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EEv ollnolát lobct n'eR neu tartall. de nen lehet 1h81a8ztan1. Áz 1916. évi berllnl

vI. olfiplávai ts ez tijrtélt. Á hábo!u áégy e8ltebdeJe ut44 8-YII.-ol$pla négrelde! s6
. uui.Á[''ÁttnrTa 1'6lrézedgtt. r az Ántwerpénbe! keriilt etdijntécre 192o. suBuBatus l4-1
i'oouoEL""u eRlv{t va1. Eze!'ca o11!p1á! a volb kiilpoltl hgtaleEk aporto1 i /NéDototle!á8t
lugzirtL. laagia-rorlr zrj'g. Bu1gárla. TaiiijkoTBzág,/ és 8 gzovJetu!1 azolban len Yetrett6k
részt. n rt Fierre de-Óoub.rit!n lrdou cr<ifeÁzl ése eLle!é!e kízárbák 8zok8t. fgy 8 vII.
un. ', "onka-oIluplá!', ulld 8 tlab vív sEánb8! vott trÁb or us elleofe].éínklek Jutott 8! olit!-
p1al babé r.
Áz o11Epto Y lv glcdBéDycl l

TqrcBg patb8.l !ok o1o6zorgzág crrapata A{adl'N''.N6dÍ Á.' Pu11t1 o.r_Bpoc1ale P.' oesarano
F.' BalíÍ1 B.t Teil1zEl R.' 0llvíer A.' oonstaDt1no T.,/

UA

,). Igagq]egl5-{és Gaudln L.! Ca!t1au.Ph. ' Ducret, B.,
Trombert G., Perrot.

7. Effgsrjl! Á1lanok Honeycutt
Park r J.

l{ . Dáulq_

5, Naprr':Rrlbaqglq

* nér: k Q z9s.s k*e lggss!x.g!_

19.I: _gmq-u-l--!.gJng[1 Netlrr Natl1 Í'i]Á

):. oa btl au ni1l1ppe I'RÁ
,. Ducrot Roge! 5R.A
4. fuba tut Ándré Ín'á'

t$!3J_qé.=9g'ug!!9J_g$! olagzo.ízáB .n"n"'" {lit}oT.i.T"$'""l;'n:}'I;i"x;l !:7*" "''
2. Bbtalu-n ,/Annpach P.' 'Ion l.' oeverR ll.r de llontl{ny F"

Boln v.' 'd|ÁlvÍél1s II.' de craoko! .I'l
1. franc1aország ,/llaseard A.' Llppaa!D A.'. BucbErd G'' Ducrot R.!

Dlrbordíou F.r c8s8novs./
/{, l'o'rtuí_{álj'a.

4-_ nel ll_q-?Ég s-!{ ..-9 g 9g gsJtrsJJ Iba "." tsell. l0t6
Bol * f'ra 816
Br.a - Port. 6t6

E., Altlson W., Breed J.,
, B. Brookg.

Labattut .4.,

Brocklnrld.ge H. q

Ol'arrzorrlzág * USÁ l"1t1
Ilrano la cr:rs zág ,-- USA 1l+ t 2
o].anrorsná8 * .ErancÍ.a otsaáT 9t7
U$A '- Dán1a 9t7



ErgQpjt.or egvéJLL b.a.]nokt. ilassard Armand rzu

2. Lippnrann Álexand'ra Fra
' 7. Geyerrr Ernest Bel

4. Buchard Gurrtave Fra

rdgrd_cg,gJ9tbUlpokr_ olaszoT.Bzág csapata /Tad1-N:1"NadÍ Á.l PulLt1 0., Ba}dt B., Thaon d'í
Revol P], Cesaraáo x'. r. Gar5ano F., Santel]-í
Glorg1o, UrbanÍ d'Terllzzl F.; UarazzÍ A.'
Rusc onL G, /

2. Fru tclaorozág /Gaudtn t., Buchard G., líassa-rd
Perrodon Marc, Iacrax Joan./

). HoJlandla /ae Jon6 A.6 E.W. Yan dor [leI J.
van BlíJonbourgh E., Delaunoy I...

Á. t Ca t1au Ph.

, Dootnan J. r

, f"ldenrust-8,/
s1unr 5. Dán1a , 6.

qé4ésqk eleQ4qrye.u
USA, ? , Narybrttannla.
olaszornzág - HollandÍa LZt+
Francíaorszá6 - Eolland,Ia 9|7
Olaszors zá8 - FranoÍaors aé'g L7t)

Kg!d' er{Y'é!l ba.llokt f,oalo aatl ITl
2. .41"d o lfadl ITI
,. D9 Jon8 Á.I.tr. LD
4. v8! alg! YÍel J. ÜIiD' 5. Pulltl o.losto ITI

len tar oz1k 8! ollnp1ák t rté! téhelr do étdglgE k1té!nÍ' h osr8! ildult ! 8 8 bábo-
Eu után 18Dét a neuzetkijÍi vÍY érÍDtkezé6.'.l D'eBtszakadt nenzetlitjz1 árlltkezések folytán
csak lasr lebézségekkel lehetgtt fe]_vennl. lnln d!: P g 8 Bálal or v1ss zaen1ékezéselbel
olvashatJuk' az olaazok voIt8k-az éleleeB kezal néryoz kl Ban elll neateI utJá! nary8! karn.
YÍY cs8pgtot kértek e6r orononáb8! t9!t8!d ma5rar-olaaz v1v nérk gésre. Á nagrar h1vata-los hely c6ak nLnt klubcBapat EéÍk !ést'Yolt h8Jl8!at elBoaléUeznÍ a tatálkoz . s írír e
llÁtro 

' 
dr. P sta gánd or' Bzéc\y Lász1 ' Glykais GJrul8 ' Eovács Ald or cBapata utgE tt eI_cr6_

uo!ába. Na&r tilblzglnat iiltiitt a kl6 csapatb8 aE a 8oldolat| aB1t 9 moBhiv levéIben 1ry
1!tak a Yo!dé81át ol9szok! _:..''99" nl.lt e11 !Bé88eI| né6 csak nen Ís elloféltel, b.anennlDt sok9b s!6lvedett légi J baráttal bá!!ak EsJd a Yendéglát k.l

cIeaola Boksr1n[i' h8talnag plakátokka1 fo8aalta 8 Earyar 9elalégeket' anelyek az A!t-
we.rpelbe! 8y ztes olasz oI1np1al vív csapatlak a LoDatolba! é8 stockb'olnba! gy ztee na5rar
c8apat al val találkoz Jára htvták 8 kijzajDgéget. caak boeszss alkudozíaok uián tetretétt
az o1a6zokkal a helyzetst negértetnl és végiil 8bb8D áIl8poalt8k Eeg' ho8y az esté! csak
akaalén1a Jelle8ii' ba!átsá8o8 assz kat fognak vívoi, FnÍ 8 sgJt b8! ts ueg fog Jete!!1 éBa k ziiEség el tt 1s kl fogJák hl.rdetn1' a plakátok8t pedlg áf fogJák ragásztání. Mlndez
8z Itá]_1áb8! dtil sztráJk n1att elearadt. Áz estl nérk zéseken aiooban áz rJ ng k ztin-
8é8 flilBikotlt vÍvázása és biiBb Iése kiizb ! azabá].yoB né]rk zéseket t8rtottsk' ánlt vég-
eled4énybe! az olaszok 1rl, srá!yb8! neBDyertek. Iry folyt Ie a vllágháboru utáD az elÁ
Donzetkijz1 vÍv caat8 8Í eIlelfeliinkke1' ar ol8szokk l.

vIIÍ. ounpta. PÁrÍzg. 1924.

Á etrzetkijzl olínpt8t Blzottsá8 coubeItÍ! kérés re az L92L. éYl Ju!1ug 2-á! taltott
illésén az L924, é!! ol1npígÍ negrelde!ését Páriu8lak' az L)28. éYÍB pgd{B .Ans zterdannsk
!. élte oila. A pár1z8i ol1EpÍa él tt n gtslto t FIE konglesszuB 8 voIt kii'poltÍ hstalnak
ktzárésát feloldotta' Íg7 az o1tnpíg1 Játékoko! tglJes Jogu félként vehettiink réEzt. Á ! -netek klzárását aBonbaD toYábbro iB fonDtártották.

.A n &rsr ssllek kéwi86l 1nek ktJeLilléaélo az [vsz a !ár' bevált pr baYersenyek neg-
teDdezéeé hatátozta el. Á két pr bavereeny aIapJáD Dyolc vlY Eyelte 9I a ktkiilaetéstíBertl Lá.g!t 

' 
Gara1 JáDos' P sta Bánal or dr; Rády J Esáf' Bcbenk i zoLtán l sEéobr IJáB'I 

'TgrBzhrá.'rszh/ odti! éE Uh\y8r1k ,Ten it!. l t rvorgely! k klkiiltlet sét utr oldották n E.h(8y olJrs! verg !Jr! két Jeliiltek ki' akík s karalkíktild iittok k Eijtt u6rla helJret foqláltek.
Ezeknek k1e8éÉ'zÍ é6ére trllde! pl baYerBelJr né1k01 az L921. élI t Íb8llokot. Elchtolock ÍtÍgbvált Bzene]ték k1. 6ok8! a pl bsver's nyek gredn nyét I f iicE t le n iil dr. Éucbs ,Ie!6 kt-kii1deté6ét Ís szolEglna'ták' alo a gz votgég kítsttott e!6dgtr'á1l Á po'tJB n u tt éa !a-
gagzkodott ahhozi hogy Flrchs llaluuo! eI legalább két pr b8vérgery !. EudE'ir1lgn v6tt rés'te pr bsYeTgeDyoken és 15l eleaétt a klk 1ilétést6l.

Á páJlÚBL otlnpla nár hé 6! .ob l á11t' nlután g't klsgés'ltették'a l l t6rb8.i ! okg á't'-gal. Á t rverseny bálktatá..8 gz o]-lnp1a p! rsnjába !ehé' hályret elé á11ttott8 a Bz vetl
eégeL' nort T8rT GÍrellg 6zené1Jr bed Jeleltkoz 8k8iltr 8kí a klkilldetéEre refl ktáltl d9
a Sziiveteé8 hallgnÍ seu akalt n 1 Íésztvev klkíildésér l. Tary Glzella 8E 1909:ben P asor"y-
b8D ÍeDdorett ela neuz tk z'_ n l t6rY Í6eny &16utes6 rolt' ale a' ta lem YlYott. Most 9rrá
s h1r! 

' 
ho8]/ Fárlzgb8! n t reJootságot lE leld zDek' JeloltkeEgtt sa! lu ltgl nál' szÜr-

ga]Eras edrésbe fogott 8 k1Jeleltette' b ogy lndulnt akaÍ a párl'6Í Yefgonye!. Ár M/gii-Dek
leE á1lt ltr dJábs! négf le];, a!ya81 feal6retr 1 8olaloskoalD1| seE g párl!6l elsz állá-gollls
dolgáb rcn vo]b hllJ18rld lAllaIn1i 1gy nár-uár eleJtett k g n61 vlv klkilld 8 leli torvét.
anlkor s8n elJ'l Ítslo kiirbelJárására Rualnay LaJ06 k vot sriiJ taitte asae Taly Glzgllg pá-_
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rlr81 klküldéHélek költ6ége1t. 1utá! 8 ka]apb8! ij8szes'irJ üót,t dBszcg Gé8 EÍr|dlB !gú fg-
d€zb9 a költBé8ekct' 'l8Íy üóvéreI uk1 ralu|''i LaDltónó vult' kölcaöaözte a BéE hláryrö I5o
koronát. 16l J€1(.ÍlL nog MaEyarors zág képvlselóJo 1ll 8r elBő oó1 vlYóollnpÍán g 24 Jo]Bnt-keró kii&ött ér dzolaett é6/ lell Yárt vÍ. belyo!é8l'. Ínaél aloDba! BoEkal többet Jololtett(r1k6re a nőí tórvlvó-: bru 81' f61leÍdülésébe!.

Á hábolu ul,á! cI8ó 1!béD'Jeleltok ln.:6 !.örös kiiratőtáro! a lenrág 4é8 ellensátskélt ÉÚe!-
beuÁ]lÖ bclzc!{:k y1vó1, dö ttt_köztük burátuá5os, e1ó!éke!y Btl1ua uJ8lEodott' s_háboruból
Y18a!rl,]rHrsdL 6/üliilkddé$nek 'yonáL 

so! l{,bEtett folfedeltrl. IjeEílkább sz aogolok tültottók
kl a q8 mra_r Ylvóbqt r:oLolszouviikké]. Eörrrjlük ls Á::ctrlbald corble volt sz' 8kl 8!1nte 11_
IEndÖhlt a o.asrarok Ldr!aJágáb€! t8rtó'k(dottt o&rüLt étl'ezett a na$tarokkal. oorb j '- h8lá*
lá1E tartotta 9 Ea&larokka] a barátttágotj. siirijn Ievel€zett 4a&/ar b€rát81v8I' l[j.!ile! uJávf''
niiYétlz1 klYltetii iiilvöu 1ő iapokat kiildöt[' lstse!őse1lekr akj.k gyakÍ8n fglkercsték l'oldoní
otthonáL. 1\]ro!ií (,1' bü8rkért úuttttc 06E vlvókölyYtárót: l na8á'í-s káts!or Jáxt BudapoBtcn
és okki'' a nas/ar vlvók lc víuÜoliozták s&t; a a ok 'kedveBsé8€t ' allnek ók Ís részesel voltak
I]oldo4bdn. Ealá1át 8 ua|ryár Yívók l's néIy ré8zyéttol fogadták. EBlékelatéxé t€lalg!l 8 BtttYlvó sziiveteé8 éveDként € ooTb]r-eeléhverBe!'yeket. Ez€k e8yÍké!' 1948 éY oleJé!' a t€t-
JgB ú.rgJár vtvó8órda 19 réqzt'vett dr. Gonbos sáldoT v€zetéBéYol.
lz 011Dp1a vlvÜ. r éJdÍ!é lyell
TőrcsApa tbal ! oks ág. 1lduIt ]'2 cBap8t.

Bs'1Dokt !'rá!ctaorgzfu ,/GaudÍ! 'l,. ' 
Duci:et R.' caüt',18u Pb. Job19r. H.' lab8ttut.l.'

de Luget G., Perotoaü: J./
i! . tselgiunt /Bearual'n D: , Cranhay 

. 
C. , .de-líon blgny F. , Van Damrne ||{r tI]erré M., de Rocker A., de Beckelaerre X./

,. !íaBJr8r or Í] z áti nertI LászI , llcbteleckert Istvá!l P sta iÁldorl schelkerzoltá!' Ters 
'l,f/ánaz 

ky. Ödiin,/

Á nérk u éa6k erealnélxo !

az I. rordul b8nt llagrarország - spalyolotszá8 9s7.
sohelLel 4r P sts |r Bertl és Ters_ltyálBsky 1-l g' zeleob azerlett. .{ Bp lyol osspEtDelcado - PoEes soler - Garzla - uoltelo ijsgzeÁll1tásban vlvott.
trraoclaorczáE - |,Íagrarország 12t4' va&I 14l2. .! gy zelneket Bertl és [er8!tJrá!8!hr
su o!ezte.
l II' fqrdul baot lrlagrarorslág - sváJc 9t7!
Illcb.teneckert és sch lke! }-}1 B9rt1 ég P sta 1_1 gI.r'ttl Yo EBpey q 8 ÍÍ ttlB;'-r' Álb8lqt 1' Roobat o Jr. Útol8 gBB! llohtelecLei't - noouat 9r2.
}íaryarolg zá8 - lu6!tr18 l'l,
Ber:t1.ég TerszfirÁuszky 4-4' L1cb't6necke!!t ll Bchenker 2| Íll wo E tlnB r' oo tftÍodI Sutor 1-1, Brunnert 0 gr.
olaazorsafu - 'I sraror8'ág l6to.
.d k zépalijlt be4t franolaorBzá - !traryarorazág 14r2.
c udlDl Ducreb 4-4' cout'ot és_rIoller 1_) g,l 11letvá schelkor é8 TgÍ8&tJrá!.!k'
1_] ' LlobLoneokelt és P to 0-o sl.
lla&larország _ árgeotlna asa /5'7|5& ts l á18t9rá-!ry8l' Bertí 4. Tergztyáosrkv f. Lloh-telegkeTt l' Bohelker o. ll'l"tve lisrra! R. 7' Í,ucob ttt Í,. é oasco á-e. sánÍámlii r
A_!!ip_téb9+-l. FraB|: l áország-: o.La6!orsEat 4tI elt .snar-8 uérk rÖB f lbcEzikaatt' uertal olanzok ÁnBpoch P. /BEL./ zsijrleln k blráskodáta e1le! p ldátlanur náiás tÍrntetéstI,ettd6'bekr.aní.b 1-hata]nag botránJ.ko10tk6!etb. Áz olasuok non teruet bocgáEitoi-eÍ-kovetlett séftÓ6ukérf' ezéri k'záJták ket 8 továbbl kÜzd6le0b 1. lz olgeu ok blltako-
íÍ:i*'jílÍYi.i!o3Í1n."''|ÍI3iÉ["|:áfB"E";ÍT":"$i}::f; *':i"3:;[': 'i::;"Íllt;i:iÍ};vlv La k.
Be]Elu! - Ma$rar,,r,rzág 9l7. Á Y6szteg' nngJaI caBpaLban tsertt j. TorBst'átrduL! 2_Llchton ckért és lJ sb8..1-l 6I Ee1E6L szgrzett. Á be]8a.c.spah e onti}n'y, báauiatr,de RoockeÍr YaÚ D6tuno sszeÁllitá-sbgn Jel'ént ne8 a páator.-
Íranc laoI$ ás * Maá!J'8ÍqB2á{a I5t t.
á &{fil'Jr cgspat Llchtencckert, P sta, scheoker' T !sztJánE'kyí 8 frtnolE Gaud1nDucrotI o ttísu Áll Jobler-iisszeá1l1tá5ban szerépe1b. A-magJrar'ceepat e$retren 6yo-sB1Eél' ljchcnkB!'lzrr16zLé J bler.r6l BEelrbén.
Etgnc1g ornzá8 - Belg1um l'1tr.

I r o,rYé!1 b6jnokg .8. 4(t 1ndu1,5.

Duoret Roger(jsttlBu Phlllppe
Van Danme Maurl.ce
Coubpot.Iacquen
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W.
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A3 9$ygll !ajnokr'ágban ii mag_yar v9I|enyz ik nern ve.btek rér:z6, rnégpedi.65 igen kiil ncjsokb 1 k1f 9.ry l*e. Á ví:rl,enyf ery- rávai korábban kezdték, rrlnt ánogy"a;E-;Loz Les'kihir:dctték, ÍgY_vivÓ1nknak a helysrz1nre vaI érkez.isel<or az, e]"s Fi''ouiai_;il_í3_v1vtrik. ]lgyc;dii1 Schenke'r csoportjában vo]t nég ery-két rnérk zé.q háil;:-6";z utolspiItanatban beugrobt,,'de m1ve]. a csoport osszcs frsja1var-egynas;'á;, *1oá"o plb'enésné1ktiI keI1g.*t.19gqérk znÍe,. csak a cselr Dvoracset<' tten ry& ii' -cáitrá;i;i 
7É;;7""5;lil, Dyne-t L /GBÉ/ )z1t ae-nivejru-!Ó L /)lsP/-r;i, u'áoyu"ilveresége szenvodott, stgy klesott a t,ovábbi kLizde]enb,jl. A bbi t rverse ayr" nr.. u""" ;ÍaÍÍt-"-^orr<8aeÁeÉ-t I. A naryar.ok ennek a l:rljnáIatol:r féLreértésnek r<o-"ácintrátik; hosy o"' u"itek résztaz.eg;yéni t rbajnoksápl' kiizdeIme1ben. KijI nosren Berti Lász]. ÍnauIásának eInaradásaaa jnálatoí'-t. Berti a ciapatver:9n{ f olyanán oug_yszeriien v1vott az a1gentlnok és 8bei-aák eIlen. Óvást 1s nyojtottair be ézerepleíé ;iiJ;: á;i-áirrtották 

'oíÁ, hogy nenamat r. Ilényképét is hozták-a napr f1gncÍa \apok e zzeí a fel1rássaIt ''Plofesga1on1s-ta va5y anat r?|' Az vást e1utas1-tották, mer't'katona1 beo.qztáÁánaÍ-iosoi-i[r"rt*zott vlvÓoktatáÁsal.
Párba,jt r csapa tba Jn okság

BaJnokt !'ranclaország csapata ,/Gaud1n !. t Ducret. R., l1ppnann Á: r-Buohard G.,Labattut A., Taínturler G., Lrott l i:l__-
2' Be151un /Anapacb P., de montlgny F., de Craecker J., Gevers 8., Ton 1.,De Ipolte Ch. /
1' olaszország Qasle'tta G. , ^Bertlnettt M. Canova G., CuccÍa V., MantegazraV., Morlcca O./
4. Portugál1a.
Á nérk r-ések ,erednén.yer FRÁ

BEL
ITÁ

Pfu}aít r eff[én1 baJpoksáq gZ lnd.uI r

Bainokr Delporte Charlos BEL

/Folytat Juk, /

JunÍor versenyek
.A Milsz L97L.XI.14-én a Sportcsarnokban rendezte neg a párbajt r Juníor táJékoztat

versenyét, 54 1ndul val.
EredményI

Ii.Iu1}ái"slulnfl'l 6r., III. Zenplén U.Do.5 Ú.r nr. !Á!oG og!P. 5 gy.' Í. B'rdJ EBr
4 gy.r VI. EolcroDei HEI 4 gy., VfI. IEleh BVlt 1W.r rI1I. VerBe VI. 2 g'y.. II. Gu-
lyás EsI 1 By. ' x. ! bél oac' II. láry Yl'' IIII. Ilar8ay vf.
l Yorsely I.06' .-ÍE Ein&1tett.

Á rnlsz 197t.xI .Lr- 'n a BportcBáIlokbgn ,""r* aurna.oa8t n 1 t rvgrsolyt !enal''6tt
48 lndul Yal.

l{yuL
BVtC

D0.
r gY.,

2. Ducret Roser
,. Hel1sten Í1ts
4. Corners
5. Ildarsag

Erednén_yt
I. Kada BVSC 5 sr.IT. Kovács Veszpr. 5 sx.l rTI.
4 gJ. r VI. ,Mez szegedt BVSC ,
fX. Detre.

4

FRÁ
SVE
FRÁ
FRA

- BEIJ 10t IITA 1I;5
- PORT 8t 1

HaJzei Do. 5 5r.r rv, RelovszkÍ VAS. 4 8J.r v'
ff. r YII. PÍntér.Vegzprr I w., \nII. Kovács Á.



Á WBz L97I.X1.Z]o-án a Sportcearnokban Junlor táJékoztat k a r d vorsenyt ronde_
xett 50 lndul val.
r. Gulácst BvsC '/ W.rr. Ge].l rt vÁB 6 &[.r II1. Tábor s.vÁs 4 6r.t rv. Tábor I. vÁ6 4 8Í.r Y. Fiit YÁs
, W.t vI. Nébald HsE 2.W.t vlr. Po}gár v.A,s 2 5^Í.r VIII. RappaÍ U.Do. o 8r., IX.
ila6r Gy.VAS., X. Csan dl BYBC, XI. Pallos Sahely, XII. PaJor VAS.

!

a-

Á |ít/sz L9?LXI.21-én Junlor ffl. t r v6r8onyt lendezott 65 1ridul val.
I. Demény vlí 7 &Í. o -II._Bonoár u.boTi 5.I.r III. Pérca1 BYsc 6 gY.r| rv. Ándráseí vÁB 4 gcr.r V. Kováos sr.
vÁB + 5r.r vI. Decs1 OBc 

' 
gY.r vII. Patakl YAE ) W: t TIII. Eada-Bvs0 2 EiI.t IE.

Er s vA8.0 8y., x. Babos BvBc' xI. Jánei U.Do.' III. R zsavárl u.DO.

Ár UJpest1 D zsa L9?L,tloYember h 6-án IrI.o. ff1.t r egyénl ver'nolyt rend,ezott 51t réazvétaI voL /L9 ÍII.o,/
'I. GábrÍel OBc 6 6Í.r I

II. Székoly Gy.B6E 5 8J.r IIr.
BVBO } 87. r, YI. _Hetényl U.DO.
IX. Bandberr U,DO.0 gy.

l rÁv-nm L}?L.XI.14-én III.o. ffl.
/a I,ÍI.a,/
I. 6ob.lrr DUJY. I gy.
II. gz8káa8 glhery 6 Er. ' III. Íováo8 0. 8zbrly 5 cy.' IY. Iuv s P. DuJv. l+ go.
Y. P9B4!q liirnena Z 6y-.-r VI. BdJr Eiirnslat I gr., TII: loEasc XLslllÉr t 6/., -? I.I.d-rai Z.DO. t &tr., U. ll rlo! BEheV I ry.

-sfuospr rkl TBn1t k p! Eo t97l.noYoDbÓ! l4_Ó! Il.ostt. L a ! d Ys!'o!yt !.Dalala t
18 rág l Yev vEl.
t. dÍ'B JJ l. 8p. 7 5/.II. trí88 !.I.gp. 6 sr.' III. P a8vfurdt sp. 5 rg'. rT. I1gg l. ut80 5 s'r. V' glcltc.lr. ryBo , &I91 -Vr. -tráryl 8p. 

' 
ry., YlI. v.do! Í.. DlBo , gv. r vtlr. oaitf, I. a0 1 E,tIf. ve8lku! Í. 8p. 1 s/.

l-s opron{ urc 1971.nov9ub6! 21- n 
'a.,Jra.-a."o 

s III.6I . ! 1 !Y.l!.!Jr r.!Öc_rett. xrctlléryekr
x r r d r I. csJdán I. suro 7 6t.l rI. Í,án6 E. 6luo 6 í.. III' PglLtt !. !L.!lt..
' 2-g. t Jv. !_í_.ll9o!kr Btllo-' ry.r.v. !Ó!rt- BvEl 4 ÉV.t rI. orbnrÍ Bltlo 4 6111YII. ouly! sllro ! 6r. ' TIII. 

'6!kr6 
gvÍll l 6/.

r í t lt Í. R61éh!oI' . sllro 6 B.. II. &r lvált zs. Blllo 6 .r.. III. Bcr Á. 
'n0 

s tv..Iv. oi'do E. s[AIo t+ ry. 1-V.'Eorv{th Á. 8ur0 4 G!/.' vI; sitltast I. Zrlrcpí-" '
8r.B 4 ír.' vII. EoÍtáth n. E'h6v 4 s/.' v_fiI. tro @ !. Bvffi 2 !n/.

K]_enent IISE 4 5l'.' rv. Borsányl Bvsc 4 By.t v. fogzlol
) W.t vII. gárh1dy U.Do. 2 gy,r YrII. Yl"i lIrD0. 1 E[rr

au"".""].*t rendele t [a$rkanllsán )t tndul vrl.



L9?L. ÉVI II. osznÁr.,ru csÁPArBÁ.rnonsÁcorr

l IíVSZ áItar netslrgldoz tt II.o. csa p8 tbaJD o[s ágok8t !ég!r resrveÍb3lbo! boryo11tottl
1e.

F rfÍ t lvl-v st novonber' 11-án
K8)ldvlvást i l4-é!
n1 rvlvás! n 2o-áo
PárbaJt rvÍvás t |l 21-én
ll1!ale! fetyYoIlon 1'helyeuebtJe feIkorii]'t 8a I.osztálybar o1g az utola klt belyg8ott

,/ott 8ho1 loaa!ább 8 c6apat lndu1t7' kÍeaett és III.osztÁlyb8 v 1aa lan1n alilt. /PárbaJt !-
be! oz ! n k vstkezbetstt ber ogrt ott III.oBzt. !l!c6./

' Elek slorlltt l.osztályb8 k rliiltt trt1.t ]: ! Bakoly vesré8!
1tr t szeaedl Pogtás

Ka.rdv1Yást gz 8eat1 Po6tás
Párb Jt !r vAs.ls

III.o.-ba YlssraEÍ! sii}tr Ffl t r l Álba Bo8{a
Gt'di' 1l EÁo

trald t líeal c z
Sopro!

II.o6zt. ffÍ. t t cs8patb8JloksáE

Nyolg cs pst 1nalultr B bel liik két caoportot képeztek!
Á-ogopottl DÍ sry rÍ vT(' Bakoly véryéBz Tc' Álba Re81a éB G di'u í EÁo
B-cgoportt Pécsí EÁc' Bual8pesti sE' sz68gali o1' és Kecskenétl D zsa.

A-cs oport t B-cs oportt

DVTK 7 t0 L)

BVTC 9 L2 t1

Alba R. 6 4 9

GEAC 4 , ,
I. BVTC

II. DVTK
IÍI. {lba Regla
IV. GEAC

G attt 11- 1 EAC

PEAO fPécst" EAc/
BSE, rr.r. BVTC, rY. Dv!K,

PEAC 2 9 L2

BSE IO L2

SZEOL 6 6 9

K. DO. 4 7 7

T. BSE
rT. PEAC

III. SZEOT-,
IV. K.D zsa

1-4. helyértt

v. szEoÍJ, YT. K;D rsa.

Djn"t, t

L-2, helyértt

5-6, belyértt

Álba Reg1a és

I.rr.

BVrC

Kles ett t



II. ogz.r,_.- \. g r,- d cgapgPbaJng.qsÉ8

8 csaprat 1ndulb. Két i:t-1ÜPor:tba osz botbák.
Á:c"99'porbt SaeoI' tssE, Sclpron, Medosz
B-csoportt 6ze:5ed1 Postá,Ll , Szombabhel;y' BvT]c' G dii11 .

,$ r s-,d nl, n y S.,Jr I

Á*cs oport l

szI)0L I
BSE B

S r:pr on 4 1

MEDOBZ 7 t:
.)

B-cs oportl

MeffJglrvz égJ 
il33"; ': :;} "ÍriEirsSzegtrd - BVTO 54t61
BvTc - Ézonbathely 60t6]

Di'ptí l.

1_2. helyértt

5*4. horyértt

'*6. 
belyértt

KÍesettt llíodoaz, sopron

BVTE -1 szEor,szEol' r

It'oazt. csapatbaJnokeág n Í t i
/Lg7I.xT,?-0./

Indult 6 csapat.
4_céoportJ Órdr Szeged1 Postás, Pápa

E:os9Dottt Eger1 A1ba RegÍa, Butlapesb1 sE.

Á-cs oportt

Óld 6 9

Sz. PÖ. 9 9

Pápa 5 1

I. $zeged Po"
fI. 0zd

rII. Páp

BsE - Álba Regla 4Jl46
1. BBE

II. ÁIba R.
III. TSer

)

Szoged Po. /// 9 B 9

E zho ly 7 I 9

BvTO 7 I /// 9

ciidiill 7 7 , ///

Gal ll

Sz onbathe

B-os oportr

Eger I 7

Álba R. I I
BSE 9 I



Dcj.nt r

I-4. helyértt

1^4. boIyértt Álbt R. 5-6,. ho lyértt

---] 
BsE

-rg-ff
I. Szogedl Postás

II. Ózd
III. BSE
fV. Alba Rogla
v. Pápa

vI. Egrl Ylí.

II..ogzt. Párba{t r csa.Pa.IbaJ,nokf ág

Lg7L.Xr.21.

11 csapat.
A:c.soPortl P osl &[0' Sa16 tarJán' Szonbatholy Haladás
B:gsoporjlt Vasae' Budapestl sE' P csÍ D zsa, Bzegedl OJ.aJ

9Jcsqportt D1 a8;y rj. WKl Kcizpont1 Sportlskola, Gy r1 }ríagaséplt kl Alba Reg1a

A-csoportt B-csoportr C-osoporüt

I. Szonbathely
II. SaI5 tarJán

III. PEAO

A-cs oport t

PEAC // 7 6

Ealg 9 // 7

Szhe\y 9 9 /r

B-cs oport t

VAsÁS // 9 16 9

BSE 4 // 9 Lo

P.D0. o 1 // ,
SZEOL 4 6 9 ,//

I. Vasas
rI. BSE

III. SZEOI'
Iv. Pécs p0

4-6. helyértt

DVTK //
Salg //
BSE //

A csoportok nogeg-yezüok
a sorrend.ben
rv. wrx
V. Salg

VT. BSE
Gy r1 Magasép1t k
Pécsl D zsa

IlI. oszt. OgapatbaJnokaágok

r. KSI
II. DVTK

IrI. ÁIba R'
IV. Gy r1 .Magaaép.

?-9. belvértt

AIba R. az utols for-
tlul Ü feladta
vII. PEÁc

VITI. SZEOL
IX. ÁIba Reg1a

KSI-S rho Iy
/Bzhely feLadtal /
I. VASÁB

II. 'KSI
IfI. SzonbatholY

X.
xr.

Á 11I.osrt. csapatbaJnokságon rásztvev caapatokat két k rzetre osztottákl
1. Kelelt Í kijrret szoged és

2. Nyuga í kcjrzet Gy r.

Ke]ott k rzetben ÍnctuIt r:aapatokt Ózd, szentes, Békéscgaba, K zpontl-Sportlskola,' Oroáháza. 'Debreoen, H dno z vá-qárhely' Szeged, Cse-
Po1r SaI{ tarJán, Balassagyarmat, Kecskomát, Ttiriík-
szentmikl s.

DVTK // 8 t, 9

KBI I // L' lo

Gy.l , , //' 2

{,lba R. 7 6 9 /t

l-}. helyértt

KSI // o 6

S zbe Iy o // 4

VÁsAs 9' 9 /r

Alba R. // 0 5

PEAC o // 9

BZEOI, 9 7 //



- lyugat' k{irEstb.D Íü'lult cacp8tok'"!3|j33á,n{f;l's#rfiió''$}!:i*'ió'*Bl;lJfÍii":"*_
EoTóaog' s!óko8folrérYár, ?ápe' oer üorrÁzáÁ' Dlóá-
ryör ' 

tra€ryka! llsa.

-l Ycr8oryek€t l97I.októbe! hó ]o és ,t-é! bolyolították lB. Fe€grvernelerkórt' a csopor-
toL I. óB II. he\rorcttJel á II.crtáb.bE 9g1ó folJutáa cétJából oeriákolót'vlvüak Buda-goBto!. !oYonb€r 2a-á!. IÍ!al€! fe$rTernen 91sö két h61y6!ettJs felkor'ült E II. o6!tá']irba.

Á! o€lres fe6rve.rlaleEben 1nalu1ó csspatok 5orreDtuét polto!á€ag1 Áll8pltották n'€Ír.I.GItáryu ílquró 15 poltot kapott' E II'B!t. Í!duló- l0. e IIT.6!t. Íldüró 5 óg l fi.o8!t. Ínaluló o poltot. c8.k a Ee8fó1e1ó f€srvel!€!'beD eláTt !1nó8!.tés6k6t Yatték fÍtJrelo!_
be. I€Fr-pl. tó!bón.'ol1ldult'r.og!t; -ka.rdoEó 9 o9nto;g kapotü| r!í { III.o8Et. oaapatiár.so-
lveD e!óoltolóaléa okaü talólott ()1ó. ,/cse pgl pl. 0 pdntlór llilult négr I.e!t. k8ia Yg!so'Jr.-töJóYgl ós teErygl'te a körlott fórfl üór fordulót./
f.e F .1 o íl r Ó El l Ys6t8Bo! bgbatár olt !ésrEotgk 8 6rórt9sok6t Jelonüikr

'"."gl l3iÍ3ií3'n}"l9l{itlfful.tr:::áÍ:Íurffi*i:: lrretYg a Györ-€oprol BosleÍ viYó EtiL
, r 

'ó 
BtorÍolÓsBal Jfuó nulkáárt erútoh Ís ktisEöletot Bo!d[Pk.

' IÍI.osrü. fÍÍ. t ö ! ' oBaDlüba'Jlok8át!
Blofigd,

E orapat lloultr
l..oÁoDoltl g!16óta!Já!| BalaaBaErr!4áül Eörpoltl Bportl8holBt osgpol BE
B{FoDort! gloEpÖt Po6tás' Eó(tno röváaárb€ \r| Elo!üos 

' 
Dgblooo!í YBo.

I qs$Orfi

Balg arJ. // 9 9 5

BaIasaaryr o // 9 2

K8I , 1 // 2

0sepel 9 9 9 //

B caopor

Saeged // I 9 9

E dlkitt 5 // 4

Szentes 5 9 // 9

DVgO 7 7 ' //

I.Ooepe1
II. Sat-g tarJánIfI. Balaaaaryarnat

1" Saeged Po..II. Szentes
III. Deb:rocen

F [t$r 1_4. hetyért

f. CnepeI
II. BaIg talJáb

III. Bzeged
IY. Bzentes

IIJ.!gqtl ogep{bbadnoslás n t t r"vÍvág
Bzeged

9 ogapat lndut. Eáron hfunsa cnoportba osu ot ák; n áE I.bolyeze bek au osatátyot ba du_
á.gér kiirnérk ués vlvtakr

l-ogooo'L.tt Békéncaeba 1 Bálátou$f, Í át; t upontl spor ínkole
B.-qgppprtt Osepetr; fi ltnel Yágá'fhgly; Xeonkenét
0-ogoportt I r kgaeítnríkl s1 Bzeged 0&1 Bnentea

Á-os oportt

B rof,abá // 9 9

Bs'Lussr 1 //
KBT 5 /t

B*cBOportt 0-csopor r

Iiirtsks ut // 6

BZEOTJ 9 // 9

Bzontes 1 //



CaepeJ- 9

SZEOI r) // I

Bcsaba I /t

Diint t

I. Osepel EE

I1. Békéscsaba

ldegleÍ{yzéat

III.osztr CgapatbaJnokság k a r d v 1 v á s

ElzeFed

? csapat Índult
$-cgopgr!l Ózd, Békésosaba, Szentoe
B-cs.oportt. Dobrecenl vsO, E 'zpontl Sport1skola, orcbáza' E dnoz vásálbely.

Á-ce opart l B-csopon t

Óza // DVBO //
Bcsaba // rsr
B contes // 0rosb.ára

E dlkit

Hat csapat csak ery-ory nérk zést v1vott, lry még csak gorreld som
alaxu]-b'áto t k1, cáupáir az gts két he\rezett. 0éIsueri'ibb lett Y01-
na letsJ obb csapátot klemelnl és a tijbbtvel két 4-es csoportban k r_
nélk aésb vlvn1. ReáIlsabb kép alakult volna k!.

//
//

//
I. Ógdl trohásu

II. Ecentes
rII. Bákésosaba

I. ESI
II. OrosbázaIII. DYSO
rv. H dlk t

Dntl
1*4r be lyértt

III.osut. ffÍ. r. csapatbeJnoksáB
ey, 

"
Indult 8 osapat.
A-csoportt gÜplon1 MAFC, Gy rÍ ETo' Xijrmend, Gy rí Éptt k
F*qggportt [atabáqya' Pápa l Zaleegerszeg, Ta a

Á_csoportr B-.cs oport t

sMÁFo / / Tatabárya //
Pápa 4

Kii$ne d Za laeger.

r. trBr
fi . l rtlt Eohág l

IIf. Brentes
rY. Orosbáua

//

TO

Gy.ÉPIT.

//
// Teta

//
//

//



,:

I . f3 op.r crr
l_l-. uTOIÍÍ. cy 'Í;rr'$n'IV. K rnend

1 . 'I'atabá nya
1T' Pápa

JIT. Zalae6qer6u e6
Iv. TÁTÁ

enq!-Q1

I*4 " ho lyé'r b t [iMÁ!'c

rÁp'l
sMÁtsc I. $opronl [íÁr0

II. tatabánya
rII. PÁPÁ
IY. Gy.ETO
Y. ry .Érrrlx

VI. Zalaogorszog
VTr. TATÁ

YIII" X ,rnend.

Ta t cb árry tr

ffi*r,
)--4. tre)'yért t

- F_ápg.. -..__
Gv..9I0

III.oezt.n1 t r csapatbaJnokeá6
Gyr

L?. oapat l.ndult r

Á:",ggppo'r,!t, Ktjrnend, sopront MÁFO' Gy rl E1[0' Budrpentt Etc
P:qs 9P9r.!l Tata 1 Dunau Jváros, Konár om én Zalaegers 166

C:-cso!_ot!!- Tatabárya1 Dl tgy r1 vTK, P ce1 B]A0 és Gr rt Éplt k

Á-csoportl B*csoportt

e4tsts

Kiirne nd // 9 9 g

$ulFc 5 9 9

ETO I 1 7

BEÁ0 o 4 9

L triirme nd
fI. Sopron

1II. BEIO
IV. ETo

'0_9ntÉr

A-B*Ö/ els6 he J;ezettekr

Indul t 11

4:gs.gporFi
R--osoportt#

9:-c{ $)or! t"

B*cs oport r

TAU[ // 4 9 I

DunauJv. 9 9 9

Konfu om 1 0 ,
'Zegeraa. I 1 9 //

I. DunauJvároa.rr. TÁT.[
IlL Zalaegersueg
rV. Komár om

T. PE.[O
rI " DVTKrII. Tatabágya
fV. Gy ri Ep.

E.rednérty t I. DunauJváros
IÍ. Pécst EAc

1II.oszt. k a r d csapatbaJnokság

lrgsgE_ig:2.:
cnapat. Háyon cr oportba oRztották.
DÍ egrbrl vTK' Álba Reg1a, Pécs1 EÁc.
I{agykan1zsa' 0satornárág' j3EÁc, Zalaegerszeg
DunauJvá-ToB } sopror1, Pápa' Gy r1 aTO'

C-cs oport t

Tatabárya // 5 , 9

DYTT 9 // 6 9

PrÁc 9 9 // 9

Gy. fPr[. 4. l+ , //

I DunauJv, 9 9

I Kcirmend 4 7,

I PEÁc 1 9

;t



A-csoportt

DV'IK 9 9

ÁIba R. 1 .// 7

PEÁc 7 9

B-cs oport I

NkanÍzs a /"/ 6 9 9

Csatorn. 9 // 9 9

BEÁ0 7 6 9

Zegersz,, 4 2 5

C-cs oportr

Dunau Jv . 7 9 9

Sopron 9 9 9

Pápa 5 4 4

ETO 4 1 9

r. DVTXJI. PEÁc
ffl. AIba

Dntr

R.

I' Csatornázás
Ir. Na5ykanÍzsa

III. BEAC
IV. Zal.aegerszeg

0iizbá1youbt

I.
IJ.

f. Sopron
11. DunauJváros

1IT. ETO
Iv. Pápa

Végeredményt

I. Dl sp rl YTK
Ir. Csaüornázás

tfI. Sopron

Csatornázás
Ózd1 Kohász

h,Í'l.

l;,,: ;i -
L. _*__-*-**
| ,;o t gcr L;ir'
t"-.----**
I trj'i,r rllv

" brir t

l. ijtl Ig;11tar,jÍrrr
]]. Űsepe] sts

I.
II.

Duna rrJv ár ost
0se pe I

S opr on ,.)
E. 4

DVTK o 9

Csa bornázás '9 r1 //

t) (r

l6 L)

N 1 Ü rt
Duna uJv. ,-) TO 9

Csepel ? 9 9

Bcsa'ba 6 ) // 9

Pécs1 l'Ac 7 //

Kard r

Csa t orn 9 9

Ózd 7 // 9

KST a 7 //



sZABÓ tÁsztÓ: A VÍVÁs g614ffi4
/Rét'Ú!et/

Á taktlkai éTzék 8dotb8dg, 'azlal 6zii1et!1 kol L' 8Et ad!1 lom tebet' do lehét é8 krll
t8n1taE 1 4a8át 8 t8ktlkátl

Á teDltváuyoksl' el kol 1 1átni t8kt1ka1 l'anorEtokko1. HoPor a! állaudot Teldslelotst
tudrtoH &Íai(orlás nennytr.i rej19sztl a t ktlkaí érkékot' 9zt cBak au 1d eutatJa ug8.

A taktík8 oktatá'Í'át _ haBonl a! 8 l 1o}íb8!1 ettrp hoE - @e8!ehez1t1' hoBy s ne8t9!
Eoli tudJs le8teIe&Loni s kiiEd len 16az1 lé6k rft' IecelJsbb dsak a_kijlg dlegea hasool -
ságokat tuatJa eeEv8lÓslt8D1 ts koláu á5 k rbsn. .A'E lrálJrt uutsthat é8 fBlhÍvbatJ8 8 flgrel-
Eet s kijliilbij! lehot Eégekre' 8Ee]Jroket aautá! a ta!ltYá!y!8k koll.szabadv1Yás kiizbg! a
kiilailbaiE ell6Df lek ell ! 8 1e8Yá1to?a o98bb k rilln lyek kiiliibt iiDáu sD fel_Í8Eern1' kl-
haalrálll és 6ra kor oln1.

ullden !6heE1t kijriilné!y eitenére azéIt lon 1ehet a t8ktlkg okt8tását 1 1ono!ila!1'
nort ez k pesl a Ylv s 1ebl11!cs91 slelleEí rásréb. Á csak fÍzíkgl noE8ás1g ry k1e6é-
szltését o .1! Y1Yás * a kor!a]- párrbula osaD j agyt k YéÍJbé kiití 1o a! éldekl ilést. Ár
tgazl' tiriik ltkiit 8!y88o-t|' ullal1g 1a a taktíka1' g BlolleE! harc Jeleltgtte és foBJa Jo-lolton1 oÍután 18.

Á taktÍkat l hgt ségok éB Yáltozatok B zá4 véEÜale! ' 
yalanenqyl 6rakorlása. b61dog-

! se éa a1kslEa!ás8 kÓptoleuséB. sEo! a téren a ladFaktlkuBgbb noggolat oláa ok vágessék
! Eoste.Íti hoEy kL! k elt tgn1t neg. IÍndlg a tqDítY4py e$réltséEélekl adottBfu8uak fí-
5ro lenbeyé o1év el tiiÍt Dlék a tgktlkg k1YálB6ltáBa ' l t lzott ko plÍkál EÉal csak laYat.t
oLot, ez rt al epgszoriis gr9 kell t8rBkedllo a 4e6tBxlok a! oktatáaba! pptlgr' qlnt a
t8qitYályDak a k lai lenbe!. ReAalolko!!6nok esr YeE 'r1 fon8l181! aloly e1}3aiLtáe! ny Jta IgEváltolrtcsbb ktiriil8éEyek kaiEiit íB'

A k!t!d[l eIB Iépcs az gsrsEerii tán!ilá8. IalB Boroloe a kill nb ! pslBére-tá.nadá-
8okkal boYeEBtott esr8uerii táladásoka í6. l! s n9gouá8 leálist Belt lgbat sáBet bllto_
slt eEr - a kbnveDoÍ klak ns8f61o1 - JBoE 6l1 !o861ektsépy g kÍtéÍ akoi k alkglns!áEá-
ho!.

l n Áoatlk lépos nél a v ateker lsb6t6égeE l l no 8 e16knélJrett taláuuk aE é6t6zétu
tálsdáE okkal ggenben.

Jar
Av effszer:ii t 'nadások leghatásosabb és tlsata alá]-atot erednényea elhfuÍtásÍ n d-

a/ A védés és aru eut k ve rlposat.
.A pengére ánadások o1Ien Jogosan a]-kaln'aab'at k.

b/ 
^ 

klt r - k zbetánad - akc1 k.
l8 élgktÍonG 8tá18tJ91E ÉegJel n EéY61 ggi e5rsze.r[ tánadá8ba lEdltott kil:b otá'ur _

dáEG véaleke!ésl Á d - nínalgn kooká'eta lellett - reá'}18 lehét éEáYcl 1s 6!á!01 u!h kgll.
' 6/ Á táYolgággal vel véatek6!é8 r.et r'aoyu - pasa zl-v éB aktÍY - lob, t. PoggtlYr 8kol
n I válláláÁar puba ol al'ás ar ellenfél s!á'iléklÍ!6k' 8yoíss6ágálak' ktry l .Bí bEElA ák.
képo8Á g61lek feldet!ítéséÍ ' 

n tsígner s ra Etb. Ak iv' tudatog a véilekezáe 
' 

\g 8kár Yéd E-'
8e1' kii'b9tá-D8dássa 1 tiss zekiitvg a1li8 loa' ruk.

A halhaalt k 1éppá nél a tá ail 1ehets B6s e ].l lc ao16kné ye lt találJrrkt
a/ Yéatés*rípot't 6l1 n a cbeleg tánqdástl
b,/ é véaÍéBsél sd z6ktitiitt'koltrallpÓ6'tot l
c/ a' 1snétté6t /reaIee/ 8 késlekéd va&r csellel rípoE' Ö! vlv ellcn

á1k81ná!h8t akc1 kát.
/

l jogog ,/k1té! Je1legii/ 'k !b tá][Edág ok /b/ 'eLLen E1Dt IeEbat E o6dbb fe&r' !' e !á-
8od1k q'á!déku bá.trad s s zeTepe I.

Á! llatokolatla! .' q téíad é1lenfél fg} étéloEétt híbáJáI8 al8pozott ég vé8réhEJ-
tott * kijzbgtá!iedá6ok e11otr 9 leEJobb ne8olatást 9' e&16 ! eÍii - tánadás btuor va1 vieeaaemr-
g zeril.s ltég JeJ'ent1. Ezzel a oogoliláseal - s 8'abá\rok szellonébe! _ íl kérygzerítJilk á1-
Ienfelijnket ker,l ménJcz t' tÁns.lá ákcí nkho! vel/) a'lkAlmarkoaláara! a védéerel

Do nl 1g élho iink; f 1o5 párbuJt ruén n t zletámadás fe5rverével a! ellelfél kijrbe:-
tá-E8dá5 os Yéd kerége el lcn' 6 ez tu1EJ{]oBképpen Eá:r Úaf,n a koBtÍ8tgEp EegYsl sltá'ga ' csal
két lépcs veI e1 bb l
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A p*riil 1V ilc'ld'Url'' Lávoiságp5a1 v.:r]ekeai1 e j].errfél' t--i l*n tj l;ávcr1gágrr.yj [á_grrei}.' rrregl'eIo1 
'].á.l.;nrrrrEÉrssuJ' ijsuzekJt;bÜt; ltij1'orr}lijzti 1lmébl Lámad1risokttl, s1kill.nanunk.

1lu 8n e'l.lerrfe] -- t,'ávclIgágtartás ai i.isnztl|;o1,ve * lrárÍt ásla u1;án h.elyben rnarud és r1--
pÜ[lr.bJa.vai ak-ár ké::1oked1k, akár cge.l lell. r:1_5:osztozi'k, nt ki.tijr:érlbert nr:radva doblranL_ágsa1
opnr uráslk vonalban rneg1linétel.JLik a térmadalgurrkatl .

iia an el lenf é 1. a nnylra trátráLt , Lro5y d rlbbantá;:irla 1' nern érLietJiik e l. 
'í:n 'tr.ratlnanci va l, balles-ztrávaL, ese' teg-_i'Iess*IábmozgássaI k N_J.ijk os,szá

szer:[i c$e'[r-'B, Yagy ak Lt" Pr'nBBf ogásrc.ls tánadár,rlsrnét]"éslinket.

rigy uÜániilésBel
an lsnét'el.tl eKI*

l]u eknek ar ísnéteLt támadéEoklak a7. oLa1z t'or ln01Ögla 9 raalopplo' ropr1sa al'attaquo'
á J'ranoie ped18 redoub1eoent' repr1se e1neY6zéat 3dta.

A noEred1k 'lepcs !é] s Y dekBz caele8 Eiizbotáesdágát ' 
a 11lta l'n teupot ts]'álJuk'all't az eqÍrlzalii kijzbet j(adá8 el1en násodlk szá_Ddékka1 támsd e11e! glka]eaEhát.

- Au t d1k lépc6 !é1 - a konb1Dác1 B cBlicgn .t - a tÁead lak a fínta ln teBPo ello!ís[cl 1t talál'Juk' 9 kontrateap .

.A eágys! viv el'aéletbon caak a os01es kiiubotánadásba alkalnazott elLo!-k zbetáoadás
ksp ko!tfa-LeEpo elnevezést' Á FIE 6zabá\rzata 8 fllta t! teop t p8ráddgl há_rlt akcl_ t
18 k o! b'! o_t eo po DévYeI 11let1.

l .lr8ktlk8Í tábtázat Jobb als sa.rkába! t lÁlbát ralazal az e íenoe vola:.u koubhá-
1áBho!' Yalanlnt s taktík81 grysze]liis ltésokhoz Euo.rot!ék 618korlat1' eaenléltet segÍt8é_
Bet lyuJtgn1. I! es/sz ]lijsltell s probléBÁt é6 llgaultást ad az e1 liészitéBheE. a fálde*
r1téch z' 8z B11elfél oE8 saí!ak értékeléBéhez' va1Enl! az azok elle!1 terYeli ké6!1té-
séboz.

-_ Bárhcrl' b{rn1lye! 8z1trrácl ba! k8poBol d[nk b9 a kijlbe' 9 ko!b1!ácí a k ple nen
vál t oqlk r

esrBEe.rij gkcl el1e! - v déEl
v dés 61I É - cBelt
cse1 e1len - kiizbetálgdá.s s681tI
kiiube á.E dáB eller - v1sgzitériilk s! esr6zorÍi 8kcl 81ka ln8''áEáho!.

Á tékt1ka1 táblázat a l betBégea 8kc1 k változataÍt EutatJa. 8 kijTk lii8 [eAoldás Da-díg oagát a 1eegts zeliis Ltet b gJrakorlatot aatJa. Ea6k seE1t8égéYéI'a t8n1tváIY budatábao_
v1lago8 e]képzelésok 8lskullak kl seJát léhet 8égeí! ténntvá1 l é6 ellolfeli' elk D!elés61.v rha bÖ 'Yá la6 z'tevékeryaégel fo1 1. 11nate! ésotben nágbízb.at an s h \.é!e udJ8 álilta!t i:
vÁÍh8 t és nogval elthat es6Eé!_Jr ket. .d véBÍebalt s eBrktize1t - a uindenkori aalott h6LY-
Ze ben - iinnsga.iB ne8 fogJ8 t81átDí ,/teohlilcaí k votelnényok' tenp . rrmus, titen, tÁv'ol-
Áátsr ÍndltáB | !é8ek stb./.

Á k votkez kben r vldo! YáBot[l fogon' ho8ya! aláklton é8 f J1e8!to! a &Iakorlatba!t8n1tYályaln t8k lka1 8o!d olkodását. -

lz o6yén1 1ekoláEáBt l á vett n ilgEelak elle!éle s osoportE oktÉtáB tobot sé8oÍ !6-
8Jon koÍlátozot1'ak' a kiiltintÍiz g1Járá8ok ÍDkább o8sk a e8é!t 6 l El.ltaen a taktlkal áÍ-
{ák k!f6J1osztés t szo18á1Ják' l kéz- és 1ábno!tsá8ok okt8tÁsáDál álka1Da!ott t bbTaÍtÁct !
negoldá'sokkol a leb'ot ségok e tétoD k1 la neriiltek Á csak a nes er-tanj"tv áqr ! alBler k6ro-t bell tudok l8e! e&/sesrii egoldá.sokk8l pY báItoE!Í.

,A tlrdatog cBelekYéÉre Dev lés terén els oeod - E1ldk t oktgtá,d 1 foÍráláI - a ta-
!ítV nyok l''lgJelméneL rálráry1tás8 e eaJáb és ae el1eDféI !o!gááalra' YalaElnt azok klér_
ékoIeirere. T]zekt't a cé1okat nlnden klilliniisebb noh, !Bég n lkii1 éE 18 tudo[ val s1 r!í 9!

'|utátrzásosÍ, rtE,ld 6z t'ellonbétoson glkallla'and '' &rakor1Ás1 etJArfuokk8t. Ezek 8 stako!-
lá,qok képáu 'ik azuLán az e1apJát a Ylv i gotldolkodásra ooveléanok.

lz e&rénl tskoIáz snál pl. nár az o6rs'eri1 akcí h8t ís /vfuás1 aattáa/ a Ylvá8 alkot -
cle6eÍnek negfe1ol en, mllt áoadást' ríposztot' lÍ u tjetÁn8dáB1' Fy8koroIJuk. Ezze'l 8 n d-
Í'Frl.e]' fl Lechntkoi vAgreh8Jtás e1saJát1tá6ávs1 egyijt, b E b8!u1b nor8áBBle& sIka1n8zé_6í
1ohet'iioégolr 1 noEoEak o].né1et1' hgDen egJ/be! g]/akoIlat1 l'apaBzta1Btok8t 18 gzoroáhetlak
a ban i L vh ny ok.

Még a }egelly uerlibb t chnlka1 eleE oktBtáÁá!ál 6em uondoín bo floha au elv gzcndii sra-
t,or1aLob' tldl]efu révÉzoton keL t8ktlkatlaE' ho$y s Jouan Agz|ikka] ttrÖltá1Ják olenolnl a
nlndL"nkoil hBlyzeLet i)s ne81'a1áln1 a 1otslku8 mc8el'd.]FokaL. Ázt t6p6nzbgltaÍ' hq8yha emr-
il 
'cl1iielr 

benond(n a {yako!Latot éB é].ula6raTázol0 s végTehsltáB technlkal k ijv 61n nyéIt 
'loÓd.lát. szt ponl'6ao véEiTg l6 haJtJák' alé a rl{'y,llniiket k1zár Iag g sl/tJ l, EozBána'lkra i]l'','r

ponLo,llt,;al, Íl'u moBl,er /e)Ianr ]'/ noz ásalIs' a cnél.-'kÍlonJ YeIeJ r trF nem Io gort,lolnan.
Áz lLyon gyakoTlás me]lett kéB bb' 8 tak lkgl' lnaBeTtésné1' 8r ijnáll vl'vánná1 kcrijl.nek
ulJ.ld a LanltYányok megoldlldtatl8tl helyzobbH.
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Á lakl1kaI ÍÁrv|?=!a.sL! az Íll']&,,ok'ru' tr,:Jyzeuukro, lü(,Ígdjlokfs vÍJntLBozo kéIdéllekkelt
ereuzJ.lóirJt voz __ten t'.,. ijló"jxi;r a! aIapi',,1yz_eLet,.l. kl í'uJu]Óo1]á,9okát' 'rj pt'otlovlF!oryo-
k6t rögzlLeo tudat'.l(bsIl' oajd a 'lolrt,törtégÉkI'e vl:zeLeln rg a t,a!ltYánJokat"

Például ha o&Jt íJslÉlzeTü l'ijJvá!:Éi'9 !BuJta'qárlál t!íudkubt,en EáTt távolgágbsn' teIc-neg-.
hlváBban á1lu;k úi;LÓFi 9 r",1vaia',''r,"ctrntkai vé8IehaJtÁgénak eIenzé$ét o'l'lLoüdánáE' 6lósröI

'""xe.aguá' 
., ten1t'ványl,ól', üq1y lz adoLt sl1Luác!óbá!Í e.eb1k 1'ésbU tudla a 1eg€srgB€rüb-

láÍ.-i;i'"i.aú',in eg ie"ngs/(ísclüáo Lórol.ini. }igég!eD blztoÚan o1bglá1Jar bo8y a lo8kére!-
ietrioou''oexolaas 8 'reJfe-tÁEad!1. f,1og'éBzltésü] Be8 ko11 dllibe!1' bogy ou.ü Ben!'y1vol Do-
hezebb Yédentl olot a többl dzl.ntén qJ1LY4 1Úvő I.éBt.

* ** 
*

Áz u_1abbná1 ulsbb trdkc'rlgtoknál Beo ad'on ne2| aE ésrgts Yáltozatokst' ha!€n a laktl-
tar. eíaqÁirergornál óecál_űi a tunltJYáuyEs b1ron a helyoa n€8oldáBok !e8talÁlá$át. Elrel ae
;IJ*á";;i r6tényezer=ü} 6 tua1EváBy 6i állaldó flgyo]'ésTe' 8 Ylvól - t8kt1k81 látásre.

Áz u_l EyEko!1atok oktatásá!Ál' morgá5a1E oröse! lt,laBaltottak éB taBoltak' az. e1Á5a_
ráEok'áI ö Eánltványok tudásEzÍnLJéB(,E ne€felelóeD adBgolon a rávozető kérdécekett n9Jal_
üÁsőbn ol"vre többeL-ttbegzélel a póngéunelll. H8 az alapmougáBokat takt1lral beállltósokka]
áÁtororEirt. 8kke. a több eleübői á11ó akclóknáI sen losznek DohézBéBeLlk' B€rt 8 tsküí-,
Eát goldotkénás közős nev€zöJét eIóró16g náJ k1aI8k1totbuk' ne8t6reEtettfik '

Az ígnl}ltgt€tt oktgtósl uódsugr elsógorb8! nég 8 teqhBlkg1 elenek ré6!b9!Í betulyko-
Iá6át-_;z;1calta. De a neltárrei va1ó Íekolágá'eokksI póJhu!auogaq háJ Íntonl1ve! ke11 8
;;i;"á";;E;;i a ianultakat egynással - a t árnad ás -v éd e lnÍ és e6r€rnéIryos gyakorlatok ke-
;;'i;i'fijiáta - le 6rakoroln1uF, hogy ezzet öEáuósáBukat s tecEllkat elonek alkaltoglásá-
lak t€rületén 1t feJ leE8zék.

l köv6tke!ó trakorlást fá!19b6D náJ az e16kés;1téB ls' az elloDfél' torYgllek kífiir-
toazeJe. ÁnuaÉ Ázín1táqua Yételo 16 sze1'opet ksp. l foko!8tc6ságot cu Jeientt1 hog3' oIó-
;;ö; -; - i";1'" áuy iz alkatnszkodó.rl 8 nesior az elókés!ltó. ÁE íbb szerz€tt t8p8szt818tok
r' í.i.taú"" -úá"ibr iénbe t a szeÍcpóBerer enikor nár 8 b€Dítváry lesz a kerdeqélJrezó. Mlnil-
iéi-váito"atnEl Legyülk kütölbgéget aüban 1s' hog!' a neBtor 61óször s üaíY el1elfél suo-
r€pébon' !!aJd az okos' a. Íavaaz képébgu r rtatkou zon llets.

1- l Úé6.y aIapbeáltltáe l'ecet{/sBe!übb gyakorlás1 fornáJáná1 a neste! a k€ldouélye!6-_ iet Ei, vgl;n1lyeD elóké;'Itó nozgást - negh1vág' cs61' külólböző lábnozalulatok
ett. - véúáz. niét"e ai' elókógzíLó nozgás i,kra a t'ániváu}./p1.'táv01Bágtartássa1,/ Begfe]'o-
iá-;11.;n&;á" ok_al Yátas!o1. Á tles1'B! a k€pott 1nforeáó1ókrs a1apoava tónJloBese! ne8íD-
áitj" "" ániái nesferorot ÜeÍvezett akc1óJát. A t8lltiYán' pedlg az elárult nozgáaának' al
.iiöoté".olot haJtJa vésró. TúlJár aÍ el1enfét /nester/ eszán.

' qléhÁf _ há e méat6t felvegotéaéro há_r1tó &ozdulattal r€88á1t ét a [oBt€! elt ko!o]'-
o"r vor'vá-ciólr;l r'aitJ; a valofit tánaalást' Ekko' ó közbgtólad. Ea a f€EJreEBté6s91 Ya&r
il."niia'sai való előkóB;1tése e1le! kiirbebáÁ8dó .rof]exet' árult e1l gkkor'a !ésteÍ e8!rsge-
rül alrott tá'Eadá.BáÍö YéaléE6el yáI8az01 ttb.
Néz!ünk néháry pé1dÁü a ks rralv 1Y ó-s t9rii1etéró1t

a/ A IneBter fejcselt mutaWa e1- rslép -- a^tanltvány r{!"qI99.*T,fél-kv1nttoI rea-
"ai-á 

_'oástei 
f en.yesobélrére t a megter vlsgza tér a ki1ndul állásba és eryben 

.

ili";r epl 
-*;á 

"bvTar.u 
sztiliet után ugrás. oI .re*kitorásse1.' ,{.9lgg*}o},i9lvá5ássa1;iÁ szááoek hiiutariár'l haJt vágre1 a ban1tvány azonban a hárltásolr he\yet kl-

'i:i*aiut el vás és hátrau[rásaáI, vaIanlnt terc'-védégsel váIaszo1'

b/ Á mestor nost l.s feJcse1.'lel ,/kutatág1 srzrirnclékka L/ e.'L rar'éP''m1re a tan1tvány' cjsztongzoriien, r: vláen a mestor kosarára iitve e'l vasá*_t k19ér,jl 
- Pes 9{ tiátr'a_

uá"rr.r " *u"tár *,i uian vÍsszatér:t az ere,let'l kl"tn,1uIá1t"ly}y3ot;ébe' !,1*,8?q9t
'ffi" angst'Iyu7.i" ftrjcse1Ie1. eItnduJ., B a tan1tvány feltété1ezgt! $l váBását
tu*J*er árarla védenIl a tanJ.tvány vl'saont_ most csak cseIerl' a kij]_g *alg eI -
;ágilb' ÍJ a te,.rLtlr tt,r:c*védégét aiul. megkerii]vel Hzrir a beIs -a1s résbor es
fJ.íta {^n Lornp b haJt;va véE5r:e.

c/ A mester 'egy f e,Jcselt' rrutatva e]' ro1ép s látva, hogy a tllluYá37'sg?dylaf,lan
oonqévol effi r,"átou f él hábraIépésh tász, vt-qnzaüér a k1'lndu1 á1,1ásba l kts
á;ii'iÁt ubái- egy fléI c;1iirelépéssél kezd've a f tirryegetés!r átgiirdli].éggeL'e6yenen
i;j;i vÁe *. a-"'i;an j' bvány perilg f á1 hátra1épénb ] be1épé$sel kvJ ntet véd ég vÍaz*
szávág.

,.li A mesber saekcutil*rnep1tt.l.vá;.rgal fé1 e1 -::elelpénsel lrészjt ei- .l a tBnltv4l félk1tij"

',gJuÁ1 
f oJ*k r;rlr+váP;iígt; ntrttat 1 amelybe a megter: rijv Iden - kÖnt;ro*bem1l t * el *

vaxan b mu atva, hái;ra l é:p * a banlt,vány 1rr vÍrts aabér eredetl á] .Lásá'ba t

Á mer'll;ilr 1smét;e j t;ttt ?\n c: l tlb1 e1 készlti1 rrregh1vássaI pr báIkrru 1k - a tanÍ.bvány'
hangnuLvozott Í'e.icl-le]. Jt.i ! el] í',relép és 1'elzírrJá a kiiLsíj o1da1át, a meeltelr e1. vá*
[6;iT ;éái'"á,. 

-t.r'*ááá'.át' 
Í''l t]ll:l::l f a;jez i' be. 7lgásocl1k slzándéku átvetb tárnad ás./
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Íttt.:p|! mdt;:L nubíJ t, uz.t:iokészÍ bcnrré1 g vii'lii Jában annak a?, e1Lenk.*:z JéI huJtJa meJd
ir':rry i,:la{ii.íitjti Vt:gr'<;. H8 cst-l ii.:ktrt rnutat a kt,lzClernényezes koubuu, bc'ry ezneI e]1enÍ'e]ét kijzbe'
L,.rrniidrj'l:r..ir c:r'itilr1t;llri o akk o:l: Va1o jában $tíyenBsr:oJ' ak:ar ma.jrl tárrradni' Á tan1bvá.ny a va1 d"1
irx''jttrt!t!k olltlil;li..t;jaj;]ril; * i-l b*1 épéses hár1tá'lt * t'ogJa aIka1n'uan1 a megter ewgzor[.i d1rekt
t .nadása e I J t;n "

ÍIa n*5Lr1vások;ka]' kiir"*.Lj.l, tl megLer rr B'I tgy kl.csaIt csele$ kijrbat,árnadásba sJd
t,J,ivágást sku.r: g1}t.r';'|yi:zlti.t a l;art1 bvány * Íe k.omol"y akci ná]. _ rnérsodí.k *zánclékka1 fogJa a
rtit;il t,er letángdnÍ.
N t:lg2Íin}c néhán"y pé].dáb t

a/ A rÍieg' e.r r'eij*rrlriuIcLieJ.ekke1 és lrgt,ü nijtju tllcirelépéoseI kéur1.b c1 * a tan1t*
vrá-ny -rliv1d-*n kozbevfuást iut11,á1. a bá.mad koze felé és bávolsásot bontl B rnog_
tÉJI' 8 vi.:rrr za térés után rov1d Ba net be1k a bág ávaI elkezd1 a val dl akcíoJát
és ugr:rí"sr el re-f legsel f eJvÍr6á$ b tra j végro rs szándékka]- a tarrÍtván} a
m{irrtt:r e1 u5r:áelára rov1de,'n hátraszcjkkon, a nrester vágánát btl]épéseg'kv1ntto1
véttl es v1$saavág.

ll/ A neg ber *1. retétrlégeil*|'e jcse I * tnc6bc"lrpanássaI kv1ntet mutat, ho&y errel1. a
másulj.k szánd. ku véclés rru atásáva1 elIonfelét flnta 1n temp ia csáultsa1 a
Ínegber rrrásoriazor1 mo6tor,pauásá:la és }rátra1épésére a tan1bv'ány fé1 trátra]_épée*

. b l i.itoml.opásog fless-tám"adánt kezd msgaqla ernelt kézzer /h1bát nutatva/1 lblre
a lrgster: e1 vá5, ad.a tanl vány lezáru]. kosarán bal eI1 a tan1tváriy boic-
hár1tás feJf'1osse1. feJez1 be a'L akc1 Ját.

i)/ A mestet: o].dal*fojcso1eke mutatva ketb g eL relép at'baJt végre, amlro a ta-.
rrit'vány mozdul.at1án penBobartássa1 kett s hátra1.épéssoI rea6áI, áutatva, hogy
ne 1 me&r belg an akc1 oa és nen ls árul el sonmÍt saJát tervelb l, de fáIké:'galiIten várJa a moster komo-ly akcl_ Ját. Az el készIt kett s e1 rgl pés után
r: nrest'er lrátrai'ép' s a k1g sziinet után uJb r klaérIetouLk a kett e cáel nuta-
tá.sávaI , 8gtek cjtve az okat kett s eI reIépésokke1, most a zonban a tanítvÁny
bt,,lépéssol', kvarb-f okkal elkapJa a 1le jcsolt és vlso zavág a kiilg ar'CIB r

d/ A megter a tanÍtvány erc-megtrl_vásban áI1 kosaráÍa váB rcjvlr1en, éleson ésazonila) l.snréteI 
' 

e8y d1rekt r1posatot akarva a tanlüványt 1 ezr'éI kloea]-n1t
a Lanítvány a .megter nás od1k pr báIkozására f éI hátrale!ésu 1 foJ_oIdauIeÁs
:r1por_lzLt:L cs1nál, megkorlilve a nestor kvlnt-Yédég . !

.'i.'Á k veitkez nehtizebb gyg4orlatcsoportná1 a tanltvány a kezdeményer fél, a mester,
pedlg a naiv alkalnazkod .

A [arrttvány. va lan11yon el kés z1t nrozgást vé5ez, amolyro a IneBtor reagál. Á ka-'
ptl[t. lrrf"or'ruáclti btrtokában a tan1bvány nost ollndttJa --taIáIá.s1 szándékkal - a ngs or
rtrugÁlnlráb b Ikomb1nál , megfolel akc1 Ját és a\aal ta1át IB.
Netrány pé l ria a t rvlvásb I t

8/'A b-anltvárry kva.rtta1 nyul a nog'ber pongéJo felér f 1 e]_ r:eIépénsol kcjbve ijssae
tr;uhqto1Ódzl, kézrrozgágátt a Ürester egy r v1d, vl'.]_larr kJ.tér garirást kÍgére1 ms6l
,il látva, hrrgy a tanibvr{ny nem folytatja a ne6;kezdett akcl Ját' ntndkottan YlsE*
n aa térnek k1tnciu1ás 1. trelyzettikbe t kÍs s ziinet után a tan1tvány erélyesebb moz*
6ássa l , el r:eugr'ássa1 nyrr1 a megt'er pon6éJe fo1é, akl. a tárnadás el I k1tijrésse[
kl_térilgz[rrásb haJL végre u kÍiln *fels résbe 1 a tanltvárry a7, el reu5rás befo-
jr-:zésévt-.1 eryIdeJii1eg srlkrrztbe1 bár1tJa a nestor k1tlér tJa1rr'ását és-k1vlit*81trl-
Í'B v t;t tl zalF'z\ly .

b/ A anll'várr.v vtv..iá11a}rban, a negter loe^t,egEtott heggye1 e1b l. zott nogh1vás1
lre Iyztltberl varl l a ban1tvány fé 1 kltcirégse1 e íyBnoBszri'r:ágt nutat, ml'i;e a mos ber
a kva r.'L-.hár j bá.s Í4ányárlan .rel'lqxaner[j m<.rzgásba krrzd, r: ml.ve] a tan1Lvány nen
f'crlyüat,ta a táuariíisb, i.il villgzabé;r a kllnduIaB1 .á1i.ásba élr Leeregztl á pBn*
geJét; k1n HzLtnt]t tlo1ltbabása utrán a Üanltvány e Is gzénd kka l', ugrás' e1 rb*
k1l.cjr grrn1 tl$}r-:ItÉi'l lJ?, ur Úlle1*ki.b r gluuránsa]. a kti1s -|e].nlj r,éÁbe jnrlttJa a tá*
rrlaclás át ég ta l á'l i.n .

'','/ A tunttvitny t'i' l e1 relépénoe1 e8y EJroIB, cle k nnyed kvarb-iibésb rnér a negtoy
f't:lg vtlna]tlarr á11,i p$nBeJér'e ég afionna1 e1Índu]. * 1asgu mozg1lr:saJ.'* a r:zlknrt*.
rneg|r1vrix irrirryii[iatr, rnl.nthrr figli kiterílsztiybg el]'Lon vér1ekeznei i,1 c11jbbl a Kyorrtg1 kégx1t;Ó kv8t'h"ii'tjé:nr e B nester féI hátraiépésse1 vá.laszo1 , ll anrtkr:r a tánl.t".
várry r:I.Í'op,J { 1Ja k111iiulohelyzetét' lg vltrszaf,ér an ered*t,j brlvo].rrágra 1 a
barr j bvány urfurrrrl1k k1gdlr'I'obére * a EÍel'kgut vétel ;re a melrtet' e1rr gáándékkat
eÉí7 e iYtJz"erti be lr,iii cr-rel1o1 a kij]g "-f e1g r nbe egyBzertj eso1trrr-*kl.trrrt1nz r'ánon
r'litorn] opásos1' l;ámgdáBt haJ - vég::e 1 a tan1tvány ebbo 0r effreÉ] csoltámadásba
fo.ls í'o1ta::p6tt2,ri'rár:b haJt vép;r'o ég k1zárJa a nt{:ifibe"r cgelbáma<Jásrát.



4. I1natkéü fét ravaBE' !utlD06 Ylyó. .[ t8!itYá.ly olőkés'ltő BolBása1!8 féIreY8lető
regkc1ókgt k8p a nó8tert61.' A t8!1tvá_qr éI a 8'yanuperrel ég anlko Yalóba! el-

lldlbJa akc1óJát' a! oledetl /oIókéezttő/ noEtsást lndltJa' ane1ybe a n6aü9r btbás8! fog-
Js előbb1 rof]oxének ellelkeuóJét végreb€JtBn1.

A ko[bl!álá-sok al8pJát ttt ia a t|körkörösf; ne8oldás 8dJ8. I'8Bz' ítt többB!ör
elófoldul kettó8 t91álatt ale 8 taláIat n1nil9! -esetb'e! a neBt€.! híbáíábó1 ke16tkez1k.
NázzüIk nébÁry péLtát € neryeil1k csoportbó1r

a,/ Á t8!1tvá!ry féI k1töré88e1 eliikéslltő feJvá€ás b Yé8ez' a0o}yre a lesto.T fél
kvllt é8 fél hátl8lépés6el reagál1 az Állásba vlsgzaté!ö t-aD ttválv e6r kÍs
k1Yátá8 utá! 6ló!e1épés-k1törós6ol esroles feJYáaást haJt végrs _ € noste!
kv1nttol bárlt é8 cselr1posztot /tal-oLdal/ ak8r vé8r6h8Jt8!Í - a ts!lt?áltJ/
víBlolt g mester ktilBő alk8rJára egl r5-noselát balyoz o1' s gzzel a tlpos!-' toü nogelózi.

b,/ Á t8nltvály kgttós eló.lglépéssel feJcael-oldalcgol elökégltüő nolgfualEBt vó_
Be! - a leBtor rövÍdgn elóvágásü nuü8t a kiilsó-slsó résbe é6 tdó olótt bátrg-
ugr1kl a taaltváry ná_sodsEolra I a kettő8 elör€tépéÁ éB a kettóE elókósgttó
cBol utá!' balgsulyozotü ugró.saal' feJcsollel uJlt és 8 lestor killsó k8r -bolBő fÍlta Í! t€npóJába a1uI k1zArógzúyást haJ't vé8.[Ó.

c,/ .[ ta!1tYáry ballgsEtráYal végrehBJtott feJ gealoldalv fuá.gt olókásrÍtő Áltáe8-
dást kozclenóoya' 

' 
aBelJ/ olö1 a mester ,fuosduláüla! pengével,/ üáyolsfuboatós-

8a1 k1YolJa nagát' nen bocsátkorlk 8ko1ób8| earel a tanltván5rt ogy ö86rotat-
üobb é6 Eélvgbb Yo!81u tánadásÍa cBábÍtJa' €n61yb6 lAJal belópés8ol akar t€6ü-
!o kölbotáradnit 8 ta!ítváry ujból negtnitítJ8 8 tán8aláEt előr€qarásBql óá art
a megtB.! f€Jvóal6JéD be 1s foJezí o6r6nsge!' €lEó sEánalókkall 6bbe a tse6tsl'
106sr iiteEbo! be16Bzú!. l üa1Á18t telnóazeúgao! a nost9r bibáJábór Jött létro
és nála Ís fo8 6Eó!ít8DÍ.

- _4 !8lqdq tanitváfokkal EéB fokoEb'8tJuk a n€b'aEltéBeket azlal, ho6r a üa!1tvá!Ür 91-gó elókészÍtéséro aalott roakolót len lsnótelJiik negt halen táv ots{lb onüásaat pagelÍian
v16olkedü!k. l talttváry err'e elfuulJa lnditá8é'val v8lódí s5á!dékáü. l EeEt€r ri t8!twáD]r
valóalÍ gEá!alék$! po!ü1-elgondotó.sát' s e8t fogJa ká!ee!tüIhúE!1 8 t8nítvát'y 8 barn8altk -

elókósllüés után1 ildttáa ával.
Póldáulr

l t8Dltvá!ry kv8rü-üüó6s€l késEít eló' anglyrc 8 noste! k1tór6 - külBő e1vfuáa6a'I
roagál éa o6lbe! hátralépt 8 t8DltYárv 6Eután határoEott elóreugrá8Bsl feJcgolt óB ref-
lexgrerÍl torc-véalést vó8s!. .A neet€f aEolba! etóv ágáe hely€tt c88k hátt8lóp, u1re a ta-
lltváry sbbahas/da noBke'alott üá!sdá6 át és sl1nüén bátr8lépl hsluadB!orÍa rövltl előreus-
rá'BBáI kerali ü€8 a üáladáBát éB 8 nastor külBó-alBó elöv ó8áÁ-ose11€ 1 ét belsó ktüélö- -
srú!áseat vé8r6baJtotü f1!ts lD tenpóJábg! fetilI 91óvÁ8 óÁ hátra1épv6 kvaÍttB1 hárítt
telsn1nt vles aaváE.

E6r-€sr ákoló 61óbógü1tó6é!é1 aE 9l1o!f61gü a 16glagyobb bÍ! ohytalalBfubr! hell t!r-
üálunk válódl eráldókr!.nk f61ó1. Boba !e 8gJtEé Bllcbf€llinkr hoÜr o! e!élyss va6r tfuy|
bántsdlrlyolott'váBI Blnsr srors vasÍ la66u B'oE8áa6lÍkbó1 nel'tk éppen az e16kégl{iés óá_
no lylk 8 üBlálaü 61éfá6ét cé1'ó 8koÍó!k. f,l'bale18keü asolbaD Iecké!ésokkel ersaJátlttetnl
len- ]'ehetl l t8kttkáÍ leckék cBak lráryt nut8thatDakl Boldotatokat ébTeB'thetnék' aü6-
\rékgt aEután a taDltváíyoklek kotl vá1ogatott etlenteIekksl folytstbtt szorgalnáe éd tu-
d'áto6 g&rB'néry€s E'aEorlatokkrl éE uóitg!€res asslógágsal e188Játttebiuk. Igén sok f{B/el-
E6g srak011á6 6![lksé8ss 8d'allE| 8n1g 8 tE!1tváÍI EeBtarul az eIleDfé1 nozgásalból ||olvasnl|l
alrak pen8éJéYel ibeszél"gleürln 

' s e1lerfelélel '16'ót érten1tll

d/ 
^ 

tan1bvány apr cselekkeL el reIép kett zcjtt tépénekkol - a EesÜerr a kott s
hátralépés- atátt, feIs vonaLat nnuta'bl a tanttvány a ke s eI reI p s után a
hátralépéssol gzámolva k1lép a távolságb 1 - a mester pedlg el rol-épve Ylqz-
saaáIlrtJa a7, erode 1 távolságot kett Jtik ktjzott; a tanltvány a kett s el ro-
Iépés és-a két csol után a vonallal hátrál mester pengéJét kvart-[iüéssel g1-
fogJa B ent k vot en ryenes szir.rásssl tánadJa neg és találJa el a nnoe erü.

Á,u e]- késa1téeekkel cisszekijtiitt leckézésekné1 - a kor1átozott 1d lehet ségek n1att1
ugy suoktan oktatnll hosy utÍnden páratlan pr báIkozás el készltég ég nlnden prá.ros pedíg
a-ta1álat eIérését cé1z akc1, l-e5ren.

Á takt1kaí gondolkod'ás - a taktÍka1 érzék - feJ]-egztésének eLfogadott és áItaláno-
san grakoroIt nn dsze]:e a tobbvarÍácÍ s lskolaadás. Ez abb I á11' hog.y b1zonyos su ámu_r.
b*:mondo t vá].tozatlehe séget e$rÍdeJttleg ryakoro1nak az 1skola kerete1 k z tt. Á tanlt-
vány sohagem udJar 6ly1k váItozat keyiji. éppen a].kaLnazásra' tehát ery1d.eJiileg valameny-
ny1en f el kel]- kés aiiln1e1

Á tcibbvar1ácl s 5rakor1ás1 m dszerrel f e j Ieszten1 lehet 8 gyorsabb észlelés t' az
1téleta1kotást t áZ e1határo1 képességetl Y8J.amlnt a ref lex1d(1t' de a bechn1ka1 végrehaJ-
táeok berén er s hátrányok JeLentkezhetnek. Nem beszéLek az el. fordul techn1ka1 hlbák-
r J., csak a gyakoxlatozás során rnegmutatkoz erélytelensé5et eml1tern meBr anJ. elkeriiL*
hetetl en veteJál Ja 8 t bbvar j-ác1crg 1skolázá-q oknak

L?



Ántr"1yen neJ'bek Lre':rt f e j liidÍk a ban1tvány blatonsága az akc1 k konbinác1ls teriilotén
olyan mérbékben VeHzÍt'a végretraJtag lratározottságáb l s válhat b1zonytaIanltá. J a
elgondo1ás takttkal szenpontb l' de hÍbáÍ] a tectr"n1kaÍ végrehaJtast vaff nexn volt telJe-
gen holyes a"Á eIképzelés, e határozott, orélyes volt a 5yakorla végzés. Á Ye:lseryffa-
korlatokban sokszor azt tapasztaIJuk' bogy egr-egy Lratározott akc1 rosÉlzabb eIgondoláa
mellett lnkább JáÍ síkerlgl, nlnt a legJobb tachn1kal terv tecb.nlka1 hlbával.

anteIl1 nester neur kuI'blváIta a tobbvarlácÍÓs lskolákat' mert a&ok a tan1bványn-
Ira b a YeIsenyen hatérrouatIanokká' b1zoryta1anokká tették. EIs sorbqn a V globaJtáa oré-
l.yét' mrojrsasá6át tartotta f on mnak.

Nen ta6adhat ' hagy n1ndkét lskolázá-ql f orm+ szli'kséges' Non lohet a tnnttvány tak*
tÍkaÍ képzésér t lenond.an1, de neg keII taláInl d he]yes arffiokat a két forpa alkalna-
zásánáI. Nencsak a százalékos ne8osztásr I van sz 1 banom a tijbbvarÍáct s Ískola gya-
korIatanyagá'r I' a változatok szrámár 1' azoH vCInB}vezetésér l. Mlndenesette csak oIyan
anya6gal és oIyBn n d'on folytassuk a tobbvar1ácl s 1skolázást, an'l\ren a ant vány-'technlka1 tudásszintJe károsoda'q nélkiil megengod. NÍncs abban sen_o'l eL].entnondás, amlkor
már a kezdet kezdetén aktlka1 -qz1nezettol, b.áttérreI, annak tudatositáEáva1 trBÉorol-taton a le6egyszerlibb technÍkal mozgásanyagot'ls' mert ott nég a gronsaság és-aa erély
nem els számu kovetelnényt a ezabatosság s a takttka1 szÍneaetii beáIl1tfuqok nen zárJák
k1 egynást, s t et seg1t1k a kés bblekben a akü1ka1 képesség harnonikus feJlesztés6t.
Az eI készi ésos 1sko]_ázás1 fornánál ls a legnaryobb g"yorsaság és eréIy, a Lassueággal
ég's1maságsaI' láryeággaI o5rlittesen és szabatos klv1telben --egynást klogész1tvo --ko_ri'il ryakorIrásra.

Á tijbbvarlác1 s 1akolázásnáI f ontos szempont a f okozatossá6 elvének beta:ltása. N
lwerye4ziink eryszerTo t 1 sokat narkoInll Inkább kevesebb vát oiatta1 do1gozrunk eff-egy
leckézés keletében, mlntsem tcjbbel és sokkaI htbásabb végrehaJtások nelle t. Elo1n é B
VonaLvezetés Ís erys1kubb' s csak kés bb kaposolJuk be e1Ientéten beáIt1tásu anyagot a
wakorlásba. I$rekszen mÍné1 e} bb rátérn1 a két széIs sége-s végIetteI v.al nunLáia. Aa
1lygn tlpusu ?n{9gban. az sszes váItozatok r1 nusképei nefuaIáIb.at k' s anélki'il, how
ktilijn grako1olnák azokat a tanl- vánYokr tudtukon ktvíiI vaIamenny1t giakorolJák.'Iry-ha
trakorlat kijzben vára Ianul eI 'forduInak' nem okoznak najd problénákat.

/F olyta tJ uk . /

&*ffi*ffi

SYPcsS_SZÉrrtY: VlVÓ ABc
/RészLet. /

árÍzs1 ÜNEscO palotában níndon évben klosztJák a P1e::re de oouber lnr I eLneve*
aett tlFáTi- p1-áÍtl dtJakat. Á k1tiintetést m1nden évben olyan sportenberek - veloenyz k Yaff
vere k * kapJák' aklk tjnzetlen magatartásukkaL' példamutat sportszerllségiikke1 englked*
tek kÍ sporttársaík k zii]-.

l sportelk los fogal ábo beletártorlk géga sor áI a1á.n elk losÍ ulrído 6á8r
E'onklvill osr b'' kiiltin1é8és nofállB téryez k 1B. Ílek kiiEé 8oroIJlrk'

- á verséryg zabá1y d< szÍgolu be ártágátl
- a bec6ii1ét s ktizd leot 

'- az ell ífé1 néEb9c6ii1égé ' tlg !tq1e b6 ltartásá l
- a sportElokáBok 6zen el6tt t8Ításátl

egysz val nllalazt' e 1t g sportszériiB 8 fogalne alá v oltratunk.

.A sportol k ezeket a tul8Jalolsfuokat f6leg a vereenyekeD B'eTezhet1k n g. Á ve!Eé-
ryek tsrentik azokat a he]Jrzetoketr anelyekben a sportol rek blzotrttaBls kel1 nerocask
flz1k91' hslen elktilcEl szenpontb 1 1g. Tvorkor derijl rény s spoftol Jo11eEér9' 66 6r
a tkal msgo tarbására.

ssnbelli 'lLa1lot nlkajzbeB talitváDyo1 l6ko]áztattat szene a glcak a1 L fiiT8én párr-
tÁzta a hatc1EaB !Iv teIen aeez z 1 .

!.8



- |'llage nem üoldanl be' tr ogy tust kapott. Ma ezt cginálJB' ho1lsp síkkaszt foBl'! -cgattalt halgJa kedYe8 tőrt Eas/8!áBá8áYsl aa 6s/1k Yerekedó feté' 8ki gépíesen !ipos'_
tozott kátszer'lfJ' ho1ott Lözbo! Eár elbalálták.

E6razor' anikor gz tssl1k vlvo negboblott és eleBett aBaró kö!bo!' do a Eáa1k' a 19n-
Jületlól és a küzde]em hevében táoadáeáü folJtatYa Yágobb mé8 6slot raJta. Santel11' a
pjnejék acélkórusát eInyonvaI rögtön odsroc6eBettt

- "líBga neo lenll elogalal lgy a blávók c8lnélták !ége!' ItáIÍába!.í
v111a!ó szene oducgak a peDge félytót ryors oozgísát kapts e1' tranen a uögötte reJ_

ló száníiek' akarat' JYI]en fényett' á'r!ya1L 18.

''D(ln'L 81ve youIaelf aweyl'| - Ne aald kí 0agadr D'oldJa az atr8oI. Ez gEolban a Yoraory-
Vlvá.lDá] ' 

g küzdeleo 1zB8]Eában allg t8rth8tó meg' a kaIaktgr előnyo1 és hibÁl tB E98nu-
ta tkozDa k ott.

s8nte1.1l s velselvspolt etíkáJálak oa8ától éltetóaló tlszteIetéYe1 8dotü péIdÁl' a
sportFzcrü vlFelkgdésIo. Tőle vették-ÁL' sklk EeBértotték sBÁldékát t a!tI aelt 8 ropü16-
parádon, bempóYá8á.so!' b8ktÍkfu' állóképeBeé8oD' akaTsterő feJIesztóson' e$rszóva1 Á vor_
6e!5rzéshez 8zükBé8eBeke! rolú1 vágTrott ta!ltválJralb8 átpIáltáln1. Egés u é1€t€ eleveno!
roJeztg ki az ő t1s't8' nagaB értékü esréní éB sportenber1 Ea8atartáEát. Ezt vtttók tg.
vább a 1e8JobbEh' köztük olsóaorb8! az a huBzerynéháqr Európa-' Yilág- é8 olÍlpl8L baJ-
!okuok' akíklek E1!dazt 1sIekee9tt Átad!1| a!Í a koEében' s!1vébo! és'feJébeE volt.

Íe 1gr a több1 uary Eestelek 1s...
Á s portua8a bartg'6 fe&rernit' öDuralE8t' ke1lő. tilbízalna t k1Yán' d€ 8EerélyEégot 1g

esrszergulld. Á!t Jelelt1' bo6i 8! ellelfelet aob8 ne b€osüuiik 1o' éa o1 tudJuk 
'Ísotn1s kudglcoü' éppú$r' ulnü a Blkert.

Kevés v1sa5atasz1tóbb látvály va! a apoftba!r n1!t 96r keBEwÍilét. foffirYe.!ót halírálóhÍsrtárlás' állandóaE reklgnáló vésztes vlvó Yssl 6sl gőggbl. lenézó ni:solsat olvonúlö
gyóztga 

' akl kezét úBy nyúJtJa a vesztesnok' ollt opgl piiBpök. srllte káEcBókr8. Eá'nYa r ollAttuk velsenyeken a s1sakJát ellaluntal8! lök8pkodó vliót. a&t srílte provokélja a isürí
kedYez5 dő!tését' au slcukba bá.úul lde8e8 vlgyorral, 01nth8 csodálkoEvá kérdeeíét l'[ó8
ezü 8en láttÁk?Í .

Áz lBazl B portenber 6 !e nvgdá \rte lJea és osakleo önealyargató felkés!ülés áráu. arakarat-nasrfoku nesf€szltésével sEéI'g1 ueg a gyö'e]_net 
' 

do 8netlett ueEnalad' a fa1i pIay_elv nel}ett' f1!!JráBB! válots8tJs noB aE esuköztiket' aeélyekke1 ryőzni ákar.

' _ '-4 pár1zs: uNEsco patotábg! eég len cEtogatták akkor1b8! a s8l! play-dlJakatt aul'kolk1váló sportenbere1!k náI--réBe! kltüntek Ezok'ka1 az erónyekkol' 9n91yökró koiunk Áport-
enb6r'é!éI a altJst odaltélő b1zottsáa o1y éberen' trelyeeeu feüÍg$rel.-

Potachau€r Áttlla ollup1aí vlvób€JDokulk' az L))I. év1 béos1 Eu!óp8-b'8J ! oks á8 d'ö!tó-
Jében' 8z o1asz Aneolmível szenbe! benolalott éry o\ren t81á18tot' a0oliet 8-usürÍ-neu lá-tott' kocká'r8 téve ezzel o6élyeB hBlyozéséb.

. Tors!üJrála!ry Ödö! ot1npl-8i baJnokulk JelleBélek leBtiilalóklóbb vo!ása volt - s.loÍéry-
sé5e mellett - o su1!t€ 1uxus6zá.Eba nen6| kor.r'ekt ' nporteaerü EqgatartáB. A rgjto es6tt -
t81á1atot' srakra! a v1tsth8tó ía veszé\i'ére vá11ölvá' 8Eo!!al lálerte.Döntő. iársácó;pí1la!stokbgn ls. A braYúros sportteIJeBltnén9t Denes elegcuo1Áva1 lsoerte eÍ, távoÍ áIIütóle ktcs ln-yeseóg 

' 
lllryséé.

. _Post8 gálal or otlnplko! eElékoré8e1b6D 161.rJB a na&ral vivó6port töxtéletélek e&/Ík
1z88lnaB Jeleletét' az L9L2. évl olÍnp1a1 kÍküIdetéEéIt folyó mas odlk pró baver'egnyt. 

_ 

ane_lyet. a_naryar k9rd_oqré!l b8J!ok8ággaI köböttgk ös6ze. A! eisőaé5élt Póstának b'o)'tválseny-
beo kellott m€gkiizde!1€ TéreztJrálBzkyv8l l

_ |lTeÍsEtyálslky reEekúl vlvott. Áz én helyu eten !a&.o! rEehéz volt' ebbe! a nérkózé8bor1g9! aokat veB'thett6n. ÁE elfo8ultBá8 eróse! 8á1'o1tI Tersztyánszlqrt á1íg üudtgn ,lr-Tebeáll1tgn1. sBlnte delnésztó rolt s csöíd' smlkol az utolsó iusra ázenbei áuhrlt. Telsn-ty4l.r*y belsó aTc-c8el1el Índult é! Ee8cs1náltsB éIeben leBszebb gkclóJát. Á bslke'e6 tá-Eadásb8 felsó feltgrtószúJáÁü ad'taE. TöEéloteeen slkerült' áz ő pengéJe-kizfuvá naráat. -
Tersztyáoaz$r' a renekü1 Eikeriilt tue föli'tt érzgtt ósz1nto örönnel-g:latulált. n

- - p6r '6pol|tudóe ltónk gz at[azterdaEí ollEpla1 vl"vóYerslnyekrő1 a következ6ket Jégygztecel' nRád8y József cssk.azokgt a tusokst akcepLá1J8' anelyeket 1oY8Blaa na&rar nódrímaga
Bond be' nllileE EáÁ ts1á1Btot sreué]Jog sérbéBoek ták1!t.'Íersztyáoázk)r v1áLont n'1nden "
tust beúond' k1tü!ó zBiiríelnök 1e!ne...''

. ő volü a 1eBs z oÍgs Imásabb htdetőJe' -nondhatnánk ]]egsEáuottJa E!!8k g Bondo1atnak'h9sr a Y1vóBport01'.esÉ8Jta esreényÍ Iovag1 torna bensóségesoége, Ie1kesedése éa vexBery-zőí mo!álJa h8ssa át' é6 B vlvóEport ígazí nüvés zetté uenóseaJók.
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ÁEl'kor az 1924. éví pá-rlEB1 o1Ínp18 elóttl lugs/a! váI oGatóveÍselyro au I9oB.a. 1s.2. &'
olÍ!.pta1 k8ril egyén1 gyöztego' Fuchs Jenő dr. YéÍ8t]8!u1 Jeloltk6zett' bá! döntöb._ cgrl-
óük B6n korült' ó Yjvtja le8enlékozEteaobl) néIkőzéséL llés!áxos EÍvlBle}. Fuobs és üég!á!o8
'e!írsl.á!t Yédokezó vlvók voltgkl 8 "paJEB h19o1' Een 8 kal.dén. á_! 4t4-16 Al]'t|k' 06I
llo'qBáDN-1d ónéró auer1o! Degyv9i perco tsrtobt az aeszó /8kkor máts len volt nklottiT/. vó-
Eül-EuchÉ ló lonpót éTzett; ellndult - de ne8cBú_srott és üés E ár.os ksrdJ8 Fuoh8 J€nő slsak-
ián koppaat. tB akkoT ltéezÁros, ahogya! a v1lfu Ylvól !eYo&téks na Í3píbányí ' leYett€ feJ-
iédJét ég eDryÍt noEdottt ''n€o balált8nl' ae4 fog8dt8 el 8 t8]'áIatoü' mÍt ollenfglo - bár
saJát hlbáJábó1 - akclóképtolo! volt.

KohrI1ttr( Bélg !o!l'Bzba.1!okulkró1 ki'ztudoná_su voltr h oBJr a Yonatblró JaYát8 t'i!tÖ!!
ta".aos é- áso|e!. Á úovettezB labdát 8!á!dék06ao olrtra útöttá' 8 voraIb1ró tévedésót s!
i;;;;il;"ú úóo,táruro"o lgy koÍrlgáIta. Ebben 8 Ezellonbe! ki.jid - bo€nr ory k1colt !é8 8
;;;1;;"apó'i'ti naradJuoÉ_ - e faír play-dlJas Gu\áa TBtvá! bsJlokulk ée lég sokaD a aok-
réIe spoitfu versenyzó1 ktiliil.

^' 
1q6q. áv1 '|PÍeue de coubortlnr faÍr play-.dlJ8t lldTreÍ B8ohlgalÁ lents'r9l sÍve!-

'"o""a--tióiá. áÉí rqsá- 
^a. " 

roa ábsn au aneÍikaí lápenÉen lonalolgtt és a YltáBkupáétt vl-
""ti Éuraérerirsorozaibau. 8 Eii]'o8lk}ó Yergonye! lesredík be\re! vétszott. Á l€ lBJr€l Y€t!-
ááii"o-.r"ái e.t- á iúliu'utap Je}éntk€!ett a- zsi1rlió1 ás kö5_öIter Iogy e5r tapuhtbát vó-
tett, aoíérÍ d 18 rEYa l'-rtkáInt' ke1le tt.

Talá-o koveBen tBdJákI ho6y 8z I' EBco fatr pl8 -díJát'ery lasrJából.b8so!1ó BEgIlen-
ben kitri örökös YÁndoidÍJ erBite ueg ldórenilbei. Ízt 8 r1D-lrta kí o5réní Ylvót YÍYócs|-
Rnt vscY vlvóazövetgér( réázére. l hóB1 balált balü Feyer1ck lova8 gtllétsáro al8pltották.
i-.ia"á6iaij'á jeioro.ü, JóvÁhá&Íás córJábóI a trIl-ko!Éregglus elé kell terJesltonl ós !
va"a"'atj öw Bvt8 .aráa -er oyeió Jénót. 

-rq'ttr felüételé 8u ' boBJr a veraonyzö 'o\ra!.loYs-glaasáÍarót és önzet1eoségrő1 te6re! tanublzolyBágot ! aÜle!y a BpoltBleruEéB szgJ-J-oncDe! g

Jövó Dónzedék elé e1lal€nkor péIdsképiil átlltbató.tr
195l-ben ebbin 8 !qrcY6Ee!ü. de nllalenképpe! mgtséTaletre lt noatÍB !te lt6tóabe! ' - ane lJr

ecvúttái a naryar nő1 víiósportóü ls érto -. slek Tlo!8 olÍlplaÍ tórbaJlokn6lk ÍóBEeBütü
iiá.ó"ar ez eíéuz vi1ágot bá'uutatbs €Jtő eréatuényel nÍ€tt' /1 arylénr YílágbgJaoksáat két
e*yénl ot1nplát b8Jlokáág stb../ haneú 8 nlnat18 ti8zt8 spörtÍa törekvő sz61lonóóÍt' 8nov
efr'osítí na!ában a-verseqyzóót ée 8 kítü!ó ezervezőét.n

És hg náI a 'tfalr play'l-ról enl1t€ttünk pár példát, lrJulk 8! |la!tí"-f,aír_ pl8Jrról
/foul p]:aÍ / 1s. Árró1, hogyan fezlott gzét Elek llona harnad1k o1ÍnpÍ8í e6yéll arary-
éxnének lenénye ' Eels1lklbe!.

Eloknek náJ. cs8k két as8uóJ8 volt t!átra ' az olesE Irene Ganb€r:rol éB a! anerík8i
urtsoháÍÍ:Íerl ba caak erylkot ís ne8ryer1, óvé aa araryéren. Elek I1o!8' talÁE a' elö!ó
ceörték 1zsalnaÍ. eeetleÉ-a teren zaja, bliói tévedés vary vala!Í ||rövtalzáll8tn El8tt 6
úÍtschell-Íel vtvott c8öitélébg! kl!öklielt báslmÁ-Eyc'ryugatnából. HÁtrálá8 kö!bg!' 6l-
lenfelélek hátt81 neBállt 8 past végé!' holott ar |'állj vezényszó nég leE'.baDgzott 9l.
'|uesátlt. n6EfordBtt_- ü1tschel} peatlg negezúlta. A t81áI8t a sEigoru 8E8bályok s!eÍlnt
so"üÁLvo: voÍt. ba a falr play-eliéneÉ oeí íg üelJesen negfeleló. A veraeryblrósfu el-
nöke oán tehotótt nást. neg kélletü adnÍa a óöntó tueü.|' UtáDa pedig - 8! e8úttal é!t-
t'etotlen és gu okaüla! Áódo! e]Jfogu}t - Ánspach el!ök' a holtYelsoryt Jeleltó I!€!s oaD.b3r
:- Tlgk llola döDtó 88sEóba!, a náryoa v1tstb.ató utolsó talál8tol Elok llola e11€! 1télto
neg.

fg véeill néE egy aott-iaí' play e6et. a nerlkót olíepÍáról. .lE1kor néB rbnéuythk
volt i kardcsapaEbaíi otsác eziiatérnére. Eilvács Tanó-g eE]r boüráryG csörüébg! klkapott Br
oladl Balvadori-tó1: Fel-f9J nelleüt halaaltak 4t4-9Á á1Iá,l1g. Eováos, e z6i.1Í1g1nök Í!aJ-
ta'r vezétvslaYóJo felenélte kezét. kBrdlát a pastlak gloBezte és J€loEte| h(8y EéB nán
kégu ült rá1. EEb a D{ltaDatot b'asinálta gálYsdorl arre, hogy a Yéaleka!ésre kóptoloí Eo-
iÁcÁ6i néctáEaal.la. üust aat.1oí !ekí. 

^r 
el!ök tanácgtatáD vó1t. A' olasrok eEü ÍöBüöD

iJireltortöt. 1eioúanüák é8-lmr€keltek keatY€!ó alöntégt kiosíkarrl 8 '6liÍltó1. 
!.rre a fe1-

lebbelée a ól ,/oLreotoÍre TeóLn1que/ elé keÍütt. Earn1nclyolc pgÍce6 hulsYola! l Dl! f!s!-
ola eInöke flry9lneEü6tt9 sz oIaszt. hot' a.ispoltsz9rüBéEre lB oalJon Yal8[lt'|. Eo6E'rB
incattozás. haiios vltaükogás utár: vécül-tovács eIlén1 döntést bolták. Artá'ül Yéattl 9t6*r;
ryBltek ai okázok. Petsle - é6 ebben 18a'8 volt a B'onoru'hirt alnap né6 baJol€ltó
Elepesí Györsrnokr - nEttóI az olagz ogapottól náp {hren körülnéry€k k6!i'üt Bán leüt
volia s zaLad -l'.Íka pnunk.í De 9! Eó_6 kéralés.

ir*

[1Ec6 néE erry EpoÍtáE. ahol p1118nEtok alatb 8!!y1 helyzet, f€16ilat neÍülDo fel e
ki-l z4ő-6ráTE-frfi'ra-ífi&;át. l töteuérye86ég' s be]yiotek -groró fé116nsrés6r. g'yo3sqság
oe trtztoiraááéraeb az' ane]_Y ebb€n d küzóe1en6án gy6zélenre vézet. lllenfeleE kö'61ÉéEg
a nÁgodoelcák tÍzedrégze algüt kégztet ogglekvésre. Eelsd9ton cgak u8y tudo!! Itr€BolalaD1'
ha q vlióoozdul.abokatl vá8áÁok8t' s!úrá6okat' véclésekot, ríposztokat Etb. ergf váIüolat-
íiao 'ertÁnuti.'n, be1ilá5ezf,en ée ádandó esetbór ezlnte ref1éxszeÍÍie! Yél'í' aA h8ltotügn.
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uiDd6hhez tBen BaEy LúreIem_re' kibaTtá^qrg' _akaratra vaIl $zükeóg' lÍostszu évok ke1IoDek
;ffi;;:_ÁL;-;-" i vht qvetven_ iárJti_úá.*éii't tudJon' j\dd1H '|dadógús!t nlldsz' anlt a Y1Yó
uádsáert-á Y1vás l nüvés ze tébó L|'.

PelBélr eLső nozdu}até.Yal kélalégt lDtéltek 9llelfelentrez, 91911{T' |"!g::ott.feloletet
k.11 ;á;I;. é.l az clső akcíótól az utolsólE f91yl! 9 v1vó-páxbeezé'l' Á Eyrlel[ot az Ez@T-

;i';";:-;il 
"_ 

r.íra-ió"noitái' rt"tt""t es !szrcLttat fe]kéázü1t8é8e! é8 r ó't€t!.eütsétse n

f61iil-több azel1eoeBgéRgsl kiizd.

suáD ég lrclréz goort 8 v1Yá6. Két goldolkozó onbel á1l Bzembe! eslná6Bsl 8 pásüoB'
rr'l'*"Jiíuiicí]"ánnií-rérá.'Idnaeeylr íás egrénÍsóg, ú1ndegyÍknek nás és ná5 a EóilaEgr€.

Í'i*'eji:i;:íai"í1i'i}*-"lÍ#* lnl";'"'gl["ffifií}l lJillíl.i".lg{ lÍ'u*i'alíffiluilr'
i.?ii"áalv "z"i.- 

tl1nao zc teü észroveioi, pltlalatok alatt felisnerni éa basulukra jjc'd1-
iáiii_"".'tiá'i föIé;y ké!dése. Á oagaÁ-_és távo1ugróknak, a 81k_.Yary. EÁtfubókDak no!
i;il'"tiói iernlo. n'ogy éppeB abba!-8 pí1lan€Eb8!; anelyben tudását' képeBBé8ét leBJob-
b;;_"ű"lá érveqvíe iüituüii' a 1óc, aÍtly, d1szkoóg vgry 8át gálcsot Yeü !ek1'.Eeek aE

"tJaáí'öÍ_oáÁ"'Éát."Jeat 
akÉo:l kezáenek- átaaaryot }eoni, lra 9z 9ü1éta ryo!8e kéPesséBti.

nzáknéi a áoortoknái nlnos szükeég az eIlonfé1 pí1l'!8toDké!t váltoEható Eo!d'o]'atálaE
fol18Beréséiel számttásáEak átI8Diló kereBzteaéeé]]o.

Vtvásná1 g toctrnlka1 késlsé8Dek !i!os aIáIenaletvo s azell€nÍ kópeEEég' sót. g! e!ób-
lr reiiéteíáir a uóslkat' Áz 1ryón Ylvókst |lfeJY1vók!9k|| neY6zík| ósszel' takttkáYg1
küzalóknek. Ez neu nós, [l!t oa 8asabbrendii - lalegtevéEeryaóg r anelyleE Eo!polt'a'a! asI.
l-t!"pontr táegrenaszór koord1iáua ée lráryllJs a nozgást, !éIküle !1!cB cóltuatgtog
1!oütovékerysé8

Á '|felvlvó" lát. tso8f18yeI i 
re1les1 az e1lelfél 6t1lusát' hgrcnodoIát' negtalálJa a

aebezhetó óonbot és riz1nte káryezeritl a násÍkat' hoBy 8zt tesror 8u1t ö akar /laadl
táÉiitái-rls "iu. 

utnaezt a nagásfoku tecbnlka1 készaólot ceak á kéz alatóElal gtrukturá-
i;_;;;i rÁnJtovg. Á kéz 8 leEkoepukÁlt8bb norgáe okrá ís képes. J nolgáaok tooh!íksÍ kl-
áötiózg"oá" á z 

' 
iaosrgndsz er'!ók vá! legfőbb szeiope, ezéÍt a v1vás!ól n1!t ídegnunká.!ól

kiil6!ö8 han8Bu1\l81 bes! é lülk.
l.ló vívó g$/bo! €rednény"" v1oó 1". l vlvás e!9dnény€B6é8ét Jelgltő tónle!óket a!

1dók soiá! reryoEiles oryfornán, hot lész16teBebbeD' bol pedig sEiikszavubb8B l8yek€Etok
neBhatáro!DÍ.

Ealal forrása1nkból talá! neo éIdoktoloD elóBu ör DonJán nestert ldé!!1r az ó nevé-
hoz fü!ód1k az elsó naryar nyelven 1lott vl-t8n ktiqrvecskot

t|^ .1ó v1Yót a belyes ltéIet. a fe}találó és!, Bu él€a Bzolr' a gyorasaág és az éraés
lollenzíi Á bároo eI6ó- tulaJdoloÉat a telnéslet' á két utot6ót p6al18 a sziilt€lení rya-
Éorlás aitla oegn - 1rt9 18'9-be!.

s1kl asy !ászI a k vetkez kben 1átJa 8 J vlv tulaJdonnása1tl

'|Nem az s lényeges, hogy nIl-yen st1lusban v1vunk. Lényeg9.g. aFl ho$y' lelkiínket I[''
aec1ékekán Át átítairsá aá a ááe1leh, au a v1rtusl aqeIx a légt bbet produkáltatJa vollink
;Ék";; -ánrÉ r-iégpe:lrel' keziinkben- Iova51as narrilJá ékra száIltunk.lnfir,'á"lE_femrveroe
iéÍi"i árenben. ffr ez a v1rtug?... Akarát, energ1a, bátorság, -merészsÉsr }éIek1-syoxsá-
áás, ember1snerétr BEug6esat1v er és *ÍFennek ery mozdulat árvérryesttés re vaI kon-
ceí ráct Ja. EzekÉ I t6v d1k cjssze a v1v v1rtug.ll

Á h1res bécsuJbelyÍ iskolar ahonnan valanÍkor oly sok nesteriink, és l"J!okunk keltilt
k1. a szabato"jáá,"á g:yo'u";áá'''-;;ilpaa";ék; -á' or"s;, Ískola /a v|láe!1rÍi i nal soouIa
frá rát;;1;-p';átái epo$" rátola7'a temp 1 a gyorsaság és távolsástartáB. 'sszetgv tben lát-
Ja- az orednényeaséget.

1 Jelent a gzabatosság? Á leec9}.aeriibb mozdu j_atok be1degz"!!:ég9|r^:1ld:n k ritl-
nénvek koiott_""Ío-ponto" véárehaJtását. Á gzabatosság a kezd v1v ra telJesen tdegen-
;;;iit. ;;i;;;"'io"'ÁÉt'ou k tBtt siokatIán, elelnte f áiaszt nozgáef olma. Ta1-t5ban1 9 n}Y -
;;;á;t"T tsi-"rlá_r.tJeri ü"r*é*'" esség, Ínkább szokatlan nrozduLa okra 0pul. 4 _YlvásnáI
nrnáán nozaulát-Egy természetelIenes noágásb 1' a vtv állásb 1 1ndu1 és feJez d1k bel
báÍ n1ndez Bzokatlán, mégls plasztlkus'

Mtt Je1.ent a távo1sfutartás? Duronelly L,ásaL d"r. szeIlemes megf_oaplmazásávalr Á J
v1v tínaIá áíée"kÜíJi-i;;H-erÍánteroÉea ahiroz, hosy találhasgon' s va1áhogy nlnd1g távo1
ahhor, hosí t el-taláIJák.

A tárv olság nyuJ básának, cstikkentésének, be1opásának, rugaImas vál tozta tásának azá*
nos n dJa Yellr
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Gt:renbsér trrsz tr gz<i rint a képzet ' Vt:r:se'''a vivoi értéke negy tenye z b l á1ll
eChtr1.Ii.a, Ni;rrrpt5, 1,aktíka, erlcclIcsÍ i'T,íj '

1' Á ttlchn1ka a bellthelyzetek szabuiosFjág;ára, a lá.hrrrclzgások és a pen8evoze és tcjkéIetes
és v1IIárngyorrr kergszti.ilvii;eLér:e' á1ta1ábarr'v ve a'Á e&ronsutyozcltt nozgárlokr:a tantt.

])." Á tcmp g1me19-ue es gyakclrlata aIÍ]B n:ruJt elvl"IaejosÍtfub, tro5y a vlv akcirlkat rnely
id por:tban kell végrehal tanl, hq3y azok sIkertiljenek,

4n Á t"akt1ka mog1smertet1 azokst a n dokat és ej've:ket' amolyek gzerlnt a techntka és en'-
ijo f eg;rvereit a z eI ].enf éIIeI szemben alkalnnazn1 kel1o

4. Az erk51cs1.er ..rna6ában f ogIaIJa n1ndazokat az pnberÍ erkcjlcsÍ buIaJdonságokatt akaratoI 
' 

bátorság' cjnb1zaIom és nuraIom - aneIyek néIktil a vÍvás'nem n'[ivészeE ée len
s'PPTb_r mert néIkÍiliizl a sportok tegf bb osznényé , a fa1r play_t, és a kltar ást a a*nulásban és a szlgoru trén1ngben.

t#d..3@

ozoTay schonker zoltá!' kijnyvábon !y@Átékosa! banEsulyozrg' hogJr a alabatBsÁ8r a
gyoroaaág' a táYoltgl á8' a trup 

' 
a taktlka' éB az akarat e$ruáÁt kÍegészttve kép llk s

Y1váE h \res értékelését.
végiil lal uziik Beke zoltá! ée Polgá_r .1 zs6ft Á katalvlváa n dszertaaa o1nil ktiqn b l

alokat a t lyez ket' aD'elyek a etretséBes éB e.r d[ lyes vtY t JeIleE!Ík és a viváÉ slko^!ét bÍu t ttJákr
teBt1 atkaInasaág' kell tochnlk8' t8k tka' távoI8á8- és tonp érlék. l rgfl x- sTÍtEuBérzék' pB!lcblka1 alkahasBág' auo!8aloBr akarateÍ t p rora holyzetfolÍs[or g
és e l ha tár ou képepséE 

' 
kiizdeníakarás 

' 
ueBflrye l képesség, alapvet fl!tk8t kép 6sé-gekt Byoreaság' Áll képesaég' er 

' 
iiryosség.

- ll1ndez p rsEe'.anlt 1tt fels oroltulk | _ k1s8é t llott k vetsl!éry! k tii!h.ot. als pil-
lao tba! azt érelhetJilk' llTe! vlv oincs.19' 1e681ább 1s au eleolalott8k Íat álts 8algts -lásban slakorlat1lag len Jeleltbeznek egytittos ! Belklben.

!I1!th8 erle .válaazoha lukovlch Ietván, an1kor eEÍík Bzakk oJrv be! Beaál1apÍt.la.
hosr bÍzoryos képességek htárya vssl fo8yatékoBBfua uág nen végzetes. nert nexk zoi1
étltékbe! 'éB oIedné!ryel. p9tolhat 

' 
pI._esÉk flzíkal képsÁ8é6 á náslLkal va6r_t stlképe8_

6égek hl'álya srel leElekkel he brettesl tbet .

{é6z vív neo szulot1k' alo bárkl kÍYál veÍsely! vé levolb.etl esgÁt kenély ak8Ís talés szorgaloDmal. Isr lett a gJre!8 fÍzlkuEu T tb Péter' a tiikéletes paiádriposz_tok nuvé-E!e' az 1908. évl Ioldonl o]-1r[pí8 |lE6Bbá.nult h s 'l. Neh z ellenfeleit látsiva vert uor
védé8-v18Bzavágás8al. Eb.troz a .ru llhoz évek kltart ískálázátran volt Áziikséx. eee enk6nt
rák1g tslt ífalazásraí, de alra a felísneréBre ÍE' tr ogt adot 8áEal a vádgká ésaok fe- -

Iellek neg. Tudta' ho&l hiáryossága1t mlvel kell p tolnla. Hasonl azorRglolDaI és aka-rgtts1 vo!ékealtg fel n8gát 9z_ olinpíaí enelvéry e!-s lre\rére lbrsz 5rÁneá$ d !' l928*b8'.
lláborug sebeslilés folytán Jobb karJ8 negsérii1 ' szi-v s -l$rekezet ei neetánul a1_kélze1
vlvn1. trÍenn5r l be1at gzett' éYekl6 ryakGolt 0ozduIatot ke1látt áttiltetn1á .l obb kezéb I abElba' 8E1g a ne6szokott elloltétJo' a l|foDákJa'| leYelebb l tt' DtDt íscLueí volt.

sok p ldát enllthet!élk né8' é6 azok n1nal azt nutatrák. nilyen !aic9' .Jelolt BéÍe ve!
-ve]"seDyspo! baD az iiDDeveIés!ek' onol\to1 a naí 8porttudoiány ly koá-orfa! fog18Íko;tk.ll dÁzeresen tanulnányozzák' h og]ra! azorosulnak 8 Eporto1 célJáívai azok á cálo[. anelye-kg eilz Je' oktat Ja elBoldol és saJát naga r ijnuaxa elé. Á-sDor ol fíE.yelmé írv trá-ryrrI nkéntoleaiil Ís iinoagára. Iolvet dÍk ben! a kéiatést eI tuáon-e érnIi_ bory rlássris-YersgEJrz legyek? Áz iinnegísnerés n dsleréheu tartozlk 8 táJékoz d ./ijse iehaíonlltá.g /.8 táÍ&rÍlsgos iinnegf1gyslée ' iinelenzés, tinkllttka ég ii!é!téÉe1é6. Irry tud.Ja k1alakttaoí

szeuéIy1ség t|_Jellenét' l"gy szer'1 Eég a'okat a tuIa JdoEságoka t' aié\etÉel val ban JYeTBelJru vé Yá1h8t.
,*t..*"4 t

Á TEIPÓ t ez a?' o|dt, er de ii sz t 1ct t, l<l nértéke b .lelent. V lv vona tk ozáoban ecé-
s-ze!-T Yld - vl 118íás!y1 - ld 

' 
aEely leBalkslBssgbb ery i'Ív akct' negtételéhel éa iág_

81ka1n8ülaogbb az el]'e!fé1 szá'mára a védekezéere, k zbétámadásra Yas.-neBke ztt gtt tánaEá-s8 folyta tás ára.

.. |-j,e9n ra.l6érkez<í alka_1mat neE e1é6 megl tnl, au b gz1Dte neg keIl ére&nl' Tenp étr-zék nélkÜl' a vlv nem lehet Jo velseq]rr . olyan volna, nlnt az a táncos, akluek grai.c-]'ott ]ába1 ltem a zele iitenéro BoEog!áDak' haneE a t 1'fii8getle!iil. Á vlí Bak urer_á van.í techBlkáJ8' híáb8 &rors' tenp éizék !é]kilt a118h8 érhét el J eÍednéÜyt.

12



- ..á.tegn érzék a v1v hatodlk érzéke. Sokan azt tartJákl_krogy ak1ben non JelentkezÍkadobtságnÉo!' kel1 gT8kor1ássaI.k1fej1ogzthet . uÍ azt"vaÍrJ-E| noey " tenp érzékke]-sztiIetnL ke11' -'lP . ahogy.a kcjIt sem ''Iesz'' r hanem ''sztiletlÉi.'r-tEírpoe''ei-i"nát vaIa-n1féIe kiilijn adot ság, f,á;tan.
Ténp r 1 beezélnek a zenében, 9.qport Tlt1lgn {8ábanr.a flz1ka1 nunkában /1anaolJunka 5yerokek ''v r s pecsonyen kézielitéáes Játékára /| tenboérzercr.-van szlikségb"az ar ls*tának 
'' 

Iégtornás anak stb.
l'Temp n-ban akkor van a vÍv , ba a násÍk fél cselekvégelben flz1ka1lag vary lé1ek-tanllag tehetetlen. .

$ lenp ebbon a vonatkozásában leb.e! llrrE"1íltgcnoIkaI/ Ya8y ped1g - az ellenfé].flg_yelnének bulIánzá-qát kÍhasznáI - pgzj.ch1ka1 teírp '
tr'1z1kaÍ tenp r 1 beszéliink, ha péIdául a kéz-egy k1kérysze31te t akc1 náI nozgÁsbanYan és teb'etetlensége tolább vtáat, vary ha az erreí}er eppin-ÁíBrerep e*-"án_toa vá'at-lan k zbe1ép siinkre azonna]_ vLsszarionuÍit, Í1Ieuvá ubeo*uivauoÍ-Éíurírui'-7frr ir I vottenp n - '|lábr I vett enp t'.y'

Psz1ch1kat enp r I beszériioE, aglko! au ellenféI flgyelme egy. p1llana la o1lankad,
llnu5y. PéIdáuIt ha-1degos, kapkod nbadulatokat Yégez a iiv Ya#*há nár ernáta'rozta atá,uadást és non gondol árrá l h gy- ggy E9zbetán'adást"véq jg"i'p9i;frrJonozrr.-;;ját-uÍÉép-
zelésébo. De taláIunk' lprypÉt az erténrél ijntudatm'rnozdrira aÍban_is1 pt. ."ánííá"uá-'6wát hnyIt/ vagy.pengekij éábe stb.

Ezekben a p1llanatokban keIthetek zavart o1lonfeIenné1, 1lyonkor buzhato'n át g2Áml-
!*:ÍIr-k}$:Polt akcÍ {ának neg1ndltasát vasy' bg|"Jozé"qét,- oá i,sy-e8y-_ilil uáo_ ppán
e1ég_ két. t\yen-.Tealepotésszorli., s lkeres tenp áko1 

' 

-lory ter;esen-utí"onyuáÍ;;;a váilot 
"szomben á]-1 . Mlndezekhez a?onban lse! or s'koncentrácí rtorÍ, ulrrarosyb"á-ár["tarozás

9".9% a .faJta.flryeIem, BIIL ty nÍnden 1degszálunkkaL az errentér'nozduTáta,ra-vásy mozd'u-]-atiane€F" 11ány9-1.' Ez az.á p1lLanat, án1 _ m1nt mond'ottuk - o"**"iaá;;siáBir, o;-u*nog koI1 érezn1' kliltinben nÍre elhatárbznánk na6rrnkat a tenp cserercvésr!,-;'k;á;"io*r'"Íí*
l,tet nár elmult.

A kezd o1Yí. ugTsz lván.mlnden-pongemozduIatának van áruI Je1e' amolyet oIlenfeleau onna1 k1hasnnáLdat, mort k1vá1 a1kalnat. nyuJt egy eredménnyáI"ÉecáegtetB ar<Jio eI1n-dltásárá. Kezd -vlv - 
*ée 1eT srgkor1ott a-neiy s tBi,olságtart4,qban, 1nboJ;yog a támaoág-náI' vleszavonulásnáI nozdulaEá1 nag_yok, darabosaÉ, kápkfiá É-é--i;í"* á;É;E.-

De nég pakorlott v1v nál ls taláIkoaunk pasTszerli_ tenp atkaIná'kkal, neggondcllat-Ian,ldogos nQzdu1atokkal_ vag} akár neggondolt, de ha árouátrá"l' elovauo" l-ndltott akoÍ kkaIr

Kabos Endre és Kovács PáI .vÍvá-qát JeJ-lgnezte a m1nden'felesleges és céltalan mozgás*t 1 nentes tart zkod hÍggadtsá5. MozduIatslkat a legsziikségesebbre kcrlátoaták' penEéJitk
a.l-egrtlv1debb uton érte g testet' lábnunkáJukra Je1lema voIt, hory a l-eghosszaÉb-k1 :
l sb I ls a 1eg!9ry9bb ktinnyednég5el .mentek vlssza v1v állásbá1 véáekozéábe. Kevés letle-t séget adtak e]-lenf eliiknek tenp f,ogá_qra.

I*$!"$qobb vlv lnk ne1qnak megérezték a legJ9rp .alkaInakat' p1llanatokat, hanen e1ls tudták 1déznl azokat' akár negtéveszt rnozdulatokka1, akár nyu*odt rnozdula lansássa1.
G;rgkorlg tr-en 19 a*g{91sgeásran a robbanékonyságra rektettek sirlyt-akcÍ Juk érvéryesí ose-nél1 e1lenkez )_egI"3Ér"lmetes, zavartkeIt nyufia1m á1 operáttalr, ny lták k1 penloJiikke1a logváratlanabb pÍI1anatokban.

Gonbos Sándor drl la$}Ö$ tenp él zékét, násodtk Eur pa_baJnoksága neggrerrégekor
Mazz1n1' az--Olasz Vlv sziivetség_eln ke - ktásé kiil niis m áon, á" tge talál an - Íp{y.Jel-lenezbot - tegbabonázza-eIlenfele1tr. s b.a. tenp t fogr o17anr'nnlnt á naJon, anÍkor sgumozgássaI léry után nyirtt nlncg menekvés l' _

A lélektan1 benp alkaluat oktatn1 nem lehet, az f leg oztiletés1 adottsáe kérctése.
Á fJ_z1ka1 temp t és roflexgyakorlatokat a m.egter nár az oEtatá^q els td szakában be1k-
"tqtd" a.f oglalupyr anyagába. Ta Ításának eryík te89syqzertibb nt dJal ha a moster, kii)-tin-
brja , várai;lan 1r1íipontokban /temp ba nl an eses me[rrívas1 het-yzei x'vá1toziatáeáía:._áa_
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aIka]"nat a tenp gtrrakorlrísá1"r.elelnte lassribb mozdulattal' naJd e&rlo gyorsabban, péI-
{á+r' qggT.tkijtés - sz Íássa1 tánad stb. Kardv"lvásnál a tenfi vá[asoEát líggrakrabbán-aieJre ao;ar' mert a tánadásba lendiil ellenfé"l a tcjrzsét iiyenEon k1ssé o'Üreátinlr-os Ígya.feJe kerlil k zel b'ozzánk. Természetesen he\rea' bg ezoket-a tenp akcl kat ugy bgJtJuk'-
Y9sre1-hogy utána eg5rensulyplk nogtartása nellett léphessrink vagy ugorbassunk'ázoniaÍ
hátra és v dekezziink, mert kiizboakc1 nk nen Járhat n'1nd16 s1kerr,át.

Ezek a tenp -k zbeakcí k találat esetén 1s csak ekkw érv ryesok, ha az el1onfé]..
cgaltánadását legatább e&y iitenmel megel zték.

Á flr1kaÍ tenp érzéket mester vagr vlv parüner né].kiiI Ís g'yakorolhatJuk, feJlesr -hotJlik. E5y1k eryszerli n dJa, ha e6r vÍvokosztytit {alboz 1llesrtiink nlnteggr e1lnasassfu-
ban és váltakoz ld' pontban o1engedJiik. Á tenp Ü ryakorl v1v ped15 kltiiiés-távolefur I
15yekszÍk.azt- pengéJéveI g-fplhoz..'|ga gezn1't, folsz rnÍ. G;rakorolhafJuk partnorrel, állln. falazilqeal Ís, am.elyr 1 kiinyviinkben már.sz volt.

L,egna6;yobb rutlnt né61s a ezabad'v1vásszerll y'aasz z / g;rakorlatokkg1 ée Yersenyz6ss}L
sEolezbetJi'ik trogr kiiliincjeen YonaÜkozlk ez a lélektanl tenp élzék feJlesuüéséro.

&===*====================================*=!f!r! =======--- --===============E=E===>
nvÓ IilRÁDÓ a Ma6yar VÍv Sztivebség hívatalos 1apJar Szerkeszt1 a Szerkegz Blzotbsá5.
Szakszerkeezb t Dáv1d. Bándor. Szerkosz t Székelyhld.y Tíbor. Bze::keszt aégl a llag;yar VÍv
tsztjvetség h1vatal.oe hely1eéger Brrd.apest, V. Rosenberg házaspár u. 1. llelefont 114-8001
119_og0. K1ad.Jat a Sportpropa8anda VáIlalat' Bp. XIV. Isbvánnezet 't 1.
Fe1e1 s k1ad. l FécsÍ T1bor 1"gazgab . - TerJosztl a Magya:l Poeta. El ftzetheb6 bárnefu
posbahlvataln.ál, a Posba hlrlaptiz1ebe1ben és a Posba Kiizpontt H1r1ap lrodánál ,/xilI. Buaa_
post, V. J zsef nád.or tér l. / kozvetleni.il vagy postautalványon' valamÍnt átutaIáasaI a
KHI. 2L5-96L62 pénz'forgaJ_nr1 Jelz számra. El flzétést d.tJ fél évrer 24.- Ft. Egégz évret
48r.- Ft. számonkénb kspha még a Bportpropa6and-a Jegyírod.áJában Bp. YTII. Rák czÍ
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