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2. Envéb:

- meg nem rendezett verBeqy$af,
Jelentési k teIezettség elmulas z-
tasáért
/versenykl1rás, megtartott velseny-
I 1 jeIentés bekriIdésének eImulasz-
tilqáért' nevezés eImu1asztásáért'
át nem vezetett n1n s1tésekért/

20
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Kard Hungitria Kupa
Néql kéBéBse1 tlz ra hetyett fé1 t1zene&r táJban kezd diit b Y asár Dap-.dé l _l tt 8

,lato r.i, i 
"'n 

oÉu áo-; vi' s - azaz- f o\rtat d ott a-iegjobb harnílckét vet_'selyz -.kii! tt a a'oE-
;;;;-;1t;;a;at uuÁéáÍra Kupa nenzétk zi egyén1 kárdvorseny.A 'dijlt t leg l z néB bátra-
í"iá-xéiTo'á"io eaá" riioaei.et' nssr 1zgal akat lgért. Á nog pybe! eddlB. á1lv6 naraalt
*gvázijÍvar 

_'i"aén. 
a aont ue Jutesrá- eeélyes v1v tehát ezekDek a fordul klak ke1lett kÍ-

siiirniiik har 1lckétteJiik k ziil' - a leBJobb nyolcat.
Ez oéal1s /eL Ie Ls Látlzott/ - len nehetett g1eá_o. An1t e ké foTdu]' ígért' azt na-

raaértarirnur'uá ls váltot a. Á veIaely az oe ztrák és a nagyar 
. 
sz ako[b eÍek 

. JaYas olta !_'e!al-
s;elluen uonvorodott. xlnek léryege. bogy eppen ebbe! a két ll!áz sn fordul ban négyes cBo-
poriotuan /s eg-egy csoport eforázárre két páEton/ vlvatja a .résztveY ket.

lí1!d.lárt az ets csopoxtban Eog Ís s ziiletett az elB Dagy neB1ePeté6. Bakoryl dr'
6tnán t ovÁbb.lutott. 4 Rij te viszoD a su ovlet Nazll-uovt nÍutá! aorÍ]doD Ó csoÍtét vesu l-
tett el 5!4-ie Szefeel_ellon, ekkor k1eBett a toYábbt verEeryb ll

Ez azonba! c6ak 8 kés bbl |'boryod8l!'akn beYezet Je volt. Á 9ás1k csoportba!. ugya!ís 
'

"."IobÁn &ovács Taoás 6 K@s1s blztos itotta továbbJutásá ' a vtlágbaJBok cBalattag vlDo-
Éu1'oi-oé' tuáia.eg"zur.z!Í a továbbJutá,shoz 8ziikséges gy zelueket, nlután 8 r o[án Bades-
coior re k1kapo t 5t4-re. Nen kevésbé volt uegtep ' h ogy Í[1g 8 vllágbaJaok 5zovJot k6rdo-
oJri-eoIla rráátet._ i1l tve kiisukiiitve ve.rekeatték E8Éukat továbbr 8alal18 9 flatal BazBenoY
szÍnte |'aétálvaí íette eEt az akadálytl EaJat kés bb 8 kiiYotkez t Ís.

Á fo].'du1 leEnaEyobb csatáiát a !Íegzéna' szlgyak, Geat Yáry' Culcea ijsezeÁItítátru

"u 
oport 

- uÁr.oita ieÁÍÉ. Ebbeo --oulcea kÍvétéléveI; 8li1 eBJ'etlé! B'y zelnet s n alatott _t
g t bbí verseryz esyáráat két &r zeleEEet feJezte be 8 kijlt. Á szgbály szerÍnt uJ!8.kgl-.
1ett tebát vivir1rrr.-Áz uJravlváÁ_ eorán a f1Eta1 Ged vá:qy - ni!te&r |sqzo}v9' 49By Íf'u8á81

"iiigu']inorr éziistérne nén a véletleu nuYe volt - 510-!a verte Meszéná /eL z leg, m6g a
kiirbén Er4-re Leq\ zte sElry8ko !s/. s ezzel alapo6a! feladts a leckét E1!d'két ollelfe-
lánek silsrak és-ÍÍeszéna pái:viadaláb l gzísrak kgriilt kl By Etose!' s 1gy 

' vala4Lnt
Ged vá4y Jutott tovább.

á kiizdelen, ha letEt| né8 h vesebbé vált a k vetkez fordul Borá!. Itégy csoport
a la kult t

I. uar t és'Bazselov EÍmá_! Eegszerezte két-két s/('zelnét' s diint be JuEottr nlg kí-
eBott BollsB D /txancta/ éB HalEalB /B'agÍar/.

1I. trocsís báÍoÍtr gy zelenlet vezette a csopo]_.tot' áe auenoylben utols csijrtéJébg!-
4t4 utÁn Den e1ke'rÍjl láBr zuio Kováce Tanástl hÉrruas holtvorgely alakul kl. Tgy vtsBoDt
Eocsía ngllett A.llontan o-[: erti lt két gJr zeleneel d lt be. szepo6l és Kovács T. esott kl -
ut bb1 r1áB1 neg1e petéÁre.

TIl. Bakoryí dr.r sz1gy8k és MorBvcBlk dr.ke.rlilt két-két 8y zelenme1 ho19vcrBeny_be
,/Bakonyl logy zte llorávc8Íkot' Molsvoslk sz1ryako ' Sz1gyak pedlg Bakoly1b/. ok 9Ívták a
EungáÍ1a Nupa eddíBi Legs z enzác i e abb holtvelBelyét.

Az ulravlváEban el szijr uoravcg1k és BskoDJl b91álkozotb. Á mérk zés' ane].Yet
ballatlsn akar;ttal vlvotb EeB ltoravcsík oqqt az , méEtlozz ' 5lo-áB mr zelEét hozta. Fél
lábbal tehÁt nár a atijlt be! élezhette n8Bát.

A!tÁ! B8ko!s/Í áut k1 sz1gyak e]leB' éB nGt f md1l'otta a ns8a javáTb az
oteatnényt. B1Bgadtan ' kltii! védés-v ls s zav ágás okkal 5!o-!a veÍte vílágbaJ!ok elle!folétl

uost ls at !t bé! ér zhette Eá!: !E8át. Ám ekkor Szigyak k vetkoaott l{oxavcsík-
kaI és sz1Ínrak volt elleDállhatatlals 510-r8 By z tt 1sl Tijbb6! udDl vélték' hogy 15/
Bakony1 egott kt. Ó oaga ls nár-náI betetij! d bt ebbe' Ám vé8i.il kiderijltl ez llré hlTÍ
csupáh' nerb a kles t [{oravcsl'k dr. H8 két tslál8tot tudobt volna aalll su lálaklak - akkor
a ezovJet vlv bucsuzobt Yolna a diint t I... TÍly v1sz ou]' lÍoravcalk s Ged váry osett k1.

IV. (ti.ruiic zy, Kovác8 Átt1la és a vl'Iá baJnok Rakll'a keriitt két'ry ze1enqeI holwer-
serJrbe' a bol8Ár szt8vTev a1nán kÍesett. Áz ujravlvásba! el bb (iirmiiczy' aztán Kovács
/r.r) tLL. litz/ gy zte le Rakttá . Iz uJgbb BzeD!áci ' neIl' uJ.Jbb v1lágb8Jlok torpalt
neg a aliint ol tt.
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' Á döntó t 
. 
BeglekÍn bette- dr. _Csan ádl György közlekedéB- é6 postaiigyÍ u1n1szterr vala-nllt dr. csa!ád1 AIpád' az MIS 0I el!ökhelJrettege ia.

Á hét órakor kezdódöbt'döltő eleJén'e1őbb az 96y nenzetbelÍek vivtak e rynáB olto!'s ez6kbő1 a csórtékból Marót Péte]_. keiüIt k1 veretlóiüI.
- Ez esrútt.I'szt iE jeloltette' ho8y Bé5r 8yőzelnével 0ár a versory .oBrv€réséro ls€róseD 6zámlüh-atott.

-,._" P!9l, á s.zovjet'sz1g{ak áuhstüa vo}Da_ 1e81gkább utját' őt v1szont KovÁcs Attíla ki-Úu!Ö EBl{t1kaval - )'I-re l€8yözte. tréBőbb l'alót tr{oltano ellén negszerozte ötödik ryőu e1-
Tét..1s' de ryarapltotta ryózólnei -szánát Szfuyak és a flatal szoviet_vivó, naisen.ov rg.Á döntés sz utolsó o8örtékre Earadt.

Á hátralévő csö]_'ték gorá! a Ma']'.ó t-sz1&rak tatálkozó vált 6or8dti!tó ..l€leltógétiivésE1gyak B zá-uáIa' ne-It- nag -kÜzdeleoún 5l r+]rá kiÉ;'oti: -, ';;; 
"1-;i;;;#"ti;";;éi;E;';"ole ó- be \r_.negszerzésér9l u'1g lla'rót. isnét laryot lépett elóle. ri'zu'en v-r ú-on f ?-r}tá lii enaz élre tört a líatal Bazsenov' aki Bakonytt' naJd KocsiBt é8 Eőrnöc zyt Ís re{YöEte"éÁ1El a! utolBó eIőtt1 csörtében ury dllhatol't uaróttal szonbe!' b.ogy úen4;1oeí ryer,boltversonyb€ kerül vele és negszerezheti skár a végsó 5lőzelíot Gl

Ez azolba! nen történt nog' eert kezdetÍ ne8tor,paEás után !Íarót 
'!2-!e 

gr6z?!tt.Ezz€l veretleDül Eyelte a Hu!8ái1a Eupátl

/.'g"jgtlÍíáiT. 
-d:: 

}Ti;"s:l"fliÉlff;:'trí8);'ff:,{:-{3i;á?Zf,{"#";l,3;É?,Y*..
'";"|ufl á;.1%yt:*"":;#('ttr,,;z'2;,",Á7'y'*Fe'i-szÉl8'/ 5 5ir',7:EooÁt. "/M"g;'-'

^. ' sé!. kü1ö!d1J8t 19- E_19qobt a velselyrgnd'ezőséB, a nezőny tog1dósebb éB a ilóntő leR*
r18 t8labb_ v1vó Ján9k. Előbb1t.a be]ga George Delori-k8pt8' a'gand1 csapat vozotóle. akÍ6!.éie ellenére kedvot kapott' g elindult-az e$réni válaórybó!' s oüt-korÁt neiÉaiuatorofl1s.eséggel helyt Is-ál1t. Utóbblt y18zont Koöirb Inre, a-Bp.Éorvéa 2á-évás iitrusagi' 

_

v1rá8b8jnoka nyerte eI. Á iliJak sz1ves felaJállóÍ pealÍ8i dr.-oBa!ádÍ wöl*y tözÍekedés-
é8 

- 
po6 t8ügyÍ_ +1! lBu t€r' alr. Beckl 6á-üdor 8z !fls 0T €I!öke' Nebézip8']rl irtnÍÉztértun. uÍi-velödé8ijgyl ü1!lBzté.riu!. T"8yar v-Íueosniivek' Gyár- és lépezere1ó Vállalat' volá-ótllrtst'üoNruPEx 

' 
rBUEz' Masl8r ÍfJusiiLg' Népspolt.

HUNGARIA KUPA ISTI

b"o .áofl;í""í"}'L'a ílá"ffíáí]'" "on" 
eg5rélÍ verselyét BáJuB l. ég 2-Á! a .Iá éka'ar!o*-

4' els fo]]duÍ b n 16 b'atos és 8 ta's ' ijaazeEen 24 cBoporto képedtgk.
Bbbe! a foldul ban a nagyarok kijztit tovább4eltt

frfu i:tr;#t{fiíiiffi t{í'J#t{ffi ;3iiffi }13íái'*iíffi;f$í Tffft i;á", *'

fi íni' ft'*iff qi|gÍiffi 
Ítr4!3$*i:HtrÍ".Ffld|#:L*#tj'ffi lfu EillJakab U,D asa, tznola D zer

' 'A 2' fordul báD u hatos c'oportot képeztek. Nég.y n nt tovább 8 kg.tt osott kL.
ra""rsfÉ*E Íesy oy. Vasae, 8z1ávy EsT' tr'r uch EsE' Torday EsI' Táb or s. vasaFr Gu-

ltt os tt kÍ 8 szolrJet Prlbadkov.
l ,. fordul ba! 8 báto8 csopo.rtban vivtak, n 61y tovébbnen vel.
EÍoflp kt EárolyÍ vasss' Gel'ért vaaas' varga v"""", w"i"tuo I l! 

' 
Nasrháeí D zsa.Áu olasz salvador1 ls ltt vett brics rlt a nez ly l.

4; foTalul t Nyolc négyes c8oport slakult' két. kÍe8 Y6lr
I' csop. t BakonyÍ HsE 1, SzeposÍ Vasas
2. csop't Kovács T. Vasas 2, Kocsi-q HsE
1. cs-op.l Ged v$y D zsa Z sJ. r $ztdjak

Román j-a.

2' gy., KlesetÜt Nazllmov UB,SS 'és V1ntÍIla Ronán1a.
2 Ü.r Klesettr V1nokurov és Badescu RománÍa.
URss ?. ffi.l Kiesettt Meszéna Vasas és Culcea

4'L' Cs9P's 
ff3ii:"fl}f"T'""* ,, BazsenoV URss ?- 5J. r KÍesettl Montan Olaszors zág, de Ia



Lr. csoP.i
6. CSQP. !

Mar t Vasas 5, Kormcjczí 2 {,y., Kiesett: Budaházi Ronán1a és Popescu Román1a.

Rakitp t]RsS j, BoÍsrrent !'rqncia o. i2 sJ.r Kiesett: Irriicluc RománÍa és Gerevlctr
Gy. BVSC.

?. CSoD.t Kovács A. Vasas ? sJ.l Stavrev Bu1gária 2 ff. r Kiesettr KrovoPuskov IIRss és
Brodar Ausztria

B. clloplt Hammang Vasas,2, Montan OIasz o.2 6Y.l Klesettt Gerev1ch P. BVSC és rlJuk
URSS.
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TT** á;n{'i'l;"Etx#?1
o By.

7 gy.r 2. SzldJak IIRSS 5 ff.r 5. Bazsenov IIRSS
D zsa ) sx.r 5. Kovács A. Vasas ) 5J.r 6. Dr.
7t Kocs1s HsE 2'8Í.r 8. MonÜano A. Olaszország

Marot Péter sÍkelt
Íét héten beliiL két lagy ne.zetk .l 'ieraeryt nygrt eé8 - kett t a! év hálon D.lrv

Y?rB.|y9' k gijl. Ez olya! resryeltélY' ane l1Jrel _uaryár 
karaVtvo 

^a" 

-noJÁ 
o o' ei i -6'tá-BÉ"

orcs6(ecoeloEE. ti szzeI aénr-!o8Í olya! uaEab1zto an, leailiiletoseD vÍv a 6okÁloÍos vL:-lásba Jook-s! ovJet kalaloz k érlei; nlilt ezt'llar: t pec r táiiá ninár<ei-e_JBzliil] valarnrata kord BnK-oaapgtY raelye soIá!._
Huszolhat éYeg és lary-oo szép vor'eenyz 1 uult Á11 Eár laigtittgt l965-beu notterata!-bsn.trJugáEÍ vÍlá bsJlok íort, rygr:t nagrár' ua1n És Ágot a vasts 

_ 

cáap;íá6 ";; viiÁ ;j:-
fii}"i"i:iÍTEl:ii!!&iiffiii:{.i!a3fiiI i3:"ff*f iftgiáf:;fu'i;ii''H$":;'ÉiiÍ}!"*-lalí' a s'4ovJet válogatott kítii! és vilfub'írii nesterélek vao llaza, arinásárnap esie15r 5re ulált pmpás gy zelnéb.ezl |ll,el iii ez a retrroaoÁ, Áo.Ííár-' ri gricá_ii iiouur rao-be! kereaztiil ent. Katowlc beD-la' noat.Ío na$rstoiiien uíviar 

'- 
ásvá"i"r'u"i-l6 i-i_"rt-iíá ti'bbiok!él. Éa.négÍs azt nordoni ,éj tt"ÁgCI"|h"ry-"e tév edJ kt ÍÍDao z -néá áát a teg-det' a Java ezután kiive koz1k a 6iá[od!a. Eát'1sy-áokozz toiábbrB ísltl

, .'lÍ9:Öt aíkere.- g nosrar k rdvlvás Fikere' s tlliine. ri5m, hoEy PézBa. Eoráos lan sés.Átt1l'8' Bak ony1 dr. líe6zéDa_D.ell _' s t, nái néuely1kiik-éi ísi" t{ar t-i 
"e-iláfieuen 

ret-! tt' beéret o&r fÍstsl' s a legszoÉb reríényekre j{c1t taravív ]--- -----"
. slkerét !88yoBÓ flltkuná-o.k'. ofu1c 1ge! J t.ch!ÍkáJáJcak' 8yors.sfuá!8k kii8&ailbetleIB EoIbonr s tt .1 t'kt{kal érzékének' tiEtetás vtvásá!"É, $',íg át-v;#ry;e.e;;i;- :szolvÁ! elDdollel fgl va! tebÁt vártezíe, a Í csaÉ'ÉiváÍ 'vríaE-$tiáiáitáil--'

_,,' llF talA1g 9lJutott' ter.éslet ae! b bb viv 4eBt6r kezéa Járta bo az u at. aklk kai-eÍiI cask a leg!évesobb keü 
. 
badd tJuk ldel tlsgy Árpád, ar.-n"} r6Ía- s-;;;_ái. oÁdgl -nyl Tanás. Em/ 6iilg s1 D d16t 8 Bvéc, snely rírnévéÍi ' s a Vása;' a'á]vué" 

_ti 
o"tgk o! ott rboé-re t v1vá.6l.e.
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Gy zeIne után azt mclncltal ''változatIanuI a szovje'b kardoz kat tartom Iegnail?lP^:t-
Ienfe1eÍnknerc, aá_-usy érzem, az idén jobbak lesznek esély.ei.nk veliik szemben a vlrágbaJ-
nokságon... taIán...x

Igerr. Jo lenne csapatban legy(ízni ket'

EUR@PA KUPA
Nem titkolt renényekkel nézti.ink az 1de1 karcl BaJnolcsapatok 'Eur pa KupáJa eIét talán

most s1kerii1 megszakltani SzÍgyakék gy zelemsorozatát? Am a kedvez o1 jelek ellqnére'
ebbelí várrakozáÁunkban b1zony csal d.nunk kellett. Á csal dás persze' nom volt nagYl hí-
g'zen Íe&ényeínkben Ís kÍfejezésre Ju tattuk, 'bogy blzony a csZKA vltathatatlanuI a leg-
er sebb csapat, s ellene aratotb gy zeIemhez, eleve b1zonyos mennylségii szeloncge sziik-
séges. Megr-boéy az esetleges gy áéIen egyÍrtiaI azt 1s jeIentené - b.ogy a Vasas. klub-
c.sápata legy l'za a szovjet váIogatottat, ád pég a ma8y8r váIogatottnak sem síf,oriilt
1966 ta, vÍlagbajnokságon erysZ T Eeltt.

KiiI nben nnlnd'en a várakozásnak nogfeLol en tortént. A két mag^yar erytittes ád'ár' naw
csatát vlvott egymássaL' s nlndkett 

' 
de kiil n sen a Bp.Honvéd, bízony negfáradt ebben a

ki.izd'eIenben, igy kl-qebb hévvel volt képes áIl-ni isak a szoJJet kardoz k rohamaÍt. Á Ya-
sagban pedl$' a'|harmadÍk blztm pont'l, Meszéna MÍkI s ezÍrttaI sajnos' korántsem voIt a?,
a szllárd', megb1zb.at csapatember, nlnt edd1gi pályaf utása során szinte m1ndenkor' és
sok rnás k<jriilnény nollett ez megpecsételte a csapat BEK-beI1 sorsát

Á csapa vergery - els sorban a lrárom ''narycsapatl!, a CSZKA' a Vasasr a BP'Honvéd'
Játéka volt.

,e

Á MVSZ az Lg?L. évl Eur pa Kupa velsenyét áprills
te meg, IL nemze' részvételéve1.

Az 1nduI kat J csoportba osztották.

h )o-áa a Üátékcsalnokban rondoz-

I' csoportt Moszkva, Sz rf 1a és Gráz
2. rt r Vasas , Bonn, Grenoble, Gand.
1. ll t Honvéd, Bukarest, Nápo1y és Prága'

Erednényokl
Il cs oport t Sz f Ia-Gráz 9z7Mmzkva-Gráz 9r I

Moszlrva-Sz fIa 9t4
E-Qr.rend! 1. Moszkva, fI. Sz fta, fII.

2. csoportl Vasas-Gand 1tr5 /Han.ang 2t Mar t 4,illetve Storme St.
Storme Th 2 gy./

Gráz 
"

^Kry$.cs T. ?| Meszéna 5 8Í.t0, SLaanonorlts 0r Brasseur-],

Vasas-Gren oble

B onn-Gand lOr 6
9tZ

Grenob1e-Gand 9t4

1.9s-opor!rffi",-,;''.,ilLlT:ffi;';,',I;,:";:.Fr1l.cb.J,111etve
not"ruut_".*" rrr5 

Anarfltan or Leono Lr Lattaid 1r Roman'o o ey'/

Bukarest_Nápoly 11 r |,,

Bonn-GrenobIe 8r8 /57 t5B/

Hgnyéd-P'rágs 15 t I

].4t2 4gpnang 4,_Kovács A. 4' Meszéna 7, Mar t ) W,tlIIe ve Dello_que 2) Guerin O, Souflzet 0,
Vaucelleb O./

,/Kovács A. 1t Meszéna 1, Kovács T. 2, Mar t , s.F.,1L1. Theuerkauff l' Convents I' Mar otko 0, Mí1a'
o w./

/Er 1ich )t Pézsa 4' Kmsis 4, Walter 4. llletve
Coufal o, LasztovÍcka 0' Slav1c 0' M1culas L w./

9t2 /Walt"e.r 1r'Bakonyi 2, Kocsis ?rPézsa2 gJr,r 11]-.Vintilla o' Badescu 1' Culcea I' N1coleá-0- {y./
Honv éd-Bukargst

Nápoly_Prága 9ta
S orrend t I. Honvéd , Tf . Bukarest, II1. Nápol.y' w. Prága.



_..Euek utá!'a. csoport8yő_ztegek 8z l-r. helyéÍt' a násorllk he\yezettek a 4-6. éB a hax-nad1k trolyezettak a 7-9. ho]yéIE küzdötl'ek.
1-'. helyéTt! Moszkva' Tasaa' HoEvéd
4-6. '' t Bukalest' szófiar Bo!!
?-q. " ' GIaz' Greloble' Nápob

Erednényekt
1-r. helYért! lbc_e!:E9!ÉE-9rz {íl:"fr"fi"?''T"BáÍ!i }: fg3ff T; 3l*Yő!r.ru7,|,

!106 zkv a-Eonvéd' 9 r 2 fril"f,5í"1 8i*álf 
"Í;r"íl'$"'3ir3l 

i Í'$!í""' o*&:)
Mog zkva-vaaaa 9 t 5 {ií ]*iáffi""'a |: 

ofr|:"á;"'6:'f"fr ,'r,'í'"Íiá5 í. t''
fl'/

4'-6. he]'véTtt Sz f la-Bonn 9t'/
Bukarest-Bonn 9t7
Bukarest-Sz fla 9tJ

7_9. helyéI!r Grenoble-Nápoly 10:6
Gráa-Nápoly !:/
Gráz-Grenoble 9t6

Vésgí 9orrendl i;"*:"ífl:'nI"';,uíiíi: Ii;"tÍ:l'it.'$;"B:fi"í3!t'T'niá!í'3; [I;u.

vÍdéki vívÓbainokság
szombaton reggeI Várpq}o!ío -megkezd dCitt a% országog f eln tt vIdék1 vlv baJnokság.

Á szonbatÍ ver_99n{napon' a_férf1 és n t t ry}y9t léptok-pástra, hory negktlzdjeneÉ a bai-nokl c1mért, llletve a helyozésekért. A vídék1 bajnokeiá[ra moát eIáo t.áuen ÉeriiI sol-
Yá"Pulotáqt H versonyso1o39t9t. a.'Yárpq1ota1 Banyááz Sportkcjr vendégekén bonyol1thatJale tt't a VeszpT9P neryei Ví.v Szovetség' Az érdokl dést, amely a verseny 1ráit nognyÍl-
vánul'.nag_yon l-4r quLatja az a bÉny, hogy a velgenyt rnegel oz'oén, péntek n este, a:v-fuosvezet 1- dr. Ká a1 a váro-qi tanács vb-elncjk r Va1arnint Nagy_Gyevl BéIa a várost pfut_
llr"ulgae tltkára * fogadást adták a csapatok-vezet' l száná-i:a. Á fogadason Nagy-Gvevi
BéIa iidvcjzijlte. a negJelenloket, a várqs v91dés"?eretetét ped1g a Ma*gyar V1vo Eic;vi;tsog
eIniiknége novébon Kovács PáI' llok.gzoIos o1impÍaí és v1Lág aJn kunk Ebsz nte rne$l

Szonbaton reggel keriilt -q or q VeIseny ijnnepelyes negnyit jara ' aÍLe lyrrek. soránZatkallk LirszLo, a Veszprén-negyeii Viv S-zoVetség i0titkárá, a ?5 éves Bbrg Ágoston
Yeszprén1 vlv mesternek, a BaFony_Veg_yfsz vÍv szákosztál.ya Éittino oktat Janakl átnyuJ-totta a [estnevel s és Spqrt K1vál Dolgon ja kttrintetégt.

A n 1t rverse|I a !!qr Gyorgy G1mnáziurrr tornateqmében kezct d tt eI, a férf1 t -roz k P9'd}6. a'z . ipa plta1 uI -1nté áet -t o:rnaterrnében kezdték meg v'e1s enyiiket . 'MÍndkét ver-
9e!y e1 nérk zésseI kiiI nosebb i zgaIm.ak néIkii] zaj Iottak J'e, rncg.l_ep.'-etést ta1án csak azkeltett'' hogy a n 1 b rvergely lijzépdont léb9} kláqett a veszpr m1 Bor1or, akí i] ;unÍorváIogat kon nár biztabci f]ornát árult o1 . A délutÍrn1 d nt t< során aztán mínclkét vergeny-szfun|an 1gen Ízgalmagan alakult a kiizd'elem. A fé::fi t r dÖnt ben ná"mas nottv*ráu;' utan

' nyr;nhette eI a ba jnokl c1.ne'b a s zolnok1 DanÍcg li'erenc.
Á n k versengése valam1veI kovesebb l'eglommal járt ugyan' cÍe.tgy 1g naép volt a
!Yl_ aneIy a szolnokl Néneth IIona sy zelmév e1. végz dijtt. lílÍogijtte- nén1 nre[repotésro,
A noK versen8ese v llamlvel Kovesebb lzeglommal járt ugyan1 cie.tgy 1g naép volt averÉeny,_ ameIy a szolnokl Néneth IIona qy zelméve;J_ végz d tt. tílÍog tte- nén1 o,eirepotésar 3!E rQ éveg ezombatlrely1 Tátral Judí vé5zett a násodik hely n, akl ee;y tTa['az evldékI balnoksárr meeÍ1 rrvéneir legf intnlehh rlr.r.i.'r,.rroÁ'ia - v - -

verÉeny,_ ameIy a szolnok1 Néneth IIona $:,y' zt"Iméve;J_ végz d tt. tílÍogijtti;" nén1 o,eirepotésro,
:á':}}g-l9_9,199 u19^}at|re ly1'Tátra1 {ogí vé5zett..q ná"odik hely n, akl egy tTa1'Áz á[o"'v1dékÍ baJnoksrág nez nyének l.egfiatalabb veráenyz je'

' ,. Orqzsos vld.ékj_ n l t r*bajnokt tl.q+pth-Íl9na. ,/Szolnokl Wvt 8 g-J., 2. Tátral /Bzom-bathely1 Hg'Iady/ 3 .sy., ?-. Lakoc.sa1 ,/AIba Reg1a/ 5 gy. |.,4. r-ovácá 3., /náÉoov"tusy'é";l-
2 Wr, 5.. P1ntér p.Eool Yegrész/.4 6Y-:r b: cá'épániliíé ilzar rorrL"z /-4'1i-:;-r.' frEs-7fue"iV.Metoor/ ?. P,ff.l 8. Kovács E. /Bakony-vegyé:lz/ i 8}., g.rejesné /lzat r wész'/ 1 gy.

- . 9"uaágos vldékl f rf1 t l baJnok.r. Dan1cs Fereric ,/Szolnokl MÁv/ .!l'gy.r 2. [,'e].szeghy
F'B4o/'-J, Tiszbta.rt /Bakony*v9eIé" z/.^5 8I" l. l|.: Yuj-o 9 /szo'náinuÍyi iroÍááLr7 4- fl. r5, Gel1ért /nurx1.4_-5r'.,'6. Fatá].tn /SzomÉatneryí ÉaLa'das/ + .r,i.r"7. rorpgsi' /nvffx7') By.,B. Pakay /SzoLnoki MN/ ) &!t.r 9, dr.Welther /B-akony Vegyésri 1áy.

-_ Vasárnap f oIy at dtak v{pll*otán a v1clék1 feIn tt egyén1 viv<ibajnoksá.g kLizt1eLme1.Kar'dban és párbaJ.tQllql egyaráit "JL-1L versr:r'ryz Iépctt i*,t"". 
_nugg 

1 8 oi;'ataÍ-r.et
1_ornalfrPTPu|, gcirdLil.éker{yenr. sportszcrti iegk r:ben Üonyojtttlbták 1á'aZ egyes f ordul katés a dcjnt ket. Meglepetés e zrittal sem akadt í az eséIyeisek j utcrttak & aijnEBbe '



A dcint k szlnvonalas, szwos
védték bajnokÍ c1nliket, csupán a

kcizÍil b.árm.an meg-

Másod'szor keríiIt átad'ásra a Veszprén1 Város1 Tanács VB áItaI l97o-ben alap1tott
vj-dék Kupa a7/ eg.yén1 baJnokságon legtcibb pontot szerzett szakosztáIy részére. A kupát
ezírttal ls a Szolnok1 MÁV v1v í nyer ék. Á meryeí nagyvállaIatok szép és értékes t1ez-
teletd1Jakka1 járultak, hozzá a verseny s1keréhez olyanny1ra, hory a d1Jazás elérte' s t,
nneghaladta a Iegrangosabb_haza1 v1v versenyekét Ís.l A részWev k elégedetten nyÍlatkoz-
tak a lebonyolltásr I' amelyhez a rendez negye1 vLv -qz vetségen k1v[iI a Yárpalotai Bá-
nyász sportkcjr oInoke, Galambos rsbván és a szakosztáIy v1v mestere' dr. O vijs Pál Ís
hathat s segltséget nyujtott.

or'szágos vtdékl kardbaJnokt. dr. Kovács' Istvá.n /SzegedL EoL/ 7 8Y.l 2. Ápr /Szeged,IPostás/ 5 ry.' 1. d:l. Gy rvárl. /Sz.HaLadás/ 5 ry.r' 4. Sub.ajda /narL-V.Meteor7 5 il.r5, Tiszttart /Bakony Vegyész/ 5 g.J.r 6. Chtkány /EarI V'Meteor/ 4 Bx.r 7. dr. Ápr
/SzegedI PostáB/ 2 Í.t 8. Karácsony /Bakony Yegyé-sz/ L gy.r 9. Sz1láryt /Szeged'I Postás/
r gy.

Á V1dék Kupa gy zteqet Szo1nokt MÁv j0 pont. 2. SzombathelyÍ Haladás L|t ,. Bakony
Veg_yész L2, 4. Szeged1 EoL 7, 5. DVTK 7' 6. Szeged'Í Po_qtás 5,

A vidéki bainokságr l
ÁttaIában ag8 d'unk vidékl vÍvásunkért, s aggod'aImunknak rendszerint 9IapJa van' A

vj-vás drága és mé[tenet sen ''elvont'' sport. Nehéz llcs1náInÍn nég a f vároában 1s, nem-
hogy vidéÉen, kIsebb egyesLiletek szerény pénztárcájához mérten. Egy-egy országos v1v -
értét<ezlet J szer1vel panagznappá váIik, mert a szegény embert, ebben az esetben a vl-
dékl vivást- /annak vezet tt' szervez' It' veIgenyz Lt/ nég az ás ls h .zza, s anl fáJ a
f városi naBT s4akosztáIyok, az majdnen lehetetlerrné tesz1 a v1dék1ek éIetét.

De vannak o\ran rltkar SZép alkalrnak, an1kor vldék1 vlvásunkr 1 sz lva egészen más
Lrangot keII megií niink. A deriilátásét. Azét a megalapozott de::iilátásét, aneIy tleriilátas
m1nden nehézség ellenére, lfu, éltetí, s t, feJleszt1 vidékl vármunkat. E r1tka és szép
alkajmak eryÍke volt a VárpaIotán Lezajlott vldékÍ feln tt v1v bajnokság.

Várpa1ota és vlva_s tula jdonképpen csak tIz éve sszokapcsol dott f ogalnak' hÍszon
ennyi id s az ottanl bányász sportkcir vlv szakosztáWa. Még vÍdékt v1s4onylatban Bem
tartozik ma sem a Legnagyobbak, a leger sebbek kcjzé. Szerény keretei kcjztjtt azonban a
v1dékí v1vásban nélklilcizhetetlen, Ielkes emberek dolgoznak, s érnok el a maguk vIszonyaÍ
kcjzt szép slkereket. És ennek a íárosnak, ennek az efoestiletnek ez a rtpiclnÍ'' szakosz;-
tálya adott otthont az egész vldékl vív bajnokságnak. Innen van a derliIátá.s. Onnan, ho6y
a VárpaIota1 Bányász SK elntjker Galambos Istváo, nagát I értet d en val1Jat'tEn magam
Iabdarug voltam' v1lágéletemben, de eg'y pelc1g áen tagadom' hory a v1vás azép sport.
Hosy a vlvásnak náIunk ls J v je van' Jov Je kell hosy Iegyen.ll Onnan, hosy a vfuos hl-
vataLos vozet i u8yanozzeL a természetessé8geI fogadták városukénak ezt a baJnokságo .

Neb"éz vLdéken vlvást cs1náIn1. Á pénz, rnég a sporbcéLokra szánt pénz ls soks?'oTI
sokkal el bb kell násra, mÍntsem vlviísra. De lfu' vannak olyan várrosok, vannak olyan 9In-berek, aklk m'ással talán szemben Ís ,/esetleg más mellett/ éppen a v1vást váIasztJák. Eg
vannak olyan váIIalatokI aneIyek éppen a vivásra haJland k egészen konoly osszeget 4L-
dozn1, pontmabban t1szteletdij-vásrál'rlásra felaJánlan1. PéIdául Veszprém neryében. Eg eÜ
még m1nd csupán eg:y1k osszetev Je opt1nlzmusomnak.

á verseny el ttÍ fogadáson elnézÜen a vldéki vlv vezet k vezérkarát. Sok ítl s' J 1
Ísnert arc az életkort meghazud'toI f1ata1os leLkesedés 

' ame1IyeI évttzedes trarcukát
vlvJák szerte az országban szeretett sportáguk érdekében' De a sok rég1 lsmer s kcjzcjtt
sok f1atal, kevésbé lsnort, s t, el szor 1átott ember. Fíata1 testneveI tanár, volt
versenyz , nemrég végzett f1atal v1v mester. Áz uj nemzedék, a f1ataI gérrda. Amely hl-
vatva van á venni najd a váIt botot az td sebbekt l, anrely - ahoI e:lro mfu az éIet szabta
sziilrség ugy b"oz a - nár át ls vette a kltiintet negblzatá-qt. Tehát vannak uJ pr kátoral
a vivásnak. Ak1k a nehézségok ellenére ls vállalják a m.unkát. M1nt elíjd'e1k.

Még a 1e5jobb családban 1s szoktak néha veszekednÍ és clv dnak a v1v k ls éppen
eleget: H_ory a vitá1k sz1n e kÍvétel néIktil a vlvás el bbre vÍtelét pr bálJák céIoznÍ1
az négis leg1nkább llyen alkaLmakkor deriil kl" Például a vldékÍ baJnokságon, amíkor sé-
g;ibeni kell eg_ymáson. Segltenl, mondJuk a vldéknek - hogy J l s1kertilJcin a baJnokaág.
Es ilkkor f város1 versenyb1r k' "fe5yverkovácsok't és vezet k lilnek aut ra, vonatra, nen-
lek és seg1tenek. Nerr kérd"eznek semmit' nem v1táznak, hanen tesztk, an1t tenn1 kgl]-.Ilyenkor j látn1 a v1v életet.

Ég akkor nég a versenyz r..r' L ery sz t geín ejtettem, ped'1g.am1 tortént t 8Z az ér-
deki.ikben bortént, és nlnd1g..ls az érd'ekiikben torténik nqJd. Ám hadd nondJan elt neg-
érdemelték a Í'1g'yeImet, a tor dést. Valamennyien. B.Nary PáI oIlnpla1 baJnokunk1 ak1-ezuttal Ís péIdát ad'ott sportenbert nagatartasb 1' eg_yszer[.ien azzaL, hogy a gzloinokt
klub sz1ne1ben a vldék baJnokság;át ls éppoly becsesnek tartotta, m1nt nénrzetÍ váIoga_
tottké4t a v1Iág Legnagyobb versenye1t. Nen el s'zcjr tett lgy, és b1ztos, hogy nen utol-
iF": ÉP rrregérd +pr[g á" rtgyerm9t," tcjr dést az a eon' 'a ÁBá';ouuará-'inév[uÍ[,o; uroo 

' 
-

f1u és leány' akÍk kijziil meglep en slokan nem ls olyan "vÍdék1egen'|'forgatták a fegyv rt.
Nom bÍzony'. Hanem feln tt m dra, szépen és eredn nyegen.

ktizdelnet hoztak. Á tavaIyÍ bajnokok
férf1 t rben avattak uJ ry ztegt.

Ez késztet nlndenek f elett dertiIátáqra. Dávld Sándor



I{atowici versenyek 197I"
Á lengye1 vlv sz vetség L97L.Iv.L6-lB-án Ka owicében rendezte meg a hagyonányos

'lliloIodyjowsk1w kardcsapat'emlékversenyét' ameIy sorrendben a L7. voltl Volan1nt a|lFinsk1 ott '' kard egyén1 versenyét.

A csapatversenyben
a leng'yel és a maryar A
eg-yén1ben 1ndultak.

Kard csap.at versenyr

8 csapat vett résztt a bolgár, franc1a, rornáa' NsZKt a SzwJot'
és B csapat. Az olaszok lekésték az lndulást' s lg7 csak az,

Á maryar csapat Maszlay T.... vozetésével, Gerev1ch és dr.. Mendelény1 Tanérs kci'zreniikti-
d'ésével Kovács Á., Mar th P., dr. Moravcsik E., Hammang F., Gerev1ch PáI és dI, uqff
Zs o1Ü lndu]-t t --
Eredmények:

Magyar - Román lor6 {iíÍl;"*3"**í;á'B";:'T"$il::*; ffiÍf;e,Í-í-í"# .r"'
!etrg!-Ilan9-!9 1016 /Mar6t és Kwács 1-1, Gerevich, Hammang 2_2, lI1. VaLLé ),

Ramez 2' Qutvrln t tls Bonlssaát o 8y.7
Maryar-Lenrye1 10r6 /Mar t' 9ule!Icb' )-1, K-wács, Ha4nqn1 2-.2' 1lI. Paw1owsk1,

Kaveczkl 1-1, Ncnrara, Majewskl O-O gy./
Mapry9lország-NSZKlr8l8 /59tav /Mar t, Kovács, Gerev1ch, Nary 2-2 BT.r 1Il.

Wieschold )t Du,qchner, Covents 2-2, Hijhne L W./
Szo,jetun1 -Mapryarország 1ol6 /TíT:'ft"ll.l'*f,inl-I:'*lT#;,"fi#fiffi*íIr'ff' u/',

Á csapaWerseny végorednényet

Yersenyz 1nk eg'yéni
2L 6y ze lemr 75 %

L5 't t 5r%
10 tr z 68%
10 rr r 68%
Z ,t t 4j%
5 't t 62%

I. csoportl
Szlgyak SzovJ. 4 ff.
Nazlynrow SzovJ. 4 &Í.
Kawecki Lengy. J gy.

Moravcsik Magyar I gy.
Nagy Za. Mag-yar O gy.

II. gp opor b I

Mar tLr P. Magyar 4 gy.
Gere'v Ích '' 1 lf .Raklta Szovjet I uv.

Bazenow Szwjet 2 gy.
Nowara Lengyel O gy.

I. Mar th Péter
II. Rakita

ITI, Nazlymow
fV. Kawecki
v. Gerevich Pál

VI. Szidjak

MelgTarország 5 gy.
Szovjetunl /i gy.
Szovjr,itunl ? g.J.
Lengyelorsz. ?. gy.
Map5yaror:szá11 ] gy.
Sz ov je bunÍ l. By.

J; SzwJetun1 ' II. Magyarország, III. I',en5yerorazfunÁ'|' rv. NszK' v. Ronánlar VI. Bulgária, vÍÍ. tr'rancÍa_
ország' vI]I. Ilengyelország rBn.

s zeleplésénok klértékelése t
Mar t Pétor 28 asgz
Kovács Att1la 28 tl

Gerov1ch Pál 16 lt

Dr.Nagy Zs olt 16 tt

Hammang x'erenc 16 rr

Dr.MoravcsÍk E. 8 tl

Kard 9g'yén1 verseryr
K1Iencedlk a1kalomna1 rendezték neg a 'lFinskÍ Ott '| enlékversenyt. A1rrskl ezredosa 1ongyel v|'QFpolt-9gylk legkierne1ked bb vezérewén1sége és t bb évén át a IengyeI v1v -gzcjvetség eln 'ke volt. Á maryarok tránt érzett sáereteté ktjzlsmert voLt, /

_,_ | 19r9eny9n 71-9P tndu1takr-6.szoyjet, 6 mag7ar, 7 bo1gárl 5 rornán' 5 nénotr 5 fran-cta, 4 oJ.asz, 1 anrerlkal' 1 angol és )L leiryel'--
A versenyt vB rend-qzerben bonyolltott,ák Ie.
Ez a verseny tsnét_naryBzerti mag-yaÍ slkert hozottr Mar t Péter veretIenii1 rryerte

meg a kardvers9ny9l amelynek mez 'nyében néhány maryar és olasz versenyz kivételéveI ottvolb a kardv1lág élvonala.
A dcjnt ben Maryarorgzásot rMar t Péter: és Gerovich PáI kéw1_qelte.
Kozépdcint l

D nt'r
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Klért'éke 1és r

ar th PéteI az eBész verseny 't'olyaná! naByoo en,:rgikusan, j ] Ytvott' a d't'!t ben
!té ! fokozatosÜn javult és vitathatatlan ba1álatokka]' b1ztoga! !yeIte s ué.rk zést' B
l.5y az egész verselyt' naga niigé utaaitYa a gzovjol' viláabaJnok Rakitát' szigyákob ég
Nazliroowob.

Gereb1cb. Pál 1gen J techn1ka1 akcl kkal' rámen s gy zuiaka rá.ssal érte el elednéryét.
Ea taktikaila8 tség fejl dik' utjy ut l ri nagy el djét - apját - eredBélyeibeb.

J sreal&ényDek kijlyYelb'et e1 a ki'zépdijlt be ju ottak 'l'e1jes1tné!ye is. Nagy zsolto!
lábszoct tijbb évcs kIharyá.ca' ant f<'1eg ftz1k81 er lléLbeE nubgtkozik neg. Han4áirg ered-
nényc az,]rt il dicséreld ' nerL sulyos család1 gyásza e]le!ére - édesapJ8 balt'ue8 -nlllde!t 0e8te1't j sEereplésiilk érdekébe!. Ko1ács Áttils eBészaé811c8 !en voIt reudben,
de 8yi'zniakará.sa igy is a velBelyz k ni!1'aképe lehet. Moravcgík fokozatosaD és biztosanfejl dlk' 3 h9 o]!,v os1 hi.vatása nen Ítz títj6 e1 a pástl' l' ury né8 sok szép na8yaI BlkeTt
hozhgt számuDkÍa.

Á dijlt t eryébk nt 8oo f s oéz kiiziinség szurkolta vé618r anl elkelne a nl haaal
v erd eoyel !ke! 1s.

VTI. Valee
VTff. Hammang

TX.'Bazenolv
X" Dr.Moravcsik

XT. Dr.Nagy Zao)-t
XTf . Nowar.;

Francia o.
Magyarorsz
Sz ov jc:tunl
Magyar orsz
Magyar: ors z
Leng'ye I ors

l. Horváth A. sKsE'
tnLrt sibést nyert"/

/l. Nadlrázy S. DVsc'
tJ. G r1'.eY J. BGY SE /+-a

5 . 01áLr .I. f}GY [jtr;, o. |li_bay G.
rJ-l..o. rnin sité:lt rlycrLt:k/'.

tj(iY ^''ill. /lu e]so trár,otu I.[. o.

ll(il: lj'lj]' '/. Berrkij l). sKÍjE'

, (). / 1' r.ég z.*

JV". liadnay Il.
VI:t]". Vet Pér:sr

tíErlSENVR L IlíEttSENYItE
A BaIassagyarmati sE L97'L..[].Z-B*án 11r.tr. 1]f'j. ti.lrverseI]yt -rendezett ?., t' 'rés7,-

vé:bel ve-'1 . /B r1r. orjzt ,\t ./
:1. Kiss A. DVSC, , " AÍgner J

I()'/1" tI.2t]-árl IIJ.o. kar<1 ver:senyt rettclezt;bt, 1/t tndu1 vel Lr

,i'. SuIyok G.y. _DVSOr ]t]-: '|íbay G. Í]GY [j!]' Il1. ijc-rur<xji Il. Qi-l1,;'l .1 Iv. 0sál;tr I. Debr'e-
ceIl ' V. Ordogh r. Ceg1.écl , Vr. 'I'erszb,yánl:zlry '7," ()i;gl (:i-l.

i)\_rrLr(.r()U

u 4. a'Ltitl,40 Í'íí ((:í:1 /,Vt'''t,tlLelvtr.L ]-l .t.r. ki]t,rl VL-.Í'[Jcn.yL t'rjrlt'tí'itt.>LL,

, I l-1. Pr
'|iitt r.,rt [j "

()(i()()oo()

A PEAO L9'7'L,I.rl.'-én r.[I. o" pál:L;a jt r: VtjI'Í.lt:tt.yt; 1't:ll(i|:'|ilt}t/t; 'l9 /1 L II lVétclév e1.
I. Kíjros1.I: P..p4C, .f]. Bank J. Pécgt j]0., 1JJ. Ág.falv.y l'. [:lzlteIy,

PIIAO' v. I{almal L. Pécsl Do. ' VT. Czl.mmer: P. PtlÁo' VIT. Bo['r,étág Plr;Ábisr.
ooooooo

Kecskernéb1 oÓzsl L9'7L.IT.21-én IIf . o. ka-rci']u,,",r"nyt rert11ezett 224 r
l. lletjdu Csepel'-TI. Nádar:y os_repel, l..Í'.l..'l]akácrl Cse;pol, l'V. Rag1lr:ytl!i40, Vl . lrlnder Csepel.
Up5yetrrcsak 1l..',')-1.*én rJJ. o. rrrj1 tÓr" vr-:rlre,'n.yt I,e-'tit1ozett 24 1nc1u1tiva1.
1. }' Idl Osepo1, l1. !'orczek ÍiZÁNK, I.[J-. Rákay .BJt)Ác, IV. Lajos K. Do.., V. [iarkatl

u. Do.

VI

A Ljfill V I.T,I . Pus kin
I . Erde j P. ÍíoNV . 

'Pa.j<ir Á. VAS. , vII:

tnduIí;vaI.
Csepeil, V. Berky



Tatabáqra1 Bályás z sc 197l.Tv.4-é! TII.o. ffi. üőr YeIselJÉ rendezet'E 
'l 

hd'ulóvsl.
1. Lipót .I.' II. vörös I.r ITT. vondégh J. TB.sc! Tv. ErőBt,I. TÁTÁ' v. oBerhidÍ Á.

GE,Ao' vI. Gáts T.GMo' vII. Tóth Á. GEAC 
' 

VIII. soós P. GY.ITo.
' 197l;Iv.18-áD uerye1 -tór baJDokság erealEé!öret

traralr I. Eovróc g J. TBsc' II. Nary A. Ép.Pet.' III. lipót TBEo.
Nő1 tólr I. Eatola E. T.ATÁ GY.' TI. HeÍlcz r. TATÁ G1.' rÍI. szí8etl E. TBsc.

. Ffl.tórr I. KoYác6 J. TBsc' II. vörös I. TBgc' III. IJ1pót J. TBsc.

Á'oEár@ ue&/e1 VsZ Egltet8onba! 1971.III.21-én Középlskolal Yergelyt reldezoütl
Eardt aasr Á.' Ir. BaraqlaL Z., IT.I. veldég J.' Ív. lÍur8kö'1 s.
Flu tór! I. Grosz T.. Ir. Yenalégb J.r III. ulakö'í s.
Nől tór3 Eatola E.r II. Sz1get1 E.' ÍIÍ. webe! G.

oooóooo

TeJér lÍeryeí lsz 19? L.II.?r-á! Du!€uJYÁroson körzet1 párbal tór.Y elBenyt rendezoütt

' I. Dr.Kovács A. Dtrs 
' 

II. Raalnay B. PEAo' IIÍ. Hoxváth l. A.a.

Ikalu6 AI;BI RIGÍ.A s5ékeBfehérYárott 1-97 t.Iv. r8-á! orBz. TI.o. fft. tó! velselyt
relatezetü rl 1latrrlóval. /ÍI.o.8r'III.o.r./

Í. Eereeztea J. Á.R.. Ir. Táuai l. R.Ev!o. III. szabsatk8i L. Á.R.. rV. G!és! B. Á.R.'
v. cBászár T. osc ' vr. Gaia J. ST., vrl. zakarÍáÁ Gy. Á.B.' YÍÍI. Ja!dá.8 L' A.R.

o oooooo

Á sopron1 uirc r97r.rr.a-á! soprolba! ffi. üő! verBenyt renatezett 15 ílatulóv8l
/1 II.o, L III. o./

I. Erő6 P. s!íÁI.c 
' 

1Í. lán8 E. sl'AFc ' 11Í. lid1berly si'.ABc' Iv. Lőrlnc Z. ETo.

197I.ÍI.7-é! k8!d 29 inalulóv aL /6 II.o. 2IÍI.o./
Í. Láng E., Eosztra Láazló' III. F1alloczk1' IY. trlss Á.' v. Nénleth !.' vr. Gabrvaj.

G., VII. Gu)ya G; valaBellyt SI(AFC.

I9?L.IIL?. nííÍ tór versenyt relalezett 15 íldulóY8l.
r. Hoffnall I16E' II. BallaÍ ÉP., III. Kovács svsE' rv. Né[eth E. Sli.lIo, V. Beu Á.

E'rol YI. trozná E. E"ro' VIII. Eorváth slÍAl'c.

ooooooo

vag regü.ei YÍvó Szövotsé5 Eölneldeo l97I.III.r4-éi III.o. nő1 tőr Yers€ryt !e!ile-zett 22 ÍDatulóvgl.
I. TÓth I., Pápa MÁV, II. Horváth Zs. Korngnd, IIr.

V. Pápa MAVr v. Palágy1 J. Szhely, vI. Horváth A. sMAFc'
Gy rváry Zs. SIl[AFc.

Horváth É. Kormond, IV. Turcsány1
vrI. Horváth B. Sahely' vrIT.

L9? L.ÍI.?L-éB 1I.o. kard verBorJrt rendeze b sz@bathelye! ,4 1!du1 v81.
I. Dr.Gy rvárl s. szholyl II' Tlgz talt B. verJé6z. III. DauB Gy. sEhelY. Iv.

Gé@981 B. suATc 
' 

v. szentnarJal T. B.Yeryész' VI. Káiács ony J. B.Yeryésá' vII. BéncElk I.
suhely Hsladás' YIII. P .s ztor B. v6slégz.

ooooooo

Békéscsabal var06' Ts Békésc8abá! ].971.II.r4*én orsz.ÍI.o. n 1 t r verselyt rordo-zett 1, 1!dul v 1.
cz8b8t_r. s?.Post..' ITj_-Gá_ll 4. gu.!9"9.' TII. Jann1tzkl É. sz.Poet., W. Gyarn8tl

E:-PcgaP"' Y. 4l99_A. BcB6ba' vr. Buzás M. T riikáztn., VlI. Turcsány1 I. T r ksztm.l
VIII.Gubac I. BYTSK.

ooooooo

A Gy r1 Ép1t k Gy riitt L9?L.II.B-án párbaJ'b r versenyt rendoztek 7 lndul va1.
I. Uzso\r Z. Éplt k, Ir. Tállal L. ETo' rff. Nagy S. Ép1t k.
Rába ""u" ETO Gy r tt Lg?1rI.28-án o.rgz.III.o. kard velsenyt rend'ez ett 51 Índu1 -val .

r. 6zab -A. |*p"^sYr. II.. lqsy 1_;-_no3!9Í89nr rIr. Patlal !. ffio, r"V. Kocslár M. ITSK'V. Papp J. svsE, VI. Gciriigh E. Pápa MÁV, VTT.-Torlzka J. Pápa MÁv, t/rÍr. IIIé,q A. ETo. '
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L97L.IV.4-én IIT" o. n i t rversenyt rendezett ?.o indul vaI.
I. Romléh.ner É. sMÁFc, rr. Turtsányí V. Pápa' rII. Hoffey Á. Pápa' rV. Dcjncjtol K,

Pápa, V. Budal M. ETo' vI. Gy rváry Zs. SMAFO' vrl. Várhe5y1 E. E[o' VITI. Némotb Zs.
ETO.

Szolnok nnegye1 Vív Szcjvetség szolnokon L97L.II.I4-én IrI.o. ffÍ. tor versenyt; ron-
dezett 1+ lndul val.

r. Kj-ss Á. DVSC, Ir. Halász G; DVsc' ITT. Nádház1 S: DVSC' rV. 'Iaho J' Sz.MÁv,
Y' osáth I. DVSC, YI. peke r. Sz.MÁV, VIÍ. Nádor J. sz.MÁV, vrÍI. Nagy G. Sz.MÁv. '

Szo}nokon L97'L.IV. L8-án olsz. II. o. n l t rver_qenyt rendezott 40 lnd.ul vaI. /L5 Tr.
on, t0 IIl.o./

.I. Gá1I Á. Sz.Pos . '..Ir. Szelel M. sz.MÁV, r!I. Gyarmat1 E. BVTSK, IV. Szatrhár1 G;r'.
sz.MÁV, V. Turcsányl I. íiirtjt<sztm., Vr. Hajdu Á. H d'ne-z v., VII. Kiss Á. BVTSK' vrrl" "

Dirn E. Sz.MAV, IX. Huszka A. Sz.Post.

Szeged1 Postá.s sK. Szogeden lg?Lr'.;::;":""". Irr.o. n 1 t rversenyt rend'ezett
22 indul val. /'/ ITI.o. versenyz /

I. Huszka Á. Sz.Post., II. Kluts1k G. DVSO' III. SÍmon J. Szentes, IV. Debrecenl E.
9'.P9"!.'-V'--Gonbkot F. Sz.Post., vI. PaII s A. oVSc' vII. Benczédi I; H.IIEDGZ' YIIr.Zselleér I. H.I\mDosZ.

L9?L.TV.l8_án I.o. kard velsenyt rendezett 20 induI vaI. /I.o. I' rI.o.6, IrI.o,6,/
r' Bárdoczx} A-.- S..Pog-b., II. BáIÍnt B. BsE' TTI. Sziláryt A. Sz.Pogt., rV. Székety

Gy. BsE' _V. Tolnay M. BSE' vI. Romhányi B. Sz.Post' vTr. Dr.Tekul1cs A" SZEOL' vIIr. -

Sormann J. Sz*Post.

6i3r666i6:6)6) 6r$66i6$l$66)66)6ld$

maro$, $zéltglu, od0uári 6s a román Dinu guO'zÍitt

RendklviiL érdekes és hasznos kezdeményezésnek, Jo versenynek 1elrettek szerntanu1 a
B.udapestl Vlv Szovetség J vortáb L azok a szurkol k, akik vasárnap dé1el tt kirnentek B
Sportcsarnokba t &Z tjt város '- Moszbva' Vars , Belgréd'' Bukaresb és Budapesrt if Jusfuíviv lnak ktizdelmeire.

Á fegyvernemenként1 nyolcas dont be a rendez k négy haza1 és egy-egy ktilf ld1 ver-
senyz t hivtak meg. SaJno_s, a szwjetek t'roz kot nem hoztak, 1gy ezekben 8 számokban
egryeI tijbb magyar Índ'ult. Denk la-qzl nak, a B'VSz elncjkének megnyít szava1 után votte
kezdetéÜ a t bb rás kiizdelem.

Négy-néry csorte levlvá'sa után a k vetkez yoLt a helyzett n i t rben Tordas1 Ild1k
veretleniiI áIlt az élen, és ugyancsak veretlen maradt u fiuknál' Molnár, valarnÍnt a kar-
doz knáI Ged várl és a moszkva1 DzevalJovszklj. Á parbajt rben a leng-yel x'orczenszky a
magyar Varga és SzékeIy I-I vereséget szedett sgzo'

Kardban dÍjIt eI loghamarabb a velgeny. Á szovjet f1u 1y zeIni sorozatát Tábor István
rnegáIJ.Ította, így Dzevaljovszk1J e5y veregéggel áIIt kl' a továbbra is veretlen Ger1 vár1
ellen. Ha 8y Z' uJray|vásra ker[i].b volna sor az els helyért. Ez nem kcjvetkezett be,
mert a magyar f1u p1llanatok aIatt )tl-re nyert' Á lányoknáI Tordasl veleséget szenve-
dett Maro-qt 1' lgy nindketten I-I vereséggeI fejezték be a veIsenyt. Ug-yanez torténb a
flu t rozoknéI is, ahol a román Dlnu, Molnárral kertiIt holtverse;nybe. Párbajt rben a
vars i versenyz két vereségge1 kiesett az els ségért vlvanti csatáb L, Varga és Széke1y
vi-szont továbbra is veretIen maradt, igy 1tt 1s ujrav1vásra keriilb -qor. A ho1L_veÍBonye-
ket eId nt csorték: Maros_Tordai 4t)t Dinu-Molnár 5lL, Széke1y-Varga 5t1.

Öt várog vergenyet
N 1t r:.1. Maros Magda ,/Budapest/ 6 gozelem, 2. Tordasi ,/Budapest/ 6 &Í.r 5, Haj-

zer ffiffi!6í[/ 5 w,, 4. Draga ,/Bukarest/ í 6y,, 5: Hecsel /Buciapesu7 ) sÍ'r"6.'nerovsát<y
/nudapest/ 2 8Y.r 7. Kolosn1cka /Itars / I ey;', B. Rat1usln ,zBe\grád/ a sv.-

_F!u t rg I. Krlszti,an linu /tsuka,rest/ t-, gy. r 2. Molnar' /Buriapest/ 6 Sy.r ). Somodl
,/Buda'E6EEr4-eJ. t 4. Til]-y .,/Budapes1:;./ 4 8x.r 5-. Zyclt Aars / 16Y., 6. Kovácá Gy. /Buda-pest/ 1 1y.t 7, Kovács I. /Badapest/ 2 gY.r L]. Neckrrv1c /Belgrád'/ l gy. '

. Párba..it nl I. Székely ZoLtán ,/Budapost,/ í_.l 5}., ;]. Varga ,/Bud:rpcsrt/ 6 8Y. r 5. Iluba1
,/Budapest/ 4 By. r 4. Solonlkov /Moszkva/ 4 Sy. r 5. Forczenszky /\,lars6/ ) W., b. Papp
/tsudapesst/ 2 gy. r '7. Zidari /Bukarest/ 2 Sy.r B. Z,oric /Belgri ./ .l Sy.

t1



Kard: 1. Ged vár1 Imre /Budapest/ ?
/BudaEéE'-V + ff.r 4. Gulácsy ,/Budapest/
/Bud.apest/ ) gJ, r 7. Marln /Bukarest/ 2

6Y.l 2. DzevaljovszkiJ /Moszkva/ 5 sÍ.r ,. NyuI
4 s. r 5. Rymsza /Yars / J gY.t 6o Tábor L.
gJ.r B. Masa /Belgrád / O {y.

FELS ZABAD U LÁsl VívÓvERs ENY

Kama::ave1seny. I{a j t emlékszem' T1tIy János mondta rír nég el zetes9n'_ |mikor eI-
d 1t, hogy a uá"uá',y a vasas Pasarétí ut1 viv termében keriil sorra. TaIáI JeLz " Es
pá"i, tioiápi zászl áisz a teremben a pa_st ktjriiI szék_qorok, d'e nemcsak a székeken liInek
hezak, hanen;;;'i;Épárxányon, Teg a.garokba toIt szakosl!áryyezet í asztalon 1g. Szám
sáerrát nincsenek nagyon soi(an, de-ahhoz igen, hogl jelenIétiikkel negadják ennek a teren*
nek, ennek a oá**"u6 d'élel ttáekr otrnek a-nerizetÉozi vorsenynek az tinnepi hangulatát'

Kamaraverseny. Megb.itt, baráti k rben, barátl verseny' Moszkva, Vars és, Budapeg!
van Ítt a ter"Áu"h, neáy sz vjet, né5y lenfoe! és nyol'c maryar.Ylu . Moszkva tobbok kij-

'ott-á 
-vírasb" jnok'csa[áttas íukjancsilnk t-Í(iitdte l -Teg q YoI! itj *"ágí vir"eP"dlok'' 9.

náiogátott-Eo' 1;ovát i'koveixént , Varq a volt-vlt-ágbaJnok.9qny"4t r. aTtán PlonkowskÍt
és nEs f1atalotat. Budapest két cÁapatában az otÍrnpÍaI és vilfubajnok Pézsa Tibor'
scr'*rtt Pát' d'r.Bakony1-Péter t'fogadták!| tobbek kcizt a venclégeket.

Egy dé1el ttre va1 keIlemes, érd'ekes és izgalmas-versen{. Ünnepí találkoz ' 
néhány

o"g_yoo"á uép ""c'rte, 11omoly, de nrélsen ''vérre men '' kiizdelen, 18azÍ c-qemege annak, akl
1gáLán saeretl a vlvifut.

EIég sokan ezeret1k még.

Varyl tsxeétb A Bud'apest1 Vtv szcjvetség mlndenesetre t o z?L.9 ye5!ennyol'isnét és
uJabb píráa[ adott arral gsináIni kell, szeIvezn1 kell, l'mozgalol'] kell a v1v éIetot' El

alikor ielpezsdiil neg1nt. Ís ujra naryra n az ért k és szeret k tábora.
Kamaraverseny. Utána obéd 9 helysz1nen, _p'ohárkijsz nt.g[r

emlékezzetek ma Jd" Budapestre. ''Es ti gyertek Moszkvába|l . "Meg
Nándorl T..,ilqzLo, a D{SZ rendez stábJának feje már a pást

dlk, s a terem lassan elcsend.esiil.. .

RészIetes orednényekl
Budapest Tf - Budapest I 4r0, Moszkva-Vars ls!_, Budapest f-Vars ZtZ, Moszkva-

Budapest iI. ?-t2, Burlapest II-Vars 4t O, Budapest I-Moszkva JtL,
A csapatverseny g-Y zteset
Bud.apesb 1I /SzoLnok1, Perjámost, Erd s S..' dr'BakonYI/, 2.

LukJancsenko, Gortov, GLazou /, 1. Budapest I, /Maros1' Nyoniárkay'
Vars ,/Kamecka , Mb oiskl , Plenkowski , Ochyra,/.

A csapatverseny aLapJán számolt feryvernemenkéntí eg7éni gy ztosekl n i t rl Maros1,
férfi t rz PerJárnosl, párbajt rr Er s S., Kardt Bakonyt dr.

néhány szerény a jandékt
Vars ba, J ?ft

s zétszereIésér I Íntézke-

Mo-qzkva /Koro1joval
Schníbt, Pézsa/, 4.

L2
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Elfogadták aZ j amat rszabályt
!E!YD[I ÍEGYE{ Áz oIIIPIIT vlRsufrzl?

Eárm héttel eze1 tt iilésezett Lausanne-ba! 8 NoB Yé8rebs jt b1zottsá 8' s a Elp .roo-
bilottBág á1tal kídolgozott torvezot f bb vo!ásaina! flgyelenb evét elévol n dosl ott8 g!
aeat rsuábály , az ug}ne1ezet 2F. p8ra6l8fu6t. l NOB 74 ta8Ja 19Té1be! száYazott a er-
YezetT 1és ollelszavazat nélkii1 elfoBadt8.

Áz uJ szabály 1egfoEt6abb nondanival il
I. áhho!. hoEy a veraelyz ÍéBzt vetregse! 8z otillpl8i Játékokon' ÍsztolnÍo ke1l

szellenében éá erÉ lceében ai olLnpÍa1 h8gyonályt, nás odlagos tevékelységkélt lelI feI-
ioá;ig ; sportotl aeelye egy !1 k dvteIéíÉ' 1 i.ii á!élkij1' hogy bá.Tn1ly D e1Ielázolgálta-
táEt ettogáana a'sportban vái r szvétetéé.rt. !étfolntartásl eszk ze1 lee szárnázhatnak'
nég csak sszefiiggésben son l hetlek 8 sportÍ l eaetlegesé! fakad 

- J Y9d's1etrn6l. _oly8n
egáfu z onc1át keÍÍ kl8lakitslla' gEe\Y bíltositJ8 Jele!ét és jiiv Jét. Az olÍ-EpLa1 Ye!-
eényz nen tehet prof1. sen v1sá zaaEat rij8Ít e t h1Yatá6os versenyz , aen félprofl' B6!
nneá anat r,t-ként 

_ nyllíántaltott Bportol es/etle! Bpo!tá8bB! sen. [eu ealzhet! okt8that'
képezhet' versenyz -ket - s ez nultjáÍa 1s vo!8tkoz1k - 8!c/agi ha6zonBze]_'zéB céuával.
A kezat kát leYel spoxtokt8t k réBzt vebetnek az o1LmpÍán.

2. Á versedz lek tIsu teletbe! kell tart8!18 lenuetkiizl Bziivotségélek szabá\ralt,
Eég ha azok szl8_orubbak ís a NoB el básc1!ál.

A NOB szempontJal a koryetrez kt

a/ ELtogadhatatlan, hogy a Yorgenyz novét' fényképét vary sports1kero1t kijzvetIe-
piilt Yag-y kozvetett n don rekIá.BcéIokra használJák fe1.

b/ A ve'senyz nem lrhat clkketI nevét sem adb.atJa oda hason]_ céIra. SaJát elhatá-
rozásáb 1, az ÍIletékes szervek engedélye nélki.il nom szerepeIhot rádt ban' telev1zl ban,
Yag-y ftlnen abban az id szakban' am1kor mÍnt olímplal sportol t tartják ry1lván.

c/ A nenzetk zL szdvetségek Bzlgoru ellen rzést ke1I' hogy gyako:rolJanak a nemzetl
szCjvetségeknek a sportszeIek reklámozésáv aI kapcsolatos szerz dése f l tt' s a sueIu déÉI
násolatát meg kell ktiIden1iik a NOB-nak J váhagyás vé6ett.

). A versenyz elfogadhati
a/ 'Iámo1atást hazáJa olimp1a1 bizottsága' vagy sportszcivetsége részér 1 sport-

versenyokre - az ol1nplát 1s beleértvo - val felkésziilés és azokon val részvétel lde-
jérc:. Ez a tá"mo6atás k1zár lag az elszállasolásban t 8Z élelnrezésben t 8Z utazérsl kijltsé-
gekr a sportf e1szerelés r SPortlétesltnények, ed'zé.qek blztosttasában, orvos1 el1átásban 

'vaLarn1nt a nap1 é1eln1szelsziikségIet célJaira adott zsebpénzben juthat k1feJezésrer. de
csakÍs az i1Iet sportág nemzetkoz1 sziivetsége, vagy a nemzet1 ollnp1al b1zottság eI trá-gai a1apJán.

Az edz táborozás, amelyet a nemzetkcjzl sportszrivetség' vagy a nemzetl oJ-1nptal
bÍzottság j váhary' áItalában véve barn1nc I]8Pl de egy évben senm1képpen nem bal-adhatJa
meg a hatvan napot;

b/ az ed'zések és versenyek k zben el fordul séri.Ílések ellen1 b1atosltás ellen-
értékét l

c/ tanulmányi osztond1jat' aneIy tudása továbbfeJlesztésének és nem gportslkere1-
nek sz lt

d/,liJakat a versenyek végén a?' tIIetékes nemzetk z1 szovetségek áI a1 megszabott
és a NOB áItal. J váhagyott határokon belriIt

e/ a NoB ellenzl a keresetktesés mlatt tcjrtén anyag1 kártalanttást, s csak rend-
kÍviili esetokben ért veIe e6yet. Ezen eg_yed1 esetekben a nemzet1 olln'plaÍ btzottságok,
vary a nemzetk z1 szcivetségek engedélyezb.etlk a kfutalanltfut, de csak olyan mértékben,
hogy az oIínptal részvéteI, vagy a nenzetkcjzi sz vetségek áltaI J váhag-yott nary nenzet_
kcjz1 események lde j én f ed,ezze B sporto1 f 1zeté-qÍ ktesését.

Az uj szabáIy lényegé.t teklntve 1gy hangzlk. EIs visszhangkénb Marc ilodler, a Nem-
zetk z1 S1 Szcjvetség /l'I.s/ elnoke a kovetkez t jeIentette k1r |'Jobb, n1nt a régí'volt,
de sze.rlnteru nég nlndlB nen eIég J .'' Á ne'Ves llportvezeto n1ndeneseire reménykédlk abÚan,
hory az uj l',rzabáIyok alapJán 1ndulhat a szappor 1 ol1mpián az.edd1g tila1.onmáI rruj ott
tIz alpes1 nlel 1-9, miután k kezd ke oktattak az EgyestiIt ÁIIamokban.
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\ ta egy szabátly kcirril
Képletesen sz lva 

' 
' leb olyol at ott az e1; fordul az Ldel év !enzetk zi íYlv Yerse-

lyéboEfi. vlváaba! ennek a fordu1 nak a leYe selejtez ' é6 tul8Jalolképpe! akkor cBolek-
sEiink helieBen, he az oddl lezajtott lenzetkiiui versenyeket kiiriilbeliil e!!ok 1s fogJEk
fel - n1k zb ! es/-egy píllaltást Ye iink el re, a kiivetkez6 foralul kra 

' 
s t a'dalnt re''

a bécs1 v1 1á8b 8 J ! ok_q ágIa .

Á v1lá8baJ!okt I elalsz e.!?

Áz edatÍE le!8Jlobt nenzetkiizi velBelyek kolkrét eseEéÍyel nolle b ugy8n16 péld'ául a
fr8Dcla 5poÍtsgJt ba! egy Ee8lebet sg! "eIvíI kérdéer l í6 62 eBett' nev zetesen arr l
a Yersolyr.elalazerr 1' gnelyet az ctzttík és a u'aByal' v1v sz Yetsé8 k z Be! JaYaBolt a
vÍlfub8Jlokságok leboryol1tásá!8k reldJévé teort. Párlzsba! a tr{olal Eupát ezzeI a nog-
o1dá6sáI reldezték' a tapa5ztalatok azoBba! nen g-y zték neg e$rértel_niie! a f']rancla sEak-
enberekot. Á Eég el ttiink á1l Yerselyek kijzijl uryslcsak Pár1zsban a Rcumel Kupát onnok
elle!ére nég ezzel a relalszellel vlvotJák lo' de leB aehéz kiolvasn1 a sorok kiizijl' bogy
9 f!a!c1ák szive azutá_! 1s z egloEes kiesé6 felé h z.

Á ve.rsenyreldsz er kiiriiIl' iJm J évt1zeales vita /ttjbb' kijzbe! v1lfubaJ noks fuoko! ís
k1pr bá1t ve)rs Eyf orn val,/ EÍlt 41ndÍg' ez tal La elevenbe vfu . EÍszen egyál alár len
nilalesr' ho8y a velsenyz klek nllye! k rtilnények kiizijl,t kelI k1bárcolliuk a he\yezéseket.
.Az utrákok kezdenélyezte JaYasl8t !éByes csoportJaÍv8l 6gyea1ten1 lÁtBz1k a cBoport-
vlv s és az e8].e!es kiesés el !ye1t' a flancia tapaBztalatok gzo!ba!' EÍnt a ÍJ'Equ1pe
részletezí, Eem eg_yértelniien ezt a Yélenéryt t easztJák aIá. Es'.. a dosszlé ly1tYa ' a
párbeBzéd folyÍk... a k zelg kolglesszuson ny1lván éIes vÍtákx8 keriil eég soI. Ezzol
k8pcBolgtban azolban haald' 1dézzi.i!k eEy aryar ver'seuyz 1 Yélenélyt 1sl

t'Áz Iendben vs!, hogy !Ínal1B Javasolnak' ne8vÍtaülak' elfog9dnak vslanit. De YaJoD
Elkol kérdezik nár mág e$rszer a ve]_.seDyz ket le arr 1, ho8y Eetylk reldsz lt tartJák
J nak? Elvégre noE s nenz6tk6E1 Bz vetsé8 llalÍplmstá1' vlvEak s pástoko!ln

Pa\4/lowskl bálata! t1z év

Eováog Tanás k8rd Ma.r.t1n1 $t zelné'uek értékét novelt az a lyllatkozat' Bnelyet Jorzy
PgwlowBkl' a hároros z oI e Y1lá8_ é5 e&rs zcreB olfupla1 bajnok lelgyel kardYlv gdoEt a YoI-
sely utárr a beIBE leB gportsnsk.

salnálolr, hoBy len sziiletton tlz éYvel e] bb - noDalta Pawlowski -| nort akkor el-
oonathat!á-E, hiEy ! gyvo! t éveg koronban nég vílágbaJn oks ágot t ud'l'a4 !ye]..n1. Á JolonpÍIlaBa b8n u8ya!fu ' erre nár gen!Í reBélyen'. -A Eo5tan1 verselyek csiir:té1 reldkÍviil sok
és nagy er feszitést kdrvetellek' kleryelsulyozbtt és vlá&olylag !as/ létBzá.uu az élvonal.
Har.niDclyo1c éves vagyok' hareilctit voltgE Mex1c ba!' aEikoI az oll.np1á !yerte@' és
t1zeniit évi6 otL volban Ei!al6! világbaJ!oksá8 dijlt jében. oqt Y16zolt !e! bual! ám me8_
Bo!da!l' nedd1g Ieszek eég kép6s valmenn1áre ís tartanÍ a tépést B flal'alokksl.

Á kl.tiin Pawlo,ygkÍlak hát két6éaeí tánadtak továbbÍ lettet sége1t tlleb en. tré 8é-
go1 ráadáBul nen saJát képe6sége1nek csiikke!éséb l táptálkoz!8k} ha!en aDlak s télynek a
felíeqeréséb 1' bory egyrészt a szovJet' násrég zt a naryar kardviv k /például 8 f1ata!
Kovács Tanás,/ J voltáb 1 allBba 1esz |tbéké6' Dyugodt regségen a lenzetkijzi páÁtoko!.

Az ná.s kérdés' hogy nl 8zü szeret! lk' h8 a'tfÍ8talok vltáJan nfu a kiizelJiiv6beD a
ml javulkra d lle el.

_{, nágodlk fordul
Á bevezet be! onIttett ípe zetkijz1 vlv Yerseny't et8 fordu1 Jában, a kard k1yéteI -Yel' mé8 nen léptek pástra a 62ovj t' 1lletve a le8Jobb le!8Jet vlv k.'Á EéIeJtez roÍ-

dul EyuJtott9 kép tehát ebhez nérteD kicel torz lt' b'elyes me8v11é81básbg csak a kiivet-kez fordul k a orá! keliil ngJal. A szovJet v1v k téli; korca tavaázl vérsenyeziinete koránt-
som szokatla!' az év e]s lagy leezetktjzl velBenJeir ] áltBlábaE ntldig Ís távol naladtak.
Anlért nost nég1B lEeE k1vÁlcsla! várjuk b ek Bpcs o l itáílukat ' az vezet<j edz Jiik' l,eY sE8J-
csBk e8yÍk ut bbí nyllatkozatában a1á1hat . ÁueIy1kben arr 1 beazél , hogr klsérleteznok
a felkészijlés során' a t keresÍk a nijnchell csapatba 111 flatatokat.'Áz íde1 ''velsenyÚnásoallk fordul la nfu err l a ktsérlotr l ls sz ánot 8d Eajd az eredményekgn koleeztiil-.
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Ez a fordul ped1g a nemzetk z1 viv -versenyÍdényben éppen a napokban kezd dlk.



Magyrar iavaslatok
a NemzetktizÍ Vív sz vetség kongregszuga el tt

MáJus vé8én Monac ban tartotta évl rend'es kongresszusát a Nemzetktiz1 VÍv Szinretség.
Á tanácskozás volt blvatva donben1 ery Bor lényegesr 8 sPortágat ér1nt kérd,ésben. Lapunl
zéltakor nég csak anryl 1smeretes, hogy a maryal Javaslatok kiizÍ.il kett t elfogadott a
kongresszust a fegrver elen kéz használatára és a sÍsaklevétolre vonatkoz Javaslatokat.
Ezírtta1 azonban nem 1s az elfogadott Javaelatok és a kongresszrrs eseméryeínek 1sn'or.totése
a céIunk - elre ktivetkez lapszá.nunkban vlsszatériink' k1ntJárt kiiIdti tségi.iJrk tagJatt 1
kapott lnf ornácl k alapJán.

Ezritta1 a beterJesztott maryar JavasIatok kcjzreadásával bepillantást szeretnénk
nyuJtanÍ abba a hossáadaImas és-iendk1viil szertefuaz el késztt' nunkába, a^ntt'azoknak
a-sáakembere|.nknek ke11 végezn1tik' ak1k részt vbsznek a kongresazue /a EIE/ nunkáJában.
TesszÍik ozt annáI 1s 1nkáb5, mert'err l, e'dd1g' nem 1gen es tÜ gz .

!ássuk tehátl n1t vltt a ta:lsoIyában tríonac ba a naryaI delegác1 t

A YIIÁGBAJNoKr EGrÉNI vERsE$rEK lnBorror,IrÁSÁnÁr

.[! 1ÉatuI k létszénát l fiigE en e8y v8gy logfelJebb két foralu]- tiis és b'8t 06 c6opor'-
tokban bonyol1t8nd le 

'- 
oly ! alon' hosr 8 to'ábbjuto t vív k Bzár2 48, v8gl 24 lésré!.

.A cgoportokat a! utola csfirtél8 le k91I v!.vDÍ' sE llalex-szá.uok ne8áu_8pítáE8 Yé8 tt. A
ná'6 odtk fordul l ka zalYe o88k e&reDl létBzánu oBoportok8t leb'et iisszeállÍtan1.

Á! onl1tett 48' va6l 24 vív l keualYe Désres caoportokat keu 6EzoáuÍ 8!l. liulalon
csoportot 9E'149 i!9eEét _péÉ-@ kell vlvatni; tebát 8 h8t csiir ét bár on foralul ba!' 8!
alaoDa 6 otlri Dat gz6!l"nDt

' a/ L_4 8z egy1k páEton' 2-' a Eástk páston'
b/ I By ztegek a Yes8tesok e11e!,
o/ a felnlgrad kát c8 tto.

ÁE e1 z csijr ék By lteao1 nlacltg ugyanazoD 8 páato! YlÍnák' anolJre! el l cs !té-
Jiiket vlvták' azolban sz o1al8lt váItoztstYa. AnolBylbo! a csopor batn8alÍk forclul Jábankét_két 8y zel.E'oe és kát o gy u e ].ne8 vlv van, ugy a két gy zeIngs vlv k vÍY! k á! 818-
csonyabb száDozáau páBtoD. l caoport csiirt ilak EÍDdo! esre8 fordul Ját a két pásto! u6r
kell v1vstÚl' h ogy s ké csi5rte o$rszelre keld djék.

Á párbaJt rbe! a !égyes osopor okba! /alo c8 k a !égyes csopoltol(b8!/ nllcg katt Á
veresé5' h8DeE aliiDt t81álat1g ke1l v1v!1.

Tovább.'lu át az tiig éB batoF rgoportokb l
cs oport o!ké!t o 8ziikséBlgk 4e8fe19l o! háro vss/ !ésy v1v Jut 8 ktbétk z fordu-I b8' az elért ry zelnek alapJán. &y z glen-etyeol ség ese én a csoporton b ltil elért

adott és k8pott taláIa_tok lldex-Bzáns <tijntl el a továbbJuüáBt. ,/ll1nt a Je1eo1e8 érYéry-
be! 1év t'glalsz6!ben../

TovábbJ utáÁ !éFyeg c6 oportokb l
c6oportolk !t két-két vlv Jut a k vetkez foldul ba. Gy zelen eÍryenl aés eseté!eByszerí holtverselyt kell v1v!1| ezutá! r'{iatb Ey Eelen egyenl eég eaef,én a cs poltba!

ég a boltverselybeD levívo t c6 rték 8dott és kapott ijsszésitett talá19t9ln8k í!dex-
szána diiltl eI a továbbJutá8t.

08oDortok ijBEuoállitág8
.Az eIs foldlrl bá4 8 l|cB oport-vgzo k'' ,/téteB de Bé!Íe,/ elvét kéll glkalnalul. Á m.

k18á_! l9gog j ogg6l hatá_tozza neg' kÍket tart ca oport-ve z o klek.
Á II. selej oz foralul t 1 kezalve n1nalett csopoltoE ae 8da11g lcbolyoI1bobt fordul k-

ba! elért tjgB-zeait tt gy zelnok' 11I. ta1áIatok lldex-szá-ug szeiint klá}akttott raDgsor
alupjá-u_ke11 iisszt)á11itg!l. Anen!yíben c6y v1v ran8 oro1ása kaiYetkeztébe! o\yan cs port-
ba. keÍii1le'_ahol már vs! gy vcle azooos ncnzebiség v1v , ugy a aziikséfi nzerint ery-vapy
tobb hel1yel a ÍanRsolban lefelé kell v1n!1'

A di'nt ben 6 vlv korii1. Á hobrezések <rld Dté$e a Jele!leB érvélyben lév Í'endszerazell"nt tiir'tén lk.
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rbd oko1á8l
Á csörte leBdások kiLüsaöböIése érdekébe! az oBrbrák vlvó szövetsé8 által Java8oltrtldsze! lao.eretébé! éa snoak a. köube! legreldezetü velsényeken nv."t itpuJiiÁrá,ó[ ;üp-

JáJx klalakitott fornuláJá! uutatJ.uk be..Ái_osztrák Jévaslaíba; "ré..rjto_[*Ááá ceoportoi
T9g_:]"qlc !9'talroazlak olyan. konb1náctós-1ebetőségéket, rireIyeket az'ugyrá"3úieg tétpásto! vlvoüt né87eÉ csopofLok najdnem \oqt-ban klküszöböIneL. Ennek éiáekéÉen üartluk6zükséges!gk, a'|98Ie" c.opórtokbaD Hyőze len--€ 8ye' ] óaég esetén a noltver:sény i;'i;eja;;valan1!ü párbaJtörbe! a kettős vere8éE k1kiiszöböIését.
. Á javasolt .reodBzerbe! a lebolyolitá,s1 1dó nary nértékbeD csökken. 8z 1ilőbeoaztáE18€!' saEd88á8€. Az erednélyek ígazilfuosak és nég ;-65, váI;ti;; vér"Áóg'"é. ]á*íáot otvet-ren Klesé6t egJ. na8yobb Üudásu velselyző!e1. Á közö!ség Byolsall k1at8kutó cioport-ered-nérryeket lábhat ée kölnye! tuatJa ktiveLnl a verseny areoátBÍ. ü"e;ócyái"úk' ü{j-a vrvotoagy régze szl-Epatízá1 s .lavaelstt€1.
. A osoportok öse zeállttás ánál helyesebbEek taltJuk az öaszos ford'uló össze81t6tt et]od-nényetbő1 k1számltoft 1ndex-srám a18pját] törtéDő rÁigáff ó tá8 i 

' 

-ne;i_ ki;g"y;;;; $oz obtgbbelosztáEt blztorÍt' E1nt csak az elő-ző forduló cledmEryel 8l8óJá!_k191ái'íüoil}"ogrr"tá.
Áz olső forduló esetle8e6 eltéréee1t 8 toYább1 fordulók egyre tnkább kíküq'öbiilÍk' 

-nlg ha a-tI. forduló utá! eTh86rJuk az első forduló .ráo"uary eiBi 
_ 
árÉ;;; ;bü;i 6z8J]trazÖIangsoroláEl btbák eár nen hozÉáiót< belyre.

.Au e1ső foraluló levivása után a közvetlon klesésea táb láEathoz sziikgéges 1s!gso!t ar
::.9,"!l :f g!{Eoz,ás, valan1nt a.poule ered.u'élyek ttgyetenlevét áiov.t 

' 

- Á-JéTén tágt"renae zerszcIlnt állap1tJa neB a DT. és Í8y a közYetle! kloséseB táb]ázatot váttoitatáe n-etkut et-kés z lt1.
ÁT9o9IrP.T,g. poul€-ba!.nár-ij€szekertülü két csapat' a közvetleD k1ágée eIeó fol.aluló-

'J999!'l".e! f,slalkoz!g egJr'trá€aal' _u&r nen v1vpak uJabb eéIkőzést' hslen 6 poule-bs! eIér!erednettJr al8pJe! az a cssp9t Jut f61jebb' aBely ott a náelk e1Lei 6lőzött._
Ínaloko].áB t

_-A Jelelleg érvéoyben lévő lebolyol1tásnÁ1 az öt'-haL' bét' lyolc 
'angszá.nu 

csapstok
:?:l]"-s::^*E":::É,J:,:,!1"Yé8os.tábiÁratoD rgazságtáIá!"a_Éó6uí"""ápáióEiáTá"ou, uruo-
l_(}]!1 ?}zolly(E &mb1!ácLÓB IehetóséBeket Js gyuJt. A J8vasoIt 1ebolyoi1tá51 roadszár arra
I::1::i: u-999P9t9fu ! r.h os/ á.köreérkőzés to\ranáJ2 16 telJos oroJükLel harcotjaoak a győ-zoLeoért. EzoDklviiI 1alólyere6éget Ls Jelent legtöbb es€tbén, ner'i o5r r orau ro "ás áirág'á Í*naradhat.

Á vrIÁGBÁJI{oKr 0SÁPATVERSEI{rp,K I BoNYoLrrÁsÁnl r

vr l'ÁcruucI"T.,s TÁ rfrs z rrÉ,sÉm r

Á FIE évente készltsen n'j-nd a négy
rangIlstákat' mÍnd.en év december havábáir
zetkijzl hlrtiryncikségek utJ án.

Á rgng|tsták elkészltésén l IegyonÁ. kateg r1áJu ve::sonyetnek ereonénfill,

fegyvernornben 24 f s v1J_ágranglts át. Ezeket ahozza ny1lvánosságra, k rlevéI, saJt és a nem-

tek1ntetbe véve 1 logutol-s két VB. ég a tárgyévaz alább1 pontozás ezer1ntr
utols ELt3z ka t.versé

I.
TI.

ITI.
rv.
V.

vr.

krizápdcint 6 1 2

M1nden v1v náI maxÍmr'm két Á kateg rláju velseny vehet figyelenbe , /ame\reken alegJobb erednényekgt 9|t" .!/,,TgJ a rEngsoi a nogy í"rseny fe;[i pon ozása arápJá.rn ala-k1tand kÍ. Össiesttett pon!9oa':éeyeiioíe*-**utJE"u' a v1ilr, keriiI eL bbre, aklnek aYB-n, onnek esye!1 sége. esetén az e\aza VB]n Jobb az eredmény".-ÍJgiir az A kateg rl áJuversenyoken el rt Jobb helyezés dijnt.
In{oko1ás'r
l. A v1v spoTt.feJ1 dése érdekében cé IszerLinek .LáÜszlk oIyan rangI1sták osszeáII1-tása' amelyek a-vlv eáéez év1 ered.nényult iiávát"*tr- vesztk, iÍíewe egész évl telJe-

16

I
7
6
5
4
1

L2
IO
B
7
6
5

24
2L
IB
L5
L2
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sitményét LLikrijzik. Tlzott kereg zbu'L j 1 felmérhr:to, hosy eryeS vivok nemZe kcizí sz1nten
ho&yan fr:j L dnek. Upyarrakkor ;r rangli-qtákrllr va1 szereplés a vlv knak a szakemberek ésa ktjzvélt;rrreny ii]'ttl l vel.'í li:riiitt.ottbartását ,1:;i ,rie8becrtiiIés ét isr je 1ent1.

L}. A világrarrg'l il:ták nagyobtl vj.vÓ rtlndr,:l'jYényeken prclpaganda cé1okra lgen j 1 f el-tiaszná1trat k.
1. A DT.-nek clroport SSZt':á1.Iításokná] erretle61 bánnpontu1. szolgálhat.

'| PI?ÓtsÁltANGL'tsTÁK'' 1.!',/o*RE r

I.'érf I b r t

I. Wessel
',2. Roman ov
5. Stankovlch
4. Dabroeski
5. Kotesev
6. Woyda
'7. Noel
8. Magnan
9. Parul.skí

l.O. Revenu
1. t. 'lJlu
L?.. Drinba"I7. J"iiredí

l l+* l(l . Sz abÓ
G.r'anieri.
Gyarurilti

L'/. Berolat-'bi
l.B. Muressnu
l'). Luk jacsenko
;2O. Kaczmarek
.11. Karur-rt,i J.

:,',>*',),/t. Pu yatyin
Powcr

i?.4 . l'1 ama nd

BDR
SU
SU
PoI.
SU
PoI..
Er.
l'T.
P01.
Etr.
B
R
f{
H
I
H
lrr.
R
SU
PoI.
H
SU
GB
Fr.

N i t rr
]. Novlkova
2.. Gorohova
,. Ceretti
4' Drimba
5. Gapais
6. Rejt
7. Szab né
B. Cslnk ova
9. Demallle

LO. Masclotta
ll. PaIm
L2. Sanusenko

Lr-L|. LorenzonÍ
Ene

15. ZabeIlna
16. Franke
L7 . Jos land

18-19. Urbanska
Bur ocsltÍna

2O-21. Level
Sinonf 1'y

22. Vlcol
21. Grundmann
24. Ragno

Rodrlquea
Eggert

Eg.Ib,Li-tia!
I. N1karrchÍkov
?. Paramanov
, . !'enyves I
4. Ladega ].lerí.e
5. von .Enr.lett

6. Sclrrnltt
7, Kr:1.ss
B. Jeanno
9. Nomt:re

l-O. Andrejewshl
I]. Meíer
].i]. Kulcnár
L1. Allemand
1l+. Var:Í l lc
L9. Loe'br.rctre.r
k.i. Hetin
l.7. Me'r,t:hcÍ
I ij . J'ir'., obl.t on

19-;ll. Ncbburne,r
21ajii:ki
Erri (ítl [j .

;\:?.-:!1. No.r'man
Gon* I or

;14. Bessrcnan$
13. Nag;y
lVli er-r e

SU
SU
l'l:.
R
Fr.
H
R
SU
Fr.
I
Sv.
SU
I
R
SU
Pol.
trtr.
Po1,
slI
FT.
H

I
I
Cub.
BDIi

SU
SU
H
Fl .
Sv.
H
su
Irtr .
H
Pol..
BDR
H
Fr.
ltr.
Íjv.
}]DR
TJSA
vbl.
G11

$IJ
H
Nv.
I'o1 .

,8.
H
RI)H

Karct t

I. Rakita.
?- " Naz llnrov
'Í,. Eiíd jak
t+. Vinokurov
'i. Pézsa
t;. Kovács l[.
7. Kalmá:r
B. Mar t
'') . Bak onyi

l.O. Pav Iovs zky
I I. Maffel
I?-. Montano A.
L5. ilorday
L4. Kov ácrr Á .
L5. l rimic 1"uc
16. Mav I ihanov
L7. Megzéna
18. Wísche1dr,'
I 9 . lia .l vad or:1
í1o. Gr:zcl5orelr
;'] 1 . Ri.grr1Í
?i?.. Nowara
i?.r. Val1ée llí.
',)-tr . Mon ban o M.

SU
SU
SU
SU
H
t{
H
H
H
PoL.
T
I
H
H
R
SU
tt
BDR
I
PoI.
r
Pol..
lltr .
T

A {'r.:ttl, l ratl ii;l.lot'cllt Ít kéb J_cg,1p6,jbtrj V}J. t1:;l t.\'|', i.l .l rlttrl t; ''lv llJ llAtl k;tbr.'p;,ir.!i'r,itt vt)l.lít}Í].y

rll,,i!l'l; it Í'illl Í-:lic|1'oIl l., J lltr}l[l lllt)rl olrtll í1lr olr l.t: }'x,r l.,r,lÍ:i,:t,Í]t.'llt .
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Á nÍlszkÍ és párÍzsí bÍzoütság1 ü1é8ek téÍ8yalták é6 Yégii1 a Kolgrésszus o1fo8adta
az erre volatkoz' oLaaz Jsvaslstot.

I&r 8 szabá\.zat ,o-rl. pontJg kl"o8és ziil azzal' hqlyl
9 f68Jrverte1on kéz b'8gu!álata - töltélJék akáI az érvéDyes
f€lü16t tak8rása' akáI az ellelfó1 feEwerélek elh&1tás8
céljából - az e8yéb szebá\rtala nságokhoz b86o!1óa! büntetó
szankc1óü Yorr l!'aga utá.p. /R18yelueztetéB r ozt kövgtőe! bii!-
t€tó t81á18ti tek1ltet !élkül 9 pásto! törtó!ó akctókla.,/
Továbbá felh9tal4azza a vezetó b1lótt bogy alolnyLbeD up$r
véll' bogy a felé báttal á11ó Yerselyző kijveül el a szabá\r-
üalslBfuot' a két v1vóval belyet cseréltet.

Ezek' saJDo6 nild cssk féteeBold'ár ok.
Á vezeüő b1_Eő!8k a v1váa nenetét. sz akcíók8t. 8 határvo!8lakat. a 1á$pák8t. a v1Yók

oozgását kell követli' en!ál fogva len álutbstJa bo 1átószti6ét 8z sgytk v1ió neÉríg'ye-lésélre.
Továbbá' n1 törté!1k akkor' ha helycsere után a nás1k, ed'allg korrekt feláuá8u v1vókezdl hasz!á1!l fe8;rveftele! kezét?l vísszscserélik őket? - é8 e' eeild1g nebet?
rÍegfÍgyelhe ttiik 

' 
h osy 9 felt vázolt szabá]-yta lanság e8y!e lagyobb tért hódít és uryterJeal a vivók közötL' n1nt ery eplderEla. B1zoíyoe fokíg öivédelótlek Í8 teklltbetől f,;cs1!á1ja az e&.1k' cs1nálja 9 nóaÍk 19. Innok Ío9g8 z üntetés éIe esretleD Eegoldás Yolnal

- 41nalkét oldalra ery-ery Ee8fi&telót kell á111ta!1 /a párba.jtőr föld-u sürÍ'léleknlntáJála,/' ak1 ,ktzárólag a fe&rvértélea kéz hasz!álstát e1lénőrzÍ, s ha l\ret Iát' kéz-foleneléasel Jerz1 a vezető b1ióoak, akL e!!ek atapJán alkalnazheüja a szanl(cíót.

Á FEGyvERTELEN rÉz nlszrqÁr.,arÁnlK BthTTETÉsÉnpr

Csak ezzeL a negoldássaI leb.etne megsziintetn1 ezb az egyre
szerlit}enségetr BeIy n1nd'en velsenyen felesIeges és elkeri.iIEét
okoz.

jobban elharap dz sport-
vítákat és lzgaIm.akat

Á vB-vERsEI[rsoRRm'D MEcvÁrnozrarÁsÁru r

L97, évt l kezdve /Mtinchenl- ol1np1a utaa1 a VB. vergenyek sorrond'Je akként vál_t QzzÖnneBt hogy m1ndon feryvernemben eI -qzor keriilJiin lebonyol1tíira a ceapatvelseny ée ezt ktj*vet en az e5yénl veJrseny.

Ind okoIás t

a/ A v1vás els sorban 98{éni sportág. Éppen ezért ésszerli, hogy a VB-ken nrtnden
lg8_yuernem versenyel gkEgr telez djenek be, amlkor a legjobb egyOnl'versenyz t Acjntklizdelmeí során kialakult a végs gorrend' é-q amÍkor uj egyenr ifup1aÍ vaey vr1asuaj-nokokat ava nak és iinnopelnek.

A JeIen}qsl verseny-gorrendnéI 1gen gyakran eI f ord'ul, hosy az t'innepelt uJ o1Ím-pia1,vasy v1lagbaJ!9F mal násnap' 9 cáapatversenyek soránr'nátáiáI sokkai g-yenfiobb ké_
0eggéqti verseÍIyz kt' l.su}ros -Yeréségeket szenved'. És ez a Jelenség a bajnoÉi cí' teJá-
I"t":" át . 

jeIent1' másrés zt- ped1g ez Ígen ! G -gz pIopagand a a 
"v1v 

-q p rtnak'és a versen}ekkonolyságán ak.

b/ +. Jelenlegl .19Po:yg11tást sorrend néL 'az egyén1 versenyek dont lben szerepettversenyz F."?.9sr0n1 k[izdelmot< na5y f Íz1ka1 és p-sáich1ka1 negterhoIése *iátt-áÁ merteg'yén1 anbÍc1 Jo! *F n98xrészpe!.Fl"1églilt, az_elmult évek apasztalata1 szerÍnt, ac.sapatversenyek s orán már 49T tgdJák !elJes- tt]dásukat a csapat rendelkezésere-uocáátan1"
F'-" t9ry sok. esetben lrreáIissá tesz1 a-csapabversenyek er anonyett. tri-iI<jncjsen-áat;a;';"helyzetbe-keriil.az olyan k1sebb v1v nemzet csqp"t", a-nely csak "!y u"g-y két kÍene1kodtudásu, oIyan vlv val rendolkez1k1 ak1k az eL i náp1 ooirtot ueeíá vtiiát.
.,-'-l'91n1il9n.8 csapatversenyek keri.ilnének eI szor lebonyoI1tásra, ez nem okozna lrrea-
l1!TI ?? 9gy+p1.vors9ny9k-eredu-rénye1ben, qer! a csapatktizáeLnek téáyágesen kísebb f1zÍ-kal és pszlch15?1.negter.r.}Pl""}' E{oqkr-násré-qzt az-eg'yénÍ ve::senyei<nBr 3eránlkez' torio-zott egy{ni' aTb1ciíx.uj baJt er ként.JoÍentkeznek. ugyái]akkog á csbpatve" uny"k során av-eIsonyz !"F lelret sé.gg Ygo.cE9pat _társa|y."I nie8oszt tt f eIer áséá márretl 

'- 
í'"á"zokn1 avB. psz1choI9eÍar régk rét és 1gy el segÍthet áz egyéní versányáE reá11sa u áiáá^eoy"r_nek klalakuIása.

1B



Á sTsÁKIEvÉTEr., BÜNTnrÉsnnrl

Á Ver-qenyszabáIy kijnyv 641. pont végére ebl pontként az alábbÍ kíegésztt -sztivegveend felt 
neb/ Ajury dcjntése el ttÍ rrnaszk-levéteI esetént

- btintetés I taláIattal az ug'yanazon csortében tortént
f1gyeIneztetés utá_n, kardbaB az akc1 levézetése nél-klil' t rben és párbajt rben a taIáIatJe7-z ké.qziiIék

I JeIzésének f1ryelmen kÍvtil hagyásávaI.lt
Ennek negfelel en n d'osltand a Vensenyszabály kcinyv 28..$-a 1s.
Indok91ás l
A_Réglerlent 28.s a vlv k részére kciteloz vé teszÍ a maszk víseIéséü a jury dijnté-

!é1g:..E. szabá-ly- be len tartása esetén a 65?.pont alattl szankc1 k alkalnazá a ir"n neg-feleI ek az alábbÍ 1ndokok alapJánr

a/ l' nasakJát a Jury_ dijntése eI tt Iekap viv val szomben a 65?, pont alatt1 szank_ci kat csak abban az esotben lehet alkalm.aznir ha a vlv ellenszegtii a'Juryelt t azonfelsz li'tásánakl_ hogy 9 maszkot azonnal tegye'v1ssza a feJére. rr$én noáon" "ry otvo-u8yanazon cs rtében, m1nden glrctQ után, altár tizszer 1s rekaphatjá naszkJát fianko1néIkii1' anennyíb9n'? juryeIncik nlndonkor1 f1rye]meztetésének-ele[ot toszl Az 1];7en e1-.
J*,á., .pedis.eryrés zt a vÍvá,s kornolyságát vesáélyeztet'1, m{á-qrészt"á juryeln É 5i!&xpaa-sát nehez1tÍ. -

b/ 
^ 

találattal val bÍintetés alkaInazá-qa eset ben n1nc.q egyérteLniien tIsztázva,ho8y a'z u}yanakkor ako1 b l esett taláIat negltélhet -e vary seil".

c/ A versen{bgl.Yalg klzárás, 9lgut l.okapás mlatt, a násrcd'ík vÍsszaesés esetén' t l-ságosan s rlyos btintetés és ezért ríetI zend .-'

Á DoPPrNGETJr'nn nzÉsnp r

í'olyanatosságát_ és .rencljéb neÍn saak1ttratJa
rLegha bár oz ott td r entl s ztine to1b en ke 11 v égre-

KÜ]'Jii()'t,lJT li]n7,Ó

Íi|}-
I

,l
,i

))t
L,/

Ir,
|'l(.)\ljÍ.

].. A v1rÉsbaJnoks?8okon alkaInazand,5 dopp1ng-l1"zsgálatok n dszereit mog keI1 hatá-rozn1'' Fí ke1I dolg-oznl-rÉlzletesen' es azokát a__FrE ulqp"zabáIyában xe'Ít r5gzitent.Ug_yanakkor oss ze kelI á1I1tan1 a do!plng;s zerek p ont m r1stá j at, " f e:.ttirrte bve Eu on az e*yes
s zer'ek t íItott men r5r1s égét . l

2. Mlndaddlgl ?119-a fentt 1. pontban.foglattak l+eg nen vali,sulnak, a dopping-vizs.-gáIatokka1 kapcsolatosán az, aIább1 javasIatot<át tesszlikt

A vB. Szerver9 \tryoÜtságának m1nden esetben f eI keil t(észiilnte doppÍng-v1zs-
5á1atok végreha jtására

- Dopptng-vlzsgáIat aIá 'csak 
a'Á a v ers eny'zo von|rat , akÍ el1en vás f ormáJában.

1rásban bejelentés érkea1k a DT-|rez. DoppÍng targyu vás esetén garancÍá
<iqszegként 600 franc1a frankot, vagy ennéx negteIéI eIlenértéke ke11 Io-tétbe he lye zn1 .

* oopp}lg 't{rry* pust k1zár Iag_ a c9ap?tE9P|tányok._tpljqszthe nek' eI , akÍkgzemélytikben fe1e1 sek az tiváában f ogIalták helytáII ságáért.
- A dgpPlng-yizsgálatrk cgak a Réglerrie'.nt 608. ponÜjáuun fogtalt ajz nzerekreterJedjenek kÍ.

A dopplng tárg;yu vág a ver$eny
meg. Á vizsgáIatokat a DT. által
ha jtani.

$,

}-ffi
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sport és pszichotÓgia
Á uiirícbi sPoRT-ba! neElele! tanutnál]]rr t' a Bport és 8 p8z1chol g18 kapcBolgtá-

r I a sioRtÍroT-ben részletéÉ Jolentek neg, an1 k1vonatosan, e v1vásra YoDatko' k1-
egészÍt nagyarázattaI az alábblakbaB lsEer etiilk!

Íl Bportorvosok hoaB&u évek ta laryoj polt osa!-tudJ ák 
' 

áogyan kell_egy sPortol t
tlz1ruutrág a legcé lÍgve zet bb n alo! foinába hou!i. T6eerÍk a 6zorvezet fuDkcl it'.8z
iil;k;-;;;E 

' 

-" _Éts'roéé"r 
ioÚanatorat, az aDila8c6erét Btb.'stb. Iry eryIe nagyobb bo1e-

áoor'*iut< Ieít az edzés1 rend'be.
Azonba! a sporl'teljesltnélyek'n gii t neEcsak f1zÍkai' bqlen pszlchol g1al téryou k.

ís nech z dnak. ÍÍondhatjuk 9zt' hory lasrctb verseryeke!' Yilág- é8 ol1Epiaí ballokságok
a1kalnával 8 p6z1cho1 gla1 f elkészi.iléenek di'nb szerep Jut. Igy az éInek sorsé.IrL Jr-
iészt az 1d'egálkpotl éryez k d !te!ek. Ezért nínden eaetbeD-.asok v18zÍk el au alalya 

'áttt a aont 
*tiizd 

1enben i]e!csak fÍzika1' ha!elo pszlch1ka1 e! Ít Ís nozg s1tan1 tud'Ja.
.lu Jroniet. techn1ka éB t8kt1ka ugyanlg ien ele8eld eg_ynagéb an 8 s1kerok kíY1vá-sába!.
lí1!de! áy ielen E gijtt ott va! a spoltol egéez szeu.é\t1sége.

De u!.yaoekkor .i l tudiuk. hoÍ(y oen kii!!.yli fot8dat ps z1ch ol giaÍ1ag negragadn1 a
eportoI zenélyfuéEét. Pe íg'ez élengedhet et len. E!!é1 8 kérdésnél trátatlanul felnerii1
ai, nogy veJon áz eáz , ak1 foglalkoE1k ta!itvá3ya1v81' j 1 k1tsnerl azt' hs p6zicho1 818
tekiltetében !en' negfelel psz1cbrl gus is eg'y ttau

Itt s8Jlos nenet kell nondanÍ va8tr. 1e6alább ig bírolyos Eértéktg negvét znl ezt a
felfogást. Éory ezt negét]tsi.ik' kalandozzunk el 0áE teliiletre. Ha pl. ery biztosí á81
ijryli'É J iizléLeket kiit ' sok enbort ráveBu a b1ztos1tásra' akkor err'e gzt nondJuk' h96I
" zioh 1g1ávaln dolgo;ott. v8sr bá 68y 8rsf1kus' vary egy hlrd'etésl azakenber iist kiin
.ÍagadJaí a ktis b'8 Jt ' 

er.re 1s .TáeondJuk' hory j pszichol 8us.
Eu a két tipua DeE cs1!á1 eáat' n1!t sEtijnelle hau8atott. De }ra 8z8keáJába! to-

Yább akar feJt6ditt' akkor 'feliBoerÍ 
' 

- 
hog.y sziiksé8es.a tudonány os pszlchol 8la segltség .

Easonl ebhsr ar edz k helyzete. Egy j edz az esetek b lDy@ :l szében .!e!dsze-
TiDt i.i8yeB'lpszÍchoI gus! 1s.'

Íetuészgtes tahets 8e hozzásog1ti' hosr aok nehéz ké.rdést pszlchol 81a1 éru ékk l
oldJo! BeB. Egésaeo b1ztoe azonban, ho$r edzéso kiizbe! felEeriilnek 0\16! prob]enák'
ane1JreknéI uái ternés zetes aat ot ság8 !eÍ! e1éB' s a tudoDályos kut8tá'sok eTgd!ényeíre
ke1I tánaBzk od' J on.

Á EportpBzlchol gla 9rá!y1 g Eagyon flatal tudo!á]y. a955-ben 0éE csak négyszáz
sportpszlcb.01 gts1 pubukác1 1s0ertek. l,[a tijbb eze']ar 1 számollak be.

Á s poltps !1chol glálak hérrÍtrag feladata valt 1. &utatás 
' 

2. okl'atás 
' ,. ealzéB.

rulElás l líÍndeB Bpo! ps! Íc ho1 g1al LutatáB kiizéppontjába! a v e]:6enysp ort ol k éÁ
á1ta1E5EE-á-6p ort ol k E zené1yiséggtrukturáj ának 8 folale]xltése á1l. xz k! KÍk azok' ak1k
vállallák a spofttal jár fáJaalgfu os edzés e1ndeD 8ondJát és baJát? llyon iisztiin k 1n-
ditJák a Bpoltol kat a'z Íntenzív és xeld'k1viíl Ee8er ltet edzésekle? Eogyan leh'et az
egyés szenélyek sp ol.t.eredlu'élye1t a pgzlcb.lka segitBégéYel [egjaYÍtBn1? llilJ.eD 8z eryé!
víáelkodése á c sapatsp or okba!? Eogya! oazla!ak Eeg a szo.Tepek? nogya! kell s1kerre
vezetní a csapatot? stb.I stb.

Ea Yálaszt tuatunk ad!Í ezekÍe a kérdésekrel akkor e1ltréletl t rÍilete! EeBaaltuk az
alapot- - további oktatáshoz 

' 
gyakollatI téren ped1g az edz t hoEzáse8Ítet iik a tq'ább1

feJ1 déshez.

omlnÁs r 4z edz továbbképzésében trs By Bzerepe va! a psz1cbol glálsk. Ezt osak
ps zÍcE6T6p á- ud Ja elvéBez!1' aki E tudoBáDyoB paztchol 5J"a berkeÍbé be tBd'Ja vezetnÍ
az oalz ket. Ezeklek 9 pBzÍcbol g1al szakenbereknok a feladata azr bogy kiizvetltsék 8zo-ka a 1é1ektan1 1sneret6ket' a@lyek slka1Easak Brt'E' b, ogy tanitványalkat 1étektanllag
J 1 fer-tudJák kész1telI. Áz edz k psz1chol giai képiéBe lya befeliteté8, aue \r hezi
B z9bb távo! nagyon kíflzet dlk.

EDzÉÍj r sohaseE szabad flgyelmeE kÍvtj I bagyll' hoBy slke!' v8gy elkerteleleég
eBytk-f5if ztíje a versenyt 1é1kiál18pots. ruuiir vrragosan tltiiált,'irogv a f1z1ka1"fel-kész1téssel e&renralBulsk ke11 len!1e a pszich1kal fe1készltéenek íg. --

Az edz k felel sek a sportol k felkészltéséért a vexselyekle. Áz olvogok éa pszlcho_
} gusok ébbeo tudnak neklk segItséget lyujtan1. Áz eatz lek eien seg1tségek lgérybévéte-lével gondosan banulnánJ.ozBla kell a spoIt01 psz1ch1k 1 Lu]8jdolBfuait; Igy-niLdenok-el t az akaratát' a f1sreleét és az ijsszpoltos1l' képességét. Ezután az eáz ryakor-lott szeEével oeg tudj8 állap1tanl' hogy verseEyz je lliért éIt el Yagy n1ért o ln érteel s t 1e váJt eTednényt. Lehet' hogy az akarat1 l,ényez ben volU e híbe: len bÍzobt ave]]selyz !!a8ába!. Á kudBrc ered.nélye lehet a vergenytapasztaIatok h1ánya 1s. Á velBery-1áz ts leb'et Bátt ktiriiln ny. Iehe 

' 
ho6y versenyz jének aIaphangulata iren iolt poz1t1i.

I'ehet'..hogy elképlelésébe! z8varták| Iebet hogy á s égltség et 
_ 

h1rá'nyolta sto., gbb: olyan
3oklébiiek ezek a pIobléuák' a4elyeket csak az lsocrt akí é10é\Iiil_ a pszichlÉel neg-flgyeléBekben. tIa nen ezt teBzl' vagy1s ha nen 1sneil a szenélyékeb és ugy ad tanácsot,
akko! a 'sportol Een Jobb' hanen r$szabb eredmélyl' éI el.
2L Kozreadta t -c1;I n



A kardvívÓ bemelegítése
/I'oLytatás/

A Bnulll.EcrrÉs ns sponrspnÜr-,Ésnr VISZoNYAl

A benelegitésttek kett s hatáBát lsloeltiik eddig neg!
1. A teljes1tnéuyt n veIí fÍziol giaÍ béren'
2. .0. teljes1tnérwt n v _I1 pszich:lkai téren.

Most a ,. habásár l aka':v!k sz l]ais a Bportsériilések rue6et zésér l.
Á beneleg1Lée eJ_ r1yiis hatása a séri..i1é8ek e1ker'iiléeében is [utatkozik. Ebben a vo-

rraLkozásbsn neE bec$iilenil le a szerepe. A' ujkori Bportfe11endijIés 1doaza}ára a sport
okozta egés zsé gká]roEodá$ n Yekedége j'É jefI Bz . olJralnylra ' ho8y na nán a 'l8port-Áebé-:jzet ne Dás ' El.nt hadiseb szct békébeEl!l /Pltket. /

M1ndenképpen le kc]l szij8eznl, ho6y niivekvti teljesitEényt Qsak az eBéBzBég károso-
dgl:a nélkiil szabad e_Lé rni.

Vlzsgáljuk ue8 a sportséTtilések okait3
l. Á 8portgértil sek alapveto o}a -t,z 1dc8rendszer nem kielég1t niikiidé se. Az 1de8-

Ierrdsze! norlr.ílis nijkijdése iD'geTiileben és gátláson nyugsz1k. KooldÍnáct juk biztos1bja
az íd e8foJyana tjolr tecro szete6 nijk dését. BenelegiLés hatá5áTa - rn1nL Iát tu.k - ''b .láx d-
lrakl!'3 d1ns.nlkus spoTt'noz8ások' g'yorsabbak' pontoÉabba} leszuek. Ha beneleglbéB né lkii1
ke zd'iit:k bele a lozgásba, az ialegTelxdÍjzeri niik dé s nela lesz kielégit rrz atagoalgLrl és a
nelt anb:r:]oniÍjba izllok eJ-.I_entébes fu!]rci ja akadozni foB' ajDÍnek k vetkeztében sza'glstes
és darabo,i lesz a nozgás, s ha na8y er kifcJtéEeef kezdiink' né8 nie.t tl k1alakulna a Eeg-
fefefo bcidegzés' bekaiveLkezhet a h z dáE' az'in vBBy izon6zakailás.

_ 2. A cporÜsériiJ'és ek máBÍk okának színLéa az lde8IendBzer áfl a kajzéppoub.iában. Sba-t1sztJkai adatok bizonyitJák_'-.hogy'a 8ériiJések az edzés, Í1]etVe a verse4yát eÍ";éré,0'ajd u végére b rnijrtilrrek. Á k zép,:n ri tkábba!.. M1 en]nek'az oka?
a/ 

^z 
edzé!:1 efcjén kialaku'Lt lzon8ériilések okaí!

._ __ lrhnr alorÜan az izom vé-rel.Látasa félyeBesebbe[ k1sebb' uÍnt nij'kiidé sekor.. BeBelegibéEnélki-il' Irircelen kezdebt er Lcl 'lÚj't tzorunui*á alkalnáva] az'iaon ox1gén aÁ iápanva*erÍa-
áBa uETasszeriÍen ne8p ' anit l, n1nrgalmÍ Íj Tab|'nen ud k1etéBt ení. A kerligé! álkal-Bazkodási lde.ie uryanis 1-! pcrc átÁ]lást igényet. I8.y a kerinEég neá utzt<lJiE az rzon

s zálar'a Ú'egl'elel Ó oxigéne]]átártt' níért is sz Ízon kénJtelen feldolBozn1 tartalékalb.
Ezek:

A'/ az í.zJ!okbgrr raktározobt kaiti'tt ox1Bé! /nyogloblnhez kijttjtt/
B./ eler8la rak áI k /ArP' }Feabtn-P./. Áz 1zo niik d'éshez enérrgiát Bzolgálbat. adenozlntrifos zr_á t.
UtoljáÍa elek aa ATl rakt,árak iiliilnek ki' s ennek kigebb nértékti cBiikkonése fokoz-z-a aa Iztltll 

-eo 
rcakészgéHé t' ' lE/ mechaníkal beha ásra /pI. n lÍe/:"aorrgt'r;á áÍur<ur tt, na-

ryl,bL 'léfe 
tij Á'l'i' cs kkenés pediÍ{ er s ízon6iircsh<iz veiet.

' 
Mlnjoz neaaeJ_ Elrel negfeJ e1<! beneleBiLéssel' an1ve1 a naxfuált er klfeJ té8 1dejé-re }i kefj rr5ési kupzcíLás kla]akjthut . FígJerni kétl-azonban arra Ís, irogy eiÉáriirtri.ik"az

_izotu Jelrir'LéséL, lllivcJ í'kkor az izon vércrj_átása cae6érryesetb és emer j e Úi"[ozááÁagr" á ranau--bul Ís uiiikij<itkr nivef u8yaItahhoz az izolununkához t b éner5iát t l,tp7 tce"jéÍ.-
b/ Lz edzések| jl1etVí' vcPoenyek vé8érc kjoJeku]t izoÜlAijrcBaik. sérliléset okai- hoava kezdetl 

. 
odykéPgi ukLiirj.Lág /iuer7és/ trirsrrtyát lclváltja á eairáÁ éÁ- a'-lléÁrb;;a;á á-''"sportnozEás harn níájáL. Másrészt az er Le] jes' j zo'nrniikiidéi tretására'az ízon fáradáéa}oroxlgén}ti ánJ kiive bkezbében

l. felszaporodik a te js av
2. ki-oaiil az ATP éÉ krea t i n-P ri]{tdrf .
Ez azintén - haLsonloarr i'?, e]onbielihcz - 'lzon!{ Í'csijt okt'z. Be .1le*itéE6e] ez Ís

l9F!i];9zb9 ! l 'i'.I1ebve ber',,1yá$olhul, . MaLgasabb iz<rÁ''' ve.t" ri"ge'i l-lJ"e'6"_";;;ioo 
"uu''.r'i::fo*:iTo+ _.ry.u lvg jobb az ízon' oxiBétrel1átása 

' 
jÚbball kcrii] ;r trertn5érlbe a teJsav' 8n1-ner te.l(lolBozasa czze1 meBgyol'llLr_L 

' czáIbal az A]'p cscikkun set kéu]c]Eeti. Ternészeioeenez ,tl1 ÍdegrcndszerÍ tipust 1 is rii{a{{. /I,e88yakrabban a kolcl.i}uÍJ r.ipus i riiill-
,_ 'i. A. spor't,$érijlé6ek 

- 
har lJLdi} uhát' s:,,lnLcrL irL id.jljl,ÉndÁzeT e1o ne l kéÍ]zILésc tlzol-di.lJ'lilLJir. Az l. pontban nár tar-EJa]trlk, lLo,jy lni' a|, okll a'/. i.tlk()ordiJlá]L j' z oo_oriik ,lé srrc t< ,aÍrl ezutárr izoltlozak&dágba vezetÁ-cL. Az'itrkuLlt1illr1t,, ra'r:rp;asszcriiei,'-ii".r t'"7fo-rzoru,o g-Í'ánLjir a'c!jonLhárLyirt, 'al iz.nr ,: redecr',trr:} ll l'epllrláiIárrrtk'tr:'ly t, rur'clv ,,'1iiri'*i,,,''otr"r,csLtlll''híÍ.l;y ai zga LnoL idéz e.l ,:: ani trés<ílrll 1;'yrt l_'J rrrJliulrá f;r.iu.tY,;,t,l

Vivá8 b.an czek forduJ'nirk í:.Io ;' 1e {]Éiy Lr.ii b l ):.r lI ' niy'j1 jtl: rrrllxirná] ir: c'ra,}it..)jlés 11t-klrll v:lrr. A k'e.tJ' en e1 nen ké.zi1,oLt, 1ct ci': r'crrrj lr zc, r, t,ollll.iz"ul la"gzi-i',, "" ""t,ueli'ij* o".u;ulLÓl';on1$t;, iznokaL' arnclyck rarq;ás,l.'',,t' 
- w',zril:ll .- nr'', ''r i rná] i,'' ii"Er.li,,iLn,'' i'i3;;;i;,';"";;

;!I



izomszakadást - hanem sokáíg elhriz d. , kel1emetlen csonÜhártyaryuIIad-ásü okoz. Áz 1n-
koord-inálb' rángásszeri.ien rntik d. izomzab ugyarlis apr begzakad-ásokat okoz a csonbhá_r-
yán, a.neJyot aztán az ál]and. Ízgalom n1att kijav1ban1 nem bud.. Nézztik meg vivásban

eiar rdulí Iegtipikusabbakáb t

a/ VlvÓkcinycikr a korycikÍzulp ek csonbhártya1zga]mnr aneIyeb f Ieg.a rosszuJ el ké-
sz1te tt, 3án8ásszeriien ni.i]crjd. 1zmok okozzák.

b/ Szeméremcsonb bán alomt ez a szenéremcsonÜon ]-ev conbk zell Lzcjm az 1nkoor.-
d1nált trilzotb hÍrz d.ása m1abt lép fel.

c,/ Térd.izti]_eb sértilési szalagtokok sértilése, 1s-y hrlz dás, .szakad.áe. Gyakori okát
a bérd.1ltilet stab1kai viszonyára vezethetJi.ik vlssza -/vLv6áLLásl/. BemolegLto!! állapo -
ban a berheb az 1zmok víse]_1k el. Ennek hiányában az 1zom fáradásakor a erhelésb a sza-
lagok kénytolenek efviselni.

4. Te:mészebesen a vívásnál Ís e} fordul h1rtelen na8y er kÍfoJtésii mozd.ulat, a4+
l-zomszakad.áshoz vezothet. nok oka1 szÍntén az J-degrend.sz_er eI nem készlÜése szolgál_
Ja. Ennek kcive keztében az 1d.egrend.guer ínkoord1nálban 1degz1 be az cjsszetarÜoz ' d9 ef-
Ien é es miikcid.és1 1znokat. E'eI'Iebt a sz'i.ikséglether viszonyítva rosgzabb a vér ox1Bén
és bápszere]-Iátása, Í,gy az izombeldegzés hamarabb elfárad". Ez_t nég fokozha Ja..az' !osy..
a 'lsoLálB'l megfeszite t izom vesz1t rugaryosságáb l, és ho8y beneleg1tés néIkti.l a feIs
1zoprétesek h vcisebb id. eseÜén ri-d.egebbek az ale bbakhoz kápeet' alnl az izonmjjkcid.ég har-
noníájáb szinbén megbontJa. Ezek aznrtán lgomeaakad.áshoz vezetnek.

ÖsszefogIalvat A bemelegibésnek a te}Jesibnényfokoz hatása mellebb megmutabkozobb
o1rryffiii1ésekeIkerti1ésében.PÍhenésné1asEervezetvLsz!wtagny1g9}.omban
v&n."Az 1ztifetek, ínszalagok és ízmok blzor5ros nérb kÍg merovok, korlá ozobt lnértékben
mozgathab k' mer vérellátásuk nem mo5fe]-el . Á roerev, kqnér1y lznok ée sz-alagok_kdgnyen
sér lnek. A"bemeleglb' mozgásokkal az-Lzmok, 1nak vér"e].látáEi k vebkea ében pubábbak
]-esznek, me6n;ni1pak és íry_k nnyen moz5a hab k. A bene}eg1bebt Ígomcsoporbokban' 1nakban
és 1ziiletekben h z dás, ránd.ulás ne& szokobb bek vetkeanÍ

.gZAoAooN vALA$ZToÍr

vlgYoY

INNEN - o'v^JÁtv
1rvÓ eJFl$t{x sl}.Lr'ÖT.nr srrc'nE

A SzovJetunÍll Tudom .nYos _AkadéT1áJe levélbgn.kérte a Magyar Vtv Sz votsé8etl bow
xijnyvf,ár;-i, á;a.á a Vlv Hlracl havÍ szá'rnq1t kiildjé mé8'

Ez eddtg1 legnaryobb s1kere sz ,'''etsé81 szakma1 lapunknak, antt ijltinne1 nyugtázunk.

u&JÁ-$IKE3lNE
Az elmtzbráltai grnat r vlvÓkluo q FENCING NEWS Qt

t.ri,rbaii krlzlr Éarány Árpáanatr ag 1970,Y,H.|, gzánában
vivit,trir[.

v1v szaklapban !l.J.szaká]"]" f ord1-
megJeIent ctt<xét a páruaJt r-
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Áz L956-os év a szegeclí viv élebbe! 1s ba tárvonalat jelentett. glkeres edz 
' nagynevii

verse4yz k 62 r dbq} szét a'v1}ág ki.ilijnb z részeiben. A Eu!]kát szinte 9l 1r 1 ki'uebt
kezileni. . .
Erre l"sr!' t Jávorkai l8tván váf}alkozobb. 1957 JaJxuárját l kezdve , éven Áb vozette - a
ne8-yel aziivetségben bettilE tt eln ki tisztje néllet -- a Pogbás wiv k edzését. 1959 az -t ! ezt a Eulkát Bálkutí sándor szakoktat val osztotba neg. Las sa:e az jabb vetés ls
beéTett. Á PostáE kaldozok !96I BzéIr keriiltek fel az I. oÁztáIyi csB-ba; lgBel zve a ier kb l á11 .As]- t és uJpeste . Az utots 8 vben 5 Ízben szereieltek az I. osztályban-
éB , LzbeD' a ÍI. osztá1j6aa' melyet n1lden évben véretIeniit qye_rtek neg. A 1e8utol-6 7
évben BzeBedl kardoz lyerte 8 víd ki kardbajnoksáBot 

' 
ué5ped1g Apr Iászl é8 d_r. ÁpT

Ferenc 2-2 isben' D].. D zsa lÁszl ' dr. KovácB ÍEtvá! éE dr. ],ászl Fer nc I-l lzben.
A kardcga'pat }.ét ki.i]Ía' ldi ÍrtJá.n b1ztosan gÉzai t szabadka és zTelljadn válogatottJa el-len. Á férfi éE r! L t toz k váItskoz Bi}eITel szer pelnek a IÍ. osztáIyri CSB-n.

A szEol b.ároe csapa|a II. o8ztábru.
Á vá6áI e]j'1 viv éle a távozá ok és v1sazavqDuJáEok k vetk6zbében 1960- 1 tart E huI-
lálvijkJbe- kerijlt ' nelyeL elBély1teLt Be1ovai EeBter várat].a! halá1a. Szen ose! és ltrak n
szeréoy- kerebek kiiz tt' folylk v-iv oktatá8 ' es'el re c8ak ífjli6fu1 szÍn en } rt eled-
néryekkel.

A szeBedi vlváa el1sEeIéBe és tovább1 feJlesztése L.aerrében a PostáE f fo8lalkozás vlv -edz t kapott Bánkut1 Sándor szenéIyében. -A fÍatalok k ziil ÁpT Lászl oktá Í vlzsgábtett' 'r0i8 Rácz zoltán a TF e]-s éveáe. Más sportá8akJroz haso_nl an a Mvsz 1s nogkezdEe
e8yes naryobb ver{enyek vídéke! val !.e8ro!dezéBét. Az ld k zben trárnras taláIkÖz vá b _
Yii1t Santell1 k{rpa kar{cBapa tversenyt 1968-ba! a TlBza száll kolcerLternéb n reldezték
Íee8' nely után u8rágsz,ertien me8n vekealett a vÍvásra jetentkez f1ata1oL szála a váro6-
ba!.

R \rÍden v15Bza tek1Dt e t tiilk a cson8r d leBye1 VÍv é1et e] uJ-t 25 vére. TehetEégek-
ben éE akaráEbala l o6t s1!cs hiá4y' és rénéJjiik'' ho8y azon tliI' ho8y Szeged továbbra íe
a vidékí kardvlvás fellegvára 1esz, a szépen fejl d f1ata]ok kiizill eg-y pá_t'8ll ne8k z t1-
b1k najd a ki3zel- 20 év el tti enlékezetes eredrnén.yeket.

Dr. Apr leroac

Tut

-J.-
'N-os

-

---

.7c-)



se3

CIMJEGYZÉrm r rucÉsz rrÉsn

I

Á Vorcjs Meteor_Sport KIub L97L. III.l-eI egyesrtiletek eg-ybeolvadá.ca f olytán az
alábbí nevet vette felr

'lVcjr s Meteor Egyetértés Sport KIub.'l
Az e5'yeslilet vtv qzakosztály a jcÍv ben ezen a néven f og versenyeken szerepelnt.

ooo
A z L)'/L. év1 v1v Verserynaptár 81. oldaIán

nek Lakírsc1me az al.ább1akban helyesbÍtend r
Osonka Gábor, 'Pécs , Zsolnal u 49..'. sZ'l

szerepI Pécs1 EgyetemÍ ÁK. Intéz jé-

oo
Az L97L. év1 v1v Versenynaptár 84.olda1án a?, alább1 klegész1tés váI1k sztíkséges-

Rába ETO

Szakoszbá\y elnijkt Berkes M1kI s
SzakosztáIy Ye?9tqr Hoff R1chard cyQr.Ma5yar Vagong_yár, Munkatigyí osztáIy.
Szakos ztáLy Íntéz r Verseg1 Ferenc- Gy :lr_Í}aJc sI-Zs.- u.' ].4.

ooo
Áz L97L.év1 vlv Versenynaptár BB.oId"alán a Bakony_Vegyész T.a. szakosztály vezo-t je!
Gy r1 PáI Veszprén Vegy1part Eryetem, TestnevelésÍ Tanszék'

ooo
A Komárom negye1 V1v Szcivetség uJ gzakosztáIlyal b viÍIt:
Bábolna1 S.E. V1v qzak q.z!á!x.
T.ntén t RaJkov1cn Tiborné BáboIna, ÁllanÍ Gaz<laság.

5? / a. Ig;yerrkén l 4' 50 Fb.
Index ;:z(;.tttz 26,9?.2
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rrvÓ urnoÓ a MasJaT YÍv sz vet8éB b1vata_Ios lapla. jlzecko6zt1 u ljzurkeszL BlzotLrá8.
szakazerkgBzt l DáVid gár.dor. Szerkoszt l székelyhidy T1bor' szel.xcszt ségl a Ma8yar v1vo
sz v tség htvabalos holy1séBe! Budapegt } v. RoBenber8 házaspáJ u. '].. Telefont 114-Bo01
119_0Bo. K1ad.jar a spor propa8and.a Vállalat; Bp. xIv. I8bváruezel Ílb ).
Íelel s klad t Péosi TlboT lgazg8b . - TerJoszb1 a l{agyar Posla. Elíjf1zetlrot bárnelJ
po$tahiYat!lnál' a PoBbe hirlapííz1e telben éB a PosEa Kciz],onLi HÍrlap Irodáná1 ,/íÚiI. Buda-
pest' V.' J zsef nádoT tér I./ k zvétjleuiil vagy posÜautal váq).orr, vcJán1rrt átutu.lással a_KlT. 2l5-96lb2 pénzforgal_n1 le]z<iszánra' El fízétéEl djj fél évrol.24.- FL. Egész évrol
4B.- Ft. szánoE]rént kar at née a sporLpropaHanda Jegy1ro áJ b.rn R1r. VITI. Rdk czi t

Z - ?I+3l-Spor propa8and'a


