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} '9lr.-!. -L7-9te9 rsgz| ol1rnpta, auroly méIt leretek ltÍuiit , szlgoruan sporr:tszer[l roB-dozésseI' . u Ylrág lgazr , }og!.oubJa1nak_ részvéto}évgl zaJlott I r az"Y ort a 
-ionaonr oun-p1F: AngáI ellsmorésrenél.t bb az an6olok váIlalkozása,-ruort ezLn e áz utors -piÍianatugn

váltatták az olturp1aÍ^Já ékok rendeiését az olaszok n ryott, antnok-n ,^á o [6rr"t[-v;L-na vendégiil- tá n1, a. v1Iá6 sportol lfJugá6{!, de' ak1k rgoz-6on 
'esiátáiB--Á[.ar o-nráoya""

ffiIá|-3ílÍ.'313"'ff3t*3"'íBffi3t;íÉfi$:i;''3íálirt!5;|Hr*'Á' áosotoE"át-"á'-o ii]*au paí-_
M1el tt azonban a lond.on1 ollmpíára rátérnénk, nog keII enlékezn1 a?' 19o6 v1DlD. tlII. Athérr-1 /yis/ otimp1ár l'', anoryoi-d"; M;; -Forgno szor1nt a NoB esy tás bbi-határorata "rgpJ$ circjltek- az ollríplaÍ Liizdelmok soráb r. 

-Á-áÚTos 
t_"éJáor!" ai oIsolÍmpla fetuJltásának lo. évford'ul jera renoezcák ;;a a soronErvtiii-.láEái iát]-"'"Ivtn19 nenzet 9o0..váIcgatott -versenyz Já kiizott negJelent dr' NáBy-i]éí; 
";ilto"á-árá[;-ilá:gaT vÍv ktilaollpÉÉ-1": No-n voIt_^-?sygn. kc'z ttiiÍ'rétéssy_ÉeÍÁi"ué;;a";;--nfrio_o'J-suailt"v

Igl r *15!"! t1t<Íiiaését nég 3"ryIgP-Li'lugljá-ráaá "á_n:Ieitg roÉet vé, t1tokzuto"-Léos1 ke-zok most 1s n9s,1us1tották a k1ki'íId'etéeiikét., 1gy Nagy BéIa t1sztán'poÍgárí-nrv"tÁÁ"-vtJv kb I áIlltot 3 iisszo csapatát. A versuoy"É "iáa'ofiíe a rend"k1viil &yonge rendozée ntattnen sok síkert hozott a nafogrgFn+_. A kaídou.n9t'q"Lgue"l-á ooáái"x"nvo"rték-Á-áti"og k--e} !.tr a Inagyar 9Pap99. a g ii'gt't eIien vívott-*é"tozo"uu trrtatozaiir"á-i Jiu*ui"áskodásn1att v1sszal9rylt: KÉt 
"eyÉo{ 

kardversen;É rend,eztek,a 8 r 8 E._i, ogy tusra nen tGeo161ades,nyoite gz 9r9s9bp C-asn1r, ai a\arz co;".ilo*éE-Á-F""o.í. b "La raratee el tt-a maryar Mészáros Lloránd. t d.lk' d.T. Ápáthy Jon ped|g hatoÖtk lett. .A' más1k. 
_a 

náron- 'tusos kardverP-"TTl-0.:'Í{ nyort a..holiand'-Van Ro sen- e-r th_pa[;n-"rg[t.-l'iafuv a"l1tt ls tijd,1k lett. Rond'oztek a gtjriigcjk t r- és pártal[o""u"u"oiátet 1s .
Á Iv. 

' 91lolp1g v1v krÍzd'elmeJ. Ilondonban kerilltek eld'tíntésro s a vlvás helyesery9t 1!t Jutottak el sztir é:rrényre . Ez e&yszorílen hangz1k. de abban az ttl ben eu nem
Y9}t ..olyan og'yszeril. A lond'on1 i:línpta vIv btzottsága-a k6vetkez szángÍyetugr-[evo-diitt ijsszer Lord. Doe.borous} Taplon'eln.k. ÁIfr d Hut on kapttánys 8Z Ámat u:r FenoingÁssoc1at1on eIncike /BtIb Vtv szijvets g/ Íheod'oI Á.0ook és Í'orct c .ettesno"á.-nora
Desborougb vagy ahogy lcrdsága el tt Etvtát [.H. Greoufell. t904-b n Ánclia eo Jua.rnoke-volt az'.a\l az olaszok lomond'ása után az ollnptát T'ondoirnak neggaereZte éo'a .Iá[ kok'mo8szeTvezésében a legna&yobb szorope Játszotta. Á lí.Asz v1v gzak sztálya naxyJrtoiu---tlÍad.alt aratott, amlkor as ol1mpÍa1 vLv ve:rgonJrfe vonatkoz el terJesztaiet- ágÉura a arend'gz b1zottságnak. Yoltaképpen dr. Nasy Bétá onrezet r l volt áz ,- aE1i az"mÁ-gÍg_
J9t l ypséle elfoBadott._A lilABz Jogosan iágad.ta nagáboz a kezáen oyezBst. anrto" azb 

-

ktivetelto, hogy: a nyugatj. orazá5okban honog haloeg rit vÍvás, a oonbat neÍrítT á-ntrv grr
vlvásr a 9onvontlongl srempontJa1nak 1s helye adJanak' M1 .gy""ok tereltllk a k rd aa helyes Íqánybq' nert osak mJ. rend'olkoz"tÍink olyan er s és eg}"seses gug]sy6uettel. anelyant a kérd'égt véghez tudta vínn1 . Lz eIs lépás-tulaJrlonkáppei r9oo-tan t ,riéni.'aln1koí
!'rl tséla tervezétot dr. Benywíta I'raJoe, a &tttin vIv meeier naprize"u ionálcÁÉauan---
I-lauber..D9uPp' a lí0B akkoJÍ1 tltkára ti$yesán n mosak az rrrtr kl-gouilb1a1 verscáyekeü r'gn-
cle zÖ'69rtig{tknek ktlldte s 6l lane4..negktíldte a vl.lág nlndcn vlv ncrnretonet. E[t_notl Eglt
|KÍ-á 1r3t9!. l"' .s+gty ! aE lltet ornzá5 képvlsel Jánek osak alá kellett l-rnl ée a xÜ!-
clozÖ 8airii6iikhtiz Juttatnl' aní B negJrar Javag'Iathoz val osatlakozást Jetente tc' I57osatlakozott Javaslatunkhos az oantiá}1 oeeh, n net és s.rt olasz delcgáoÍ . Énnei az*ák-ol- nak lo t aí erean otre,.hÖEy a g r g8k ar otor"o píIlanr ban p*ográ't' írrászlették r
hÁromtugog kard'verasny'b._tg cunek_az Iett a kiivetkelnénye. hoBy nost a loncl'onÍ oltmp1án
a!r. 9(1dj.g fran.oia befolyá'g-g].at!- ált Á-EJ. a kerdvJ-vás toi.éá a il[ivo"rr vrvaá ÁiiaÁpontit:ra helyeakod.ctt. Ean nyked.tratt uk o.'hát abbsn* hogír atr { t t tirk á'}_' ttls,derilJtten cÍrÍcEnssterek semnlnomti befblyást nem turLnak maJd ÉttejlonJ' tanl-tván.yaík orae[olan. rnt-tá[_
"Üé.k a.zt Áth nben. [iíbb1 Lnd1tványunk |ry ne[nalrga áora talÁtt. Í' ulsZ;;;baÍ'árt i eád*tá} eI a lazgáIás és a v1agge1ép6s_tekÍn e ében=Ia. NLnog o.ln rr1t s, az otrnlnáolo io-
iy'aná.rr ntm kett , hancm a oocpoit létsráJráJÍak fale * Ic5nlábbls 3-1'- lat továnn. IIoLt-



vorEely eE€téD oBy tuaIa negy a ctöntés. } zBiiTl háfoota8u, de á veraenyzők kéréBéIe a
iiuii-Íi"Áéi'ítt a'"to 

-oTiÁs*d". Á rneDotot c6ak az elnök áI1{thatja neg. (iilöDbEé8et koll
iöini á_áütáróaáÁ es a 'i._orpi a coTpB'' között. A kartlnérkózés 

' 
tusIa Eegy_ós a tu6ok

JÍui"aÍaJáúá" az olaaz-aagy'al szabáiyok teBznek oértékad'ók. trl1ldez be!t voI a llag'gar
rá""it-átúan és ezt fosadtá- e1 a lonaiónl olinpla r6nate zőblzotts á8a. csak e6y Javag1at
íá' to"iri elfogad'á.grár a tórvorsenyro vonatkozó Javaa1at' aa1Dek köv 6tke znónyo. volt 

'hoFv Londonban áou e8yén1. son osapatv€IEenJÉ Dem relaloztek tÓrbeD. Á.Iond'onl- nlI€K
.áEíu.n-"Ááiigt Á lrlBZ vívósza'koe'ztáty tekintélyét, a.nl Jótékony }rat{gsal volt a honl
vt;ób6rk6kb€D ls. zuRolódás nélkiil vették tudonágul a vlvók' hory koEr6 €dztsolGD voByo-
;;i-ra;;a; A tozós aázaq Basrsze]cüeu beváIt ós azon á119nd'óaD éléDk álet ut]alkoalott.
lÍ..van1 I.í€ D s1kerIel vóE!ödött az az akoI6 ls. a'n€ Ly neA6rős1t€!1 klv áJrta ana ol6zst6a
látarozátot. hoRy a k1Éüld'otóst az év közb6!_eléIt- ereilnóqyok 8lsplán döltlk at. Utóbb
o éI8ze!ü!€ k' lát;Éo tt - t€klltottel aTTa. hosr a vo!E9!yo.L á kán1kula1 nel€8 1dőb9n k.-
!ülDek €ltliintésle -. bonr az ollEpla erött née kij'löD pióbavelsenyb ls lendáznek. Á pró-
bavolaeDy a ktivetkeiö eÉdménnyel végzódöttl l. Tóth Péter.7 g-y; 2. G€rdo oBzká-! 6ryl
7. Iuob'á Jalő 5 gJl, 4. - 6. llerkaer T,aJo8. Fölal9E Dezső és Ápátlv JeDó 

'-' 
8'y. Ilaturt

íés ldonteneckgit-lirdrÁe. Dunay Bertalan; Gáraí Jánog. Zulawez\r BéIal szántay J€!ó é8
.Mószáros lrvin a próbavoÍsenyröl f€lnentést kapott. l p!óbaverEely a l€EDB6yobb renalbe!

"ajióii r" ttáál néra ée a re-ldozés uunkáJát féiyeeon nágolcló Paloial Koíáoá-Eároly fó-
ttttár batbatós közreniLk'ód,égével. Á váIoaatÁ8t általános ne3elégedée k1sérte. A saltó-
ba! eegl9lelt ny1latkou atokbóL az d \ézet alakult k1' hogy a }'lJolölt 8 vtvó!áI Jobbat
senk1 Áán tuai ki'állÍtaut... oaak & na8JIaI vlYóEpo3t. Á kÍkuldöttek köeiil uByan16 biÁDy-
zott Békóesy Béla' TváDyÍ Gotuta' B8rt1 lJ4szló' Nasr Bélat Kr€los€y Gézat lla1ász Gyula'
ÉlzarYasay q'örry' e8y t€IJoE o8apat. Á közö8 ed'uéB 8ond'olata Dagyon. €r8alményealBk blzo-
nyult-' Á_ kBigüüááok szorgalnaaan alolgcztaBr saDtelll éB sahlotze! oé'apár neatorok lary
tjif€ lÁld'ozá8Bal foclaltoztak a vtvókka1' Alland'ó kiizremi.iköalő vo1t 'sobolk€r laJos 18. A
kögö8 trénlng alatt állaldó poulvlyást ls renaloutok- TBs! ér(l€ke€ volt' amíkor s Jog4tlok .
oEapata ,/TótE-Na8y-Fuohs-Gerd'o/ ösazeoBapott a nérnökökke1 /Werkner-Kionoaey-DuBaJr-5ötér/
ég az orvosok}al /róltte8-Ápáthy-Palzg/ . Á közöe gilzóssel nogolőrtti} a vÍ1á8ot. UJd'onsá8
volt az ls, hogy a korettagok állaDaió orvóe1 gllenórzés alatt álltak. Á oal aportorvoa1
lltéznóly böla8óléDéI vagyünk, alrikor azt olvaEsu.k'' bogy ltildes Dezeó a vl_vág olőtt éE
utáD E1naonkÍt lenór és n€8fifu€Ll szlvvo!éséü. TaDulEányának ereilnénye ' BaJnoar Dgn
1aeeIot6s. I1yen koEoly és oagyszabásu elókéezüIet nég sob,a !9E volt ol1npía olótt éa
n1!do!kl nagy_ várakozással !é'att !o!don elár anlko! Jul1u6 6-én utnak 1!d'ult a osapaü'
boar a 16-1 ver8onykozdetlq ü€86rkazzenek.

Áz eg_yénÍ veTs€ny förtelues Tossz ldóbe! kozdódött. E6ott az asó' kellou€tl€D
bítt68 8zél dii!ön8ött. Á versony a staalíon beJá.Tata ne1tett fe1áu1tott id61g1e!€s oEar-
nokbán féuE sza5ad.téren keriilt negrenctezógré. Á kiilfölali vi'Jók, ak1k 1lyeo 1dőben elő-'
V6ttók' tratalnas vlvóköpslJrelkot ' v1tézül Álltá-k az esót, a sarat. N€n ury a na8ya!'okl
Ök nég ak_kol nom igneTték ozt a oélazelü ru,tlaalarabot. Á velsely szokás sz6r1!t EoTao -
lássat kazatődött volna' de Nagy Bóla ta!áosá-ra !6nzete!'ké!t1 os oportbe os ztást kéBz1tot-
t€k. E Í5r n1ndon llaBrar kiilön osoportba jutott. Áz olső foralulóban 1, osoport alakuIt
a kárd €8ÍénÍb6o lndúLó B0 vereenyzóből. Ezek közi.il a II. ford'ulóba továbbkeIüIt 8 na-
8yax. 7 Eóllald. 5 oEoh, 4 oLaBz,- 1-, flaDoÍa, an8ol' Dénot és bo18a' 2 dán ée I o8ztrák.
Á-rI: f4Tduló 8'osoportjáDa.k kiizdeLmetbőt 7' nagyar /'- egyedül Ápát\r eeetü kt -/, 2-2
olasz és franoÍa éa I-l alBol' oseh, bel8a' hollald é8 dáb versonyzó koTlllt a két nyol_
oa8 középaiöltőbe. {z első középdöDtő eIedméDyet 1. FuohE dr. 4 gy' 2. száltay 4 gJr'
}. l{erkner 3 ey, 4. D€ la Bala18e ERA , gy| KleBtokl Bortinettl d.I.t ITA' L6a9€ps !RA.'
I'ölale8 dr. Hu!. Notley GBR. Á II. középdóntő er€d-Eélye3 1' zulawsz-üí. B. m'N 4 8y'2. Tóth ab. HUN 4 gy' ,. Goppold. cso 4 g:Í' 4. Doornan NID 4 ey. K1e6tok3 Gerd'a d'r.
EIJN, CeooherJ-nl ITA! voodt B&T,' ost:Í.up DK.

A d.ijnt táblázata

Jen IV.
1I[II.

T th Pétor r1r.

Go ld. v. Irobsalorf V. cso III
Fuchs és Goppo1d nérk zés 2t2-ra yégz diittr. an1kor Iet'oIt az Id . Ered.nényiiket nlndkét
r szre vereiégnek gzánltották. IIoltvereenyek ./l tusraÁ

t gr z Szántay

t gy z Fuohs d.T.

Szántay

Fuohs d.r.

- T tb, d.r.

-'Zulawszky
Ez ut bb1 holtversenyt a szemtanu Nary BQta így 1rJa }e: '|Zulaws7ky.szecondban' Fuohg
I""uueo árrott feL. "l'z iaegán"ib r cj lzeáttit tt z tiri az'el vágás-otat e temp vágáeo-
kat oombat ""naÁ"á"uí-uat 

"uetaegzésiit< folytán annáI szám1tot!ákr .akl. a.vá_g{s! : ha
oáÁt-eey-pii ;á[t;Í-ts-- uÍánu-Eáptá. Eiz"et tÍáztában voIt mlndtét vlv . Néml kénleI s
után ruillri h1rtelen áItámadást 1nd1tctt, Zulawszky pedíg beIs arcot vágott kcjzbe'



A'k zbevágáara tr'uotrs prlnvédésbo nent át' s azlab rÍposztotrotü ellonfele batváLtára.
Kiizbon a kardJa gls harPadában eltijr tÜ s az eltii:lijtt pengo Zulawszky n gé esett. lzeiJrl b.osszu tanáos.kozásba fosott. Két a6 n zeto az voltr-botr Fuohs-elefrencl on védtcaz ellenakc1lt. s lgJ r{_posztJa érv nyee. á. harnad.Ík zsÍiritag azt vl-tatta'*hory a t z-
bovágás Fuohsot érte, Í8y a tus náLa szánít. Á negygd,1k üag áz et bb1 názétnaá-osatla-
kozottr. de 9qy +E érvelt, }osy ha védet! 1" ,Fuohs, r1posz Ja ngm érvényes, mert karctJa
Zulawszk;r véd'éeéu tcjrt ol és osak a letijrt ponge oset Zularszsr testéie.-.0, zslirÍ orntit}rosszag habozás után Fu hg Javára d'tÍntiitt.|'-

Kard'osapat baJnoksá8' Ind.ult B osapat.
Á baJnokság lobonyolitása.

Mag:yarország
Nénotorszé'g,

oIaszország
Nagybritannla

CsoholgzáB
x'nano1aorsrág

líagyarorszá5
9t0

0laszoeszág
I0t 6

Csob.ország
9r7

EoIlandia
lOr 6

oldiintésére a oaehek nen álltak kÍ az olaszok
L. Ma6yaronszág
2. olaszorsáág
), Csehország

ÁlÍbert Gag on
2. Llppnann

líagraror auég
tlr5

líaryaror azíB
9zT

Csob'orszá8

9tT

ellen. Ezért a baJnokeág

Bolgil,un
Eo}'lándla

Á nfulod1k hety
végonod'ményo r'

Résztetekr Magyarország Néneto:rszág 9ro
{ ngefar osapatr X'ucb.s d.r., Gerd,e dr., T th d.r.p Werkner.
Á nénet osapat r Ercrath de Bary1 Peti'1r Jaokl Érunnert.
Magyarorazág t OLaszország IIr5
T t} d::.4.syl^Erdg.{.}.-Ftild'os dr. és tr'uohs d.r. 2-2 6r Ílletve Bert1nett1d'r és QlÍv1er 2-2, P1z1o B1roII1 t és CeooherlnÍ o sy.

íiil :"Í: -;"dil:;i;;'í"=3i'*. 2)T th dbr. 1 By, Í'te ve Goppold )1Lada 2, Tusek és SeJbaI l-I 8y.

PárbaJt :roaapatbaJnokaág. Ind.ult 9 o""p"t.
l. I*rarroLaorszá.g -/+L!P9rt, Grav1er, Llppnann, o!.ÍvÍer; Etern1 Berger,' Colllgnon.,/
2. Nagybrltan1a ,/Ánphlett, DanleI11 EaÍBr ilont5onoly' f,olt1 Bellgnann./

,. Be1gÍun ,/Anspaoh Fr. Beaura1n; ÍeyerLok' de tontlgntrl Íillcnr,
Bosnan, Rori./

Franoíaorsaág l2l4 arányban gy zte le Nagyb:r1taunia éa gl7-r.6 Be16Lun osepatát.

Áz egyénl párbaJt6r erottményt a kijvet'kez6 vol t

fnl. 5 gT zclemnel
3RÁ 4 't

Ollnptai baJnokt



1, 0l1v1or Euggeno
4. ldontgonrorÍa Robert
5. Irabouohorie
6. Ánspaoh Pau1
?. Ha1g CeoÍl
B. HoIt l{arttn

ÍRÁ
GBR

ilI'lD

BEL
G3R

GBR

4 gr uelemmol
4rr
2Íl

lt

tt

rf

t1után t rryelson4.-l:r :ond'eztek'-Psqyal*Ver9onyz } lq.lndultak a száaukra Ídogotr V9r*nonyazánban ';;t_ák-az ;i^áffiíEá3r'Í:{"ffiái: #3i$:; ff:':"H;"f:uf,Í:o.:Íi"á *áit.l& frilÍ}*ilffil.*'-T th d3. osak a belga lran6 nhovo' uuiÁwsá$ ildíg ;ak az ango1 lilpni"'[t-;ít;;" $iott.
Llondonl sLkerelnk azt b1zonyltolták, hogy.tltkos r_en nye1nknek vo1t a1apJa' NnsJ B laloLkes és o ltudgtos fáradoáása1nak'oroáhényo itt nontátozott-ki-t9l];;'[;;jcáb1ennen-A londoní kát 3I+nréTgT ygrt a kítnd'ul ponixa anna.t_á-peia,iirái irt rÁo"qzáto;';;ffiÍya magyar kardvÍvás v1lághÍrnovét nogalap ztai

/Teth:tvJuk a f1g'yelne ' hogy a szetz nÍnden Jogot. nég akívonatos utánkijzlés jogát ls, fenntar.tja. i' Ezeit. 7
mr'tr xr

Vélemények a vB-r l
Az 1doÍ vÍv vllfubajnoksá5 nag'yobb port vort fol, nlntsem gondolnánk - a

tolevizÍ nyllvánosoága sokat tott ezért, Lz atább1akban két rendkÍvii]. rd.ekeB szemel-
vényt nutatunk bo, szakomberok toIIáb l.

)
2
t

Á llEscRIuE FRÁNCAISE r}iJAr
Á LrtEeorÍno Tranoa1se, a NomzetkcizÍ Vlv sz votség, /Ff.F / és a lbanoia V1v 'Szijvetséc
/EEE/ L[vatalos orgánuma.- L97Ll SZ ptember-okt beíi számában L2 olda& szentel a- ueoJiv1v v1.lágbajnoksá$ eredirényo1nek é3 ezek konmentáLásfurak.

Bovezet ben Ed.gar MeroÍer _ a Nenzetkcjzi Viv Szovetség pénz[ig-yÍ titká_::a - kj-emeIj-,hogy L?.)9 !'- anÍkor az els v1v világbajnoksaeot ránaer,téÉ- - ez a vorsony vonzottaa.Iegtiib! réeztltev t. j6.ország, 4lo versenyz je Iépott pástia, és ez a szán" fcjlÍilrnult
n1nden várakozást. A k s b'bi.ekben 4e8el ged'éssél nyltatt-ozik a verseny rend'e z I'r6L és'
s1J.$e|vé1' tr.a bécsí StadthaIIo-r t, qbo\. 1! pástiln, kitiin technÍkai k rtitmények ktí-ziitt n rk zhettok neg a viIág mÍndon'részér I sszegytilt v1v k
MeroÍer ur olkkébon k1emell a4b 9 Jelent s szorepet, amelyot - a vlv sport t rténe'bébenel gzijn - a televl_z1 és rád1 Játszott a eportág népszerítsítésében - /I' vrraeb"Joot"Á[-r I av! oeztrák tv.16,_a rád1 t4 rás kijzvetitosE aa tt. [1z oiszág s'portsz#et -k ; ;-aége.k1sérlrette |leTir".m+ l az EurovÍzio és az Interv1zio ad.ásaln Égr sz iil a v1rásuáJ*
lgkg*e'nyo}o d'iint Jét.(.+ o1FkÍr nelegen 5ratuláI az osztrá_k TV. nrunkatárs*inatr_;irklvételes teohn1ka1 felkéeaíiltségr l és b'ozzáéytéer l tettek tanubtzonyságot.
Á vB negatLv vonásal kijzill Mero{er els sorban a vo]:senxrz k, valan1n - s ez nég BuonÖ*rubb - a vezet k sokszor lndokolatlan reklanáo1 ít, 'valam1 t á tundéaé.s rnnár-u g$Áa:
nyossá vát ryakorlatát enelt k1, s azonnalÍ negot ásc áu"gdti
trBzerotett sportunk.!Jruevének érdekében te5yÍ1uk neg nÍndent, hogy a nitnohenÍ ol:l'nptánne ford'ulJanak eL ílyen tlzeImekl?' - feJezl--be olkkét Edgar fueroier.

Á ÍJlsso]:ínne FranoaLse néby k1váI szakenbert - névszer1ntt Oarlo B::usatl-t. & FII alel-n,két; Walter Kiietnert a_Ltvá't nyugatnénet azakenbert, Dr. nalinara"-l'áj s[ á-m'.-8yaT s GotJany1ok}Jt.9 o! 6!oyJ"!_tagJát - k rtg feI Árra' hogy konnentálJa az ogy n
{egx'v9qnenek. ktizclelneÍt. Ezek kijzÍ.it a Legérd'ekesebb Walter'K s áernek a taidverseíír l.
9g GotJany1oktJnak a n Í F :^o6yÉnl vgrae4yr6l Írott véIemétr}or Á tijvetke"6É-uen-wáller'Kaistn rnok a kard.versenyekr I Írt b1rá.Latának sz szerlnt1 roiaÍtását adJukl

'NPP kiinny|i !qr-ka1$vlv nak lT.. K gtner hosszu éveken keresztiil az NSZK legered'ménye-
sebb. kard'v1vÓJg y9I!: Á szerk,/ el1smernÍ' . Fosy-a vLlá6baJnokoágon B'z ssz s fegyv n*
nemek v6rgsnyo1 kijzill a kard.vergony tetnzátt á- legkevásb :

!"rF." |ggrv*rnqrygt' amelyben 8' legtiÍbb varl-áo1 lehetségea, manapsáB a Iehet legosto*bább m d.on vlvJák.
Ml- ennek az oka?

-4t



En a fenL err]lbelt,tek okát abban & kedvez tl'on ktitcptÍnhatásban láton, anolyot o5rrészt
a n,!r'k zégvezet k mtil{cid. se, násr'észb a vÍvÓk és rnebterek felfogása idéz eL "
Cgak negyon kevás YerÍ]onyz t Lsnerok, akÍ kL tudJa vonnÍ na5át a'rmínden áron val tá*
nadás'' kénysuors aI l. Pawlorsk1 és MaffeJ b.elyoz stikkel bízonyttották, hogy az '(Í6azt''vÍvás eokkal ::zebb és ug1anakkol t bb slker'roI 1g kocaegtet"
Azonbgn nemosa_k a nárk zésvgdet lrot koIl vád.olnl. Á YB*n tátohtak alapJán megállap1tha-
t , i.osy a néltatlanhod vlv k t bb mínt 5o bának nenr volt Í6aza. Néhány vÍv ' éá oly-
kor egéoz osapatok ée veze lk v1seIkod.éso ory cseppot eem mondhat loJá1ísnak-és legl
kevésbé spontszerilngk. Enngk osak az az ored'ménye, hogJ a rnérk zésvezet ket né8 blzony-
talanabbá toszÍk s lenyegébon ezzaL a."bltvtjs kcirl'bezárult. líJ-ndezt lábva aaJnátatoal
hosy e9k vtvÓmestor non tud' nás taktÍkát JavasolnÍ rrereonyz Jének' nlnt a nÍndenáronvaI támadástt
Megolciásként ols nek klnáIkozik au oLok romos tatála JeLzés beyezetéee a ka::d.v1vásban
19. Bl-atos vagyok benne' hory a pénziigyt szonpontb I nogfelel on ánogatott kutatá'sok
orod'ményPkéT! tgl{rg1 f9g4ak egy olyan.. lÉjgo|d'ást1 E 9Iy a kardv1vás szabá$alna.k lehot
leg.kJ_sebb n d'ositását klvánJa nog' Á t r pétd'áJa'btzony1 Ja, hory oz nom láhetgt}on.
Ileheisé6es az 1s, hory a negold.ás a tglov1z1Ós toob.nlkában van* amoly llyen tijkéletgs
formában {tt' Béosben nyort ol szijr aLkalnazást. ToltétIenÍÍL nérg ko11 vtássáln1 annak
a tehet s sét' hogy az t zsÍtrÍt ijt kanorávaI helyottos1tsitk. IÉy ery szen ly, egygdÍil
lgvezethot1 a nárk zéseketr é9 Fétes. alol k osotén a& azonnal rgbdelkez sre Á1ro'- las_slthatl ftlnauyag seg1ta g vel hozhat drin ést.
Tovább1 me6oldáeként olképzeIhot a kard. eul;É.nak ncjvolése az akoí k taeel-tÁsá:rak éldc-
|r{boni vaey a kett s tatá}at boveuetése a pár!aJ!ítyl,"4u nÍntáJfua' anoly a kardvÍvág
Iétét fenyogot rongetog ogyiittog -találat kj.kÍlsz 'bi'lénér:e szolgáIne.
Ezon korgtek k z tt erok osupán negaaJ-vl.elend Javaelatokl de vélonényon szerlnt a EfE*
nok Létre koll hozn1a egy kÍlliin bÍzotteágot ozon' g nás Jwaalatok folillvÍsagátata :l*d.okábon* t

Á kardvlvás tu} azép gt'ho!r- 49sI no tegyilnk nog ntndant ann'at érdekébon' hogy kÍhuzzuk
Jol'enleg1 Elrglnas helyzetéb l.ll

i]ár K stner Javqelatal olykor klssé bÍzarrna^k t[lnnek' né8ls kltndul á'IlágpontJa lsen
sok val s probIénát reJtr- anelyek m1néI et bbí negol áea_foltétlonttl a kar&vívás iae-két szolgáIná.
coIJ39r}9k+J b1rálata a u l_ t r'vorsgnyokr t tiíbb ávo nogolctásra vár a igen Hn ps'aertl''problénákat tartalmaa.
ÁuáspontJa a k vetkez l
|t Áz t969 ta alkalnazott e6yán1 vergCIByrondggeJr kéts gtelenitl etfogadb$ta lanr uert
ilEÍ33"f.ti53"H:*}e'taii' 

gzl-nto klnálJa" a Lahet aéget n bunÖáaá.ara, -nlndgn osofortná:r-

Ez a 8Íakor].atban ugy nyílvánul ru Br ho8y n há.ny vÍv ' llletrg vÍv n gl re nesb sz lt
arányba4.Iead,Ja az asszÓtr tu18 nások - aklk nen_vottok r agt a bund.ázásban - kíesnck a
Vors nyb I. Ezon a vlv [B-n l_o, mlud'en fe5yvernonben tuoatJával" akadtak p ldák or.Ío.t
GolJanylgk{J nál a kijvetkez olÍnplá'g' határoaott ég slLgoru láp aeket aÍlrget a vlv -sportot-teJárat Jetenségek klkttaá bcjlás re. IBeq rd,okes n v le[edík a azoí;et v1lág-bajnokn --Gorohoia - k1zfuásár I a n Í t r d ít bent

'ÍÁ nérk zésvozet e a DT. határo zata atapJán spor aaertltlen vrrgonyz s nlatt k1eá;tá}Gorohovát & vorgonyb l. Á n$rk v,és átlása-1t1 vott;t Kl lohet zá_nnÍ íala.klt. antkor a
mérk z s ÁIlása d irtetlen? Ee ha Gorohova baba Volna a dÜnt6 találatot? sg l.ínten a d n_tés olirarnarkotlott volt. EI gziír fordlult el a vlv sport t rténet benr hosy a vlrásbaj*
nokn nek non volt lebet eégo ne5védenle olnét.lr

GoIJany1okÍJ'.ne8lohet gen egyold'aluan szomIéIÍ &z esetet, mert nen vesuL flsycLeube ak zvetlen el zrn nyeket és a i nur feg-yvernon versenyeJ- t 'ttá! k1alakult k EEángulatot.qnqrl ad'ott p1llanatban k sr volt bárnl áron és bárLÍn elégtátclt venn1 a bundázágokéit.Ez rt - bár korántaem akarJuk. Gorolova ártátlansá6á.t btzonyttanL - a vÍtá5b3Jnokn6 egy*
ma8a btinh d'ijtt a YB. versonyoj-n e1 forduIt ijssaes-bundázás.ért.

l{ag:yJáb I ennyiben foglalhat ""u. a IJlEacrlmo FranoaÍac áItalr a YB.-r I ktig lt o1k_ko$ Iénye5e'.BgnQ]$etQlets Qz a n hány Ídézot negfelel6 betokl-nt st nyuJt a FIE s a fF'E-nsk a vlvlvÍIág JelenIe8Í le8nag_yobb- probléná1r l alkotott v len nyébel

1fJ. [ltly Jánoa



Bécs en- p maryar vívokrol
Jo szÍvvel k sz nt;jiik a Bécsbon megjelent uJ foly irattársunkat, 8.z Qsztrák V1v szijvet-
sé5 ir.rvatalos or.gáilunát, az '|En gar{9'|-oti. -Lz os-ztrák v1v h;[rad. évonként pégyPTeT JeIe-.n1[Q8,szerkesitJeLutzffiurjffir:runkátéssoksÍkortkivánunkaSzerkeszto5nek
és szrirtén reméIJi.i[, hogy ugyanolyan harn n1kus egyttttniiktjdésbeI fogunk a v1vás sPort*
Jának'fe;jleszt sén munkálkod.nl, mint tort nt az a nult század' végén, Barbasottt nogJe-
ienéso ícioJén, anikor a viIág tatán lo5eLs vív szaklapJát 1ndttottá utnak Iíans Hartl
m'ester, az'Injernat1onalo. f'e'ohtsport Nao.hlÍo'qten-t.

Most az'Tn gard.e'' ltijsgzevonb 2/1 azáma Jutott keziinkbor ']rnelyben a lap kitlin szerkogz-
t Ja a bffiffiTl6gbaJnoksá5gal foglalkozílr és tiJbbek k zijtt éítéket1 9 Inagyar vlv k B!iB-
reÉtésot 1g. Kiili'niisén érdekesnok tartJuk' .an1t _a nagy&r. kg1d_osapatr l és párbaJt Ícga-
patrÓI 1r. U&r 6ond'clJuk, ezi a magyar viv k tud.onásá.ra koIL hozn1' i*,'
Ime I

''Á Szov jetuni -Ma8-ya.roTszág karddcjnt 1gazában kétlrányu benyornást ketto t. Norn nÍntha
rcokl áést nern tált , vag' feszilltséget nen k1váIt tett volna, s t, gllankoz J.eg. A

osapatclk ttt is 6t6, :re féj-loJ nollétt halad'tak. D9 hlánylg_tt'a vívás éltet gle_ng, és
1it'3obban Llányzott nrit a-t'cjb6Í fog;rvornemnéI, Nokon tegátáun is tgy tLinlk.folr. bíány-
ztk áz og"yén szán lyos nbÍiv l tl eroJe' Bzt az ad.onányt napJalnkban a kardvtv t tiiztitt
egyonI ttilntit oeztotbák feI. Egy rraroknyi egyén1ség'átt szemben nagy tiimeg eLl-smg:rten
tittinor nagyon atlétikus, tettri,E_epq' ilen *oTg, áz val rnindenképpon nag:yon. J , de lszintoien kárdv1v vaL, aLrt Leettjbbje azon a_vélenényen van' ho'sy feg"yelnezotlonséB és
e:uffi'6E-zT6aés az og_yéniség klfe je z' L,
Á magyarok ?t6-os vozetésre ls szerü tottek, do nlnos ogygzorlien og'y olyan emberiikl ak1
a vésLiizdeLenbgn nagával huzná a tobb1ekot'-Kováog.a oeapatverseny tpeJobb ouboro, két
w záIennnél tijbbet nem tudott otárn1. Dr. Bakonv1 sem tiint kt egy gy zelnévol. Pézsa
ta1án kttti! ogyéni haroos, d. osapatklizd'oLenbon rn1uden - asak nom péld*ép: Ig"y nézvel
a-aorsotat liar$"t-íor[-na"orí g:rozetnévo} a moglopetést kett 

' 
a..nagyaTok-LegJobb ombe:: '

rrrá"E""o-oíaar n os diit nroná tt PawlowgkÍvaI egyiitt hetlyol*k zzel nínd'en,bizonnyal a
I;atilnoitá"áun-urvoi-naatt.. nelyotte Vinokuroí-kerÍílt az el térbon q8 sz16yak ée
Nai];lrrov Loztát a'z okvotlen szijksé8es gy zelnekat, dg som t bbet; sén kovosebbet*''

Es nost a párbajt rosapatr 'll
tlA maEvarok ed.d1gi fényes sz,el'pplésÍik után' mlnt nagy favoritok vonultak fel g Szov-
:retuní -elteni pá'rujt rcsapat iiont 3ére. TekJ-ntettol e::odnényolkro teIJes Jog8al"
fi'ítran láttunt ilyen-J I ijsizeválogatott maryar logénységet'. amelynek ezen-a ngp'on, 

.
eEvszertien nn'ind'en-s1kértilt. nind.en temp , nlnclon Lábszu.náe' tánadás és ninden le]retsÖ*
á;É-é;'IunetáTÍán hátyzetb6t vat rlpoizt' 4141t-a tv lassÍ ott fgIvétetgll?t ppntgsan.
Íár,"tott aovetnil rul'osa_r Gy z nindiln b1ionnyaL az ut bbÍ évok legzso!1áI1sabb párbaJ*
[o"uiuo ja. Ha teijesÍtnényoi- ét9!k9d1 veL áltánd. aultak volngl ,*5{o" eddlg}..tetenee
;;;ffié.í'o"iásét Étinnyon ír.ásd.uplázhatta volna. Mlnd'onesetTg_ -.votrt az ost h se Béosbgn"
Paramonbvot oé vatetoíot 5rI_r9 és 9tO*ra logáaolta, ogyod.til Mod'zalovskiJ tud'ta osak
5t4-re. ktizdelemre késztotni. És niután Nenere és Fenyres1, a d'o.ktor-d.uo ls og:y nagyar
oisaoy "í^a;-eLeganoiájával 

vozette a.pa{!aj! r!. Sohnrittnek ol.eaend volt egy sy zelom
.hfio';' noey 

-''hazáhegea .r; t'-k nag'ynovti- eIIonfo Lii ke * 
rr

Fo::d.i tottal KIoL]_ KáInrán

A lrnloftJsÍ,tlk rrrog *lijnésér.e !
L971- évben a viv te.rnrekben od.zé8ok soránt do ogyes..veIsonyoken' Ís, s.ut{9P. baLesetek
icjrténtek. 'A i:áieÁuiuÉát arLálao"n véletlen poí-gettirésok,- egyÍitteil akcl kb l származ
."""osapások kÚvetteztében forduLtak eI . Á- balosetek o8y Té szét - Irregítélésiink szo-

ii;;":"tágeiBzii"f iii[; 
_há_ánivoiármákben 

ér;' a_versenyeke " nÉ$. szí5orubb rondet' f egyol-
mot tartuilk, a ncjienáét<etnél nagyobb sulyt hglypziink a" {'9 LvÍlágosi'9 1tu1k1""' a. EeVts*
leÁ',e. Á reárontosabb azonban' [i'gy versényz Lnk a szabáLyokban e1 lr't felgzor'elégeket
és rrttrázatot hasznátják.

Nyonrat k'osan Íjolhlvon vaLamonnyi szakosztályveqetí5 s pd? sporttárs- frqr!Imé , . 
hg8y, 

'iáxoiottaut' f1g-yol.met f'crrr].ltsahak a sportscíiiIések és baLesetek mCgoI zésére' blztosl -
ná.k és k.cjvoboIjét< m6g ét bíztr-lnságots f'els:4{}t'el gt.

1]á;!chozLat;át;ul' kijzi.i l.jiik, trory a sz:ijvetség; ver:sonyoln, a k zpontlIag; s'zer'vozatt;'váJ-oga*
1;o.bb etli',0l:okerl é.g,,ul tár'r:r.'cízágokc'n a leiis:z1.eor-,Ltilban'megk vátetJiir< a 5l'zLonságos fel-
$zBre Lést. Kér'em, !lo6y az esJ*esiiIol;j, a cer_.iiLeti szcjvetscgek áItat rendezett 'verÍjonye-
.kort, e11lr r:ekgtr á e,1á ta.L' <rtij'z{lgolton hasDnlí-r6'l ei',iár'n1 gz'i voskedJenek'

Kii.l iirr t'r: i lr j-v riur a -flgye Imert;, trogy * ml rtt rlt,' ltrir I'

|i:l,,jl,tl t"lil:l,: á Ita1 rrornrég; }reir:il+.t uzab;iIy ét'1',e llrii;l_;eltt
i1r;IrlI l,ivr ;Í'', v1seLéso.

k or' btlan kon:t"étatttik a lJerrzetk zl.
mtnd,hár-om .l'ogyVer'rtellllon " koi;ei 1ez &

'l'iibor.' ] gtván
í' t1 t,ká.r'



ffix ffiffia8$mÜ'ss[Ül-Üff ÍÜilÍ' Ése $s t Ü lt0zás lt llfiili
m CIe ra I0r Ül0tÓl r másoÜlfi Ullá!iláDorÍilg

fl-. i'":92,*

iIa J*rjroi.í,seg ]oli: .,/,::1na .r:I.a, LrÚg;-v ti1.ru:i'e vegiv }i a si'Ázadfcu:dulÖ elltt1. élÉJ & sLiir,a.tJ-'t.,r.'-
r:.li'.i_o r.itírn lliíz,',at,lor; kia].akuIL vt Üíist;, j.crr.y"ogJirorL ic nnyobb trc L;r;t:ti;o Ienn*k tti}r,it,, }:'1.lri:,sl;

l'r,i,i,. .:ií.{.] ti|'i.|'l .',,.rÓ'l' r.j;lil:.[.titel; .l_el 'r:iilli; li :lzaBJ't.'u..i a]*r:mhirl'ti Íjexi' La'LáIhrur l

'ii ir.l_'i1ii;ril Í)Ü'l|r],l,r.: i:;tliz j r-angeJ_rrost!gelt'; hrl.y. br:li.L1;r': L t, lr':.irtttLtltkí,an

:tii.rk k.t::i.: "

|I]*',,clryrÍkÍ'rj t,tl.t-'6rl 1 si tragyiik vci1tak a'vá]_tr_lzrlsok.
Á Hrica*Ll"i a}.-ba). rueglronr)u1 b0[b etlL'a:-bÓL Ior't;*rirJ' peí]geVeire és nagy el retéprst JeIentettir t;er'r|lnLká.bg'n" - pr'1ru trárj.bás;i' :'end$zor'trriI áttér't;qk & tor }Lár1birst r,orrdeuorr:e. Lz áIta-lillir:s fj-:llkal. képes;'"i*gek i_e;j}.esatosére rir:;in' f k'tettok nasy eulyt. Á k1egész1t edzésokot;
íií:'llt Vobtér< i.ri'' au er"1zÖsber"'vbe, tuer't aa be1.Jtl.l; Ii iilrkérrtes Volt bs f ).eg iro1tit1 riy alattv ger:tck,*i a nportr-riok,
l''etiát l'ti.Ltg rr t;cixé'Letes vl.r,Ó Leolrnl ka el-sajr.r.titága voLl; a cll. EI1eni;étben an actrllg d'iva*
l'riÍt egyÍ''lcLp'Í-:urr valÓ vivásrrirL a lá.bat 1s bekapt:soltá.ii a vlvást-'a, g lg.y onnek Í]oJIeeztjésel;: tti.itIto 1tt;t- Á ]ábtocIurikát'an k1uitllluIt ti 1_épésI uF:}e'9*k1 iir" ses }rátreugr.áE. -

Mo6f'*i.: .io Uávtlls1r8t9r'L,ás'ral 1gyoLeabek a:1 oIIerrf*Leb rrre6kiiÍe l:Ltorr1. és ezb tornp hlan 1n 1-1,utü tána11Érl:sir]. é.r't k oIo
A nagyar'.v.i vi;tilet:teire'll t,ovábhfeJl'esrt'ob éx* g t t,ulszÚr:nyaIbáb' a,d oIasa 1skoIát,, aru1 Br
]_9(tfj*ag li H.'!, l(')12*-all o1._lrnp1"nri bo Ís bj_r,oiycso11ott. A'n e0z tr ruunkáJáU rregt.tottá a v1v *
l;t,ak.lr'c;d"aIoilt' áiI i, ly f cl}ug az eikoirjkab Í'..lgJ.ál'Lrr r:en,1szer.be, AZ akkoi"1 ÍeIrogás szer.ln a;lz.*pvÍ''rás |l:i l'ritlu1b ll jÓv1_vássaJ.. tr)ui arl 1r'ánp'at.vtrt rn-[ndenkor betarto'bták. -

Ar, I9()0*aÉ tjvtlil L,j l. }it;y'd'tle butlrrntánycrk" r:agy J.épésl;*rr lraIadt,aK e].íjr.'o. 'Eu nBgy se51tséget
1l{?.jbo 1; a \,'ív:l:'i Í''Éj j]_íjiies neh o Lz eLraéiet éa {t p;yak,:r,1ab sor'iíut szerzatL uJ'.tapaáztal"irtok,ktj1s bajrat:ili..|ii' 

' átl'Í'él kti;:r:teibték a kor: v1vÓmegtc!.eÍt, irogy u,j képet fo:"náija'lát ugy oa*guktlan, l'ttl"trt l,r.r.ti.i L'virrr;yi:ikl;url" Ild'zésn r1gzertanÍ aIveká'b d.r.-. 0.er'onLgér Láezt r ''Mtrd' ínkar'rlvlvá$'' ti. inun'bá jállar'l La]aJ.urtk" V1as5átJr"rk uls8 {t zake'h,
i'.jImélnti':noiL a-i.agrjári1. az t.rj asll 'ranrlszert fog;ad..jrr el. l{Icclos'i Lásl, Í]t}lu ezon, lianom a tanltá*l;j. rrrc'JíJzor^'ekelrl eHzk zijl ' Aa í! ktjrryvében uaLáLur:k e]' s::rjr rrta] á-qt &;,1.a' 'irclg;y mt an J'iteá11R
k.tt.i.', antiko.r :,r vJvárri, el letrcil_ kezdenl.. |.j''. r1 l:j-:.r,; 1erhév- A.rirl 6 erb a Éort' íreru rlk g7 a
t3yerr:et<rJkt aLJ.rllg f J.e6 i .iai,titr:kt:a fektetl n r;LrLyt,. ll],,bol I g csak anrr.yJt. alrronnyjt a sz*r"-
';eze;Liiii k j.virn. El1elnte ,::'i.i tl"jít11 ke].l- L:ánu1 a v iv g,yai-trr,Í.ett:crl''.lraJ., tue'rt" az' bijrosh'' Íaéz,rret$l- .

r1r1r}tJ l, tlíiJl tk 1 ittl,1'y n'r'' Cr}it,at;'1 bectur-i kai 1;rttiása lílaÍ{á{4; |'r_l|' l'lll )egli.ti. llt] v L a r;gn.! I;ván.y tá Jrr

';ii1'1 i+] y$|o "l'lak $?,t.; a]<Lr.,n ncllt }trit1rrl'.lzt ák rrr epi .i' l.yerl |'rir.ttrái: 
"

Á liylkc_rl.'l atok, l'r:j,'liiilill;t-! ()

'lieisek lii'rr'átt {ll'J]l.l r--r'l;i.il,() i, i,at
Itil;rt.i i, kl.l nvi1;Btl i - '1 r1,',...r,.;1,i

I r;riek frolyesr vo1.,r,elrp1.l l,;r:i,"r
r1r,l r,f-:átlÍZ,5l t , lIíl{j. iir:tla1+t.ri,

:{ltr:'t'1, t--l rtr rliit,(rl' i.t; rt I Lct'rrr'r'l

ll;lí1''.it l'ityr.rJ.tlt'' l, kilvotq] . .!jz 'r:1, a?, etl
l nfiJerrok L r'1rpc16r} eraJÉr t ág Lár.gnJ ll

ll;{.tt & ttl t'tltkÍrt 
"

illti1l.iftl }. l {.íinii sloe;l b* ,g.t:rt; .1e'[.t:tt{'a l,_

;lJl}r l tlill l.rttll. 1,t[ ;:; |;;1 '1i' ll 'v.i r', 11 ii $t",á.tlr;it'ir Í'e i tlaÍ;:r,Ili_l ltint;o c .i'rrj i,'nlrlri'tJ }.íl 1a"



Á oélgíüíagEtll.a szorlntg o].Jran Leg}'€D. hogy iz "az a6,ész tos,tst ábúoz8BeoáL uné t''tcill1
ho6r a &ya}oxlato_k az atapspolt üozgátalval c 1L9n}Q !uá!ek|l.
YlvóEDál kgrtilul kel1 a ncr9v1tó sratorlatolat ,/pl. aleTtorna' Éulyomeló8r taal6zr ovo-
zéu/, ̂

att' 
ezek a kar' €I5Jér9 táJossukod'ó EpoTtokr Ezenbon a vÍvá6sal' ahol ópp6! láza

1zonlabra v att szü'Eaé8t _A. ó élgln!a€rtlkÁna} a box0éI€8ítéEbon tulrJaloDlt nary az€ropet.
-t:Iókég21tó éB kloEászi'tó €!Jra}o!latokat szor}'!sEtctt a lábak eróa1tése é8 BJorsitása ór-
do}ébon. TJáb[ulkÁval ogyboLötött Y€rseryokgt oEÍnált. Ez azél:t volt Jó. nolt ázz.l oL-
torgLte l| fÍErolEot a flixadtgá8ró1' ugyána}tor a ryorsaságot foJleslt€ttc /pl. pat1naniló.
Y6rsony./

üeroDlser atr. na8Jr slaropot tulaJd'oultott a pcata8óglaI fo8áEok nogf€Ie1ó alkalEazásálgk.
A tallüvÁnJmkkal való hó lJr€E bánásnód au e5et1€8€a koDflÍttusokr l€tö!ósek elteriilését
J€LoDbottg. Er.re nrá.r KoreaEÜotrsy ktinJrvébon Ís tatáluul. utalÁ8ür l .kozdők oktatásá!ál foD-
toÉDqk taTtdtta ó5 oz €Lva Í" Y9!!' hogy t ílL8yolen néLklil Deu ér 8onltt a 8yako!lé8 

'olert'- hB Dgn YeBEutlt éEz.I.e B lúbátat' Io6Ec nozdulatolat. akkor: alt 4€gslokJuk.
Lassa! é6 fl&r€lmoson ko}l aEt olóbb Yó8€zn1 aE1t későbbt JóI é8 8yo)cBa! a.Larulk vó8ls-h8J!a!i. 

^ 
vlvÓnoz8áEü E1nd'18 o8ak Jól' eloJ_nte laEsa! JóIi azután ryoTEa.n JóI és végÍilvlllálgÍorsan JÓI. Á !a6r vi]gtuózok eo&at .gyakorolna.L laaaa!.n

Í:z a Áo8állaÉtág aEt bl.€!eü öBea8áért b€Bzél. Err€ naJal né8 vÍ68ra foBok térllj a!1JroT
napi81Dt 

- 
6d'zóaEód5E€t'.1t vllBtáloe. .lz élottaDl kutatá6ol 6!ednénJr€tt na5y fÍ6yc lernugl

klEérte éB alkalnazta s,zokat a v1vá's g zánÁra.
r'éld'ául dkor azt üonalJa' hory rÁ Boz8áBokat ós noz8ássorokaü az talB8!o!dEz9Í' éE a na8!
foIo1ó lzonzat r'3Jlanává ksll tonnt. Á h1bá8 nozdulatot azélt k9L1 rö8töE korrl5áInl'
ho8y €zuol e+erutJi.i-k a helytelerr iolde8zéEtll. l{en víüÁa' hoBy ttt a al1!anl}.ug
'laü6J: e otipro rl utal.
.E6r EáEl'k vlvóEoEt6r ozoray /soh€nhe r/ zoLtáa ru nQde.rn Ba6yar !.ardv1v á-g |' c. kön]rvébgugzlDtén találunk aalalékokat a Ylvá€ &ódszeltanához. Á ale6éaz1tó 8po'rtoklQl szlntón fog*lalkozik' a}áIoBak koltá-rgai. l 16 fó198 olya! Eportokat álanr. ani noo n€rov1tl az lző[-uatokat éB ezekbll Í5 o8a.k ant]JrLt aDe!!Ét a EzgrveEet neg-LÍváil.

Az akkorl ldók oayt.L le5naryobb v1lóne8terótól tiantolli ltalotól üódElorét ltletóen Ba..l-
EuB nen oarad'ta'k fono 1rÁsoa d'okuneD tuno}. .Ezórt osrkor! tan1üvínyrÁhoz G9lovloh .|.laalár-
olJn(pla1_ éB vílá8baJnokhoz ford'ulta4' hogy EoldJa el azokat a nód!za::okot, nelJr9k}o I ta-llítvánJalt klaE6ztkua sz1xtlo ono lto.
A köv€tkBzó vÁlaozt kaptalr
'saqüolu -mectar két dolBot taltott na&yon fontoa!aL! a too}rnÍ}á.t óa a rymaaságot.Ezérlt edzétlo1 eln€k feJlcEltóac érde"kóben folJrtak 10.
Á t€oh!l'ka véET€haJtásokat oleÁ€1re boutotta 8zét. xl!don ki8 nozd'ulatot proolzoD ha.lta*Lott Yé8.re óB *üIö!-külön 1alo8erte be. K€Edök!ól.a ve8rohaJtáa laseu. Áaaigabb edntón
8-yoxE ' volt' ,|' he!ÍoB ló'bn[nkáIa 1B na8Jron ü8]ro tt. Ba valaraóIyik tantfványa irlbáBa! baJ_tott vé8l'o Eozdulatot' ak}or uaBa nuiatta bo-helyeseBr an1t águtáu eEyedüt Eya}orolta:üott a fal!ál. lzt g lya!'orláat tatőnkéDt cllenőrlzter'$z ag álland'ó Éakor IáÉ nanronpl.ea.lz vé8r9!EJt{at cio<lnén;rozott nt!d.€n talttYányáná1. Á fokozat06ö-a8 olvát szr-EoruaDboüartotta. Pl.i Á lrarilvlvók- oktatágáaál ológzör a- 1o!a11té6€.ket 8yakoróItatta. EEütá!
LövotkeE€tl' a hárltá8*vÁBáa !1v91 ez a& elóbbtbóL köv€tkeul&. IBkól.Át ogat akkor kéealÓtt
adn1' amlkor az alapnoldulato-k nár h€lyos€a not1t6k.
Á ralazáat IB€n foltoB aloIoBBak. ia;iotta' nert ott 1otretott a bolJ.oR végrohaJtást b€gy8-\o't.olnl. VaJon nlórt tudtak tanÍtvá4Íal öIyan Jól véd6nl óa rlposztozoií Á vdlagz gsy -szerü. Ázért, E6It leálltat naponta 1-2 óÍ.át fálazll! ahol rá ioltak Lényezerltve, Eóry
a vódérr h€lyea é6 EyorE lo8y9n ó6 a vla6Eavá8átr azonlal tö_rténJa!. ['6Jra!o z voDgtkozík
LorI4észotoHon a tÉIadáÁra l8.
l t1egés2|1tó spor'tok üzóÉs nÁla n€n Ézol'Bp6tt az eclzée prog-raubaD. Eut B vÍvók önkéntg8rnhaJt'ották vg_8rg. s8ilI YlYóEuouont nern oaztött fe1 szalaázoba' 1al6arakokra /alapozó, ior*
mébahozól E bb.,/.
ÁÁlkor A6n volt q!ti-k6é8 Bok vlvásra, akkor Lovoset vtvtak' alltor sztlk€é5 volt' IgnEgto-
5et. E6yszÓvaJ. vlvbak s!ozo! kgcatésüót' szczon vó5ó1g"
.!r1-a s'kérdéEoÍ!_.o' ho6r ba galtel]"t EoEt ólne ég atrokLal a tüld€E€!€]dLó1 oktatna n'"lt
óü<}o.c' tÚinB-o erodmónyt olórnl' Gerovloh Alaaláx e követkazökot vÁIatreoltal
''T€8 YaByoL By{zóclvo' trogy lgonl ügrt h"a v8'lakl tötét€tosBn n6g luilfa tanltalt á toohDl-kátr akkol ez ti volt.
Antlll t r'6ÍIu!lt oBotlo Roe rlálto&ott a.Ylvásr }roBy a'oi{at a nód.Ezerakg t no 16h6t!6 o8Jr a!
"By'bonr ki g változágok}al alkalnazll .l|

l7'i bl's'sBÍl' ilo8y 6!.ü a LÍlolentóat t9lJo6 eértákban oBak holy€liolnl lohst.
Er'ro auon'{rn mlrJd Eág YIa6!e fo8ok tórul a kó6óbb16L fobranÁü.
lltr t{2 odzÁ'lnódflicrek vá1toeáEát klvánJu}. E€8Tl zB8Álü1' foLtéttonül fltÍ!'Lsmba k€1l vonni
azok'!'t a kiiLv.!{,obt okokat 18' arnoly€k E21ntén a vó1'toEeEt íilóztók otó.-
tlyÖn Dkok Vo11'Ek ' póld'áut a fegxrYBlck E ul.]rÁng.h &68változürtá8á ás á talá]'at.Jol-nó 6óp be-'

rl



i.oli.ote t; i., k 1-a l"aki [lr.ni.,,

Á .taIáJ a1'".1tlJ.:lÓ15e5, l,r,:lt,r;1Úf,ijiJ t.t't-'J'.l;itJ , t'*j i {)i.1*l]1, *r'eittru*uyÖu ott - "Jok *Lyan uj akrrl t .lshe*
tg i, a-l_F_r'*.l"Ira:{nj n &Jri {r íii/,Lt't'trjd i;r)r'nl ] ltont V,JJ tj $aar1a*á1:;r:s. ,Suk v i v{r netn L.r: tudott kgI1 *
kÉptr;err ai,á}.Jnt u v1l.i.artytÓi..l:e, 'vRs} l'rrl át.{t.Lt 8z hot'tluu 1d b VoÍit, t5i:nybo.
Hiiv.i_rlurr e sgr.ofc;tq1&1.v*ru glr'',5].o |rr.lt',J }&i k vt"i]"bajo" rxstr korszak f tjb Jel.I'omz Ír

Á Jtartao1.11';f'álo tr]_kr,rr-'r-'i: v.i vátr .l]'e{s.lil a-rato1,1, r na&aa"r osukl v1vás fglott. 0lasa asgto-
:rsk s%el,'Á Ltlk a rua6;y{t't' v.i.vir.! s!.l1Írkba* i lscÍcÍIaBes r:zanpon t toohn1ka nrr1ndonok foLot . Á

61nltasztJ-ku, * ]".illmnqs'Ytjlka ruegJelenége a vlv sportban. .A tud"ományok f,eJl désa. és &E

ffifiri*6"yát i:,* irlagrr:ái.á llii á-Vry4 . fe Jlogzbése o r'áok rren /ta1-ru ,éIgttan,/' Kiinnyob| 
^|:ru:v;"'k ^"*áJurent'io, 

LalÍi1.ab je1.:aií bev sobéÍre a saur fegyvorokn L. Ee a&j- a Legfontclaabbt
á-"iiaut'"iorog & Ápo_r.,{,á6 1rantÍ r:o'jottgásb I {irt kl

IfJ. Ned.oozky Gyfilgy

A TUDOMANY A VIVASERT
Áz ut bbl ld bon tsy&krabbau látnak uapvilágot tuatoEá_nyoB kiizlon nJrek e ugn_

Z t k-ii&t Vlv 8Ea}lapokban. Ez e8yréezb alat JeL Dtt' hogy f o\rnit} tualonályoE kuta á6ok.
násrészb rrzt' hogy nogt('IgDtlk azoknak a srakorlattal YaI kaposolatát Ís. .' k votkoz
taDulqály példáJa eonok 8 tiifokvésEol' 1gJ a uaByaJP viv odu k ezá_ná_ra ls 8lrii_uiilos ! ncllátaztl. Go}JaoyíokÍJ '|u1vá ll olnli iráaát k ztillil}'. Forrá.s t trlzrul ure 16Epor 1968.
!íoazkva. lz lrássorozat kaiEtil 62 az ). r arJ-et. Riiv-ldltott foIalitá8a a ltive ko! t

ÁE Fyénl toladatak kiÍliinfé16 var1ángÉna& glaljlltgg. a BoEtel-bol E.á! á plho-
nls ad s.FoIá8 á-Eak n .al8!o!BL

Á azoYJgt 8 a k(ilfa'ld'l v1v 6dE6k' Eok év ta sz letkii]:t!6tt artahaoaá; a! .8y !Íf ladal,ok ban az Á}tard an e8J.onlet B, Ya8y vaTlátta! ada8olt noBter.haléBok n dE!o! t; E
loLsdator hosE&a a5 éB_ 75 9aío kbzt lngad'ilzlk. 4 plhenés nozEanatát kill ! n Á atla8olJlk'
n1vel azok az edz trcbD1ksi s ta}tÍkai la8}ra!ázatal során ugr is l troi lnak.
' i''j foJ'8.datok flztol 81a1 gijrbéJo nagas 8zlllre on lketl1h' aul pcroodrált t50-L90
r'ulzust J6]o!t. 

^ 
pullug uoltr,ogiiklr D L1o-Lro plrlz|Jg/p Io alÁ. _[ !a&y e! f68!ltá59l !c!

lll!d'1B baEznoBak a tek lkáb D no8!Élvánul &IoTsasá8!ál' noE haEuno8 az érlékgEarvet
é l'zék enye goro, az érzék léHr é8 a 8ondolkoalásra. lz Íptenllv nunká!ál uryrDls a spos_
tol aa-L kevés JdeJo maraal a dougásoa oEel kvés k élzékolésérg és 019Bz 6 r:9. B t a nunla
rtag_y toop javal sz edz6 e]'n)ro!rJa a talul kesd.BnéuJrozéBét és k vo e1l a osolekv sok ngoba_
n1ku' v égre Il.1,lbásáL.

lz gllald aB 66'9D1gtoE vagJ a Va!lÁlLan ad'atolt ncgt rh l 8 E al8zor aE osr ni
toladatorbau alupvet b lyet fo81a1 eJ' az odzés .folyanatábau. Jelello6 a kíl]:f ldÍ vli -odz L tizéleEntifileo a1kal'naz!ák. Ezt a n dsz rl, peTí il1ku6aD alka}nazva nág B atg! 39IL6l
fol lobot basz!áln1 b specláIl9 áI1 képoBség r Jle6stéséEo. 8nj'kof1E a spolto1 felt -lzii'Lé'ro kleI gIt 'logz. ÁzolbaA ne& szli'LEégoB hatználn1 ezt a u d'szert a v1v t nlnalon-
napoo erlzés e bon.

_ lz rrt bbt év9Lbou { tszUvJet vlvA6 vozet otlz ti llaDaJgnkol Arkasrav. gBrJoEuI
áE llríiBcJk élvlvok!ál' tsz loEkiil'iioa 'áIkalmaEzák a negeza&ÍtÁsoBÁl vaitá1t ádasirlásu- g al
e{iJénl fdl.aatel'ok BzeTlnt változ p1h n si1 oalzé6t rhotéa n dE2or t.

A tllulka Eok évtc tapÉBzua]ata 8l_gpJáD a uunka és p1honé6 10 8rFo1onállsabb t-
VirBotor BlB mun(aada6ol .'-1 per'rrig, l'thon 6zilnetok 15-40 nágoitporoíg1 k zepee Bubkaada-
tsoL 

':) 
pel'o1ts'. plhon Iiziluotok 'l(,-Üo l0á$odpero18t vé8iil uas/ lruDkaedeBor 5-8 parolts' él

plben Bzilnet,ox 1-;' perolE kaporolaba.

{ t'6xho.l'á6 éE ptb ués ndagoláoÁla'L ngBszaklt,o t,ljan Yarlált ,tr atBzsr9 i l6Ektiz -Iobt' l'l l a oal vlvá oBBIÉkvéHI'-t td l_ éo l.lbnuEÚlrlLáJáhoe. A gzatadaLlan Ellnla E D6E
natsy I'lI'cn sziilo Lok .r'i.ivld arluBJal loh.:t ve t6szlt az ed.a no.k, bogJr kiinnyeo folos6r lJa
a kii l'ijnlliizÍ1 l,oclreLédokot ínL n&l La!u! gE6rl!ti kijvstkozoba e! vál oztassa a raunka }los1.
k'i''r'o pou ,',l nAs/ ada iJal L' e Lams (l és véd.irez o 6lorrnolJo].e b' a k DDyti é6 Dohér oLJá-
í'tiR('kdt' a J a:Lln&lís r f69ell'éÍl6ko ég é1Lauu1áEokst'

3,rl r rak
$r-f'rl"tt
Itr*t;i

llé1;.,s
lli r:t f'r, 

r'r I

Á ntepit"tlr}1e l_és i:lii pÍh*irsll j.Iyon atlagtll'ália lrlrilvees"blier: hat n 0$elekvérrl gyolrsasá-
í't,. ,JIltléHél''.:, rtrlv*I íl .oii .'i'h,l]{.r rta$rnr1rtákLluruneBíit"E.Í f'unkc1crrrá11g ft'l"sggBéÉát
1trb}',rrIl' t.,'ikel*i,tlg'l th:$t,, i it bet"hlrÍkát, -a1..kcrt;{rtrlian ana:l1zál'.hat;ja tevekenységát1 éId0nt;

ii f'r; l$',1utrlku1, ,]i_l Io i,j*nl.l;hetl ali oríz, rrtagl_{;á.sal.t.
Az ni.;r;i,''lli t;rr'l''.t;alm1.leg a i<ijvetiigr.i1képperr ÖsuLanah rno{li t;áma.dl oHejekvén monn5r1-

''''l -.'l|.:', '!l,, 'It r,*rlÖ16gí1é i'sll*',t|} "l, ki.iy,tjbt 1.'ngarlcr7,Jk.. Ezonx1vii] átl.a5srárnj.t,ások rrl'apJán
itxpJ i.}r*i1'Ó li:,'. u+rl,,yg:: Í]t:}l],Yritr t'}:crn l{.t:rr ,J*:.l.l.emz unkaed'a8ok na8Jsága.



jlÉ.g"

F4ry.bglt -rt

Ka.rd.r

kln urunkaaclagr

ktizepea nunkaad.a6r

lragy nunkaad.agr

kls .nunkaadagr

kiizopoo nunlaad.agl

lagy nunkaad.agr

kis nunkaadasl

Ktizopos nunkaad.agr

na&f nunkaad.agt

't'áruarlrl a eo le kv* sl
védekea rt ,

támadÓ

v dskoa

támadÖ

v d.pkoz

tárnad,l
v d.okoz

tánad'cl
v dokez

támad
védekoz

tánad
véd'okez

tánad
v d.okez

tfunadÓ

véd.ekoz

tt

a6

L2

16

l6
t+4

tt

ft

il

tt

W

rl

tt

n

tt

tí

il

rl

'Í
It

tt

n

rL5
t52
r20
r14
t22
t62

r15
r4O
rTB
r60
r2O
tB0

A tárirado tevék'enyaégben f15yoiombg vetbtik ar akoi kat. 8 Yág'rohaltott k1tiÍré*s9ket, ugrás*klt,ciréaoket ,/t pás-ki.t' iéat,/ a védokoz kben pedÍg'a pen[éveÍ*tijrtén há*rl t;agrrltat r

' Á ttunarll éa vér1okgz ak<r{Ó!' nonn;rl sége fÍlgs a fogyvornomb l1 odz ssrakaszt tr.r'tlJ.adqtok l} sportol kb 1 éa er1a t{íI.. -v '

. Ámonuytbeu' a?,ÖL r pirlzurrnaffi!{5oka! /r5o-r9o/ és a font1 munkaad.agokat ,sz-
rl'ltaVr;njyk'. a te6'bonh,gIás ég plironés varlál.t m d'szerévoL, ugy rr1u e6y ,54, p r'ocs ed.-résl Jll ir z lLskola/ Jutulk"-Ezalatt var1á].tan váIbakoanak"lr árraiiB'áÁ'véáe[;; - 

"toiot"n irj.cs1 és na6y.sr kifeJbénok, a torhoIéo hu].]'árnszertlen amelked1' en ost'k}án'-nur'o-b;:'IEtar'tcrrnak a klsebb plhen t 'LE. .Lz llyon tl-pusu edzás ktizelebb'van a vrv,t 

'á"b 
iolfo

kiizdo tmé}rgz

Hu a pulzug váItozagát rrézzÍ.ikoo Inutrka folyanán. a-kkor. azt apasztaltrat'Juk.
}.'o'iJ T uraxl.rnáI1s átlagosan 160 iités per'oenként, a h1ntrnáI|s pe 1g I00-iités k riiÍ nán.l sxÍv És vérrendsrer' l*j porolg rra8asabb nr1 ton d'olgozÍkr'utáila por1tg áráoÁonvatrbgz'1rt Ét:, AZ, eByén1 fe ladatok vé6rehaJ ása i]orán ezok a-vér.'kárl rrg sí_r'ea olok kiizát á'II-rlax a vaI ságos vergony ol. t,1,.1' ánootonáIjg áIIapo terhe1ésétrer]

t ! l .me6to.r:}Y|9s és. ptirenéu ad"agolágauak rrio6nzakÍtottan var.lál-t mldszoro & 
"no"*tolÖ fuitkol.onáJ'l g iiI1apotát kodvez arl hofolyáoolJá' és a folkésziil s során kcjzetoub ár.:a ilisÍ xlird'olour rgry.{rÉJátrrra. ás g;ondookori1k a bportcrI s*er:voaetének r:pt1má"llggbb rrt'ás":

rrirláeá.r'Ó1 g gpoo1á].18 v.L'vtlrrrun[ábarr" _

. la oitz k murlka.|uxlan e6I pqs|.k lrrodszort tg a]-kalmazrtak, de Il6ÍIl elég gyakran.
'l]o'" o rne5tor:lgl*o. ty plirenás irtnrétl d arla5o'l,ágának qtrdszero. 'A'nrunkH 'i^*ir p$r,;ás szaka*r1ahJ'arr l"s&lt], d sb.i á]_l, amelygt 5*fj trlor,cos pÍtrenés k vat;" trlbh:en gn l,lrjLlCIir agv náeIk
Y:'-1r:}y:*:ul ve6eztot 6yákortato'hat, l:z $ IdJta vátbajÍor murrka _1-:,'-*niii :nrua["roár[r*""
erlaérl1. 1 i1 níJf;t3y' unága pedlg ffi*5:' peÍo kclz t i.ngadrrxJ-kI

A,'a i.smflt;1.ld.:; ,rrcrrjgus.rb gx jel'teuix.l., bog,y a uunlt& t|.x plirnnás r,1Lntuga kbue]. átr.ei v1-'vrk va'rson'Ybo 11 inuuka jrrnak rJ trurir.iá_ttt)tr* 
" A rirililnzelr,t tg,y kr)-,,v * l, i't; nij] a vu i.snny at^8'[[rpnrJ.oi1r.lnban aI-baliuazr,ák rlá*r Iilr.ldttzer.o-k[sI ogyiitt* ,Iernésgáteuou anl korl ruarr 

'rr,;,ogierekkb1.tlByiji,t i9] iiaal;ná t Ják &'h Í girrtiii ilÖ rrrr5rlrrr,*r'bf- tsts8[qm n en lganoilnnk t{ tlpitnt;rr1. oá*áÉ[gogr
"1' J. tapu t,i'tl-tÖÍ. 

"

Ax Í*lrrroiJ.tlrr eu at1a6rll't erj ÍllcHÍJá/,ttLi'[;lli;t'*ti'i visl'l á1t; ttiÖrleZ.Írl,t, i..l 'Murta.Jerrk(; érd.emosprtx.fi rlr,: I p;ur,i;n k.l-.

r0

r'Abcitr.L6ciu ta én tijr, r'eadta r1r,- t{tip;.yl.,rl lii j t)salra {il
lllF'T'N i. buciontá.nvr:e* fr5murrk i;F1t"1;tr* r,'



Á" KÖZP()I ,]',|jP0RTIijr'i.)LÁ

'i.ÁlnxO'l,,tA'j'ÓlA

A IGiEporlLí spot'tíllko_L3 1i sporLd{:l,all l'oia]'alkozj k a Jo-]É' éveg flata.lo& aDortbeIt ok-fatá!,ával éí k pzcnéuo]_| vdlir rint neuu.iésévol'. l{éirány sportágLa\ /ilazáB, tot'D.a; EBz atÍte-llIBzl a gpoPlag'l kovcLe1-Ú16'Í\yÉknek roetsfe]e1 en L'jrnr!gzcte9e! fiab81abb koTbau kezd dl'k ak pzés.
Á xijzpolr'tl sportlskolB novrIdéke1 iskola1 talru.LÚányaikot kijl-iinbijz tanÍDtézetekbeafolJrtatják' cEupán aporl'beL1 L'dpzesiik t' rt'énik .r r's1 l'er;l,él)en. Ttt képzo t Bzekeeberek.testrrevol tanárok lrányt tásaval évfolyarr s reníÉzerben t'olyik az okta_táB éB 1*éozéa. az'éIotkornak ée a sport'fuJ ktjvgÜelu nyBkIr t,k noBf loI edzéssz-á-onral. Áz itskolai ezibet k lde-jén a lijv ndékek Ei!'dtnnapoB foglalkoz ta tásban réBzeei.iln k.
A foglalkozások ta:rbaL]rna ás e dozere 

' 
a Epoltbel1 terhe.l'és &értéke nágfelel a gye::-

!oeke-k- éIetkori saJátogsá8allrak éB iiaBzhaDgba! váir a L anul_uá_o.)r 1 lBkoJ.aí uoÉIartgá88;i 8terhelésge1. Á EsI n venil kgl Iendszereg sportorvosi ellen ráés atatt áltnaE.
Á (JsI reldszereB kapcsolatot Lart a niiveldékek ÍBkolá1vat a tstrul!álvl lgal-Eé nv6kellen rzéBo végett. Á t8!u1 k a r',sI-t 1 1s i'szt lzéBt kapnak a a!ílnáayí rea.u nyeÉto.I y-

tonoE' jaYitására, a tanu}ásra 1 a niivet dé re.
.Á qT-99 Jole!Lkezhet !.Jndon _olyalx banul 

' 
akl az él tkorl k vetel_uénJo.blok ne8f -lel' ea elÓz leg más Bpol'te8'yeB iile l,be! vagy aportiakolában aen BportoJ't. A tst az ers -évos D'dveldékeket sÍkePeB fé1vébel'í vizsBa u áJr b.ár.onhaYí probal-d. !e ld618]eneBen veEzj.fe.l éts ideiBlenoa 1gazoIt/áldryal lábJa el. l, probald3 lete}téveI a ''oveniÉEáiliabb f61!á_résen vegzaek részt. Á végleles felvétel elblrálási alapla a ter.jegt tlléiY-D1. ba;G ;ned!é-ny euett a londgzeTes edzéslátogatáB' az ezd sszorgalon és q foglalko?ábokon tanrbi'oinagatartás.

.- A E zpontl sporti.ksoJ-a oltat -neve] nu]káJa cEak akkor lehet 1gaEáa ]rednétlYgg. bacéIjal !egva] B1tá8á!oz m1lden egJ s család, nínden egy6s sziil s aítÁéagb avri.i t. raÉk-_Lodessol' buz Ltássa_t| azáBodéIÉgae1 nevehí keJ'I a 8yorueket a sporbolásbaí ia az áIlha_tatoasáBra. E lcstina'seq t lekedrrÍ kell a rrevel l ' sszEána negterentésére a baiurl_nánv1 ta-kola' a K,sI és a szii]- i ház k ziibt. Ennek felbecsiiltrebetler} rt kil elea.nényel ráueEáetl-
'.'.'. Á naiveEdékek egJ.ed spo r Lfefi]zeretésérríl ,/tornac1p , aactrág 1 ts zI t!éu1Dsnrha,/ a

szu_LoK Bo.rrdoaLod !"!' 1018-a Ié tes'l tnélyeke t ' 6portazeIeket' a Beraliil s ifJ Báai v rsery-zrklek a versenyfels z ere1é 8t a K zpont1 sportíBko1a blzto8í ja.

dlr q!

'.Á.Kgl " sportág1 tar!rervekben 1 f ktetett anY BB Ee81t8égéveJ. a vé8leBgsen f,alvotbBpoT 1skoláE nijvend kek sportbeJi.képosségeinek ntéjreaitoseíe iorJ*"It.lrr]i-k6vgs6bb
BondoL foralit a X.SI a 

'.gvLrest.e. -.A kozcj68é81 nevetée 'n szár;i i"i -;_;-il;áéil;;
Eel7"át_ii i.táli?á"áu_JáErtr eio. l rtizpoí[r sio"ii"mr" oktatá.al!'n.velé"i t"iá:*i{1;a hosgzrifejáIat alapozo oud.a ' a ly tiii'eksz1k'a 

"ováaaerc[át 
-a ;i;;Ib;;"; i t"r"á"gé-válleláBba! és a hel_veg enberi -nagatár.baÁtárr-.6yá"a"i -lái-áiBie""iíáli"ii'eÍ"ti". 

nul"oa nunkában a klvát 'okbat l karon-klv r a szii16]. nrura ogoÁBégái 
' 

_áJTrJí"iii " ;i";íe;;-zati szerv' s az íjkgt pabronál 1fJ 98 i szen'ezeEl; segibenék.'

l:::l'li:5t{ri*qá;:':Isi;l"iÍH'i't3';.l*$:t"i#e";yÍ":;3}Í}-";íáii"ltlr.n;"ííi*IT 5::lentkeze6 gr:rrenclJ bear a téitté81 dtJ csekkén varo 
- 

uárr_zá [eegíái-to"toiii. _ -_':
A f,sl' a nt'venalékéké t éYonbe f 1ttrér sn6k vetl alá $5 'l''l n sib. Á ntiv nd kÓk kápzéa'iikfoJyam n felkésziiJ tgéEiiknek negfe.iel várÁenyelen vá;'ili r ";t;-i ilsi- á-;;áilár"'" a"neBf e]e I ergd_nrérr'rekcE c le nt 

- 
várse4yzcir no""'e"" 

-l}ri[oáá" _uáíi -é"^qiZir _"áí 
iE oroleeok.tÍ'6nd6E. Ttt, a epoítbo_Li képzés ruollátt rntivur8áásiitr íl - io"ár6"ii''H3^r'oi*fiJitíruro plr'"-ne6fikr' ] i6 BondoBkodás tt'i'bén1k.

A B,S1 taegril. 18 Árrng' kor18 tsrt. A 18. évet bettilttjtt Eporti6ko1áa !iiv6t1d k6k eByo-aíllot be. 1ránylEasH t a sporlrBháEogís' i nt_é,i'.á 'áá náiutoa i* 
'."i 

i;_ [;;;"; i6oJoáot"t rcp""-séBiik klbontFd{oztabásában tijrés ne Éovpttezzéi é.'-'_ 
*oor.".ut" -. ay



@KIÍArAs
K tl rond"kLvul }rasznos és érd'okoe, és rend'k{vi'ill énd.ekl désr'o számobtartÓ. viv '

kijnyv Jglont nog a|z olurult hetokben _ nlnd.kett a Sport k1aclÍi gondozÁsában. Mlridk t n[i'
rnoeieh t sen koilátozott péld.ányezámban látott napvllágot, n azért, valamiuL tenáJuk'
ot adásn dJuk magávatr.a6al1 lendÍ.ilete m1att, Htrad, nkbanr-f olytatásokban 8zellelvényoket
ad.unk kuzre. .

száno Lászl t Á vlvás c'ktatáaa o1mit nunkáJáb I o&/ nagyszeru vÍv rnoster oktatást not d.u_
sába nyer.hot,ilnk botoklntést, ogy gazd'a6 éLet tapabztalatatb l no::ltJretiink. Syposs Zoltáu
és SzéLeIy T1bor ped.lg klaei'zlkus fe].készliltséggol1 vozot bo nlnd'anny1 unkat - a vlvás
osod'álatos vllágába.

SYPoss-szÉrrty : VlVo ABC
TÁK!ÍKá

/zész! b/

^! 
ár9Nralatokba! olJr 8aza1a8 na6raT DyotY a atirtiB a}t{ka 8E éItrL t a haroá_

!zet' baalltBni alJárásnÓil' ues crkeil a' for.ti5lJr' pr bálga Ás a ravaklGal aalJa vír8'a.
Egzal-a ha naryar.azral gts 8zoD.kiizol Ju ottult a_ taktlka foEallrához' a!6 \rot e aport-
tuilonÁlol' a Epolt t rÍIlo éro voBa koztatva lB'y fo8BIuBE n9tst

'|^ lpolttartÍka a Epor bolL b'aj:o 
' 

ktizdclcn; találtoz negvlvÁaának a niivéazotct
ana\r a! o8Ét va&r náslk apor á.gra Jolle to általáirosr ki.lli'nt'6 éE 6Erodl_ iirvéD]rEzertlaá-
ggn álapul. t taktlka f fe latlstat a apoltol k erelángt. l bot6ségetnrk togo élreiloao 6bb.
1s8 E8!s!ÍIbb fclhaBlnáLáaat az all nfélgn aratott br zeleot naríná].l.E aportcrodmény cl _'
réie. a vcracnJrok neEhatárolott fclt tela1 tiiziitt.r

l tak t.ka a g !até81a 96r !ét! nok 6kinthát 
' 

olyan ! s!éno}t amebr rd'ott ld -
p9'!!b9". a. ávolabbÍ oél. /Ftra gls1 oéIl cl l séne} éBlkiiz t Jolontl' uo8határozva i
}llld.lah kon}rét fornált.

G 8kfa! bauottuk laléE!1 b1!o!Jro6 lq'hlo Dovit azak'..E sze/1len6s ns8JÜ ote E tlÍEa q !+!lka Epolt_E&eTlltlonr cl toll ttélnl. Ea DB8a e Bportslorlitle! 8 8 a tattÍka'
!!ot krll bilntc nl. n

l tr.E1tsat ÓruéL bLloryos fo}18 aalo tsá8. Á ta}tÍka oéltudatoE gyakor'lással.
lapag! alatBzerzésEolr so_k-Eok iorcaryE raal' B8ft8'Jrel Bsel Jelent s mérÜ kbcn fcJ :-
1.8 !tb.ot6.

Irktt'}e azolban nen tÓp!.lbat ol t6ohn1}a ! lkur. ,] ta&t1.ka oEá} l téohnl_kAra pÍllhe 
' a'aE a taktika ncn balatthatJa uoE a saJát toohE1kal ttritás . bár. oa on

zárJa tl' ho6r ta}tíkával és rut1nnal p ollu.k bÍlonyoa fokíE a hláDyoB t ohD1kát va8y
a}á! aE cr nl tet. ÁltalÉbao aloDban alt n@ilhatJutt báInoDlJrl.t' aikárea éa b'el5roa az-cllonféI hlbá1naj( ér a!o.ká6a1nak follB[gr Eo. Ita a vtv. Dgn roldglkozÍt na8asfoÍu t6ob!l-
kaÍ fo].k agiltts 8B.1, flzL.h8l gdzcttsá8gcli li98fole1 talaBl állapottalt D6n loE' k p.r
aITa' hogJr venscn3ruÓl ttidbon tatt1táJá tatÁlat á s Ey zoloqD érvényositac.

' qy z!1, ryolg bb felo ti koltiltiEsbb ta&tlkal ol}épzglésok uálti.lI íE loheta -
8e8. Eppcn- ol 8á 8oB abho& a tcohnlkat tualáE. aEy. !guzothiizl vors'DJrckeh a!o!ba! tlibb
o&r.D1 o8élJrti' hrEoÁl tua1á8u BlIcDfét19l ]. 1l n 8kuzdon1. tlyen esotokbon a éportol Ltakttkat ud'ása éE akelataleJo a atiint . lltalában aEt nonalhatJ uI l m1n l nagasabb cgy
8po]rtá8ban az 6l r oroaltrérys} azLnYoDala' aonál az1gorubb k vo aleányckot }'oll a rpor-tol k éB cale k eIé állÍtart a taktlkal fol}éBzltés terén. Eglrenl gl6k k{tudélDa a6s n
A' 8portban t6rvén-yszerlÍsn az g,6z. akl. .ru8sLlraaaD alkaLnagza a }'LdclBouott' a-Lttkrtt.rvot' akí 5yoraabban választJá kl a h.tyeE De8oldáat' e azt pontoeán ne8 le val aÍ Je'I ta]dlka kulosat a! 9Llgnfol. vl'V I p658é8tl!k roJéY l ott Do8fo6n1| ahol a leggran_
g bb' fordltval alra a térrg t6l'e1nl' a ktlzdolnot' ahoL er. sela v aBJrun} 

' 1''b6oEa1o6aton az
én utoárnba'l./. PéId'áuIt ha.J Yédekez Va8yo!' háEyonr bogJ tá'oaíl.lana!l stb.

Rohgn . áLl tod an foJl6d Eportll.Ll Bunkba! o 6rnágt kiivetl!' s Y ltoeáBot. Á vl-
v gport ezcn a táro! lagroD t6 or LJár. A Pé8j.t klaEszlkue pe ngolnij vr, nzet - hátrányÁra -er ecn nu illtarl6ta'| lráqyba foJl d1k' noll a sl'Ílus szépoég;e, lranen' bagznoggfula a 1é-
Elrls. Á vl'YáE áa cÍJk toklEto bso szabál.yal la é'rtÍrsl v Il,ozÍ]llohotl laonÜob át. 

'J!l-D 
fJ nap-

l l_napra 1 péÁt koll tal an1 a taktlka loJ16déaével, ar, rl.l lrrr\rlsz4l.ck n1nél qyoroa}tb bá-
varetáaévc1-

L2



A vöTaonyzőkno.k tör.,'}.odl'li€ kErl t' Lak!1kll j'!rÉaI'uas5&Btlrra, /Ür'5cüJ kLzI'Ürl üt krl1.
lrap,laolni e6]Ék Iónd€zar!óI, uodozorröl lr !úglkfu' uz adoti heIyzotbon Ioalitsteaosal,l,rli
Tualdtr)saD koi1 feJt€Bzt9t]t á koobl!óo'óskcrzBé89L; a LoÍnpót 11tfuur' t:yoT's89ágt táVolU88'
o6yB!Hu}É holy&et| rö8üö!2á6 t]asr pI'óbáit lt.

Éleezn1 ke!I. hogy nelytt &ozdulÉ{b ltrÍ1y€n t'6akc15t válthat kt' B!á.0olnÍ k91L Az
ttton'rói. as5rónÍsésávól. Áz'e1loroi képeaEé8olve} éB t)'ztlíal foIép1téHéY€]. Á kLZú€1o!r lro-
vóban 'a 'negtanutt táltrsaó és Yédő nozdulatoL köziil rrrlndl g a Iogcélrz(rúbbot koli' válaEztard.

Lén]r€Eos az elókéB!1tő otselo'(-végoL' a fol'Lélyok HardaBágtr éu sokoldaluaéga. Tö-
r€kealn t k6Il- az aktÍY vÍvárrsal elé-ct 8yó!:eIöBkre' anolye}. ésszel'üon kl'd'oIB0zol't éB ponto-
EaJr Ya)8r'ohs'Jtott konbL!áo1ókon alapulnak' ás azavaklals ez tra],c ot Jel€nl a La'oadáE 6Jror-
saságl'é:rÜ és a trtÁ.aaló védokrzés|l lezdernényezéuéóIl't a saját' 8t11uBn8.k az o1lenré1ro
tónya'ae:r1tóaóért.

ond'ottuk. hoay a taltikE' uen képzolhetó o1 Jo booirnlka Detktil' do ugyaooz ér-
véuy€B forall"tva iE t ta-ktlkal készBég t]ólküI u l'egr,agyo5óbb tooilt]l'kal iudÁg 19 o€al ad-
dl8 érvenygEüIt an18 kt !oÚ lEnerik. sok Í'éBÍ' natsy vlvónkJ'Öl tud.ull' aklk hgzsl verse-
lyek€n k€Yésbé ttilt€k fel' nlI)t kü1röldijD' ahol. luég i€Egletlen volt a vorrrenymódsze rtik.
lúészáJ.os Ervl\ az l912' év1 Btookho1nÍ o1iEpla k€ú'd'vo196lye1llct o8yik leEereú!ényo Bgbb
ka,rdvlvóJa sohÁ nen nyoTt EaHyar ktrl,dt!ajno.Laágctr holott Lül.földl pol'tyázÁs&i eor'án lgen
jo Is ntós Blkoroket é]rt o1.

I€8Jobb vlvólnk hr.zaI e9 klYáLó u€nuctközi orodméDyelhez B1ndo! na.s.szerÍi adoÍ't-
ságu! orelletL az lE hou záJárultr lrog_y el IonfelÍ.ik akolólt' szokáBalt' €T:ejét é9 gJ/elgé1t
megfÍtsy€Itékr k1bapo8atták. Po!'sze, oz riom könllyii foladat' tt1szep az €11oDfé1 18 16y€k-
sz1t }ep1oznl 'tÁobí 11os-E.rrkát't 

' 
sébg/Jretó pontjatt' de az'adu -1t Ben baJlandó nlnd€!

o86tben' kl'játgzan1 .

száE'talaa olyan eeotról 1ralioti.;rrnk' aor1koi a klkénletót kéntoltr kt a Jraffl-
oáltabbr áIaázóké8zséÉgel rend'elkozó el louf'éI az elöoEatá.rozásoL EoIá!| éE anÍkor s vol-
senyen o&loással szemb€n á1lt8.k az. utóbb1 oe:Fóben Eó8 taktlkával operált. P€allg a lep-
Iezés tltkaíDak k1kéElo1é9ü1(l BéB:!6 ost}' a feldo!Ltő akciók BlkalBaBakl ahogy ezt ozoray
zoltán 1s !ogá1lapitol'ta és Kárpátl RualoIf is ollroDdta. |lxoatolgattlrn elle']feL61E6bl' -1rJa Ká]:páti' könJrvébsn. Áz €lső nozalulatokban tudatosan' elIgnf€Io védésér€ vá8ott és
negflgyolte, hová vá8 az visszat refler9zerlien.

TerBztyáqgz&ir ÖdöDJről tualott do1og, ho5r aprólékos n€gflg'yoIé€o1t 8onaloaaD fo]_
Jes/ezt€. xllonfelelben' Í01nt uyl'toLI könyvben olvasott' arc1óllna} alapogaD k1alolBozott
''ellonhuzáBait " Ezorgalna€aD bosulykol la.

Bor.sóqy Lász1ó !oster na8ysága abban .cejIottI ho8'y a konénJrobb fo&ro1n6zéE!
.k1képzés aIá vont je1esebb tallitványai1. lllátnitl' EondoLkodnl talitotta. Á tec}rnlka'i 1ag
kitiiuó€! képzetl, vívókat .ráveze1,te az oLlonféI 0oalszdl'e9 u€gf18yeIése.re, hlbállal kihaEz-
nálásrrra. '1{€e EétalgathaüLuDL q vorgonyekenl'- 6I!IiLett€ egT 1!terJu kapcaán Na6y E}nő
olíÁplkoDulkr Boreódy IrászIó offlk klú!lÜlt, tan1LVálya. 'tcoDalo Ikodnulk kollett' olernozliinl
a látott akolókab és töpr€lge!ün8 a l|l.jBoLdás foleLtr llintj a sakkozókna}.'' TJegkiváLóbb ta-
n1tváDyát' Jok6LfaI utgy-P1Ilo): GycJ6yüi ü uagJr Íteüzet'l'(dZi voTsony€kr€' BorEódy rendBz9I.1!t
t1tokba! kó$z1tett€ elő' és uinoi5 l'li..$lir!ította val8ui oddlti isíleretlon ''te5tT€szabott'lt€ohnlkal t.rii](kTe és taLti.kai fogásla' all]dlJoino} 9 fétdlEeL96 h1rü ell_elfelek mÍnd be-
u8rottak. Jeka lfalusay-P1l1or Gyiil'gy Úlnl]érr alksloEmal. '|b.ozotü va1aÍ0Í ujattlr Eindl8 volt
valag &€8lepetés tarso$ábarr r''.i jelescn tudtjat kiqé1 nii alkalnazzon, aztáD félretetto
az ujst o8y né8 fTls€bb' negIepóbb k_odvééicL' uLut: o5y lejátszott I€meit. ''Korgzakai l'
Voltak' D1Dt Plcassónak a kék_' rÍJzF8szin-, kr'rblsla- é!i étsyéb ko]"sza.l al. Nála - röYlal
vereeuyzó1 1dőszaLri ar'ányairart - o1iyJltöb.'rr rrZ'ttslllétlővá8ás a kézTet' /yjnessza/ ko']"szakr
azt6\ aú aktív védekezés-' a ''teílpoÚe]'t'| - k.)I,gzaká stb. (eny6zeritenl tudi,a ellonreIéür
hogy azt osiDállat aülit vá-r tól'o. Az oler;,rll Mal'z1L ogyik !'jul'ól'a-baJ!oLságoó * suroIy9t
me8nJrBrL -r e8yotloD asEzóban' nrogg'yÓzóou lejvé'6ál]t ninelveI hároÍ]g?or kéBy6zeritgtte
feJvéd'ésbo' ho8-y aztán l6l1ö ldób9n a kar.ját.a rlnogszázzou' A l]os Arrg9le6_1 ollmpián
o 11onáI ]-hatat lanu] v1Lt€ rá eIIeBt'6l6tt' lro6J DlrBy üav.IgáP'rÓl táBadJan€k é8 ez klvá1ó
alkalon volt a tonpó-oellv fuásBi nak vi.táthai.átlair erv ényes1té gére.

EI1onfele1 - váraLlan. uJs26Lii l'erkt,llíiv8]' f'IkalnazoLt talá]atslra - oLy}or Ya-
lóoággal ne8torpantakI szárnysiege1'Ló vill'l,ak. ijzlnl,e az{' ü]on'ihEtnárrk, ho6y nér irem l'e
taktíkát' banerrr etratégíát alk8lnlazo bt.

'lPl1Ier agJa1'urt' os26$' LernpójaL oll]d6n pl l.Lanotb€'n yh]'t ''zLahoI klsZátlj thatatl8n.
tsol tároadl,' ÍíLlnt a v1:l láiu' hol i€dt8 ari l,1eg{lÍtJl, BJllhoJ.,) IaÍlÍ]u'iáE8al lelt ré8b oagÁnak.
gzáJDi tó é$ okos! !duJit rrad1 Lelr,vo]' Jllb l.l a lüPr'kóz"19r'€ érl tlHJ ,/ol.okÉílol.t tn1ttden trtlréril
nl'nt aL'i tudt,a' ltogy n:nl r'opü'l € ff|iia,lall'H Íl flijI Ltsíll€Ítlb. ll€ l'ol'ljjzabLul nl9tlL llel. l e 6y pl ll_e-
Dat]lar rrelÍi r'''plrltrt' iin:ll'o. tlÁrf Íulratr akal'vs 'küúdijl'Le kL g tre -rroknárr-'|,' ijnl,ri'tnlog 6'yóeeteu
vol.tli_- trJa, a ll'u AlJF]ol''''g-l , lllnpla't lI 11lvHl.soÍ)y-król könJrvél'etr Ealná'' |$lVál) dr.' és
a?'?,oL nay) !í' l'Uj.í|állje a l.l}.ü!lő 'l(itjP'okkel. Lo 

' 
Il rrr i k á 

', 
a l' 

' 
ol'ótl'lól,ljoll o!al.n|ílrőVel I minil€-

nakf€l'etI F6,ii.B a l'í]lBl'at{'Í{z.] lriibb l'tiIl'ik{rt ó |,i-.r!lilio ] roild.)]ko11ő vI',i l'll,rrrrál'.
l kai ;!lr't!'$l ir (r,|á;'] i líl lllíl{} l,'/l]í.'l' kLi l ijnij'qon
,'| |i1',?tl lliti'i],i '1'',;1[,li |'ylil,rll,' lr3 P]r)t|{li)íJtil] l;g.'
Irlrrat;lrarr rnl i,yBn t ll.l ll,rrl, kel-l kiivnbttiink.

,/ tr.r l..ft;n l', ,lttb. , /
t

I -Í'ile t;nr'bill',lri:l', triég; a v.i'vrj1.'ii'ivo l vlt-l ''r t'tli' l

a .párlraJ1; r: VÉJ.1.H('ru/Éil}lé L varr .je laril,Ósti:ge" Á u l'lÓl
rruirrányrir"uLl'l{.' r]ein mar:a,l kébsir{ lrk1 }rrtp'.y Rilrrlt, trri l
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Ha a csoportos foglaLkozánokkal az 1snortetott n dszereklcol annylra haladtl*l.
hog-y moglehet s siabatogsáÉsat hajtJá-k vé6ro a tanttÍÉ,oyok a legkiiliiubcjz bb'átngng eket'
akÉ r gÍtezdom veliík a ''rnegter-tan1f,vány'' m dszerroI val gyakorlatorásokatt

Ennok a rr d.szorngk az alkalnazáaa annJrlban t r pI a noe erképz nnéL olfoBactott
gyakorlatt I' ho5y gzámításba kett venn1 a . ffingiekek éLgtkorát , frz pnlyrPal Jclont }:t1 *
Íbnbeésgt' nosy aá anyag gszeáll1táBánál és a na6yarázatoknál tekÍntgttol ksu lennl
a totJ 's1 - É-épenséglikie, hozzáá.LLásukra, tudásuEra1 E osak annÉt ás olyan n rt kbon
lohot-ktivotelnl-a tanttváilyokt I' a'ann;rlt h:tbátlanul eI l-s tudnak végesA7-.

SZABO nszlÓ: A VÍVAS oKTAIASA

fI. rbszLet/

Á 5'yakonlások monete a szokásos n d.on t r éntkt

a mes or az e6y1k an1tvÁnnya} benutatJa a ryakorlatotl
szavakka1 lsnertetÍ a ryakorlat oélJátt

s k zlt nlnatét ryakorl foladatát' szoropétt
F valanlnt a lgheteégea hLbákat, osok mogel zéséngk s k1JavÍtágának tlJá*

ráeaLt.
Eglyes. lra ezt ktivet on két m.ÁsÍk tanl vány oz1ntán benutatJa a

Á tátottakat-k1ártákellk s ha valakÍnek kérdáso lbnne s &Z to8ye fel, ée t
.esotlegoo'probl rnÁlrat. Csak ÍIyen et rerát el kászlt á után kbzilbetlk eI
nostgr-átlan se5J-t tov konybégo s feliÍgyoletg nellettr

Gyakran oser lJti_k a Eseropoket. HB ttíbb a bÍba' nl-nt anronn;rJ't a tanttvánrfF'
kiizii t Jánla kt lo'bot jávÍtan1' u6Y legJobb tjeszehívn1 B oqoportot. luonn;rlben a híbák
ngln a n gngnért s, han n az etégto]-en Eápességek ktivotkoznényoÍu ak{oT t"gJobb.no6gldáal
a g;yakorIatanyagot t nnyíton1' í"sy vÍsezatérn1 a ogoportos iáv zet és képoneégfoJle &-
t gyakorLatokra.

A '|nostg*-tan1tvány" m d'ezor - szJ.ntg nlnd'onnapog - á.lland -"unozgáaanya8Át ae
:ylntkozések, árintkoaés-váltások ,/dégas val ás kupév6L/t liftigetésok*r nyon'á'o-ollonqro-

nások. kiités t, ábvÍ olek ogÍszerL s tiibbsziirÍ sorozatoEkal vaI váltoratoa BxqkorlásagzolgÁLtatJa. tzek a gyakolIátot n lki.iIiizhototlen ég p tothatatlanok a ponge rbákeL s
s a pongevoaotés kÍfeJlosztés n l.

Á pengoérzéketést foJteszt g'yakortátok nég a'bÍz onságl .feLszorolésok * te J:
v d', viv nollény, kesztytl - h1ányával-Ís erod.nényosen folytathat k" Lz alkalnaaott el*
Járásokat nár lgmertetton.

Do l'kJ'kényszor1t elJáráeok|' alkalmagágála 1g felhassnáLhat k' Plr bchun;rb
szenmol vagy a Inoetor balkázzol _ E pon6o utJát korlátoa - artáaával'val gyakon-
lásra.

Á mesternek osak tartan1a kell q Beng Ját s ongedn1' hg6y az,aé,Lt qsugk
51tségével a tan1Wány
szerepet kell vál]-alnÍ
kÍJav1tásában.

sak tBrtnnla ketl q penglJot ls snBsdnl, lloBy o.z o.Ls annak a s6-
elv gezb"oeso a gyákortátot. E paaszlv tov kenys 5 neIlett aHlv

a a végrehaJtágoE- mogftryolésébán' a hlbák felfedásébcn és azok

.|' nár nlnd'két részr l táruld és véd.ekaz , tényle6es taláIatokkal Jfu EÍa}on*
1atokat osak toIJos és negfele1 v d' folszcreIésa}kkel- Lehet engecl lyeznl. Á nester
ezoknéL a g"yakorta oknál ru1ndlg olyan nsBhlván1 heIyaetben Le5yen, a.ne}y n6m savaTJa a.
tanltvánJrt.- ge pengéveL' Ee estév 1r Bo végtagJalval ne Yégezzan fgIople5ao__no?Bán_o5"gq.
A legsziikságesebbekre sáorl_tkoaz@n' rilnd. nozgásalval, nínd nagJegy'zéselvoL. lí1nd,an hlbáa
átlást s nozgást Ígazltson és Javltson kl.

r Ütti5e éat a mestorr éa a tan1tvány vagy kát gyakorl pengéJe ktÍzépo n sn -
vel, valamelytE rne8b'Íváo tráqyában érintkgz gben- áIl gginrásaal. Á nest r va&r a kegd.o-
nénigz f r á v1ssaafog uJJalvat kÍs kÍengod.éssel nogÉLuntett a pongák kiiztjttl ár'tnt-
kez-ést és egy vl-eszafo[ássái egy kiínnyod kía tités mér'a tan1WáWl Itletvg a gyakorl
ár"aa pen6éjének kijgépg harnad'á::a.

J

A'n iités ereJénok nogfetol an az klen5ed., aEJd a holtpont u án l_s vl_ssza{qs
a ezzeL a tevékenyo 6 veI egyben e5;'k urryed' [ltéát foJt kt az iittigetés!'{ery{ .ppps9J To.I5y folytatjalr a iittigotést. li5r-e6y sor'ozat keletében n m tanáosos kett n I ttibbet vé-
gá}nÍ., irert*a megnaakrtágo* néIllnrí' si.irltett gyakortás gok b1bás noz6Aat o::eclm ryezhet'.

A kapott ij b ere m1nci. 68yen6fl l.ráryban, m1nd' váItásgat lehet válassként vtsnga-
fognÍ' Ezok a válüással vaI vláÉzafogáoo.k-d.égásé és kupé kerl1l sskkgl Ín vé6ezhet6k.

grnko:r1atot.
Laztá'zaék av
a nunkát - n

d
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E]_61nto a f6tBő vonalatbaD óB szup1náotóB kózt,artá€oE h€lJzoüek}o1 gyekonolJu!! s oaa_k
6Íok bo8'JratorláBa uüá! té]rJiinl r:á az elaó voualBkka]. eE pio!áolóa helyzote}[ot YaIó ou!-
LaL'a /okt;áv, Ezolold' azaptln, stb./

Á taD1wáqiot .8!.uáE kö!öit folJrtatott ''n86to r.-tanÍ 
'v 

ányÍ ol'tatáBi forÚÁJÁnál
ngn Ichoi u8ráEa!or.[l anJra8-ö6Es9á11l tások}al ilol8oznÍt nílt a noatorr€1 folJrtatott gBrónl
lookékEól. Sót az eryce an]raEoaoportoko! bolli1 1E d]LffeIono1Átnt kgrl az oBros t€abnlkel
9loloketr fu6rü fokozátl € ltáIéEa} vatrDak' E osokot ngn lehot 8Eá-nttáson k1'üt ha&/nl.
Eppeu g!ért ar cll[óLotl .rlldlsuerozéa n€m'Jel6lt orybeD ryakolláBl Eorlonalot.

Á E€5toTak a töru'l téqrok fl8y€IeEbovétaléYót &aEu.k d'öDtl.k €1' bo8y nikóDt oszt-
Ják br a gyakoTlatokat au oktatáB lonotóbo.

Á 8Jra.ko!Iat-t'66'cáujltáB alapJéü al lEkot&vlváa alapgyakorlataÍlak anJraga bópoií.

. Elóezör a lebJüsóges oryot]eB vá8áEo.kat óa Ezurárokat' saJÁt ütoübo! - !s8h:!-
Yá6b8Jr áuó cllgdél 

"116e 
: gJrak-Toltagglrk. Ez oeotben a nogtár. nón ad tenpót. b.aien etanltváoy _a BaJát f€Lkészil'lésó- uüáa, 8aJÁt o LbatÁrosáaára az áltaIa klYálasztott tdópolt-

ba! tnd1tJa a tá-uadÁst.

l &rakollÁEt BoIIgnd' nlnalháron fogJrve:rnon!ólt k18l Lözóp ó6 nasy távokáa. ll_
l€tvo. b€1yb6!. kttöIóssol' Iópó6 vagJr ugTáskltöIéBÉel és flogegl YóprsbaJtotü tánaöáaot'
ato tók.

Á tá-nsalás ok befoJozóse uüá! a tan1tvályok blbás é8 bol-yer véarob8ltÁE €Bgtó! iE
Eozaiulaülanul rnareaalna} a üdaadá! vágsó hol7zotébon. és olvó6zÍk a neator sóBltaégóvcl a!.6otl6gaí Javttágo}aü. Ta kLtöró869r 

' 
fo Jezöaiötü be_a táalsaiás - az tga'ítá8 ítáa - e8y

noualulattal ttilélg tes kószonlétl vívóállÁeba koIl v1sgzaárnt.tik.

M dszortan1 elv1 hory e8y tánactás tanulása után* annak védetnét 1s an1tanÍ
az eIv annyÍban rvényoslll' hosy máeodlk fokoza tént az eryszerli tárradásokkel!, Ez az eIv annyÍban' rváiryosiir' hosy máeodlk fokozattén az eryszerli tárraaások há*r1tása1t vosgziik a proBranba. tr nestor á-ne5h;Lvásban áIt tan1Wáníollen kltiiréÁÁe]_rltásal vosgzllk a pro5ranba. A megter a ne5tr-lvásban áIt tan1tvány ollon kttiiréesol

badlJ$ vÉstp 'q.tána{ásokat. Igy"' rg gyakorolbatJa a tánad'ások boI}os k1vtteltz sét"naJlJ+ Y_tgTg.a tánadásokat" Igy^-o rg g:yakololhatJa a tánadások bolyos k1vttelez sét"az9! teohllkáJát' rltnusát, a-láubat vár0 aszohángolág ", Ez a ryaLo::Iatooopolt már'azok teohnÍkáJát' rltnusát, a-láubat íár0 aszohángolág ", Ez a gaLo::Iatosopolt már
y9J-4.a nehérségeket a ríroetérr részére, mert nÍndkett Jiik mozgáoat"., feIkészltléso1rohÍbáÍra tsl f1gÍoln1 keLL"

Á hfultások vétel t ol sziir holyben &rakoroJta .'|uk ozáItal a fÍr.yolen a káz-oohntkána sszpon osulhat" Ezután keriilLet oáák sor a hátralépéesg1 ssiátotiitt hfut-tás*v torgk 8ya&g:llására" Árr l nár volt ss a lábnozgások ottatÁÉanaÍ. noxv-á-natrat *
p9pop.F"r!*"oknál a távolságnyltással kezd jÍ1k a vé6rátrajtást. Pengével osil áu eÍ Í_ÍevLáb bá ravíte}Éopr egy1dejti}ig- t.zqYxk n9z9gp+. Á hátralépés es a arrt áozauÍat-;gy':'-
d' ben fejoz dJ_k be os stártkészenIét1 vtv ártásban.

Á belépésos hárl.tások tanulása osak kés bb kijvetkezhetr mert hÍbarnentesn a kij-
votelményoknek m1ndonben nrogfete1. kivítelezéséhez sokkal tcju.u k szs 8 sz[ikségesi nrnt
anennyíveI ezon a téren a tanitlányok rendoLkezhetnok.

Á harnad'1k. gyakorlatcsoportot a hár1tások után kÍtoréssol végrehaJtott riposz-tok' illetvo vágások, szurásotc képezÍ.k,

Á nester a támad.ása u!án térjon vl-ssza vlv áIlásba és haryja magát eItaIáInÍ atanÍtvány,által. A tan1tvány-eleinte áz_ ogyenos, a d'1rekt vágásokíti szuiásokat haJtsa
végre a hár1tás1 helyzetekb l, s ahory ha]_ad. az anyaggal' otÍan nérténben b vltse Ét BváIaszokat' naJd végozzen vát - és lénd.ített vágáÉotát és slurásokat ls'

Á neg;yed.1k gyakorlatosoportot a vágások, szurások utántE?9k 9 8yakorlatok oÉonkák' befejezetlenekr-mert"a tánad'ás u án1z d.nek.

n*
ée

h'árj-tások véteIe Jelenthár1tással be Íe feJe*

Á részle ekben ttjrtén .gyakorlás után rátérhetlink az iskolavlvás befeJoz anya*
8ának gyakorlásálar a tá.nad.ás-háT1tás-ollontámad.ás tanulására éá isk rázÁserá."

rtt alkat_uaznÍ lehet az assz szeril gyakorlást 1e9 am1kor a mester nen n1ndÍEhárÍtJa..a tan1tvánr tápa44pát t azb ongorr{ "n ! lnl'', E á írsszavásá"--n"Í}gu 
"rT'ueÁ auowsz91ttgn utánvfuáesal kitlclÍ-vÍssza vrv áttásba a tanÍtván:rb és i tett réI veLe a kl*vánt hárttáEt".Á s{"|or13!. a tanÍtvány kÍt r ses ellentárnad'ásával ér-v get. Á befáJez

mozgáa után a
vLgsga a nÍndlÍonáf1Í:r"k1t 

résben narail ég a szilkséges k1lgazLtások utá.n térhet o gk

_ Áz o8y osoporton belult gyakorlatok k zil]- ts ol sztir a k nnyebbet vegytlk gL6.
Így.kardd'al a tero-lvartb t tiirt áB vágásokat. t nrél a szl_ksz[-wa"t'feie u í"tr-;;i'-
p}1$o}os-kéztartással,végeahe t nozgásotat. Knliin sen kardclal csak a pgngeérz teios feJ-I d.éséveI arán;rosan r,Jln| "á a kvÍut-1 ozekond'-' prLn-helyze ekke1 i:aposolatos nozgáá*anyagra| t mé1 ne5 az áts vonal1 helyáeüekre es'pi'oneoiouár varo eyák;"Íá[ouá"orra]

Á nestÓr rlozgásog 1ndltásatnál a f okozatosságot & ttibb érzéks zer.y egTtdeJtllg9nylgvételévell {e}leglníl$oával é::he Jttk et olym d n' hogy az rnari megniíáaoÉatyg|qmJIy9!.Pensoérlntkez sb l veszl- a moátgrr vaE} ped1s B8Í"mágrev8 értniEezoau r-nyo*mással váttJa k1 a tanítvány támadásának etrnartááet.

1:'



Á két ru kszorv íelhasznátásával vaIÓ Índtbágt ktjvet}rotl * g tapÍnt érs k kt-
knpoooláuen*t --k1;ai6!as ;-"'zuárrs o"r}urésser ttirténÍ.1o91t*1 }l1 1:}3}_:9sl+"*:lÍ}

trat gl a rnest r.

knpooolásával. * k1zár l.g l vlzuálls 4szloléssel tÖr énÖ Indltasr *i-::i::_:9$:"Érgpol
átmeno o6nr násrk raugh1Yfl"bo "*gJ u tanlf,vány peugéJo után gÍulás, pon8ot{TadásÍ szánd k
;-;:i;-lI3í _"'.Tr;;í ;d'*o,r *rtaro váEást.- sZu.rá'st" vBFy 1endÍtétt tánad mozgást lndÍAti.! t ory [ág1k i!eB]b1váEb& Y a&r a tanlwá.ly pen6éJ0 után uyulaB' pon8aÜa'oaoa l azalqeÍ
i't":-ti "aiEl' 

_.'' 
tl-ygí ;dy-.Er tÍt " vá'gá"tr- aZurást, vaB-J lánd'tbatt tÁnsat íIou 8ást hd1t-

!

Ahogy nehezod.ngk a 6[B\or1atok1 olyau,arányban sokasgd'n.k E.''t3l1!uen5n19toy
rg1'' g"g^uení"ttvánalmaj< 1s.-bz rt a.6yárokátrn0t- nai5yon.peggondot**9' hgtr 1l111l{1$_
uár 'eaálg halad.haüunk nggtgr_tan1Wán} n d.szerrel, s &lkor terentJiik n g - a torotton
Íájtfiáe"iiE urttos:.tása érdck ben - aE -og1 n1 lskolágás fe'ltétolo'ltl

Cgak vázratosa! negomlitom, hogr E m stor-tanl vá:ry n dgzorrel - f tog rnár rrot*
tebb flatalokkal - mÍként láhet fo"lfratnI a 8rakorlágt'

Ets eonban a nár tsnort teohnika1 anyaggal egyszertl noz5ásos lsko.Lágásl fornÁ-
ben. a távorgÁcÉáropÁsr_noaszerok g]-kg],megáaávaI' fokoLatosoág5al a teohn1kaÍ anya6 kt-
t$ílt6" í;i;_7 ;;rái'-lutésos, iltgses egynzerii támad.áaok és ezek védelnet stb"/

. Á ''mggtor-tan1tvány" gyakorlásl fozna nen zárJa k1 veLo párlu4aqog-oHoportos
foela'Lkozások fobrta áaát, L, álapanyag ninéI változatoaabb iisszeáIutásával E 8yakor_
iffií_;aa3*tu"t- po-toÍo' 

^i- 
ugyenr ist"orá }rÍányát -

Ha nár onnlÉro o1 rebglaittak1 qk]cgx egész nás felfogáeaal ée hozzááuágeal atdt-
roznak " "Enr. Í;.gít-á.vÁáÉát;_$kka1 fogeton}abba} a gyakoilatok Lényogát lllot en,
BilJiiit[ aéE-fu"aíÉ-*a"áá-á"'ougásanya5b. Í otyán rénz, áirolv uJ$oneágszánua.nogy és gzsk
sy"ko=rega fe1osLE;ázza érd.ekl clésiikot.-/PL.. a- floss, á ttittinuijz isnátalt tá.uad.ások' a '
távotsá8balopánl nr dszerek vál ozata1 stb./

Á két otta é.sÍ forna, a osoportos és az eg:yénl kiiztjtt a Legl nyegeaebb eltárést
a nostor pen5évol, fogyvorrol-v égzetb tevéken;rséger_ a pengeadás JelontÍ?

Lz eltéréet a n' d'szortani eszk z kr elJárások tetJosobbo sokold'alubb és hatáso-'
sabb atkalnauhat{ságar; s ezek kiizijttÍ l" q . 

pengeadás é9. q- pengével' fegrv9TTe r .vésg rJi'et
távexánvi gek jelenTtt'a mostornokg a vezeté3, áz ÍrányÍtás' az ss2es..s9g1t 7. Jav1t 'taz1t hee raa ok, 1zorn-, r1tqr.ls_, [itemezés-éi.zékeltetés1 a-kényszer1t lehet sége!'sc
kásása s-azok változatossága.' De'a hasonIatok, a benuta ás, a maryarázatok, a Eérdése
Iaz1t heeotaasok, 1zorn-, r1tqr.ls_, [itemezés-éi.zékeltetés1 a kényszer1t lehet ségu!.so:
kásása s-azok változato sága.' De'a hasonlatok, a bemuta ás, a maryarázatok, a !.é:ldések
a beszélqetések. a téIektan1 oszkijziik fe'Lhasználása terén 1s uJ f,ormát és tartaInatkásása s-azok változatossága.' De'a hasonlatokr a bemuta ás, a maryarázatok, a Eérdések'
a beszélgetések, a téIektan1 os?ktjziÍk fe'Lhaszn$ráqa terén 1s 9J f,ormát' és tartalnat
nyorne.k.-szEu líhgz alkat-naztoal bban. szélesebb tÁvlatokat oy1tnak'éa b v bb lehet 8 g6-
} t k1nelnak. Á_nestelen Euuk. bpEy az ad' d. el nyils lehet ségeket nlnél 'Jobba! klak-
nÁzza e ráJ_basználJa a tani vÁny' sorsabb és ered.hén5rosobb l rebatadáoa' klképzégo ér-
al.kébo!.

l násoalÍk lényoBos riitiinbEéc a!. hoEy a.ui8 a osoportos o&tatá Dá! a fo8lal}ozá-
st itÍ k r&zltgÜtok. éá á tanrwányo! e6j'szeíre, efo ra uén JáTna& a vlv rákra' actdlg

' 
a r 'alttéE az egj{ni {skoláz kpáI - ryakorlatllag - n 0 val BltlatÓ neg 1lye! egytr-

tcLu{toni ll1n<lle leáLnekr akaalnak reBalaz rtel n[il' pontatlanul Jár k' 8}1k az 6lÓE3tos
to okct fBtborltJá-k' g_ezzel álland' 8o!d'ot okoznak a ee8tornek.

xen osgt !y tibbl tfolad'atot J 1eDt6hek az álland' an váItakoz L tszánokt a-
rorarffelenátáÍi" u't.áasÁlrniát. á nriaentor:i besorolás a leokézé8ekh9z. az e8yeietlcn
láátotd6tartanokl a Lookéro váraEoz k negfelel , hasznoa 68Jráni és társag fo61alko'ásáLrÓ l
YaL EonaloEkoalási o5yaz vaL a qgstg]: 1d'eJénok legJ obban .h8'sznot h8Jt booazttEa.

Lg eryéi1 fo*lElkoEá8okat neEel z , Általános éB speolál1B bsn 1B6ít E ko a ta-
nÍ rÁnroL nrr'-hasuk. Bntov }enyan e1v6gz1k. n 8ÍB a! oryéni lBko!ázást a nsgtcr lr ba!'-
lcÉ aacl tolau sl. Et're tiibb okb l 16 g'uksé8 van.

x1niiaEÁk taltwÁ.u]r ldtttin e6yéntsé5. Képog8é8gíkr tualÁsuk' fÍzÍkat é6 iaÍ6Bl_ Á1-
lapotut a lchet legk Liinb z bb. B t az aalott od'uégbapon 1s han8ulatut' nu tenol va'lo
hoi!áÁuÁsu}. trz:.tát. Ez llell-t lle61t képss6 gtlk na6ron oltéi k Loh tnak ég esetcn-
t nt - [éE u$rananaál'a ta!1 váÉmál Ls - nÁs-uÁs állyalattal JeleltkozbotDok.

^ 
neatsrnok sz{ikaéEes fcl1EnsrnÍe tslltvAryal aznapl noBnylLvánuláeqlt, hory a

ktjrttl_n lo.ok fÍ6el.Eb6vátg1éYo1 ecBfo1 l6en álll.tbgbsa ti86za lÉkoláJáDak ryakorlatl mya-
8Át 8 c8'yb6! lc8hatá.rouhagsa anDal lEtolEl ágÁt 1s.

l' ne6t.rn h nrnais at koll áttnla a! uJ8bb tanltványok}roz, bogx' Eéh JlJr pcrd9s
o&yíltt váEzott szaloa1 ooz!áseal f Io L6ve!1tbga e a logut bbi fogLáLtozáeuk olnd.cn régz-
tát t, rÁá1uraesoD az uJ 'Eu1Iá.Eho6szra',. blztogl'tbasaa a iiretloE folJrtatáatt a hsBlnog

l6



'fol;1o1"o"u" ].otret ség t. .l1a ralnctgri o l.ozetes tájekozod.'"r "59Járatás'' néIk[iI !9s netr az
uj!ib'' tánt vánnyal aá iskoIázá.sh.oz, kiittuyeri rnogt, rt ntret - n1ndon rutl-nJ-g rygIIett-l-s -t
n gy rtam ta'LátJá mL,g som a trg].yes a1lasot' som a. negfete]. olJárásokat. Ezáltal ldo6oe-
séáát. kgdvetl nséRát. en lk dést. rbtcirést okozhatr nem 1g beszéLvo arr l, ho8r a meEF
teiltárritvány t<cizijtt áeglev kedváz , kcilcs nijs iiar:mÓn1át' ijsszhgngot 1s rnegbontJa ery-
eg^y 1tyon 

"ihr 
bázatt tskolájával.

Az 1lyen nulaaztás k votelur nyolnek érzékgltgtése, ráhár1tása a tan1tványy_
- akfu kl neru hond.ottan 1s-, a mestor részér l heLytotenÍ.il'értelmezett tgk1ntélyrréd.elen.
zz,a1 osak a tan1tvány klatátul barr lev nbízalmát bonthatja s zavarhatJa meg.

lho&r od.díg som ad.tam, most som nyuJtok rondozo]:ezett oktatásÍ anyagot. Ezt
nemosak *náÜnra'y; hanen feLfogásom és tápásztalaton Ís 1ndokolJa:.Á noÉterkepz|
f 1sko1ákon -- nasyo;l holyosen - a tananyag eLnélet1le6 pontos, noghatározott elrondc-
zésén m{ld'ennok*a helyéie tétotén van á hangsuly. Á gyátorla l oktatásnál azonbgn a
tááxuioouououu képesséÉek o5r1c1eJii feJ}esztéáe r-ép : á-teohntkal készg9s tgJl.g sztée n
l;Íil; oo - totozátosa; et i-érueI nzeÉet a fotad'atokat podÍg a dogmat1kus anyasbeoaztáe-
hoz val szolgaí ragaszkodással erod.nényason Ée Jgl' amellett..syg1sqn 1s negoldanÍ nom-.
16on renet. Á"nesteiek nrlnd1g a maguk o)-tépzeréaárti saJ{!9s tiiriitn ny.e1k..s3e!e1 tt tar-
tásával ooztJák bo a tananyaÉot, ezenkLvi1l számtalair klváL vlv szakktinyviink foglalko*
z1k - szlnte-k1zár lagosan- - osák az anyag lrend.ezéesol.

Elvon és ogyben gyakorlatom, ho8y m1nd.1g a takt1kal táblázatban tátbaü k' }o:^gtkus ako1 -ferép1téÉeket_Ilakct lánootatÍ-vglzgm-alapul és - az azok ellen alkaLnázhat6
íÁaát"zoit ráuát8sogákkor e$rtd.eJiileg - qzokkal tisszáftiesésben lgyokazen tanÍtan1. /r,érd.
92. ábrq/.

MÍveL az agyánl_ 1skol.ázás r vld.re szabott 1d. tartama nom teszÍ lebeÜ v az oJn-
t1tott eIv marad.éktálan végrohaJtását és a]kaLnazását1 ozért le8alább benutatom &u rto-
lonezorii vá}tozatokat, s rotr'1von a flgyelnot az iisszeftiggésekre, tzzaL a m dszerrol
o1 seg1ton a Jobb negértést, hog7 ne osak eg.yes etEzlgotelt nozdulatokat1 ?|ro1 n9zaLko-
kat tanulJana-k és ldágezzenet uá-a tan1tvány-ox' hanen teIJes kéPl tiszta-eLképzelés ala*
kulhasson-k1 bonnlik az ad'ott qkoÍ val kapcsolatos k rcl sokben.

Ez a masrarázata annak, hogy 1nkább e8"yszeri.i teohnlkal fe]-ada okat vegzok a
Byakor1atok sszeáItltásánáI, 18y a káe bbíek során ttibbslku beáttitással Ís gyakoro
&tJut azokat. Ternészotosen'az_llyen olgond.oláasaI vé6zott egy-osy 1skola nen_tesul

gyakoroL-
ÉtJur azokat. Ternészotosen'az-ilyen olgond.oláasaI végzott eEy-osy Ískola ne{' teszl
leh t vé ogy blzonyos toohnlkai mo-zgáselen telJos, blbátlan o1-eaJátÍtáE4 l boJ-dogz s
d.e oI seE1 1 a kép sségek konplox fej} dését. á ráv1lágÍt az esyes ako1 k k ztittl. tig

végzott e&y-egy 1skoIa nen tosul
J.bátlan ol-eaJátÍ táEá ' boJ-dogz s át'

d.e ol so8Í képásségek konplox fojl dését' 6
bettan olsalaÜl aEa r DoJ.oQEzo8o
ágÍt az egyes ako1 k k ztittl. . Qry"-\aEr 9lve'96Jv.L Cl A9y9gEr9 s'A AvuyAg& 4vd&vu999YI g -qY*rqlÁv qa voJ9u

szefiiggáEokre2 vaLan1n[ tánev u a tán1 vÁnyü a teohnlEa1 eleneL tudatos folhaaználá*szeÍu8ge
sára ls.

Az llyon n dszorrgl feJlosztott, képosségek b1:rtokában negengedhoten a I[o$E&o-
kott sornond't 1val oltéréseket, az ugrásszelii nehez1téseket ls an lkÍll' ho r ennok az
oljárásrak e& al rghaladást akad'Alyoz 

_kiivotkoznénye 
vagy ogy b bátránya szárnazDBr

A n dszobon _ hasonlattal Lve _ olyan* n1nt a szobráEzrntivész aW alkotása. Á
niivésznok mog van az elkápzetéeo niivér l, szadtásba yeszl az anyagot, a kijriilnényelot'
Él a.m1ko:r munkÁhoz fog. nom az eryos apr részletok flnon, tt'kéletes k1dolgozágával fog:
Ialkoz1k' hn,nom az eÉéez konpozÍirl t egyszorro, e8éez ben alakJ.tJa. Et saiir osak naqrol'
1tt is, tt 1s faragnalauÉt_a k b I, vLgyázva' uosy bolyrehozhatatIanul e véssen.nély:
Te. naia ery::o fel1smerhet bbon kezd'enok k1alakuln1 ar, alkotás kcjrvonalal. A durvább
tráratítás_-után a moster hozzáfogbat az o&ros r szlotek - végtagok, tostrészek - flno-
nanu, apr lékosabb ktdot5ozá.sÁlno;' s osak 2után térhot rá a átnItáánoz' a oaÍszoláshoa.

Ez a rn,d,szer netr Jolont1 d%tt hogy rnenot k zben a teohnÍkat hLbákat eI lehet
uézn1. EIIonkoz logr erre nagyon 1s k nyesnek és lgényesnok kell Lennl. MÍk zben az
egész enbert, a vlv 't ataktton, forrnáIon - globáIÍean, senn1lyen hí-bát nen tÍlriik eL.

Az anyag og:yszortlsit ee terén or gen d'1fforonoláln1 kellt.Mlnd16 rendfzereuomr
no&r az e6;yszeÍit-no-!ások kijzÍil ls melyek azok, anelyok végrehaJtáeához naryolp. flgye-
Ienl lényeÉesen t bb 1d s fojlettebb k pesség k sstikségesek. Ezeket osak k s bb kez-
r1on'oktatní, negklnélve ez,zat agan és tanltványonat 1s á s1ke]r olen k1eérletek volcJá-
r. Ít 1r a vosz d,s 5t l, -ktnl dáe l, bossrueágt l, a verl_tákeg lt1zzadeág ll' ég a klaebb*
eégl érzés k1ala.kuláeát I.

Isy például kard'v1vásnál a váIlznokat er sebben t6énybe vev kv1nt-szekond'-
pr1m áIláeoLat, ne8hivásokat, véd'éseket osak lopva, Ievozot r PÍhent t9' .antagonlstaiznokat foglalÉoztát nozgáa&ént gyakoroltaton.-Vagy a vágáso-r-tanttásáirál ls el sz n
a toro rnogfi1váab lr ártás5 t a fgJvásáet tan1ton, mls a szuráetr oldal-' kills -1 &Io-1
mell-, hasvá5áaokat csak f okozatogan kés bb, agr'| l.ren a:rányban ezek végrehaJtáqá}.oz gE[lk-
séges képoseégelk klalakulnak.

T rrel péIdául al sziir a ozuplnáoÍ e és azok ktízlll ls fels vonall holyzetek-
ket d'olgozunk. LL als vonalakat és az eszes pronáo1 s helyzetekket vé5ozhet noz5áao-
kat kés6bbro hagyJuk, amÍkor a tanÍtványok már - a k nnyebb anyaggal k1alak1to t pon$e-'
ée 1zomérzéketéáIiÉto1 - ktinnyen fogJák á nehez6n vonala-kban v ezénal akoL kkal Yaposo-Iatos rrroz5ásolomokot v grohajtant.--Á feIs vonall munka o5yben kényezeltt rnegoltláe is;
nert ebben a kéztartásban a-hegyet áItand an,/kijnnyen e1len r1zhet ea/ baltanla kell l

tani ványnak. AIs vonalban korá tsem lehet ezt tly n e5yérteInllen elérn1. Ezé:rt 1s ta-
nÁcsos eLekkel ogak kés bb fogl.alkozaj-, anÍkor a rnágért aiikre és érzékclástikro le már
.Jobban t;árna.qzkocllrat a Ín6otor:.

L?



A'z anyag-cisszgáIl1tással kaposolatos cioszefÍiggésok csak látsz la8
Igaz, hogy a fe{vá5ás után nem ennek a vágásnak neg{elel véd et, a kvintet
nom az oldalvágas há_rttását, a oroet es a hasvágását' a kuartot; Á kvÍntet
oktatom, an1kor nár az oldal- és hasvágást g'yakorolJuk.

ellontmond t,
tanÍtom' ha-
csak akkor

Áz allj-tott p ldába! asak oktat i no8gond'olÁBb I. praktL&usEÁab l ti'rténik a
sorTsnd1Bá8bon feloseTél d'és' a lényegben - a v <lés téDyái & fotiEn6r 6 n é8 tudat sitá-
sá! - n1nos 6ltéré . ezér obb l 6enn1 hát!ány nou BzáTÁazb.at. Á tapaaztalat EzeT1Dt azgl kéBzlt ég spootal1s ráv z6t $rakortatok iévén ,/'utánzáso6 forna'l,/ a ta!Ítvály az1!-
te na6át l !áJain a teohllkallag nehezebb védéal 8 v Ágásl_ átnonetek @ozgá.saLnak --azok
o5másboz val kapo 5ol alása1nak - negérzésére.

Á tézteohnlka1 gya.korlatoknáIr ale Ált&tÁban n1nat6! uJ. vaBy nehozltettebb tsairul-
n lyok tiiz tt yéEzatt BozgáBt sl Euiir 'k1s távolofur l kozd'ek ÉÉoroltatn1 ' fokozatosaD
- aElkol oÁi nen k8I1 az uJ aryagra koDoentráln1 a taliwÁDJmak - toTJeEzt n tl a k 'zápés nary ávolaá8okTa. Üt bbl8-k!ál a koortÉnácl s' lltn'uE-r iiteoezésl náhézeégek éa ki've-

tolnélyok Íg fotozottabban 61 ténb9 keTllllok. Á k6ze tbaro 
_ negfel t táv o1gágr l val Eya-

kor1á9áva1 aaldt8 tell YáTnl' a.o18 alla a t atrltványok kép6BEé8e1Dek feJlott8é8o lehet g -
'"' ""'Tr"]jrut 

ottatásl fornánál asr6ággs6n JáTok 91. ll1nil1g rávezeto oulo"r'to*.rk ralgE L 66r_o8y EozgáB oktatá8át. lí1vol a képgEs 8foJ leE ztésnál e! sen Lollpler kiivo-
elnéoye.kke11 progranual dolgozonr f lo8 kgzalotboD a 8o8itég lg8ki.ilt'lbiiz bb ellárásait

a].kaLnazon ng8felel a!ányban és n1n ségben. Inkább ttibb Eostor1 8o8ltE B a talltv Arok
kevesebb' h1bázásával' nintseE tulzott nagá:rahaBrással az opt1lráI1Bnát t bb hibáE v Bi' -baJtás legyeD. Áz ut bb1 n dgzollel u8yaniE sok-kal JobbaD ne8ho6EEabb1ton éa negnohézÍ-
tou a ho lJtss boialegzéa ktalak1táaá'nak Ío\raaatát.

-Á g6BLtéBlgk otyan fo.rEálYal ts tlol8ozon' a.n1koÍ a k vete lnényokb l a eozgÁ!-
k1t IJodé6 B gyorsaság eI D ad'ok engod.n nJr ket. - neBkailDJrltv ezzaL aZl elJÁrÁssal a bo-
Iy Bt kooltliDáLt rLtnusfiteng EéEdol vé8zoto J.&onorz t lé5 .kratakulaaát.

PélalÁult kezaletben a kttiilésnél Dgn en8eal9n neg a tanitvá:ry flzikal aalottságal-
na.k ne8felol ladnátÍg hosszugfuu kl'tiiréE . Ízzel egybán a ktti'résb l yal visszat iés
nehé! 6! ad'agolásának' az 1zoekoolal1náoi na} ás azok b.atásalnak 1zon rz kel Eét is el -go8Í on. 4 k{alakurt lzon lzéLe lésee! nár n1lalon nob usé8 !élkltl kozd'he n a nohez1tot-tabb feltétét k k ztittl ryako]rlato zÁeoka .

Á.!01g az uJJak' a tostr a Iábak sroJ t. noz8 konysáBÁt ki8lakit eunkát - benu_
tatás utá! - iináIl a:l koll a tálitvá'DJ.okna'k 6lv 8 zn1iik' add1s a speoíá1t6 szLnezetli rá-
v6!et 8yakollatokat eá_T az ery n1 1sÍolázás kor toi ki'it'tt volea ryakorolhatJák. Á rya-korlatanya8 t6IJ9Be! ne8o8yszlk a o6opoItoa fo8lalkozÁ8okDáL 1s[eTtátett kéz- és Iáb-tgobdka !ávezet srs.korla aival. azonban ltt léLyoEgE 8eAÍtséA t i916Dt a ne6to]:T 1 tii!-tén kiiz.ve l ! q.aiiollás lehet ságe. A fogla|}ozáio! riividsésé k1 gyepl1tí a taTta]-on.a glirÍtgtt er ss gii tnteDz1Y é8 bátásos Eulaa, Enlek s o!&i sá1nte áEÉucáIozha on pen* Á.
koleo Ba8Ítségévo1 a noz8ás fontoaabb réázlet inok tlhalRgulyozásá - áozcásleíráiot]rltnueE enezéÁek bau8 }18 rotével' bat k zsto. 'Iiiil6lbaiz gáalt;é8nyuJ tás ávaI va6I a.kadÁlyÁllt ásával, az érzétetéeek ktizvet'I n tapÍntási tnger utlán t itánÜ ÁtaaagáviÍ. annat [a-sonl lzonéizékoléggol val vlssza1cazolAaával és áz oktÁtáEt ollárások valaneánvl esz-
ktizénok alkalnazágával _| a le8killiiibi'z bb 1'oEérz koléaek helyeÉ nogoleveh1tés f.
__ Áz -l9kolavÍváE uá! 8!ult alap&/Bkorla atval neBkezd.gn a kéz- és lábnoz8á6ok
aiEEzehaD8o!.'á át , az IzomLazLbást. a Broiittás t ' az llcygsr st. u:LnatQze! ü r6kvé8áít0'n t
náI a k s bbi ii8sz tottebb anyag ry8ko]:Iáeá.b.oz' nyultok ol késztt e , rávezet st. trÍÍnd1g
s llnd'on eryee gyakorlatnál á szábaaiv1vás kt'vetá l_nétry it ta! on szán ol tt. éa soha-sed

iinoélua! a teoblÍkát oktaton' b.s'D6e azokat tiEs zefÍiEBésoÍb9n 8yakoToltaton'' Ézen oktatási! ilsz I alkaLoazágával eléreá azt, hory e tanLtvá!}& or tt iindon esotbe! vÍtágo8an áut!1t' d-kor és nlért osinÁlnakl

Á vivás gt}ot elenett - tá_uadás- v alés- kijzbotánad'ás - nlndon akoÍ nál tuatatukf kugzába hotyozon. EzzaL a legold.ással tii]rokt zon !á-lovelnl otut á vivor szeitenugn iat
sonalolkotláat'a' 9 +ol.yggl j(iivotkezst6 oselekvéslot a lÁtásra, az érz kelésro. Iry pélalául
e báI1tások tanitáeánáI_ /karcldaI,/ a két véd' reniteier sgJátosÁáaalt Eze!! el tb t t o. akv1ntb 1 o8ak Baját kezilenényezéa nollett n8ed n ueg é gyakoiottaton a torcvédéEtt'va8y
ory-a8y toro-kvart-kvíot l'lgvaE -v édé6l' utÁn azonlal a '\oial-véiiésl leldEzetbert térriilk--
$!r negÉalel táv olsfu artée okEal sszektjt've aut ug'y' aho8^Jra! azt a veroony5ya.korlat neg_
kiivotsLL.

. 4! ako1 k sa|átoe rltnusát - f{,Íggetloniil a píllanatry1 végrehaJtÁai $roreaság-tÓl - n1na1L8 EoBJ L DÍtee. I8T például! gy-etr konbrateop rltnuaátl vásy e$I_ paTádri-
poEztná} a all! kt é8 lldlrekt váaások' ezuráso& d1fforenoíÁlt ritBuskaivot 1!6áv 1t: va*ya oBeltáIadÁBok f bb rltnusképe1tt azok'nst lélektanl- ráhatásoktat val felb8sz álá8át;'érvénJ'ggltéEé Etb.

Ery-g'Ey 8yakortatot ry BgDetb D len gyB_koroltatok annak tikéIgtss b91a196szt é-s lF' baDen. osa_k t-hat alkalonnal' o8JrIe 8'yorÁltottabb v éBr'éhal táBokkal, megfele!6 nea-t9r1 8gBltség8el olJnn aÍon' ho&y azt a tanltváqy a slke:: érzésév61 feJ zbáE6 be. Ezt k -yot 6n IIáB tLpusu &/akorlatok}at etér6E az 6l bb foBlalkoztatott 1zoÁzat kelt ptb.entgté-
8 t! s ezutá! 1EEét ol ve6ran az abbaharyott ryakorlatot' réssbeD oE kkontett roasterrl ac-
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gr-tséggot. Lz ete vágrohaJto.e tapasztalata1 alapJán ugy a4a5olon a tovább1akban a 9$*
gitsésetr hog.y a tanltvány ulkerélnénnJrel hag-yhassa azt abba.

Á ten1tvány r szér l 4né5 nom tolJeson tijk letes a végrehaJtáo, d.o noste]Íl to-
gltséggat1 afkor tnénnyel abba}'a5rva b1ztosltqtt gdobb és gyorsabb nozgásbeld.egzéo.

A,z ozzol ellentétes felfogásr El[elrnát ad&t6 'lnyuzzá.k{, k1nozzák a tan1tványb'
ae1g a nen eÍkorÍtlt gyakorlat k toteson nbn n Ül telJoaen ol-hÍbázott alJárán' ne]rt
osak unalmat, kedvtglenségot vált k1 a tanl ványokb l' s non alkal"uas a vlváa ne5szerot-
tetáséro. Ez_k1zá:. la6 komo\r versenyz k teohnIka1 h1bá1nak Jav1táeára.- a|rl_Jr már l|rá-
b.araptak" a vlvásra, f anatÍk sal annak - alkalmazhat n d's zgT.

Ámenn;rlben olyan akadáIyba iitk z n, ancl;m - 
gpttuáIÍa nestgrl oegí s ggol-. Eal

trrti.ok hanar nelotdanlr u8Y - nl-nakét oktatágÍ for'ánáL - vlsszatárek ar alapképesaégek
foJLosztés re, a ráveilet g;yakorlatok 1gmételt gyakorlÉsála.

A uo*,hnÍkal elemr"-k beÍd.e6oztoteeénéL, f Log ete1nto, nÍnd,Íg he1yb l tnÖltta-
tom. 1IIo ve 1ndruom ot a &rakorlatokatl Ezgol a n d'azerrel a tanltványoknalr alkaluluk
van_e67 egyénJ" staltáJ.last crsaJátltantt alnotyet a k s 0blokbon nozgá.a-ktizben la sztt}*
ntiesn foLvosznok.

,lBlsntoe a BR. H0nu6il UíUoslailoszlÍluár l
Az lÁ:|s M d.szortan1 Oeztályának felkéll so és utnutatása alapJán késuÍtottttk értékel Jo-lpntésí|nket a BHSE v1v szlrkosztáLyÁr l" A Jelont s tisszoáltj.tásában tá-naslkod unk a siÁ_
nrunkra no8ad.ott - t foJezetben nbgfogalmazott - EZolllPQntokra. Á leIgnt siink tánaszEodt1ttovábbá az olrnult. néEF esctend bon-- áz l968-as ngxÍoo1 olínpÍa a - gztivetságilnlr bJ_-zottaága1. szakenboráI, végs Eoron az\ e ln ksés fetnnér , eteirz tevékenyáÁÁ To: a .JoI-zatt td' bon k szÍte t kijzéptávu fgJloestée1 tgllrrtintue!r felkészÍtl a1 pr r:rán.'|aÍntuán.valamlnt az MTS. L5B/L970-es vlv sportra hozott hatá-roiat végreha.1tásá olenzés ben tátt
lggá}lgpltásokra, a sz votaégíintrben rendgLkoz sre áII létszán, i[tetve erectn ny ctq-tl-sztlkÁkra"
sz qgileatiiotet kijzijtt1 sszobasonl1táa alapJául az alntiks silnk áttal J vá'.ba5yott rt k-né:r pontrend'6zo]3 szo1gáIl
Á f t1tká! és a szakfeliigyol által k ezÍtett Jelentésen k1vtil Jolen ést kász1tstt a
BE$E v1v szakosztá\rának_Íezotése ís. Igy etnijEsésiink elé gry1d ben kertll 'el terJesgt s-:ro két Jelentésl ánÍ renéIhet teg roáIlsabb répát nyuJt a--saakoaziáLy heLyzet i I. to-v kenység :: l'' b1ztonsá6osabb alapot szolgáItat az éIntjks s szánára helyea áuásfogf,aláas d.ijntéeok nréghozatalában.

I.
A nag'yar vlv nport holye, Bz ropo a nenzetk zi vlv sportban s n
nagya]Í tea novetésÍ És sportnozgalom'ban" Ibben a BIíffi vÍv giak*

osztáIyának hel6rer Euo:rope.

Szijvots gtink a NcnzeÜktjzl YÍv Eiziivetsá8 alaptt ta8Ja. Yorrsouyz6Ínk yalanenn:É olÍnpÍán
Éu o1lágbaJnoksá on /hábolu ég kiivetkeznnényei ntatt-emn_esy-t l oltektn ve/ réeztvettek.Lz edtl16 kÍad,ott olÍnpl"a s \ilB érnek kiiztil-Itra6;rar v1v L qÉIték a legtitbbet.
Á_m.a5;yar v1v k e19$rnpnyo1, a sza}ryezet k, edz k és veroenybillák gzaklgmercte 1 tcvékony-sé8el na&x nenzetktízL tektntélyt v1vott id a magyar v1v sport szánára. BÍker{g tr tttÜs-

tí"*ai|!nÉ1'áÍi3il3itg:f''á't*li}"li"Í 3áF,íá$i5i*'í+ttl5tf"iTuJtott azakma1, eportbará'-

Í.htlzed'ekgn keresgtitl a nagyar brrd' ho8go n1áJa fénJelezte vÍv gportunkat. mg.1d' ruqLkoT
.az.9|halv$nyult' ez e6;r-6gy klugr n61-t r ereamányeken k1vtll a t6r, naJcl'tgsut uu a pár-baj r vllág e ollnpláI báJnokI ered.m nye1 fénJet zték a nag rar vriást. JeIenLe61 a
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szovjot vívÓupor,t.ál.reior'esevol, H Iuu6yar vÍvÓsport nlrrteg'I évt1.zed.e a rr1lág násod1k loq-,
er sábbr nem.zot1 vírlo6atoÍ;tJáb alkot,ja. A magyar testnevelesl és sportnozgalnon beliil a
v1vás ' vCI]:senJropr:r:t<:k gcráoan_ f.ogJ.áI hetyot" 0LÍnpla1 éo vÍ}ásbaJnokságí suoroplásét
tekínfver ogtrl.k 1ogo.r:e rnÉ:nyosebb sportágunk.
Á ma&trar' vlv epor:t ma

lliivlden rrlndozt a%ért)
osztályának helye és
Byar spo.r: 1;moz6a J. rrrnban

51 t;ztrkoszbáIyt számlál, mÍntogy 1500 Yeroonyz vel'
muttrt,üuk ber trogy totjespbben rzékolhet lo5ron a B}ts vLv szak*

szoropo, rnol.y'et ts-na&ra.r vlv oportbans 9ZoA tulnen on ped.Íg B IIl&_
betcilt.

ole hat na&f
nagy szakosz-

he lyét az e tni'k-
rt knár pont-

a BEÉIE vLv szak-

Á BHi1E vÍv sza.kos ztalya rnegala}.ulását r kozdvo a magyaT vlv sport éIvonalában fogtal bn-
lyet1 a nl_ntggy két s féI évtizodes tevékenyné5o sol:án gzámos olÍnplaÍ és v1lágbajno;
kot nevolt, n1nt pl.t Maszlay, I'app, Kárpát1, Gyur1oza, P zsa1 Guláosy' Bakonyl. Lz, oL-
mult ld szátban, de Jelenlog J_s, a szakosztáLy logor eobb fegyvorneae a kard'. Ebben
ad.ta lo6oredményesebb vortenyz ít. A széIosebb veisenyz 1 gárflával rondelkoz kaId feg}
vernemen tul, ko::ábban 1s és jeLenleg ls volt, 1llotve Van ogy-otr k1váI t riiz Jer va&
klváI n 1 t rijz Jo. MegáIlap1tha , hogy a kárdv1vásban folyanatos neYsl nunkÁJa revén
trad.lctonátÍs ered.nényoket b1ztoe1_tiltt, onollgtt azonban a gzur -fe5rvernennokbon ored.né-
nyo nagyon hutlánzlk. Ez é'vben PL. az IYB.I-6É osapa baJnokeá5ban a7. utolsÓ gl tt1 helyot
f slalta eI n í t r és párbaJt :: fo8yvornemokben.

Kardvlv sportJa - éIén Pézsa [Lbor ollnpíal és v11á6baJ!Qkr valamln D:r,. BakonÉ Pétsr
tiibbsziir s magyar baJnokkal - v1lá6sz1nvonalat képn7lse1.
Altatánosságban oLnond'hatJuk' hogy a BHSE vlv ezakonatáIya a klenolked. ,ezakosztáIy kciziitt heLyozked'lk el. Kijzismert, hogy 9rro a k1enelked hat
báIyra piit sportágunk éIvonaIa és az cgénz váIogÁ ott kergt. JelenlogÍ
ség- áItal korábban J vá]ragyott, n1nte5y t1zeniít nutat t na5ában fogIal
rond.szer alapján tudjuk bemutatnl. L{1nt az alábbÍ klnutatÁsb l kÍtiinÍk'
onztáLya a negyedlk helyot foglalJa ol. 1L97L-sa crodm uyo1 alapJán.,/

Kinutatás az L97L. éví pontrond.E%el JelenlegÍ áuáeár ll

U. D zsa Viv szakogztáLya
BVSC , "
Bp. Vasaa , "
BHSE II 

.

V.Met. Eg:yotért. 'l
OSC rr

faln tt baJnokoáBon szarzetb
JunÍor ll

nemzetk zi versonJrekon szerzott

4.924
5,9r1
?.716
2.L42
2.026
L.827

pon
I'

tl

n

tt

It

Íhdekess gként ktnutatJuk, hogy a Versonyered.n nyek alapJán szerzett 2.L42 pont az aláb-
blakb I tev dtk sszot

840 pont
,oCI 'r

1.002 n

II.
A szako.sztáIy .t97I.. évt progranJ{nak !6lJoqÍ;tégo,.

A kÍomeIb o6yostilotek szakoszbályaj' kijztjtt. a BHSE v1v suakosztáJ;ya 1o sLkégzltette k -
zéptávu fe jLásztégi tervét az Lj7t*t9'75{s'Ld' szakra. A,z ijtéves feJleszt sí terven bo-
liil non nnlndenben bonbott,a Ie rnár az év els .fol,éborr a'folad'atokat. Tek1ntettol azonba
ay, évt k tboégvotés' a v6-r'H nyuapLá-r, a vá1o6atottak nunkáJát befolyásoI ktinpont1 fq1,
k sr Iés1 tervok1,6 t aZ edn k által készl'tett edzésto::vekrg l AZ glvéÉzctt uunkÉt régzle,"
tgsQbbeu t.. rt Ökc lhÉ J tik.

sportágunkbart ar o<1zésururrkát, eIg sor:barr aZ edz6L e1.l.átcltbság, a torenlehet sé5, a teoh'
n]_kai. 6or'ond.ozésro]g", nrogfe1"eI asszÓpar,l,ner 1étszá,m befolyásoIlat, Ezb ftgye1embe v ve
uul6ál1aplttrat;Jukl hogy a néBy f és kéb mollékfr:glatkozásu eciz a nJ_ntog;y 1}o r g ssgk-
onztál5r1 .Lét;$z'ájnhos a je 1en l.egÍ ország,'rlr] átlaBot tekIntve J nak rnondbat . Á tenemlo-
heb sogoh .* lrár. ruár, elavul b, ég t,ovátlbfo j1 désének gátJa _ /kiiltjntisen vorgenyrendeaéa
ég uLánpÓt''1.ág rlzéLesl.té$ tek1nLebében,/, rio J ]_ ffzelryo aahh kÍhasurrálá.ssa]" Jel-enlos a'i! én-
dokoLl; 'vorgcnyz k száilála a míndenn&pQÍJ ed.zéslehet oéget; nré5 b1rtosttJa. A nlrr sÍt'gt
vers.ettyz k tul.rr.yrinÓ tcib[rlrége $'Z,'Zal élve heb1 lr-5 od.aést; végez. A vorgenyz k e8y ogopor.'t*
.Ja /kabntták, ltrstnuhtor'ok/ rtaponta két ed'zásrl, Íg fcllytattak. A-z edy,ésmulkával kapobo1a*
tclsatr tl l.tlr'g1épérokd;rrt ri l 1.ap1.t,tral;,itlh nlf,.HI lrogy a gzak"ob ztáLy7. nrunka az ut bbt évokbon
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lelent son kcr,elÍtett a kijzpont1 t'eIk sziilésl. pr'ogramban oL l_rtakhoz. . z, évbon Pl.l Js*
ient, l sszt szabaclü rl irlapi;zást, vég'eztek és eI for:duIt a baJnoksfu el tti edz tábo::ozác
Ís' L;: év másod.tk fe].ér'o a'z 19?j. év1 pro8l'am végl'ehaJtását 1d nként nár akadályozta az
,egyénj f{*lsl.enalések tor.én muta koz hlányr _11.letve q $ápr berondezés e l gtelensé59. +-
szátiucrr nunka 1rány1tásában s az adz k: r ndszoreo, folyamatos továbbr pzésében Jolent a
se6J_tséget btztoe1t 8.z oB"yosiitet n dszortanl osztálya, kiilijn el adások szervezésévcI ég
md.szorÜan1od'zésokeIkébz1tésévelésLobonyol1tásávaI
Ae I97I*es ter'vénok rnegfelel enr & Ez ,vetség áItat el trt YoTsonJrokeÜ a gzakosztáty me6-
rgndo \6. /E talad.atának megold'ásában neh zs get Jolentettek a og)Eo ínkább Jolentenek
a tortn mér..otol és feLszereItsége.,/ Ug'Jranakkor vorsonyz Lt rgnd'ezcieson 1nditotta a Eeti*
votség baJnoki llleWe a társog;yegiiletok osztá\r*onsgn;ro1
lában erej nok nrogfolol en szerepelt. Mell ktetben táJékoz
torl.lod. 1d. szakban elért ered.urényeÍt ol1np1a1' v1lágbaJn*

társogyegiileták osztá\r+onsi;n;ro1n. Ezoken a vorson;reken áLta*
ztatásul k zijtJiik az lp68-ll_íglában ereJ nok nrogfolol en szerepelt. Mellékle bo.n taJékoztatásul k z rJuE az-L|b,tj-'/L-

torlJod. 1d. szakban elért ered.urénye1t ol1np1a1, v{'lágbaJnokl Yoraenyeken, IrB. r-asr Jtr-forJocLÖ 1doEza.kban olert erodJnenyo1Ü ol]-mp]-a]-r Yl
nl-oi áe serallil baJnokságokon. /L,sz. melléklet./

, III.
Á BHffi válogatott korgttagJaÍnak e::edményo1 ás nunkáJuk

értékeléee ltll-ben.

! yáIogatott ko]:Bt Yalanon!É taBJálak táazéla az 6dz suunkába!í! Yors9lJr! gb Dl g na_
Ea a!té8b IÍ ktivoto In nyokot olDti-kségtllk - Larail vo az o8]Éslilotet ás azakoszté\rok vl_
zet 1vel - alapvot en a hárou vea ollnplal fol} sztil á1 proglanban határoE Ák us8. ElDat
atan-1án & sztilt 6I a! 197t-os év! Ez I r szlgteg fol} szlilésl toÍv. Ib[ok a tolvnák
a vaálreualtását az L97L. vi báost YilágbaJnokaág után a lI3 grsd ánJÉlnok r ékol s val
ggyotenbeá. Bztivet6éB[ilk elniikségo nfu neg árgyalta. Ezo! be lIlL tebá a 3Efts váLo8etot
'veisenyz it bÍzoqyos szenpontok alapJÁD ért kelte.
Áltatáuan no8átlapltbat , nlnt ozt a ?2aE tílkészill Bl torv beyeze Jébgn negfogalnal-
tuk' ho8y o éLk1tiizégctnkát 6ijro8adbat ! don sikerillt ne8olala!Í ég az til szakonEént k!.-
fogd.ataÍán Bunka or alnélJrokélt sl}erosen zar pe lb ttiink az an}aTa! és a béo81 vtlÁgbaJ-
!DkEÁ8okoD.

l97o-beD a válo8a ott kelet f l} az1 é8ébon a náry n6nlJrlsé8tl é8 LntolzltÁEu eitzéanunka,
e 4agasBz1Dtii foglalkoztatÁE továbbl Javítá8a Volt a o I' han8sullyal a nunkanorÁ! 9 E{Lk-
sé5os ezlntre eoolésére, a na8atartásbglí kijvotol!!éDyok fokozására' valantlt az og'ys gos
oaapatBzollgn kÍalakltáeéra. l971-bo! a f oéLk1ttizés a nary noDnÉségtl és er s 1Dto!'1-
táau u'unka fokozása. Á kiizpolti fo]}észiil B nijv6lés9 volt. KiiI ! haDgsulyt kapott a fla-
tal ver6olyz k bokapoEoIása éE a ka.rdviv lnt'EunkáJa. 6gát1ap1tb.attuk az 18' hogy sí-
korillt pozi-tlv vÁItozást qléral a nunkanorál kéralésébeD általában é6 a kaTalvivás tg fol-
z6l'k zott szorgalonban a 4áB1-k háJon fegwelnon ngllé.
Ezoknek a kijvatelnélyolcle k az általános értékgléEeD tuI' a BIISE válo8atott vereenyz !.
az alÁbblak szerínt tettek 6logetl
PÉzsl rtnonrlosszu évok ta folyanatosa! véczett f6lkészElésl munká.Já az L968-as olÍn-
EE-EífiiI-6vben negsza-k1tot a éá naJd eglr évot plh6!t. Ezt kijvet en Da8y lonaltilgttgl
fo8ott nunká.hog' [o \ret az ankalai vllágbaJnokl éren kbronázott. Lz L97L-as vllÁgbaJnok_
ságra val fe1ké6zii1és ne8zava.:cta e&r téldsétriilége' an lynok ktivgtkeztében doooEbel'r
Jaauár h napokbaD a n tudoat ne8felel er ré !tv6n!l'-az ed'éseke!. Non 1Dtlult el két'& -elor váIogat veTseDy n t E. N6n tudott lésztvoDnl a br[isazoli kq]lalversaly n sen. Fob-
ruár b oapt l fokozatoban lend'Elt nunkába és ag eatz áborokban nár e1loB éit6kii nuBkát
aéEzait. Ki1l n s6D 6uoIBalnaBaE k szutt a vB ba hgteE rÁ&éEzÍil ÉborÁban.

Á Buatap 5t-baJlo}aágon, 1at,'r n az orazá5oa baJloksá6on 68yaIá!t a nágoal1k b.glyo! Y 6tzatt, 
^z 

orszáBos baJnoksá8on holtverflonJr qtán.

Á' év k1 nelketl ! nzgtkiizi vgrgenyén. a vllágbaJnotgá.gon a ki'zápattint bcn. oán1 zsiirL-
t Y d'é6 és ros6z ps!1ob1ka1 átlapota latt - !1nÍEáIls kiiltinbségael - LÍ s6tt. l! rz
argaÍnétty azolban sgnnl.t een von Le v1v tualá6ána.k ltékéb l.
xg8t élésti-Bk gzertnt e v1iá8 ;Eytt 1eBt6ob!1kásabb ksralvÍv Ja. l'z otlEptaL k zvetlcn fel_
készuléshaz, az utols év nunkájához az el Írágoklak neBfeIá1 6! kozalatt ho'zá. galnor
cnyaBazolJréna} traglkuE haláIa keatv6z6t].6E ktiríllt0énJr kot toremtot a uunla DeEkeraléE ba!.

D!. BÁKol[ÍI PÉTER| sz1ntán az íd sobb veraenyz -generáol hÖ! tqrtoz1k. ak1 n s t
reliar6E6-T tT-ffiE tLz év folk aEttl a1 llulka. á11; Ki'zÍsnelt azoIgaloa' éa ToiEtlvul po-
z1t1v rnagatartásar 8azda9é81 nunkálába! olért k1ome1k6i1 to IJe61tEéEJr6. lelkéE'u1 EÍ
nulkáJáDak folyanatosságÁt 6&yoB íal sEakokba! két-hálon b. napra le negszatltot a 8gEale-
Eá81 rnuDkÁJa' itle vc tanut&álcJraÍ. ElDgk oll !élo ez l971L9E évbeD koEolJr akaatálJÉ e
felk szijlésb D ez nen Jolentett. Áz eLoult év ezén asplxálg v1zg8á1 liatt néhá!' h re-
pot }1ha8yott l jlAJai Januárt 1 folyaoatogan ké6ri1lt 8 béoa1 vllágbalnokEá8la. Célia tir
f e tkész tlt a ne k erédnéDyo.Lén a vB lileJé! Ígen J fornába J tt' Á vezet ei1r6 ktiEvct-
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lentil a YB. gl tt t le tiletg l.ogJobb oreclmÖnyét rouiéLter $uo ban a k zépdtlnt ben olyan
i.LegáIlapotoa_tJ'""iii-*i;-"o6ofi"nem tapasztáttunk náIa. repteLen.volt átuan1 , In6aLná-
b.";-ie;;;;a*;ir-"-iilaa"F*i- *'i. u6y r:éez t tud'ta nyuJtanli é" bár vkijzbon a nemzot*
kt'z1 versonyeÉon nyern1 re !_o4ltb, 

-T9s'J^" baJnoksáEot PgzÁával szembon holtversenyben
v1vta k1, d vn. k<iáépd. nt jéb j i<íosett.

Jelgn1eg asplráns, a trátrrilévŐ Íd szakban eorrakori.il ed.g táborokr .volgonyok, . 
kote Laző

edzégok - ogra,z(,váI naeyrotu';e;"tBoÍr iutá"hqi!9égg * Lehetetlenir tesz1_ aabÍranturá-
;il9ilT"poá 1""lou*tiiláT "ei[séE"lpg! lprieg1t sét.-FeItétten."*"'gÍ:.'$e t?íiloí":*;ril;"lo"Ájat 

""ry 
eg:r éuvul ne5hoesiabbÍts{!' .ragy egy_$:I" felfliggossz

o""[Bíáriafl-- vI l.joo.:Fi. 
- _ogyoaiitétanáL, 

á'nnsr-nok keIlene blztosltan1 az L972-aa
fiil;-A-í"iro""iitési L<jvetelnényoEiek ooak 1lyen esetbon tudna eleBo tenn1.

Kogsls IMREI 1f Jusá61 v1}ágbaJnok, a 'kar,d"váIogatott.egyr+.Legfl_atalabb ta6Ja. A v1v
ÉááÍfrffifoa3i$lu'"Ár'I96i;á_if3oságí \rB. rnágryorése_ utá áajnos jelent son vlgsza-
;;[;Tffi iét&;;-ÉÁionár "áJísÁI"ta|I -iÍágrgo '_i 

a}t+ozu!}r' noey. n+nt honvéd' versory-7',
ak1 a spor.tazÁuuáu"o ááoigátt, az t969.. Fo+ 1fJuaágt,v1tágb3;uokság.1Lé,'! ;,-*?oá oeé_
Lvesként utazná[Jt'. _ rg o-náno" ÁáoÍáarata é n néz rrirtár nun!á3 q ("r4.gLá.s/ nlatt
;ffi";;á;t;-;By-i;itBs"iirf;i-"-orÍaebajn kságra, hoqy.rneg"védhgEPe _1fJuÉás1..világbajnokÍ
"í'ail7-Ér,nt!"Ja;|g-k;uur_"í.it-G^o 

tenaítetPE-frJt clésnek lndult, kliltjnijse.l szÉP 
--

orod.mén.yt az "u_gur 
H6Bá"ía-Kupán elért vII. helyol nz.év aEgptenbárát l a Mitsa9\i.Egyo-

;;;*ilíís'I63.' ezért-tEÍtintis_s oaoÁi ke}t ijsszeháágolnl. tanulhány1 és sportmunkáJá .

E't á_koipon r'tártoázLtés szl[oru kiivotblnénye1néI ls f1gyeLombe ke11 venn1.

szÁKÁcs GYÖRGYt tohotségea, fiatal t rváIogatott, akl az utors két évbon ored,nényos-
ffiepett_eIie..Abaza1YorsCInyitprsá1ntoá1tanddijnts.L97L.év1.pon!-
voisonyboi^ a rfr]-náryen v gzett' Á kiizpontt ttivetptnényeknok teIJes nértékbon. elego 

.

ilrl:_"" i; tet1n ettgi arral hogy Ínetr-uktorl átIonánybán va,n' oByos ltl szakokban Bzak*
osztátyáuán nap1 kétgzor1 od.zést ls folybatott.

Salnos. hory klilijnbtjz okok nÍatt abbabagyta a nappqll tagozatu vÍv nestorl_ tanuinán{}tt'
;;íilt'sáÁIiuéciinkkol most lovoloz uton-Íolytat. Tok1ntve, b.ogx a nappall tagozatu fÓ-
1;k6íd-[a;" [n;ái6 auuahasyta éb korábban sak tJ h napot szoIgáIt nint katona, +?7\.
nou"^lu"_í]ao bef,lv parano -ot kapott a flotttllához..Á Bporth:lvatal s a BHs segltoé-
5;'Á;Íi6é-sei a.h}roz, h 'sy nrnt "u- 

'tÍ'p1al .csa.patb9'.eqé}y9Á verson{z!r,Yaqy |elmontést
nyer.Jen. vagt a hoirvéasés blztosl_tson_totJes ér ékti folkésziilésÍ lo-hotoséget.' azaz ya'
íil;;;a ááZBtÁuorozas;n] tototÁáa eg7ostiiot. és válogatott keretedzéseken, haza1 és
aomzetLcizÍ versenyeken bIztosLtsa rés nvéteIé' .

GUIÁcsY.nrÁnr.1r v11ásbaJnokságot nyert n 1 t roeapatunk ta8Ja, a mexloo1 ol1mpla után
-frffieazés1t]teteieresk{gmama1ettéÉazévdeconberébon5|van!aeLkezd.enl
"au!"'ookáJát. 

Hztos1tán1 keII a fetk sziilásl lehet sésát* . +1o9. eg'yesiiletében, m1nt &

É$"po"tr vátogatott keretbenr.hory a osapatba kerlilésérü.vátéry!ársn 1vel a vorson;rb

^ugitvnagga. 
Íáiániug-Éot apí,o gfrrnekén k nevel si gontlJal n1átt a feLkéeziilése Eo[t ZB-

va-rtalan.

Dr. MÓNA IsTvÁN! az elnult év veroonyered.n nye1 alapJá! 4, elniíkség.12.-nok fogadta el
ffi[ue._áunuaneÍiostáttsásah1atai-eIgkétedzfáborozásonná1.neq
;e;-j;Í;"t' -rgy-ie"ettá5sá6át elve ztettg-ég a továbbtakban reá osak n1nt j.d szákl'gcl'.a valogaEoEu KeTigEDor azouDan oJ.Io6J.atugt16a uII.luv é,a 'l.'u Á9l,, l'uíJvUcrvvlváaE'vL rs
;e;-j;Í;"t' -rgy-ie"ettá5sá6át elve ztettg-ég a továbbtakban reá osak n1nt td szákl'
z partnerrér ezá.nítbatunk.

BEffr versen'[z k fa, t

lTév

Pézga ÍÍbo:l
D3. BakonyÍ Pétcr
Koosl-s Imre
Gu]-áosy Már1a
I)r. M nB Isüván
Szakáos Gyfírgy
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lz ouapÍat rolkésziilé6os1 kapcpclatba!. nllt a b6voz9tőb9D 1E lrtu}. az 9soBulotot óB
a váIo8atott versonyzőt fo1á az olvá:cágú. a ktivg tc tD.én5r6ke t a báronóica faIIáezlitógÍ o!or-
ra'nban' nÁ-r n€gfogalnazüuk. A feladatok nógsgabásá.boz .a'z atapot az lÍT8. 0T. óa a !oB. igyEt-tos hatá'rozata slol8áltatta. Enlok ÍalézéEától nost oltotl.ntünt. Iarázztilr vÍEzoDt Ez oEv. -siiletok f€lé korÁbban ns8fo8aLnazotü negátlapÍtáraintat óa elvárÁBalEkrt. aer- az utóIáóévl f€l"kéEziiléBl sza}asrban le nó]Íadót íllarioóbar 4 Eonvóal versenya6 kóóvia.lto EEí!c!.n-kot. lÁlt oBÉk bázls-azakoszüályunkbanr a Jövóbon ta 74 valaaayzt Hnoi'elóaét. iró[i:_Bzltéaét váJ:Jut az olÍnpÍáTa BE oglrgsillattől. llÍDalaDek elött kala-poliolónt vlsÁzaezorzó-BééIt lldLtott akolólkban váI'unY Eakat az aqr€sÍllottöI, tovó-bbá azi, hog;r e Üöbbt fr8wots
netsban i5 klnov€l og'tsay slodnéryos vor'aenylöt.l'
.....-...'|v€z6tó € Ero8ii16t9ínktőI_ általánoaa! a nor!.oóÍ ol:tnpÍÁn slo::cpló volsonJrzóLhö!hasonló pontoróasé!ü váloggtotta.kat várunk. tl

Á !l6x1oól olleplán a Honvéd vtvóver'egqyzöl l' pont ne88z8rzégóben nÍilö<ttcl tözro. ab}czbaBonlÓ oJ:edÁéDyb várunk lliillboabon 16. tron-kr'óüa! azt tórliit a& oBy€8lugttól. a iza-koez-tálT-vo &etó6tól' hoF{.9? utolgó eaztgo(l6bg! gá8 foto&ottabb f15yo Ióonel t1Eói'Jg váto8a-t9!tJa++* oalzéBlunkájátt.veTBonyzéaét' általátio8 na8at8}üórát. - T.srán nát nlóttent, EogrváIcgatólt voIsgnyzől- ódEés1 foltétgleit a naga rágzérő1 a nadnálÍÁ BdDüoD bÍ5toÁlüB;i
adzöl. cllátottgá€. ó6yé!t folaEoToléa' vorsory.ztotóE ügriilotón' noveló-nunkábaD' snborL
8ondokr probléEá& negol<láaábrin vató k6aroutüöitósEol'

I

rv.
Elvár.ások a rnlinchenl ollnpÍára val folkészttléa

utols évébon.

v.

^g, 
L976. évi ol1nplaÍ el készÍileÜekko1 kaposolatos Íg nyok a

sportogyeslilettel' 1lletve a szakosztállyal gzenbon az u Án-
pÓttás-nevelés, a k1válaaztás erén.

A?-ug'yeslilot v1v szakosztáIyának a nag_yp v.lv gporton beliil elfoglalt b lye, 8ZoT po1 -véleménytink szerlnt índ'okolja' ho8y a kijve kez évekbon Ls a szaEosztáLy Íelent s áría-sza legyen a ma8yar v1v sportnak. -Íoggal tekíntilnk tehát a BHfIE v1v szaLo ztáLvfua. ntnt
9}yanTat aluoIy a ma8'ya]c kard. hegen niá;ánat vleszaszerzésében .JeIent s tészb várrál.élonjárÖ kozd.gnnényc?q szeropot ttilt be. EtvárJuk' hogy a sportág báz1sának kiszéIee|t -sében ols sorban á trépnad.seiegen.beIiiI végoz Éeaáengííezo.-szefre;il'aknát_"ecit;a;;[ad bázÍst teront tevékenye $et. Jogos krvansfunat t-iinttl hogy nttiou tátona-viv 

_n;ve-

}í0Jpl g BH$E vtv szakoeztÁtyá9a!,'',-éE hogy á Eflffi iJÍyá'ila[o "utÁnp trásál_aásitaéÉ'át1szt1-1skolák, a katonaJ' a.táaonret. . 6 -'_------ _-9'

Kiiloncjs gondd'aI 'kqIl foglalkoznÍ az L)|6-ra, az, ollnp1a| keretbe nár nost ee 1yes Y!1.-senyz k etlzésmunkájánq.k szervez sével, teJt aés k brÉtosÍtásávaI. tanulnányl éÉ cazda-e{s1 munkáJuk, e5y n1 étettik alakulásÁva1i sbb t a EEehpontuor nán Íetsgik"n"nn'Erta-tÓnak az 1nstruktorÍ beosztás rendazere, neIy - negttéIéettnk sze]r1nt - bár urit rJlt-kci-r szabadld' t a nagy nennyJ-sé8ti edzésnuátanoÉ, de_iln 
'á'a"ut-tÚvetcln 

nyt necfá1"i --
i'"FTtgugágu gazda,ságl_Tunka vBgzésére, egysz el a kiinqrct'ii, nunÉan ttuÍ.i éÍ;tnoá-Éra-Lakttását seg1thet1 eI .

A,legflatalabbak.fogla1koztatásában a Jélenleg erednényqgcn ntlkiíd gportLgko].át kcll -vélomen;'link szerlnt-- a kijzelJciv ben t vább sEétes1tenl, ujaru-t6toeÍá1Éo"a"o_ a" -ue-
á111tásával meger s1tenl' terán blztos1tásáva]- nogfele1 ur nnyrsés "tdzos'áu8t sésgt-terentdnÍ.
A,z utánp tláe n6vol s punkáJát - lriil 'n s tek1utettel e kard feJleaztéséro - kÜt1 vé6eznL'

P"srtséget yt::|_l, J19!9o a BEflE vÍv gzakoaztályá"t l' valantnt u BIfflE Elntlkoégét61 eb-P'T' hosy n1n1szter1-paranos aclta 1ehet6sé8akkaí-ét';''"'í"EirÁ u_rltr""Táifr"irná;nk;"1
I1:?l*" 529l.gá1atban Lev versenyz l,r szá:náia ppártjcp 5-'e8f;1;Í .áuo"rJn"t8"e*'*g; b1;;cgÍtanl. Á válcgatot! v9T969yz6L részére ped'Í'g-a.kijteres "iáiké;uti1é;1-pnofiáilb"o c1 -lrt kiivetelnényeF !"_rJesttéséLez nyuJtgon-iáná[ Jes;i.-ÍeienÍ;g-;t;-'ínt 6"r5-r. oszt_
l1t{:-Y":?:l{1 1!.!:tluF+t. katonaÍ- qá9igítaiot; [p;[qi+ .Óii piai íIrogatott-.versJ;i ;-es csaJi néhánJr gvám r1 b1ztosÍtott Jelen|eg a het{ két-hárofr edzés n 6tartása.

2,



scfeJczési.tl u5y érczztlk, ktltelees 6i'i!k!9k teszilnk elegctr |" sziivets 8ttnk aIniiksésd
il" g"-toszáil giinket f Jezzitk kÍ á nx,m Elntikoégének-szért q folya.natos.gorldoskodáséri'
*átvÉio vii ezakonztáIyát az glnult tt'bb rntnt 2 év alat részeelt9tlc á!. Jelenleg lt
"é;;á;íar.-xaÁzonctot 

tárr rnonaant a szakosztá)y erodnénygs nunkÁJá rt, ol1npla1 ég ví-
Iágba.Jnot verÁániz k k1nevelés ért. Kijsz net lliet1 a szákosztátyban tirv kenykod azak-
; ;a&t. ed.z tot. társad.a}e1 munkásokat, aklk nlnd'cnnapt lc_Lkes nunkáJukkal b1ztoglt-
ják. ri i nnm itv szakboztáLya a nasrár vlv sport élvonalfban foglab'asson holylt
s haték-onyan JáruLJcn bozzá nenzetk z1 sÍkorclnkbsz'

néhányan riivl--
szarvez ' 

1rá-
eI;LsnorésÍlnkct
és Papp Bgrta_

elnok kovÁoaaÍ'
át v 6oz ok n

Á' azakosztáLy vozct l és tá.Tsadalnl aktlvá1
d'cbb td'eJc' ktlliinnunkát vállalva' lelkeson
nylt tevákenységát' vooz1k h1 résziiket a
éá kiisziine iinkát foJozztik k1 l{aszlay LaJos'
lan sporttársaknak, ak{,lr a vlv szakosztá}y
B a l{agyar Ylv Szijvetségen belill 1s 18gtl

Jelenleg 1s végeanek.

kiJzill t bbcn évtlzedok ta'
sogít!-k a sztivets g kiizpont1
sziivcts 8 nunkáJáb l. Kfll n
Kárpátt Rud.olf' BzÍits János

alakulását t ke izdve cred'nény
áIdozatos éa ergd,nényes munk

[ábor IstYánf tttkár

Örijnnor áltap1thatJuk neg, hory rr voraolyz ki5n k|v!11 a saakoatt4ly lolkas vezet kgt'
tÁrsaaÁrnr nirntáeoÉat ts-ieveli ^.:l-k ktizítl ag ut bb1 1d bon els aorban Dtr. Bokor'IBrc
és Sott1 tntal é:ld'enel d'Íoséretg".

Yégiil. d.e ta!án els sorba!. feJczg,ilk kJ. gratutáol nkat a BTÍ$F erednényea vÍv lnakr malP
tijlzi'ive LclJree' odaacl' ap rtsiakna1 nunEá;utat' aneltyel az cgész nagyar vlv spoit
ercdménye Lbaz J árultak hazzá'.

K1vánunk cz alkalom,ma} nunkáJukhqz gok g|kert éa et r egí gaségett

Pqlgár J ggaf
szakfeLtlgnl

tr|:r==='3:a==!r==3:!!=.!É:!!3:!i:3=t===!{===r!tlE!ttr#t!!!i-!!q!iE=-*+-*-:--::=!É

ÍIYÓ lrrRrn a f,asrar Yív 8z ve aé6 b'1vataloa lapJa' 8scrteortl a 8lerkeslt6 BÍaottaáB.
Bzakgzerkeezb r oávra sándor. Saerkosz r Suáke}yh:Ld'y lLbor. Saerkeazt ségr a lagyar YLv
Bg \retsé6 hlvataloa b'elylséger &ld'apea , Y. Roseíbe4.É btluaapár u. I. Te1eionr l1{_Boot
119-.og0. Elad.Jar a Sporbpropaganrra VáIIa}atl Bp. EY. Ig válnrezc1 rit }.
FelcJ. e klad. i p csL- T1bor Lgagga . - TerJesutL a }lagprar Pogta. BL fizetbe bárne$
posb8}'1vaÜa]raá1. a Posba blrlapiis1o el-ben g a Pos a Íiizpont1 ELrlal lrod.áná]- /Kffi.. hlda-
!eat, V. tr zset 

-nád.or tér J.. / -k zvatlenii} Ya6y posÜau attá-ryon, valán{nt ábu aláaseJ- a-K[TJ.'2Lr-96L62 BénzÍorga]m1 Jelz azárnra' EJ- fizetéal d.1J fél érrrer 24.- Ft. Bésg év:ret
48.- Fb" Szrá-uonk nt kapha nég a Spor pror;a6anda .Iesyírod.áJában $l. rÍII. Rák cz1 t
57/a' Egyenlránür 4'5o F ' In.er száE'r 26.922
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