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El zrqérryek. A nerrry vllággazctaaágl wálság te*iíplntJán keriilt sor'a Jublleumi )L oltmpta meg-
rendezágére lgmét Amerikábarr, de rnost a1 nnpÍérr}eg Kaltfornl barr. Veszély Íenyegette a sportok
wilági'innepét és a nehézségek niílr'rrrk fokozottabb m rtékben Jelentkeztelq de vágtil lg tr tárgqdalom
átdozatkészsége le}ret w tette, hogy mJnden olimplai rrsé$rel blr werger5rz nk meg|elanhetett dz
amer{kal startnáL

A Magyar Vlv Szijvetgéget kiittit'te a MoB trzon határozatq hogy rr t rr- éa pérbaJt rrrers*nys-
ken nem rregziink résrzt, mert esélyeink mlrrlmá.llsak ég nlncgenek arányban a tengerenttr klkilldatáa
mFgas kiiltségetwel. Vlszont a n i t rwerganyre E}ogen E]rna és Dany Margtt kt11irrd64égé}rez a Mo11
hozzáJánít| meÉ esélyiik volt a n i tíjrwergeny diint j be ker{iJnl. Termégzetesen a' hat kardwtrr kI-
kitldése nem képezte'rrtta tárgy 't. A Sziirzetség a gzokáe szer{nt az ollmpl rrr val k1kiJrdéBt a vá-
logat verser5rekhez kijtijtte és nyugodta'n késziil dijtt azok megrendezésére. A rrywaro;;r azonban
csak látsz lagos wolt. A t slma tlikre alatt fenyeget vihar lakozotb tr PetBchauer-tigy. A& 1931.
évI mag,y 'r kardbaJnoksrigcln tr-trtént, hogy Petsctra,uer 4:1-re vezetett Piller ellen, d.e a'coi5Éét rn gle
Plller nyerte. Petsc}rauer ezt a mérkíízégt nem tartotta reÁllsnak. Getde oszk6r zgtirletntjk tánreo tt -
tetének tr"rlaJdonitotta, és klJelentette, hogy ezze! wtw i pé}yaÍutásét beteJezethrek teklntette. FetJár*
ugy.rn noponta $artteltlhez, de t1em wiwott cgak beszélgetett Minden kapaclt6tág da'cára gem volt
haJtand verrsenybe szállrrl.

elnijké' akl barétl hrtngon megrrragyárázt. .A rrÁnalq hogy r zt k6!l vennla .i két t4olE' wálogat v r_
gonyer} mert |! rnult érdérn l .rtapján ntncs tehotÉ'Bég a klt tlldetéEr . A b !átt h.'|gnak ong.deln.3l 6_
d tt ég rét't v tt d bajnokBágon' a'nelyen ijlijdtk t6tt és az utola váloÉat n' .r H .i'k wG.é.'q.á'\
.rmely l Bzép wlwágsél 'Íyí.it ríÉg. E8y tlen volégéEe v.ottt Ö,.t GerevÍcht{Íl, $zanvedt .L

P lgchauer gy zelmével rnegold dott a Íogag kérdég: ktk képvtBeu k a magyér Bztn két LoE
Ang lesben? ptue. é9 Kaboq aklk ntnd a2 égyénlben. hl'!d q ca.r'palban heb/iiket b9hozh.tattranut
blztoéltottálq á veÍgé'ryr{íI Íelmérést kapta'<. métléluk tlltrmédtknak p.tBc.h.luer kedll|. A ca6,patb.f! (ia-
réwlch' N6'gy Ern áé G}ykalg blztoáltolta hery6| Ezzal é PetBchauer{lgy tekertl]t a napit endr l a.
hÉ}yette uJ ugy kafijtt .tz el térbe! a schréder.ilgy - Dr. schr&or Gyula r-tgyorrlc a gzi'vets6g di'l_
té6át trteg wta azon az aJÁ'pon hogy a négy pr bavetgenyen Éí 20 pontot' GlykatB i'edlg clrak 1?
ponlot í.zarzetl 

^' 
wálogat blzottgág azért diintijtt Glyk lé J v ra' me'rt nemzetk zt vé.Benyck lr kl-

wál éredményekket réndelk{'zétt, Nápolyban 1929-ben Eur p - bdjnokgégot rryer! é$ már az arr
RzlerdatÍ o í|plán lE lgen l ,r hélíáxl. á'2 v st tehát élvétGtaék



A we'rsenyek lefolyása. T rcsapatbaJnokság: indult 8 ország csapata. Az L. csoportban Frart_
ciaország és "-' Egyesiilt Á amok kertjltek a diJntÍíbe, Argentina és l(uba kleste\ a 2. csoportban
olas,zorszég és DánIa jutott a dtjnt be ég Belgium és Mexlk a kleség sorgára.

A dcintÉí nagy meglepetése az USA-FRA mérk zésen kijvetkezett be. Az USA csa.pata 8:8
gy zelemarárryr mellett 54-60 tatátataránnyal a rnaga Javára dijntij e et e mérk i;zég sorséL A Írarr-
ciák 'nlntha lebecgillték volna az USA ereJét, két er sségiiket CattlarrJ és lJemonle_-r nem.ezerepel-
tették -és az megbossztrlta y1^gá,t. Mutén olagzorgzág k nnyen gy zijll az amerlkalk Íelet| mlndenkl
az olagz{rarrcla kiizdelem gy ztesét Itá a kttlin egyiittesében látta. Bz azor.tbén nem kijwetkezett
be, rrert a írarrcla csapat klktjszijriilte a csorbát és Bl8 gy zelem mellett 55160 aránybzur gy zolt
nagy ellenfetén. Igy teh t q|rewlrrással kellett a holtverserryt eldijntenl F? ets hely éÍt A,z q|ravi-
wéssal mlnd három ország vezet l Ptller Gyi5rgyijt kéÉe fel zsijr{elniJkne\ akl a legnagyobb meg-
elégedésre vezette le a mérk zéseket. FRA mogt rnÁr nqgyon iigyelt veszé\res elle4felére, mÁr 9l1-
re vezetett amlkor USA Íeladta a kiizdelmet. Flagorrl eredmén:rt rt el tTA ts ^z arner{'kal csapat
feletl A dijnt tatálkozás FFLA és ITA kijzijtt most lg 8:8-ra végz diitt és a találatok ijegzeszéml -
lása után az olinnplaí baJnok FRA csqpata let! mlután a kapott taltílatok - 5az62 - Ja'yukra sz ltak.
A baJnok egyiittés tag|ai: Edoul'rd Gardere. René lremolne, René lgrrglnol; Cattiarr Philippe, René
Bondou:c, Jean Plot.

2" olaszorszá'g. |custawo Marzl, Pignottt Ugo, Giocc}rlo Guarna, Giull Ga,rdlnil Glorglo Peggi-
na' RodolÍo Terllzzi|

3. Egyegiilt ÁItarnok /Geor 'e calnarr, Frarrk rughermer Jr., Rlchard Steere, Hugh Alesgarrdro-
nl, Dernell Ewery, Joseph lrewt*/

4. Dánla.
Egyénl t rbaJnokség. 2? Lndrrl
BaJnokl Marzi Gr.stavo ITA 9 gy.,
2. ,r,ewle Joseptr usA 6, 3, Gaudlnl Gir.rllo tTA sr 4. Guaragna Giocchino ITA E, 5.Gasrnlr
Ervin D..sr .6. Ieloyd Emqla GBR S, ?, Larraz Robefrto AGR, B, de Bourgoulghon BEIr,
Í'. Cattiau Phtllppe E.RA 10. Palaclog ARG.

N íl egyénl baJnoksá8. A vergenyz n6k k t csopoÉbo kerijltek ég lrrrrcn a'z els 5-5 keriiÜ
mlndJárt a dijntÉíb e. .\z elg csoport ereaniénye:

1. l\ia5rer Helén D. 7 9Y., 2. Gulnegg Heather GB 5, 3. Do Boe NIr 4, 4" Munck DI{' 4|
6. Irloyd Mar{on USA 4.

I(legtekt Darry Margit HUN 4 gjy., Grrgol UsA 3 By., Vldore FRA 1 gy, A, 2. csopoÉb l a
dijnt be keriiltek: Bogen Erna HUN, Addomg BtIr, Ohlaen DI(, Br Uer GBR, pre lss Elten AUT,

A dijnt eredmén51et 1. Prelas Ellen .{UT 9 gy., 2. Grrlne'. rráther GBR 8, 3. Bogen Er-
na }IIJN 7, 4. Addame Jenny BEIJ 6| 6. IVtayer Helén D. 5' 6. De Boer NLD 5' ?. Mrrrrck DI(
2, 8. Ohlsen Olga DK 2. 9. Lloyd USA 2, tO. Butger 61g111 O gy.

r\ pérbaJt r+'brrJnokság. Indrrtt 9 csapat, kHzttlk a m.3y.rrok lsr rpÉ 4z ttuEáz k kijzill SomÍay
Elem r, Benkíí Tlbor s Petneházy tnrre szeretett volna régzl vennl, mlnt a rrBgyar g.:ainek képwlae-
tíí| de mlutén nem akadl negyedtk, lgy ncm álltak atart}toz. Horonl k6ppen l(uba sem Jelent meg a
re'tnáL Ennek kijvetkeztáben csak ? csapat wett régzt a kijzdelmekben.

BaJnokr Frarrctaország 65apata /serrrrraru gchmetz, Georges Buchard Phtltppe Cattlaun Jean
Plot' Fernand Jourdarrt, Geoqges Tatntrrlér/.

2. olaszorazág /carto Agogtonl, Franco Rlccardl, Saverlo Ragno, Carlo q;ornaggta-Medlcl,
Renzo Mlnolt./

3. ogyediilt Áilamok /ceorge Calrran, Gugtave Helse, Trac;; Jtcke! Frank Rtnghalmer Jr.,
Cur*Íg Sherars, Nffguel dé Gaprtles/.



4, Belglum /ae neutelaer Xalrier, Henkar{ Raoul, Mwrd Werner, Popllmont Andre Janlet Ma,x./

A dijnt ben Franciaország Belgium ellen L4z2-re, Egyesiilt Átlamok ellen 11:6-re' Qla"szor-
szág ellen ped'ig 9l?-re gyíSzotl. olaszország 9.516.5 arár5rbarr gy zott az Egyeaiilt Áuamok, az
Egyesi.ilt Államok pedtg 8.5:2.5 arányban diadalmaskodott Belgirrm csapata Ítilajtt.

Pá.baJt6r 9gyén1 bajnok3ág. Indult 31 lndul4 ki'ztiik a hérpm firgyér t ÉuBáz lB. Be'rkíj tl_
bor bekeÍ{ill . tL 

'ordrrl 
bq .i kijz.ápdijnt3be, a}ronnan 10 vlv kedrtt 6 dijnl8bq Ennrk .edDé-

ÍÍye| 1. Gomaggla_Médlcl cArlo lT.A' 9 eyn 2. Buch.td Goorees F.R.{ ?' 3. 'A8o6to'r, cerla lTA
?| 4. Ragno severio lTr\ 6. schmotz Bat'|.'d FRA 6. cntt au FhlllpP FRA 7. c.r.lnen GéoÍg
UsA. s. D Ele{rckeláor xédor BE!'. 9. ThoÍált 6von svEi 1or s uc do '/doR.

I(ardcsapatbaJnokság. A nyolc nevez nemzetb l Franciaország és l(uba viw t távolmaradtals
a rajtt \ lgy ITA és az USA' csapatai kiizdelem nélkiil keriJltek a dijnt be. A rrÉsodik seleJtez
csoportban azonban meg kellett kiizdeni a dijnt be Jutás Jogáért

Magyarorsz g
I\áagyarország

Pllle-r, Petsclrauer, Glykals O-O.
Lengyelország * Mexico 10:6.

- Mexico t422.

- Dánia 11:1.

Nagy Ern 3, llletve Osler 1, L:itersdorf, Bloch, Hana n O-O gy.

a dijnt táblázata:
Magyarország x 9l1l 9'.2, 13:3.

lVtagyarorsz g x 911 922 1313

Ireng)relország 1:9 mx 1:9 8:8

olaszország 229 9:1 ux 9:4

Egyesiilt Államok 3:13 8:8 4:8

Régzletek a dijntéíbíjh
Magyorország Egyestllt Á amok 13:3

Pltler és t(abog 44, Gtykala 3, Gerevlc}r 2, llletve Falkner 2,

Brrrder 1, Busklrk és Armltage o-o gy.
Lengyelorazág - Egyesíilt Áua.mok 8i8.

Irengyeloraz g gytiz 5816o kapott találataránnyal"
olaszország lrengyelorgzá'a 9:1.

Marzl áe Gaudtnl 3l3 6ala.Íla 2, Renate Arrselrnl 1, llletve Pappée dr. 1. Frledr{ch, Dobrowolgkl
és Nycz o-o gy. Lengyelország 9:1 rrtán visszalépett a torrébbl kiizdelemt l.

I\ilagyarorelz g -, Olaszore;z g 9t2,

Plller ég Gerevtch 3-3, Petschrruer 2| I(abog 1, lllrrtr7e \tlarzl é Gaudlnl 1-t,' de Vecchl éa Re_

nato Angetml O-o gy. Marzl l:4-re gy zott l(a,boa, (}audlnl 5;3-ra gy6z tt Petgchauer ellen Az
otagzok 9:2 t*án Íetadták a t<yrrábbl kíJzdelmekeL Az elg aggz t M.arzl r[rerte, r{ána a rn8yarok
két mérkiízéel nyerve vezetégre tettek szetl,. Gaudtrrl egyenlltett. Ez volt az olaezok utolgÓ ay -
zelme ég a mqgyarok vlharog támadásal ellen nem tudtak eredményegen gzembes2Állnl. Ez volt
eddlg a magyar kard legnagyobb gy zelme az olagz Í l tLl

Olagzország - Egyes{llt Áilamok 9t4t

Magyarorazá,g - Llengyelorazég 9zL

Grrevlch 3' Petsc}ranrer, I(abos, Nagy Ern6 2-2. A. le4gyelek egyetlen gy ze|mét suelry rlzer.ezt,,-
Nagy Ern ellcnébcn.

I(ard egyénl baJnokság. Ebben tr \ZerseÍrygzámban z6 vlw6 Jelent meg a raltn 1. Az el mérk zések
nagy gzenz c7 Ja wol| amlkor az olaszok beJelentettélg hogy a kard egyérrlben aenr Marzl' grem

Rantg Arrselml nem lndul. Mlndketten hivatalog orr/ogt lgazolvánnyal blzonyltották' hogy sértiléselk
miatt maradnak táwol. A F[t elnijkének engedélyéwel he$etttlk de Vocchl és SalaÍla képwlselte a2o
olasz gzlneket.

rv.ox



A kilences dijnt t arnelyet a ktjzépd nt t kijwet n*rpon délut6n 1 rára tíiztek kl' késleltetté a
zsijrl elnijkének személye ktjriilt wita. A kiizépdijnt í beÍeJezése utárr a piractor.re Tcc}rrrik arra wa-
l teklntettel hogy a dijnt ben felerészben Cuccla, Íeler gzben Gtykals fog elntjkijlnl és pedig sorE}-
huz$,s u{án t x{ént meg{t,tapodás szerln| Glyklris wezetl'a mérk zégek els Íelé! Crrccio ped'ig a
második felét. A magyar wiv k ér{egijlve a Dlroctor{e Technlque dijntésérsl kiJerenteÉé\ hogy k.
em magya'r' sem olasz elnijk miikijdése a.latt nen hajland k vlvnl' lrarrem semleges elnijktjt kérnek.

A magyar ÍelÍogá shoz csatlakoztak al dijnttibe karillt amerlkal Hr^dÍrnanrr ée Armttage. Gasmrr Íg In-
kább magyar' mlrrt az ola'gz felÍogés}roz csatlalcozo , de a dÁn osler ég olasz felÍogáat t66te rr*gá-
éwé. Hosszasr tárgyalások kapacitésok és fenyegetések vége az let! hogy az elg cs rtét a hol-
tand Vayr Rossem, a FIE elnijkének helyettese Yezette, aklt r rrztán feladatát a lengyel Pappée dn
wette á;t. .^z oldalblrák személyéb'en tr kiivetkez mqgegyezég gzilleteth cir.nragna ITA Negy Ern
HUN' Galmarr EU és LeltersdorÍÍ DK.

A d nt tá'blázata:

1. Plllar (iyairgy
2. Gaudinl Gtullo
3. I(abos Endre
4. Gaemlr Ervin
5. Petschauer Attlla
6. !luff1116111

7. Osller lvan
8. De Vecchl Arturo
9. Armltage Normart

10. Satafla, Emtllo

HfrN x 2t5

IAA 5t2 x
}ÍuN 2't5 3:5
D. O:5 5:1

HUN 225 4zB

tU 3;5 5:3

DK 2t5 415

lTz{, 2tS 2z

EU 229 or5

ITA 1:5 3:5

5t2 610

5:3 1:5
x 425

524 x
4:5 2t5
225 5:3

5t2 522

L:5 z2

1:5 225

116 115

sZ 5:3

5i4 3:5
5i4 5:2
522 3;5

x 524

4tx
.2t5 3i5
1r5 4:5

fu5 14

4t5 4t,5

5z2 őz2

524 522

215 6:1
2:5 2zB

522 5:1
5:3 5t4
x 524

415 x
5t1 2zB

225 2tB

z2 511 I.

5rO 5:3 IL

5:1 ízt IIL

5:2 5t1 Ív.

524 z4 V.
4t5 5:4 VL
1:5 Et2 ]/tr.

5:2 5t2 VIn.
x 5:2 DL
2tx)(.

PÍller a krlencedik caiiÉélg egy vereséggel á$ rniigijüe o mÁeodlk helyen ll cauatnlnrrk
már két weresége vo$ annlkor Plller utols ellenfelére kertllt a gorr az oLa,gz SalaÍlávol. Di5nt J*-
lent ségri wolt teh t Plllerre, ho y utola ellenÍelén to dla4almaskodJorr. nehogy hol}versenybe ke-
riirJi5n Gaudlnlvel. Ez nern lg kijwetkezetÍ be, mert Plller fi5lényege'r' 611 rr'rdnybap .1,'66e 5ataÍlát
ég velg biztogarr rr}rerte az otlmptal baJnoksá Eol E;zzel szemben Gav4tnl ozzrrl btlazkálkedhetett'
hogy mlnd a három magyar versrenyz t legy zte.

Ennek a vbrgen)anek a leÍolyása tg cgak rneger sltgtte azt a rágt rgazgágo{ hog,Í a világ
legnehezebb kardvert('}tyo - a nras/ar kardba|nokség. EllentébGn a- oltnplával és Eur{pa,-bqtnok-
eággal ls, a}rol csak a dijnt k árutJék wtv lnkat nehéz Íeladat eIé, a 

'Egy11r baJnokságon mÁr kez-
dett l Íogva erÍjsen bete kell szállnl a kijzdclembe, maÉ rnár -z el6m6rk6z6sek Ío\yarnán ggzeko-
rtlltretijnk a legtobb wtv kkal és ^z eeetlegee vepeségek a dijnt be wat kor{llést6l Íoaztanrak nreg
bennilnket.

Xl. Ollmpla. 1936 - Berlln.
Bl zmények.

A barllrrl ollmplá't már gzerte a wltÁg rnln<ten részén céltudatos, a korobcll testngyeléctudomány
alapJán drll és mlnden régzletre kiterJed í f elkészulég eliizte meg.Hazánkban lg eredményes felkésztllésl
programot bonyolltottak le. Igy rr wlv sportban nem keveaebb, rntnt 23 válogatlverggn}rt rencr.zteks
kardbarr hete| n l t rben hatot, férft t írben ég párbq't írben ijtijt-ijtiit. A w4Logat blzottság lgy kiirry*nyit helyzetben volt ég o klatar<t-rlt ranggq66l nern ts tért el Ha a vátogat snak nem Is voltak olyarr
klsér Jelenségel, mlnt q n gy év el ttlne\ rnlndazonéltal a felkészlllést mélyen Jár elwl }rorc ktsér*
te' amÍ o rrirr társadalombarr nagy port vert fel

l"il táe Ferenci a Ma Yar Vlw Szijvetaég tigyvezet í elniJke, a hazal v rgenyéken, Igy a válo-gat versenyeken ls rrrérryre Juttatt a azl az elgondol sá| hogy a gyÍízelernhez a vivágban éppenugy két tuoki'llijnbség ket! mint ahogy azt a tenlgznét ts látJuk. Igy {l4 éIt s utrín nem lehet 5:4arányban gy' zn!, a csijtét addlg kell Íolytatnl, ,rrtg .z egytk fél két tue et rryt gzerez ellenfele Íe-lett' Ftl tás azérrt' tartotta sziikségesnek a szabálym dosltást, mert szer{nte a wlv menetek nagy ré-&
Bze 4:4-eg á ás rÍán legttibbnylre egy vltathat talá.lat gzerentsés megtt lése atapJán d lt el a:u
4
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egylk vagy a rruíBlk Íél Jawára' de az ltélet nem troz meg'qynrgvást az érdekelt vlv k részére. Szea
rlnte a két tuskiilijnbséges, gy zelem realisabban raÓrl a fennáll er lctllijnbségeket.

á1z arapJalbarr }relyes etgondolást sokarr mégsem tették magukévé. Az euánz k gzer{nt lehetet_
len kijzwettenill az ollmpla el6tt trazal téren a íenná,ll nemzetkijzl gzab tyokkal elleniétee rendelke-
zégek szerlnt lebonyolltanl a 'rtrr versenyeket, anl _k rog }ratásu lehet qtlrnplat azereplégilkre. Ha a
két tuskilliinbséges elgondolás he\rcsnek blzonyrrl s lgazságo3abb or d1aényr hoz l tre _ rrorrd'ták
aa ellenzék képwrgel l _5 Javaso{|a a FIE-rrek a szabá'ty m dosttáoát s legyen reltq hogy ofr tndlt-
wán)rát et le fogadjá,k De ez termégzetesén cgak a berllrri oltrnpta után kertlltrat gorra"

Ae ellerrzék á áspontJa nem tudta ellŐrltcnt a Saiiveta g erhalározáeát, r a válogat vergenye-
ket és mlnden rrersen)É a másodlk vtlágháboru kltiir eálg a két ruaktlliinbséges szabá}y szer{nt vlv-
trík a hazal pástokon.

Ezek alapJán kardbarr a kla.lalcult rangsor gzer{nt l(abps Endre, RaJcsárt1d IÁ'azI6, Rajcz51 [m-
re, .Gerevich Aladá'r1 Elerczelly Tibor ég l(ov cg Pál nyepte el a klkiirdetést F.ár{t t rben a rartg-
Bor a kijwetkezíí volfu Hlalz J zseí 36, Maazlay laJos 33, Gererrlch Aladér 28, Bay Béla dY. 2?,
lírl, ott 26, ZIrczy Antal 2o pon| N i t rben: Bogát}ry /noge'a/ Erna 52, Elek uona 5o, VarBha
llona 43' Horváth l{at 41, Elek Margtt 20 pont. A párbq|t rben o- rrlagyar azlnek képvleel{íl le gkl
Drrnay Pál 44' Bartha Rezg 31, Bay Béla dr. 29, Saéketyhtdy Ttbor 2t, Borovazlcy Jení5 22, 3,az-
zegh Huszák Ishrán L7 ponttat

Az uralotnra keriitt német nemzetlgzoclaltzmuÉ a propaganda cé{|alra használta .!el az oltmptáL
A német alapossáegar dolgoz rendez gég a slker érdekében néhÁny klváI oÁgrrlcrrak még a g7éF
rnazását lg 'ielnéztetlr rnert a hazal kijzijnség sowlnlzmusán nem tudoft uralkqdnl s csalr alc'kor volt
elemében, ha egeHg hat }Iell-ekkel iidwijztjlhette a trazal gy zelraekeL

Az ol|mpla eredményel. T rcsapatbaJnoks g. A régztvev 18 csapatot hat trá,rmas csapatb l
éu csopor'tra oeztották az L Íordul barr. 

^' 
vll csopoltba keriilt MagyerorszÁq,, Egyesillt Álamok és

Norrrégia"

Magyorország - Norrrégia 10:6.
Mtután UsA ls legy zte Notrrégiét 12:4 arányban, IÚagyarország towábbJrrrott a IL fordrrl ban ahol
Franclaországga.l és Jugoszlávtávat a.lkották a lIL csoporfot. ltterrl eredmények:

;T;ili"': !'soszra'i a t4t2

A IIL Íordul ban a kiizépdijnt ben' a k vetkez ere<lmény alakrrlt kt:
A csoport

olaszország 3 csrepatgy z.
Ausztr{a 1 ,' 24 egyénl gy.

B csopoÉ
Frandaorsz. 3 csapatgy.
N metorgz. 2 rr

l(lestek: Magyarorazá'gl 2 ceapatgy. 24 egyénl gy.
Egyesiift ÁlL t ll L? I tselglurn 1 rr

lÁ.rgentinaol'
A kiázépdijntéí részleteii

Magyororszá'g - Augztrla 8:8, 53 - 63 tusarénnyat g1 z }{uN' Bay dr, e Hátszeghy 1p,atz J|
}3, Gerewlch 2| ItríAszlay o gy. Irosert, Sudrlch, Irlon g Flgcher wtvott az o53ztr k csapa{ban.

Egyesiilt Áttamolr - Magyaro rsrzágz 1o: .

Lewls Joseph ég Pecora Wlllla m 4-4. Alesgandronl Hugh és Hrrrrd John 1_1 gy., lltetve Bay dr. és
Hatz J. 2-2, Hátszeghy o, ée Zlvcry 1-1 gy.

olagzorgzág - Magyarorszá'g 13i3.
Marzl és Verattl clrr 4r4, Guaragna 3. Elocchlno 2 sy., tllatve Bay dr, 2, Itátazagtry o, 1l Gere-
vich és Masztay o-o gy.

A dijntÍí eredményJéblázatat
Aueztr{a
Belglum
Nérnetorazág
olaszország

x
11t5
9:6

13..1

5it1
x
4tt2
9:3

Ó:9

L2z4

x
16:O

3113

4r9

O:16,,
x

o

2

1

3

tv
n
ur

t



.A i'qJnokcsapal t.rg]l.l! Bocchlno Glorglo. ' Góudlrú Glutlo' Guáragn Gitoccúno' M.'zl Gugt vor
Dl Ros6 lía' lo' v€rattl c'r.o.
tL Franct6orB'ág: éardérc Jq'rdlal Gar(rére tdou.ldr Bouanol R.nd 

',.noln. 
R.nét Bondoux R.ná

ÍtL Németolgzági cö6&úr &rvt'\ El.en.cker Julu.r H.ltB ,Atlgu6q lot{on sl.gd.d. Adam otló,

' RoB€nbalq! Eitalart.
tv. .du.át{q Lo.át{' suddcl\ FlBcher. ty'on' scttönb.utó.t.Idr Bayton
Tőregyad errrdmá'rye. Rósztvjv6 22 ncnEetbőt 62 vlvó' az I íoÉdóbór bvábbn.nt.36 vhÉ| kd'rur.
r hálom ÍEgyrE Bq/ dfj Mér6zlay éó galz J. A' & Íorduró Ó c.opor{áMl 2{ vl.v6 Júoat tovább
t(ijzEtk volt a hálom rttqgyar t.. 'A közapdöntő két c.opot{ja . köv.llző er.dmérTrt ho.té!
L csopoú 1. Ga.udt'tt s iy., 2. Bocchlno rT,{ 5 gy.' 3r (ialdáre A- Fxá, * ryi. 4. Eru EIEI 4 g!r.

*leatck: 
'/toyd 

GBR 3 !y.| vrtok. BEL 2 sya Ílátgzaglv o! 2.s.a Elá€rteckor D. 1 8y.
IL caopolh 1. Grr.aAgna lT.\ 6 íy.' 2. c|gtdr D. 5 Ír.' 3. Galdét. FsA 5 gy{ {. DÓ Bourglanon

BE.l, 4 ry.. Kl.stel* Bly dt 3 gy.t tÓmoln. FtaA 2 8|. I.e]rl, EL' 1 Ív.' !o-o't AUa o gv.
A iárbalnokaág döntólan.k tá'btÁzatr :

1. Caudlnl Glullo
2. De Bourgulgnon
3. Gardére Arrdr
4. Bocchlno Glolglo
5. Guaragna {Sbacch
6. Bru Raymond
7. Gardere Edoirord
8. Casmlr Ervin

ITA
BPI
F'R.A.

ITA
ITA.
BEL
F'R,.A,

D.

x
5

5

5

5

!t

5

5

2

x
2

2

3

3

3

2

x
1

2

4

3
1$

2

5

5

x
5

5

2

4

x
5

4
4

x
4

á

?
o

5

4

3

3

6

1

33
55
55
55
55

54
x4
5x

2

5

5

1

3

4

5

5
3

4

5

L
\ruL
vtl.
ur
V.
VL
Ir.

rv.

N l t rbaJnokság. Résztvett 41 vtrr L? nenzetb l
A dijnt táblázata

L. Elek ,Ilona }ÍUN
2. FIáas HedrrIg D.
3. (irasser AUT
4. Addame Jenny . EIEII

'5. Va:gha llona HUN
6. Mayer Helén D.
7. Prelss Ellen AUT
c. I'achmann t(aren DK

A. csoport
Franciaország
NémetorgzáÉ
Kiesett: Belglum

x
3

6

5

á

5

5
5

5

x
5

5

2

3

6

5

x
1'

4

3

1

1

o

1

1

4

5

L4336
55415
55550

,
52552
x5652
1r5'25
t '& x z s
255x3

t.

23 Ív.

vru.
28 vt.
31 VIL
19 rL
20 tu.

v.
A magy.r 5zlt'eknek har'Bdlk klpvlecl Jc BogÁthy ( Bogen) Et'ra.vott .rk! E tL 

'otdul 
L

csoport'áb.n Eyíiz Baldlng Dt< ou n 5!{._!e' !'ch.lt( svÁtc) .u.n 612-r., ve.zl Dorot}ty Locke EU
ellcn 3!5-rél Graas r AUT altan 3l&!c. ]a!d.aéma .u.rt 335_|.. t'sat a harolr +ara. gg.l Lr.tr{r
.r lovábbl }dizdGl.mb 

'
P&rba't FcBapatbqrnok.ég. Ra5ztwctl 2L 

^q'/.g4t 
cE!par.. A' cI. totdul ban ? c.opottoa qlkottik

2-2 lovábbket{llai. ca.p$ttql .A, .r|Agy r c.aPat a vL caopoÉbr kcíll ol.Bzor.'ág aB c" h.do^'átdr
tárB.gága ban.
,q' 

'nagyaa 
cgap'át éredmé'rye!! .

c.éh3ztováktA - MÁgyalor.záa a Llal 7 7l2.
Eeignann átr Ku'rt 3-3' vohrycek 1; 

'<trchtn6nn 
t tlz 1y., u.tva Drrrr.y 9ál lt B.''eBh-Hu3?ák

1/2' Bay dr. s szak.tyhtdy o ay. En al . ver . g8.l a 'ra8iÍr' cgaPqt kJYátl !. tov{bbt Luzd.t.Db l
. A ki'zépdijnttí kat naíy.. csopor(|ának ettdmány.!

x
5

o

2

1

B. csopoÉ
olaazorszá,a
Elvédoreiág

-

I(lesetk Portrrgálla
Egyestllt ÁlamokIrengyelorszá,g



.r döntő orédményei
Béjnoki olé€zo.s'óe /corÍtag4iÜ-Médtct cörto' M.tnBlal:otti Eduérdo. Ragno.slaveno' Pezzann AlÍredo'

' Bt'rrsatlt cér'lo' trliccardi Franco/
2. svédor.BzÁg /ThoÍeld sve'\ Dyr3sen GustaÍ' Al'ngrc'n QöBtq Gr6nÍ.lt H.nB. cáderin Blrgerl

BoBch wa't D'ák€nberg Han../
). Franclaot ézág /Buchard Geoageé' cötuau I'hiltpp€. ljullcux Honil' P€chérr* Mlch3l schÚ€tz Ber'

nandr wormsea Paul./
4. Nlmotország /LeKíon sleg.ted' Helm Au8usl' Á'dáln ottól Roge}tbau€r gteíani El.onécker JulluE'

schÍtjder Max/.
pá.bajtőr égyérú baJnokságban 6a tndr.rló lelentkez.tl. I\Áagyatprszág gzlnelt Barah. D.'É(i Béy 86_
t! dÍ. éB D.rnqy Pál képwlEelté. B6r{'tq é6 Dunay a tt. Íordulóban vált kl o mezí,,.|ybő\ cnúkoÍ 40

wiwó nágy tiz6s csoportban kilzdijtt a rovábbjutó3ét{' Dun.y 1 cyőz.|m€r'., ar6tott' d€ ezzal 62 arQd.-

rnónnyel nem JúottAk be a kiizépdö'|tőbe. Nem lgy B.y Béla' akt a u. 
'o.dulóbqn 

győzötl ö holland
DrieBbergen 6llén 3!2-Í6''az 6r3entln vula'rút elten 3a1-r€' a Poltqgál d. Eca IJ9.l ell€n 3:1-ro; \
dán söfenaeh éllen 3lo-ro' a chilet Elarruza clten 3:1_re. lnl8' A gört'É zdla*í'Et.ts elten dtinletlenre
wé€z€tt. caAk két weléségé volt az olasz Rlccaldl'ollen 1l3-ra és a aváJcl Fltting €lletl 2:3-rd

' wégzatt. tg!{ Rlccordi utrín r'únt ná.odtk Jrdott lél o középdi'ntgbe. |tl a 20 vlvó' l,il5glnt két 1o-et
csoportb.n döniőtto .l .r dóntőbejutás JogáL B6y caopoÉJában a köz€t'döntő kt'w€tk.ző e.edmérry-
Yry€t wá8ződött!

' 1. stlse Berg 7 gy. 2. RtccArdl 6'€y. 3. suverh I'GL 6 !y. 4. D!.Bay 5 gy. 5. Dt.ackenb€rg gvR
5 gy.. t<ló3lek| t<arrto. PotJ 4 gy.' Fttung EiváJc 4 ey.' LerdoÓ D. 4 gy.. d. B.!g.nd.ll BEt/ 3 gy.
ó9 dé &tuar BR^ 2 gy. A. tlz€. dönt8 végérédrnéíye 6 ki'vctk.'8 volt;

1. Rlccaldl lnlanco tTA 13 potlt 5. Deb€ur ch.!'!.. BEIJ 9 ponl
2. Ra€'no séwario lt^ 12 pont ó. sl}velr. Pon' 8 pon!

3. cor'lagEla lvtedlcl 7. sto$5é Paytüo'td BEL 8 PorÚ
Ctanr.lrlo lT../q, 12 poni a' canPbetl (irctr OBR I Pot

,Í. Drd<€nbe!é Han. svD 10 Dorrr 9. Bay Bél. dr. HUN ? Pont
lo. Z.rktkosta. (lRC 3 ponl

t<atdcá6'patb.JnokaÁa" J'tdurt 2L tr'.él''zal cs6pata".
Az ! 

'oldr'Ióbán 
a ma€ya! cg.iPat Dá'úa a. B.lgluln cÉapqtáwal kadtll ögaza. ElőBzör a lE€y.r.

caapót lépett pá.t!a é. 16!0 6rÁnyb.n tctépl. éuenÍélét
Mogyororszá6 - Dérúa 16.0

Eclc'etia| a9..vtc\ KovAca' RaJczy 4ó{' tu.tve ch.l.tl.n..q &cob..n. L.lter.dorí M gy. Bet-
gtun - Dá'la 9il rdá'l é dÁnok tet.dták ö továbbl c.öttékéL A tL tordrrlóbon caak 13 cs.Pal v.ü
raÉzq mert a 14. sv4c c.aPat. ké3.dei're!'kcdett A .tatnál a. czóí klzértrík. tg]' hát9m hÁrB.
éa egy nagye3 caopot+ot alékltottAk y'l íBgy.r cB.tpal abben A körben JtuBztdr é. Urrrarray táraa.
.ágábé korull

tredmény.k.
I\,lagyarorÓzáa - UrugrrÁy 14!2

y'! Ínögy6l' cBqPétban B.acz€llyt K!'boB. K('véc. ée Ra,|ceárqrl \dvotq Ut.ragtAy s'l'tekb€n ruuntóo'
tlatq' Rodíguez éá RoLrnd€. 

^,z 
uít4guüyi cÉapal két 

'yózÓlrnéa 
Rod_rlguea ór6tt.r Berc2et}y éa

t<ovác. €!l.'l /q,z o.ztrákoB 11!5 qúnyb.n dl.dalE .kodlAl. Unrg'rray c..Prúá íérotl Á' közápdaJntő-
be k.tÜlt rryotc c5áp.iot kÓt náeyeg c.oportlq o.ztottÁk atD.lyből 2_2 ketult a dórúőb.

.A' cóopoÉ B c-opoÉ
olt5'ol3zó8 xAEyöror.zág
lcngy.lo'ézÁg NatDetor.zág
Klc.€ttl Á'u.zttla t<l...tt! tlotló'rdt.' '

FraíGlro'ázág plyc.uü Áltltlolr



A kozépdijnt részleteil lvtagyarország - Hollarrdla 15:1. I(olrácq RaJczy dr, Rajcsányi 4-4, Ber-
czelly 3 gyíizelemrnel szerepelt lsmeretlen ellenfele Íiíl . Hagonl anírqrbarr végz6;lt lVla,gyarország
a németek ellen is' atrol Berczelly. Gererrrtc}r, t(abos szerzeiÉ tL-4 gyiízetmet és Rajq2ry dr 3_at.
A nrag5rar - amerlkal kijzápdijnt bell mér{c zés L4z2 atán)ru magya r gyÍízelemmel wégz d<itt ée ttt
Bercze\r ég Gerewlch aratott 4-4, I{'ovács és RaJcz1r dr. pealg 3_.3 gy zelnret.

A dtjnt be kerijlt négy csapat mérk zégeit a kijwetkezí' tábLá,zat szemléltetl;

IJengyelország x 1|15 3313 6!10 o gytízélam
Mcrgya.o.szá8 15:1 . x 1313 1016 t gv zQLb
Németoftzág 13:3 3:13 x 5111 1 gv zelem'
olaszorázáE' 1016 6|1() 11!5 x z gy lBl.rll
RéBzletek a diiÍÚ b t lÁog/trorBzág - ! trEyelo'.zÁg 15'1' Berca.uy. Kabo3' !(ovacg +-4' R6J_
c6ányl 3 gy.' A lengyel ct.'patban Domblow('lskl' Papée dr.' gua}l és zaczy|k v{voÚ. A' ut bbl
éza!.ezle Rrlcsálrí ellen a l n8yol clllp.tl ogy tlen gy6zcttnéln

olaszorázá8 _ ! ngyélolszág 1oi6

Plnton 4' Ivlará 3. lÁa3cloEA 2| Garrdtnt 1 gy. luetvé sobtk 3' ftéE'da 1| Dotrorvorakl } J
zaczyk 

-o 
gy' 

M6gya.ors2 g - N metorr'ág 13!3

Ez rrrÁí á2 ollnPlo Íotyémín a mááodlk talátkozég vot ql án a kél csaP t A kijzépd nt ben lr
tarákozott. &t J<ováca 4' Béfczeuy' Garewlc}t é3 Rajcéányl 3-3. ur tvo Joeqler 2| Hehr L' t co!
ás wahl o-.o sy' zetmlel gzelzott c |épatánat<"

. lvíagyaror3zág - oLBzorgzÁg 9!6

A2 lzgalÚE dtint caaiftéInek leforyáEáb l kl 'rnl\ hogy a fuérkai.éé telálg' a lyolcqdtk nBBz l8
ael{o'l m rten ha! dt A két c5.!p6t, g t elolnte áz ot ézok vezeBek áa A lBgyArok í ndl8 agyo'l-
lltettetí 4!4 LÜán azonbqn a m yat ok négy gy r'elmot oratva t! gugrottak ée 8ra.-fc vezG|tt lr. Bár
az olaFzok még két mérk zást 'ryei.te\ dé R6'cry dr. l tíitl a r D|6'rykod lket á3 t'legrryed a, Bor&
d nt kllencodtk caiiÉét' atntre az rrtolg mérk zé'.ra mÁr hem volt 3álkáég és Go.ávtch a,.6z JA
elnlrr!adL
R.rjcsényi ég Rajczy dl. 3-3. t<abor B Gorevlch 2-2{'luotvc Plnton 3. !'ÁÉclottá a GArrdrd 1
Itar.zlni O gy.
t<6rd egy nl bdnokeáa. Ebben ezámban 71 lndrrl Jelent m g a rqitnál d- hléqrzott kij'ultlk
a tand,ezí' németetq é3 a YtÉg e8ylk tegkap-elt.bb wiv ja' lr kardbalnok6á8 egylt e.áty.é.!
G B'nlr Ervln. A' caap.rtvar3enlr 

'ovaÍÉn 
.r lengy lek éllÓn| caap.lmérk z6gQn éuvoelbb te.tna-

.zetil séri.ltá3t ea nveda{t éa.' ak dÁlyoztA rne8 A k.rdva!3e'tyben val r{ezvátel&. n orosv.r
zln ket Gérdvlch At dÁr. Krbo. Endre a'é Rq'c.á'tyl tá.á k r'vt.é!e. A IL 

'oldrrr 
gy 

'alEet[íán áuv. marAdt 1 vt\. b r 3 hálo. c.opottot tkott6\ é oz.kb t 3-3 wtv ket{llt a tdtenc.. di'nt bo

A csoPoÉok eredman)/tabtázat4 A csopot{

Faure
Irolsel
Marzl
Gerevlch
Neuckert
Tdnder

E'RAx3655
AUTx655
I1Pr{. 14x5t3
rtuN12x-43
NIrD43x23
(iBR2555x

B csoport

' Sobr{k
Gardere
Rodrlguez
Gaudlnl
I(abog
Wler{ngen

POLx23252'4
EFR.A,5-5555
URU1.155í.
IT4,524x523
HUN2423x4
NÍ/D5o5'x



c cscrpoÍt

Wassielff
Segda
Pinton
Rajcsányi
Fuente
Lrosert

BULxS 555
POIr4x55
ITAOx43?4
HUNL15xA53
URU3555x
AIJIT2\351x3

Lgy tehát cr dcjnt be ker tt 3_3 magyar ég olagz versenyz | ezeken klvtil 1-1 holland, osztrák és

lengyel kardvl'v .

A dcint táblázat a k vetkez ;

1. I(abogEndre HIJN x 5 4' L 3 1 3 L 2 7 I'

Z..Vrarz,I Gugtanro ITÁ, 2 x 5 5 L 2 3 2 2 6 n'

3.GerevichA I{UN 5 4 x 2 3 3 5 O 4 6 III'

4. Sobik POL S 1 5 x 5 5 5 3 5 2 Vtt'

S.PlntoriVlncenzo lTA 5 5 5 4 x 2 3 2 2 5 V'

6.Lrosert AUT 5 5 5 3 5 x 5 3 5 2 l/nl'

?. RaJcsányl L. HuN 5 5 3 2 5 1 x 2 2 5 Iv'

8.Neuckert NÍJD 5 5 6 5 5 5 5 x 5 o Ix'
g.GaudlnlGlullo ITA 5 5 5 O 5 1 5 2 x 3 Vl'

A xL ollmpla kiizdelmei lezajlotta\ de utána lsmét éwek k wetkeztek, mikor az embedség

békés feg16rerel nem Jutottak gz hoz. tvÍár n'938-ban, a pijs\réni világbaJnokság ,tett a fenyeget vé

vá1t kiilpolttikal heÍyzet miatt érezrrl lel.retet:. a fesziilt helYzetet. 1939-ben az Eur pa-baJnokság

megrendezégérer már nem is keriilhetett .5or' mert az olagzok lemondták annak megrendezésétz kl-
ttirJ a' IL rrilághábortr" (.rotytat1ut<.)

ll. Ionil Eil[rB$sz nBmzBlhiizi mrbaltoruePssnil
í-. I{ulcsár Gy zi5 FÍUN 3 gyííz'

2, Schmitt Pát HUN 3 ll

3. Jr.urg NSzI( 3 r'

4. osztricg István HI-IN 2 ll

5. Erd s Sándor HIJN 1 t| 23/ra tarátat

6. Glger sUI 1 n'/1* tatátat.

?. Peth T'6"szl HI-IN

8. dr.Tiir k Ott HUN
9. Vlllányl Zslgmond HUN

10. Geuter NSzr(
11. Hehn NSzI(
l.2. Erd: s Gábor HUN

Holtverseny rrz L helyért:
I{ulcoár s'chmltt 5z2

I(rrlcsár - Jung 5:4

Schmttt - Jung 324

A kiizépdijnt k:

^l
Ktrtceár Gyi5z6 l{tJN 2 gy Schmltt Príl HLIN 1 gy ogztr{cs I 2 8y.
Erd g Sándor 2 Jtrrg Nszk 3 '' Giger sUI 2 

'|

Ktegt.ekl
dr. Ttiriík ott }ÍtÍN Vlrlányl HIJN 1 'l Peth HIJN o tl

Hehn NSzK Brd ns G, HUN 1 n Gouter NSzI{ O t

cJBl



líErtSENVR I TIíERSENYRE

hz etstÍ n i t r táiékoztatÓ
L972. j.rrr.3o_<in rende'zte az N/rysz a Játékc*iarnokban az els feln Ü' n i t r táJékoztat t.
A Í]3 rrevezijb l cs.-:'k 58 rrersenyzií lndrrlt et mert az e1í5z napon junior n i rrgyéni baj_

Hiányzott az ln<lul k ktjztil B bIs trdik is, trkl olinrpiai berJnok éde*lapJát B bls Gyurát gyá-
izolj<r.

!{clsszu kihtrgyás után istnét pástra répett Gulácsy Ndríria *;.' I{rrllárrvi l{atnlin igr aklk.r
dijrltcíbe wereket1ték nrai-l'uk,ert.

A selt*jtezíjk ttz csoportban follak le. 3*3 versenyz' jutott to''ábi;- Nagy me'glepetésre Si-
lÍrr:r11[f'y, Il.1rrt-ty és Hr*csey kIestek.

A rlrásodik íclrdul t hatgzor S_ijs csop:ortbarr vivták 4-4 tcrváLrbjr.rt val. EZ a fordql a papir-
í cl t't rtrt j t."l qy é b t+n z ajlott l *:.

A }r.rrnradik forclrrl barn rrégy 6-og csoport viwott és 4_.1'..*.=*rry' JtÚott a ].2_es kijrmérk -
zéses <liint tle. ltt rrrár fokoz dott a werseny f.esz{ltsége és nétrány ismer't yersenyz , tijbbek kij-
ziltt .Llcrr'sicry, Ncírrreth és HaJzer klelr:ett. Dijnt be jutott vigzclnt Varga, Halrnosi és Szab Erzsébet.

lvl.ir ir ctijrrtíj e'}eJén rnegugrott a j l r,.iwri Topdrrsi, aklvel cgtrk ReJttí ée Maros tudott lépést
ttlr'tcrrti' A végérr felnyonrult }rozzájuk a kltiiníjen haJráz Száray. Ez a sorrencl azután mÁr nelm

is v.itltclz<rtt. Gulácsy trét csijrte tewiwása után íáradtság miatt wisszal pett.

Értékes t(opcsárrdy és Szolnoki kitijrr helyerzése ig.
J l viwtak rnég clr. Menrlelérrylné, xollányi, sas és Halrrrogl is.
A reggeltÉíl estig tart verseny eríjs megterl}elést jetentgtt a verae'nyz knek. Egyesekcrr eg-

teÍelé tlrár a klnreriiltség Jelei rnutatkoztak.
Vitathell , hogy a n krrél vrrn-r: értelme egy tlyen 'lnon_stop" 'Y rsenyÍtek, vigzont az ia lgaz,

tti.lt:-y rtttlqrltuttrtttt, klrlerk a koncl_icl Járr varr JawÍt,.rni val jer etz t-'d'zí5knek.'
A \./er.::'trlly s;lr_lrl=zeri,i kelretel< kijzt Íolyt le' megfelel birágkodás melllett. Elek Ilona ég I(ár*

p.iti Rr,rrlt-llÍ í bireíknak a fegyelmezési vonalán gentrni érdenrleges dcrlguk sern volt.

A werser?v véÉ{eredrnényer o kijwi-.tke_z :

]. 1Dortlasi lldik /Elp.vo"ti,, IVíete<rr/ 12 gy.
2, Rejtíí lldik i1r.lip'oozsa'/ 11 gy.
3. Maros Magda laVsCl 11 gy,
il. Száray MríÉa /ap.Varos Meteor/ 1o gy.

5. Koprcsárrdy lVtárta lnvscl 9 gy'
6. Szolnoki Mária /u1p.o zsa/ 9 gy.
7, Sers Márta /np'vor s Meteor/ 7 gy.
8. I(ollányi l(ata'ltn i]3p.V.Meteor/ 7 ..Y.

-9. dr.Me'ndelényi Tanuísné /nvsc/ ? gy.
L0. Hírtmosl Julia /Hsq/ 6 gy.
11.. I(,irolyfi rtdit /BVSC/ 4 gy.
L2. Ya<t ,sz Éwa /osc/ 3 gy.
13*14. Var"ga. M..rrla.nn IAVSCI 3 gy.

szabrí Erzsébet /_rrvsc/ 3 gy.
15. Se..rergi Otga /U1p.O zsa/ 3 gy.

(}ulácay Mátta lusn| vlsszalépett.
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Az elsti Íérti t r triiékoz atÓ

L9?2. jart,21,-én rer-ld'ezte az Nl\tsz els feln tt ÍérÍi t r tájékoztat versenyét tr Játékcsérr*

nokban.
A ?5 newez' kijziil 62 vlw lépett pástra.

A,z elsíj fordr.rl t 7.2 csoportban wiwták 3-3 továbbjut wal. Meglepetést keltett Scl'rnrrr, I{owács

Inre. I(omatits, Hasszán, Ábratrám és Vass ki.esése. A lruíeiodik fordul ban hat csoportbarr 6-6

wiv<i wirrott és négyen jutottak tovább. E fordrrl b, l a towábbjutásra esélyeselc kcizijl lv[ay' Soltí

és t{unyadl esett kl.
A harmadik fordrrl ban négy 6_os csoport r"-iwott és minden csoportb l négy wiw iutott a

16-os diint be.

t(emény harc után Irászl dr., orczy, tlerkovits és Fijredi mondott bucsut a ver:'enynek.

A kijzépdijnt erednrénve-

L csoPgrt
I(amut L. 3 gY.

Szlowensz\ir L. 3 gy.

Gyarmati 3 gy.

Szakács 2 gy.

lI. csoport
Czakkel 3 gy.
I(amut dr. 3 gy.

Szab Ir. 3 gy.
Szlowenszky

L 3gy.

1II. csoport
Perjámosi -3 qy.

Szab S. 3 gy.
Nyomárkay 3 gy.
I{r,rnftilw3r 3 gy.

[V. csoltort

Marton ,3 
i4y.

Ptrp J. 3 gy.
I(oy{65 rstwán 3 gy.
Takács _l ot'r 

=r.

Koller
5zász

2 gv.
o gy.

Eriiss
Fiiredi

1 gv'
1 gy.

Arczy
Berkovits

2 gy.
o gy.

l. Gyarnrati Béla lts.o z'a'|

2. Szab Sánclor lv.nazsa|
3. l(amuti IÁszl. |Fvscl
4. Dr. Kanruti Jen lsVsCl
5. Marton l.stván |u.oazsa'|
6. Czakkel 15|ycín 1V.vreteor/

?. Ttrkács Antal 1Vasas/
[J. Szlowernszky Istwár_r 1Vasas/

LászL dr. 1 gy.

Herlrny O gy.

13 gy.
't1 gy.
1C) gy.
10 gy.

l"o gy.
10 gy.
B gY'
7 gy.

9. NyonÉrkay ac;n 1V.rvteteor/

10. Szatr bászl' |v.nazsa|
11. Szakács Gycirgy |usn!
12. PerJárrrosi Sárrdcrr lavscl
13. SzlowenszkY I-,ajos lVasas/
14, l(urríalwy' Péler iVasas/
].5. l(owács Istwán 1V'rvre'teor/
16. Pap Jerríj 1svsCl

n.jgy harcot a gyíj_

Szakács részérÉíl

István s Pirp

(t .gy.

6 gy.

6 gy.
5 gy.

5 gy.

5 sy.
4 gy.

4 F;v.

Nedeczky (iyiirgy

A 16-os ktjrmérk zéses d nt ben végig a wálo ,atott hatos tagjai vlvta'k
zelemért. arnely wégií a legkiegyensulyozottabban wiv Gyarmatinak sikeriJlt.

Qicséretre mélt a sulyos sériiléséb l fetépíilt Takács j helyezése.
A tijbbiek terJesltménye hr'rllrirnz wcrlt s ez ki.ilijn serl Szab lrá'szl és

rzolt rneelep .

A flatalabb generáci b l dicséretet érdemel l(ovácb István, Szlorrenszky
Jen .

A velrseny f biréi dr.Felkay András ég dr. Zékány .á\ntar woltak.

A verseny és a bíráskodás szinvonala J kiizepeg wolt. Az egyenl gy zelmr:k esetén az
Index dtintiitt.

Egyesek panaszkodtak, hogy tr verseny tlrl megter}rel wolt. Véleményi'ink szerint a rendki-'

viili megterherést Jelent nernzetkijzi cjsszecsapásokon csak kemény telkésziiléssel lehet ere'dnré*

nyesen szerepelni.
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INNEN - oív'vA'v
Az U.D zsa 7.972. JarruÁr h 9-én lII.o. p rbaJt nzersenyt rendezettaz E trijs u cat termé-

ben 39 indrrl val, aklk kijzajtt 10 TIL o. versenyz volt. Igy a verseny mlnÍíeitetL

EREDMÉNYEI(;
L Hajdu Béllr IJ.D zsa 6 gy.
IL dr. P ka Ia osc 5 gy., m. /nonat P.osc 4 ÉY., |zaxtl IV. Bir A. oFc' 4 gy l2skrl

v. Bácskat A V.MET. 3 gy., lzaut| YL. |Zaombor IíBSE 3 gy{ |ezxtl, Vu. /alrua S HSE 2 gy., VIII.

/stégerAKsI 18Y.

I(ijzépdi5nt b l egett kll l(urucz csEP.| R nawári U.Do' Marcel o9c ég Gcícz csP.

A Szolnok megvel Vlv Ezprrelsét Szolnokon a'z arnobi versenyeket rendezte:

@orgz.II.oszt.párbaJtrvergeny5tndulval.Eredmény:
L P ta I Szolnok 4 gy., tr. Ballány lJ.osc 3 'sy., IIL pakal J cizolnok 2 gy., tv. Erdel Gy.

OSC 1 gy., V. I(a-tocsai L Szolnok O gy.

Lg?7. nowembec 2Lz org.z. IIL o.Íft. t rvergeny 32 indul vat. Eredmérryrl

I. Tolna I( Szolnok I gy., It. {faho J. Szolnok 7 gy. Ifi. Szab Z.S,zotnok, 5 gyt IV. L rlnc

z ETo 5 gy., V. D b6rhegyt p; ETo 4 gy., Vl. Fekete I szolnok 4 By., VII. Honráth IJ Gyula 2 gv,

u& Erdész B. Gyula 1 8y., DL Verebé'yl T Szolnok o gy'

1971. novemQer 2B-án: orsz. II. oszt. n l t rviwrís 1a initul val Eredrnény:

L SzatrrÉrl Gy-né Szolnok 7 Yq II. Turcsányt L lfgzm. 6 g,y., m. Szentigtvány E. Szolnok,
tV. Bakos L. Tszrru 5 gy., V. Német E. Szolnok, 4 gy., VL Pallér A Dvsc 4 gy', vn. /seuer }v{.

Szolnok 3 gy., VIII. Buzás M. Tszrn 1 gy., DL Molnár J. Szolnok o gy.

1-9?1. december 5-én: erez. I.o. ffl. t nrerser\1rt rendezett 18 lndrrl wa.L. Eredmények:

L B.Nagy P. Szolnok 6 9y., n. Elari Í Szolnok 6 y., m. Pakai Gy. 5 8y., Ív. G. I{"lss 4 9Y.,
v.Zlmonyiz4gy.'VI.DáwidP.3gy.,VILPakaiJ3gy.rV[I'I{'alocsalt3gy., lX.PaletinusP.
mlnd Szolnok 2 gy.,

orsz.tÍl.fiutrcsapatwersenfrendezett1ocsapatlrtdu-
l rral. Eredmények:

I. Szolnokl MÁv L csapata, II. /Szolnoki MÁv rL cserpata, III. /I(ecskemétl D zsa l. csapa-
ta, tV. /Szolnokt MÁv In. csapata, V. /I(ecskemétl D zsa II. csapata, VI. lBékéscsabai vTsK l.

csapata, WI. /'lttjroxszentmikl s l(inizsi I. csapata, vtn. /Békéscsabal vTsK It. csape.ta, I)(. /Ti'_
r kszentmikl s Kinizsl II. csapata.

9zolnok I. csapatát képwlselte: Dáwld P' Gyergy l Ir' Zimonyl z. és l(aloceat Í.

A Szegedi Postás Sport. K.ijr Szegeden Lg7t. nowe'mber h 7'4-én orgz. IL ogzt. n l t nrrrr-
serlyt rendezett 1_6 lndul rral. Eredmények: L |Pruszka Á s gy., IL /Czabat I. 5 gy., Sz.P st6s,
m /.ewéa l<.gzEaIJ 5 gy., ÍV. /T th A 3z. Postás, V. /n'p'yart Á éo \fL /Ha1au Á Hodtkijt 3-3
gy.' vII. /.lamntczt<t E.áz. Postág 2 9y., DL Elercl Gy. Sz.Po.1 gy.

A wergeny ném mln gltgtL

44-oryehé4t-tlgrteEuÉ- L97t. ncrvembér 21-én ÍÍl. ogzt. kandversenyt rendezett 18 indrrl6-
vaL Eredmények:

L /Csefr G.O. lp.6 gy., II. /X<rvecs P. Szeged PO. 5 gy., m /Senaor E. HodtkiJt 4 By.,
IV. /egri Ir. Etékégcgaba 4 gy., Y. |vwsztal lr.or.Sp.3 gy.; vt. /nntér Z.Bákéscsaban rr'IL /r'etetÁr
E HoDlKoT 2 éy,, rrrn /nácz Z. Hodikijt 1 gy.
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A ZcrltregerszJ?gi D<izsrr l,J7 l. rtcrwember tr<r 2É]_rin IIt. c:sr.t. rríji tcírversenYt rc"ndezett 18

in cl r..rlcival. E)r't-'cl r rre:l r'7 r:l< :

t. /xaitár Zs. I(tjr'rrret-rcl '? 9'y., n. |sr-ttwás I. Zalaeger szeg 6 9Y., 11L /ntlonyák É' I(ijrmend

5 gy., Iv. /wágrrer 1.S..qy., V. 1V.rrgtr I. 4 gy., VI. /Faté r Zs. 4 gy.' VIL /I(erekeg J. 3 gy'' Vm' /c*'-

p I{. 1 és Winkle'r Zs. 1 gy. /V-vrn-te mtnd Zalaegerszelgi Dí:zsa.f

A l(ornárolrr nr. (ivt1gys ze:rt.Tata 'Lg77...-*'.'r.r 28*án [I. .rszt, n i t rversenl rendezett

2a részlwew(ível. Eredrní:rryek:

I. /T th I. Pápa 8 gy., u. |tlérlcz K. Cty gysz. 6 gy., Iu. /Bátori V. Pápa 5 gy', v' /narta

K. l(onuírom .1 -{Y., V' fDcinr ti)r t(. Pápa 3 gy., VI. /cy rvári Zs. Sopron 3 gY., WI. /weuer G' T*_

tabánya" vnt. /Rclmtéhner É. s.r5r.o.' 3-3 gy.

Az lJjpesti, D zsa srC... Lg7L. nowember h 2B-án ors'z. n. oszt. egyénl párbaJt rrrBrge'nyt

rendezett 21 régztvev wel. Eredmények:

l /carrai K.s.I. 7 g4Y., n. /ncta BSE 5 BY., ttl. /Ptntér U. Do.4 í,;y., Iv. /Hamzi Y, Metgor 4

y.r v. /f,anarrart U.Do. 3 gj.r Vt. /xaiser HSE 3 By.,.VIL ffj. S,zanlszl HsE 1gy., Vm. potnat

K. BSE 1 gy.

A VPsas S.E.- Vlw ezakosztálya !g?)-,;.--".r 5-én L ogzt. kardversen1rt ren irezett 4o in-

dul wal. Eredmények:

t. /Torday K. H5E. 6 gy., u. /oea lráq/ U.Do' 5 gY.r lII. / cerelrich Gy. Bvsc 4 8y., IV. Nagy

Gy. Vasas 3 gy., v. /ráuor L Vasas 3 gy., vt. /ceuért N{. Vasag 3 gy., vn. /cutácst BVSC 2 gy,,

VIn. /szepesl Vagas 2 EY.

A k zépdijnt b l klesett: Szlá.r4r, F'r lic\ R nay' Jakab.

Nlv s verseny wolt. A nevezettek mlnd megfelentek.

A Csepel S.9. Vl.rr gzrrkosztálya Lg?L december 5-én rÍtijr werserqrt rendezett 40 indut wan.

Eredmények:

1956-os. évJárat: t. /a'mtner Csepel 5 gy., II. /ctrnesÍ Gisdcju 4 íty., ru. /citirisg l(omárom 2 gy.,

w. /ca1aos G dijll 2 gy., v. lzc;rt6n Csepel, V[. 5zán Gijdijll 1 gy.

@L/trrateszCsepel8y.,E./BartkMEDoSz6gy.,[I./snaerCsepel
6 By., w. fmre K.$.l. 5 9y., v. /Gtjuner I(.S.L 3 gy., VL /Gonoa K.s.Í. 3 9y., vtl. /xtrary MEDoSz
2 gy., VT[I. /oougs K.s.t. 2 éy., DL /vitáus Csepel 1 gy.

1959T91 évJÉrat: r. /nuz usepel 4 gy., II. /xowáce MEDOSz 3 .By., III. /volnár I{.S.[. 2 gy.,

IV. /Kenderesi K.S.I. 2 gy., V. /Hegediis MEDOSz O gv.

A Budapestl S.E. 19?1. Xtr. 12_én Lo. fÍt. t r*vet'serr1rt rend eze , a VtI. Tanács'krt. 9.sz'.

BvSc rrlw termében 31 indul val, 26 Lo. és 4 II.o. viv val, 1 kÍtlÍajldt olasz résztvew wel. Ereid-

mények:

l. I{owácg t. V.Meteor 7 gy.

tL Totnai l(ornét BgE ? gy. /leoltrrersenyben 5:3i m' Czakkel I.V.MET. 6 gy., rV. Fata.lln K.

Szombathely 4 BY.r !za,za!, v.soltt A H6E 4 gy., |zarzs|, vL orczl Gy. V.MET. 3 gy., V. I(owácg
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{. l'I::E 2 gy. |s+,zzl, van. t(oller F'.V.MET. 2 gy., |sa, n| tx. Héry Ir. HsE' 1gy.

lJ werseny, rangas maz nnyelf

A kiJzépdijnt lc l klese,ttek: I{unÍatrry, Vas.l-. Torán ITAIJI Halmt V.MET, Vas HSE, S.zá's'z

$.MET, $zlorrongzkl Vae, I(rémer osc HaJdu lJ.Do' Tolnal NIBSE'.

tg? 2.Janruár h 9-.én rendezte rneg a 
"rru". 

." al z {,'116r glmaraclt Buda?.g$|' IÍYeo Fot-
n tt l{ardvergenyét. Úndutt 34 versenyz , 29 Lor 3 IL o' éo 2 IIL onztÁlyu. Erodmények:

I. I(ocsis Imre HSE 6 gy.

tL ,I)ordal K. s gy |zarss|, m. I(ijrmiíczl Ce.U.Do 6 Éy., fza, s7/, N. /dr.Moravcslk E. Vagas
4 8y., lzs xt1V. /cerewlch Pál Bvsc /3o ktÁ \IL 1tla.mmarr,g F.Vasas 4 8y., /sr xt/ tm. szepeeal Ll.

Vagag 3 8y., |sz ut|. vm. /szrávt G.HsE 3 gy., |s+ *t|, pq Frdllch P.HsE 2 g;y.

A kard csapatversenl a pontazámok iisszegezéee r á'n a bud"rpestl HsE nyerte.

A,FudapPstl VSc tg72. Január h 9-én IIL o. kardversernyt rendezett 52 lndrrl wal a Bvsc
tanácg krt-I termében, 15 nL o és 37 ÍV.o. versanyz vel.- EREDvrÉNyrrx:

L Muhl A Vasas 6 gy.
n /Náget v.BsE 5 8y., IlI. 7!.arkag A Csep. 4 8y., |zs xt| rV. Íe.u J Vagag 4 gv lao }st/

V. 1\Á/erner A ('.Do 3 gy. |zz w| u. /ratács L Gaep. 3 gy. /sr n lyll /nagány L. Csep, 2 gy,

Vm. /nalogn E. MEDoSz 1 gy.

I(i5zépd nt be woltak rnég: Pallat vAs' t(ondor KsL l{anaffa vAs' Bart k MEDoSz.

A werseny mln sltett.

A Btrdapestl }Ignrré$ S.E. L9?2. Jarruár h 9-én orgz. lrlo. fÍI. t nrersenyt rendezett 48 ln-

dul l'a\ ebb<íl 17 IILo. és 31 w.o. versenyz wolL t(lrendett f btnÓk Palágyi J zsef' és Toperczer
IÁszl wolt. EREDMÉNYEI(:

I. Kolczonal E.BHSE 6 gy.

11. Polgár P.Vas 6 gy. /Hortv. 215l, Íil. /szitagg T. HsE 4 gy., Iv. pánosi t<.U.Do. 3 gy.,

lzs ut! v. paui A vAs. 3 gy. lzgt*l VÍ. /xoog LI.BVSC s gy'/ao kt/ Vn. |1zab I. HSE 2 gy..

vÍn.. /Égenl a' BVSC 1 gy.

t(iizépdijnt be wolt mé.g: 1Fessedik KsL Sárhidi tJ.Do., Maszlay HsE' I(owáce s.HsE'

A werseny min sitett.

KlTUNTETÉs

A Magyar Forradalmí Munkás-Paragzt l(orrnány a Nagy okt beri Szoclallgta Forradalom 54
érrfordul ja atkalmáb l a testnevelés és sport ter'{-iletén végzett eredm nyes munkássága ellsmerés$tll
ésspoÉtertlleténwégzetteredményesmunkásságaellgrnerésélJlaMagyar
Vlw Szijvetgég volt elnijkének a

MAGYAR xÉpxijzrÁnsa,sÁa s!'oRTÉRDEMÉRp'M'^lllAlvY FoKozATA

s l(arácgon}rl l/ losnalq a Békés megyeil Ylv 9ziJwets g elntikének a

MAGYAR NÉpxijztÁnsasÁc sPoRTÉRDEI\dRr;v. g.zvsT FoKozAÍ.^

kltitntetést adomártvozta.
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SpreaÍico .. . . Bertinetti . . . 19 7?.
Az L972. éwi versenyéwadot a párbaJt rvtrr k kezdték rntlg leghelmarabb, amlkor nre4i elentek

január 22.-.én a milán i Soclelta del Giardln ban a SpreaÍico MarÍo errrlékver!'eny raJtjárlál, arr'.'.ly

a lí:grangosabb párbaJt rversenyek egyike eg méltán mondJák a szakemberek a ''párba.jt r-r,,erserryek

W1mbledon''-Jának. Ezt a versenysorozatot 1952-ben inditották mc-lg, igy rriostani klirása a XXr. sor-
gzárr,ot wlseli. ,4z, elmult két érrttzed alatt rzéd i k ztjtt 6 franciát és olaazt, 4 mag',vart, 1-1 szovj+
tet' swájcit, németet és ogztrákot ta.lálun}c. A rnagyarok kijzijttSÁkowicsJ zsef két' izben is gy ze-
delmeskedett Íénvkorszakában, 1955_ben ég 1956-ban, Gábor TamÁs ]"963*ban keri^ilt a gy ztesek
kozé, mtg 1969-ben l(ulcsár Gy z ollmptal naJnokurrk bizonyltotta be, hogy méIt kezekbe keríilt
a s5preaÍlco wándord.{. Tawaly az olasz Granier{ Nlcola lett a gy ztes' nagy ha,rcban utagltotta ma-

ga mijgé a Schmttt _ Erd o S ndor _ I(ulcsár - Nemere kvartettet.

Az, ldán L2 nerrrzet 1?9 wersenyz Je Jelent meg rajtnál. Az |. fordut brrrr csak az alacso-
nyabb osztályu hazal mágodklasszis wett részt, a mlelnk csak a II. fordul ban kapcsol dtak be a

kiJzáelembe 144 vergenyz kijzijtt. Erd s ifi a gy zelemmel, I{.tícsá.r és dr. Ti5rijk Ferenc 3 gy ze-
lemmel 5. '1 wereséggel, dr. Fen)rvesi 4 8Y. ]- vereséggelr mig Schmitt 5 gy zeLernmel ker{Jlt towább

a tIL fordul ba. Ebben a Íordul brrn 72 vIw t2 csoportban kiJzdtjtt a továbbkertllégért. A mogyarok
kijziJl'ttt E'rd s Sándor wált kl a mez nyb l, mert cgak 3 gy zeLme wolt ég 2 weresége, mtg a' ti5b-

blek 4_4 gy zelmet gzereztek 1-1 wereeég mellett. 23.-án reggel kerijlt sor a IV. fordul ra, annlkor

36 rriw 6 csoportban kezdte meg kilzdelmét' I(ulcs{r, dr. F'<rn;1vesi és ctr. T rijk glkeresen kiizdijtt
meg ellenfelelwe| de Schmttt 2 gy zelemmel és 3 vereséggel a klesés sorgára jutott. Az V. fordut *

ban 24 vtw 4 csoportbarr kilzdijtt meg a ktjzépdijnt be wal jutás Jogáért. Ez csak l(r"rlcsér Gy z *

nek slker.i'llt mlg Fen1nreal 1 gy. 4 weregéggel, T r k Feri pedig 2 gy. 2 veresréggel kiesett. A
kijzépdijnt berr l{ulcsár blztog wlvágsal harcolta kl a towábbkgriJléat a diint be, amelynek táblÁzata

a kijvetkez eredményt mutatJa:

Istrate
Giger
I{ulcsár Gy z'
Granlerl Nicola
Ladegeilllerie
Jung

1. Ladegalllerie
2. Kulcsár Gy z
3. Granleri Nicola
4. Jung
5. Giger
6. Istrate

ROUx5
SUI2x
HUN52
ITA24
FRA24
NSZK 2 3

TRA 5

I{UN 3

ITA 3

NSZK 2

sUI 1,

ROU 1

4555
5555
xOs4
5x54
44xI
555x

1

t-

3

3

5

2

L6l23 terlálattal
zolre 

:

221L8 r

241t3 í

241L3

22ltB
16f 23

2011.9

Ezek szer{nt a verseny végeredménye a kcjwetkez :

gy zelemmel
x

il

x

rt

I'

.' A k veltkez napon {a v rQenyz k Jawát aut buszon á Vltték Vercelllbe, a}rol négyea, nernzetek
ktiz ttt válogatott, párba,jt rceapat-versen5É rendeztek a Bertlnettl-tr feáért. E'zt a versenjrt negyed-
lzben rendezték meg az olagzok. /or. Bertinettí Marcello lgen klwál és sokoldalu olasz wersen)rvl-
w wolt, az Lg26, évt budrrpestl Eur pa_bajnokság kijz ns gének kedwence./ etsd klirásárrr -1969-ben
ker'ijlt sor' amlkor a francla cbapa| ]-971_ben Jobb e-gyént gy zelmetnél fogv{r a mqgyar cs_apttt ds
tawaly a kltitn napot elfog olasz csapat volt a csapatveraeny gy ztese Vercelllben egyeni ver-
sen1rt nem rendeznek, de a Bertlnettt-cga.lád álta.l íelajánrott 'tAraÍryrrpéen-t az a \íerBenyzíí kapJa'
akl a csapatverseny folytrmán a legti5bb gy zelmet aratJa. 197o-ben ert az értékes ctlJat az olagz
Saccaro, 1971.-ben az olasz Muzlo nynrte el Schmitt el L 

Il



Az ldel verseny is nagy slkert jelentett o rendez knek, s nem kis rneger ltetéet B Ve1.gaÍrl6Íl
résztvew knek. Három 9 ymás utáni napon wersenyezrrl és még kiízben utaznt ls, nem csekélyrég.
A' magyar csapat taglai azonban birt{ík a fáradalmakat, és r.rgy a csapatversenyb ! mint az egyént
értékelésb l dladalmasan keriiltek ki. A' csapatverseny eredmény t a kiivetkez táblázat tilntetl fel:

ITA O S ? S Ogyzelem
NSZK1Lx10S2"
F'RA96xSX.n
HUN''Lt11 10x3'r

Részletek a csapatversenyb6l:
Magyarország - olaszotazág j-1:5

I(rrlcsán dr. Fen)rvesl, Schmitt }3, Erd s 2, llletve Testonl 3, Saccaro 2, Granler{ ée Muzio
o-ogy.

Magyarország - Német Sziiw. I( ztársrrság 1!-:5

Dr. Fen1rveal 4, schmitt 3, 'I{ulcsár és Erd s 2-2, llletve Jung és H 'hn 2-.2, Geuter 1, Behr o
gy zelemmel.

. Magyarorazág - Frarrclaország 1o:5

Dr. Fenyvesl és Erd s 3-3, schmltt z |éa égy kettíís vereség/, I(utcsár 2, llletve Flouquet 2,
Lradegalllet{e, Jeanne és Reant 1-1 gy. \

.Az ilAranyepéert' foly egyént értékelés eredménye:

1. Dr. FenSrvesi Csaba }ÍUN
2. Jr.rng NSZK
3. Schmitt Pál HUN

4-6. I(ulcsár Gyí5zií,
Erds5ndorée
Geuter NSZK

sz.Í K.K.

U[nán - maguar iunior UáI0gatott uíurÍméProzés
L972. lan. LA-22.

pera tar' B-e'c"t: 1. Demén y lÁszl HUN 5 gy.
2. Befa,Jev URS 5 lr

3. I{'ovács Gyula HUN 5 lt

4. I{.ucser URS 4 tt 29/31 taf.
5. Nyecslporanko URS 4 tr 3O/3O ,r

6. I{'lrllcgenko URs 4 n 3\129 Í
7. Zarugyenko URS 3 tt 3Ol2? !r

8. I(oleszow URS 3 ,, 33128 ,r

9. Jaroszlavcsl URS 3 ' 36125 tl

'd

Csapafversenv: Magyar vál. - Ukrán wál. L 13:11
Slomodl LLJos 5, I(ada J zseÍ 3, Demény ÍÁszlr és Arrdrá sl leáe'z:i 2-2, t(ow cs Gyula 1 gy.,

ltletve t{ucser 3, Be!áJelr, Cehanorr és l{oleszow, Nyecslporanko 2-2 gy.

Magyar vál. - Ukrán wál. lI. 1313

Somodl L,aJos 4, Andrásl lÁezl 3, Demény laászl , I(ovács Gyula és Kada J zseÍ 2-2 gY.l llletwe
Zaragyenko, t(lrllcsenko és Nyepocsatov 1-1., I{oszenko és Zadalov o - o gy.
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Nltr.Egvénh

1. Halzer Judit
2. KuszllnaJa
3. Nyuf tlona
4. Lozakova
5. NyeszmlJa

Csapatversenv:

I{,olczonay 3, lmreh,
BugaJenko O gy.

I{'ard- Ee.wénl: í
2.

3.

4.

5.

6.
' ?.

a.

9.

Csapatver6enrr!

HVN I gy
uRs 6 rl

HUNSn 2Ll2A reJ,

uRs 5 ,, 24127 '
uRS3" 2+1L9..'

I

Mezííszegedl Izenke 3 il

RelowszklValérla ffizl|

Bakonadgya UR5. 2 n

I(rawcsenko URS 2 tl

28/36 tat.

33F" t'

32133 'r

34/29 rr

33/SS 't

35fsl- "
3613L rl

3slze

6.

7.

8j

9.

26119 'r

261L9 'r

26lLB r

291L6 n

Magyar vál. - Ukrán wál. l. 13:11
Nyrrr llona 4, I(ada Ág',.=, Relovszkl Valérla 3-3, V.ez szQgedl Llenke 2, Hajzer .Jud'tt 1 gy., lttetve

, I(uszllnaJa 4, GriÍina 3, I(ravcsenko és Lazakova 2-2 gY.

Magyar vál - Ukrán wál. IL 13:6
Relovgzki Valéria 4, HaJzer Ju<tit és l(ada Ágnes 3_3, Nyur 1lona 2, Mez szegedl lrenke 1 gy.,
illetve Etak lrq Bak NadgyJq NyeszmeJan 2-2 gy.

Párbajt r. E.evénl: ]'. SaJbazján URs ? gy.
2. Bijkow uRs 5 n 2?136 tar.
3. L/ellkow UR5, 5 x 2?133 ',

4. Gar{n URS 4 ,, 30/33 n

5. Székely Zolrtán HUN 4 u 32134
6. I(olczonay ETn HUN 4 'r 34lg1 l
7. SzergeJev URS 3 n 3Sl3O l
8. ZorJenko URS 3 n 3Ol2S r
9. LJebeglnszklJ UR5] 1 t.

t

Csppgtversenvl

Ukrán wál. l _ IvÍagyar wál. 916

Bilkov 4, IrJellkov 3, Garin 2. SahbarJán o, llletve Székely, t(olczonay és Imreh 2-2, Fé4,r o 9Y.
Magyar vál. _ Ukrán wáL IL 8:6

Fá'ry 2-2, Székely 1 gy., llletve SzergeJew 3, Arrdr|usin 2| Szrlro$anszk{ 1'

Gellért Mlkt e
Tábor lstwán
Nébald RudotÍ
Nagy Gyijrgy
Tébor Sándor
Moszkalenko
sztciutclrtl
Bondar
Skarlta

HUN 6 gy
HUN 5 I'

HUN 5 ''

HUN 5 II

HUN 4 II

URS3m
URS3''
URS3'l
URS 2 r

Mag;rar wél. - Ukrán wál. I. L3:12
GelléÉ Mlkt s 4, Nagy Gyi5rgy és Néba"ld Rudolf 3_3, F'ut Gyijrgy 2. T bor 5,ándor L, illetveobo{enszklJ 4, Szktbtck{ és Grabar 3-3, Szohan, Skarlts 1_1 gy.

Magyar váL - Ukrán vál. II. 73..L2
Nagy Gyiirgy 5, F'iit Gyiirgy 4, Nébald Rudolí és Tábor Sándor 2-.2. T]á'bor lstván o, llletwe To_dorcrrz ég 9ztarogzkotszk{ 3_3, Bondar Mogzkalenko és Cilpesz 2-2 gy.

A magyar vlv killdijttséget Polgér J zseÍ szakÍelijgyel wezette. A kuld ttségben szerepelt
m g Bárány Ár6áa, dn Pap Cgaba, Márkus Tibor, Szerencgés Rudor ée Wurm PÁl. A werge,nye,nrendklvtlll egemény nem tijrtént és rendklv l barátságos kijriilmények kiízijtt Íolyt le.

P.J.
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Dr. I.{AGYKÁIJDI csABA
pszlchol gua, edz

A $purtulÓk p$dholtigiai lelkgsnítgsgngk mridsngrgi

' L rá.r.
.,l' v.!.-!rrpo!ttráJ.' dlll a' .Db.Íl kultulÁ t{azát.\ Í ca{e á' .Bb.r| iaikalc{.rltar ír trJ-

leB'lar gqlálo. ! don olqla D9i o calldíl'a.ab lrprdl. l td'rd nqg'robb .t.dE ny.k aralé.. l'l'.
Ján r rpor{crodn iryrrr .g!rt 6l .' .8a.' l..llultrr. barár!Érryo.abb rmjrrylhr{nulÁrcr. r\ Io,k zíd
er.dltá'tyek .lat{.a atd.k b.n .Porlol nák tro..za'r lA'.l4 !.'rd.'e!e. r a:anrerryu ..t'a.Íova_
lnAtb.rl k.tl ra.'t v..n' e. 6hor d nt6 naÉ'a{.b.'r .t6ttl tl' technlkd ár taktl*el rl Lérzltér loryl.. A'
.r.drnány.k.t tehát llzrkau.a D.aaLpozy't. Á, .poÉolét .'onb.n JA...'t rt| ott k odlílg. hoíy o
rltlndts t 'bb.t .dz.ílli .!w !i.8v!t . á.| .la egy...íl.n |d - . .r!.raLhplárok árrt.*. Blzqrlror
Ír.nnyl.agil ''apr race"na Úlá! obrotdlv o&okb t ..ln tc}t t t bb.t et!Éa zÍr.L l{Á16 dnar 3r n6orrtÁ-
.ok ltánt LGzdték ard.kl d'rl. F |l.rfl.t{aki hoíy q tt'tt.l oldAl tn ll.tt teua..n .Dl.'t]'.8Ótlák Ö p.'l-
chlk.l l.n]rez k.L .\ pu.zt6 Í.tl.tn.rá. tcraá.zet...n nllg nen oldott ee8 o klírdééL !n d .t p.á-
chol gla bek Pc.o!á.án6tc tudomán!'o. ldtáeelc| wanlr6L. E8y.nl re lehát mág .olráig !t ..dl 6.éal
ay.korLt' wagyls nrt5 napJotttkb.rt l. .o\ tlod.r'rn k nqvez B .d2 .rcnd.!.r &r6rÁb.n egyolda.lu.
ídk r-{láordahr b.álutd.áaot nlkr & A,' ltyen ár'er lél lnek az a htbÁ|r' ho6y a' enbert .por{l.-
wékenyBag Eyakort.táq az .dtést a. ver..nyzést' c.r{'ln .. tzotrr tetJ.. bényare c.BLl|ntl.

A Péáchot glal íotké.zlté3 lénvegében ogy .ere8 kud.rc .redmérty.kánt , ott .rz étd kl das
kiJzépPontlábq. 

^ 
.poÉgyako}trt ttibb.'Á' ...ttel .2olgál arrnart b|zorqdtÁeÁllar hogy A 

' 
et ben

l&t' , t.c}Ü!&ar 
'olk 

.zilllsaggd Í.nd lk.z vel3ényz k lát.' lqa ok n lHll .3z.roppa''nAk a
apottkilzd tmék ao!án. sok aaaptaffi) valB.ftlr' ntnek kelatt buc.t' llonrdant az a!anya.6tÉ8l
vAgy J h lyez 3ekt l méÉ .er. 6k rerrr .dz8lk netn aondo .k lderab.n arr+ tr gy tlktteg lr m '-
f t..l en 'Íotké.zlt.ak ket. sok.'or - ae é, k|szi..'do'Í' dolog - a' ela6 n gyobb krrdarc oly.rn Pazt-
ché. traumát okoz. hogy az 4a.2 3PottÉly.rrdáéfa banlt hatá.t gyako'ol. llyen lehel blzoiqror
.rron'ali l w6l belegej tét.!.|n é3 tehetélén.68. Álatlpbs p tdíkkqr élwe tgy Óziuethett.k mqg zok
a nier nYvlv k. aklk éz .dz t.retBb lr tt ndcnklt lFJy zne\ d. a ve.3 nypá.lon 6 gyén8 bboldan lr
.orra ktkaPna\ rz oly qtt.taÁk d<lk vltágcrueerc kape.ek' de .tlen'.l-.lk ,élenrétab n rendre ld-
k6pna\ ! klváJ blrk z k, .tdk .gy blzor5ros uonÍéu l gzémberr nlndtg, téh.telteh.\ a ragyo8
liJv t.ch'tlk v.l r ndclk.z 

'l 
d. a ta.cc..t| n('t t{u. helyzeEklhqer. Lbdarrrg k átb. s'lnt. véé n l-

ld'u.otolrl l.helne a p ldÁkal a klll nÍéte kud.rcokr l' am.ly.k gllnto klkérryézerll tték . gyakorlall
f'.k.mb.f kb l ér v....nyz kb l a' ls&tr^ A p.zlchol g'tc trlk aát r lnlnl

/l' gy6kotbtl tapa5zt.tatokAa iJ..z.8ezve lrr.g l.h.a a[aPlt rrl' hogy q p.zlc.hol á,la! vogy r6vr-
den p..lcNk l Í.lka.zutt.ag . .potlkuzd.llrek kt{llku. .'aka.zÁban lgen telent . t nyez vé vétlL.
tapa zlqlAa 3z.t{rrt - ezt blzonlllt|ilk r' h.xlk t otlop!.l tap..'t..lAtok t. -. k rél ery. rt ludÁau
v.r'..'iyz(ik tj..'.c..Pá..tbl .r ket{tt ld ay zl...r\ .}l P.'lchtk u.8 

'obban 
ut'a . rneal.t't.L.o_

kd ( cérÍetada't v.rá.ny''g.tottl. Í.l.l ..aatudal .tb.). A, .'uksag.. &'bbl t.nerllál .r p.zlcha. .ay.n-
srrly megtaÉá.Ához a a.lké.zilliáa3 rzqlgáJtaaJ. á. cldi'nu.t nalk8zé.ék Bor.ál. t<rltlkur ...l.kba'l
azt loh t tno'rdant. hoay éz eg .' .'qkmál lelka.'lut.aa a. .d'.tt.é!l áll.pot vrrecny.e!.dmany.k-
bén val reatlzáláaát a p.zlchtk.l 

'blk 
.'iLlt.a8 adrA tB.a"

Mlt at nk p.tlchtkd a.lka.tlla..n?

P.'lchol atal vrgy pa'lchlk l í.lka.zlta.n.k n v.'.!r n .poltol kn.L a ve!6.!ryr. vala' lr&l
.t k .ztt .a| optlnállr p.zlchlkal átttpotbé ho'á.áq .tn ly .d'.tt.ágán.k negtclot6 cr.dméqr.k cl-
aÚ.ar. t..'l kap...a. A, 

'etka.'lta. 
.l .eg,lu c .poÉol p.zlchol 8lAl Ít !.mban k.dv.z b.áltl-

t dá.Át . v.r.am'r.t amoly.t t!á.kapp.n nobltl'ád . ka.'enlébl.k l. h3lr.znek A p.zlchtkrl 
'.t-ka.zlta. pÁrlru'aDrc.an' ai'k.'or t.l|...n b.t.á!y.i!v. h6tAd q' ul.t6 spor'táa .'éklrán!ru lolkJrd-

tá.av.L ki've á' .d'a.'otyéEtot a. ktlli'nii.on ltay.l.nb. vo.zl a v.rB.ny.k.|
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A felkészitésnek tehát hosgzarr tart e!Árásna}q mlndig hat tényez nek kell lennle. A ven-
setryek ldeJén azonban kiJlijnijsen sulypontl szerepet kap."Ekkor a verseny el tt és a. verseny Ío.-

lyarnán kell hatását k!elt.d",'a epor'tol ra, akér egyazertl 9a7 buzditásr' ak r bonyolrrltabb elJárás
alapJán tijrtértilL A Íelkéozltég terrát fetoszthat egy folyarnatos tratággorozalra éa ennek csucspont-
Jalra, rrag1rls az e-3yszerl pszlchés befolyásolásokra.

A Íelkéezltés elkijl ntthelíí az egyérrl s a csoportos bánásm <t szer{nt ls. Az urt. egy r
sportol kat kiJr n-killiin. vagy klsebb csoportono.n foglalkoztathattrr}< az egyeg e{ár nokkal' be lé_
lektairl azempontb l els gorban az indlwldrrá s kezelés a dijnt . Ennek megfelel en a személylség
lél;ktant tényez k keriilnak el térbe. A csapatsportot tlz knél ezzel clzemben a hangsrrly a kiiziie-
ségl, a szodálpszichol grd szempont felé tol dlk.

A pezlchlkot Íelké gzltég feloszthat a rn dgzerek atapJá,n ls. l<ét Íi5 l lektarrt hatáslrárry rlz;l'
rlnt a m dszerek egytk csoportJa aktÍwtzÁl , serkent hatásrr, a mástk vlgzont passztv, plherrtet ,

a klkapcsol dÁet el seglt eredményekkel Jár. A m dszeret artatrna zága Ítlgg a sport gl ée spor-
tol pezlchés áltapotának kijvetelményett l" A pszlchot gial Íelkészltég azonban nem caodaszer,
nem alkalmazhat a kemény ét gzlnvonalas edzések helyett, harrem csupán azok Íontos klegéazl_
téselként. És ezt egy plllarratra sem szabad s;zGrm el8l téwesztenl.

F ként az ut bbt meggondolások mtatt kell kiatakltarrl a szakrnal éa pszíchtkai edzések meg-
felel ijtvijzetét, arnelyben kijlÍijlcli, f ként szorrJet sportol k már meglehet sen el bbre lérnalc. E,zéti
a szaklroda.lombrin találhat ijsszeg pszlchlkai felkészi égben alkalmazha6 e!á"á"t rr sorozat kere_
tébén kijzreadjuk. ( rorytaqur.)

PONTVTRSENY

A2 egyesi,iletek tjggzesltett /nazal + nemzetkijzl versenyek/ norrleredmé7rye az L97L. é'rrben:

1. UJpestl D zsa SQ
2. Elpestl Vasutas SC
3. {asaa SC
4. Bpestl Honwéd SE
5. vrvt Egyetértés SIr.

6. Onroeegyeteml SC
7. Bakony Ve.q,yész TC
8. Szolnokl naÁv sp,
9. Pécsl EAc

10. Szombathelyl Haladás VSt
11. Caepel SG
12. Szegedl P stás SI(
13. Budapest SE
i 4. Dl qgy trt \rlDK
16. Egrl \n{ SK
L6. Szegedl Egyetemt O1 StC

7,7. I( zpontl Sport Iskola
18. Pépal tttÁv sp
19. IKARUS Alba Régla sK
2C.. zd! I(ohágz sE
27. Giidtiu t Eg,yetemi .qc

DrrrrauJvárosl l(ohágz stE
23. 9opronl ÍvÍAFc
2'4. I(eclkemétl D zrra Ac

, 9dg tarl nl t{'oháez sE
Tatabányal Bártyász sc

192? +

1AO? +

L2t'9 +

L7,s7 +

1O5O +

1135.5 +

409.5
2A6 +

314.5
230 +

244
232
230
L72. +

180
130
94
a2
75
74
60

60
5

40
40

40

3379.5
2703
2L77
LL?7
L25L
916

60

30

20

r 5306.5 pont

- 4510 n

. 3396 rr

. 2334 tr

r 2301 rr

r 2O5O.5 tt

. 409.5 rr

.346l.

. 314.5 '

. 26o^ rr

)' 244 n

- 232 tt

r 23O tr

. L92. rr

t 1Bo rr

r13On
-94ir
:82n
!?ll.'l

.74

.60t

.60n

.55i'
!40lr
.40rr
.40l

t-g



sz.e'n tÁszl, :

Ami a kiinyvemb l kimapadt rrr
A ÍeprnreÉelglr kar ér k z g. erepe, lelgnt Fáee a vlw4sPanr. és. ÍelhasznÉlésa. hsrszn-oglt.íga,
az oktatáEbarr.

El szijr a ÍegyveÉelen kar ég kéz szerep re gzerertnék rijvtden rámrÍatnl a' tarrltyánrr _ a wl-
w - vonÖtkozá.ában.

^ 
rDé.teroknck á]uand goadoq nehézsáe,et J.l.nt n t nlhányok fí/Let ;y izéae, r6szoLtatá5. a

,ag)avcrt len k.zuk ékahrk halyea t'aíÁsára as zok r ndeltetégazertl ha9znátatáf\

,{ Fatdwlvá.ban - tntvel a kaldtnozgé.ok zcimmet Blkban tijÉ nnck - .r Íegyvetielen kéz é5
ka" !3[9!!g!y9=É-ég9!9p.9 l !Íyegabén elhanyllgoÚt.íl . aDeklntve azonba'lr hogy . íegywertelon ka-
ron éB kézen "-"tt totátotok éÍvénycaok _ a táJdalom cga* rÉadÁa -|' éz okb l l. q.tánJato. - l ._

zán léére3ztétt wál.!l - a b6l kezet mozdulalla'rul d c6lD n taÍtalil

sa Íeíwereknat elt nberr - .rhol A legcaeké}yebb tiifzB- ae3telcsav.rodáá a !.lálql pontos-
9ágát lesz| kockára, a'za yeázé|yezle|l - lgen íonto3 gzerepe van a Íogyw rteton kar B kéz h ly 6|

cállrányos tar{Ásának aB h66znátAtÁnal. D" gg9!L!9-!g@ly!=- gze.epét l Íilggetténi.4 a
ki'ntyed bat kar_ B kázt.rtás az áll g széP3ágén9k éB gyérrl woltáltlk Íokozá hoz l. t!ozzá!á.|r).

Mlnden ktg - l oloittéktetonnok lllnéí - ri'ezletnek íontosgá,iA \r.r', ,'"'"""t"""., a Í69r/v9r{elen
karnak ég k znek a v uak' Ö tomporok alklában val lartág nak" 6bban w6l átl6nd meqmArad.ísá -

n.rk g ebben .t áIkbalr w.rl mozgotÁsáhakl Mlvel a kér a kézhál a ltrlnd9nkod hetyzetének nEgÍé-

lel ll:ányban caqp dlk le' ezért keu wlE'yéznl hángBulyozottan r csukl b l tazán Ínegliirt kézíejl
u,jak lrányárar t.r'táBái\ A kltijrésnát lr Íilge leíeg glkban tajrtén lecado dÁsd q leg}rvér.telen kar
nak c.6k!5 az en' tctt' holyoB kllndut áuás meuett blztosltott|

A ÍÓ8!.vertelen k6itlak'a ktti'réB ! .z dbb l wlv állásba val vl..zamenetel kpoÍdlnÁlá.l
ki'Y.-iolményelt látnertetnám raiwldon.,

!c!gé".-g!- a rzrrrrla beí.JczéBével edk egybe . Íégyvertelen kar mozgllaa;

q-kltilrésbi'l hélryÚelkqléeqé] a Jobb láb sark nak a talajt l val elgzakacásáwal indrrl meg
a Íegyrzertelen karnak íemel il mozgása g a wlw állás elfoglalásával egyrrzon ijternben tcirténlk a
mozgás befeJezése;

az el re-Íelkerlég!él pedig a hátul lév láb el revltelével e.gyldeJtlleg, azza'| egygzelrre, kell
etkezdenl a Íeg5rertelen kar felemelését s annak meg rkezésévei egyez iJtemben kell bcÍeJeznl
a karral l,: a wlw állás elÍoglalását.

Sz lnom k*rll a fegyverter]n r.e"'rek ég karnak - a wlv k kiJrében dlwatogsá vált _ helytelen,
meg nem engedett h'asználatár l ls. A Íegyvertelen kézzel-karral wal 'Védés-hÁr{t sn nem m lgen-
gerlett és azt a versenybt - flgyelmeztetés után - tatálattal bijntetl. Ézétt nagyon lldvije megszoknl
a tanltwárryoknak. hogy a ktjzelharcn l a Íe_qfrveÉelgn karukat-Fezuket - égzrevehet en, klhangsu_
lyozwa _ magagba emelve tartgákl

A felg1rwertelen kéznek és karnak nemcgak az egy g wtv l mozgások végrehajtásánél - az
egytansuly negíSrz sére, fenntartása, cr gyorEaság felÍokozása stb. - Játszlk Íontos szerepet, hanem
b|zonyos tu"chnlkal mcrzgáeetemek nregtanulásakor, a mozgások Jobb és gyorsabb érzékelésénél lo
m dgzertanl geslgÉgg! - íelhagználhat .

A horrzabb ma.qyartízat helyett tlgy pár gyakorlatl példával gzeretném az elmonclottakat kij-
zetebb hozn!.
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a/ rregÍogatJuk a tanltvány fegyverteten kezéwel lg - a kosárhoz kiízelebb eetí hatrradnál -
a kardjának a pengéJét s llyen kétkezes ÍogÉssal végeztetJiJk vele a kijlijnbijz hárttási és vágást
átmeneteket' helyben ég nagyon lassanrt Ha egy pár ilyen kétkezes fogáesal végeztetett mozgás
gyakorlás után áttéritnk a csak fegyvereg kézzel wégzetl Átmenetekre, meglep en tapaszta'rJu$ hogy
milyen helyes érzéketéssel fog|a a tanttvány- végrehaJtarrt a legkillijnbijz bb átrneneteket.

b/ A markolatklengedések és wleszafogágok gya'korlásánár /a pengeérzékelés, uJjer éa moz-
gékonység el lskoláJa/ a tanltványok nagy százatéka a klengedéssel egyidejllleg 'a kienged uJjak-

kal /nagy_gyíirtis-kta/ la mg_eszunteti a maTko-lattal az éttntkezÉst, q Íog{sL.a tartÉst. Ez pedlg lgen
nagy hlbat Mlvel áltrtános - gyakor{ - érzékelési hlbárr5t warr sz , leg|obb - prewentlve - mÁr ugy
kezdenl a gyakorlást, hogy a helyee érzékelés és wégrehaJtás - kénYlrzerlt m don - biztositwa le-
gyenl

Mogt lg a kard kosárhoz kijzelebb es harmadá'náI vagy kijzepénél fogatJuk meg a tanitv ny-
nYd, a fegj"vertelen keze négy ujjánarc els lzilletelvel a.pengéJét. A tenyérb t wal kiengedés meg,-

kezdégekor Íeg5rvertelen és ujJalw! enyhén hvzztlk a pengét, mlalett a kézpérn t l kiengedJiik a
markolatot, llyen m dszerrel - a kényazer{t }relyzet réwén - a kleng'ed _wles:za|luz ujlakkal ,a maf-

kolatérlnlkezés megmaradl A wlsezahuzásnál - klln<lulási helyzetbe wal rrisszatérégkor - a fegy-
vertelen kézzeI enyhe ellenállást fejttlnk kl, emelwe ezzel az ujjak Jobb érzékel.ését. Ezek a gyakor-
latok lgen lassu i.ltemben - másodlk-harmadlk_negyedik kézhelyzetekkel - wégzend k'- egyrészt a

lobb érzékelés, másrészt a csak egy kézzel végzett wéiErehaJtásoknál az lrán1rlt utJak /h velyk-mu-
tat / ég a wlsgzahuz uJJal< dlfferenclátt ritmusalnak elsaJátttÁsa végett. la' vezet í uJJak killtinbijz ,

wáltakoz gyorsasága, a vlgszaÍog qtJak lényegesen lelassltott, hlrz mozgása/.

c/ ':rarwiv állásban a feg;rver |tar vagy kard/ gomujdt a Jobb kezének mutat - és nagyuJjatval,
a hegyet pedtg a bal kéz mutat ullával fogva tartja a tanttvány a Íeg16rerét e llyen beÁlllt gsal vég
zl a ki,ll nbozíi tÁwolságszabáIyoz lábmozgásokat. Ha gyakorlás alatt a taunltvány sulypontJa hlmb -
l dzlk, akkor a legklsebb sulypontkimozdrrlás kln+Í{vttva ét értara ig érzékerhet e4 kÍvgtQdilt, a fegy_
ver két végére - az ul|akhoz. Bzzel a m dgzerrel - tllkiir nérk ls _ tjnkontrollal gyakorolhat hi:
Fátlanul a tanitványt

d/ Haeonl cétlal _ rnlnt az el bbt példánál - ugy is gyakoroltatha't1uk a tanltwányt ellen rzé-
ges érzékelésgel helyesen, ha' két kez t a csip íJére helyeztetJtlk - hilve}ykuljakka.l hétra felé tartrra
és mtntha_Eeze-iw.el vlnné. toln4 el re_hátr+' .wlzs?integ sl.kbaJr a sulypontj t..

e/ A hárltás határolésának és a befeJezés t{tnrugának Jobb és gyorsabb érzékeltetésére pL
karddal a kvart-hár{tásnál, a véghelyzetbe érkezéggel egyldeJttleg a Íegyvertelen kezének erryeré_

wel és a kardJának kosaíávat |ltapeol tr _ mozclulatot haJtatunk végre a tarrttvánnyar. /axár leckézés
ki5zben, akár ;jnéll egyénl gyakorlásnát/. Ez a mozgés wgy n zzen kl, mtnttra a Jobb k}ét ijsgze_
csapná a bal tenyeréwel. Ha elgy p rszor ilyen e!áréssal érzétceltettiJk a tanltvárrnyal a hetyea. tla_

tárolást ég a beÍejezée tltemét-r{tmusát, nyugodtan áttérhetijnk a t bbt hÁr{t6sok gyakorláeára - t|tap-

='á:'' 
"é'k"' - s. látnl Íog|ulq hogy lrzokat _ a bal kazének segltsége nélkill lg. - remekill végra

tudja haJtani.

I a'z el re-lép snél, el re-ugrásnál vagy a kltijrédnél - amrrnnyiben er slma, el Jel nélkillt
;obb láb tncritásnál és a sul;pontnak klmozdltéránél, el rerrl el nél - érzÓkelésl nehézségek mrrtat-

koznak, qgy - rávezet -segitésk ppen - megÍogatJrrk' calp melgasságban o balettrudat vagy .r bor-
d sftrl nregfelel fokát a Íegyvertelen kez vel e llyen beállltáooal gyakorrrlvq a tanltváÉy érzékelnl
fogla a nelyes sulypontelosztáet - tartást _ tolást s a rlma lndlt st.

A tovébblakban a téma meste.d. vonatko?áBalvat gzeretn k Íoglalkoznl a telJességre tijrelnrés
mlnden lgénye nélkiJl.

Ha gtatlgztlkát készlt nk egy-egy nagy wllágverseny résztvgv lr l, láthatjuk, hogy - ki.iltjnij-
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$en er gzur fegyvereknél s f leg néíl wonalon - az lEdr{t k ll-..qalább 4Q_96-o balkezest Ez a tény
is erláhuzza a"nnak a gziJkségességét és igényét, hogy a megter tiíreke{Jen- az '|iJ_s'yeflenePb'| ke-
z{wet ls-mestanullt lnaqas szlnten oktgtnlt Ezlrányu lgyekezete ég fáradoz sa J llbefektetégn ég
hag?nogan tériJl a kés bblekben rrlssza a tarritw6nyok eredményelvel.

A,z'llgyetlenebbr kézzel és gzokatlan oldalr4 tr nyu leckézés gzÁmtnlan kérdést iSlel fe|
és tnost csak a Íegyvertelen kéz sokréttl Íelhaszn láol lehet sá3etr l szeretnék beszétn| 'Jgy .!

csoportos, mlnt az egyénl oktatással kapcsolatosan.

Mire. mlkgr hogwan használa ég hagzn lhatJa Íel a megter a Íegyvertelen keaét oktatása
ktizben? Ezekre a kérdésekra klmerlt választ adrrl _ egy dkk keretében - lehetetlen Íeladat, ezért
o rijwld felsorolágokat egy pár példáwal wirágltanám meg' Í leg a saJát gyakorlatomb l.

Az els kérdésre - mlre? - egy sz val ls felelhetilnk: eokÍ4é5gl lgy: Fsmrrtetásra' indités*
ra. terrip adásra" lránvltásra- rrrozp'áevezetésre, Ínoz.é'áskls retre. Erggltésre. -ké-lwezerltésre. utánzás*
ra. .rltrrrjrs-. .iltelnrezés-. kijzvetett és kijzvetlen mozgás rzékeltetésrc.. i.gazitÁsrg, lavitásra. .Íl.qvelem-
f glt4wá s ra" hirrghelvet! eqitésre .stb-:& stb.

A felgorolásban szerepl fogalmak lgen sokrétiJ és bonyotrrlt irssze*Íiiggésli megteri-oktat i
telwékenyeégeket tekarnrr,k, s tartalmazna.k; a gyakorlatt alkalmazáguk szlnesebbé, gyorsabbá, htrté*

konyabbá, eredményesebbé teszik munkánkat. A mtt rptkor hogyan kérdéEekre ijsgzevontan igyt*lr
gzenr válagzokat adnl.

A Íelgyvertelen kézzel végezhet bgmutatás won.rtkozhat az eeyc6 _ helyes és htbás - llá-'
s<rk, ta'rtások, kéz-, kar- és élhelyzetek, t mad és védést átmenetek, rltmusok-i,ltemez sek, uJJak,
kéz_ láb koclrctlnálások egyldeJiileg két trányb l végzett, Jobban érzékethet bb, szemléletesebb, íe.l-
rragyÍt<ltt--lelaggltott formában val , hangsulyozottabb é""ék"lt"té"é"g, q"_'íl"t*d

Kezd k esretében pélctár,rl - .ti;tesztta, rávezet gyakorlatokn<rl, e{ygzerijbb technlkal eletrtek*
rrél -, crrrrlkcrr nlég fegyver rrétkijt dolgozunk a Jobb* s balkezegerk vegyesen vÖ.nnak a csopor'tban,
rlrlrrdkbt kezemmel ergyezerre mutatom és v gzem welilk szemben állwa utánzásos m dgzerrel B gy.t*
korlást, lly m don walarnerrnylen egyszerrg és egyíormán l thatJák szemléletesebben, klÍelez' bberr
az egy<rg Álltísokat, helyzeteket, mozdrrlatokat, azok klterJedés tn gyorsusága! r{tmusát, llternez sét,
koortlirrálását, a végrehajtásokat etb.

Egy rrt iskolánál pétclául zaJos tererrrben, amlkor a mester hangszÁlal amugy ig íokozottabban
vernnak lqánylreivéve, l gyon ijdvijs e gy<rrri nregoldás, ha a wégzencl í akcl kat, azok ijsszeltételét
tr bal kezéwel - íegyveldelert kez t,el - mutatJa rtgg a megter. Például: egy oldalcsel-ÍeJvágás tÁ*
ma'<lásnál vagy rlposztnál, r nlutat az olda'l{ra és ÍeJvéd Jérel t rnél egy killstí-k;els -kijls gzurágos
kétcsr:l'erg t:Étyenes támadáonát nrutatJa a meUén a r rreketi vagy egy ilt nr-rrált gzg1rásos tánradág
rrst:téireln * peng Jét ol<lalt taÉva - bat kezér'el mutertta a ezán<tékolt iJt st, annak 6, a kerUlésnek
az lrtíny.ít stb.

Az akcl ^helyének, az elemek gzámának benrutatásán klviil reékeltethetÍí a fe'g5rvertelen
kézzei a wégrellraJtás r'ltnruga és az egyels alkot -elamek ilternezése, a hrrngsulyozás, a elrna ker
clés erÓlyes }.leÍerjerzés, a felgyorsr'rlás, a rltmusváltár stb., sth.

.{ vlzuállq.égz-lslésre alapozgtt qkc!é_tn.dltásra * temp adásra - a mester általában a Íegy_
verét vagy walanrllyen lábmozgását, e*etleg éppen mozduJartens g t használhtrtJa.

Mégls srrkszor kell és lehetséges - mlrr<terr.trátr nv nél5i{l az lndltást a íegyvelrtelen kézzerl
lsvégeznl,arnlkorpI.egyérrllskolázágkeretébenakezdiítanltwárryt@pal{!-iit"eq{:
ben lnduJJz$. d<rlgoztatnl. l{ogy az hatatlar.rr.rl elÍordrllhat hlbás wégrehaJtásoknak eleJét vagyU\
trekiJnk mestereknek keru Íl.evgFunk - g ezajoÉlvg.zlrgnk, hogy a tanltv6nyunk <:s;.lk kell ern felké_
eziJlve' éc tetJcs i.isazp<rntosltáseal lndlltrasga el g gyakrrrlotot. /Egyeze6t v g sok, szurÁsok.,l

ltyen elJárá:, alkalmazáránÁl a rnester mozduleitlarrul ll 6 peng Jéwel tr azilkségelt rraghtvÁc_
l:ran rr íegwvertelen kezével a kiwánt résrel végzelt crnyhe iltáe vel lndltJa a tanitványt.
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Amlkor t<ezd kkel - még Íegyver nélkiil - to!!_:ésgg gg' takttkai beáItltásokkal szlnezetl
lábevakgrratgkat wÉsriiPF kijzijserr /etlentétesen alkalmazkod .m dszerret! a csoporttal, akkor lo a

feg1nzertelen kezemmel - eí re megbészélt, bemondott Jelelwet lndttorrr, lrányitom a csoport mozgását.

/5zurást-vágást, tehát kJtiirést, mtndig walamllyen Íeltijn bb meghlváe mozdulatta.l.

Az ut nzásos csoportog munkán 6I - az ellentétesen alkalmrrzkcd formÁbarr .tijrtén foglal-

kozágok után - meekezdeP '9 
-}ez-dgmé.nwe.zQ qzerPpkijrPsn val gyakorlatozÁgqkat. Ilyenkor is a

Íe.gyverlelen kezern megbeazétt, bemondott jelzésével lndltom el, llletve biztosltom a csoport egyide-

Jij akci 1 mozgáslndltásaltl

I(ésbb,amikormáraki.llijnbijz'.@céIz6mazgágvarlánsokatgyakorot-
tat<rm ts er g én vagyok az alkalmazkod ellenfél /cqoqolFart/. akkor
lg az mozgáaalknak lnditása.lt, azok rltmusalt, gzlntén én wégzem ég lrányltom a fegyvertelen ke_

zemmel. /a las'rru Ptma Fe?déBt| a rerrgá'lá,somra wal tárrolságmeghuzáot - ''ijtP!nlop69t'' - átb.1

Csak llyen etJárással, ezzal a megoldással tudom a segggÍ,eeYtd$u_r.nditág'É}. mqqq{salt-Elílqst:,
tanl .és ezeke-t az én választevék |nvsé.eel.m Í*tmusalvgl ijeszhangba hoznl s érzék?l;tetr'l ls.a

A .seeltés' a lÍijzYetlgn és kijzvetetl érzékeltetÉg. +? lráI]rltás. _a riPozgáFkl,séret ,é9 : vSze!éfÁ.

a kén1rszerltés riehezitégeg ktjnn]rltéseg ÍorrnÁl és e!árásal annylro ijssszeÍon dnqk éa a gyakor---
lotl alkalmazáguknál a legktiliinbijz bb arányokban keveredve szerepelnek, hogy ez egetben ig ln-

kább p ld'ákkal1 mlntsem kiilijn-kl'lltjn egymáet l elaztgetelten, szétválaszMa toÉom térgyalnt azokat"

I(tjnyvemben tijbb példát hoztam Íe,l a seglt , érzékeltet , kényszer{t e{ár sok kiJl nbijzíJ al-

kalmazágalra' Valamennylnél - domlnál an - q .fe.qwertelen kéz JátsPza a, Í s.ze.repPtl Ceak. omlékez-

tet ill Íelemlltem a tarrltviíny kezének átÍogásávat végzett uti;_ee}éqqq, nvonuís-en-eedéP:euPnr'y9máPop.

a kard ef sénet<. .i-ttjr he.evé.nek ryÍ#ogásáYal. a t,anllvá,nnyal e.tryutt végzett*kjil pbtjz , átqlen.etgl(

gyakorlatozásatt és a t bbÍéte akadílvállitásokqt a Íeg;rvertelgn kéznel abszolválva.

Az-@mgtiibbéstijbbÍéleatkalmazásllehetségadd.tt<rklnélkozlkatanit-
vány'mc,tzgásalnak {rÁnyttásával, vezetéséyel, mozgásklsérésével a Íeg)N'ertelen kézzel val selglt-

ségnyuJtáshoz. és ezzel a technlkal elemek végrehaJtásalnak tzom ég koordlnácl s érzékeltetésére,
r gyorsrrbb és c.redményegebb el haladásra.

pérdáur a technlkal alapokat kezdethen mtndtg kp. v.rtsy kény szerlt helyzetként - zár'
tabb táwolságon gya.koroluk. A megter - tanltwány kiizelsége azt a yteszél1rt reJtt nagÁban - mlvel

kezd'iiríSl, gyakorta'tlan vtv r l wan gz a Jelen esertben 1 hogy a wégrehaJt sok mereveh gi5rcsi5*

sek, kapkod ak lesznek Ez persze nem célrawezet m dszer. A kts táwolság ezgn. velelfu l}ltr
ránvát a mester a Íegrrvert.elen kezével wélrez}re'! 

-=lrrcli!{.selárurrÁssal, 
a tonitv

zeltésével, kl=éré"v*l t.ljePe!_ kt tq

Eaen elJárás alka"lmqzása azonban nem ktinnyil, mert lgen pont<rsan - a tarrttvárry tudásszlnt-

|ét, képességei! ptllanatnyt ldeg, ftgyelmlállerpotát gtb. ls Ílgyplembe wev - \gordllr{{t rttmug-mPe:'

rrlrztást ég wéerehaltést Ftjwetel mea a mPPtqr feg\rvereg éq Íeeyye$,qlen lÍgzének mozFéFF{ba4!..

Egy-egy itéézetéttébb 6kcl r{tmugkápénok g éren bélill o" @
lglE Jobb érzákeltetésérc |5 nagyon 6z.mélglc.én' érzékelté| en ha.znollt}rAt .r 

'e8}ry.t{elcn 
koztlnkl

Például teÍeté t.utott teny rrel _ rrltnthd zongorán okkoldokdt utn nk le 'v gy . wlzredobatl lap93 k
mozgéáát ulánozn nk - Jeléntt irk meg áz kcJ rnegklvénta utem.záét. Eaátl.'g o .qlát p.ng'énk lap-

!án , |goiázzu . véelg bar kozunk q|Jalv6l .' ázuk3ágelt fltrnuát, klháng.ulyo&wo a Íontor eltáréa6k.t'
változdtokat lg.

Á hlbák Jtrvttágát _ krlíAzltásét - rcndszorlnt gz v.\ p n8ével á. kéi.zel v gz| . nr.ctor. E há-

rotn h|b '|avlaá.l ln dszgrtanl e.zkij? ld dtk ti'bb

l het Bag. ttÍ qgyanlÉ, 3okkat nohozcbb a Javtt Bokél lg.lzltáaokat a 8y.ko.lá5 Íoryéríatos.Á8Án& Í.nn-
tlttásr meuott élw gézrrl' mlnt az egyé'tl l.ck zé.Qk kérét.l ka'zijti. Az el6íotdul hlMk..o)céágá" 4
lBvttáB rztlkP íégeéí. parancsql laÉ' mégk v téllr hogy edy.zefrc akÁr ttibb tailtvány htbál t lÚ kt

tudjuk mon.t kiizbon tgazttár . Jévltanl.
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Például' ha a csoport kijzijtt járrra gyakoroltatunlq akkor gz wal 
'iigyet-. 

zletem az egylket az
egyc]neg testtartásra" f"Torzs egyenest''/, ugyanakkor a bal kezemmel a másiknak a he$elen bal
kéztartását tgazltom H, ..rig p.'rgémmel egy }rarmadiknak a bar térdét segltem hátraÍeszitenl a helyes
tartásba. Az el fordulhat hlbák' helytelen álláso\ helyzetek klszámlthatatlansága a h rom jarrttást
wégz eszkijztink alkalmaz sában is sok wáltozatot tesz lehet wé.

Az e_eÉnl lskolákban is - még egyetlen hiba esetében is - hagznosabb' htr két Jawitrísl egz_
kijzt egyiittegen alkalmazrrnk. A bal kezijnket rendszet{nt a yéeáuásbap rtjgzttgtt - rnozdrrlatlan - ta-
nltvány_pengéjének a mqgfogására hasznáUu}q a Javltást pgTqénkke],Ée.hanggal végezzijk .et.

H.l.dottabb tanitványoknál sok esetben elegend , tra feg1nrer.telan keztink Jetzéselvel lteyelme?-
t!l! elkijvetett hibáJéra. Ezt épp. ugy lehet a gyakorlat befeJezége után, mtnt a gyakorlat Yég5cbg &-
sa kijzben a hlbás mozdrrlat meg|elenégekor eszktizijlnl, elwégeznl, fi5ltéve, }ra a tanitvény má'r le-
rner{ a mestere ilyen lrán1ru feg5rverte'len keziJ mozdulatainak éÉelméL,

Egyeé tartá3l trlbá*at fli;rzs, átlásnréIyaé& b l kéztettá. etb./ mrrretkitzbén - a gyékorlat \/ég-
t'ehaltá*n k rneggzakltága n u<til - a Íeg).ve.lelen kezunkkél wal 

'lg|yelmeztetésgel 
lg kt tudÚ* l.!_

vltar'l hal dottább, m g.zoktatott tÜritwálD/alnknáL Például mr.Úatjuk . }relye- b.l kéztaÉÁBt y6gy A
bal keaLinkét cdpdnkre helyezzuk é3 ott ttibbézi'r megl3mátelve a tnozgáBunkeL Ít8yelm t dt.'. fer}rlvjuk

Amenr5.lben a tanltví'ry helyelén, hib.íg áItásÁt a gyakorl távolságr l nérn tu{'uk a három lo-
w|táet m dszet.tdni eBzkiiz .rlk.llrn.'záeávat mogÍolel gn ktJ4wttanl' é h'MJát vele érzékelt lntt ugy kény_
tolenek vagyunk rnetléJe m nnt. tlyen egelekben oglk kezunkk l liiq'álilnk s rende5gn a bal kozunk-
kel Ízékeltetilnk lavrtletlq 

^.áu1 

ki'nyi'k lazttáB| helyeB t gyveíogÁsr. fi'rz.t4Éást stb./ Nqgyon 
'.zotgátatot leszt ha péIdárrl froncta l rilnket hurokka.l ázerouilk Íe! |rrért tlyÍ don 3zébAd.bbat|

hagznáIhaljuk Íel a 
'ég].v' 

É tqft karrrnk L|rjátt az áuÁ. he}wt. ra6?ének . tt'íztl 6ér.. A, kotdo|
wagy ol{opédtÍrarkolalu 

'eg].vert 
l globb q h nal'rrnkhoz Bzor{ténlj tly rn don táv. szabadd ,obb k6-

zi'lnket - a. ld.líweszlaíée nátkiltt - Javtté3hoz. j\z ártás - a Javlt.nd tedréBzt l legtávotabb láv -h6lye3 ré'zét lzéit ketl 6 Javltág alatt rijgzltent' nohogy q rawlté.Bal az tendtl'JiJn kt n hely r ;. Dklzár l g h lawltand tt lwro ij..zpontogltott tzomérzé&el 3 megvot sttáaa wégétt ts eléngedheÍolt nj
A íégfzveftelén kéz Í elhasználáeén.rk ezen w&laioa t.'rotteléBe íetvetl A ké.déBt' hogy rr{ként

leh l ezén tevék ny$égek el!é,.zé",éh'z az |ltiÉyetlenebbt bal .kezunk t klképepnl' ktÍoJ,é6ztent. A
éaJát péld mat hozhétom íel. Ma '' r kiizel azonos Bztnl n oktatok dndkár lrénybarr Ó eá sok ívai
korláBg.tl értern el. A.z ntlgy {len k zcrtret' a kijn).vemben l3tnér.tot.tt kéz- LÚJer ..t rrro'eéko'rygá8
í-' ugyeggégfejleBzt gydkoÍt.ttok .tlkatm.rzágával értom eL Á,nrl a bal k zeDrrte*' rnlhl m de'et{6it
egzki'zként w I alkal'názáBÁt luéq ézt leckézés ki'zbent gyakod í.lba3zn!llÁ. nrnHtott r kl. .é! legna-
gyobb nehézgéget lnégl. a b6.l kéznék bal kal'|.ik ég a te.tnQk ba.l l!áí'ar tnozgáá l 9 a tqhttváttyok
légH iinb z bb hlM. á áBd4dQ mozdutltalnAk r. Ánzára' azokn rk szelrla'ltet berrutatág.t Jelentotté.Ennok elÉoJátttááábán a tilktir t8ttt gy.korlá. wott a .egtt.áge& Á ton1 rrogy sok olyá'l td. tt.6z-
nos tlárá't tnláttarr .tz iintnag m bal lrán]ru ktképzé.e abat .ntket azLdán cfédmáTlog n átt{tlelt
a2 oktaté3l gf,..rkorlatomba t3. A J lnozgá.éfzákélé35et réndelkcz - tehetságe. _ ttlnltvátrl7t nern
nagy Íéradság és gond megt6nltaÍrl' a nahéze 8 t lppcn az ilgyetlenok J lentlk é meeaerrrék Dzab.t
16 ajánJrtos á 'rteatcthek a ballr nyoo é. a batkeze! t.chnlka tsajá tása' ner{ gok otylrr m clszeF
tanl egzki'lzt log letl.deznl. almevek azríán A nehéz eaetokben udvi't ittt nt wk ntn }raáznoaltlt.l{i r
gyakorlatában.

/tarytat1r.ru/
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