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-- Á legf1atalabb fii1dré8ze! negre!dezett o1lopia !a&/ lebézs gek e1é á1tLto ta a re!-dez -aueztrá1okat' a víIfu.sok neÁzetét, de kiiliiiii'eo énntl ntet, "má5lá" o[Ji. -l -" 
"o"z 

rkolf11ktus és a oagrar"orezágt' e1le!forrádalr0Í esenélyek Ie!dktvíi1 r5Éziiit, 
_trrtir<us 

hely-zetet teremtettek és a Tatán késztil dti na&rar ol1npiá-1 
-vÁr oÉái ti"t -[oioii i.ijá" oroory-9l.nkodáa uralkodott' hogy v jo! részt váLetiiok-o'a rvi. "Íi'piá;? ;-h; ";;;ti b.ti képet!y Íiilk' hg dr.B8y Béla feIJeryré6o1b I nexitiiok' okÍ-m1!t a ua5rÁr v iná'laios_"í obt oun"toealz Je' egy1k Iegkonpe tensebb_Lr n1kíqa vort az áttorr eseménve[nek -

.'.- ]1+19í"-: -b9l{::t':_!9!" 1 edz áborbar eryre lmlobt és. oaJ-nár válságossá vált' 8k-6()! Jeretl! neg Áulag JstYá! é5 aE lEBul verseuyz k 9l tt k1jeleltette, ho&r náanap'lndul-lak a f vároBba. Aut buszokk91 felho'ts a csapaiot es a nargí s iigáii -taeiEiari;oan 
ne-

_lyolte el kot. Á kiiv tkea t 8gel_re tiizték ki 8 továbbutaEás ide;étl vd;il;i-irácáua.llíutál vasutl EztráJk n1att reád-szeles v ona ri;egze [oiiéié; -;ee v"it. 
_ioBJu-Éái,]ti_ j8i "

k iilreniikiidés év el kiiliilvonat a1' kÍváDtak. P!á8Éb8 elJut!Í' uosy il!ái 
""piirogJpiJi "tua_haaaanak I{elbourne-16. Ez az 8kc1 azo!be! s 1keÍt eÍeliil'vé6'dt'tt; .[ kijÍ ;d";atot B!o-ro&!1 lebetetleD volt. 4 vezet 6é8 tehát aut b[szokaü 6zer'ott aá asolrkgi ináurt er ac88p8t PIÁ8a f6lé. ! csehs21ovák határon Dasr tart 8kodásea1 iogaatÁt 

"_-Áger].-kLjra ijttso-8et'é6 a Prága nellettl N1nbuT8b. 1rányÍtot ák u vonitot, ahol á csapat táíjá_rt"az ottanrgatz táborbs he\.ezték el.
._ -. .l b1E olvt.Ia !k odá' á118pot8 azo!ba! Íbt sets éTb véBot. Hory'! Jutunk Prágáb 1Melbourne-be? Á l'l:socla téqitársaBáE két kiil !* pét ugyán oár J ol ie k1béreÍEat, ae aktjlt.égek t_El!dazÍde1g ne .utalták_át e" isy-í-Íéái[ii'u"",cg-v i"I a ti_ái';iJii"t."s-k6zde!i. A f1!8!c1ál1s kéÍdé.t' a' vezet ség _!;y 16r kezett ainiaáin:.l r' ogy-uJzB-Éereoc al.k zlelriik dégévo1 ijsszeki'ttetést k l6s6tt á n É rB'trttaraval, kit arie r.Bí,t,_noey vállal-Jo! gaTanc1át a 1égí utazáB kijltségelért._Nu6ron nossi,i éÁ í oá; iil;_;"i"i oia ii"'ta" oteaBíke!i.i1t cssk a kérdést ocqoldani és-aa o11n!iat csapat végrJ_ua;;k i;JhJ;;;E] nlkijzbena }egYad.bb BaJt - és rád15hfu ái 

""u 
ráttáÉ-Féí_" ;;;5;;y; E_;"_J-"li'"iái"iáiiJtt.

-. Az ubazás osl telJerl netst'vett-l8eryLe' de végii1 rs ldejében élkezti.i!k noR azoll.pla sztnhetyére. Azorban lbt ls foÍy t áoii Á z 
_ia 

eget 
-;' 

#; i"; i;á"; 
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t ái{"a"ulhl b-hlrckke1. ]'lye! k ríitmé!.y6k kijeijtt-cssk a i""o'g"a vlv k teljeBít é!yét az o1í!rp191 ktizde1oek ror'á.ai{f;bb 
e1leuerégse1 lebeb nEttá!yolD1
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El n rk zésekt

Fér{t t r-csa patbqi p okság
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llr,anc1aorgzág * BeJ.gium l0r4
'[]ovábbk'lrii ] bl Ii'Tan01a cirrrgsp1, i3zov jebrrn1

KoIurrrbí.a Nag.yl'rr:j t,nttn1.'r "- o.la3zorsu ás
Nagybr.l.tannla Kol.umb'la 15rI
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A inamrar Ös9p*í ég 'd',, ÉjtlÉl;:ll.'. iit.l iurn'i.tui;ny :-'aga,Lliz-lil pe.i:ceket éiIb et. Ax ausztrá1 vtv -l(a lebecsi.ilték, Ituí"L nollt'n gzubirrr, hogy a naeyar clrapab már /+t0*ra veze ett. A.l au8ztrá-j rrk az onban erí,re kaptak é;l kie15,'en.l.i. ettek. Innen kezdve f eJ*feJ nre1lett kijzdve az
suiiztráI cHapáb u r 8t7 ará.rryu vtleebesre bett szert, an{kor az utols er.nber yurlczu.
nu1}ára W ,e és a irra$3ráI cs&pat; javára dontt a rnérk zég solsá . Az Ízgalmau mérk aée táb*
1.ázata:

Mac Corage
Cr Üs

Slche l
! ac KenzÍe

S ouod l. í,a J os

Tttli Endre
GyurÍcza J zgef
Marosl- J zsef

gr,1,tg p{ ti nt'g S}lFq.z e.s p I r

E6yestil Á}Lanok * Nagybrltann1a 01aszorsaá6
'lr:vábbkerÍil'bt Olaezorn zág - E6reBiiIt Á1larnok

FrancÍaország - Ma5rarornzág - szovJebun1
Franctaország - Saovje uní 9t+
Maryarornzág * BzovJetun1 I1t5
fovábbkeriiltt FranclaorgzáB, Magrarorgzá8

Á nsw neglepelt st kolt sao\'jeb csapat és B manrar csapat urérk zésének táblárata a
kijve keai5 képet muta ta:

Rudov Jurlnu
Zad'anovícs YÍktor
on Ípov
Mid l.er Mark

Sonodl LaJ os

Fiilop ! 1hály
Gyurlcaa J asef
Éjákovlcs J zsef

A b rcsapat dou nárk aésolnek eredményet

5 214
554)
1454
5555
215 4
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5 5 ? o
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1/L4
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Á mrl&raT tí5rcnapat báron nérk zésének táblázabar

Magrarország - Olaszorsrág 8t8
49t51 tusaránryaI gy znek az olagzok

Manglaro tl E.
Bergamlnl CarIo
Car.panéda LulgÍ
13pal,I1no Ánton1o

sonodí LaJ os
Fij Icjp Mlháty
GyurÍcza Jc1zgef
sákovÍcs J' zsef
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Si-rkovÍcs ,j zgeí]
Fii] p Mi h,á1y
TÍ 1 11. !,'rrd r: e

GyurÍcza JozileL'
GLosr:et Rog;er

La L-a-q be J a c il uers
Netter Cl.aud
DtOrlolac Chrlnt.

5tt')
l- ,' t:)'1

15rr
,', t- Lt-. .) ,)

J O 5

552
21.4
? 4l

11

r-I
,tL

5l
J1
1',2
t-1
)L

t+2
44
5)

Mag]rarolgzáe - Eryesiilt ÁIlanok 9t?

Sonodi La j oa

Malosi J zsof
}'Íilcip M1háIy
Gyurlcaa J zsef

Schurtz Sowall
Áxelrod Albelt
Goldsnlth Harold
Ilube}I NathanÍe1
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||á nagrar oaapat a kii!épdijlt beD a gzovjetuli eIlen tgI'eB er bevet Bsel vlvottr
bosr sEem1é1t6sae, nÍlzelíot az auaEt!áIok elleo1 $reng bb BzerepléB o8ak p1llanatnyi'kl-
h8$rás voltl - 1r,.ja dx.B8y Bél8 sE otlnplá.o késEÍtgtt f lJ gsrE Belben. ||De sziikséBos volt
a telJes e! bovotés azért 1s' nert esét1 8 a tutsaráry le BBáoltásb8 J botett. Á cÁapat
!a6IsleIiie! vlvot ' Fiiliip brÍl11!oto t' ale E legla&lobb telJee1tuéryt Gyur1cra azeroEt6
4 6r u elBéve1. Petllg n6her n le!di.lIt bo1 ' at 8e1v s akaIgt8rgJe k6resEtlilvo!ette nÍlal6D
akadá\ron. Utols asgz JAt lldler ellg! vlv a. ár }lo-ra vezetett' at6 végiil ís 4l4-r9
alakul ag e!gdné!y' anlkor s aliipt tuará k6rii1t a 8or. Itt nlnalo! kl8dott qagáb l' aBl-
kor be8d'tq s d !t talál8tot éB leJ tt a páatr l. Pulzuss gkko! 15o voltl souoat1 18'811g
Átlt a lábfu' anik@ elg 6r !e1nét aratta.

l diilt b6! oBok a !a!o/ er beveté8t kijvot l érk ! 89k é! ut6 t k b'8táBuk8t. llá_r neo
tudtát klfeJt ll sEt 8 d lt pluslt B kr1tlkus p111a!9tokb8!' aol a sr &elen k1vává.sáhor
sEiitséEsa. Ped18 sE olaegok ellen v g18 Yezettiink. El bb 7t4-!et maJd 8r5-!e' f leg sonod,l
és 8ákovÍcs lenek v1vága révén. De a kllenceatÍk gy zeIoet nen 6íkorii1t neBezerezoL. arra
nár nen toIt az er feszitésb l. Fiil p tsé8 ne8nyeÍtB e19 c8i'rtéJéti de 8ng18rott1f 1 1-
sEenvgd tt vereaégo utá! letiiTt. carpslsda elleo ,rl-Ie veEetottt e utá.na néBls 5lr-rskapott kl. 

^ulal 
! gatá! Gyuríoza Spa1Ilno e1la!i o8iirtéJébe! te1jesoD 1ké8'iilt erejévol

s 5tl 8láayu vereBé8et aEenvealottr a oBapat lelklleg telJeson let !t' elvesEtette kiild -képeBsé8 t é8 néB az utáD kaivetk6E Fx9!cíoolazág 6116!1 néTk E 8e! sen tudt ijeezeezealn1
n8gát' 8 tutláBuk8t ne8 s n kijle}itYe' negadták naEukat sorsuknak.'| v68eredn Ívbo! o11upi81
baJnokl

olas a ore zá5 cBa p8 8, gy 'ole'nel. /B:lE:*n: tíÍlf l s"íiil 3't"'r3*fl"7u "'
2. FranclaolsEé os6pat'a 2 '' ./Dloríola oh!1Btta!' oloE6et Rogel'

t8taste J8cques ' $étter claual,/
,. tr{ssrBrol'srág oB8pat8 1 Í /Qyur1oaa J zBef' liiliip Mihály' aros1

gÍ[:ií;"';r;::'tal os' Tí1l1 Eidre'

4t E6rgsa1t llIanok csapa a o 6. !e1e!0-oe1 /ÁxelÍod .{lb rt| Golsnlth
Harolat t ]Jubell Nathanlel, Shurtt
Jewa I1,/ '

I I e-firénl bainokság

^ 
12 lnduI t 4 cBopontra osztották és 4-4 v1vc5 kerli].t a kiizépdtint be' Á ma*yal szÍ_trek képvlse}9té! a masysr veze gés Fqtop Mlhá}l"g, GyuI7-cza J zsei'" oá-so'noar'í"j"-"ábtzta. K u lilíik-Gyur1cta szey9pelt ÍueJobban, akí bekeitiIt á touepá-ijnt ber ma.Jd onnan arlonb be Íg. Ftlop ?Y eI rnérk áésen u*fu zelríe arabot!, _ma jQ r";á;;;b'iátai" á"aoyá__onráttnem kerli]_hetett a, kozÉpgol b !9.. c1opo!-t j ábil1. M1d Ier: nÍlst, "r"uI R;" icna7 ,'D;o;i "íá-zenni 'és Verha11e /BEL/ terÍjlt tovább- Strnod1"'az elIíjrnérk z' suqL'wép *ríizelmet'árabuit. Í,u'u*7ii'táa- belga Delaunoí.s-t és az angol' Pau]. Ryad-ot, cle e7, kevés volt*á'-i.'ábbkerÍj'1-éshez tld- rgykte,qett.
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Gvu!ícas az 6lón'érközéBe! 6 {9ózel&ével. niut rangelsó keÍü'lt a középdöltőb€' 8hor
n€béu "köxü1néryek kögötü' ak8r8teiéJének to}jos Iatbavété8évcl kiizdötie k1 a döntóbe valo
toYábbkerülést. t'lzika!'1ág és 1degileB üoIJosen k1ne!Lilt á1Ispotba! }r8!co1Ja vég1g a kö-
zépdöntőt. I{ős1es küzdeteéről 1sI tuitóslt a vÍvók vezéle d!.Bay Bélal

''tr'lz1k81l8R és ldecÍ1eB te1l€se! ktD6rüIt állapoüba! harcolta ki a twábbJutá8ü' Bé-
rü1U Yo1t s vátÍ8. sériiÍt vólt 9-coípőJe 8 eok esósiő1. sz1lto beléJo kelleüt 8zu88erÁln1'
tro!.Y nét tuat vívnl. ElBó'c8öTtó.jét a' olasz BeIRaE1!Í ellen kölEyedé! nyeIi. gtrattEaln
elÍgn +í1-ee vozetéB utá! összeioppan éB 5r4-re-vegzl_t. Eözvetlei utáB€ 8yölyör[i kürd9'
le4ben g]ri.irl 1e D'oTioIát Jt2-te. A nebéz küsde]-nek azolbB! ar anúgJr 18 patt8!áslg Íöszü].t'
lde*eket 18ss8! fetórllk. Jay-vel 4l4-re ál1 8n1ko! táEadása üI. Á zgür1 üeg1téll a tustl
éB 6 bo1dog8! Jö! te s pá}yáiól. Do Jay - akl el{zőIeg földhöz vfuta a tórét ; az!81 á.1l
elő. hogJ áa.1át fexrvere hlbá's ' neE Yo}t hos/e. ErvélytelenÍtík a tglá]atot. ovás onrs 8!
ctoók mói$sráa tefogása Eelteüt é8 toYábbfólytatJ ól( a klizdetnet' amelyet végüI íe Jay
trYor [eR; ll1nalozek bótetézéeéül JöE 9z utol6ó asEzóJ8 az ausztrál !Íc corgBe elleD' 8ne\iet
a- zBü]rÍ_elDök b.lbáa 8kc1ón's g/srázáaa n1att vesztatt e1' Is. került a Ú8&Iar veIBe!yző
Jsy-vel és Btrattn€nlal holtversonybe. E1ába Í&/ekeutek a nasra! vezetők negEyu8tat!1'
Qyür1cza !e!dk1vü1 1degosen küzdijtEe véB1E a ho1tv6rBelort. E1ő8Zór Jay vlvott sbrsttna!!
ellen és )t2-te gí|z|ótE. Utána Gyurlola-kórült sorla a veBzte6se1' Úert a holtveÍseDy két
heLYért Eelt' Grúrlcza a pásto! áz1nte ca8k botorkáItt !ínca és!!é1. strgttns!! cBaktrangl
4tll-es veleté8re tesE 6Eort. Kéb tánsdással azonbaB GyBrlczá!ak slkerü1 bedob!1a az gsrell-
1ltő kéü tust' Most boaszas cBatáxozás után st.rattna!! tÁlrad Eá^qodÍk száldéhk8l' ebbo
c1yur1czs szúrócsel deBsge-v€l közbe6zúr. GyölyijTü akcÍó, de b1hetetle!' bory ezt a nehéu
ai{cÍót 8 reldúlt Ielkü Gyurlc!a tudatosa! Yé8eztet csgk a reflexé1 YÍtték.

Á! epérl üőrbs'llokgáÍt döltőJe!
Á qár fé-radb Gyurioaa 8 dö!üó eérkózések f olvaBá'n cE1ltogtatta D8gyszerü- képességglt.

KÜlönögen 6 szov_let- ll1dler és au alEol Jay-vel ezönben. líld'ler eI19! leldklvül okoea! v1-
uóit_e" ég"ná" Éözbeg zúlás a ÍvaI neÉadáErá kénJszerjtette ellenfelót. Gyózelnét ór1á91
tapJv1har;;1 köszönt1 a közö!ség. Jay ellen fiitötte 8 köaépdöntőben e16!olvedett 1gsz8ág-
tsian ve]ceséq. ezéÍt különösen ólszútsn v1voüt elten€. ,!l-ro Yezetoütl aulko! 6! ldő-
nérok Jelezté[' az egypelcee hatáJt. J8y ,12-re Javlt s helyletélt dB wur1ca8 úJabb tÁma-
dáBa üi és t+l2 Lesz-ái e'redBély. l{eg 20 np van uég bátr8' 8Eíhor J8y 4t'-r8 javlt. .[z
ulotaó D1llanatba! Jay véEső r'ob.amrá ladul, de tárnadasát Gyu].'1cua vód1 ós rlposrtJa Jó
helven ü1. Áz ad'all{ vázetó ve)''etlen Jsy leiyőzését s köEöoÁéB Euiinnl nen gkaró ovóc1óva]
i-#a j". -ú.rg".ini:ciuiic ia aeszót Ber-ganlii lyerto, de a vaIós oredoény Debeur,/BEÍ,/
c]irdk"s orozaüors téveáéee1 nlatt egészen nás vo1t. Eét alkaloonal ls GJtuTÍcr8 tá.nod otü 

'Bsr!.6n1!i DediÁ. kölbeszú_rt. Dobeur B1!dkét €Betbep a közbosaúrá.st szá.41tott8 és neu au
eryines táiaoáit. végüI e6i trlstálytlezta GyuÍ io la-támad áaü e&riittes táürdá5!8k !1!ós1-
te!t éÍ. erá1t61 háTon t6lá1Etot vott o1 Gyurlcuátó1.

Gyurloza 1ale81lets otkós!ült erojével. PauI etleo uóg €ryBzer fo1tá.D8oltl aztá.a nsg-
adJa '!8gát 

B olsálak.
Eo!salöDlJó aaszó volt a Netüer - Ber8amin1 aBseó' ae1t a fI a lcia --vols e !J,rő nyort Beg

eraekés-nóaon. 4!4-re álltok' anÍkor Ber[anln1 tóesdött é8 tá-o€dá.sa illt lB''.de 9 BÉp néu8
*'"áJÉl lré*er rrioártiat arónban Jeleztó' 1gy Jött k1 a v1sB!áF ered6ény. ülutáE Bergan1-
;i;;'.-ó";ú-;tr veiesegó vo1t és nái ceat a rná-zony €Í/eD6ébb Y1vó1 Jöttek-volls sorr-B' 19'
8 Nettortő1 í1saepvedött s!eTeucaét]en veIeséE6 veTósrInüleg ryőuelnétö1 fojtottg őt D€6.

.[r oltn'pia1 baJnokefu dönüó c8örtéJe a D'or1oIs - JÁY nérkőzés yoltt sB1b.Dlorlola

'"se"á".Ji i]i_i'd;";;;. T"gys rárúón vr'iott és kupé v1gEzggzúráea1 külöaöson jó) atkerüI-
tek.
Á döltő rnérkózések táb}ázátát látbatJuk a következókbens
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SpaIllno Antonlo
DtOrlola Chrtstlan
Jay Ál]-an L.M"
Gyurlcza.IÓzsef
BergarnÍnÍ GlancarIo
Ne b e:: ÜIaud
Paul Ryad
Midler Mark
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5/2.L r11
5/L7 l.
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)/25 vr
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Holtverseny B ]I-III. helyértt Iler:ganrini. * ripalllo 5tlt

N. 1"-._trbq.'lpokség
?.1 j-ndut t a LÍrecbo1re'Iechn!c1ue 1csclpQr'bra ogzt;oLta. Á In.J[iraI rlzÍ.rtek képv1.gel 1

r1r.Kovács La j r.:sné es DÜrrro}ky LltJia. sB jnils 
' 

í]Z(jÍe5lJ_ésiikelt nsm }rÍs{:rt,e g7, e]'encr]s. Kov .c:sndl
lu'ár aZ e1llij lur.duIr5batt kiesett;, rn1utárt csak eKr PJ n elltet sgelrze[t ') v_err:sége rn*] Jett.
|)orri .lky '& e1go t'or,1iiI llan lt gy a$Icrurnei1 s 2 veT:esr'.qffÉI {lz amertka1. Mitche1, R nuovJet
.]efirriova mogott niirrU_ trarma(Íik kr:r,iilt a kcjzépcltin1,Íib:e. r t gzolttiart t lg c1lrbtl végzete.
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Á francj_a Delbare ée Szab né Orbán /Rol]/ valarn1nt
betyért holtverseryt ke1lett vlvnl az edd1g a11g
váratIanul nggyon kenény ellenféInek blgonyuIt ésIry a n Í t rdijnt masrar rés ztvev 1 nélkÍil f oIyt
Ís vlvnak az o1lnp1ákotr.
Á dtjnt tábláJán a k vetkez orednény alakult kÍr

8v anerÍka1 Ronary miigti t a neryedlklsnert angol Sheen klsasgzonnyaI, akí
g boltvelsenyt 4t?-ye neg 1s- nyerto.Le' anl nen rtént ueg, nÍ ta b Igrek

1. Delbare Kate
2. Sheen G11lÍan
,, Colonbet l Bruna
4. lítiller_Prolgs Ellen
5, GarÍlhe Reneo
6. Szab né'Orbán oIga

?. T.schnann Earen
B. Ronay JanÍce llee
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Eoltverseny az els hely rt: 8b e! - gzab Bé olbán 4'2
Párlg J t J .- cFFDqtPa"lBok8fu

l Í8Jt!ál Jeleltke! 10 cBsp8tot háron csoportra osztotüá'k. .a' o8s/a! csapst BY d-
országga1' B!ovJetu!í va1 ás Nolunbláv8l keÍiil osr 08oportb8. nésrlstek ! csopolt slcal_
nérye1b lt 

Éu ovJetult - 8v alorguá8 g|?
glovJgtuDl - Íolu_obi8 L5ll
Ia$rarorazág - Eolulbl8 L4Jz

ne]rr1ob Bát8 at!. -és-lÍ8 ía ÁEbrus- alr. 4-4' BerEBo!ryt Bsln8bás alr. s uarosl J lzat 3-1s1I1 Y9 canar8o és lobéY 6!Íy l-l, Jangu e é8 Ütlbo 0-0 sr'
[lsry8ro!8Eá8 - 8védolslfu 9|5

nertÍcb Bé]'a alr. 
'' 

Belz8elyl Bslllabás atr.' B ltb'a3 j laJos cll.' és Bákovtcs J6zsa? 2-z)
lllebvs c8r1o86o! 2r Forsoll' Bébbllaler és Bladwall l-1 gy. EE a mátk' zés nEEy osapáBt
JeloEte t a sv tl6k reg csapa ára' uert a svéd caapat hosBEu 1al to nost 6l s!i'r e83 t kl
uá-! g! el Eárk réaek folyanán. l csoportb l llaBrarorszfu é8 sEovJ tu!Í keriilt tovább 'o1g a náa1k két cBoport etednéoJreÍ 8lapJá_o BolB1unr olaazorsráB' Franolaország s Baai-
brítalDla caapataL k t ij'ltek a kiizépdiint be.
l k !épili'nt s

Á bat csapatot a DT a kovetkez két osoportra osztottat
ÁB

Belgiun
Maryar ország
0Ias zország

l'ranc1aora zá'g
Narybrltannia
Sz ovjeÜun1

l [1 oaoportunkb8! a belgákke l 
. 
kezal iik a k rné!k zést. Báltbaz '! él8 n rk 

'ését b1!"tosaa-nyerí és tt l felIe1ke8Lilv állalal v zetéB ne ll t -os'akhanar na5riráulu- 5r l a1eu-9lakul kl s !égt e11elfélle1 .szembe!t. I1t5. .A 8y6zelen értékét az utAaa*k v ü"k;E t ili;iu!- olaszorsaág uérk Eés ÁutgtJs val Jában, nert-á belgák sr8-iá vogálneÉ áz ' iáe ! otrar"osa tusalály kls & 'nolá'6 a k or klder]lil' hoBy s bet8ák lery zték e fevoiÍt olgslokat. ooliunoÍgG\y.4l Áqb.te! Roger_'' DeheE-l_ és'Debeirr Jacq es o & ! lnet "o"ri"w. 'r*-Áo-ora"l o"a-
P8tb.! P8vé8Í 

'.' 
Delfíno é8. Pellegrl!o 2-2' terttueÉt1 1 gy zelenoáÍ ÁrerBpJit.-r varat-J'aD eÍedmtnl a harnaallk n_éfk zést ls szllksé5ese otte' ato a [l t ovábbkelat:-é6liBkb ! otakaaror gyÖlglenr9.volt 6'ukB 8 a nasrar oEapatlsk. EEt 9 B6Íysr oBaDs hgEsloga! néE i6

9l9T9z!e' sll utáI s tovább1 kijldelelrt I e1á1ltunk és 8 hátiál Y n rk l seket reradtui.A k t foltos n rk !éB táb1áz9t8 a k vetkeg l

DI. Balthazál
Dr. Berzsenyi
Dr . Rerr lch
Bákov 1cs

Áchten
Dochez
DeIaunols
Van del Auvele

Dr. Balthazár
Dr. Na6r Anbrus
Dr. Re.rrtcb
sákovlcs

Fellegrlno
Manglarottt E.
PavesÍ
De Lfln o

1I
215 5 212515
535224l,3 4 4

55451555501405'35551
555 055502 5r2,5 51
o 551
,4 2'11I ,4512



'. lÍa5rarország csapaba euEe1 bekexüIt 8 v11á8 leBJobb páJbajtőrt vivó csgpata1!tk el1t-sorába' 6Iőazö.r e& ol1upla1 küEde1nek fo]Jauón és löürzon}rlÁoaótt' nönl-a"-eíoiB éil ro'irY11ÉgbsJ ! okságo! elért IÍI. helyezése neo a véIetlen niivoi tlaryarhszígnáÉ rlenJsak Lara-e&rüttese' haBeo szá.@ottovő €pée-ogrüttes€ ls Yaül

_ _l 4á.stk kij!épdó!tó csoportban Eranc1aorszfu 9!7-re' IÍaryb]:iüglnía pedi8 lol6-18 verlgsz_ovJetunÍó c68p8tát' 1w a döntő nósleg klalaküllr'ttáíta : !l8g;.ó;;" aó-:'r""ocrá ó'" iái-- NafiIbrlta!nia
A dtjnt els nérk zését a franciákkal vlvtuk.

Dr. Balthazár
Dr. Berzsenyl
Dr. Rerrich
8ákov1cs

Quer ourc
Nl,gon
Mouyal
Dreyfuos

Á magyaÍ-angol uérk zés tábLazata 1s nehéz klizdeInet seJte'or
D"r. Baltbazár 5 , 5 4
Dr. Berzseryl , 2 5 4Dr.Rerrícb. ,5 4 2
Sákov1csI)L5

.HoskyDa2555L.
Paul A. 4 r 15 2 'Jsy.Alla! , 2 5 5 2
EoYsral T. 5 5 5 ? L

Az els - násodlk hely eldÓnté8ét a nlt$ía!-olaBts e6luttes tigslecEapáBr lolt hlY8tv.oldoltenl| ale gkkor uár 6s. fár8dt násrs.r csap8t ki.irdtitt a pástoD' [e8 aeu liilel1tve 1garl
tud á'B át.

Pellegrlno
Mangtaro tÍ E.
Pavesl
De]'f Íno

Dt. BelrsenyÍ
Mar osl
sákg{rÍos
Dr. Rerrlcb

Á d nt mérk zéso1nek tobbt résrIeté a dcint táblára a szenléltot1t
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OltnplaÍ baJnok

rr.

III.

rY.

01egEoÍsnág csapatal

líaryar ors nág " t

Franclaorsuág ll l

l{agrbrÍ.tannla tt !

Man6larpttl Edoardo, DeLflno Gluneppe, Pavesl
Car1o, íeIle8rlno Ánton1o' DeI1anton1o Arman,
BertÍnet l Franco1 Ánglealo GLorgÍo.
Dr.Balthaaár LaJost Dr.Berzsenyt Earnabás1
Malost J zsef, Dr.Nagy Ánblus, Dr.RettÍch BéIa,
Bákorl1os J zgef .

Daggalier, Dreafuss,
Querouy René.

Mouya I Árnand , lt[l_gÖn ,

IIookyns E.w.F. .Iay Állan L. M. PauI Á. Iloward.

PárbgJt r esrénÍ oaJnoksás

Ebb n a YeÍB lJrB rá.nba! ezerepl nsBrarokatI Dr. B8lthszár li8.'lost. D!' RerÍlcb BétátéB sákoYÍog J rsefet' toluÜá! a csapatit nt beo nzerepl ca pgtok táBJaí Yo]'tak. nen oct!-tották be az I. foTdul bgn srergpl néBy oaopoTtbsr_m rt á_gzabá]y É értetnotén 8z I.fol-dul b8! fgIne!téet élvé!!ék. Ar e1g foidul b t ktlieri.il l Elobb áéEy heLve26LteÜ. továbt'ÁE csap6td.!t be'-D Bzorepl ket 8 II. foÍdul b8í Eégy cFoportrá-oeztot á<, aheLvett i rr-+keriilt 8' ktiZépdi'!t be. Á! 'lÍ cgoportban szerep16'Rerrich ezerencgétleá ceatlt vlvott.
8 toYább kerij léF &E Pev /B) / é8 a csopoTtba! urár Iéw<ízijtt Eoreeíll éF GIetFch iersenr.z k-ke1. A ho].tveIaeDy IeYÍYáse kiizbe! záÍlst keletkeziitt, az ldegek tel'noad ták a czolgá).etot
ég Rerllch nlnd 8 há.!oE méxk réBt elve6Etette. Ezzel ázemben 5ákovl"" a (D.' cíopoÍLb8n 4
tT ze]'enroel' otnt uá6odlk' Ba1th8rár pedl.g, sr 'e1emmé1 

nlnb h8rmadlk kcÍiil't boYÁbb E
kbzépdiiDt be.
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A ktíaep<l nt;(jbe,rt a,t Jtle5ek ljírkovÍcrrrltiI {nontJták Í'e]. tt 3Y,o'igÉilaboU i,ls urtu[án Pew-t'cí1.
9:i]_-re, Cal',ieso'i*tol /sv.r,:/ ir4*re, Paycr.tj._t L /r.IA/ ):4_re, a f'1nn tilÍl.k-t I jiti,i-r:er_ a
frarrr:tá Mr-iuya1. bCr.l |'}t i":, étt Í] svér] Reiib1.nrie;r:t J. 5t ].*re l_<1[a pot'l, k'iese bt a kiizde1enb I.
BaIUtrasár a-zonbsn 1.tt;-1g negblzhat sz1v,5sarr kljzdcí, k1tiin harcosnak blz<lnyult és 1 gy *
ze].etttrue'l és 2 vercgé88eI beverek.edte nagát a c1 n1, be 
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alroI remck észvÍvássaI ho1tvorseny*

ben aZ, V. trelyet harco] ba. kí ma5ának.

Á dont táblázata e'it; a trikorképet nutattat

I, Hangí'arottt Edouardo I1lÁ

2. Pew Rlclrard. EU

,. Carleeson Pe:: SVE

4. Delflno Glueeppe ITÁ

5. Paves1 Carlo ITÁ
6. 0ueyroux René FR.A

? . lÍílk B. R. SoU

8. Dr' Baltb.azár I.laJos EIIN
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Az eIo ség kéldése csak kétsuetes holtversony után d lt eI"
Á k t holtversony lry folyü let

Pavest x
Delflno 5Manglarotti 4

A, oaoportr
B. csoportr

1 Pavesl 'x
I De1:fltno 51 Mang1arottÍ 5

5+2 ry zelemnol
5+L gy uelennel
5 ry zolenmel.

Áusztrálla - Branc1aország - EirovJotunl
lenryelolszág - Nagrbr1tann1a - Olasroroaág

502x)I
5 x 0

25xz
5x

A boltvelseny alapJán olÍnpÍat baJnok Pavesl Carlo
2. DelfÍno Gtuseppe
1, ManglarottÍ E.

Kardcsapg! -baJnokság

Á raJtnát B csapat Jelent mo5' A DT sorsolás utján Maryarolozá6 ée az EryesÍil Á11a-
nok oaapatát t'lgmelte, n'1nt er nyer t és a tÖbbi hat csapatot a kcivetkez két cgoportla
os zt otta r

l' l,/ csoport grednéryo1l glovJetull - luszt!Álla L$2
Tralo1a orazá8 _ Áus!t!áll8 9t1
Továbbkeri.iltr Rr8nc18ors6á8 é6 s! oYJ otuBl

l l/ cBoport oredEérJreíl tre!ryelorszá8 - trasrbritalní8 1214
ola6EorBeá8 - NsrybrítgDní8 Bt8

lE olasEok Pao6 - Fe!r.s!l - Bsva8no!' 0oq1!1 oaapata gyelgélkeale tt ugrt az a!8ol
coopoÍnaln - Po!6bsk1' Paul éB lloskylE csspata neBlepet st okolott s 8zi olasE cgapat
62t66 t8lálat8rá!!y81 tudott osak a kii! pdijnt be k6rilhl. A kiizápdilnt hst csap8t8 8 kij-
v9tk E két k r 8lkotta3

A./ osoportt Flaqo1aolsEág - olasaorszfu - BzovJetu!1
sEovJetun1 - olascország 9.7Ilalolaolszá - oleszorozfu BI6
Franclaország - gzovJetu!i 9t7

Áz l/ cgopolt n rk !és l utá! ktd riilt' hosl a! 01asr cBapat noncsak az el u rk Eások
folJraEá! s/enBo' baleu áIta1áb8o graD8é!e!' bÍEoryult és eDDgk lett a kiive keznérrye' ho8y
az o19gz csapat len keriilb be s di'nt be' an1 csgk e&rsze! l'iirtélt rueg az ld k fo\áuáni_
19I2-ben gtockholnba!.

B/ csoportt LlengyeIors záE -
Lengyelors zá8 -
Maryar ors zág

Keres ztos Abt1l.a 0 0
GerevÍch Áladár, 4
Hámorí Jen
Kárpábt Rudolf l+

D.yr:r Ri cllirrrÍ , -
Arrrt i tiig;t' Ntlt ma rtri 5 'r
Kwar i;.1 or Al Ia n 

" '.,
0 ohert Bárárrr '')

Magyarorszá5 - Egryesiirt ÁIlamok
EryesriIt .{,1 larnok 7)zh
Egyes íi 1 t A1 I anok () t I

A rn nk zérr táblánatat
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ijont résztvevÓi.: lr'ranclaorgzá,é * Len6;yelorsza1 - Ma5yarorsuág _ $zovJetun1 .

ulasrar c$ap8t rnérk zé-le1nek tábIázatar
Magyarorszá6 - Franc1ao'rszá8 12r4
Keresz'besÁ tÍla 1 1 ? 0 4Ger:evichÁIadár 5 I 2 5 2
MagayDán1el' 1 , 2 5 2KovácsPáI 2 1 1 J 4

RoulotJacquen 5 L 5 5 I
Morel 51451Ganot55550
LefévreJacques 5 4 1 5 2

Maryarország - Bzovjetun1 9t7

Cserepovs zkÍ
Kuznyec zov
'Iichler Dáv1d
RylszkiJ

Keres ztes
Eánori
Kol ács
Kárpát1
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4
5114 52
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21
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A szo.los erednény nem fejez1 kl blien_a két nagya'r. er vlszonyát, nert a agyar osapat
9r4 ár1á8 után a hátraIév ktizdolmokot fe].adta, trod'a dcjnü Jelént sé6ii nagyaí_ten&rei
rnérk zésro tartaIékolJa ereJét.

tríaryarorszá5 - I,engreIország 9t+

Eueaewszk1 líar1an 5
Pawlas Zygnunt
Zabloczkl WoJcÍeh 4
Pawlowskí Jerzy 5

Keresztes 4
Gerevlch 4EarpátÍ 5Kováos 2

52515r50522) 51
,4222r., 2,5r,

.{ F.g"r. csapatot..a }engyeI eprÍittes sen álIltotta neg gr ze].n'l ritJában. uáI 6lo-ravezottek' amlkor negszÍileteÜt az els leng;ret ry nelem. Bl2-eá vezetés tan nég két ]_en-goI g_y aelon ktjvetkezott_, n1ko:l Kovács Pál Kusersk1 lery uéséveI b1stosÍtotta-fciléryee
marya! kardhegen nla továbbÍ uralmát. tÍelbourné-ban tiiretlen fényében cal Llogott a ná8r8r
kard,.

Á dijnt tjssaes eledn rryej-t az alábbt tábIáaat szent]-é].te Ít

Magrarország x
ÍrancÍa ora u ág- tl t L2

T,enggrol orezá6 419
$novJetunl 7t9
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0 gy zoLou
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Á 1á batár99.nq ge$J9lentek a Ietiint olaszok nyonában a kardvÍvás riJ miivészeÍ, aklklt adtak 1reI1t t elg l"zben féIelnetes tudásukr l és aeJtetn1 engodték,"trop(y 8 ki'áet-
Jciv ben nég naryobb szorepet fognak JátsuanÍ a v1v sportnát< gbbon á'z ágá an.*

011np1a1 baJnokr Magrarország coapata

2. IrengyeIorozág ll

1 . Bz ov Je tunl rr

4. ltrancl.aország ll

,/Gerovlch Áladár, Ketesztes
At-t1la ' Kárpát1 Rud olf , Kov ácsPál' Hánorl Jen , Magay Dánlel,/

/Kusewnki Marian, Pawlas
lTSnuut, Pawlowskl Jerzry,
Platkowskl AndrzeJ, Zabl ckl
WoJclech, Zub Rlrezard/

/CserepovnzklJ KogenlJ, Kuznyo-
cov Lev, RylszkiJ Jek v,
$n ler. Dávt.d/

/Roulot Jacquen, Lefévrei
Jacques, ![oreI 0anrot C]_audo/.



N8!d eslé!1 b aJ! oks ó€

Áz utolsó szó'n s kard Yolt. ltt 1g a csap8tdöltóbeD régztvett kard'csapaüok ta8J8í
feIlüeDtéBt éIvgztek| á többtekot !é&I csopoItTa oBztottÁk. Le8J obbar sueropeltek a cag-
patdönti'be! !e0 szerepelt olaBzok és az LlegolbB Bzakgdü nasrsrok' dr.I{y11a8 T1boÍ'
ár.Verober: Jenő, Worb Gebrge, Facl5ras I..

Á Í1. foritulóban kapcsolódott küzalelenbe a báÍo[ Bary8.rs KáJpátÍ' Xovács és Gerev1cb.
Ilnd a hárna! tovÁbbkorültek a két cgoportos középdöntóbe és j-nlor 8 atö!tőb6. l{en ú5r al
latoselbe grakadt nasla.rok' 8k1k köziÍl csak aE aEe!íkaÍ sElnokbg! versenyző wort érte el s
középctöntőt, ltt agdnban ólvélEotts 2 g|őzBLE.6 és 5 velesé8e ngn duttatta a alöntóbe.

Á atöntőbe! a cs€patbaJloksá8 utá! 8 laE/alok Yo1tak az e8élyo8€k! ale GgrBvlch éE
rova.J lááiáro-oyo'ói't'"gr-tat a ösa patbal n oÉ-eág 1!gat6át és az otthonlak Botsán való
ÁÁioaqrou._azen á napo! iórsonyzó1nÉ kijzút szerencÁéle &á-!páü1 Budl fo8ta kí 8 le8Jobb
níöot. es Eind€n ídeLeBkedés nélkiilt nas/sze!ü üüeBéTzékke 1.'meglebetős kölrvedséggo1 8ze-
nazta'gvóyelne1t. EEvetlou voreségét ls 8kkor azarez1űe) gnÍktr t$röuel[le uá.r blzoryos

";i;: frái" nán votí kölEyü b'elyzáte. n6rt eltéÍőe! az eddlgieküől es/ealiil koll€tt belyt-
iií'i" "-'i."á" Éarclé-rt. éerovÍöh és'KorárB Wcranls tellose! elve6Et€ttók Íd6geíkgt. l
iáo-iór"".Ái" Á"táÁiioÁt kaptu4k, bosr eete Geiávlch és Eováce fgleBégükk€l besEólbetlck
i"í"iáíoo. "nuór ;ddÍÁ ciak kózveÍie kapt8k hlr€ket. Az etsész velsely alatt €E foBlBI-
i;;ü;aü á roi-vár"uovzlt. GoDdolaüa1koo ÁÍnt egr súlyos tehe! ulsl&tott ar otttroníakon
váíó_ác*odá.a. Ciaú al- tuatJa ókeü nsgérte!Í 

' 
atsI' vógllcslnál!9. s!9 19l'!tL...{árpátt 1rye!

iáiía.EEior n"nláJen v1vta-vésíg ar ógész véraeryü'-őú len lijkkeltették kl Eóg a btÍó1
ToiJaeÁáÉ-""n. Üen vettek észio-e$r talÁl8tot' 8dott helyettg ttsrtábbaü' !6n o!8odüe na-

"Ái ii"ótt.nt"o1 B9nnífé1e h'lrrel;- Esyetlgn váreségéü Pawlolgkltól aEolYedto €lt akí 1üü
Eezdte nutogat!Í féle1!Bte8 tualását. Íekl slkelült esrodül nlld a bárou maByart Lo8yólDl.
l aröBüö tábtáráü8 9!t ButgtJat

l.KovácsPál HUil x 5 5 5 5 I 5 4 2

2, Pawlcnrskl-Jeray POIJ 2 x 4 2 , f 5 5 5

1. lofévreJaoques rRá 2 5 x 5 4 I 1 5 4

4.Kfupé tBu4olf HII!{ 15 2 x 4 0 12 6

5, GerevlohAtadár HI]N 4 5 5 5 x 5 4 ) ,
6.EabrocnklsoJclocb PoL 5 5 5 5 4 x 0 5 2

?, Nardupullulgt ITI 4 2 5 5 5 5 x 5 2

B.Kuunyooovlrev UBg 5 r I 5 5 4 1x 4

,o vrI
II

25 rV
r
v

29 YI
,L VIII
2t+ IIr

Holtversony a III. helyértt

Epll gusl

Kurnyocorr - Lefévro 5t2

Á nasrar vlv k a XVr. ollnpÍán delekasan holytálttakt-a tragyonányos.ké!' arany rmen
ktvii1 hazáftoztak ery nasron ért&ikeg ezi.ist- és broizérnet. sr a te1Jesltn nyii!^!9* 9"!" el
;-;égy- Y-;i iií Éfi"ío[-r olÍnplán véguett !"rJes1tményiiket' Pga kev sbé az L955. évt
no*ái"víiásb;Jook"aeoo aratott-tiinonéiyes stkertiket,. ahonnan ijt aranyéren+o1'tértok-h:li'
eá sa.1nog.-te1jéá1tténv khijz tartonÍk áz a tény 1sr-hory a kiigdeInek befeJorése után t b-
;;"-k8;tii n-:-íiáláíoÉ'o" regok ogyaránt - ne téitetc_h8L8l Ezálta1'a nag!|qr .v1v sport-
;;k eozeÉJov og1"váÁzteaéget oÉoztaÉ-, an1nek hatása csak a kovotkez évek ttjrténetében nu-
tatkozott nág a nraga val Jában.

K].eI"l Xálnáu

a f15yelurotr bogy 8 szern mÍnden Jogot, nég a klvonatoe utánkijglés Jogát 1s
A szetk, /,/Fe thivJ uk

fenntartJa.

$&



}t]f' ljl t]IsAru'i'y'jl Vl.Ú -'lI}ItÁ tl t0]K$Át
Er év márc1ug havában LáÍÍnaal ta ellajkséBijlk a Junlor ke|et L972. éYl fe'lké8trdlést

louDká.lá't és e6é}ye1lket az ez év1 1íJu6ágí Yílá8baJlokBágra. E!!ek Borán -negállqpl1,ást
nJer.b;k azok a poe1tlv és noBatlv Jele!gégok''a elyek f1at81 vlv 1!k vllágba J ! oksá8!a
váIt' le1késriilését e1 !yijsen befo1y 8ol.ták' 111. hátIá1b8tták. Ez 8lka1mna1 az lfJuBá.6l
v1Y lnk suakvezet i ay iisezegez ék a fe1ké8zÜ1ésí nulkát' hogy az etlz k és veTgelys k
kÉnépJeo eegdo1go'bak 8 91Iá8baJ okB á8rs Ysl klkiitdetéaétt. ll1ndezek elIe!ére uz 1dén
az edil1xletá l ezerényebb erédnérryt várnak e YÍláab8J ! okBá8on, uive1 8 oB8patta8ok tijbb-
8éxo igen fÍstal éB kln68as1 tahetsé8 neo Dutabkozott' lelijEztt tts auL Ís' ho&r g kiiE d
orunta ée lsr6kozet v8I g!ÍoÍileg cgak az elkijY tkezeDd évekbeD fo8J8 negb.ouDí 1gazál E]rii-
E lcB ét.

Elliik8 Biink néhélcr éren negszerz.éeére gat ott eBéLyt k1ut8E cBapatunknak. Eoz!á koI1
qgooban teuní azt, h osr qkko!' án1kor s k1uta8 ceapa létazáÁa , f rol c8i'kke! ve lett'
9rEe] siitt egélielnE- 1s felté lonÜ1 cs kk6nteh' nelt a k rel e6Iforn8 képeBsé8ii fÍata-
Iokb ]' Écll tt f f t ktenel!Í' ég ngn tud!1' b'o&I len éppe! talán a! a háton f1at81 áuta
volna tro8 he$ét a legJobban.

Ilye! el Enéryck utá.! Bzgrélyebb Ie ryekkll utaztulk !{ad]:ldba' bár k1utazott v1v ínr
trangulata és J szerep16st v á{sts tiiretlen náradt. Á oadrid1 Bportcsárlokba! nárc. ]0-án
kezdiidijtt és 4 n8plg tartott ve.lsonyeke! ,, lenzgt' 247 vtv J vg t ré8zt.

Áz elB vorsgryuapol a t r 9g]lén1 verselyben 8 72 ildul t 12 csopoltba osztották.

.Az elB foÍdul b l soeoalí LaJos 5 &r zelennol ée 1vsr Béggol ols kéDt k9riilt toYább.

A Eácodlk fordul b l J By seIeE' 2 vereBé88el caoport harnadlkkén kori.i1 8 24-eB
el atiilt be' ahol a fe1er etjdiit ueE ryben neBlebet sen 1d'ggo8e! Yolaerylet é8, voleBéget
és ] sr zelne 8z6!e've klesett 8 továbbÍ kiizalglenb l.

Á t rverseny végeredményel I. Gode1 lengrel 4 5r.II. Radlonov szovJot 1gy.ITI. Pletruska , francla 1 By.fV. Rouzlev szovJet 2 gJ.
V. Benk au*qztráI 2 By.VI. Bebr NSZK I ry.

Godel technÍkás, érettr I teIJes v1vásáva1 és naryszerii verserryz' 1 adottságe1 révén
negérdemelten nyerte el a baJnok1 oÍmet. Mx.nden bÍzonpya} a feln tt válogatottban Ís fo-
gunk vele találkozni. Soqodl I'aJos teohn1kal tudása rév n néltán várhettuk' hogy dcint be
fos kertiln1. Hog_y ez nen try tortént; annak okát a nen kleléglt tdegállapo banl 8 trB88-
b1ztosság és a negfe1e1 ktizd sse1Len bÍáryában lebet keresn1. Ew-ery véIt vaff va1 g
bÍr t tévedés telJesen neg1ngatta és ktztikkentette versenyz 1 rltnnusáb 1. Sokka1 komé-
nyebbrharc osabb és magablztosabb vlvásra kelI bcjrekedn1.

Á násodlk napon JL-én kezd d tt eL a n 1 oryénl velseny, amelyen a 42 lndul t 8 ce}-
portba osztották. /5 továbbnen veL/

Relovazlqr ) wozelem, 2 vereséggo1 csoport o odÍkként' HaJzor ) gry.' zolenr 2 vereség-
8eI másod1kként, Kada 5 W zelemme1, veretlenlil cBoporteIs ként nent tovább.

Á násod1k fordul ban /a tos osopart/ Relovsuky gy zelem nélkÍil kÍese t s továbbl
kiÍzdelnekb l. E8Jaer 1W zelem, I vereséggeI násod1kként, Kada tovább1 nagyon J vívás-sal, verotlonill, els ként Jutott a 24-es el d nt be. Ebben a fordu]- ban végre HaJaer Ís
nagára taIáIt. 1ndketten ceoporto1g kénÜ 4 ry neLemmel, I vereeégge1 Jutottak a kijzép-
diin be.

Kada kertllt a nebezobb kcizépdiint caoportba. Balszerencsés ktiriiJ-n nyek k ziitt' 2
5y6zelem, J vereséggeI k1esett. Megverte a sEor/Jet Burocsk1nát és az NSZK-beI1 Oertel-t,
k1kapott a Iengyel Makowskát 1' a francla Battlestella_t I és }rI-es vezetés után egy
téves blr 1 ité]"ettel a már feln tt noz nyben Ls szép eledményeket eLért gEovJet Nikono-
vát l.

HaJzer ) g zelem, 2 veleséggel csoport halnadlkként bekertilt a 6-os d nt be. Gy -z tt a kuba1 Garcla, a lengrel Urbanska és a ronán Draga ellen. Kikapott az NSZK-boIJ
Arurbrust 1 és a szovJot Ella olát l.

4s.
4ff.
1w.2 &Í.r gy.
I ry.

Az eIa helyért vlvott holWersenyt Fllatova 4tl-re nyerte neg. HaJzer: Judlt a dun-
t,Óbcn N1kanovát 4t1-ra' Árm.brustot 4r2-r:e lery zte. Klkapott Fílatovát L ?-z4-re, Burocfl*
krnát L 2t 4*rr: és Makowskátí 1 2t 4-re.

lo

.A n t t rverseny végerednényel I. F1la wa azorlJet
If . Makowska lenryel

III. Burocskina szovjet
fV. HaJzer ma&yar
Y. Nlkonora szovJet

vI. Ármbrust NSZK



Ealze-! JudÍt E háron lBály-vergenyzőlk kiiziil 8 legJobba! ezerepolt. A döntöbeD e]éÍt
ru. ueÍiezéee d1cgéretÍe né1tó-. teklntétbe véve aE elnult évekbge YÍBzoDyÍtva 8' 18en

'."elBsBaof,t nól nelónyü. Közeóes tectrn1ka1 tudásgal' ato 1ge! Jó küzdősrellellol Yelokeal-
te_kl Ee8érldenelt helyézését. TualásábóI többle nen futotta.

Íacta Ágnes leáry-velBoly'őink közül s Ie8techllká,gabban Y1vott'. váIüouatoB8nl .8ok-
féle a kalót-alkalo'a zótE, okoilan játszotü.a vlYótávolsá888l'-Á! elődö!üőtg n8&ro!.Jól é8
blztogs! vívott. Ekkor é*y előa gonorszáJ üté8tő1 ros8uul Ielt' bGszabb ídeÍg ápolnl
keIletü. Ez a köEéDatöDtólénl teljeg1tnélyéü iB e!óssD befolyá-solta. Elnek eI19!éro po[
vivoti roserul s k6zépdöltöben sóu. Balszerelcaés kleBésébez hozzáJÁrulü az á téry ÍB'
ho!.y anlkol a flsncia ellelfelév6t Brenbe! felállt' a fralcÍa Yezetők Jo8osa! k1fogásol-
iÁf gzauáLvtatanul !ar(y YíYóstsakját, aní Kada rés!ére e8y etórytele! bu!8vonát é6 ver-
geovzésébe_! arcy r1tnuÁL1esést lela!üett. Tudása é8 Jó verseayzése folyüá! ne8érd6ueLté
volia a döntó6ö jutÁBti ég ez esgtben érenazerzéEle blltos e8élyülk l€tt Yolla.

Relovszky vatértg kezaleütól fo6v8 erótlenül éB sok tecb!1kal fosr8tékos8ágB8l vívoüt.
rRcn sok passzé szú]rá.sa volt.

l párb8Jtór Yerselyt 72 llduló lészYétetéveI 12 cBoportba! kozilték [eg'
.Au e18ó fordulóból Székely 2 slózelen' } vereséggel h8rE'6d1kké!t' gmoall l 8yózele!'

1 kotüős vereség6oI ugiralcBak traTnadÍkként Jutott tovább.

Á náE odÍk foraluIób8n székely 2 gJőzeLem, , veresé88el kíosett a továbbl kiizdeln'ek-
ból. so4oit1 YÍBzont , g|. 2 \.-eL Eá€od1kkélt továbbuelt.

Á 24-eB előalöDtőbe! a laslsz€]rüo! vlvó sonod1 veletlenül' ol8óként k€!ült a kö!áp-
dö!tőbe.

Á két nap n'úIv8 lebolyolltásre keríilt középalöntőbe! nát rá seÍ0 lehoüott Ís!.oI!1 é6
ryózelen !él"kfil osett kl.

Á párbajt rverseny végoredrnérq1er I. Evequoz sváJc , 5r.fr. Janíkowsky lengyel , 5r.III. szab román 7 5r.TY. Garcla francla 1ff.Y. Grzyneky lengyel 2 5r.Yf. Bertinettl olasz L gy.

é-q a lengye1 versenyu 2-2 gy zeIenmeL
el a baJnok1 clneÜ.

svá3ct
nyerte

A né$res holbverseny lev1vása után a
végzett az éIen. },\equg jobb tusaránn_yal

eg k 11 Je8ye!!1 azt' hogy 8 párba J t rYelB 6!y volt 8 le8srllY olalasgbb val8nenlyÍ
velsery kitz tt.

SlékeIy Zoltárrt 1' haza1 elgalnényo1 alapJán' J obb Bze!eplést váJtunk. J f1u ik8i
adottsA8okka1 és J tenp ét.zékko1 re!dolkez vgrrelJrz 

' 
akÍ tecb'nik8l tudás teré! a ní!1-

á1ts8t nutattq eze! a vetseDyen. sokszo]] J érzékkel védenI tudott' ale ! n volt képes
a véatésb l v1sazssz r!1. Jobbár8 t!iikkiikke1 Buelezte ta1ál8ta1t. Teoh!1ka1 tére! na6loí
sok p olllval Ja va!.

soood1 LaJos' nlDt belsvoEett t8rtalék Índult eI 9 párb8Jt r vetaeDye!. .A ktiEép-
d nt 18 releI seégérzott I ne! ese!r f leg t lskol k kltÍi! a1ksl48zásával' gz1nte é1-
vezve a vívásb' J tBzv8 szere&te 8y EelEe1b. triili'ltjseD az el atiilt be! v1vott olyaD J 1'
ho8y li6l !áretL k1' ha 8 kiirápdiilt t 8z!ap YjvJák ler Íon oye l9h6tett vo1D9 8 dijlt bekcliiléar . Á p1he! !6p utánl kijzépd !t be! aEo!ba! oá_r uegkfize11t leE 6o0 lytiJtotLa aztt
altrlc két EappE1 6zol tt.

54 k8!alv1.r ' 9 esoportb8! kezdte oI 8 v1váE a harnaallk veIaeryllapo!.
A! els fordu1 b l Gellért 1 g. 2 \.-eI trarn8dlkként' GulácBl 4 sr. 1v.- 1 naBodtk-

ké!t' I'tit , 8Í. 21,.-eL ba!n9d1kké!t uelt tovább csoportJáb l.
Á násodlk fordu]- b l G[lácB1 4 ry. I v'-el násod1kkénl'' Int 1g,2 v.-61 !6&/ed'1k-

kélt tov4bbJutott' Geltért azonban 1 gy. 4 v.-e1 kleeett.
Á harnadlk fordul b l Gu1ác81 é8 riit , Ey. 2 v.-el Bá_sod1k' 1Il. haroad1kként to-

vábbjutott a k Eépd lt be.

Gu1ác61 a kii u paliiDt b I , gÍ. 2 a.-eL haxnadikként Jutott 8 diilt bot leEl zte
TroslEt /szovJ6t/ 5l1-te, Pop /t@:in/ ,|r-la éB troldr8t-ot /Ien5yel/ 5lr-ra. tr1k8pott 8
francia Qulvr{!-b l5tl-re s I kubal de la Torle-t 1 5tI-Te.

Íiit6 6aJDog atáte!de1t BE6!epet Játs'ott a nág1k kiiEépdijnt c8oportb8o. EFr9!19n_
ry Eeltrét a ioroán l{arín ellen gEererte 52, aI irrryban. K1kspott 8 8u ovJet Pavlek t 1 5r2-!s'
íkuba1 sa1azart l 

'l2-.re' 
a! anBol Deanfteid-t 1 5|r-r8 éR az olaÉrz Montan t 1 

'''-]ra.4 gy.
,ff.1w.
?- Bx.? g,y.
I gy.

I. Pavlenk szovjet
1I. Qulvrln francia

I1T. Montano olastz
rV. Gulács j. maryaT
V. de La '|orre kuba

VI. Doanf 1.e'Ld angol

tt

A karci dont; vége:re;drnényel



Pavleink ruegérdeneLte! ny'erEe a ve_rÍjenyt/. I'egtecbnlkásabb vtv o vo1t, sok talátatátvérji'r. utr1n szereute.

. Meg-ke1I JegyernÍ aut' hogy a nésÍ fe$yvo:lnem kejzÍil a kard*gaán volt a le5nevésbésrJ-lvonaLaa verseny.

Gu]-ács1 8 dcjnt ben m.eg'verto a7,8n8o1 Dernf1eld_e 5t4-re, éa a franc1s Qu1vrln*5tZ-r'ri. Klkapotb Pavlonk't r 
'ro-ra, 

d la luleioi é" Í 
'itao 

tor:'4*tg"
Kaldoz rnk szerepléséhez t ,bb reméuyt fiigttink. SaJnos vlvaarrr nen Yolt neB8y z .

Á r'izakourberekben sem keltettgk ttil Jl benyonárit' bá:r a kiil*r ldÍok nasy rdekl tiéseel f1*
8yet!ék' l.rogy-.a naEy_kardhagyonányokkal rendelk z országunE ntlyon J or ket tud fel*
vonultabnl. ufu a els ford'ul ban er sen szu_rkolnunk keIlett, hoff vív ínk k1 no essenek
ée eE a tovább1akban Ís 1ry volt, talán Gulácslt klvéve. MentÁéstifiir nzolgál feltétlgniilBZ' bory a mez ny 1e6f1ata1abbJalboz tartoztak.,Flatat vlv knáI-ery_két év ls tgen sokat
azámIb. Tolábbt szolga]_m.as edzésu'unka és J felkésziiIés esetén az elkcivatkou éÍpkben
s okka1 eredményesebbek lehotnok.

Kardoz lnk k ziiI Gulácst ozerepelt a logjobban. Tbob.nlkgJ_ téren sen n[tatott t b*be a náslk kett néI. Mégts volt a jobb Yeisenyg ttpua, lgeq J r kiirdii t a ta1áLatokéi.tés voIt a háron ft k 
'ijr 

a Iegnyugodtabb. Ebbán a 'ea nyEen udásáhou nérton a 1gsJob"-
ba9 nzeqepelb. A telJes nner ry Ísnoretében noot n 5 ttibhet ugm lehetett t le vfunl. E penezér rY. he1yezése d1cg retro mélt .

ELit és Gellért nen teb.etaéstetenek, cngk éppen nen éIettek nég n'eg effir llyen nsffi
VgTtsonyen va1 erednréryee szerep1éflIts. But1n, tusetr és nyutso{tg6g ránÍa nutatkozott*náIuk. E8yFzeT*e&rszer lehetett látnÍ t ]-iik tanaoásu I és"v6d su T ereÖti szép tqláIatot.
De tgen sokszor' e]. készÍtés néIkiil' t I Rasr távolságp l lndltott támgdásaxk' vqffi éppenrohanásalk eredr!énytelenek voltak. Fi.it t g határozotü, f iiLleI ts ésulelhet vásá,6"_okrá-ke1I rászoktatnl. Ge11ért neglebet sen Laas volt.

A nemzetek erednényooségének sorrendJe 10_8-7-6-5*4-L pontogáB atapján an alábbÍaksueri.nt alakultr
f. SrovJetuni

Ir. long-yeIora u ág1rI. FlancÍaorsrág
rY. il[aryar orsrá8
Y. 0lcea orazág

vI. BonánÍa
$váJc

Ezén ar lfJu8fut v1lágbal n okaágon Eo8 lehe ett á.11spít8!í. boÍ(y q korb8t J [18tt1áIla!d sz E lyÍ fluLtuácl ilaoára, a grel uyiik virás-s aÍ;rv oaa1á álEpaoan o áa va].g-ole!!y1 orazág lgen nagr sli\rt hol7éz 20 évgn otuli vlv l képlée re. Ígen eok' vrv nár oroIn tt YáloB8tot keret klek 18 taaJai anÍ l6b'ot vé tgsal' iéaciikrg áv g tereuben. nrnta vor6enyeken áI1-!d 8D. éB ínte!!lve! ilálukuál e! sobb o1lgDfeleLkel iál tatálko!Ás 
'auoly ryolsabb f6jI dé8iik bl!to6 !áIoB8.

Á mÍ f1atgl vlv tnk vlváaának azLlvoleIs oBl-két ktYéÜ8It l 1teklltvo. t l6á_EosaDleaaTgdt fel! tt v1v ink !1v Ját l. Eanek k vetEáutébe! lEe! rltká! gd atík Íehot s 8i-tk6Ira' hory élYo!8Ibe11 vlv kká1 í!te!!1Yebbs! v1vhrsganqhi pecl1x a .i leholsYlváB n;I1ettsz or g ellenfglekkeI val(l 11 !d találkozás ar, an1 gyoisiuu roJlBd silket árosegtttoti.TáJékoz dá,soln gzgrlnt lrég a toTenbon e1nog ner lnteurlíon élv1v inhkaI ez e keoo;olgt.
sEi.ikségeB v01na' hogy ezakosztá$veaeb ínk éF edz iEk flab8I vtv ink fe.ll dége rdek nené tek1ltetbe! íránylteáh fl8t8tJ 1nk6t é6 élvlY 1!k8t eEra!án .

E célb 1 hasznosn k látszanálgk 6/8kor1 ktiroérk !éseg háE1ror6eryek é6 bEJnokgágok
lendezés 1g' sziikségegnek 1átÁzlk neBá.llapltrll á6 t bogy f1at8lJalnk vlv kép!éÁének
lcgfolt06abb 6lap-báz1sa a sz8kosztá\]r kel] hory naradJon1 oert oEJekblv nehé'sétsek EtBttk z 8 edEé6ek Deo slorveEhet k li6l 

' n1!t éIYlÍ tDk résaéré. Ezért 8záko6Et lyal!Ébon kol]
.1ndent p]ki'vetul fistE1 v1v llk 6/0r'Bább feJ1 dége érd'ekéb6D 'ueg klYÁnok ent1beD1 meB e&/' edEéseke! üapsBzt6]t JelengéBet. Í{iIii!ij6sn fl_ata1

kgrdoz lnk!ál íF elhErap dzott /lw1lvá'n a ns5lok mtnbáJára./ a!' hoBr eErnáFsal FEeEbeE
aagz zág célJáb l felállva' '|lii y gve1 lde*o]8 Játszado;nak|l, nen kéeztet1k egrlráat komoly
er bedobá$ra' leE o rrersenyeket Jellen! v1Y l'ávolsá8!8 á11í8k fe1 ssrbá*qt l' ée {6r az
ált81uk t8trult akc1 kat Éen vaI B k riilméÍryek k 5 1;1' &/akorolJák. De llyen gsgz zás ne]-
Iett kilzdén1 tudásuk Ben feJl dlk.

]len csodg' ha e velFelyeken hÍályzÍk a neBablztoggág' a kiizdoEL tudás ég 8z akoJ k
tcch!lksJlag v81 J véF[ b8JtÍga. Áz 1lyen assz z el for át 8 teIn4kb l k' kél't 1rLBDí
éí me8 kel1 k vetelnl a gzatsd Ylv B vE1 R k,5riilítrén'eknek negfe]elí1 é9 I'elJcF -r be(lÓbÁs-
s81 v61 !r1ndenkoÍl vé'{r'ehajtását- Az edz' k 'fl.pryelnéDek eze! térJ.ckre 'fell'ét1pnij1 k1 ke]l
ter J.:dnt.Ár l'fJugáBl YB. kaId-nez ryé!ek vtvás b eE Elka1(JítrÍFl.l$ az Pl(!J" . Iohalláí 1rJek.'7ét
és sz ebb ] ezÁruaz ok te po conluíe Je1l_er0eztc. Á nt vtv j!k .l$ gz el]enfel q].ír'eroha-
ní8Áf a rsJ4h eL teÍohanáEBa1' ! Pí e l {]lltáa' a.l 1gyel(e'tek kijziimbij.{lten1. lTem volt mÁg
ln dFzeri-Lk. Epp'n pz rt 3ztiktégeEní]k Iát'9zlk leqJobi] szgke'lbeIel.nk hevonásival o]v'tn n (]-'
Bz.|)lék kidolgouÁ$a, ameLyekke1 sa elíiIeíollanÁ5 neggátclh8b/'. Nr'6 ell,gsÁqol' Í'!slí zo! ijeB kl-
Je Icntenl' hop.;' a vtv k tidnu],Jalak ne8 védenl.. Ezb'l kÁrd^9t, o64vlr2.1 :r!rpog Jl,.ng(16
t rryává keIl tenn1' 8zért lí' me!1' ezen 8 t] Ton l'é1n i1] ví.t ore t'obt,]ál.nk.nÁ]l_ 1g prob1énák

49 pon
), 'r22 ?r

t5*
14il
lCI rr

10 pont,



Ar r_fJuságl r1B' t r érc párbajt l gziímaiban a bj-ráshodás ktelégttiJnek 1o} -nondhatÓ.
I;Ilrrnben sz t_Ee11 eJtenl. a [ard rrgskodásr 1. A kiil nbtjz nemzet1gégii zsiir1e1nilkijkné1
eoyre s{yobbaL a teít:ogásberí_ [iironbségek, a tá'neaqás.n9g1odttásának, T á vett''bá-madá-
;H.';'t;E!íe;E;*k a;-; -T;ab _árcto 

megrIeIésének kérdésé6on. A nás1k l,i}yos. pI9b1-fma' 
.

úoe,,y ojn"u uris-ho;iaeri8-iá*u*tr. zÍ Éardasiir1. Ezt a kérdést a FIE Btr .k BÍzottsága év-
tlzedek ota elb.anyagolJa.

Renrlktvii1 sok és sÍr1yos tévedést leb.etett IátnI rigr 9 ?sijrlelptikiik, mlnt.a.ta6ok..ré-
széT 1. na ozek a tevedés k szerencsés esetben a ve:lseny folyan"án' e8{-9{ v1v nál k1 j:s

egy nrrt one[]__megi*',1ry-i,ioix, hs rijvldosen nem kovetkbz1k be a kaiav1vás blráskodásá-
;gii ro*oÚ laiuTáH, taitanr lefret a kard {qgfvprpem glsorvadágát r. E1szen mg l_s nfu ott
tartunk, hogy nl.nd'íg u kardnez ny k a legkisebbek'

Ury gondolom, b'o6y a Magrar Vtv -Szovetségo aF91Y a-Iegozebb haryon"ányoFk|I rende]"-
kea1k a kar6vi;á"'ter$ir, k 1ínory a 1_eg1tletéÉ sgbb !s leg3en olyan Javas1atok.negtéte*
1ére a FIa felé'- anelye me5val íitása ésetén rendet lehet terontenL a Jelonlpgl nenzet-
k zÍ kard*zsti"rÁr.eaéu" káoszáuan. Szabálym d'os1tasokka1, vBry szabáIyrnagygr{zatokkal naJd
p*áie-_iáoroÍyá*ok szervezéséveI _o-grségeá fglf ogást és szenlétotet kelI klalak1tan1 a non_
z.iw z1 kard- z*lirtáteoés 'berén. Ufran sak javaslatot kellene tenniink a% elhanyagolt noln*
u ebk<jz1 u s(jr1-ta5 kérdég negnyugtát rendozéséro 1g'

JavasIom, how aa MVSZ Blrák B1zobtsága.a NenzetkcizÍ BlzotÜsQsqr. karii]- ve ea év
dec.7I-Íg ooígoz;bn k1 átfo5 és résuleteá JavasLatokat a nenze k zl kard-b1ráskc,riáB
negjav ltása érd'ekében.
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il $ptlrtulrilr psuitiltulrigiai lrllktlsrí[ts ntrk m dsr,urui
lV. rég z.

Áz gutoBén tr:én1ng !éven 1seert pt E 1ohot6ráplá'c euáIá}Jt sclrull'u dolBoEta kl a-Ye8q*
tg1,ív zuvsroÉ bef o1yá3 1 sárs. o.rv oBt 

_ 

srak or1a tában betegeíBok v6Botat1v tii.n ol eI68
elloc1onálls reskcí kb8n J lentkeztek' ntBt p1. s lagy é!u elnl hulláezÁBol'- /8ffektiv r !o*
nancIa/, Ár éraelm1 kttorrgések ozolbaDI nÍ!t tudJuk' oeBcaak botgBek!é1r ha!en t ljoReu
s8észaéB.'s enberok!é1 ls el f oralu lhs tlak 

' 
ha a k<iriilnények 8 treB6-hs táaá_EaL uár neu tud-

!ák ellénálhÍ. Iry nem csoda' hory a n ászor hÍlmarosaE kl] pett B!ijkebb. beráplÁ-8 keretoi
kiiziiI é6 cz 8 nlnden enber s zá'náia a clYl1tzácÍ tlilterbe}ésollek ' t bbék kiiutjtt a fele-
]. s bes!táaokb8n dol8oz enb Íek ttilt ertre léte 1!ek Ís a kle&/eBlltéséTe sz016á1.

' Á sportedzéa éB 1ersrny8éa gz1ntén b velked1k psztcbés erhgléB kbgn, Á scbult!-féle
8utoBén ád&és o!é't 1go! bafoar utat taIá1i 8 gpolto! k psalchéb o1 kés 1t séh6!. Iá.6
pBa1chot E1á8 e1J rÁsok k lt Je1en16g talÁ! a l 8srBkrabban baslnált n dsze!.

lz autoBé! edrés paaselv relaxácl s o (lB!el. E! slt JoleDtl' bo8y 6! edrést végz
egvén csuoÁÚ '.oud 016tí to! b1uotrYoa érzotek kí8lakltáEára tijrekg!Ík. Á! é!Eetgk k181a-
krtása az nba!'nen cél, csupáa esikiiz. l vé6s cél uryunis a b8t81m é8 befolyásoláÁ E1nd
t kélete89bb ne6szerzéso a s8Ját' dalauB tudatt 1 filgg9tloliil niikijit vo8ot8ttY foly8nstoh
ra'lajtt. Á u dszérre1 olérb t 8! izont uu6 szabályozása' a v rkoplng s ée légzés' valánllt
a b oloszt r befo\ráÁolá.sa' és uraloE sz lreLnokBr' h8lgulBtokoD.

1z'ed'é6t folytat gport01 tolJoso! ellalult áltBpotba!t fekv , ttl , vagy átl
hglyEotbe! v Eel !trrakorlstalt. !{egh8t rolo t rendazeI stertnt pr báIJg k1a18k1t8!l ar
ery s bestréBeek és az egész test nebéEségl_ éa oeleg rzot tl a Bllvniikiid s és l gr s
!'ugodt rítmu8át' valaElnt 8 honlokt4J biivi!sség érzot t. E zban ál].and vÍgazstér nou ca-
natkéut a lyuaodt8ág élze é 

' 
eint célpalalcsot 1s elgolaloua. EuEel 8 !észfol8d8tokat

mÍntegr E6!éra1Íeáu9 és psuícb B szférába teszl át.

.a,ntnt láth t ' a n. daEer a hípnotíku8 elJá_résokb l 8lakult kLl arolban ! gí8 lasr
kiil nbséa va! kijziittijk. Á célképzetek ust8llB nen nás 8'9oélyt 1 szárnaEnak| balon a pa-
rancsokat az egéu na8álak 8dJ8 k1t hát iilBEuBg szt1v n doB. líásréegt ped'í8 a! e8 s!
f obauat len aIvásban' halen éber ál}8potbaD- tijrtélik. I5r a fo\ran8b ne! B ul'nalg!r 

'h1pnot1kuB alvásra, Jéllena ksllonetlelsé8t 1. .AE ed'u éBt végz e5r6n' eb'á utosrug*
ges!tÍ t h8Jt v égle.

A! autogén edzés ryakorl8tíI88 t8Euláat fol-ya[at. qapaBzta]- t s!or1!t titrelennel ég
Brak .!te1enne1 bfubt elssJáti batJ8. TbrBés'e gae! valDak e6/én1 kiiltinbsé8ek au érle ok
kí8lakÍt aa teré!. AE'1t sz egrík sportol n8k osetleg lonnal sÍkertll negérezuíe, azlal a
más1k vlsEolylag hosszti 1alei8 b8Jt it1k. IlJre!kor a tiir6lee nelIet 8 sEákért ségltségét
keu kér!1. B1zoqyo6 fogáaok8t a tanuláeban 8 továbblakba! ré6zletezilnk. VÍsazatérve a
anulás.ra, oIya' fokot kell elérni' hosr e tanult éIzetek su llte báfl0tko.! és E'inalenfélo

testhe]Jzetbe! feudézbet k legye!ek. Végii1ts 5r kelI niikiidn1i.ik' !Ínt 6ry J l koBdÍoÍo-
rált' toIJesen belde8zett Bporttecb!1k81 6le4!ek.

A tovabbí8kba! Íaneltel'en az autogén ed'!és s lapgyak orIa alt ' n snéve! 8z glBaJétl-
t9Dd 1n6trukcí kat. l' k !t scttu1tz á1lÁspo!tJáJa tánaBEkodom, de sziikség 8zerl!t k1eBé-
sz1tee nás slerz k E alBzertaDl ne8Jeslzéseivel ' anelyek a Epottol kr8 slkalnazáB!ál Bliik-
aégeanek láts zanah.

Et Tebocsátoo' hory 9 tetráa Ee[ ed&é vázlat' nert a! sutogé! ealzéElek fokolatoag!'
kell f lépÍillle' halen o alszert8ll áttekÍDtés. Á! odzéBt sr k lI 6lképEe1!1' nllt esl
tan1tá-et rá 

' 
9nelyen qruBodü' zavaJta19! k riilnények k ziitt p1. tornaterenben e6r tá-

Dul vsI vas. e$r taout -csoporfral ,/optiqál1'B 1ét6zilE 4-a t / e t8!ár fo8la1koElk; A!
LDetrukci kat a taDáÍ nondJ8 laB6 , Dyugodt haogo!' s tslltvá!_yok pedla blEoryos tegt-
helJzetben ,/1o8e1 !J' ii8 bb a háton fekvés,/ bat18sbJák és koncertrá]va @ilalogtíket két8zeÍ
naBukba! negisnéteJ-lk. Á hallott lhetrukc1 15r nlndlg 8Eonlal két8zer1 n98er 6lté6t k8p.
Au eleatotI n dszerbon es/ébkélt a kÍBérletvoze hatB'o' loldta e1 u$ranazt 8 Erakollstart
/6'at'ultz/ .

Á to6the1yzeü lehet báton fekvée' iilés kar- és feJtá.uasE'a1' l'llés tán8sz !é1ku1.
ál]ás hát- és kgrtá_ua8gla1' vég I álláe k8rtáEa6szal. Á te8 t8rtáBn8k e gJr8kElatok fo-
ly8náD te1JeBe! e1Ig!u1t!9kl ByuBodtnsk ke1l 1e!!1. FeItétlenill elkertlleld' ' hosr 9 cél-
szerijt1o! fekvés vasl u1é6 vslanllJré! nechd!1kus 1zonfgsIÍi1é6t okoz'on. Al edzést Ye86b -
Dék és 8 ]:éBufvev knek neg kell gy z dnÍiik a telJee relmác1 r ! a &l korl8t lteBko[alés6
el tt.
9,/ Á1t81á!oE ryug8lon k1s 1akítá6a

InBijrukcl kl 'TelJésgn fyuBodt Y8gyokl eBész te8ten laE8l d ]- éÍzén naBán.ll
l É8v"itgzotl.o nindsn. iz-emres végtagokra, vag]r teetlégzákre Írárryul lngtrukcl k
utáu ez az áItalá'los c 1perenca autonatlkueao treg18nétl dlk. 6Eerepét feDtebb eEll-
bet itk.

r5
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, nehéz l az egés n j obb kll ottt i p;tln ll ii'l.y cxl , lgen fie':tlla.l|-l.s 
tts$ou1.Ü .r,érrrl'etesr'ldr8$cj' kibel:Jcrrrbjuk íJ flJakor:'l.at;o-*

o,/ Á' B9teE:-é!ae1' kl8lak1bása

Iu8tru'kcí kt llÁ bal vállan laBsa! feInelegszlka s ba1 válls eelcgl s k'ij'ryi'kajB lH. e6J-
!o @elégobbl 9 meleE klteTJed. az egéaa kaionra, az eíét! z La1-kalon ke'll'eoegon nl'le8'h
l& 1!siiukcí kat 8 E bbÍ t stré,rzrg sz 1 aÉ 1s'ha8oE1 an íBEéto]_Jtj-k. V9laecnDylh az
áItjrlá!os lJrugsloe képzetéveI EárJ uk.

d,/ Á 8E1Y E'uD ká.l átt8 k gEabáLyorása

Íqst-t:ukcÍ L! lll sz{Ye& Dyugodb8!, eEye!leteBe! v I. Á szÍvon kainlygdé! 
' 

rlteuaoaan
ver.'l vérkerÍngée ezabá\rolásE csak 1ly n Á1t8lános for:nában t rbéllÍk.

e/ l 1é1erzé8 nunkáJÁ!8k 8z8bálYou 8a

IlBtÍukc1 kt ltÁ lé6zés og sue! !yugo{t. Á lé8'é esrelleteB éE nyugod . Ígéaze! kijDy-.
nyodé! lélagzen.'
Á I 8!é8 száb 'ty ou fua sz1!t ! általá!oB.

f/ 4 hídeg hotlloF .é!!et Dek kiat8kl^táÁq

Instrukc1 kl llÁ ttollokon k6].1euo5e! hiiYiis. AÍcoE és bonlolrots biiYiit. A ho[lokon tr1deg.'t
T bbnytre a nellkqs neleBéf,lsté ÍiB8BlBaE llstlukcÍ k utá! k vetk6zlk ég cÁak a feJ.r
volatko' aD ép1t.l tik ki.

g,/ BBzevont ln8 lrukc iqk t

Az eat'é6 ol roba latltáv8l a ár talult é!!eték _ b1g oryos fokl8 ijgszoYonts! iB olaildéz-
hetliik. szzel 8! r !e t_kotspleluno\ b8 ékolyságB ! . }l n leh t 8'o!b8! bárnelyík céI-
paráncsob ijsszevoun1. trlsgosabb Bzint6! a neb.éz- ée nele8-érrot' s vérkerilgés é8 lég-
zéa' valaBint s n'eIe8érzo é6 Yelo kolt.ras zttr8tásba! lév htivtj8 honlok rzBte Yonhst
osazo.

Á benu ato t ÍlBtrukoÍ k a'!sk folyanán alákult8k kl' hqry ue8ft8Jrelték 8! elfÁlaatÁE
utá!Í plhe!ésl folJ8E'atokab ég az alvÁs kiiBbenl fl!i01 8Í8Í változásokabt TsEert' hosr
f1zlkai tel.les1teély LrtáJot plhe!éB!éI a vé8t8tsok éa a to6t elleheEiil' /Aebéz-érz,etl toko-
z dIk a vérb 8ég /aeLag-érzet/ ' valan1lt s 6u !'vvgréB és lé5zés Ís 8 rsaleteB rlt4uara áll
be.

I eaflgyelt k továbbá' bo6r 9 tiil.zs és n'áa estrésEek kiÍ]'linb l b nérséhleton tartÁa.r
ki'i'l ijnijBe! l-asertékeny B&Ié!eEDéI, keatvez hotÁsu a pEElohlkumla,/iliivi5e b'crn'Iok/. gchultr
tehát ezokr6 a oegfísrelásekre alapo6va 818kítotba kÍ 1nBtrukcl 1t.

Áz élretek kÍolsk1tásá!8k no8vaDnak a k1B 8lt f ogá-s81. E8 p tdául a lehé!-érzetet
8 gpor oI ! E tudJs kialakltaol, akkor klssé fál nelhgtJiik ktly Jbott-é6 eIla!Ított vég-
t8Bj81t' náJd vÍ68'8eJtJiik 8 t8láJra. EÍzel a kalI l 5' stb. s lya éra kelhet vé vállk.
Á |'léhéz:érzat kíatakt áaa vlezorylag a legegtsael bb' de t$r tE 2-, hét sliikséges holzá.

Á neleg-é]ÍE k1slakltása nár lebezobb. l{ehéE8égok eae én k pzettár8l .s881 ke11
é1!1. Pl. |tnB]eB vtu ceorog végíg a lábanor, a napaugár a nellen'.re tilr|l 

' 
stb. Á neleB-

éraetek E1alak1tá8á! be1iil a nellkaB é6 8 hartáJ k' h néIBék16téD k szsbályoEáBB hosszabb
íd t lgényet. TelJeB beÍilegséa ttez általában 44 bét BZtikságss.

l vélkgÍ1ngéB ée l gzéa Bzabá\ro!á6g ls hoaslabb 1d618 t6I hab. gÍkel 8ebb lesz a
t8!ulá.8 akkor' Ea n .r az el bbl kg eleaJátttottÁk. Á vé$ehaJtásr8 kb. 6 hotet k6l1 foÍ-
d'lt6nÍ.

l loclohelobb a ll b.iivtig b@Iok'l rreténgk klslakLtá,es. segltB Biil l6h9t YBn!1 8 k -
vetkez k6pzetbÁrsltá.6okatt l|bldeE gzé1 f JJa 8z arco 9b' hiivijg es é!l a honloko |'.
Á hiiviis-érzeb kIalak1tá.sáÍ8 ' aD'g1ynek erslnélyokéipon 8 véredények iieszesllikiilnok' á1 a-
láb8n ,-4 b t Bu iiks tsgs.

Á Eyakorlstok ElDdon fog181ko'á-so!' vasl ealEése! az u!. lreIYoná6ga1ll ér:nok véget.
A g;ra k ol'1s t oz,-t't r]ts[ ! háÍryBzo! be ke11 hallttaDí a k qriikiikét. ke'iikst i'ki'lbé szorltJÁkl
néiy 1élegzgtot veBznek éB a kat k1ny JtáEa nellett a leve8 t klf JJák' nÍkijzben eddÍB
csukott 8EelrÍike 18 ktlyttJAk. Ba az ed!ést BEakembol veret1' u8y aB elvo!áE fo].y8m B'add1Bl EonotoD tran6Vébole [le8vá]tollk' vezényaz azeriien. A befeJezés E1od nk ppen h6Fon-
11t og'y o1váeb 1 ébledéÉbe veret aktuFhoz.

Az edzé6 $orÁrr f o!t,os' hogy nt L bb eLJuBauDk a teIJe8 tináll eághoz' hlszon a apoÍt_
YaIflenyokben 1ndenk''nek eBJÍéner]kérlt ke1I helyt á11!1. lnlek érdokébeo a gyakorls veaet
áll'sl' vexelrétti edzéÁrkeb a sportol k!ak ii!ál'1 an DeE ke1I lFméte1!íllk. sok8n aJÁrtlJáh'
hogy 8 s/akoÍ18 vezeb lrstrukcl J_t n8gnetÖfonr.B ke11 fe]"Yelnlt éH o!!aD vlssraJát6!an1

t6

Inf:[rr:kcJ. kl "A.jobb karom lir','ti
térr nehérl s Jtlbtl kezen sriiyos
A tíjbb,[ tostrésurg YonabkÜáÓan
kat.



/f,IolnesoI8e ég Kolumb1es lemezeI/ r VaW ped1g a sportol k saJát nangJát ke1l felvenul'
anire kés 6b grakorlataÍkat végzÍk. Ez 1oglkusnak látsztk' azonban triI nechan1kus' nett
a változ heLyzetekhez és e57én1 negny1lvánuláeokhoz 1g5' nen lehe lgarodn1.

Mtnt n' r emIltetten, az autogén edzés v1szonylag elterJedt n dszeÍ1 Gyakorlatl a1*
kaInraz 1koziit csak néháiryat enlltekr Á SzovJetunl ban Radcsonko b1rk z kon' Bulgártában
Genova atlétákon' nálunk Blpcs és lángffi b1rk z kon és Narykáldt tisz kon és vÍvlrkon vé-
geztek pszlcb.ol g1aÍ el lcé-qz1 ést. Mlnd az jabb sportléIektan1 alkaLnazásb l, mtnd a
régebb1 pszlchlátr1a1 ryakorlatb l sok adat ál1 rendelkezésre a n dszer,.'tratékonyságának
bizony1tásfua. Á melegérzet keltésére Eerbert B1nswanger tijbb, m1nt I0". h nérséklet
ernelkéd'ést nért. Az tdézett Radcsonko adataÍ szer1nt háronh napo8 edzés hatására a b1r-
k z k átlagának 1'2 c"-kaI n tt a b r h nérséklete edzés végén, a porcenként1 pulzusszám
Jr)-maL, a Légzésszám perlig 1r4-eL csokken . _GoJsznan torlábbá negállapÍto ta1 bqy
r Iaxál áIlaÉo ban azl 1zorn 1ngerlékonyaége /krodax1a/ csiikken, és a Bzgrveze b. nérsék-
lete enelked'1k. Az eIektrokard1ográf1ás adatok és a Légzés r1tmusváItozása az erlvásÍ
á1Iapot feIé nutatnak. Az autogén ed'zésnek tehát nérhe f1z1ot g1at 'hatása YaIl.

Kedvez beszámol t adnak a kutat k a.n dszer pszlcb1ku.r batásaír I ig. Az enI1tet
blrk z k a tanult érzeteke nég a veTseny légkorébeu ís el tudták 1déznl. I5r lehet sé-
glik ny1lt a k1kapcsot dáera a nérk zések kcjzijttl sztinetekben, anely 8 sporterednényekbon
s1kereket b1ztos1tott. Á fíz1ka1 regenerácl nellett uryan1s 1dog1 frlssit hatásban lé_
szesiiltek és 1ry az eIlenfelekke1 tortén s'qzecsapá_sokra nagyobb sze1lenl koncentrác1 -val áIlhattak el . MÍnd'ezek melIett ny1lvánval vá váIt, hory az autogén edzés batásfoka
eryénenként Ís váItozík,

Meg kell emlitenl sYl a m dszert e1narasztal vélenényt ls. Néhányan gy véI1k'
hog'y az ed'zés végén egy lnaktlv átlapot alakul kí. A sportol k n1nteg'y rlbeleaIus-qzák|'
nagukat a ryakorIatokba. rry a mérk zések' versenyek eI t1 szakaszban Iossz hatást fejt
k1. tzzeL kapcsolatban azt kell mond.anunk, bory a leirtak val ban bekovetkezhetnek, azon-
ban nen nragának az eljárá-qnak a k vetkezményeként, h9nem a nen negfele1 elvonás, iagy1s
ébresztés m'íatt. MegfeleI gyakorlatvezetésseI az áInosság nem kove kezÍk be, hanon ri.g7
fejezik be a sportol k a 5yakor]-atot' m.1ntb'a ery fríss1t áIonbf:I ébrednének. A helyes
elvonás aktivá1 hatilqa áItalános fÍzíka1-pszÍcbikal felfrl-qslilésben nyllvánuI meg és a
sporto1 k ktizd képességét n ve11.

Összef oglaIva t 3Z autogén ed.zé-qt a pszichol gtai felkészitésben aLapvet n dgzernek
ke1l tekintení. Á est1 pihenés ne1lett az emocíonáIi-q-t nuso-q reakc1 ka kedvez en be_
f olyasolja l QZzeL az ldeg1 feszi'iltséget cs kkentí. Megtanulása rnindenki szrámára hozzá-
férhet , mert semn1féIe klilcinleges Üula jdonság' képesség nerrr -sztikséges b'ozzá. GyakorIati
alkalnazásában még v1lágvi-<zorrylatban a kezdetén varyunk. A sportteljesítmények novelésé-
ben és f ként stablLlzáLásában a kovetkez' évtizedben j ered'ményeket hozhat.

E m tr ékeeés A! eksuei Ny i k&ffcs i kav Pa
Ez év eIején a kiilonboz ujságok sportrovataíban néhány soIos l<cizleményb l tud'battuk

[ 8l bory tragíkus korliImények kcjzcjtt elhunyt a Lra vanas évek egyik legnag'yobb szovjet
v1v eryénisége' ÁLEKSZEJ NYIKANcsrKov.

Alekszej NyÍkancsikov JI éves volt és az ol1mpia1 baJnokl cimen kíviit j fornán m1n-
d'ent elért, arn1t viv eIérhet. Há:romszor nyert eryénl világbajnokságob: 1966-ban Moszkva,
t967-ben Montreal, 1970-ben Ánkara volt síkereinek színhelye. Ákí lsmer1 a v1vá'st, az
tudja, hory nllyen aagas szinvonalu technika1 képzettség' takt1ka1 feIkésziilt..qég és
rnennyÍ munka -szliksége-s ahhoz, hoff vaIakÍ ilyen sorozatot érhessen I, ktilcjncjsen az 1gen
k1eryensuIyozott és er s pfubajt rnrez nyben, ahol akár husz v1v ís eryen1 e-réI1yel
pályázik ery-ery. vlIágverseny els b'elyére.

Áz h1szem, felesleges kÍhangsrllyozn1' hogy ÁIekszej Nylkancs1kol/ a szov'Jet párbaJ-
t rcsapat s1kereÍben is nílyen hataImas szerepet Játszot . Á szovJet csapa tagJaként
1966-ban Moszkvában ezfot, L967-ben Montrealban alanyr 1969-ben Havannában sz1ntén arátr}1
m18 l968-ban a nexlk 1 oltnpíán eziistérmet -qzelzett.

Á szovJet vív eport erylk legnaryobb ol1rnpla1 renénysége vol L)|Z-ben, Miinctrenben.

A1ekszeJ Ny1kancs1kw mÍnd1g sportszeríi elIenféI volt, hÍszen k1nragasI tudása nen
te te szliks gessé a ''mellékutcák'| lgénybevéte1ét. CsapattársaÍ' e1lenfeIet egyaránt
szerették1 t1szte]-ték. A nzovJet és a nemzetkiiz1 v1v sport nary egyénlséBét vegztette e1
ha1áIáve1.
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Üu an0sl ilBmzglHÜzi llÜi l0rnaln0n$ ga
Dr. Gerentsér LáB zl-Ó em ]_ kv {:ÍseÍly

"yt'1Í/i|.ápr'15-én reggel 8 rakor a Játékcsarnokban 57 n l vlv lépett pástra Budapesb
bujrroka c1méért. Á kiilÍ'iildet az US-A-b L 71 Áusztrlábol 1 és Ar5onblnábÓI I v1vÓn k p*
vlsel e, ery1k so& s netsaetk<jzÍ é]_vonalb l.

EIek llona, dr.Felkay Ándlás és Székoly TÍbor f blrák az elg forduI ban 12 csoport*
ba unztották a Yef,Benyz ket. Csopo.rtonként 3-, v1v Juto t tolább. Kl.gebb noglepebég voltszab .ElrroÍ, Hecaey és a Junlor váIogatott Kada ktesése.

Á nrásod1k fordul ban hgt cgoport alakutt én csopoItonként 4*4 vernenyu m.ent tcrvább
8 irarmadLk ford'ulÓba. It 'nondott btrcs t B velselynek tcjbbek k r Halmosl és Mez szeged1
19"

Á harmadÍk fordul néry 6-os csoportJáb l 1-) vLv Jutobt a kijzépdcint be. It nás
tijbb lgnerb versenya esebt k1. A Iegnaryobb megIepetéa a válogatott dr. Mende1ényÍné n
SacrInokl. klegése volt, de HaJae.r' Gulácsy' sags és Vad'ásr ls Jobb erednényro képeo'
Á kiilfcitdÍek kijziiI psak az amer1kal K1ng áIlta a salat1 ak1 ugyangsak nreglopo ésre a L2
kdaé keriiItl

Á kcizépdijn t két 6-oe cnoportban v1vták és 1-1 1elsenyz Jutot a hatos dijnt bor

4- E g.épsijglH k ,pr.edeÉFyo t,
I, .cspplT!

$eregl fiI.D zsa/ , ff.
líar os /BJ sc / 1 ff.Koltány! "/T.Me 

qeor/ 1 ft-
a

ReJt /U,D nsa/ 2 gy.
Kopcsándy lBvsa/ 1 ry.

ReJb és Tordas1 k1csé6e r1ásí naglepe és. l yálogato t legbíEtoB8bb tagJaÍ sorrg k16Bt kl
08ak B blB vlváaÁn ]'átszott' bory lgsloE J fo!náb8! va! és a vorsony ee lyes vé lépettel .

A aliint bgD B bls lldÍk lgalolta s várakozást. Eij!ryedl E!ép s t[Bs6! s vlvá sul.
BElnto negor ltetés !éIkiill v r tlo!iil lett Builapes t-bsJ !ok. Á DgErég ué8 3uaíor 6ereg1
o1B8 él tg l 8Jobb ér4dn lyét érte el. Á ! r1k fíatal' M8ros lísgda l8 laslgzoriign Ylvott.&olláryl é6 8zársy Tord'a6l tre\rott becsiilet l 6 J l áut holyt a liBtoor sríng1 rt.
BÍuolffy 1s dícséretét é!ds[el' béJ a diilt T eljeáradt.

l dtint véÍelled étrvot

If_. cs oport

B bÍs lBvgt/ 1 &Í.Sinonffy . ry,D z,sa./ , BT.

[ar olyffy fWgC/ I ff,Klng nIgA/ L gy.

BVSC B bts
V.Mot. Saáray
U.D . Slmonffy
BVSC Maros
V.Mgt. KollányÍ
U. D . Soregl.

xz
4x
44
41
44
40

2'
24
x4
0x
12
4o

I2
24
4'
44
x4
)x

10
16

19

15

L7

11

20
L)
1t
L)
I4
L7

É{V.
gy.
sÍ.
sy.
s7.
{i"7'

Az eFyrorma 6y aelmot eléltek kÜr b 1t t í.tl án 1ncjex rlcint bt "A vet:gerly végérr a dtjnt rénztvev 1nok aE é.rhéktrg b!nrbe]'gt;dÍJakat Dorrk lránr1.l a BVsZ
o1nclke ogztobta kÍ .

5
?
1

2

2

1

L
2

,
4

5

6

Í. B bÍg l1d1k /Bv6o,/ 5 g .' II. Seregl oJ.ga /U.D zsl/ J &r.' III. Iría! os u gda lBvBo/
+ s.' _!v. trollályt Íatgl1! ,/v.!letau/ 2 gg. 

' 
v. BEá.lay ufuta 

^.u6teor/ 
2 Ú.t YÍ.slnoÍ'ffJí

Agnoe,/U.D zsa,/ 1t{y.
Á! o6/forma 6r zo1m6t olérlüek k e tt 8! Índex diilb t .

$ .k3es Qqtj Ö - r"égp.r e'dtstpve

vII. EÓnay rldl_k /u ,n uga/ 4
VIIT . KáI.olyffy Edt t nvsc / 1fX. ReJ b Il.dtk /U,Íl naa/ 2

x. |l]ordanÍ I]dÍkr /V.Mr: f'eor/'i]
xI. Kopcnándy Márta /nvsr:7 ';1

XT.l-. Ktng /IIBA/ 2

t8

N*11ec zk;r Gyorply



Buda[Ü$l ]lGltlzBlfiÍizi r6Hi lÜr[ain0n$ ga
T11It E]rrdre emlékverÍj8ny

'1972,6pr,2)-án -hosaz évgk ts lrrd látott er s leeuotkijzl Eeilotly P3ijlt g'ybe' bogyoegvlvJou a féIfí. t !: Bualgpoot-bsJnoka clraérb. Az eli3z, napl "Gaudlni íupa" cEipai;vere' nvnlndoq résrbvev Je d11!dult' kijztlik 01t pi8L etl vi1ágb8J!okok. De el1!dult Bok kii1t' 1di "
osl n verseryz ls' akík 8 GaudiDÍ Kupába! nen slerepeltek.

Á 92 ÍDdut kijzijtt 6 francia' 6 rouán' 5-5 16!ryol és Nsztr' 4J+ olag! és IÍDE' ,ctsehs'lová]r és 2 usÁ vtY t pett pástra.

' Dr-. 
. 
Ned9c u hI. LáEll 

' . 
Paca Íy EÁanér: s llészároe il lssf f blTá-k 16 asopolbba o8! ottáka' llalu} kat ,-' továbbJut Y81.

.l(ár a^BeloJt z taibb le8tepet a 
. 
b'oz ott 

' 
kai!tijk a 19gfáJdah8Babbat Erálulkra' Ma.rtonk1e8é8ét. .D kÍecebt taibbék kiizt KolláJ c89hsllovák' EEuklef IonÁ!' Psrulsk1 tongrál,llontano ol-asn, valan1lt P6rJ.oosy' SzJ.oyenel$r I., éoltl é5 Blab Íá lr is; -

.l I]. foldul nyolo csoportJ.bE! 6-6 viv tudult, J-J Ju ott tovább. Itt tB BÖk 18-oort név -huuot k1' tiibbek kijet ngvonu f.ralcla' Pféíife],. llBzK, ltureaanu ronán' kétmary8r vál-ogatotb FelJrve8i d!. s K8uutÍ l.áarl t YalanÍlt Ey''P8pp J., Bzakácri, Bchnur,T8kács és BeÍkovÍ s. Egr d nt re val l vt

,.' ! JIT': {gr+l}p ogsy:Ter 6-os cEopoltláb'L ,-, vlv Jutott 8 kijzépdijlt bo. ÜJabb nfu-ká6 levek hulIottak ell Tíu !oeá!' P1n91lÍ olaBE. L8 Ragiíone olasr. taornarek lángvel_EaIb,rooáo,, Y IaEÍ!t 
' 
FiiredÍ r ozaklie1'_ yoEár:ka 1 és E^n?EIts. l ka'!épat la Éi ca;pai;Já-ban. !Íá.s1 harc folYt. Á! 61s b 1 d!.xgulrtl é8 GJrsrnatl ceak !-natexsiel esoüt kí urvanirv8 máBodlk csoportb l a Temekiil helytáll f18ta1 &ovác8 lBtván. 

^ 
Jullor Bonodí 18*J l *

baroo].tl de Eek1 BoE 8ikeÍi11t beJutnl a ijlt be' luely isy ua&raloÉ ngrtui lÁjiott Íet
l kiizépdaj! k eledEélyol

f . cs op.o{t

NoeL /YR/. 4 sJrSohenkel /1D/. 4 &.SimonceLlI /IT/ 2 cv.

Gyarnati /HON/ z gy.
Ber olattl /IT/ O Sr.

If. csoport

$snan /BR:/ 4 sy.llsowaá.rP.aL/ , Wc

Sopodl IHON/ )- ry.Talvard /TR/ I ff.
A dcjnt Muresanu /román/ és_Felkay d,r. ^/nagt.a!./ bÍráskodása mellebt folyt Ie. Szlnvong*Iaar. érdokee dijnt volt' anÍt 8 szépsEámu kozcinség lvezette]- f lgyeIt a- Sportcáa:lnoknarytolmében.

Noe1 k1emoIkod vívássa1, rÍfu-r1 formában, bÍztoean és veletlgniiI ]-ett Budapes -baJ*nok. Bemutatta a t rvlvás nn'lnden szépségét' Sl oncetll j ). helytáItt aa o1asz szlnekért.
Trednénye nreglepetés. tr1sewskl a 19!sy"Í vlvás eryÍk re énységá. A két l[DK v1v atiniouáJutása nern várt nagy rroglepe!é". Ktiltin sen Eerter vlvott Lrt n en. Két 4-es váráséá;--Yoltl Magnan e napon nérsékelt fornában volt.

A dijnt végerednéqve t

FR. Noel
ÁD. Hertor
POL. TrÍsewsk1
Fn. Magnan
AD. Schenkel
fT. Slmoncelll

1x4
2 5 x
1 55
4 55
5 54
6 52

21
4'
x5
,x
,1
54

)1
55
T,
55
x5
4x

511
222
219
12'
222
,20

25
20
1g

16

1B

r"9

Á ktsdiint b t a két ktilfijld1 és Kanutl dr. orvoe1 Javaslatra v1ssaalépett. Kcrvács Is vánry zcitt 1fJ.Somodl Í"aJos és Gyarnatl el tt.
Kovácg rsfuár ml_nt a legJobb nagyar elrryerte a nTill1 End're'r vándorgeIleEet. A ver-seny kcjzben.Pacséry Kázmér ennlékezett nres T+111_Endrér l és g k zonoég és a viv k qgyperc néma ttsrtelgésseI h do]-tak a kítrin v1v f eIeJthetetlen emlékén k.

Á velseny beleJezése g-t{n a_ gy ny rii és értékes t1szteletdtJakat és 8 Tt]_lÍ Endre
vándordJ.;iat Dqnk Lágz1 a BYSZ elnijke- adta át a dcint résztvev 1iek és Kwács rsbvánnsk.

Dr" Nedecalqy Gy rgy

1.9



ll.Ú!t| nomz8l nol t0rcsa[at-m6rn0z6s0
Bukarest ' 1972. áprl'I1B B-9.

Á BÚá! vlv sllivotsé8 volt a há!18azdáJa a xrY. tlÜésr ngEÍe n l t rcsap8t.{ÍélE ' 8-
oek". 

-aoe\r 
a Buiareat-l FÍoBEBcr 8por s8la kba keritlt áidai!tésrs.Áz oitattB1 tgtál'ko! k

rijvtá ijsszefoE181á!s 8 kaivotkor kép6t nut8tJat

r. L959 Bud'apesÜ I. MagyarorsEág 2t BmánÍa
rI. 1960 La Spez1a I. Ma$rarorgzá8 2. Ronánla

III. 1q61 Cons anta I. MaryarorlzáE' 2. Rmánla

v. L961 TrÍest I. Magrardrg!á8 2. Buánla
vI' ].964 Constanta L. Bmán1a 2, olasrorsaág

YII. L965 Budapest 1. líagyarolszá8 ?. Ronánlq
YIII. 1966 Savona l. OtáázorsBáe! 2. Mg8yarorsEá6IX. L967 Pfutzs l. Rmánía 21 01ag varlzég

2, Bomán1a/B
?. Magi'arország
2, Franoia orszaB
?, Franola orazfu

X. f968 Brass l. RonánÍa
NI. L969 Budapest l. Ronánta

XIT. L97O Oomo 1. Rmán1a
XIII . 1971 Pfu tzs ]. . Ronáp1a

Kezdetbe! cgak báron n ulet ktizijttl versengés fo}yt a
1964-hen a francíák negb1vásával b viiIt négy nemre kijztitt1
verBonyt egy nl verselJr kiivette.
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részWev nemlotek ktiaiÍtt'
nélk zéssé. 1962 ta a csapat*
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EgÍ}9!9E-g*9ggBgtn!r E gÉgpg rr
Magyarorszá6 - Olasgország 1o16 B bls 1, Qlfuqv ), ^B1olnokl 2' TordasÍ 2'-lIIeWe

BersanL, GÍudloe' 0o111no 2-2t LlorenlonÍ 0 5y.

Maryarorsaág - Ronán1a,/B 9|7

Magrar ora rfu - Flanc 1a ors z& 9t7

R mán1a/A

B btg s srciInok1 )4t. Dr.l{ende)- ryln 2, Buáray Ll
lIIe ve V1co]- és Dlaga )-)t Árdeleanu 1' Yadwa 0 8y,

B b1s ée BzolnokÍ 7J5l Száray 2' Tordaal 1l 1lletvs
Denallle jt ,fosland 2, Gapats-Dumont 2t Oerettl 0 gy.

- l aryarorarág 9t7 
ffif,Í5 í; Bllt*ui'á:glá'3#bán''ff *á"í;fo'l}'íl1"o.

Ea Rooáa1a á render6 or8Eáa' !í!dlg !a$ro! er E ná.6 odlk otrp8to kal.l ogltatorb8.
Á! talén t6 csak altB YsleÁ1vgl Eren8 bb nBff csap8t Jelelt nsB a 6!1nen. tl! !t felttiÍ s
kgltett a nB' caapat né!k 
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f,a5rár ors lággal 
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rralo1aolsEfugal éa a t Cmá! ÁÍ oseprttal.

Franolaors!á8 - RoeállÍa ÍBÍ 8t8 /4949/ Detre11lg é8 Jo61snd 
'-'' 

Iullo és GEpalg-
Dun'o[t !-1' tlletYg vlool és ÁÍal6l slu ,-r,
VeduYe 2, Prtcop 0 gr.

ll eglénl YersénJr nsE gok slkslt hozott 8 naB]rr! résltYev knek. Á 1eBíá6/obb n68-
lepetést a ctepáw .ragfy n k1tiln e! slerepl B bÍg lld1k sz rgEto' rkl ár 8r 61E foÍ-
dul ba! klesett l5r zeleu.uel. De a ÍI. éá III. foralul bg! a t bblok 1B á klgE g ÉtrsáÍa
Jutott8k ée a atiin be ma$r8Í nen kgrtllt.
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BB$zím0lÚ a llp s$i nBmzBlnÜzi UÍUÚUBrsBnUrol
Az ND}í v1v1,tr;,.ijvut,:ietge l!,',.l'l.lrpr:1 iili ll+*l :*ari rr1nrl íi nÓry tiegyver:noruben nesreet,i{ z1

egyerr 1 v1 vc'vt.riiel]yt; t cll(lÚ!.,tlt {';*

A ilitlgyar ÜHaÍ);.lI ta6Jal voltakt Nyonrírkay Öo n| rya{ Át!}la.. Dtlmeny Lászl.i és BoIt1
Alta t uoríiv r ' Fril] 1ctr*Pe Ler L)lr Geei v áry Inrt; karciv j.vták, 1.-f J .Necieczky Gyc;rry' B1-r
Zo1tán és Ko1cáonay Erní5 1rár"'bajt' rvJ.vÓk. NlL t rvi'v i.nk az utazá.st leirrondt,ák.

Csapatvezeti,hre lyebt,ell és reii-r1ként Dur:kÓ Ete1e spor:tbárs utaa ott csapattaI.

Nérnet ba.rátatrrk s u ínte bará l saeretotteI f ogadt,ak bennlinke os hiÍ'ogástaJan eI-
száI1áet:láirb es 1o1ner, st; b1ztosltottak résaiinkr:e7 á vasutáIloná8 kozelében Iév Park
Hoto l-ben.

A rraryalokon ktviiI i{aovJet,, Iomán, bolgá.r és csetlqz1orák v1v k 1ndu1tak a volgenJren'

Á versenyeket a 11pcso1 sport 0tub Játékcsarnokában lgen J szerveaéssol rendezték
}neg YeÜd glát 1'nk.

A nez,nv orejét lebecsiilve egy1k vend' goIE!ás-sen lndÍbotta Loger sobb.versenyÍílt'
rey vat' ban irtm oI,oJálhau , hosy á.karo klvételévéI a t bbt háron Yerseny-qzámot az NDK
v i*enyr 1nyerték meg. E:aén ténytiíI fiiggetlenlil mog ke1l áIlap1taní'logy els eorban
peirbaJt rberr-és férf1-t rben az l[DK verÁenyz 1 n86ron kom.oly.er t képv1se1nek.

4 vgrsp !Jr.g \. éI, e_!ce-lé s e.'

Párba1tŐrbpn volt a Ioger sebb neuony. 48-an lndultak el a V rsorlsell. /1 mawarr 2 cseh-
su Tovak;-'_5olgár, 4 r nán és }' NDK_yIy /
áa eIs fordullb I n1ndháron vlv bovábbJutott'
A másod1k fordul b ]. NedeczkJ és KoLczonay 1-7 gy zelennel Jutott a )_egJobb L2 k z ,
B1r I gÍ zelennel ktesett.
A kilzépd nt lgen neb.éz kiizdelnet b.ozott1 aLrol'? N!K_sl 2-Taryar..és eqy.l9Tán vlvott a

6-os d nt be j iá"a"t.-KoÍc'onay 1gen raigos eIlenfelek'elIen gy zve-Jutott a,dont be.
Nedeczky e*y "tt8s_veregég 

m1att É1esettl.'Try.5 NDK_s és 1 naryar lKolczonay/ vlvtak a
dcjnt beb, á-nrely az alábbt éredménnyeI végz dijttl

Ühltg NDK x 155_22 l v
PttrEe NDK 5 x 5 r 5 5 0 vI
Manlscb.eff NDK 2 0x 5 5 4 , II
Melzlg ITDK 4 ) 4 x 5 5 2 III
[lí3}:i", ffitr \?r}4; * z +"

Ko1czonay IV. b'elyezése ebben.az lg"o er s nez nyben.flgyelenremélt annáI 1s 1nkább'
*""i-o .bg jov re'|s az |fjuság| korcsoportba tartozÍk.
A n Í t rversenyben nem Yoltunk érd,ekelve, mert egy velllenyz' t sen lnd'Ítottunk' Á n l
@1nduLtake1./zrornán,}csehszlovák1)szovJet,1bo1gárés}5MK*syIy6n /,
Á versonÍl bárnnss hol verseny után q9]! g]: -$gp"$iel I. E1tz !!5r,-II.III. Solbtova SZOVJET' rv. R-aczova cSERszLOvÁK' v. Genovszka BoItAR és
NDK.

Á férfí l' rveÍÁe[Ygn l+o f g nez ry lÚitult eI. Á !6s/on eokat JaYult DK t raiz k éa, Bzo1r-
;eE-íéi--ejy'6-67dEE enelte a Bzilvonalat. Á nez ry !éuu et1 ijFezetételel 4 rcná! ' , bol-
aár.,, RzoyJet,4 na6ra.r és 26 NDtr v1v .

Tijbb !énet gzakonbe!ÍeI beszélteu az NDK v1YáÁhe\rretér l. TáJékoztatásuk ezertnt k
eIs 8orba! a PáÍb8Jt r és férfi t Ívtvát feJleszté8ére fektetik g f sulyt' E8Jal 8 n l
t !rro' vé8iil a kald.ra.
Á fé!f'. t rversely a ni szenpoltulkb I rye!8e elednélyt bozott.
Az e15 foldul b 1 so1tl két s/ zelennel k1esett' nelJ.hez ne![ konvelc1onáIlB szellenbe!
val b1ráskodás is hozzáJá_Íult. Kée bbíek folyaná! Eolt1 volt a le6foglalkoztatottabb
verserryblr ' U5r a férfÍ ulnt a n i t r d n Jélek Iegtiibb ca rtéJét Yeue te.
Ny onárkay ' May é8 D BénJr bÍztosan vette az els fordul t. sgJnos a ná8odtk folatul b l
nrlndhár oe YÍv lk k1 Áott.
Á 6-06 d n t ] nDtr-u éá , szaÍlel vlv v1vta le sz 8}ább1 végergdnénryel!
1. Haerter NDr, rI. PopoY szovJET' ÍÍI. Í,Ítov szovJET' rÍ. uelle! NDK' Y. !'lor os ov szov,'I)T
s vJ. Moravka'NDE. n8Jtuk klvtil a k zépdijlt'3s sctrelkell' Pfelffe! és Gutu 91t lgB!. tuser s

NDK vlv k.

Karclversienyben Í'nduIt a legkevesebb versen'yz . )t+ vÍv nemzetek szertntí
:*E6lE;'.r;l-c.]ehsz1ovák, 2 magyar és 26 NDK vlvfi. SaovJeb és román vlv
Ar, elr:i.i érs rnágod1.lr f or:du1 t sirrrán ve bbék versenyzíi1nk;

Lescbník NDK^
Vf . Dirnhoft'er

mesoszIásat
nern indult.
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Á l2-es kozépdont b l Ged váry 5, Fr lich J
holbverseny után Ged váry nyert neg Fr llch
Á karci. dtjnt táblázatar

Wozelemmel jutott
eI tt 5|2 arányban

a 6-os dijnt ber Belyet
Iegy zve t,

HaLlfart
Ged váry
Ht5It jo
Mary

Fr ciI lch
Helfricht

NDK

HIJN
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NDK

HUN
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2x
15
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55

555
L25
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14x
5 0 4
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14
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Á két flatal naryar kardoz kíenelkedett a mez'onyb L és blztosan nyerték neg a versonyt,
Kiilon kt kel1 emeInerlr helyet esem' Durk _EteIe sporttárs kcjzremÍikodését, akl a cgapat
vezetésében és ÍrányÍtásában nagyon komoly segitsége nyÍrjtott, ezért e|Írton 1s koázcjne-tenet fejezen k1.

Maszlay LaJos

l!_ .x-*!Órvergpq&t

I. Iwack
2. Jaroslawskl
). Kovéos Is \'án
4. íalÍnskt
,. NyonÉ'rkay Öaiin
6. Pr dell
l. seregí' 01ga
2. DJubrllora
,. ffa5ybázt Zoltánné
4. DÍrnhoffer
5. Iieschnlk
6. Sfuotyffy Edl.t

L\/LB taláIatbal
2O/L7 It

22/LB ''22/L7 n

L4/L4 taláIatta1
T5/L5 *

L8/L4 rr

Nemletkozi n l ér {érfi egyÉni ég csapafuerseny
Sz f1a, L972. márcÍus L7_2O

Férf1 t lverggnyta r
POL 4 By.IOL , sÍ.
HUN 2 BI.POL 2 gy.
IIUN 2 ff.NDE 2 g.
HUN 1 S.BUI 

' 
ffi.

HITIT 
' 

ffi.mN ?- ff.
NDE 2 83.
I{IIN 2 ff,

Cnapabvereenyeket Ís rendeztek néryes csapatok részéte. M1után a naryaI ktildc'tts 6-
berr fegyverrremenk-ént csak 5-3 tag vett-régzt a YeÍseny rtl I-I bu16 r.versenyz kÍegénrt-
béséveíve&yes osapatob állttották ssze. rLyen Yegyes csapat ve'bt résat 8 verBen}rnr

F.érÍ]I ! lcge patJel'geny I

1. Inon5yelorazág csapata 5 ry zelem.ne1
?, NDX-- - tt 4 rr

1. Eulgárla A :: ) tl

4. Haryar ország ll 2 ll

5, Fclaánla lt l 
'|6. Bulgráirta B l' 0 tl

Á magya3 csapatot TrjánskÍ bolgar vergenyz vet eg saltették kÍ. A vegyoa csapa
erodnénye1 t

Maryar-botgár vegyes crrapat Románla 9t5
Ma5rar-bcll$ar vogyes csapat - Bulgárla B 9t2
Lengrolorszá6-rua61yar-b ol6ar veryts csapat 9t7
Bulgárla A Inaryaf_bolgár ve ryes csapat 9t'/
NDK - nagrer-bolgál vegyes cslapat C)t5

N 1 tŐrcsaPat verÍrenyI
Á maárar cHapatot MthaJ1ova bo1gár versenyz veI ogészj"tették k1 négyea cgapattá.

A Veryerl cnapat erednényeít
L. Maryar_bol6ár ve ryes csapat , gy zelemmel
2, Német Demokrat1kus Kcjzt. l| 4 'l
,. Román1a " , ll
4' BulgfuÍa Á t' 2 't
|s . Lonmrel or s zág ll ?. ll
6. Bu] gárla B, tl o ll

I. Magrar.-bo1gár
?-. tl ll

), tl ll

4, ll rl

,. tl lt

veg7es cslapnt ^- LengyeIor:szág 9t7ll ll - Románla 9z7rr rt -- Bulgrlrla A c,)t(.>

rr rr - NDI( 9t 5ll lt - Bulilárj.a B 9l2
22



Egyetem és FŐiskolai Vív bainokságok 1972
-A lla'(Yar vlv szijvotgég ápri118 9-12. kijziitt reldezte EeB 8 

_ 
spoÍ tcsarnokba! 8r 1972.

."r ri"ey!i8íi' g* 
_rorÁ 

loiá i Vlv 6aJnoksfu eByéll é6 cgapatkiizdelmelt '
l{íil t' !csapat verBelyt leE I !d'ez6tt a kevéB n vez nl8tt. Á negÍaDale re t. két versony_

*"o't'dí^o ái_i'íJ"ii^""áté"t-ÉorskoÍai vrv r vége!ték sE ols _h lJren; nlg a n 1 b r éo
uo"t aitor eqyén1 volseny "'áové"'étn 

Bas ltér s á uar:x xár o1y tr zga zd ao ápitucl onálJr1 E&/gtoo'
i,,' T.i"t' Láíáto a'ra!d - Kálrlá-! MijseakÍ F isko1a YÍY i oagto! ak'

HIdi]lléoyekl

Át'r'i l ls ') . Férft t r e,Eill?nl baJnoksáqr /1L lndul ,/

Át,t'1 lJrr i().

L, Orczy Gyorry
?. Szlwenszky I.
1. Sinonlts
l+. Héry
,. Czakkel
6. Ha Iní
''/ , Bzá'sz
il. Ge lLért
9. Fart<asv 1syÍ

',?', Geci v áry
," Kuntner
l|. Mánd1
J. Fehete
6. Nagyháa1.
7 . trator
8. Somlal
9, Kungl

l" i'i;.tll Már:ba
^t. ljltr:l,t',!
1. l{orvi'r ir ilJl'
l{ . lir'r z;l Rt,. 

I jHn trr'r

t:" Ki ry,,,l
'i, l{itl'rlrl,;v M.
tl , Morr n:t t trt' i
'). iirittt I t"lttltit'

Kard csapatbalnokságr /, tnclut cnapat,/
I. Testneve1. si Ir iskola

/ Fy t Ích , MánrJl , S omIa 1 , f,'e ko te,/

2'. Marx Ká"roly K z5azd. Eryeten
/Kuntner, E',zéc,, [11IÍ/

5. Kereskedotn1. és YondégIáb 1par1 F iskola
/NYut, Tusa , Kt><:tt/

/l. I'e1s f otu Ép it<Í1par1 F ís kol.a

") . Er<l s ze b1 én .IlaÍparl Egyobem' sopron

Kqrd eFYénl_baJnolffiáE;l /I9 ln<lulÓ/
].. Fr l1ctr Péter [T'

m' 7 w.
15' 6 gy.
fF 6 ff.
TF , 8T.
{tF 4 w.
Bp.Miiszakl Egreten 4 gy.
Bánk1 Donábh Mlis z.l' lskola 2 gy .
Miskolct MÍisz.Iryetem' I g'y.
.tsánk1 Donábh Miigz.F lskola 1 ff.

4 gy.

J 8Y.

? Íf.

r F.J.
o gy.

Bánk1 Donáth Miisz..p l.skcr].a
Marx K. Kijzgazd. Egyeten
TÍ'
Ttr'
Tl'
Yb l Ml.k1 :! Ee lgiij'.Épi
nF
T.T'

M;rrx. K.Nt-izgaatl .1ilg.7r:t,r'm 'i f-'J.
i'érrlrÍig,,y l í"lll |lzíl[rv'i Lrl] i It'ő,llrk. '/ gy.
'|.tí' [, 6y.
Kcr.c.ri Vr'tirle'5,;iiit,i;1 pr. l,'r'rJlllLttli.'r ;t;y.
'[ll't' /l í'{Y'
K,,1'l;Ü;i ll ,.t, i. iri1r,.yr.r l;t:ttl 1' p;.y.
M;tt'x l(. Kiilr1'":lí,t.lilp:.yrll,rll[,' l{.y.il ,t il I &Y.
lll',i,.',rl,,'il,l (-':\ lilrl l 1rrt rl lti14yllt;,lttr l íl.Y .

bff.
bS.
4 6y.4ry'
/+ Ex.
.) gY.
k ola 1.

CI

0

t;tl1-p. ilŐJ'st Ky"gy'
l]í/.

ii3r:f'í 'tir. lsapatbq;inskságr /t, i'ndul csapaL/
l . 'I'tigbnevt; ]_érit t'íj1 s ko1a

/ÍIe:ry, or:cuy, 0zelkkel1 , BkctrÓ,/

;). Olvog bt,ttl otrliriyl !_'6yet-eirt
/F}r ,r, flé:r'él'l , F'u ls zt+6lry/

'). Pécgl. Mlillz;'tll i [,'íl iilkola
/ aour:et;ág, ii t,efianits, Pa-qz 1,or/

l+. K(jl',ttrllrt;tlc:]url c]H Vt:ndtl:6l-ábt1 i.pur1 [' l-rlko]tt

'.t ! Giirlii1 1.o i' Á5';r'lrr' t.;rtri crrrány 1 F]6rye btlm

t r . i-i tlp'r'tltt i Flrtj élrEt: L [ (:ll F':i l' 1la r'1 'b-gyt'betn

l!ír 1 - l j,:-r_'*JJ4'l'_'!tgj.n:[irénl / l tl 'l rr,lu -l Ó,/Át,l''i i 1lr i l'.

t!. )



Á,1;rt .l j rr .l.'].

!]eJ,!g.LL r Qxapatbalrrolrságr /7 j'nrluI csapa b,/

i .'Ieri'brrcveltilri b'ijirrkola
/VI,Ltány1., Vert1ch, I{erloc aky, D 'r1./

!. 1lp. Mtisaakl Eryetenr
Ála InÍ, I!'árÍ, TarÍ , Lasc tzky/

4. Pl,.iACI

'). }l.rt1ésrgbl és Fa1parl Eryeton, Sopron
6. Bánk1 Donrittr MiiezakÍ F 1skoIa
'7 . Orvo;'ltudcrrrány1 Egyeten

I'ÉrbaJt 5 _effvÉn1 !aJno\.qáFr /16 lndut'5,/
] " Irnretr LágzI
?.. Zenprlen
1, Papp
4. Ilalni B.
5 " Y11.lányl
6. Nedeczky
7. Yass
8. Mar'ÓtÍ
9. Halnl G.

Kanrl K.Miiszakt E lskola
Ktjz 1. érr Távkcjz l . l' 1skola
.IF

Bp.Mfiszakt Eryeten
Tl'
,[E

'rF
m'
Bp.Miiszakl Egyotern

EJ.
6X.
ff.
gff.
#-
sx.
ff.
ff.
W.

br onz

Öefízeár1ttottat IfJ.T1l] i,Jállt"tlr

7
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J
4
4
1
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7
0

AL lrt'/';1' GV1 EKretení él'r F lskolaJ. V1v baJnokság éremtábl.áza at
lts !: iegerednnényosebb,/

arsn.Y e zList
l . l1t:stnevelég j" F 1gkola 5 l
',|: . Marx Karoty Kozgaadagágtud.Egyobem I 1
5 " Ka rrr1 Kálrrrán Miis zakl F 1sk o].a I -

I
I

Frantisek Dvorak em lékverseny

Kouka I
Kovácg rutván
Rynen
Szab I"ás z l
Vr:secky'
Ko'[ 1.ár

csz
HUN
as'r
TlUN
/'1 1-1 oVD/r
n t.1 r)\Jr){r

5 ff.
4il5''i) ll
l. tt

oll

Á íilrigJ l,verserryz(ik kclzLiI l.ncluIb nég Berlrr.lvl_cir MÍk]. rr, ak1- a haÍm8d'1k fortju]r]tlail
g;.y,rlr',.'J"t:tttnei élg L' veri:'iés6e1 k1.otle b érr nern Jutobt, a d nt Lro.

i -" f I l !I" - ! e u.e-,L l{&r
Kovácg rn Lván
Kouka 1

Itynol.l

Bzab Lárlr1Ó
Vr:secky
Kol Iár

I{UN x
Í.jlav1a 4

l'lren 5

I1UN 5

S,lavl.a 5

IJratlnlnva')

114
L2 5

7J I
r)2
x'/-1
rixO

551+
x);l
jrx4
L.) ls x
:):),
') 

t r 
'.tl

EJ. II
F'J. T

ÉíI. III
&Í. IY

sJ. v
8Y' VI

vIV0 tl.] RADÓ tr Mii64.y;rr: V.lv'l ÍjnoveIsog lr1virLir.l.os .lrrpJa. ljr0r'keszt,J il Í_ir,orkenzt'(t ljl zot,l,rlAg;.

i'l(-l"-i)ti(). Xirrtl.-iirt u ljpr:rt,6rr'crpiig*rr:drr Vai_l.aJ.a1,, J}1'. xTV. lgbvanrnezel. Írt' ).
ll's' lil.l-OÍ{ k'l.tt.ir1ll Fécg1. TIbr:r. Ig;nr'gut,cr. * 'Í'erJt;nzb.1 rr Malp1yt{r: I:ofit,u. 'Rl"ll)Í'ltrtrt;lr.il,Ó }iár'rrre l.y

t,',!/:r. ltl1,;,yertkeirrl, I .{, rl() I'b.
Irrrter: rtrárn t i?(',.9il;,'
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