verserryE az uvsz. r9a.d z1.

I. kcirzot t

IffioffiFíIÍT;-ffiEí-TrT 
"affií-T;_ffiT'zaEí

A két évfoJyan cgoporbJába sorotJuk nég a kcizépfolni lskolák országoo e6yén1 és c8apatver-
serryé b Ís.
d./ l' lq4lorok részére, meIyon tndulhatnak - nln sibéstikt l fiigg oo - nés .a? l{Jt'qagr.QryV,áus;ffi"aá;po".'t"íúozoversony'zkLs,,azosztá\rozíérser1yekonk1vii1-kéttáJÉ-

[ozt'to ve""enyt, Budapesb- ée orsaágos egyéní BaJnok-ságob, valaln1nb országos caapat-
baJnokságot /4-ea ceapátok/ rortdaziink.
Á Junlor ve]]Eeqyz k ezenklvtil 1nd.ulhabnak a?) ltÁlr keret versenye1n, ha 1egal-ább III.
os átály nln slt,éssel rond.o1\oznek.

A xorz6tekoE ugy a}aklbottuk kl, hogy b be::iileb legyen, mgly fo}oszbással k zel e8:yen-
Ía- a",i''yt terá te ttink a távoIságok-és a részbvev szakoszbályok kcjz tt.

Budapos t
Gy r_, Komáron, loszprém, Vas meg;rék.
Báranya, Fe.Jér. Tolna és ZaLa me6;yék.
nÁcs,"néxési Csongráa, Pegt és $z lnot< meg-y k..
Bors d., HaJdu, Hevos' N grád. és Szabolcs meg:y k.

hagyon
onblekol
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cÁgon .rÓzsnr':

Lovagías iigyek

Yégzntes, haláIos k1menete]_ti párbaja el b Keg1evích
nég tc'bb feltiinést ke]-t párbaja vo]b, bár alapjában véve nen
rába. Rend-k1vii]_ érzékeny volt, márm1nb azokkal a sérelmekkeI
nélyéb vaev kijrnyezebé érték.

Ietváruxak f1atalabb korában
szám1bo b a krakéferek so-

szemben, @

pÁnnl,,rrÓnnnl, r,rtVoTT PÁRBAJ PÁRI%SBÁI{

KoBl vÍch rg vá! gr f' tij rt éne tiiak 1deJébon a Nsuzetl szl!-b.áz é8 az opera}ráz llx_
tendáJ]sa volb. Á sztn}rázak 4Yár1 sziinste alatt PáTÍzgb8.n lárt. Egy nagyon ote6áns oz ke
hiilay volt a táIBaEáaáb&!', í nagyar Bz1uiivéBzet e8y1k biiÁzke8éBe. E reete e5yiibt n zték
a I'áirsto t az oporaházban. K gl vlcb az el a<lás alatt észrevett ' 

bogy a 8z1!ház erylk pá-
bolyáb l eBr ffutal nb9r' átlal!.al ,]x tlxIBozza a uiivészn t. De !'en ulaJdo!1tott fonto6Eá-
Bot a "doLoEDaI.

Áz 6t adá6 végén a rubatárban a f1atal lber néuéJi'ik fura'kodot t ég a utivész.n bijz
haJolva ér 8 n sért s' t 8uBo t a fiil be. Ee6l v1ch nen á]rart tdegen lé áre bo bráayt eI _

1aléz!1 ' l kiizdve felháborodását' háIka!' !ász lt a tolakod rar
- - Ba8yJ o& bék t 6nn8k g b lryD b l

A f,1abatenber azonban ii8y8t 8e[ votv6 KeBlgvíchre, sz n lki.il b lokarlolt a ntivész-
n be.

- a' ,iBy lábBzíts' n9! akarJa sarownnl, b'o6l e nad'Eno bozzál 8ltoz1kl - JeryoE-
be tn B lndulabosan KeBl vlcb.

- N nl felelte aa Íf,Jr1 k1bív a1.
E 8leviahet a tára len ptnaBz vá].aB zra glfutotta a itíÍb és aTcul iibaitb a tola-

kod- t.
I{ vJegycs re utáni !iutá!' bazakí 8rto a EíivéElD t 

' a ceTcl í}l alrg-be 8íetett
és feuérte Petst! és Hg]:vá 9u r.8d.gs kot 

' 
!é8Í barÁ 6l't ' 

love8ías iigyében val se6 ilke-
zésre.

Máenap d' lbon Ké81 1Éch ss8éa1 1 n 8Jef ntok a gr fnáI s fe 1vtlágooÍto tták ' 
ho&r

a kérdéBás flatate!'bor e5r bkánt igen et kal család' bagJa; Vielle nárki' a lagybátyJa'
torbár o1kiivet6tt vált hslol8itág vádJa alatt áll s lgy f lii} neu aathat n kÍ lovaBias
lé8bétett.

Koglevlcbgt ksu@ Ientu érL!'tebt z a váJrab]an fo!.dulat. EEiy p1ua!at18 8'n-
d.olkozot b.

- Ée n1Jyen ssz Br l sa I a válb ? - kértloeto
- Tlzél.{lolc EoT fralkrÚIl - vá1aBzol a Ps a1n ezn6d6B.
- Á}-kor 6D8sdJék De8' lcdveB barátain, bogy nég esr Bz1v Baé8lre kérJ n niike t, -sz lt a gr f. Flzo8Bék kt a f1cL helyett ezt az ii6Bzegot ág vonaBgá} v1Baza a vádat.

N6káD nen l hét af,fáreD valaklvelt a}1nek neu adhatok elá8tátsltl
. Iry 15 -tiirténb. llásnap PárbeJ rrel ns$rlvták a páTbaJt á8 Egtsl vÍch. a}l kitíjJrtor\riv vo].t' átsE rba lJ.ét]fel n k' VÍglle nArkLnak a váIláti

**{**

KEBELBARÁToK HAtÁIoS PÁRBAJA

Hosgzu é-vek. ba J barábok volbak és egyiitb ezolgálbák a Magyar Állaui.asubakatt
V1datg János és Kovács,J us9fr. { zágrábl tiz1etvézet ségh z YalÓ_átn lyázésiiÍ rs esirde-
Jii}eg tcirbént. UJ állonáshelytik n ááonban o1h1d'egti1bek*egynásb 1.

Kovács felbtin en korii} e Vid.ateob, s b' egy alkalommaI s rb en lB nytlabkouobbr la. Barráta1k rn1ndenb elkcjveb'tek kj.békiirés kre, ií t, eBJrBzer cjssze-i" [ou#ar._Br<át-egy
!ásr1br .vendégIQbon' Vldabs nq83.1s haJLo b-ba a't<ibét<iil Át Á_u"eészuátoaé" íárotii potárátkocclnbáera nyriJtobta Kovács.f.lq' ak1 ázonban elfordult b Ie; Vtaate eri" apáat.ii te1-áub és e1ha8;''á á társásá8otl-lnÁÁ""p-u"áoouxut-ktila bb 

-ro"Ácárro;;*-" v'4v pqyq|

*: iigy9t nem.sl\eriilb békésen el1nté znI, Kovács klvánságárar aklnek V1d.ats a
{gsJ^IgrválaszÜás Jogát ábenged.be1 p1szboIypárbajban állapodbak egr'háromezon1 goly vál-tás sal.
A párbajb Zákányban vlvták
p1sz olylciv ' néB az ubols
lonfe]-éhez 1s akart lépn11
be neg:

I'

meg. Kovács egy1k segéd"Je, akl_
p1'llanatbarr 1s béktilésre b.1vba

hogy békeJobbob szor1bson vele,
bud.ba Vidatsr l, hogy ellemor
fel barábJáb. Víd'abb urár e1-
amíkor KovácB d.acosan Jeg:yez-



- Nem fogad'ok el semmíféIe békés elintézéstl
á segéd.ek néma rez1gnácl val állíbobbák fe]_ a feleket.

betleni.il folyb len Á násod1k goly váI ásná]_ Víd.abs rcjvtd- céfzás
Kovács h'asába fur d.otb. Á szerencsét]en fiabalenbert azonna]- a
boÜták1 aho} másnap klszonved.ett.

.t+tt**

GA,lÁnI-nÁKoVsZKY AI'FÉR AZ oRSzÁGGYÜrÉsm

it**Jr

MÁnKus 
' A KÁRDZSURNAT].TSZTA

A'z eIs goly váItás sér-
után I bb és a goly

zágráb1 k rházba száut-

GaJár1 Öac;n f szerkeszt és orozágg7i.ilésl képv1se1 ger1nces ember hlrében állt.
Ellenfele, Rakovszky IsÜván, ak1 egy 1d.o1g a Magyar V1v szovebség efn kl t1szteégét ls
viso1 e, ugyancsak Ázámos párbal résztvev Je' egy1k képvlsel ház1 beszéd.ébon er s céI-
zásE be b Gájárí Öd. nro, a-n1kor-félreérbbeüetleniil e6y neÜbe]helm nevii rabb1rrrrsr 1 mon-
d.obt .el egy parabolát.

GaJár1 tlacin rrjgbcjn vá]-aszolb a beszédre s férflas nyílbsággaI Jelenbebbo k1,
hogy nem lehebetlen' hogy családJát valanelyos rokonságl kcitelék fiizí áz onlíbe rabb1-
bo4, hory csak egyeb bud. blzonyosan s ez! az' hogy van olyan J magyar' m1nt bárkl az or-
szágban.

.. Rakovsz}qy slote b kuelen enl, hogy nem kereste GaJár1 eolt néttetne1n rabbí-
ban. Ő ca;árr és-BetÜo]Jro1n Í<ozott egyartálában sonrn1 cjsszek tbeÜést nem keresett.

GaJár1 1zgabottan kíáltotb kcizbet
' - Ez 8;yáva hJpokr1zls t

Ral<or;sz}ry orre GaJfu1 Öac;nt provoká} atba. Rakovszky sogéd.oÍ Boleár Feronc és
Szen 1vány1 Á"paa, Gajár1é ped.Íg gr i:T1eza Is ván és Dán1e1 GáEor volbaÉ.

A se8Éal k' olubán negállapt ot tát 
' 

}ro8y a séTtés Ezáldéka tényIe8 fsD'af orro8' kal{'_
párbaJban ogyozt k !a8' anely barcképtelons ( 618 v1vasaék. Heves iiaazocsapáB utáD lol_ndk t
fél neBE begi.il .

****

IfiUDY GY1JIiA MEGLEcKÉztnm A HUSZÁIK.{PITÁIfrT

Krud.y Gyulát' a neveg lrob, Ígazán'nom Jehetetb a kcibekgd' k k zé soroln1. HaIk
9z9v ' qrugodb enbernek 1snerÜék. MégJ-s kelleneblon afférJa bánad.Ü eg'y budapesbl nulab -he\ren. SzboJanovíbs Vlkbor huszárkapibány szabadsá$orr Volb Bud'apesbeb' s egy oste eg:y ut
nu}abobb baráta1Ya}'..am1k91 a_ társaság}roz Qsat]akozobb Krud.y Gyulá' akÍb n1nd'anry1an,
nlnb :rés1 1sner st tid.vcjz lbok.

SztoJanov1ts kap1bány nem 1smerbe az 1r ; csak akkor mirbatkoz ak bo og-ymásnak.
4 kaplbárynak _.irsy ]_á szlk - ellenezenveg vol az 1r , nert az, osto folya.rnán E uu izbenÍs bele akarb k bn1, do bará al nlndanrtry1szor lecscindeslbetbék.

MÍkor a.Üársaság egy átnulabobt éjsaaka utr{n, násnap d.élfeIé szétoszlobt, Szbo_
Janovltg bilcsilzáekor nÍnd.orr.lr1vel kezeb fogotb, csak Kr.rrd'yral n'em.

{ Az 1r val - je8;7ezbe neg $Űrqyosan - nem fogok kezott
_ Krgd'Y_ fele]_ sgégre von a a \qp1bárry ezérb a sérb negJe6yzéséér . Á kapíbány

enre a kard.Jához kapobb' de né8 n1el bt k1ránthatba. vo]-na' Krudy torkon ragadbal nelcllcik_
te.9W gzornozéd asz alnpk, kLcsavarta kezéb J. a }card.oÜ s n1Kor a kapl any revoIvoro ubán
ry lt' a kardmarkola tal feJbe vágta.

A vertd.é6]- kcizonséBe válaszbob a ket szét,
Az osetnek tormésze esen 1ovag1as iigy voIt a folybatása. SztoJanovÍts Sávef

Guszbáv és Groszmann RÍchárrc' buszárkapltányoki<a1 provokáibab a Krud'yb' "xr'a maga.részé-r I Papp Zo.Ibán ország6yti1és1 képv1se_I t é-s KarritZ Gézá,t, az lsmert"vív szakenb rt kérbefol az tigy el1nÜézéséro.
4 sogédek.E.tqpárbaJban eg'yoztek mog, sulyos felbételekkel, nehéz lovas.ság1 kar*dokkal' bandáze nélktil' harcképtelenség1g vaI kiild.ej-ernben.
Lz e}lenfelek kétszet csapbak cjseze. A rnásod-ik cjsszecsapásnál Krud"y Gvula hevee

ánad.áseal szorl-to ba vlssza ellehfe}ét és a homlokán sulyosu'' hogseuesitá"ttál
SztoJsngvlÜs huszfukapltg4y oaenéb eI n cjtbe a'vér, ugy h-ogy a segéd.ek kénytolenok volbaka párbaJb megsziinbebnf'. Párbal utÉrn az ellenfelek k1béi<tittéir.

Márkus IsÜván,
ntnb barbalékos b1szt,

a hebvenes évek ismere es publ1c1sbája,
egyiibt i.ilt a hlvatásos katonab1sztekke1

a boszn1a1 had"jára ban,
a f parancsnok aszbaláná].
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[jáenktjzb vele egy f badnag;y {ilb' aki gytilcilt minden tarLa]_ékosb, kti]-cjncisen ped"lg, ha az
Ílle ujsá61r vo]_t.

Ery é-les negjegyzésére Mr{rkus mé61 éJ-esebben vágobt vissza, mÍre a f had'nagy 1n8e.
rtilten j ery ezbe meg s

- M1nd.enféIei revolver-zsurnaI1szbával nen állha v1tába eg:y császár1 és k1ráIy1
blsz t

- Én azonban kard"zsurnal1szba va&rok, f b'ad.na&r irrt - k1áIbotb reá er s harrgsír-
lyozással Márkus.

Másnap a f parancsrrok engedélye folybárr - kard'párbaJ vlvtak-a foJok, melynek
folyamán Már}cue Istvái hatallnas sebeb ejte b á r rraanagy_feJéá, ak1 véfbeborul arr e"sebb
ossze. A párbajt erroészetesen harckép elensé6 clnén be kellet feJezn1.

**i6*

BÖLYAI ,rÁnos TIZENHÁRoM PÁRBAJA

t(*JtJt

B lyal Farkag naroevásárb'elyl kou'éElrrnl ta!ár' 8' v1lágh1rii ÍTontaneln azetz Jé-nek fia! Játoos a X1EII.-lk 8zázad lo8hi! Eebb nagya! natenatlkusa, z6en1a.l1tása nell tt
kaiz1sÁ rb krakéler azel Det Játszott' n'.ként szl1y trá]_nÁ! tefl szátbud s korabel1 f tJegJ^
z selb l k1ví]áaltk.

B lyai János 16 év6B volt' 8nikor katonai utáBzeti akadénláTa ll:at!á} be. Ítt
!'a8y karr16rf futobt bo| 2I éves korÁba! }radaary' 1 évye] kés bb f badna6y' 24 éveB korá-
ban p d'18 !ár kap1táqy vott.

A nqgJrar baalBere8b n vott az sls natenatikua, az els vlrlu a he8ediis, az ela
kaldv1v . Iilo8es toTeéazete Eíat! folytonoaar párbaj-afférekbe kevered' tt ' nelyekbe! 41n-d18 voltaryztBfét.

Ery al&aLoDna] e8y dra8olvoB századna} l, t1BztJo provokáltatta. B 1yll elfo8adta
az oBBzeB k1b1váso]rat' ale k1k t tte' bo&l kéL-k t p{rbal kijziitt leEuJ"ább anrjyl Íd t ÁdJa-
na.K nekl plhenésiil' bogy ery llaayar ll tát Jál'szhasBou el a heB diiJén. Á furcsa feltételt'
ten0éBzeteBen tolJ sÍtett k a se8éd ts o B lya1 hét8zer Játszotba o1 eBy-eciy kedveB n bá-ját. sz Yal nind' a t1zenbáron párbalbun legy zto ellenfeleit.

ALAPoSAN MEGI cKÉz1tETETT EGY csÁsZARI TISZI'ET

iloBlpovlch Dáni l ' uaByar fiildb1_rtokos. Az affér a pozsonyl Bzlllh 'zban' tairt lt.
Joglpovich t "bbeclnagával By f 1d8z1nt1 páholyban tilt' neJ'aIatt'a ka o'oa tí sz t knek voltá]l belyiik. Jos1povlch a tiázbek e6r1két, akl ppen a pá_boiy J tL áIlottt udvarlasa!felkért ' tonné Io a csák Ját' nert E1atta .oon ]át a 6z1npadTa. Á tl-szL készBé8gel tel-
Jeg1tette í9 kérÉgét. Ekkor várablam-rl a páho\r elé lépett e8Tr De8enfeld Henrlk ngvÍi kB-pltáry és tiilLebÓl B fiiltette a caÁt ját. JoBlpovlch n1ndJárt éazrevo t6' ho8y a t16zt
bo1e akar kiibnl' nÍndauonálbat nyu8a]-nat e! ltobve ruagára, felkérLo a k&pltáq''b' ho8yt rye le a _csák láb. - De8enfe}d ay tett' nlntlra nen hÁ]loÉLa volna a kéréet. JoÁrpoíicl
éppen neg akaTta lgnétebl' a.B1kor g8y Dettn novti bad]ragy reá}iáltottr

- Ne zavalJa az el aalást' fogJa be a 6zájátl
JoaiDovlch erá1v66en tll akozott a d'urva Ínzultua ol].on| a }toEy a Lovább 1 bot-ránJma} oleJat vorye-, tÁreaságáv"r eiiavozoEi_. "iiir'a"tor s esl k zeli vondégi be n6nvacaoráud. Á t1'zt k. - !d1nt 6Jr- tíz6o}6tteb - ki'vették atet Á j[r[or-Jo"i;.oiíilak---h;á'

a nyllvános .iB8zoíitktiié8t err-e_i.ÍrJei - i!, ; is.[á"á;i .iáitáti_tá"íi;íá" á;i;.'yJo lpovlch l lépett ée Ic rilJ rá:'a 
-ii 

vé n ' reaxíÁítoiti
- GJráva fiok l
JogLDovÍch err'6 nogleve! e ."Éát 

9L tísztek e1 tt e násnap valaneDnYÍt kl_blvtapleztolypárbáJra, azzal, u ry áÍÁB.or ." í"#;i;ie iápiia'''ili_áí.i_iffiáTi""Tana D h!haalnaeglralt azután a tt'bblvál. t f ltételek;t Á Áer!áit _ror" eeeédei_:-?eÍil '} iu*"as"
;Í:*"lo;':o"o1ték a kap1tá-rsr Bs*éd.e1vel' no6y az-eiíearérát_r'í"o,i-rep3""6-í i;&d.;sy-

Hlsz oz }e ]:g-balálra !re!! ' - Jg8.Jezte ne8 Do8 nfoltl.
" Tol Bzat s6n - feleLte JosLpovlcb -, azt ia akaront
- Én p9irÍs try9n- reltátalekkel !e!. vl'vhatok pá.rbal t ' .nort J.bocsÁtanak s t1szti_lÍgrbÖJ.' - !'ondte a tapítály.
- Ett r n artaon a_kapltáry_ rir, nert Ínrten glr a n lloBy 01 é1vet - feJezbe boa vLtatkozást tenény haD8on .rosipovl'cb.-'

;'ry''n"lF'}il"3*}ít'l"i }:#i:"i"f;8il'dff:"T5::'.iHot"*i:j"#:'3gÍÍái#:gi :"í:tt'"'í"-
nijvLdeag! Jo.ipovÍcb-fétv g léat telt kapott a tl.ztek b c'iile tbtr .fuát l. Á2e!!r9.lpara,nca!ot értesltette t. log:y 'ria-. ii"JÍÁi-ti"ii"áiiá.iiJi á"á"táiá EitJát.....
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pÁnBAJ

Párbaj cimen, Bod BéLa, az Estí Hlrlap kibtin munkab rsa a 'rP gÜ1 Kr níkátr-ban
nom r gen em]_ékezebt vissza egy hr.urotos mozz.ana okban 6azd-ag párbal bcirténetre' melyet
onged.é 1yéve 1 gytiJ beményiinkben kci zre ad.unk t

Élb a FerencvÁrosban eB_y p1ros arcri henL 6nest'er' ery k1B utcában' a}rol koTa dél-
utá]ooDléDt lol.Dden frlss iioijrtviisZ aer1 volt. a eázlá.uoák. a kiivozot. a falak. s t nég am1nd.en friss tcipcirbytÍsZagu volb, a gázJ'ámpák, a kiivezat, a falak, s b

u kubvák is. metrt a henbesnester mi-nderrnap olvasztobt zaIrb B a t p r
nég a

1-
Uvuvl.Bgllu rrrrlJllglr I.l.JDD uVyVJ" VJUL-4q Lf Vv4u t q b%+nrrrptqet q &vvvAvet q lq4q^t pv

lompos farkri kubyák is' mert a henbesnester mindennap olvasztobt zaIrb B a t p rt
1ab olborl ott. t ménven. él L és élebtelenb eAvará:rb.1ab olborl ott, t méqyen' él L és élebtelenb egyaránt.

Á benteB D1nden remérye egyetlea fÍa volt. sokszor 8ordo1t !á' hB nald a non]y ok-
be Jutl a fl néa tibb zsLrt olvaB' ' r zgasz1n eonkák ' szaláníJr é8 dlBzE BaJtok kaizt
á11 nald le élet,ét. De a f1rl Herbert voltr nilt 6ok !.asr enbe! fla. eItávoloaIott a tii-
piirtyiit 1 éB a golkák l. veTsek t kfivete t, el. Valanl l1n-1on lapban Eo8Jelent 8y kail-
beuéAy 

' 
va8y1B ekkor ná.r Jog szerÍ.Dt kiilt nek, tartotta nagát. Halát tark Jálg naEniivoBz-

totte' kereat s Ee8talÁlLa hirlap1r k s klsebb lr k t rsaBá8át. valahoBy b Jutott az
ottholba' $rszer ll T1cz zsj8!'onddal iE boszélt ott' kiiIt letb tebáb - tanu} a lluzsák
é8 az o tbon k rtyaszobája| ahol hazárdJáték folyt. sok-aok ná&sa t piirtyii árát kártyáz-
ta 1t el, tleints ad.ott a hentsB pala b ven.

Dehát a páTbaJ. Illr]'apÍr ' k lt lokálba ls jár' a loká1okban ze! 
' 

ádes n' k -azon}lvfil a száll * 1lyen n pehrok f le angy1t eutatotb' llnt a cÍvilekn k - norb Lry
habároz ak a lokáltulaid onogok.

Á Bér éB iB'y biirtént. L ktjlt sszeez lalkozot t gBy arasr1fJ val - akÍl l kés bb
klderiiltt Brulapes t egylk legJobb viv Ja. PeTBze egy d E n ulatt sz J-alkoztak BBze - 6z
vért' }íváBt l V rt és pÁrbaj ee8ádeko t. Két-két Begéii d'ukált !ÍDdeBJr1k féIlgk' a sogéatok
tárB_yalté} neg a páTbaJozás felbételeít' kard' leryerFo s nÍ\rsn' blsztoly-o és hállrazor1
go\r váltás? Á hente8 k lt fÍa }rjr'1ap1r baráta1 taaácsáxa erytk segtádléiil a hÍree pár
balezak rt t váIasztotta. Ez a férflri azárt lett' h1IeB' lert az á].tala vezetetb viadalo-
koá soba sen_k1 ngto sebestilb rno6. adta k lcsiin a p1sztolyokat, es\rekot riay t l bt n 8'
hogy aklroráb d'rrrrPsn tak 

' 
m1nt az áByri' a Boly pddl"B klpotyo8otb a vont cs té8én. Ha

kadrP 1 vo1t az ' az elsii páIbaJgeÉd o1nrriÉ e' T'te ! cBa.k ktiD_nJrii t életletx kÁtddal Y1vb8 t-
!,ak 

' 
aF olE karcolá-sníI pedl_E - élef,veszéIy c1ne! bef Jezot D k q]r1lvá!i tot ba a vlvást.

líaJlc1Láb ilegsérbotték _ kaI,d t A felok banaláz8b 8!' l vaEb8 on bopakolva nlnd n 6áÍthet t st-
r{Bz.

Do bal van Eé81B. A eért - nár nl1tetteD - kltiin viv l a sért tt t. eddla
azo!ba!. oBsk a rend rtik o1d81á_u látol t kar!doL' azt 18 a bÍlvebéb n. BaJ vaD. Au o]'s Beaéal
két !Áp on át pau&olLa a Fodor-féle v1v t reDben a k lt t. TéialBt b baJutaaí, most et io,
nost hábrat vágáe jobbra' vágás batra... _ s hory s ! nénb.

.dztáat a fé19k feJ.ált!8'k. trtoz elen fetB teBt, 8ok band_ázzsal. Áz orvos alkobolos
vattát hirz végt6 a kaTdokon. Á.z ls Beaéai béklben1 pr báIl k rJenek 'oB'yuÁst l bocBá]tatot
és káez-

Nenl lÍdtc1kal N6nl

. 'Lz o18 B 8éd noet el eztir ta!ácsbala!. Eg_y J vLv é6 ry it&rgforyotb. Á Vlv -o16[ v !t tát laJtl.
nal tal

_ Á séTt noBo1yoE. Egy 16roha!ás' a ftilé t sebz1 ue8' násl-k lerobaaág 1apos vágás
a Í1csu! 8'rcá.Ta ' hory bet klg hordJa nyo@át.

RaJtat
És ekkor a hentoBft laByot toppalbott' s a féleleEt l, aiithb l éB azerélent lilzv 

' 
va8da1koa k zdett. MÍ!.ttra n E kÁrd, baíen husála Ie b iolna siircstis koz ben.

véTbon foT6 gz En l rob'alt ' iitajtt' B iitii t nlndon vtv Ázabály ég vtÍ t bcnlka e11oÁ m -JupLt6!-Bz rta szét Lqr E Jt vluálait' husángporg tiiz volt.:. A J v1v !'o8lep dii t'
aztán bátrált a diih db vagri.al z et 1. A bentesfíri pedlg vel e, veito - ha a_se_6édek len lt logJal., asronvsrL.

' '.: Manclka'.szergtlék...- suttoEta. - Apá-B - Toryott le a kii].b a ferencváros!
h nt Biizl tb - apáI párbaJoztsm.

- Mí? - !'olrdta a b nt 6' TámeTed.t a k lt re.
Áztált k1lép9tt e pult liigi.il' két csattan . durlan nasybontssí Dofon nért le aka'It !ok. 01yan k t pof,o! voltl hory a ferencváros18} nég eBzt-end6k rniltáu iB oule86 ték.
- llarg a pul hoz - ozent l néred a tttpilrtyiit l . . .
Perog az Ícl , a k 1t uoat a KÓzÍttT-b ]l dolBoztk' }ra van, raérÍ a t piirbyÍit.
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Sportiskolák országos vensenye
A Magyar viv sziivctség nesbízá"sáb l a Ktizpont1 spoT 1sko}a els tzben 3onalsz s \ee 255
1nd'ul val a spor'tl_skolák oiszfuos Vers enJé nek tavászl se:legszenléjé t.
A verseny násfél napot Yett iEénybe. Márrcius I}ál1 DaByjáb l az eg]én1 veIgeryek e1 ! T-
k zései,_ valall1nt áz rittiir k pontozásos fomaversenJre ' vasároap az e8_yéni diint k' uaJd
az uttiji k , talála ra vslo vivás a és délután a }tárbn f b l ál1 csapá ok veraenye keriilb
Iebonyolitásra. Ebben a verseqyben az osc aporti8kolág ]rlv Í l]en vetlek réBzb' tekilrtettel
ara'a' ho6y r0ég c88k ssze1 a1akultak neg.

Hét sport1skola - az UJpeBbl D zsa, a vasaB' a Holvéd ' a K zponb1 sportl.Bkola' a Ba\oDy-
-Yegyész /Yeszprén/, a Pécs és a salB tarJán sport1skolája - vonul atta fel lr-l8 éves
fÍatáljatt' hogy szá.not adjanak el réhat adásukl! 1' B ezzel feile1ztés1 ]érdéso1ket eI bb-
revlhessék.

A z5 folt progran násodík napját l eltekLntve - amtkoriB a párhuzaaosan negrendezett |' t
város if .'iuEágl viv íDak talátkoz ja'' n1att gr sen negceappant a jetentkez ver6e4yb1r k
széma - á vezet k a kairii}né4ye]d1e' képest kiil lriiBebb fennakadás nélkiil s1keresen }evezeb-
ték a találkoz -

EREDuÉutnr:
- Uttcir f1ri t rvivás .} talá]-atrar /I1-L4 évesek/

I. Straka LászL Veszprém' II. Hetényí Attila U.D zsa' III.
Dud.ás.U.D zsa, V. Halász Pécsi S.I., \fI. Kas KornéI Vasas,
T th Áxos HsE. ' IX. Br:d.avári Veszprém.

_.Uttcj]: leány t rvivás ) ta1álatJlrl /l1-L4 évesek/
r. Sv1bel Zs. K.s.I' II. Gy rfí Vasas' TII. Bogolin Pécs S.I?r IV. BozsokÍ U.D zga., V.
Major U.D zsa, VI. Visí VaÉas, [II. Arab U.D zsa, \rÍII. Révész ÍJ.D zsa, IX. Ja}crrs
Veszprém.

- Utt /Lr-I4 évesek/
T. Pallai Vasasr.II. Fehér HSE. ' III. Bala onl U.D zsa' IV. Rosch HsE. ' V. Glovatz HSE. 

'VI. Tora Vasas, VII. Mikofafvi U.D zsa, \nII. Varia I{SE., IX. G llner KSI.

_ Seqstil /15-16 évesek,/ f1ri rwivásl /)a j,ndwl. /

I. R zsavár1 U.D zsa, II. Danka Pécs S.I. ' III. Veb Pécs S.I. r IV. János1 U.D zsa, V.
Vissy U.D zsar 1f[. Klemenb HSE., VII. Taby Vasas, VIII. Szab HSE.

- Serdiil /lq 16 évesek/ leáqv b rvivás /)2 Indu]: /
I. Csernus I{SI., IT. Domonkos I(SI., III. Nyu.l U.D zsa, IV. Bir HSE., V. Basa U.D zsa,
vI. Kovács E. HsE.' VTI. Székely KSI.1 VIII. Menráth U.D zsa' Ix. Bud.a1 U.D zsa.

- Serdii1 /Iq-16 évesek/ '\ard.vivás /)J InduL /

I. Tábor S. Vasas, II. MuhÍ Vasas' III. Nébald. HSE. ' IV. Baloglr HsE. ' V. RapaÍ U.D zsa,
VI. Horváth KsI.' [IT. Németh U.D zsa.' \nII. Ibolya VASAS, IX. Th1me Vagas.

- Ifjrisási 47-18 évesek,/ fÍ b r veJ:ser{y /27 1ndrrl /
I. Er s Vasasr' 1I. Kreiss Vasas' III. Arrd"rási Vasas, IV. Kovács Vasas, V. Molnrár'HSE. 

'VI. Dezs Vasast trII. Pataki Vasas, VIIf. Szab HSE. I IX. Mihallk HSE.

- If.jirság1 /17-IB évesek/ Ieány b r verseqy /l0 lndul /
I. Király HsE. ' II. Csontos U.D zsa, III. Bárryé.sz Vasas' IV. Széphery1 U.D zsa.,
V" Szolcsánszki HsE.' VI. T bh HSE.' VII. Tantos Veszprém' WTI. AkocsÍ Vasas. \

- IfiirsÉe1 ,/I7-f8 évesek/ kardv1vás /22 InduLi/
I. Na8y Vasas' IT. Gel]-érÜ Vasas' III. Polp5ár Vasas' IV. Erd.el HsE. ' V. Hamvas Vasas,
VI. Fiib Vasas, VII. B d.i HSE.

CSAPATVERSENYEK I

- U tcjr k /u_14 év-esek,/ fonna pontozásos csapabversenye
FlÍrkl /1ndu]-t 6 csapat/ I. U. D zsa1 II. Pécs S.I. ' 1II. Sa16 barján S.I.l IV. I{SE. l

- 
v. I(SI, VI. Vásas.

Leány,okl ./1nautt 4 csapat/ t. KsI, II. U.D zsa, III. Veszprém, IV. HsE.

2C

táng András Pécs1 S.I., TV.
VII. Dcjbrcjn eí Veszpném' VIII.



- Serd"tif /1}]-6 év-esek/ firi r -csapabvers.en:re /6 csapat,/
I. U. Dozsa, IT. KSI.' III. HSE.' IV. Vasas, V. Veszprém.

_'Serd.i.il k ,/ilq--.16 évesek/ Ieárry b rvivás csapabverser{ve ,/índ'uIb 4 csapat,/
I. KsI., II. U. D zsa' III. HsE.' Iv. Veszpnén.

- Serd"ii1 k ,/1q-16 évesek,/ kal{. csapaÜversenye ,/6 csapatr/
I. Vasas, IT. KSI' III. IJ.D zsa' IV. HSE, v. Pécs' \rI. Veszprém'

- I!'I ,/1?-18 éverse,k,/ f Íri- t r csapa yerse3T /4 csapab/
I. Vasas, II. HSE.' III. U.D zsa' IV. Veszprém.

- IF.I /t7-1B -é.vp.s,ek,/ 1e4ny t r csap.aÜ.verseqT ,/2 csapat/
I. D zsa, II. HSE.

- IFI /}7-f.8 évgsek,/ kard. csapabggrsen]rej /5 csapat/
I. Vasas' II. HsE. ' TII. KSI.' IV. U. D zsa, v. Veszprém.

Lz elért eredmények pontozásI sszes1téséb az ld.e nellékelt táblázab ti.inteb1 fell
PoNTsZÁM ossznárrÉs

EgyesiiIeÜ

a/

b/

e6yén1
lndul k

száma
He1yezések

PonÜ-
szám

Össz.
ponbíndult

csapa ok
száma.

I II III IV V rÍ vrr \ItI] IX

U.D zsa
a/ 6? T 2 2 4 4 1 2 1 L6?

,?3
b/ I 1 2 I 2 zLO

VASAS
a/ 49 4 4 7 I I 5 2

-,4. I L78
1L9

b/ 6 , l- I 141

HSE
a/ 5L I 1 l_ 4 , 1 1 4 't t15

,L9
b/ I , 2 7 186

KSI
a/ a 2 I I I I 65

247
b/ 6 2 c I 1 L78

Bakony-Vegy.
a/ )B 1 2 2 55

190
b/ 7 2 I 2 I I r15

Pécs"1 sI
a/ 18 I , I 52

L27
b/ 5 1 1 I 75

Salg barJán
a/ 4 4

)4b/ 2 , ,o

A vERsENr ÍnrÉrnr.Ésn:

A fenbi ponbszám ijsszos1tés alapJán az eIs belyezebb az UJpest1 D zsa lebb, akÍ ezzel a
KcizpontÍ Sporü Iskola által alapÍLobt várrd'orserlegeb e&y évr'e elnyerte. e

A tovább1 erod.nénygkb l k1tiiníkr hosr-a pontszámok éllovasa1 azok a nagyegyesiilobek leb-
bek' aklk megalakulásukkor a h:Lányz évjárata1kat egyestilettik vtv szakobztálva1b t tobo-
rozták. Á t bb1 sporÜlskoIá} saJát novelési.i versenyztj1kkel 1nd'ultak1 S &Z elért ponbszá-
mok a végzebb J nunkáJuk b1zony1béka.

A -verseny 98yÍk érd.ekessé5e vol , hogy els 1zben kertilb megrend-ezésre az ribbor k ponto-
zással ér'ÜékeIt Iábgyakorlatára l &Z u.n. 'rFormag'yakorlabratt. Ennek a csapa szárnnax a be-
1ktatásrr n1rrdenképpeí helyoariek blzonyult, tek1ntetbel arra, hogy ed'd.1g semnllyen ser g*

2t



szemIén ne l helyez ek su1yb a lábrnunkák feltilbirálására. Bár a J_ábmurrxa fonbossá*ár lminclerr szaker:nbeI.'.T:F-,"11-gíir9*y" l *" u fetrrérés i;i'áb ;ésJt o"'*i"""mbet ék rne'g. Mosb
e nnek cé 1 sze rti s gér r rne 6fly z d he ttint<.

síl.szeyPon b ] ís igen hasznosnak bizo-r1y"}-b u_verseny: Képqb kapbunk a spor lsko].írk mti-kcjdés r l'.9n sség-iikfu], végzett nurrkájuj<r9:-, léGzanáiaxuiauux" i. Legmagasabb ]-ébszá-mu szakoszbá1y az Ujpes i n\"rq v91! o7 inauíovár.-n-syéb';é"t""#á"uu a-szákosztáLy vo]taz eByeblen' akinek _cisszes 
évjárabaí rend.elkezésré aÍiálrák' u;í.i_1gy mlld.en kor.csoporb-barr elÍrrdithabta vers;enyzoit: "A.; v béí tc'rekéd"nié Éerr .iáaé"-szat<osztáIynak a J mod'e]erv kialakÍbására, hory biztosÍ hassa a fo1y"d'o"--áí"aÁJái-,iuáí ot]-ásb.

A ve'rseny_végérr- a dijakab a Kcjzponti Sportiskola M d.szerban1 Osztá}yának vezeb je- Halmos Imre - .oszbotba kl.

A kardvÍvÓ bemelegítése
rrr.

A BEMEI'EGITÉS mr,nxtuur JELENTŐSÉGE :

A b E'elegÍtésnek a lelk1 tevéken.yBéBek nii}'i'dé sé L befolyáso}o hatága éDD6n rl_gv eI-gzakithatatlan a szervezetre 8yakorolt- fíz1otogtai hatása1b l, n1nt' ahoev a2_ Ízooiát tr -roéIEékte t emelkeatés sen egJt Ízolátt jeleirgé8 tijbbÍ - Yérkeíineés. ldéÉ, bela 6zeTLv k' Bzervt ndsz rek - a bene1eg1tés k vetkezteuen b6á11ott niiki'aé svá]t o'áBa1 k z tt.
,- sze'csenovs liAz aBwel reflexeÍ.l c. nulr.kájáb an k1Butatta' hoBy az enb6r p9z1ch1ka1

tevekeqysé8e vé8er deéliyben reflex tevékers'Bé8 és a lelki é}e alakuláaa 18 éIettali fo-fyaolltok alapján t rtén1k. Nyilvánva]o tehát' horyha a lelki bevékeny8éBDek. !!.Dt au em-
ber 'pgzic}rika1 t vékenyséEeií6k ntibd 6i fe1téte1é1 ,iavulnak, ez el áesItt drtit<tiaésuttjgbb'_g"Jorsabb' ponbosabb 1efolyását. BeneleB1tés haLtására og"y na5asab6 ni.ik dés1 Bz1!baIajnll kí_' Ti+d-qz izonmiik désbén ' vérk rilBésbon, ld egrenclsié rbeD' Yaj'an1lt a belsszervek níik dé sében 1s.

_A 1elki Je1eDsé8ek fizloI g1ai felté ele az ld'egEiikijd'éB. lí1vel az aktÍv bene1eg1tég
kfivebkeztébe!. az idegrendsze! BiiJc alé s1 felbétele1 lényegosen Begj avulrrak ' ennek gredí -Iv6képp6n. a 

_ 
felk1- j elensáBek lefolyáeának a f ltéLetei ie uryanoÍyan rnér ékben Javultak.U8yaltis Itr1DdoII lelkl lolelségDok -oégfelel eBy lechatároz o tt -id eeréndszerl fo].vaiatI aml-kor va-lAlllysn lejkt j lenaége átélijnk - a ikor érzékelii!.k /IáEunk ' halrun]r/", észÍeliink,képz liin} valamit' figyeI ak' enlékezilek valaulre. vaAy Aondo].turtk valamíre.'íaev vala-kbe' 'aTlkor árziink, akarunJ< va].anit otb. stb. -' ríegháiáTozot t folyolaL neg} vé[be vala-hol a kiizpollbl 1d e8]Pend6 zerbe!'. Enaek alapJa a feltételeB reflex. ity ro doí tehát, ha 5a-vul a niiJd dégi f J.tétele az idegroldaze rnek, akkor z na8a után vonJá a le]kI Jelens{ekkedvez bb a1akulásáb.

De vaJot] 
- 
niért - J e.Le nt s a telJ6slt&ény 6z t0pontjáb 1 a bettre1e8íbéB? Mlért .ielelt s.hosJ be 1o81tés batására e telk1 jélenBégeL lefoiyásá keatvez bb ' nínt bene1é51téi el ttí

Etmek okát abban atá]Juk- !eB' ho8'y a l IkÍ je]enségok rráriyltjá'Jr a cseletc,rést,pontosabba]x a c6etekyést kiizvetleniil 1c li,r1 je1eEséÉek vá]E.j'áL]. k1 : a-fe1bételes rofléx-
lrapcgola_toko! kereazbiil - s a kés bblekbea'1B ezet lrányt 5át. Nyllvánvai . tánai"_t'alelkí Jelenségek ld beu lefolyása ryorsabb ' 

pon osabbt irauárabb -és keavez bb a c elek*véB neglndltása' alalulása lt' an1 a te}Je61tné!y szenponbjáb l egyáJ a1ában nen k ziin-
bo a.

A.le1k1..J 1 nséBek e 8:J réBzo a c8 ]ekvést kiiliinleBes crteJ_ ébe! lr.ánv1tjákl lehet -ve.toaz1k a..k rqYezothoz val 1Bazodá6t. Á6zer1nt cselo[sztin}' anit látuak] nárrrinx, te-hát. éTzék liinlÍ'. észle1Lrnt' a lre e41ékszi.iÍrkI an1t olképzeti-iJlk, aro1re k vetÍreztotiirrk, 6on-
d olkoalá8 gal ráJiivtink.

Ebben az értelolbe-o a Ielkl jelenséEek nÍnt a val ság lo8ismeléaérrek vatauibrenfornáJaként Jgtentkeznek. De a cselekvée -oencsál 
" rcrnyez t i-fiár.';;ih;-;]-ri; azk"oait;u8yaJxabba! a-kaitTqrozeti helyzetbea kiil nb tiz képpen cseléksziin}, aÉzerlnt. hoAY a gzerve-

:::,*lj{P-l- iJ._IaP9!!ll Y1n. Ezekat a cBelekvésTe kéBztet bels Állapotokát é8- t ryez ketnot1vu.Bokn9k lgvgzziik /érzelen, akatab /.
- . A rraEyobb teue81tnéqy 61éréBe érdekében ehát bel[eLeg1té66e]' akkor rii ']( céI- eDDen a votra Lkozátbn n - ha-a beB61eg|tég }latágáI8' a negleruer lelk1 tevékényEétsek ld -

!:]l l9{91y4* eeeq!'orsul ' llleb 1e5.á Bzelvezet a benel gÍtéÁ tráiá.a'a-éiác]íj tEá o"-akarat1laB !8.ban8o]. auk a vernenytev kenyBá8 e1véBzé6ére.

" l.Et!{!('1 /a' TeBlsne.a r"y_i. l'ev ke4ység 8yoreasá8át l és a szervezet lrotlvácl s'ol:-,'..toé81 áJJ.apotá Ó1/ fijgg ugy8'uis az adott 6pol'tte1Jésitnény Í}lkere.



A berne]- egités pszichikai j elenL sége ke bb s:
]-. Meg5yorsibja a meg1smer lelk1 tevékenységek ld l ell lefolyásáb,
2. Ráhango1ja a szervezetet érzefmileg, akarabílag l, spo::btevékenységqe.

A bemelegibésnek az, el bb fe]-sorolt két habása & llftlrmatio reb1cuIarÍ n'| kereszbi.il
reai-izáI dlk. Ez eLiy az agyvel beri.ilebén szébsz rodo , l,áIozatosan cisszoffug na6cso-
port .

Bebizonyosodotb, }rrr5^y ebb 1a maPjcsoportb 1 az agykí:re$ feIé fu l kések /1npul-zusok/ aktivál.iák az agyk ie6 sejtjeib.
Pavlov kutatásai alapjun ismeretes, hogy az agykére1; niikcjdésének alapvet bulaJd.on-

sága az íngerlés és a gát].á,..AZ irrllerlés a]-kálnas arra. lloÍly a f e]té eIes-rofIexeke
kivá1bsae1tété.tesref]-exetgyerr5iú1,íhetverre51ssz,iintethob1.
NJrugalomban az ingerlés és 9 gáfIás eg;yensuly]- }relyzeÚben van. Ezb az e8:yensrilyÍ helyze-
bet azl;án a magcsoportb l jciv 1n6erek valarnilyen iránybarr akár a fokozo-ttabu ingerlés,
agy.kéregÍ.él'.lersé5, akár a ncjvekv gát1ás íranyában m d.ilsitják és e'gy bizonyos 1rrkerkii-'
szcjb e]-érése ubán.'l trejon e6y lelkí jelenség /kivri]-t dott, egy feItébeles íeflex/, am1
azután a cse]_ekvésu kialakibja.

Ebben van natir szeÍ.epe a beÍ're]-egitésnek! Ugyanis l

1. LZ akbiv bemeIegités besLgya}<orJat,ai }rabására eryrészt urind' a szen' fii1' b r,
sLb., mint1 pedig az izomrosbok, izomors k, inak Golgitesbjéb I számos érz' 1ngeriilet
kgriil a magcsoPgrthoz és az ín6er1és kciveLlrezbéberr ak íválja az agykéreg sejbjeít. Mí
kcivetkezik ebb l?

Lz ag:ykére6 rr velrv akbivibása bulajd-clnképpen az ingerlés fokoz dásáb jelentÍ a
5áblás rovására. Enrrek kcjvebkezbében az a1:'7kéreg egyes kciápontjainak érzéken}sége rnegn
és nán k1sebb 1r4;-erre 1s kivált dík a refléx, másrészb a t<_dzpoáti ábkapcsolá ráppan
}dgje /Iatensido/ ]ecscjkkerl, íg;y az irr5eri.ile á1bal k1válbot_t reakcÍ }yorsabban_iog-bek ve kezrr-i..'Nem kébséges ezek je1errt sége! Bemelegités hatására a na[-csoporb, illébve
?? agykéreg ntjvekv aktivitása révérr fokozÍlcl1k az agykéreg érzékenysége. J'ánrl-a Iáb -élesség, a ntélységi. Iábás, a láb bér rrreBn - ez kiilcjircjsen vÍvásnál".jeIenb s -l d.e .janrla.ha]-]-ás' egyensulyozás iq, a:ni a c1klikus ,sportágak teljesitményja u]ására k avez b'a-tással van. EmelIebt negn az izomtesbelt érzékenysé6e 1si arrr1 az- Izomérzékelés1 reflexk1a]akulását se6Íbi el , s aní ki.ilcjncjsen Órvivaiuan - dé kard.ban.'is a'oenqevezebés ér-
zékenységéb' a mozd-ulatok jobb, pontosabb, Leháb eredményesebtl végreirajtá áb-s'égÍti cI .

Az agyké1gi aktivibás nciveked.ése miaL mozg sit clnak az ott elraktározotb en]-ékké-
Pgk' Pngr+rnnok ig. -Lr 9rzékelés, ész1e1és, en
Lové teszj- a 6ondo1kod.ás lelki jelensé6ének rciv1debb lbfolyását 1s.

2. A benelegités másik pszíchologiaí jelenb sége abban á11' hogy érzelm1log, akara-
t11a6 n1n e6y ráhangolja a szervezebeb a sporbmozsásra. Ez szinbén _ az el z t<hcjz hason-
J an - a magcsoporton kereszbiil tcjr énik. Ugyarris az exberorecepborok és Ínberorecepbo_
rokb ]_ jciv érzo lngeri'iletek nj-nd - a szaglás kivébelével - a bha]-musban ábkapcsol d'nak.
A ha]-rnus azonban a fe1éje fub i_ngerekeb necsak egyszeriierr tovább1bJa' hanem n d.oslbja
is, kellemes vasy kel]-erneb]_en szinezebeb kapnalt. Ezek azubán fokozhabják vagy cscjkkenb-
hebik az inger erejéb, ami bermészetesen szint;én gyorsiLja a reflex lefolyását' rcjvlden
ltozzájáruI az a6ykéreg akbiválásahoz. A l,eIjesiÜinény alarnr.l.ása bekinbe ében nagyon fon-
tos nég a fi8.yelen és az akara . A figye}en er sít és habékolryabbá besz1 az ész]-e}és
alapfeI ébeErfrázálba}' tr6fiy-Gak egy-bizonyos ergyk rgi tertiIéLeb enged' ak lv1zálnl,
kcjriilcitbe ped.í6;5á 1ásb hoz IéÜre. Ad.obt eseLben olyasmlre is tud.unk figyeIní' ami nem
é rcleke 1 b enrri.irrke b.

Bemelegibés habására a flzikai_szel]"eu szétsz rbság megsztin1k. A esbgya}rorlabok
haLására a fiz1ologiai váLbozások kcive tkezbébgr, illeb 1eg az ehhez kapcsoI da'.érzeInl
és hangula i me6nyi1vánu1ások fokozzák az ag;ykéreg akt,lvibásáb, ami a fÍgyelem-.akarab
csak még harrgsulyosabbá besz, ezáIbal ninci j.d be1i lefolyás telrinbetében, mínd ped1g az
rcjrrmeL vé1zebb munka cjsszessé8i haLásávat rragyobb te}.jesibrnérryt érhet el.'

Összefo8ljilv-qr A esbgyakor.liitokka1. vé14zebt bemeJ-eglbés kcjve bkezbében a szerve zet-
benbeffiok,va1"amtntakti]skrnyezebihetásokkcjvetReztébenakbivlzá1d.1k
az asy.i magcsoport. Ez nr 6 csak fokozaei az irrgertilet}rez kapcsoI d érzelm1 szinezeb.
Ez kíIri^Lássa] Iesz az agykére6re, am_[ a labensid(j csokkenését vátuja k1. Ncjvell az érzé-
kelésb, az észlelést, az enrlékezésL, képzelebet, gond-olkod.ás érzékerrységét. A bernelegí-
tés hatasara nregnciveked. figyeIem csak gyors1tja ezekeb. Ne.qsesja4 végzétt klsérlebet 59roplabd.ással és rnegf1gye}te, ho6y benelegités habására LrFaá.J-njttb a figyeIem er ssége.

Bourclon pr ba I

Bemelegités el tt: 2BoB jeleÜ néztex áb és 144 hlbáb vétebbek /cca, 5,L%/
Benelegi-bés ubfur: 6808 je1et rrézLek á és 1o5 lt1bát ejbetüek /cca. Lr5%/

Az a8y1 map5csoport és ezeTL keresztiif az ag;yk re6 akbivizálásához hozzájáruIb a?,
Lnger:eke kls r'íj érzelm1 szinezet Ís, arní Jelerrtils ráhabáskénb nagyrrértékben-befolyásol-ja a teljesibmérr.,b azáltal' ho6y a szervezebet; érzelni1eg ráharrgolja a sporbmozgás elvég-
zésére é: ezá}tr,1 fc>kozza a teljés1bményt. /folybatJuk/
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R c$0ngrád m8gu8i UíUás 2 6ue

']'l4 ' ,. ,!rl'' .l uj'iá.piLés e lsÜ lrollupjaiblJn na:l)áJ].y odaado szt'EeJi 5pc.-tember nalr 
'1:)llL'tlULli vi1.'á1] " jiji]epjtéset'' Ís tervbe vett'e. Entrek elsíl lépesekérrt Sze6éden, 1945- Jkt _

l,cI 1o-eíl Ít.PjaJ-akito tták .i É]kcTijfe1'í [iv sztivetsé8eb, neiyrrek t,ítkárá JÁvorkál_ Is Lvárr,il Vjv(,9l)orÜ ]o1kes istápol ja fett.

' Bze11ei1cn ekkor két eryesiileL t]_Lakibott vi v szakoEzbá\. b l a Posiá: é8 a r!EÁc. Aa
LLi;l'I)ibell :lari<arly Ferenct az ut bbibr'n BonkuLi sándor ]áLta-eI az edioi Leelrd keL. 1o4lJ-ban.az íj7']isjE ' udjd ezt ktiveb en a D z6a és a sportiskola i5 ne8kezdtc a v1v oktaiást.l94l'-ba]l 1la)d,"tez VáJáfhelJen a llT\T' l!]ak n pcrl1g a ysE ala}í'1tobÍa neg viv szakoEztá]yáL.
Áz.ul'o.l$o 25 Óv k, L t'cj1 dé3í szakaszl.l oszt'llat : az e1s ' 1945-t _r t95Ü-1g L8rtobt'-Ü má-
rjodi.k l9tL-t l napjainklg taTt.

A kezilct'i ld kl)en a t rcn- éá anyap:i nehézlé$ek csak évok thiltárl enyhijlt ek, de az
'..l1'(tfl'illyek nem sokál.l': Vára LLa.k nagukra. Ebben n;lgy czerepc vo1t a PosLás i' iv J< eázes t
I9.1Í'}-Lan tveVo MáPkj. tr'erencnck. Áz 5o-e 6 évek elcjéI.e a Pos á5 ViV 3zaj<ooztál_ya mc1;cro-
- dÜLt. A f1uLa1 kartlrj vo-ncnzcdék aeve országo::i,n_ismerpLc Va.LL. M.JgaJ oéÍ,le1 l'95j-l'en
ljl'] jljloUítn nemze LKtjzl j_f;jusá8j k;.'.dveI.seItJL rrycr.t Puvlovo*j és Narduzz"i 

_etott. 
l Íjt!lLcl] j

K.ll J ,alJÚyar coa1ratáb r <iL gy zelan ÍiellcLt ' 1',,eL.len veresél1eL Bzenvo.ietL. TaH.ia VuJt a
l_u'x.:rlburflí Vltn 1''r-ou'' aruqyéruet nyerl rnut Íar csupaLrrlk, ni8 egy t bcn - ériiItcrr -;''t7. l'cryet sze|ezLe r eg. l95Ü-ban..- egy éve Pcbten votL nár - Lágjá'vo_Lt az ollmp1al
or'anyérne[ 4yefL k3rdc6aptrbnak. Örle)rszal'olcs 19!2-berr az olasá rszág1 ifJjsá5i vilá11-
b {,irl()ksa.Hox nJert irl'anyér.net. DicscPetcs' hol';y & To,st 5 a t)áflil er dlrl llyek idej ben oeí)feled]<ezett neE az utánp tfás Bondos nevefé6érai1.

A not t rijz k t. osz Lá_LyÍl g.'rdájáb I - J rr1lá5z KaLJfin, 3t1b1 Bnece. sz1]á!:yi liíaA-llÚ]nUI PLlszLaJ va - Ju}rász K;tÜÍin a"fov{irost,rl i.ori'ites; ;'á" -';il"í 
b;j i. a;;t" é" 

_;;'.-

í'a_Lbtrn o'Ilup1a1 aranyéooeL szerzetL. A t' t'cjz k k zi.:] az (:g'yr' t,eloi-éveJ L Écsl'en"LCitL]la]Írsz Lajos 1956 éE 1960 kiiz t.t á}larrd' an 17áloBatotl kere_ttrrB vo1b' a briigszeli Vasutoo
l'j}]-n e zust,érrne b rfyert.

. Lz eIs szakii'lz vágárirelyj viVoé]cLc j! b Ve]'kedctt fc.Iszlnre hozoLL tehet6édc'l(t,cllBe]ovai PéLef keze a_LctL. Juh sz Xal'al'in és Üyuriczil J zscl t,ia Váoárhe] yr<jl vozel,etL
- I]zegeden kereszL|i1 - Budapestre. U yi]nc$rrk 1l'L Lijnt fcl Szab Uva s a Í<ardoz liocl,á,;l'illoT' 1s. A rechni.k.l zllo]do:j Pél,er pé.]jB tl'B.iir vo1t trz ozotron eRvcc Ietl czlirckb ] i1riz_
lJze á1litotL' Lgrr-b na8yar bajrrokl;ágot, 4verii Vcir 6 Met,eor' knrd íapal,nak.
Az.oredméDyek gBy idei8; fe]edteLtjék Jz ár]{yakat. 

^ 
sz. Dozsa lregj,jziinte tjte V iv sz,llkoEzb/r-

'lJaL''.a'.lzVsE s a sporLi3ko]-a _Vlvoj pedifl ll Po5Lllsb,' kel'iilte} ji,. l lel $zc$cLl l eÉlJehii-
Le1' k ziil {r sZEAc lleJJi viszonJlaLball elc.e1' cgJ-eíjJ jobb creJuer\yéL lrer'r t,ur]tJ fo]roiirl ,l
t;L'oj'LoLok ni'sYa.J,nÉ ozumélyl vált,rzáse kijv,'LkezLéLen. folytabju].

V"IVÓ JltRÁDÓ 
?_M,1l{3.| .Y}"q Szcivctgeg-j hiyabirJ os Iirpja. Í:jzerkoszL1 ir ljzr.:r.k't)Í:nL() I31ziltt;l;át,;.Í-']zaksÍ..c r'k()Álzbíí s DávÍcl í]árrclor. tlzo::kes zLol, 'ljzékcryiríoy Tlbor.. [)zcr.keÁ ,í,t,'rré|11'i 

-* 
tvt"e;yu." Vivc;l:]zcj'yel tsé,g tr1vli LilLrrs-tie'LyJ sége r Bu'tltlPcs!, 

' 
V: Roselíruilr"{, ÁÁ;;';i,ai"_i.,. 

'r. ,L,e].eijorrl r':'+-aoo1-L].9-0t]r:. X1"t1rlj:rl.a Sp9r:t,proper6arrd.ir V111'LrrtaL, [3p. XIV:' rstváilJirázei iii, lr.!'c].e_l. r: kl-irttérl Pécs1 T]itllrr" 1gázgarb . - ferjel'z:t;l. rr rinasrí1r PcÍjLa. níal:j.zet'Lrr-rt, llll'rllro_Lyl')()St'ltltiv'l-rLa]nál' a PoÍjta h"irl.rtpiiz.Le;be.lbcn s a Post a Íb'ir";bí_ti,i"r,,p i1rlil11rr1rj_ /K111 . ]jttrltr--
P_!i!]t' Y. J zsef ]1ildor bér 1. / kt:zveb1erlii]. V:l8,y l,c,otaub;ííÁnyo", 

'ii.ltirnínt, 
lrt;rrta_lál;sir] ílK{r. ?I\-9(il-t>ii p rrzfor'gatrn} j9rz(lszánrtl,. nr 'Fízt,ÉoÁr a.i; 1ti a+I.o3 24.* [,,t;. )i$e:;z vr.r::
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