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rorillt sor. l!1utá! 9 o11mp181 pr98!9no! e<lat18 len szelepelt
;";ái -;á";; i-uá jootÁÁx_" FiE az o1lnp'sl progran évében n1nd1g kiil n. negleldoEt ogt
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iltáa"o| etBszijr 19]2]bei Koppáohásáuan éÁ 19'6-b8! Ea! ReJo ba!' I94B4sn 'Eágábat, 722? 
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bgn 1ínét Koppeahágában ég l956-ba! 1,o!d'olban reld9!tok. Jlz Yolt aE ufo!sÖ ollnpra"'polro
; i ;; ;t"iíÁáuiJiítsÁe' néi t9oo-usn a Ylv ol{upia nÍigora te1J6ssé vált'

Mée eÉv vá1bozást bozott a r naí v1Y ollnpla. Erldlg a caapatÁz _uok nlnatíg ne8el zték

'" u"i Ír--iloa'oÉ"t. l.o*r ol1npián el bb vÍviák le az e&Íé!1 bBJnoksá8ok kijzde1melt'.E
;;"É'á;.k uián rier rtek sorra u csapebszá'Bok. I&r sz gg'yé!l YeÍseryben nytiJtott telJe!!1 -
nenvek után a neEzotl csapatok ergJ re lehetett ktjYetkeztetll é6 6z nogk nEyÍtette ar
utá-nakijvetkeztíc6spatbaJnokaágleboryo1ltás1rendJ t. l

Á n 8Jra! vlY kii1d ttEé8 a kc'vetkez Yelsenyz kb l tov dcjtt tjsezol

Fé-rft t 'benl 
clvikovslky Fexelcr Fillijp $1t!á1y' GyuTlczg J uÁgfr Katrutl Jen 

'Eá[utl ],ás'1 és sákov1cs J !Áef.
N í t Íb ll D rotilky !íit1a' Kovácsnél Nyá:rl lÍagda ' ReJ Ild1k r Juhá'sz Katalín'

B!ékelJ T1b (E !é.
Pá-Íb8Jt Íbe!l Gábo! Tsnrás 

' 
dr.Kausz Istvá!' flákovtcs J zsef, Báx árry lr.páa, xe:'osl

J zs f .
EaÍdbgls oerob1ch Á1adár, Kárpá { Rudolr' EoEváth zol án' Kovács Pál' 

'Íend91éry1Tanás és Dellekí Gáb cE .

I'lven el rnénYok utá!. augusztuB 29-é!, hétf o reggel Eiil p M1hály és g Eanut1-f1lé-
rek 76 iársukka1 ebletenboá a Eouglesazus1 Pa]'o ában ne8kezdték ki.jzdelu'iiket aE ol1npl_61
eÉ/é;1 t Ív1Y baJábkBágérb. SeJros, renéryelnket nen tudták val Taváltali.

legjobb8! Fiil p Mlhály szelepelü' akl beJutott a 12-6; k zépdiilt be. Nanu l Jo! 8
ne$reaa5i eryIk cioportJában kiiidiit ' 

a}rol Eoskyns és sz1szik1n bizto lbotta nsgának_a
tov?bb;utást, -rn1g a trárnaálk helyér &inub1nak' woydával' cuÍ1et1'ov81 ée a be16a verh6l1e-



val,..?Elkke} erytitb-ho1tver-qenybe keriiIt, keIlett nregkijzden1. Á holtversbny korbeverésse1
ve6z dott, lry_a t'alálatalán{ dijnt_ot . Wi1yda 2.6, Kamutt 2?, Cur1e to 28 ta-ÍáIatot kapott.try Tg_yaq ke"!j}! a ktizépdcin be, Kamu l eá Curlétto pedlg Élesett. Kamu l Lág;t nár'-á-'nlásodlk fordul ban k1esett. Csoportjába! Maglg.n.{RÁ,-HosEyns GBR' Álxe1rod EU, és GruberVEN. keriilt t<lvábbl n18 Kamutl L. gyozelem nélt<iil esott ki.

Fii1 p ylh{ub. a-kcjzépdcint ben nen kisérto sok szerencso. .Két 1y zelméve1 b'o].tver.-senybe kortilt D'or1oIávaL, ak1t I nary kiizdelem után k1kapott és kíi;setb. Á d'cjnt ezutána k vetkez erodnényt hoztal

Á rdtjnt g.z9}gárt oÉ'n{ meglepetéssoI. A favor1t franc1ák nen váltották be a remé_nyeket.-Á 8éP nélkiill t rvlvás koronázatlan klráIya 9sy $r zelerrnel a uto1á ne1yrá-k;-rlil ' 9}.oo!et_ pedtg sériilése m1att vIsszalépott. ÁnnáI- loÉ,leo szerope1tek " Á'ov;át vr-v k, aklk beb1zonyltották, er s akarattal szemben a legÁz1lárdabu rátat 1e Ieomtánát.
Másodtknsk a n k. eryént t rvÍv ol1mplal baJnoksága kerlilt gor;1.a, anelyen 57 yar-

:9n{"'9 á1lt-raJ!h?'',ktiztiik Iníg"né.N7{r1_Magdai-n*jto rld1k és ntim 1tiy L,iáí8:'Ktjzi.iliik
DÓntÓIIqr a'II. f ordullban esett k1'_ nlután 5 qy r9lln9t szerzettl de tlnapiltt a tengye].Pawlgst l 4t2 aránylagt 8Z angoI Sheent 1 4lÓ-arányban és a fráncía Delbarre-tor [irarányban..ReJt rIdtk a kozépdcintQbon vérzetb eI i sy zolemmel o" 4 veroség*oi' Koyács-n hasonl an ReJt, h z! !z1ntén a kcjzépdontáben esett"i(l. Sorsd ni! 

"= 'loloB!o-' szov;átHas vorc,va eIlon már JtL-ro Yozet9!tl 98:J talátat_kelIett volna és bent ván a aoniBu";;-de-éppen ekkor mondta fol a azoIgálatot a?. 1de6áIlapota ég ellenfelénok srteruÍt a ry6:zelmet klvlvnla.
Á t ::dtjnI eredménye a n kn lr

I. Zsdanwlcs Viktorr
2. Szlszikln
, . Áxe Ln od ÁIber t
4. Wcyda
5. Mldler Mark
6, Clossot Rogor
7. Hoskyns H.W.F.
B. DtOrl-ola Christian

t. Schmld Heldl
2. Rasr bv or ova
). Vlc ol
4. Gorokhova
5. Szab né O::bárr
6. Paw1as
7, Roldan
B. Ilbert

URS 7 BX.URS 4 8y.EU 1ff.
POI, 3 ff.UHs , ff.FRÁ 2 g'J.6 k.t.
GBR 2 glrBk.t.
FRÁ I 8y.

DBR-GER 6 K7,ilRS 5 ry.
ROU 4 ffi.URs 4 iÍ.
ROU 4 gÍ.
POL Z W.MEX 2 ff.ÁUT I gy.

Holtversenyek a IJI. helyér r

Szab né orbán _ Gorokhova 4l)
Vlco1 * Szab né Orbán 4t2
Gorokh ova Vlc ol. 4rZ

MÍután B trárorr ve.rsJun{.lp',f9rue.,verto egyrnást a trol versenyben a sor3ondet vé*ii1utég1scs'rak & ta1álgtalán{ d ntc;tte oI. Á magyár résabvev ic e :_goiao1kodva nézték és"á ntnir1:rktiaest-,1t és szoÍtrlik o1é varázso]_ clott a íégÍ !91 4CjnL k k [o. Mogb meglsnétl d tt 
_;-

rne1bourn(l'*1 csodal n 1 c1 nt .Ínagyar régztvev nélktil t Az uJ szabáty l ze.itnt nost keriil
!l or]:{l a férf 1 ! rcsapatok cl1_npÍai .bgJnoksfua. 19 nemu et c"{apata n veze , de Tunlszcsapata nen Jgipnt me$ 9 raJt1á1. Á_18 csapátot hat hármarr csoportba osztotiák s nind*e8yík. csoportb l az els kett keriilt a re }3 ouo 12 csapat kcjzé. Á regJ"bb iá-[ouott af ranc1u.'. ol"l?., 
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Bz tlvJet és in glrar csBpatot 

.-É1enelték, 
igy oz ek v1vás''neiÉui--terrirtek bea legJobb 8 kcjzé. Á fonnmayad még tjrás helyekre a t<6veÍ"liez négi nérk zest vrvtar. let

DBR-ferm - ROU tlz?
cBR BEI 9r?.POL ]IÁK 9 t1EÍ] ilfi 9t5

A mÍjsyar csapat mérk zése az e1iin r,krjzércek folyamánr
Maryar:o.r."zá'8 E6resíiIt Árab Kcjztárs8$á8 9tz-

Ítffli:"o?offi,i"líl'T"#:nÜ"frérfiuf*:-n3,,3il'é} il;;"Í" -#. Jen 2 &x' I v.

ll'érf 1 tc5rcgapatunk soIsa. Y9} Jí!un .rnár lt btron e1d(j 1t Gyur Lcza sérLi1éséve I, amlherhozzaJ4q9!t,nii}pp to1"Jonen..labllls-ldegáIlapota, Kamutl .iryáte'i-ut'*Áato"ri'É8rlettez é_ben e1. ál1obt h1rbe]en let ré!:", m1n{9á nár'a ráttész ti]{:s'ti1"potarrnn e1 revotette csa-pabunk gyengébb. nzerep1ését. KamutÍ Lász ]. e}..ltj oI1mp1a 7 ,l.zo'upre*o sem hozott rrclk -q1-\uIt' rnert nem b1rta o 1 a vá1la1ra nehezed f ele1Ősrrcigti b. végereá'enyir*n 
^;sÁiIapÍthat_iokr |'otiy cÍ-1ap8tunkban gokka1 tobb van' mtnt amt;nnyi_t''Je1l:'' iiu"iií''é;y;k k ;_t;_[e1Jes1-tenl turlnak,

/)



URS

A fárfÍ
roaapaÜbaJnokaá5

1ebonvolíÜása
a r1cá g r az bent LUX )

EU}

III. hetyértt Nénet Szcjv.Kozt. Maryarorazág 9t5
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A m88yaÍ csapat erednén_yei a kleséses részbont
_Magyarország Nag_ybrltannla 9t7

Ozvlkovszky 1' Fiiliíp, Kan^utl J. és Kanutl L. 2-2, 1l1e ve
Jay 4, PauI, R., Hoskyns, Cooperman t-I ff.

0laszorazág Maryarország 8rB /65t68/
Carparreda 7, Curlotto és Pellogrlno 2-2' Áureggl 1, l1lebve
Gyurlcza 4' Czvlkoyszky 2' Kan'ut1 J. és Sákovlcs I-t 5r.

Igen rdekos és r1tka lefoIyásu volt a Német Szcjv. Eciztársaság - tr'ranolaolszás kij-
zcittl cgata. A nérk zés erednénye Br8 volt' a találatok sszeszán1á1á^"a után kldel lt,
ho6y az 1e eryenl 1 61161.

A szabályok érteInében a két csapat kap1tányának az ellenfé1 tudta nélkiil' tltkosan
kell k1Jel Ini egy_egy tago a csapatáb l' akl a nérk zést eld nt L7, nérk zéáre kÍá1!.
4 Jelen-esetbon éz a két vergonyz D'0r1o1a és Gerresbelm volt, k léptek a páetla.
Órí"ásl neglopetésre a flata1 nénet ver.qenyz 5yiiny rii vlv akcl kka1 lopte narynev[1 el!on_
feIét. A baJnokság vé6n eredményet

1. SzovJe unl /ftí$i:flillinl'frlÍáa,li'.z lkln JurlJ, SvesnyÍkov German,

0]-as zorazág /0arpaneda, Curletto, Aure881l Mang1arott Edoard'o, Palte5rlnO, /
Nénet Ez.Kijzt. /Brecb't, Gerresheln, Mehl, Theuerkaut. /
Mag;rarország /9r:Iuoy-?.zry Ferenc'.Gyu1lcza^J ,zsof , Kanrutl Jon , KanutÍ Lánz1 ,F'ijl p M1háIy ' sákov lcs J zsef . /

Báf }

ROU \
DBR /

BEI\
GBR /

2.
),
4.

Ezután a n 1 t rcsapat*baJnokság rcerlilt sorla. Ezen L5 nemzot csapata vett r szt,
de Be161un csapata v1ssza1épett a'raJtnáI. Ienét hárnas csoport9k 8Iakultak, anolyekb 1
két-két csapat keri'ilt a k1eséses ágra. Á magyar csapat csoportJában RonánÍa és Nab*
br1tann1a csapa áva1 kiizdcjt {ink n'og továbbJutá-qért, Ittenl eredn'éryt

RonánÍa Narybrltannla )Qt4
NagybrÍtannÍa - líaryar,ország 6110 /Bzékatyn 4' ReJt ), f,ovácsné 2,

Juhász 1' 11].. Sheen én Ba1ley
2-2, Netberway I, Gl-en Halg 0 5r.

Maryarország Románla 9fl /ReJt 4' Dtjn lky }, Kovácená s
Székelyné 1-I, 111. Szab né-Orán },Vlcol 2, Lázár és Mate1anu I-1 8Í.

EI]N
l,D
rTA
POt

DBR
ROU

IIRS
FRÁ

A kícsÓsÜa !ÓB!
lcbonyol1táaánal
elJea L pct

A III-IV' helyértt
IrÁ - DBR 9t2



A ililgtraÍ csapat erednényoi a kieErésc;ri részbent

Magyarors,záp5 - HoIIandla 9z)
Domolky és Re jt )_1, Jutrá^qz 2, Kovácsné 1' 1Iletvo Kokkes,
Kloyweg és Botbljt I-}, Van Bossem 0 ry.

MagyaroIszás _ 01aszor'tzág 9t1
D rn lky és Juhász 14, Kovácrlné 2, Rejt l' lll.eWe Camber 2,
Ragno I' Colonbett1 és Pag1nÍ 0-0 ry.

Szovjetunl
Pe trenk o
Juhásu l,

Maryarorsz ág 9l J
és RastvoIova )-7t Slsova 2, Prudskova 11 lllebve ReJt 1'
Diimotky l| Kouácsné 0 gy.

Ár els oJ'1"mptal n l t rcsapatok baJnokságának gy ztese tehát a Szcnl Jotun1 csapata
7'PeLronko TatJana, Pruaszkova Valentl-nar Rasztvorova Valentina, Slsova Lud.nllla, Gorok-
i''ova Ga1lna, Zabeilna ÁLexandra/' Au ezlistérmet Marya1ország !9gszerezti; /niimotry T',ldta,
Jutrál'lz Katailn, Kovácsné, Nyárt Ma6da' ReJt rtdik r SzékeIy Tlborné/ csapatával, nlg a
bronzérem Olasiország csapatáé /Camber lrene, CosarÍ Volleda1 Co1onbeÜt1 Bruns' Ra5no
AnLoneLl.a, Pastnl_ CIaud1a,/. Á Iv. helyozett a Nénret Szcjvotség1 Kciztársaság csapata
,/siin1ed He1dÍ' Moes, Hohle, Stroh, Theuerkauf , Weisg,/.

A kcjvetkoz versenyszám a párbaJt r e5rén1 volt. Itt 80 verserryz lndult' maffirar
régzr l Gái:or Tanás, dr.Kausz István és Sákov1cs J zsef- K ziiltik legJobban Sákovlcs aZB-
rf.:pL]It, .ak1 beJutott a d ntíJbe' Klil n sen J r vlvo t a kilzépd ,nt ben1 gbol nobéz eIIen-
Í'eiek Éi;zott vérekodte kÍ a <lcjnt be val Jutás Jogát dr.Kausz a kiizépd nt másod1k cBo-
prlrbJában vérzett eI, ahoI mlután an oIasz_ Pellegrlno fijt tt g:y zot 

' 
k1kapott a?^ angol

Ja.y*t ]-, a Í]eovJet Hábarovt l1 a francla Mouyalb t és a belga Áchtent l. Gábor Tamás a
leg3obt-,-e+ kcjzcittt 8Z el d nt ben esett k1. Csoportjában l g_y zelmet aratobtr aZ olasr
nrcítlaát ys zbe Ie. CaoportJában Breda, Habarorr, Jay keriilt tovább.

Á párbajt r dijnt oredrn nyét a k vebkez tabe1Ia nutatJat

MOUY.AT'' Armand
DEIJTINO Gulseppe
BREDA Gtovanni
l-tÁBÁRoV tsruno
OREYEUS Yves
JÁY A1lan
ÁOH['}IN Ro5er
sÁKoVIoB J zgef

FBA
ITA
ITA
URB

FRÁ

GBR

BEL
HUN

x6)11555)
5X2?65665
55x1555rr
551x52474
5 516 X
? 6 2 r 2 X 4 2 5
171545x51
2 5 5 6 5 5 2 X 4

9r I0

9 /L+

8/Lo

vrr
I
VTII
IIT

II
v
rv

}i"c,lbverneny a III-rV. hel.yért: I{abarov - Sákovlcs Bt|
lloltverr]einy aY' T_]:]. helyértt Del.fl-no .- Jay 1t2

l]ákov1orr dont be Jutása a vfuakozásnak negfe1el orednnény volt
tl0n briben ég s1keríi1 két leg67engébb eIIenf elét ,/ira van LLyenl /
ktj] nyer1 neg az ol"Imptal baJnokságot.

és ha J obban koncontráL a
meg.velnÍ' ho1 velseny né1-

llzek után kc'rlil_tek sorra kardvÍv 1nk az eryénl baJn'okságtrant Gorevlch Aladár' Kárpá-
1 Rudo]f és Horváth Zoltán. RaJtuk kivrjl még 67 vlv Jolont me5 a raJtnál. .A magyarok-

i:g-;érrzen a koaépdont tg stllán vették a7, akadáIyokat, d Ítt ért benniinket csa1 dás r
ilurevl.ch rtern keri'ilt a rlijnt ber Mentsé6ére szolgá1, hogy kcin:yiikére kapott er s taIála ot
Ol] e.}z rlkadáIyozta a nehéz kozépdiÍnt ben. Ebben_a kijzépdcjnt bon PawIowsk1, Ca1areso,
ltylskÍJ' Houlot ég Horváttr Zt>'Ltán vo].bak el]_onfeIe1. Pawlowsklt ltl+-re, Roulot 5t)J.ra
i4yc',abe 1o, Cala::ese_t 1 4t|,*7*, lly1"rrklJ*t L )t5-re, Horvátht 1 4rl-re kapott kL. Az utána
kijvt;tkc;z(J Lrolbvergenyben rn1nd ssze kéij adtltt ta1áIatba1 esett eI a továbbJutást l. KáÍ-
1rriL1 k zép0ont bel1 e11enfr:Le1. Árabo, TÍschler' ZabIockÍ, Fetra'rl és Rohor:y voltak. KáÍ-
1l1lt,t ru'Indegy1ket 1ery zte1 ogyedii1 Árab t 1 kapott kI \t! arányban.
Á riont e;reclményét a kcjvetkez tabel]"a tiintet1 f eIt

TIRS

HUN

1{UN

P0t
URS

1'rÁ

POL
LTRA

I1YI'SKTJ Jakov
xÁnpÁ'tr Ruci o Lf'

ilOHVÁTI{ Zo]tán
?-,ABLOCKI WoJcloch
Trs}{LER Dáv l'd
cÁIÁ}rEssE W1adÍm1ro
PAWLOWSKT Jerzy
ÁRÁ'BO C1auclo

,555 4 552
x4 015 4 45
5x511r14
?t2X14554
5>'tXr152
lt'-,lt/tX744
,1';5itXr1
rr14151X4

X
t-

,)
(-

if

r5
a

12 VIII

14
41
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4L/ t1.t1

I
IT
V

VTI
JII
v1

t+L/t+7 I\



Ho1tverseny a II*Y' he].yezésekért.
HOrV &Id Z. I{IIN X 

'Calarese W. ITÁ 4 X
Árabo c. FRÁ , ,
ZsblockÍ W. POL 5 5

Kárpátt életÜ leRlobb telies1 nélyét !yujtotts e!!ek a Yeraenylek a ne6nyerésével.
.Ior1 n"mctak kltii! vlv 8dottsÁÁa1t' haEeíb enberi értékét 18 onoll' ée a le8kr1t1kusabb
.pÍ1Ian8tba! 1s tudobt a!! r1Ia kouceEtrálDi' b.ogy a dii!t ta1áI8tot n gazeIezze.

Párba_lt rcB8 pa b-ba l! okB Hba! 21 lenzeb cB8patá há!n8e cBopo'rtokbB osE ot!ák ar
el oérk zé ok folianán.-Á naryar csapat lÍexlk ée Japán térsaaágábE koriilt. E csopoTt
frednéEye't

Japá:o - lÍex1k 9'?
MaryarorszáB - Mex1k 14t2 tfrÍfr"ul"Í";"#"í'ilu:,"í:i: ie'Í*lT".'

Pereo-Mier O-o g./
Ma6ryaroroz g - JapÁ! 9l4 /|íi5#:"oÍ:"T"5l$"fií;*tu!""'n3;"lf"í{,''

Ozawa O gr./
Mo6.aIorszÁg két ry z lnéveI bekeÍiilt 8 JI. fordul ba. IDne! kezdve kl séBes ro!d'-

r.,zerbeu'i<iizdiit eE ue6 a csapstok. Á 7. cBopoltgy ztes csapatb I olaazorazág és M8rya!-
oIBzáR caapatát klenelték, a megoaradt cEapgtokot ped1B q8zegorBolták. 1gr hgt pá.r o r-
k zé8éi,e1 egtndu It a lr.'fordul 

' 
do ni e! nyer k voltunk. Dl. Bay BéIe Bzakvezet Je-

1eEtéBébe! a-k vebkez ket 1I'ja sz et!ijksé8hezt t|Á pá_rbsjt rcsapat 18oE J 1 kezdett és
uáI 1á1'8zo t' hogy a konceltrál!1 tualással éB a ki.izdell tudáBssl nen lesz baJ. Ez lry
1Á Yo'lt q1!dádd18' nlg ssze nelr kelii1biini(.8z angolokksl. Ttt-J8y kttiin formába! 4 gy _
zelneL .'zerzetL énapetunk elleo. E1R assz Jáb n 0s, á11á.g utá! 5tr-ra lery zbe Sákovlcsot'
ijmíre csEpatulk ldegeokedn1 kezdeLb o]y8ory1re' bo6y Báráoy és Kauez utols uérk zését
n1nderyík glYesztette és vesztesként keriiltiilk k1 a s orsdijnt nérk zésb l. s t' 8III.
lroryért a szovJ t csapattaI v1vott né.rk zésillk ná! a raJt!ál e1d lt sákovlcs 1BatíBlpo!ált
vlvÁsa n1att. Igaa' bogy a nás odlk méIk zés után k8rfájd8lnakla palaFzkodot ég kérte'
hcry cse'rélJijk 1e. Erre azonban csak a bolyszlne! tiirtén sél.i-ilés esetén van n al és tbl
Don t.;r té uheEctt Eog'|l
Á kleséÉ{os rész teljes lebolyol1táss a k Yetkez képet adJat

U It[J IIRS ro
,IH pán

DBN
F".l

IITA

I2
51X4,x

$[!l
.llEi,

LI]x
POL

G I]IJ
UÍjA

b.RA
slJl.

SVE !

L,UX ItI

GBR

BU-I BrB

1TÁ

GBR

cgapa b s zerepIésércjIt

IJuxe,mbur g 9 t2

- Mag'arország 8t7

Magyerr orLlzá1 9.,

GBR 8r6

A IrT. b.eIyé::tr
UES - I{UN 925

Héiiz 1o1,ek a InagyaÍ

MaryarorÍr zá8

Nagybr1tannÍB

SaovJeturil

/nr ,Kaus z j , Bárány , Gáb or ' Sák ov Íc s 2_2
1lIebve Gud-enkauf' és scnmíti í-r, -É"r.rái 

ésThelsen O-O g,/
/Jay l+ rHoskyns 2, Howarrl, PeItlng I-1,
t1]etve+ dI.KauR z, Gábc.'r Ós Sákovlcs 2-z
Bárány L áy./

(.K.ostava 
- 

4 , . Csernlk ov és Cselnus crv 1cs ?.-2 ,}{abaroV 1' 1.1letve Gábor és Maron 1 ?.-?.,
dr.Kausz 1, Sákovl.cg o w./



Vé5eredményen baJnokt

o1as u orí.] zág c-s apa ta /nelt1rro Gu1seppc, MangÍarobt1 1*1ouardo, Pavesl CarIo'
Pellegríno A).berto, Íjacc aro. /

/Jay A].1an, l{osiqrns W11lÍan, Roward lrllchaeI, Pellíng John,
Harrls on Raymond. ,/

/Csernikov VaLenti-n, Csernusevlcs Arnold, Habarov Bruno,
Kosztava Guram./

/nr .Kaus z Is tv án ' 
Gáb or Tarnás , Bár ány Ár pád , Mar on l J zs ef ,

Sákov1cs J zsef./

Na6rybrltann1a csaPata

SzovJe uni csapata

Magyarország csapata

Ezek után Periil Aolra 8 vlv ol1npIa zát ezálaKént a benlijnkel' 18eD érdekI kard-
casp t-bajnoktá8. Itt ts 18 cs8p8b Jelézte tndulÁsátl de g raJtnál Bu1gárls éB Áuszt-
rá1ia csalata neu Jelent oeg. Magrarország 8z els csoportba koliilt BeIBlu!. aI és 8 tá-
vo1n8r8d 

-Bul*áriávRI eP$riitt. A fraocJa Ta!1laEd1oÍ ellaikBé8e alatL ()tr-ra gy zbilnk
Be1g1un e11el] Bemeleg1aésiil' f,ováce, Cc:revícb' Mendelény1 és Delnek1 csapa ot Jelii1te kl
B ce'epabveze . .Kovác8 r, 8 t bbl 2-2 gr ze1met aze.rzt,tt' n1g a belgáknál va! Boelen'
Bs1116te!' yanalerauwo.fa l-l' Pet1t 0 egetbo!.volt eÍealnélyes.

Á továbbkg.r.ti1 12 csgpat kijzii'l. Mag.;tar or s zá8ot ' Longye1ora zá ot ' 01aazországot és a
3u ovJetuDl ü k1en ]'Lék' BÍg a tiibb1 nyo]cat iisazeaolsolták. E nyolc csapat Eérk záseinek
erednényo a kiivotke z t' Né!'eliorszá8 - Argentlla 9.4

Emreaii1t Á11amok - Augz r1a 935' ÍÍanclaország - BelBíun 9t5
N9srbritann18 - RoltáD1a 9t6

A! or Yesz Í[s6.ar ok az utobbl nérk zégt fÍ6yettékl t't ki'vetkez elleufoliik ke-
!ij].t k1 8 uérk zésb l. l r oná_! ceapatbol lagyo! tebszebL RohoDy' szált és l'u8tatg vlvá'-
sa, lleB 8 4 Byé,zcL@et a.raLobt Rohony vlvÁsa. Á k Yetkezo tl dijnb bo! n'éJ a k1emelt
cHapstok ts bclekapc8ol dt k. llrt a ki'Yetkez eÍednéDyek 8ziilettekt

LeDFyo1@\1zág - NéEetorBzá8 9l2
r:5léilii rt Áltánox - Szovletuni 8rB /6r/68/
oGeaorszég - Francle or zá 9.'/
|legarotszág - Ronán1 9|,

Meg1epetést ko1tetti 8z a!e.rlkal' eB].iittes n9ryaue!ii vivás8' ane1lye_l naJitlen k1v6Tték
e ,rzov lát ;gvijbteet. D!. N:91lan Tlbor hsml,qltstIan naryar kgrdvlvást mutatott bc. Á Ba-
ou'.-'"omán brk zég kijnnyii-Jétsgalopp Yolt' de az uá1 oz eIeJén lát!zott' hogy Gerevlch
i1,lrL teverte kl éH ktinyiji<8éri'i'léaé b éB Do1nékl se vlv o'lJa! blztossn' hogy a legnoryobb
n.ou l". ceatasor a ál11tBuk. Kfurpát1 é6 HoÍváttt azolban dgleka8on he lytál1t8k. uj.ndkettPu
1-1. oérnetr 2' GeIev1ch 18]r zc1n6t szeruett' 8loqálok!áI p dlB Árust Roholy és MustaLB
I_Il szánL o g-J' zelnet.

A kijzépal nt ben tr Ba8',yBrok az olaszokka1 keliiltek gzenbe é 8 !énet Giile Yerottg
rnelkiizéIliikei. A n9É(yaÍ ogiiit eeben. Eárpát1. Horváth, KovÁcn neI]etb !Íeqdelényl vo1b 6
.á.'.árr, cEber éa íz a lírttrans vlvása révén 9t6 8T'éDybgn nyertiik a uérk zést' snlkor
ui.i"act enyÍ 4, Kqvács élr Kárpát i;l-2' HorYábh pedlll I' 1l]' Ga]aragc cs Ferrarl 2-2, 

..cÁr".", ás Rá"agnan I-1 $r ielnet aistott. A néLu1k ínérk zéser| B 1en87o1ek k lrve! &r z-
tek az omeÍ1k91 csap8t fc'lett 9rr-ra.

lgJr s d !t borl az elg helyéIt a lengyelokkel vlYturlk. csapatullk u6yalo1yan fe1ál]'1-
trirrban'izereoeIt. E1nt gz olurrzbkkal gzenben. Ezrittsl Hot-váth volt a cEapat 1e8Jobb en-
uáru. lr gvBoernet eratott, Mendclérry1 é$ a oáI fáJsdt KáÍpádl 2-2-t, Kqv hg.| pedlg l-6t.
|gr z7-ít n' ztiik l' Pawiwskl, Plsbkos:lkl' ochJr8' zBblockt gszeá111Lánb8n klYá'l és
gí'i'v n',rt ] e;illá-qt taluglli lenbre1 eá.iitte3t. UtsJ.snebbe! sz ld ben olaBzo! zág 9t6
arAnyban Ey zedelneBkoalett az ÜSjl csaaata fole1'l'' 8mlvel bIzbqiltol'ta a naga BzáltráIa au
o1ínij181 ljáJnokság tÍl. hely t és o bronzérmet.

vé iíeredné !]/ be n 8 vlY k 1anét két 8rarvéInet llu ereztolt az o11!tplán' bár volt9k a t!1-
vata106'L n:yez 

-t taziit t uten. aklk 1'1tokban tJbbre Bzál!1tottak. Mets ke11 o!onban enl1-
hénl_ hC}.v .zL az o11np1át oz_edd1slek kijzi.jbL s 1,--AIlas/obb kijzdelmek 01inp1áJán8k 1ehet
náuéioi.''í'roauevl6 verson.ysvá_Ebeu Écehcg7i'54 mcnri oietlnénJes kijzde1nek o11np1áJa után d 1b
,ij'ai oírnprat 

*oaJDokgéÍa'- 8hol eslébk nt_ rá 1i;: oredmények szijlettek cí s 1eBJobb9k BÍ z-
bck. l,'e'l téL]t'niL ireg reÍ'Í az onben' enl1tonl ' hogJ nálunk Úrut8tkozot,t az 8 gzá.noLtcv kl-
t,,' ;r. un1U az )96r- L kijvet évt:k J IenLeLtck. BaJ Bélg dr' l'zÉkvezet 1 je1e!Lésében lLt
6,]obi hlrb arr i 1o. h o{y oz vo1l' áz uLolsí' ol1r0p1o' ahol ()xblak]ag$zls v1v ink - Gerevl.ch
Á]]adár. Kovácrr. f,áxpátl_-- cgatasolba á1'1lÉtriak. /Kárpát1 t!é8 réFztvehet B k vetkez év1'

'tor1no:1 VB-n á karáceepst e1 Eérk u ése1n.,/ A kijvetkez évekbon cz(jk szerep1énére m l nen
rriamithat,unk. .]nlnek sz_legz s k rvotlen kijvel'keu nénye' hosr s két kaIalszán blzL'o.1 neg-
ltytll' ire k rdés nrré v I1k. BármeÚny1Ie trj Ívandete$ s kéh f1ata1' Horváth zolLán é$ Líen-
'i-el"ny1 Tanfur eojlLan1 l{iker.on szeiepl'ese, kívan'lL(}| Ll,1' fllataI tohr't|\in,)k fn1kuLat&lt' Á,l
k1nij ve 1É'lé.

6



|v{í';I g|'.J l'Jz olnorLi es lCny.T'(j1 kc] I ne 5í-.]nIekezn1. 8 I]ÖmBi oj tnp1a torténetében.
Á rÓrtta1 kÍjzrjeImek kcjzben érke zett rneg ALrier:iká}: 1 a h1_r, nogy Ji;kelf aIussy /PILLer/

{'}.yor1ry nteillra'Lt. A tra91ku:. it1.r Pestre Yrlr[Lra T1onához, a jeÍes iíbl&yv1v baJn"okunkhozlutott 
' be 1o6hamarabbr 

_ 
ak1. azb a hlr véteIe után azonna1 rnegbáviraÍbzba R mába a FrE e1-nijklrégi:nek "q 16,y i<r,:I'|j}t a'z o1l.npta Crybesereg1etU' vivti1.nak"t,uo o*áoára. A-hi1] nem értsenklt {lem várabIanuI, l egkevésbé a r: ma1 nagy"' v1v ,kLi'Idclttséget. Mlncienk1 tud ott ana6xybebeg P1l1er Gyurka }oYg}9":,t' enreIyet Báy BcIához JntézetE az o1rnpíá-';tjÉ;'áeuáe1 tt. E 1ev ]- rua nrár eIkatlodotb llll tor:edékell LlrtaIma a kovetkez ket iartalmaztal

'|Szeretett Vlvo Baráta1ml té]ekbeo_V9lobek v.18yok! [e1tíj a6g d&9sal ugyan, cie ugyan-akkor b1zakodva ki'izd n véglg életem_ubols , o1i_mplájáb. SaJnos, Iogy nen reÉ teÉ n náEán.rn1nt áhq{y ÜeT'vo'1tr:y, nert ine gakadáIyoz rebten.tes nary u tegáégeill amtnt azt iuo jato[-'
irilndannylan. En 1s barcoIok... !1,z a harc na8_yon 'lzomoru' nlert g-LtneneteIe o"' rio[Áe[esrcgak én lehetek a vesztes. Elhagy9m orcjkre á- v j.v pIansot. Nenr IáthatIak b bbé TÍtekeT,aklkke1 gy osrrzef oIraaztott gnnyt em].ék' alnenny1 kijzdelen. ] Lt ke1l hag;yno' t'aaott '
csa 1ád 93l í' 9leségem, HaJnán. KérIek 'l1teket, yizn etek meg eml éke zotekb ir t Ha lgaz ag1.'ront.l1 é]-et, akkor ott.qem szLinÍk Ine8 száretetem lrántátok, g a mBsyar vrvaÁBrt, r'"-
z áurért .

Js en áldJ on nlndnyájatokat l Slkert és e;6.5ésrzséget k1vrjn m1ndenikteknek kuI n_kiilcjn

g zeret Gyurka bács1tok'.l'

Pry évt1aedde1 Pl1Ier..$r rw baIáIa ut{n ismerJuik csa1ádj ának sz rny[i pusz tuIásátég t;elJelr Jogga1 feIteherJiik a kérdéstr bektjvetkez1É-e nrlrrdezl ha prÍre;"Gy6;ry hazatlra me].bourno1 vlsaontagságok után?

Ki.eII KáImán sk.

,,llBldBnnBimBP Pohal - 1972.
F. évt ápr1l1s 9-érl rendezték lnnfu husradszor a pá]rbajt rvÍv k ns&I soregszeEléJét

Holdenhelm-be!' oho1 mllden p JbaJt rv1v ott 9k8.Ít leno1, ha !e!0 le a né8yes d !t be!'
dc lef4alább 8z lndul k kijzijtt. l'z 1dén 1s trelet és Nyu8at nlrtde! valsullev8l epéz Je ot
Bzo!o gotb a na6rBzeliiotl leldezet! velseEye!. ]00 kijrijl já.:c nar o !észtvev k .]zámg ozen a
vel'genysnt anl blzoly1tJ8 anlak pélalát16n népBzoriiflét!ét. Á sok r rrztvov nlatt s rendez k
háron foTdul ba! To8tálták kl a 8yen8ébb lapob k1fog vlv k8t' ho8y 8z utols ,2 kiizalelBe
18azán 8 Y11á8 1e8Jobb párb8J r z lnek ki]zdolme 1e5yen. A 12 t8Bu marya! v lv kiil n1tnény-
b 1 ts teE Jutot ak e!! a sorslgl d!. Tijrtik FereEc 4 gy zelétsIlel és 2 vereséggel'
schrultt Pál u8yaDcaak 4 &r zelennel és 2 vereségBel' E]rd s Gábor 1 w(.,zelemael és , ve!e-
BéBgolt Kegzthely1 } gy zelgnnel é8 2 ve!e!ré6ge1' dr. M la IBtvá! I gy ze1ennel és 4 v -reséggel ! ár a IÍ. fordul b8D a k1e8és sorsára 'Jutott. Á III. foltlul b8n tr{uBkoYszky Gábor
l gv zo)eornel és J voreaé6ge1' Eld s sánd oT ped1g 1 $lcízelerule1 és 4 veErség8ol szÁllt8k
kí 8 kijzdelenb l' mlB B' Nary Pál' dr.Fenyves1 Csaba' 0rztrlcs István' KulcBár w z éE
]]Á9z1 IBtvá! kvauflkálták ma8uk8t B d1xect ellmlDátl B kijzdel nt'e. Tehát k Jutott8k _
báti6D noldhatJuk - 8 v11á8 1egJobb 12 epéez Je k zé. oszt!lca 1tt o szovJet v91etow81
keriilt au embg és 1IrI0 arÁnyban alul0sÍadt. Hasonl képpe! Járt B.Nary ist 8k1 8z NszK-
boll' l{ehn-lel ÍizeBbe! lolo' é8 Ku1c8áÍ Gy z ollnp1sl baJnokulk' ak1 az Nsztr-bell M8íer-
rgl |]zénbon ugyalceok lot9 alánybaD kapott k1. Á legJobb 16 k z tt 1gl csak 8 két doktorl
Fenyvea1 és LÁBZI Jutott' a]rr1 b1rony s ováDy elednénynek szánít. FelJrve61t 1tt érte vég:
zebo az n8o1 Bourne szenéIyében' ak1t l 10!8 srányban klk pott' uig I]ász1 az NSZK
PetHr_Jéb k6pLa e1lot]fo1étil' aklt 1o Is 8y z tb izgo1mas kijzde]embon 1ot!-re. Iizzol el1s-
meré re né1t erédmélyb ért el' molE e&/edijl jutott b'e g nasr9lok kijzii1 8 kijzépdijlt be.
1tbenl ellenfele a nálánál Bokk8l rut1!oB8bb ogztrák '-!roct vol't, 'aklt l 12t11 /|/ arárg_
bán képott kl. Trost-l,al erytitt Behr /NszK/1-9. ossen ,/SVE,/, F'rancescoDí /ITÁ/ Jutott be
s dijnt be' anelyllek eredoényét a kiivetkeu tabe11a ílzemIéItet1r

illr ost AUT
Y. Essen SVE
b'rancegc oní ITÁ
Belrr DBR

x5?D2v
DXlDlv
DDXDOv
,lDx?-v

II
III
IV
I

Holtverseny az ]-II. helyértr
Behr Trost 5t4

Az ldén tehát fél.s,Íkerrelr Vary ta}án kudarcca1 jfut Heldenhelm_l klrándulása a m8*
$yBI vlv gárdának, de renélJtik Jov re biiszkén fogunk rvendeznl vlv 1nk s1kerének, n1nt
bijnzk lkedtiink 1!62-ben, am1kor Bárány Arpácl, 1!66-ban, an1kor KuIcgár Gy z volt all}{elítlonlrelnel P.okalí*nak d1ada Imas nyor:terre.

Dr.Bay BéIa utlJelentéséb I tjsszeállltottal
KIe1 1 Kálnán



nungárla ilupa - lgl2.
Az Eur pa-Kupa slkeres gy zelnl sorozatal után n1qu9 J_degfár8q!9n, de b1zakodva to-

ktntettiink " vesu| k1m.enetel"felé. BáJ háron viv nk eL' z nap1_sériitéqe megakadályozta
a[;i aulán, hog; részt vegyenek. az 9ryén1 veIsenyen /B?ko9lt, Pézsa, Horvátb' Z-/, aZt

ereomony láy r "b1ztat voit a kiize1g olinpla rrérlegelésében.

IIe) 1ndu1 i 5) m.affirar és 6) tdegen kezdte meg L9?2: náJus 6-án déIbeg a Maryar V1v
Éjz ve[;é6-aítrai'*"g""ní zgtt rui pa Íupa eryé91 vérsenyét. A-Vasas \), a Honvéd }al ??
U.D zsa q. a nvsc í v"r**oyz Jét inaitotta, rÍsobb létszárymgl bár' d9_azerophe?'Jutott
;;"Eaí o ráa, cseper, Meabsz| BSE' GodoII 1 EÁc' Csa ornázás és áz Osc I. osztályu Ve.r-
se nyz t.

Az ld'egenek kcjzijl Bulgár1a B' Franclaország B' AusztTla-6' Bonán1a 5t SzovJotun1 9,
Csehsz1ovátía 4t NszK 1.4, sváJc 4 és Hollandla 5 versenyz vol szolepelt.

E]]odrnényekt
Mfu az I. fordul neglepe éssel kezd dott. Rakíta URss a Kupa 1mnár háromszoros vé-

díije "i,'n it5 ered'nényes oliversor1yben Jut tovább a Ir. fordulÓba M1haJlov BuIg. vlv Já_
va I r: zemben.

Kocsls ffiE, Welsogerber AF, Raklta URSS. A maryarok kijziil ltt esott klt
Csanád1 Bvsc, Post Csepel.

NazlÍnov URss, Brodar ÁUT' Messzéna G. vAS. Klesett magyaI Gerev1ch T.r.

lsvsc / .

V1nokurov, URSS, KfuoIy1 vAs., Cart1gny FR. Klesett naryar Bál1nt BBE.

SzldJak URSS, Wellrnann ÁF, Mánd1 Bvsc. Klesettt Tábor I. vÁsAs

rljuk URss, Tábor S. vÁsÁS, Hohne AF. K1egeütr Lotz Bvsc, Danls Godijll .

Kcjrn czl U.DO.l Dumont FR. ' 
PrLtrogyko URSS. K1esettl PaJor VÁs.

Duschner ÁF, Szlávy HSE' Krovoprrskor URSS.

Tordal ffiE, Bazsenov URSS, Lator Do. KÍegeÜt na&rar Decs1 nmDosz.

Szepeony vAs., Pavlenko URss, Ged váry U.Do.

Bonigsent FR, Nagyházl U.D0, Vrlrga vAB.

Bena FR, Gourbay SY, Jakab U.DO. Klesett maryart Tusa Csepel.

Kovács T. Yasas, oonvont ÁF, I,oronkay HsE. Klenottt Rappa1 D zsa.

Kovács A.' Vasas, Nlkotae BoM' Bradgtatter AUT. K1esett na&ralr Abay H6E.

Mar{rt Yasas, PanLzza FR, Kuntner Csepe1..

Hanmang Vasas, Nébald HsE, Culcea R0Tu. K1ege t magrart GáspáI Osat.

Qulvrtn FR, Messnéna M. Vasas, Szab IIBE.

Dr.Moravcs1k Vaelas, Yltrac IlR' Gulácsl BvBc.

GerevÍch Pát Bvsc, Stavrov Bulg., Delaque FR.

Horváth Z. U.DO, Walter HsE' ÁIexe R0M.

Fr tlch ffiE, GorovÍch Gycirry BYSO, E.Hanm HOLL,. K1esett maryart DI.Nagy
Zg. OSc ésl Nyti1 U.DO.

If-.- I"orduI i

'I,]nrrok a f ordut nak ls meg; volt B meglepetéso. Az eL z nap Eur pa KupáJán-lo_qJobban
l]ueropel.t Naa].1nov uRSs ktesett. Á kIesettek krjzé ke::tjItr Lator D0.'*9Iodal AlT' Varga
Vasarl, lteuaIt1 iIsE, Measzéna G. Vaslas, Woissgerber ÁÜT|_Cart-lgny TRl .'Iáb-gr-S'--Yg"as ' _Má4d;rj}Vsc. Delloouane ÉR. Gulács| BVsc, Brarrdstatter ÁUT' Á]lxe ROM' Szlávy ffiE' E.Hamm HoII.,
l'aroáÉ Ú:Do,=Kunio"r'Csepel, QulvrÍn FR, Hohne ÁF, Nicolae RoM''Gombay SY, Bona FR, Szab
HS]i.

!:*SS-9P-9!.

2. csoporlt

)r cs opor!t

4. cs oport:

5 . cs op-g)rt t

g. gq_oqortr

7 . q.9 oPort t

I . c.g oportt
c.r. gropo.rtt

l_0. cs op.ort t

1I. cs"oport:

-!L cngport t.

11 . S:s op ort t

ll+. csopoltt

.I5. cs oport!

16. csop.or'!t

17. csoportl
18. cs oportJ

!9 . c5t oport t

20. csgport!



III. For$ul t

Sértilés m1att ltt mondoÜÜ brics t a velsenynek Horváth Zol-tán U.Do. velse|nyz Je.
T,ryábbát PanLzza FR, Duschner ÁF, Dumont FR, Prlchoryko IIRss, Fr llcp HsE' Nagrház1
D,5zsa, Culcea ROM' lÍelInann ÁF, Walter HsE' Kijrn'ocz1 D zsa és Károlyl Vagas.

El dont t

1: csoportt Továbbnentt Raklta URSS, Kovács-T. Vasasr--Stawret BuIg.

- K1esettr Messzéna M. Vasas' Boronka1 I{sE.

2. cpoportt Továbbrnentt Bazsenov lIRSS, Gerevlgb Pá!-!!Sc, Conventa AF.
Kle-qettt Dr.Moravcslk Yasas r IlJuk IIRSS.

e. ggopor!| Továbbnentr llammang--Vasas' Krwopuskov IJRSS' !{9I9 Vagag.: Kj-osottr llorday-HSE, vítrac FR, Vlnokuroí TRss.

4. csqporÜt Torvábbmentt $rdJak URSS, Kolác-s Átttla Yaqas1 Ged váry U.D z,ga.
Klesettr Gerevlch Worry BVSC, Kocsls HSE, Pavlenko UBSS.

Kcizépdiint t
B/ c.q opor bt

MartVasas 4sÍ.
Rakita URSS 1 5r.
Bazsenov URSS , g.J.
4qvéqq4tt1* -.r p[Yj

Ged váry D zsa 0 w.
Zsiirlt Paront FR,

Delague FÉ,
K stner ÁUT.

Á/ cF'oport r

SzídJak UBSS 4 ff.Kwáca Tanás Yasas 1 Ű.
Convents ÁF 2 5r.Krovopusko\r 2 #r.

Hannang Vasag 2 Ü.
Zstirlr Bonnisent FR,

Dunont FR,
OJakovazkí POL.

Az A/ csopor ban nég'yen hol verseny alakult kl.Ez dcjntotte el a twábbJut st'

D nt t

URgsSzidJakl"X124525I52229
'rRaktta25X4122116tr Bazsenov , j y X , 4 ) 5 5 Z ,A zz
rr K-rovopuskov 4 5 5 2 X 5 0 5 5 j

vÁSAs KovácsTanás 5 4, 5 4 X 2 5 t 4
lt KovácsA t1la 6 5') 5 5 5 X 5 ) 1
}í Mar thPéter 7 0 5 L 5 , 4 x 2 5 20 )z

A.I!.Oonvents85r11555X2rL2.O

vÉcnBBnurÉlQrr

r' Bak1'ta llRss 6 gxr II. Mar th Vasas 5 sxr rIf ' Szldjak URSS ) 6Íl rV. KovácÍ] Tauás
t_gggn 1gy' V:-rrp"oluskov_UltSS 1gJr vr. Bazrrenov URSS 2 ffl VIT. Convents Áf'2 ffrVITL. Kovács Áttlla Yasaa 1 ry.
A,.zs!fu1 tlszbségét bet rtijttékt Parrent fH, Bonlsslent FR.

Á á._ H,unx{cla Kup'a poRtáIlá-qa .a. verse.ny _gtá'!!

1. $rdJak tlRss 25 pont, 2. Mar th Hung. I8 p"oorttn 1. Kovácg T. Hun6. L2 P.r 4. Baasenov
IIRss 11 P. r 5. Baklta IIRBS I0 p., 6. Dr.I]akony1 l{ung. t P. r 7.' Kovács Á' Hung' 9 P. rB. Nazl1.nw URB6 8 P.r 9, Dr.Kalnár 7 P.r Io. K<.lrnocz1 Hung.6 P.r 1l. Krovopuskov ÜRsB
:) p.r 12. Convents DBR 1 pr

MogJegyzés r 
*"Í#3f *-Í$5""i":'ftÍ i?, 

u"Í;:l 
:-;l*}!i35'i:"i3áIsf;}l'"5;[':ís";5i :#"t:"-

sz kel"yLrídy



llainuktsapattlk ilurttpa l(upáia numztttkiizi kardtsapat-torlru -1172,

l. Vasas SC Budapest
2l Honvéd sE Budapest
). cszKÁ Moszkva
4. Grazel Handelskamroe:r
5. Steaua Bukarost
6. ilI"a Francatsen Párízs
?. Akademlo Sof la
8. Ollnplocher FecLrlS CIub Bonn
9. Slávla Prága

Résztvett 9 nemzot csapata.

Á cgoportt

Moszkva*Bonn-Gráz
Graa Bonn 10t6
Moszkva - Bonn 9t0
Mcrsrkva - Graz 9t5

Á dtint 7-9. .hetyélirtt

{ dtint '4-6. helyéértt

A dijnt - ]--4. helyéértl

cszKÁ Mo-qzkva - Honvéd Bpest 7t9
/Dr.Bakonyl 4' Fr hllch P. és Kocsls r. 2-2, Walter B. 1'
llletve S1dJak }' Nazllmov és Vlnokurov 2-2, Raklta o g./

Yasas' Bpest - cSzKA Moszkva 9Ú
/Mar t 4| Kovács Á. és Kovács T. 2-2, Hamnang ] ' llletve
SzldJak 1l NazlÍnw )l Rak1ta I' Vlnokurov o w./
l. Yeeas SC BudspeBt
2. HoDvéd sE Budapo 8t
). cszKA trÍoazkvg

Non EÍDdonngp1 éhé!ryben 1olt .része annak s kíBsz .nu !éz kiilijlBéglek' 8u'e\r negJo-
1elt 8 spo! casrnok le1át 1l náJus 5-é!' pénteke! délutAn. 6'ÍjÍk6 hétjkiignap yolt, na5r
néz k zijneégr l tehát neB be8z lhotijDkl c6ak a n e 1 vlv vergenyek moBB!okott látoB8b 1-
! 1' okl'k, tDtha neBsoJtobték volna, rdekee epor_t6Eenényben reuénykeitEek. Non 18 téved-
tek. Á délutÁn azza] kozd dtjtt' tto8y az évek t8 vez rszorepet Ját6z vg6a6 ée llonv&
k8ldcs8p tB Ja1ont; nag a páBtoD és nérte 8sze eTeJét. Á logJ obb fe1Áu1tá8b9! kiizd két
o apat néIk zélre loE volt éIdekos. A vaBgE cs8khaE8r lto-ra elhLirott ég b{!to8 fiiléllysl
aÍtl1nt dz1' 8 _raakér í'k el le bonoDdt k' Blná! gy z tt. trÍe8topeté6 au o!ba! eEon a slna rér_
kÖu és lt 1.{ sdé'dobt! Pérsa néry veroségo. M8! t 

't2_ro' 
f,ovácg Tanátr 5l'-ra' KovácB Áttll6

'lI-r,'jr 
HannBli' pedl[ 

'l;l-16 
v.,rte ol1nplal bgJnokunkat' Rkí né8 m1!d1B Ftnyl1 out -

tla1osotéb, é! akl' eég moÉt |llrn érz1 ltr8Bát to}Jese! egé z6é8es!ek. Erért len lF vett !éEr
9 kijYotkor néIk ! so! é8 a ltonvéd Dx.B8koryl v6z l{r1 to alEtt osr fÍatal cB1k _o6apatot
kÍjldajtt a halcvolalba 9z utol.r ijt esztond beB nl.nd18 gy ltB8 csztrl Moszkvs cEap8t8 01-
lon. I]z a c6apat tudvalev 1e5 ogreo1 8 slovJetun1 vá1o8abott kardcdapatáva], anolynek
fa'1éryét 1967 to E1ndon or foBzlbégii!k dacé.ra !e Blkorlil me8t rn1 a v1lfubal n okeágok on.
l{oBr snl a lla&rat Yá'lo8ato tn8k ngn B1keÍiilt' az 61koril1t o Budap 6t1 EonY d cslk csape-
tánakl rne a Défk gés telJes eíealDéryes

Kocsis Imro 5 4Fr hllctr Pétgr 9 5
Walter Bél.a , 9
iJakony1 Péter d'r. 4 )sldJak 11Vlnokurov 5 2

Raklt r SNazlymov 1 5

I c-soPor t

H onv éd Bpest_Buka ren t-Prága
Honvéd Bpest - Prága 9t2
Bukarest - Prága L)t1
Honvéd Bp - Bukarost 9t2

7. Sz fla
8. Bonn
9. Prága

4. Graz
5. Bulcarest
6. Pár1zs

/59-61/

- CSZK Mo-q zkva
tlr5

Mar t P. )-), Kováce T. 2, tlletve
B. 2-2t Dr.Bakony1 P. 1' Pézsa o w,/

, 2 15)zr7o511"9)4 414
5 

' 
11

5t2 1617

, 2r7

EI mérk zésekt

B csoportt
Vasas Bpost - Sz fla - Párlzs
Yasas Bpest * Sz fla 9t2Párlzs Sz f 1a l0r 6
Vaaas .Bpost - Párlzs 9t1

Bonn - Sz fla
Bonn Prá6a
Sz fla - Bonn
Sz f1a - Prága

Graz *Párlzs -Bukarest
Graz - Bukareat 9t7
Bukarest - Pár1zs 9t7
Pfutze - Graz 8rB

VasaEJ Bpest - Honvéd Bpest
Yasas Bpeot - Honvéd Bpest

/Hanmang F, Kovács Á,
Kocs1g I. és Walter

Prága
IOr 6
10r 6
9t5

1
4
4
1
2
4
5
4

IO



A közötrsé8 es/ darab1B caenalbeIl Beenlélte g I{olvéd f18t81jalnak temperBneDtunos vlYáBát
a azt qoldoltar bogy a szqvJ;-t vivór á vogén ethúz!.k és óíztosan neqare'.rlk 8 ryóEel-
i" il 'r':f;. íiJii-á zóntil satodi-ar.'órrasr dsatában lesrózto 'sldilkot '/rl4/ -,. . 

tr'röhl1ch a

i;;;" b-;b_ü';;g;á p]ie.'á_iiát_"ri ai. sót Xocs1s 1a tieztá, Y11ágos akclókkal v1nokurovot
/r|4/. d közö!Bég le1kesen 

_ui'iátor 
kezd'te s naryar fÍúkatr 8k1k 7l5-ö8 Yozetéale teüt.k

L'r;;Li Á viias "|ep 
vort, e-zuiiri Jó] nüködött í francls Dáloquo és g bolgár. Dz''kowsk1

iái3i.rrátá_,ir"tl.'i r.tiv"úl"uo-fo! á"""ol"o a !?ovJet. Ylvók 1snéü klesre!utcttéL 8 háb-
iiii"'tái. -aá -" -ii"iui. v"rt"", tói" uaarg Derl látoit- kij zde!1tud ó6s81 loryőzte Bak1tát'
i.iit-i_il "iár-ririnát 

tet lrpösiila, aoeÍy Rek1ta.ne1léD ült. I]Jrent az-ö!eE vlvórókák
iJáé"_riiE"-i' piriá" ci,i"qdi 

'á 
g'ié tuct'uir.r 1deJében. Á közöqség..vaslaps6al JutElp€!ts

^"E 
e't". ! áérközés .b'eái'az-ütotsó páI, Bakoiyl ég Nazly1ov aöftöüt6 e1. BakoryÍ &rő-

zBEt ág Jó Íalóben adott tenpóvá8óss81'

Á k'özóneés lelkesealése 1o1rhatatla! Yott. Miüde!kÍ a cs11logó. szeBü fíata1'okho' !É
r.".t_-aiei"eitE. csókoIt8 őket. vége hoseaa len volt az ünlep1éB!eh. Á EolYéd vezetóinek
tI " íl r Íi'.iE"á "ál.!iilii6iüoí_é" _.ii.'^uoé""t 

ooi. Irye! YoIü a v1vórerseoyok hangulata légen
i" . 

""áii ó. 
-"-r.rs ziiais zk'y onlékveraelyek ular DagJg{ kards1ke.rektőI Yolt hangos a

"i 
!"it6i"_ar"'eryl - 

Á' á" ""lit v1vók naryón Í!éltóBágaélJose! Ylselték e1__a veroaéget. l{lntha
egv klssé blztoara nenter. voiná, nlnÍLa leuézték-volns e11enfelíiko ü.. és 

' 
ttlt-akozása1k 1e

i'Ei teiiói""6 É'"órt" t. 
-_l -' 

r'i n" báráta1 örvendbettek! a vlváB 8okkaI 8kc1ódúEBbb volt és
;i;;;a;'ó .oánu te'po co''uoá-! szá.molhstüunk öBaze a ue!etek eIeJéD. Y1sBzatéÍünk g rég1
vonalra?

ÁneEYá1torottha!guIatban6zárnyatk€pott.a.vsaasis.ÁHonvédlelkoBedéseráJuk
rc iaioti"és !ss/ .EblcÍóv;I és gyózni akeráqsa'L ke1alték nog a*s orsdöntó. vaBae - CSZKÁ -
úá. 

"[uá 

- 
úe'to" oít és ceakhamar 1í1-gg vezebésro tettek gzert. l{y_ug81muka t.8 z 18 fokozta'

6A;-;JB ;i;;';u 
_"rÁoyo 

vereoég_neIlett lg az övék a kupo. D€ a vaao' Y1Yók !o .q eksrtak
Jiiiá""áBi_Á-rrónvea'vriottoii-oE iu s7ő"ot akertok 8 !98özeIezn1 a ir6! Áhltott EuÍópa-kupát
.á.i"iir. ooak a kö!d1éb6 tualták nagí-kat verekodní 1966 óta' de uo8lJrerní 8 kupátt edd1g
még 'rrenr olkerü1t. MoBt azbán vó5Jruk telJesültl

RakÍ a
Vln okur ov
SzId.Jak
Naz lynov

llamman6
Kovács A.
Kov ács ''[.
[íaTíjt

15r5 t16
,
1115114I12' 

' 
TT

4r+95?_l-B
1)5i 214
t 122 4 I

liustavn [|arni l(ulta kardtisapntvtlrstlny

T_rlesrt, lr9'/';}.-május 1 1-I2''

KIeII Kálnárt

6

l. Olss zor$zi"r$ clraPata
?.. ÍjzovJ,'' bunto lt
'5 . Magyar or:s zÍrg ::il, LenÉveI orrl aí ll

A ma$ra'r csapat mérk zése1nek r sz1ete1t

) gl zelemnel
;) tr

1n
0n

títiN PoL lot b

Iiarn.nangP. 4 , ,
Mardrt P. 5 '2. 2
Gerevictr P. t+ I ll
Pé:zga']J. 5 ?- 5

Éjtrerrca 5 t+ :)

Klermast 4 5 ')
Plglul.a /l 5 lt
Bler k ows kl 1 ') )

.[,1,A iiiJN '.tt',/

URS HUN

V1.n okur ov
Raklta
Nazl.yrnov
liz 1d j ák

Mart5 b P.
}Jézga 1I1.

Gurt)vlch P.
Kovácl.r |I].

l-Or 6

Gerev lch I).
Kovács |r.
Mar t P.
Pézlra t].

Maffel
IMon'buno A.
Rí.go]1
Montan o ll'.

t0
t)I
L5
r.e
4,
42
5t
':) 1
52.

10

t; lt , 'r)- 2.

?.4 ) r 1
55rt422r5'2',-,o5Z.rL'.
+52't2,55 51
, ) l; ! 1

()

L,]))'2
,,,11',),
't))')11r)>1l5 t+ l1
'") () ',) 4 1
5',rt+r)l7ri'.7>14

TI

]',lÁ (lR[.i t]rt] Ta1áIata.ránrryaJ p1yljz o1iJllf,(,1:Ltzá64.



0r$zágos Uid Hl lolnott uÍu baln0Hságofi

' An 19?;l. év1 v1dékÍ feln b v1v baJnokságokat a Borsod-nnorye1 Yj.v Szcjvetrrég rende-
il{..i]É-.ben Ozdon rontlezték meg náJus L3 és I4-én.

i;llR}ulrljnvÍvTs

Inciult )0 vlv , ebb I 19 1.osztályu'
K zépcitJn t

A/ csoportr
I+atalín Bzhely 4 8Y.
ZlnonyÍ Saolnok 1 gY.
Pakai It I s-v.
Bur,Ják SZEOL 2 {y.
rmreh Veszprén 2 gy.
Pat cs DVTK 0 gy.

Dcint t

B,/cs oport r

Ge1lért DvrK
Danlcs Sz olnok

5y.
4 gv.

We1ther dr. Veszprén ) gy,
Valda Szhelv 2 FVr

Yoros nÓorrÖr o &.

BZOINOK
tf

tt

vEsZPRÉM
sZ}íELY
DVTK

SZHEIY
BZEOL

Zímonyl
Pakay
Danics
Welther dr.
tra ta 11n
GeI Lé::t
VaJda
BurJák

1

t

,
4

\
6
r)

B

1

2

)
1

5

)

,-)

J2

05
74
16
7Ls
L'
r.4

50
x?

555
x5\t
4 X tl

)5x
155
,22)
,55
,5'

x 5 4 2

511
454
454
x 14
5 x )
')lix
5J4

26
2J,
'24

)Í-)

i2o
)r)

"i . Dantca SZOLNOK,
'rl 1 rrrr"rn.yl SZOLI{OK, YI

N lTffiv--LVK /fi

1{BcnnnlnnÉFrr

rI. FataI1n SZI{EI'Y' IJr. W'oIt}re.r clr. v-EszPRÉ'M'. Ge1]_ért DVTK' YTI. BurJák szE0I'| vrII. Vajciá

lndul /
K zfprlijntilr

fV. Pakay SZOLNOKT
sZIíEIJY.

v.

Á/-c s op or t r-

tlátra1 BZEELY 4 gy.
Néne'bh rt l+ tí.

tJl.-qs-qLqrlr

Pal. tii',fljl1.,y /+ S.
Cs épányl.rré Ózt1 4 .
Kovácr: [}. VESZPRÍ]M ?" ff.
lio.tg*tout nÁlolue .,l .
'l'an tos VESZPREM I SJ..,Iann1tzky Í]ZEGED o ffir.

llod on BYTC il ff,P1ntér BVTO 1 rrY.

Í]tefanek lzn /teserítt/

$ZHELY
V}!]É]ZPRÉM

rli

w

[iZIIF]I,'(

tii:,D

í]:10j,N0l{

llÁttt rLNA

Pá1

Kovácg t{.

Ptntá'r
.B o.i o:r: B.
iíláLra1
{)s(:tr;ány1nt!

Némettr
PeiI oske1

Di'ntÍjr

.)

l+

l.)

Él

tt

ij

2:,
itl
47
Ó(;
(rr

4

Ü

0
l.

I

4

4

4

)
4

x

44
41
4J
x t1.
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4 ,l

il tt

x1
t+x
1, tt
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t4 ?.

l4
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4X
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tl 4
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lt ti

44
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Holír.rERsflNr
$Z0I\íBAT'IIELY Tátra1 ].

' SZOINOE Nérueth ;:
ffi.EDn/ NXl

I" Nénbth 6z0LN, IT. Tátral SZHELY' r]j. Csépánylné
vEsZPR, YI. Kovács E. v-EsrPR' vII. Pál SZHELY' YIII.

,./]o tndut r zt lro'rt,I
K zépd nt t

Á,/ csolorlr
Ápr Ir. Szoged 4 Ü.
Fet:euc rr ) 8Y.
SohaJda Eger ,6J.
Gyijrvárv dr. Szbely ? ry.
chtkán E6er I 6y.
Tekullcs dt. EZEO! 1 ff.

ÜZD' IY. Plntér VESZPB' Y. Bodor
Pcil skei BABOLNA.

B/ cgoPorJ,t

Feketo lJgor ) W,
Dal1m Szholy 1 gY.
Bándí dr" Orosháza 1 w,
AprÓ F. dr.. Szered ? Kv..
Borv á h Özd 2 gy .

X4
i:. x

gzEGED Ápr L.
It Eorencz

Ápr F. dr-
onosHÁuÁ Báudy dr.
E En SohaJda
rr tr'ekote

6ZI{EIJY Dall os
n Gy rvi;ry dr.

KungI Veszpr m 0 gy.

x))2l-)15 
' 

22

5 x 2 4 4 5 r 2 5 25

55 xr2155 2 1a
5 r, x 15 5 5 2 29

5555 x155 0

2' 2 5 2 L X 2 2 6

551225 x5 
'15 40rz rlx 5 21

DoÚt l

-

1

2

1

4

5
(;

t'J

I

Kijzépdtjnt l

2 ... c,g op ort I

Tlszttart Yosapr. l{ 8X.Fatalin szholy J 6Í'Mapryar Gvr 1frY.

G. Klss Szol"nok 1 BX.Su1yok Debrecen 0 Sy.

DiÍnt l

vÉcnnnn@}rr-r

1. F'ekoto EG!n, II. Ápr L. szEGED' ]I1. Gy rvfu' _dr: Bq0WÁs Llr rv. Ferenc SZEC I'V. Dallos BzoMÉÁfftEtY} vI. Bándy dr. oRosHÁzÁl vII' Apr F. dr. szaciED' YTII. BohaJda
EGEIR. .

ffi /1O lndur,/

l. csopgfF-t

Pakal Szolnok 4 gy.

). csoPorlt
DanÍcs snolnok 7 íÍ.
KÍss Dobrecon 3 By.A 'ril'Íoy DVTK , gy.

Yert'lch_ flalr 2 nv'
Lmroh YoBzPr. ) ff.

Korggztes ÁIba R- 4 Fry'
zánborszk1 Szo]-nok ) tr.

llnnz szolnoh 1 &Í.Hr:rváth Alba R. 0 6y.

4I

Bal.1
Nasy

fiuolnok 1ff.
Yeszprén 0 ry.

BVtg [1n zttart
$rolnok Pakal
DVTK Ándrey
Snombath. Fatalln
Gy r Maryar
SaIg t. We"rblclr
$zolnok Danlcs
PVSO Klss
ÁIba R. Kerosz es

5 it '.t '.t

71r'
554?
lt55,
\)35r+
x541
5 x r:)
5)ljX

,o
25
x11
JX
1{

r xb5
?.4X5
, 1|x
45tt5
1 '-, t't 2

6 i5 4

?i:\;l
B)'t'.t
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8ároopatak1 T.K. Lg?z.Y.7-én III.o. orsz.kardversenyt fend'ozett.
Ered'ményt'
I. KÍss DvScl II'Sulyok pVSC' IIr. Keregzturl- Spatak' rv.Osernátonyt spatalr, Y.Puskás
Sárospatak, YI.Takács DYIK' YII..Szii:cs DYTK' YrIr'.Yaszkun Spatak.

-ooooo-
sze6ed.1 Postá"s SK. Szeged'en L9?2.V.7-én orsz.rII.o. ffl.t rverserÍt rend'enatt 25 {nttul -
ya 1.
Ered'n'ények r

r. Ábonyl E dlkot' II. UJJ szentes, TII. Poor Bzoged' rv. Romhány1 Szogod'r Y* F]'ach Bze-
sedr YI. Maryar1 H d1kcit' YIr. Plavetz YT$K' VIII. Kovács szeged Po.

-ooooo-
Ikarus Alba Re5ta SK Srékesfeb'érvárott L9?2.Y.'/-én orsz.IIIro. n 1 t lversonyt rend'ezett
20 lndul val.
Eredn'éqyt
I. szab DunauJv., TI. Harasztl DunauJv., III. Ytilryesí E[0' rv. Polt ETO' Y. Tijr k Yár-
paloÜa, VI. Ktivlcs ÁIba R.' YII. Nagy Vl[El YIII. Fatér Zalaegerguog.

al gviárati kiválasÍt vgrffsnygk s a gpnrtishnlai bainokmigok bofgielo$g uán
Á sportvlLágbgn és telmészeteBeE a v1v Bportb8n ls a legna5tobb flnelen a kiizelgMijnche!1-o11nplára lrányul. De 8zok' ak1k a J v ol'l_uptára tá g iaotnat| tegatább e6rrÉ:'zelliikke1 8l gf1ata19bbak bekapcsoláaáJa' az utánp Iás-nevelésre, a s rdiiÍ k é8 a' 1f-

J u8á Í8ir verselyeÍxe ls teklntolek.
Az MVSZ trjln ksé8e 1s a kijzeIuultba! tá!6.8lta az u álp tláE level E b.elyEetét. né.-v1zsgálbs 9 az8k06ztályok Dev61 tevékenygégá l a fÍatal nEiveniléket r oxra rt oita táÁát étv6lseDJéztoté ének reodszerét. Habároratába! klf Jt tt'e 'tezzel a koro6'tá1vál val fog-lslkozá.s a veliik val J gzBkna1 nulka leBz az ijt-h t évvel ké8 bb1 ld k neiletkijzÍ B!&-nényeiÁek' s Jiiv ol1np18i bajnokBágqllak zá1oga. Izért ut Jap t1ás !sveléeiink nlndo! fÍ-

8yel et ég áldozgtot me8érdenel.lt

E haLáJozat aJ9pJá!'íokoz!Í ke1l m1nd kiizpo!LÍ188' Elld a Ezakosltályokba! a flatg1Korosztályokko1 v8l foglalkoaást. Ial r l-1d le Jav1 ái1 ke11 á szelveaésl. ortaiei-qoa:Bzexba!1' ég o voraelyortetés1 nu!kát. Ezt t6ItJuk szen eI tb akkor. anlkor ezakoeztáiva1n-kat 1ábo8atJuk' gl1on r1zziik é8 8e8ttJiik' aelkoT a nyá:c1 szlioldoí eáz táboroz áe oka kéÉz1t-
.lijk eI .

Á kÉIq93 folt'oBsá8áJ9'vel 
'tet1ntette1 

ezutoD sdu!k kijzTe Déhfuty Eold01atot az év-Jfustl k1vá18gz versenyek és a spor 1Bkolák baJ!oks a1E 6zelzett ia[eeztala okr l.
Á Egvsaz1 vole6nysuBzotl' de kiiliin e! 8 14-17 éves koxogztá\rt átfoR fe!tebb elrti-Létt ket veroeny kapcsán ueBÁ119plthat unk !éhány kedvez ' do oal-noa J !6háry teávez iÍeu

8yokoTIu ot' tendenc1át ls, an1 jellemz utálp tiás nevelésiinkre-eze!-korosziályokban.

'-- -Kedvezijnék,uoldh9b t b06/ -bá_r !rég Gl!d18'kozdot1' de 1gen Je1ent s 1épést tqttiinko1 re''8 belskolázáB. éYJáJatolkéntl gzervezéaé erén. E kérdés f ntosságát ; utilt éybgn 8v1vÓ BlladÓb8n n J kLfeJtettiikt nost c6ak aláhtiznl k1vánJuk, h o6r 956L1" az évláraioo-kéntI belsko1ázád b1Etos1tb'8tjs utálp tlásulk f oly8na tosBágát ' áz éveDké!b eorrakeriilifJuság1 v 1lágbsJ ! okságokra iit képe6 Ju!1oI rlá1ogátott klEÍ9kítáÁá és fe1kés'ité;at.-
El1FgrtsIésÍe ué1t s kedvezi1tle! kijÍiilnélyok' a srakor1 felerereIéshiáDyok éB nás9k8dáIyoz téuyez kkel dac01 lelkes ozeryez 'muákar_aldozaLkéoz társad91u1- tevéÉenye g,a i'6z,eryec'É.z8koeztá1yokb8E. éB terijIetl sz vetgééekbe! t8pe8ztathst a sportág uiÁr]'p tlfurának b1ztoclt -ga érdekébe!.

"!'eltét1on poz1t1vunként ke11 r gziteli szt 9 hal'áJozott t rokvést' eno$ a szenélylieltétel' au edz' k blzto.{ttása terén az ut bbl két egztend be! oegnuteikozot-t. E kérdéá_
b(,'n rolndenekel tt a gportlskolák jÁrnak az éLea, De lendklviil Jel nb g aa a tárnogatáa 1s,

liundulatnk
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HDélv a mcEve' 'IB_ek és az e6resü1etek Eé!zéIdL mutgtkozott me8 az Udzól rrtátusEok blz-
i 

"" 
i'ua' at"il. -íaÁÁan, Ánnet a*8eg1t9éBllék éF Úörekvésoek következpérryeké!t egy-ery sz8k-

i!,;;ályb;!; rÍiáivé'u&-egy sóóitrsriralan. úegközelltlk azt 8 kedvező edző-ta!ttvály _

;;;i;fi;-;ilry_;-üigxí'iv "o-t<taió-nc'veró nunka égr1k legfóbb blztosltéka'

Áz okt8üó-!evolő nunka tartalnában pozít1vunké!t ke1]. Be8ál'lapltg!i' 
' 
trory 8z utóbb1

r.at ovüe i*á-iía ta i-v iuók-iá t"iá t szüntaeí ío81a1koutaté!8 az.oryesüIotl' terüloti 8zövet-
;;,;.-iÍl;fu.-k-oipónir'éazotaboIozások szerveiéséveL lDte!zltásában ne8!övekodett. Enlek
iál]io'["iá.-n_"*"'i-ii"i"ror.o"t leg8lább ery réeze leBa1ább az év !yá-r 1 perlódusábau neg:
i; i;iB-.;;iyí"B'8ii é; hatásfoku ed'égnunkát tud végezll'

Öröultel étlaptthstJuk Í!e8' ho8y f1a!9l v1vó1!k. között,több.olya! csoport.,fedeztrető
r"l_ 'i.ío-a na1 i1ata1ókra rö1reniő 6oklrÁlyu érdok1&ér! és váIasztás1 ]ebetőeég szóro-
iáiá"-e"-Ír"üui_norreii' vs&l_helyett' a taDulé,qon k1vü11 sE8bsd1deJe !.srrészét 9 lre g-
keóvg1t 8p9r tiigának, a v1váenak Bzelte1i.

'A Doz1t1Yunok nellett - és ltt, !6m üörekodtüuk teIJes fe16oroláBls - ul'alunk azokra

" ou "átío- ]á 
ré *érgkre. obJektrv és 6zubJektiv okokra' anelyek legltélésü!k Bze!1!t hát-

ia"iBJái'uái óí'o uBi.r ar.' oiÁipotlá5-n€veléj 1 Eunkálkat. ' M1ldenekelótt azoklól a nehézségek-
;ó1"É;íí ilH;téÉ";;í' áúiryotet a kiválasztás, a taffolygnok' v€.y 8 gpoTbísko]Á]< be-
lekolázá.sáná1 tgpas zta lha tunk.

Ezúttal leo k1Yá!u!k olyan nélyro nelDl a kérdeebeo' h ogy "pályaalkal_uaesá61'l f1z1-
kaÍ. DszÍcbika1 éE skalat-erkölcgl nuLatók BzerlDtt klváIBsztó,gt 1géEyelDÖllk' n16z a v1-

" 
o" ' rivi"-]áiiágú pábatükrével né8 adós a tudonányos kutotás'.Ázt az-ooba!' úgy érezzük'

roa mór'e1 lielIene korülJiik' hogy'a vlvóterenhe! a _ 
s z ak os z taly ot( t9nÍolyaEalla vasl o

HDÓÍtlskolÁbá ''az utcáról botévedt slelekek" kerúLJe!ek' vary a szuLcl1 eÍoszaKlaK eDEed-

"á. nrnagn f1z1kal ráteruottgéB és áktrrat1 llaJ18latósáE' kedv nélkü11 kü1önböző koru f1uk8t
áá'ra'"óÉát 1ÁLólázzaoat be. Még e azake.beÍ áIt81 kiválasztott Jó f1zlka1 éB egyéb
;á;t.á";;i re!dolI(gző kezdó ceóportokbó1 1s caak 8le8na8yobb erőfes!ltéBek ég rófoTdl-
to" óÉ- áit". Á áÍeg tre aránysz á.n6an tudunk felnove1!i Jó veÍBelyzóket' I.o8ztályu vlvókat.
il'ó"aóti iehets&eket ped.t! nen la E1nde! évbo! ta]áIu!k' ezért Je1elt sok iiresJáretot'
raíáái"qáe alyacl-és szölteót áldozatot! ha loaaz klvá18szbógEa1 slak1tott csoportokÍa
Á.ii]i;t""" útánöotras Dev€1ésiinkét. IEai ezt 8 kélalé8t csak veraeDyző neve1éa szeropont-
iáuóÍ vriscártuft. ae úgv érezzük 'oportágulk Jele!IeBl_ szük kole8ztmetszete és szakenbor
üíÁor", iui"^oehéz ségoÍl s.bb. !on toBzlk lehétőYé, liory Álta1ánoo toBtleYolés1 éB eBész-
EéBüay1 có1okat 18 s zo18álJu!k.

H1án-voBsáEként rőgzlth€t.lük, hop$/ nég m1!d1E v8lDsk feIfogáBbé11 holyte1e! !ézetek'
olvan törákvéB;k. ho(y-a f18tátkóru véreenyzők f1zlka1 és v1vósz9kn8Í Jó negaIapozáaát
áÍY'"o'rálrorva a sii'irő]- a Fz ak G ztályvez ető8 éa és az edEő ls gyols erednélyekre törekszík'
s1ot,* kápko<1 a f1ataÍ versonyző oktató-neve1ó EulkáJában.

Hátrált8tl8 8r utáDpótIás neveIését a helyeDké!tl edzóhlá!y' aa ezrel öaszefüggő

",'"";;iei iiicietlenüi li mec1ev6 a}acsory heti edzéBszóx. Ebhez Járul a aaJqos lgen
slii['rári ierreiB feIszere1éetríáDy' a noder! követelnélyektó1 eIngr8dó edzée1 ós voI6ery-
he ly.

Nen álts Ián oB1th€üóg!, de né81B laryoo Eok holyen kiilöuböeó okok rolatt oktatág ro.ód-

ezert;ir niÁoJó""Ásótk"r 1é taIá1Éoghatúlk. Nen 1ehe1'ü!! néB.-ní!d1g-ne8e1éBedve fláts].
i "i"áií 'o 

t"t-iáu.üitájÁu 
"r ' slapvotő techn1ka1 fe1ké8zü1tBégi.jkke1. sáltlt 8 kéz é8 láb

il;ÉÁ]6;É-k "órároÁraáa. 
!é!dktirü1 ltlÁ!yog 8 pÍec1z pengevezetel! amelynek gyókore fe1-

ÍJíiiJÉo-á-niue" 
_iágrveriogósuan, 

a helyielen ógukIó- ée kéztartó5okb8p' va6y1s ezoE o1ap-
v áio- úové terneryek-á tna gyótáeábán, e fótütetes oküató Eunkábon.

Jav1tásrs szolul az odzé601nk ncgozervezése' taÍtsI_oón8k-helye8 k19Iak1táBa 19.' !rog-
1té1ésüuk szo!1ot D66yo! 6ok helyon o1égte16nüI.-kevés az 1sko1av1vés éa a veTseoyEÓk
tüi.Á"oá"n_ezoezertnE-tox.1ÁÉ ie1" a "ezeüedvivés'' alkglmflzá,nát. Kevesgt tolá.lkozulk v1vó-
;;iÁ;T;iü"-;' kónvánór ooEÍrs &lskoÍlatokka1 és a fa'I€zÁssa1. A kczdők oktatáBóban s 1eB-
gYgkrebbgn slkaln8zoüt cgoporíos fog19lkozáa Bok lehézség6t roJt n8Bába!. Itt 9 polBéveI
ilÍ6^ ő;k;"i a;É ói. uó syen&e az írÁ-nyttóa és nen .JIég srákoll 8 hlbaJgYttó€' o h1bóa noz-
ttuletöL rö5zltóséú' beÍa€8'ését 1s or€dnényezhetl.

A bevozetóbeo leLzott óvJát9tl klvá.18sztó YeÍaenyok tsvaBz1 orBzágoÍ] döntő1t eu ij-
ueteo;ii!['ÁiI._ío-ri-on ronaeite a spoltcss!!okbao. lit negelőzóe! kerü}t eoI Budape6to!'
ri"ái.ig.i-"'i-né[ésceabán é8 llskoko; a köIEebl ve!Í{enyokrer Ehol flBtal v€Íaenyzőllk
iéiiiá"""É"{ter_-á ióáóJortsáEot az orszá8os veIBe11yon ve1ó ré5zYéte1re. Isnorete€' hory '.köi;;ii 

_ 

aE;iók 
-r-vl ]üe Úe retE Je, ve1en1nE a Bp-Í körzBtből az olső 18 verse!yzőJo Yebotett

rószü t.5yvernenenkéot ée koÍ ó6itáIyooké!t 9E oraz.Ágos velseoyekon'

Tálékozt8tá.sul oz eIábblgkban kórölJiik a serdülő éB ffJusÁ81 koroBBtálybg! a k6rletl
vorsonyákeu !é8&tv6tt vorselJrzó1 téts z ánok8 t.
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A k1Eutstástsa1 kapcso]atq9aD oe8Je&rgrzük' hol]y me8közelitöeD klha8z!á1ták az,,egye-
eúIetek ; 'á"i'arr" 

lldü1Á81 lehetőFégöt;'A köriet1 versenyekle_volaLko!óaD. á18pvetóeD Jó
u..'á*a'ót"t és bapeazLalaiokat szere;tüuk. A Fözponti18g kÍkiildött verselyb1rák é8 aktl-
íai" i.ari"l - 

l o-vórÁ áoy"xro r bebt€k Jeleltést. Éppén ezéIa kiug!ó volt' hogy a I]. körzet-
üil ;-;;;aé"é;"e1 megbj'zott Voerpréü oe6re1 SzaÉáaóvetsé8 8z-€IókéB_z1tée és a.lebonyo11-
tÁu i".eo neE tott nóg n1ndent 9 zava.rtala! vereelyzós érdekében. tr{llt a foDtÍ EÍEutatáa-
üai is-rátezrL. az adt1n1gztrat1v fei8d8tokgt se4 végezték e1 h1ánylalalul. Á [1 éItéko-
rÁÁiintuor ée eÍemzésünkből Íg h1á!yo!Dak az óEszes1tő 9redménJek'

Az olszágos velBelyeket negfelelő kö!üInélyek _ 
köz ött 8 Jé.üékcs axD okban slke]lúl1'

."...od6oo1. nianvóssácoi. B1ot 8- uultban 1e, a iliállés é8 étkerés telén tapaBzt8lha ttunk.
s.?iá.]-i"'ét ná""róti_atíupltaounkt hory exi 1ty6n lasr létgzá.mu vexgeny neBfendezéséhe!
iií-"áioá rtá, uoÉ_'éef" r" ro tenryÍeégü éí mliBeési éráIIiishe1lyol 8 xeDdelkeuésre boc€áJ-
tobt kijltségvetés káretén belül. Á zsürlskodés vo!9tkozáaába! le sÍkortllt 6ry j_épeBt (_töre
iá''u'iÉ. .úii á réeztvevő csap9tok vezetöi JeIeztek neg'yíIgtkozá'8s1kba!' a veÍsery Yégo!-
;;;;í;-É Ée"ae.uó" ; koÍábbl!Át JóvaI keveeábu vott a zs-ijJ1 o1le!1 pansaz. A-veraoryb1ró-
Jái-íq-"ut"".tt Í01!d€n pástra, abözolut éIdekte1on' veÍ8elyb1rákat b1ztoB1tg!1. lÍó8 18y
eeí sI-került teIJe8 BeBelégodet ts éget elér!l.

Ki-jrzr t
Í1 e r'd ii L 1fjuság1 Mlnd-

tise zestr 1eány kard. oss u. tr le ány kard tjss z.

T, BudaPesb 25 25 16 B6 12 44 16 102 r-88

1-] Gyor, Komárom
IL' ' Veszprén Á Yel zprem uerye s zakÍ] ovete )F, nem k ldott Jelen tést.

Vas, ZaLa,
III. Baranya t

Tolna
I4 10 I6

:l
I4

22

I6 r5 45 B5

Békés ,
T1/ Cs ongrád ,rv ' Saolnok, Peut,

Bács

'.):) I9 T1 tB 2T 6I LLl

B ors od r fleves
v ' 

Nt1grád , l{'a jd u 
'Szabol-cs,

16 g 5
'54 20 21 TB 61 9l-

Aa alább1akban kijzo1Jiik a két koroeztáIy három fogrvernent veIgenyének végeredrn -
nyé t

1. Fl_u t rt
a/ {qrdj,il lnduLt 1'/ fÓ

l. Nérneth Attll.a Szhe\y 6
2, Vaszkun Tibor SPatak 6
7. HetényÍ Att1la D zga 5
4. Koltat Zoltán VMet 4
5. PusztaÍ Gábor YMeb 1
6. Laczk Ott VMet 1
?. Nagy Lágrl Veszprém i-8. Hajáu LaJos szolnok 0
9. ilÍaforarl Ígtván H d1k t 0

se16l b,
Azo-nban a szak-emberekre J .benyomá"lt b*ttek a Il*V.I

b,/ ÍfJuság1 lnduLu 11 f
I. R navful Nánrlor

, 2, Docs.t Rudolf
} . ,Ba l.Ia Z oltán
4. Zlmonyl Zoltán
5' Vlnsy Lágzl
6. Gyergy 1 Í.rászl
7 , Vel,- Ferenc
8. ZrLg6 Lászl
9. Balla Endre

Dzsa 70s0 6
VMet 6
Szolnok 4
Dtizsa 4
Szolnok 4
PEÁc ,Szentes l"
VMet L

Á'flu t ! seralÍjlt' cBoportJában, olnt ez elnult esztolal ben ÍB a víilékÍ Yivás áatott
ttjut velsénYz8t. Eo éob"n 18'a két kl nslxed erednényt produkál f1atal t rvlv vldékr ]
i".iIri-ir-á"é"oqb; helyt Nénoth Átt1la és a nároapatakí TanzLun TlboÍ Fzemélyében. ueg-
rá-"""t'Ji.t ut. hoAT s dijnt be4 J-4 voraenyzíi nep ÜtjijLLe Eeg 8 kell Fzlnvolalal'. Áz 1fJu_
iáEí-É "o oiÁt"báí a m"z ny Ét_eryenl t bettebb volb éA cggk ery-két Yerg nyE mutgtott 8yen-
ie$l terJegrtmérryt' Á azor-ol vei.i,rnyh"n a D ng e R zssvárÍ Nálalor Jogo.!8n lyelte 8 ve1-

2.._ Lol",nL.t It,
a/ qer{iili lndulb 15 f

1. Bozrr kI Éva D zsa 7
2, Gy rffy Katalln Yasss t',

,, VÍsy JuIIa Vagas 6
4. Gyarnratl Már a Bcesba t)

,. Sallay Sycjrgyt OSC 4
6. Més2ár Ágnesr HsE ')

7. MaJor Jud j-t; D zsa 2
8. Baftoltn fbolya P cs l.q. M l.1r,'r ,J o]_án Pápa 1

he lyet r: Lf ogla 1 bíjr'v lv k 1$ .

b/ I.{Jusás.l lndult 4'] f
1. Nvul flona D zsa 7
;]. Oác;nurr Klára KSr ,
1. Let ner Erzsébet BYSO 5l}. Tátrg1. Judlt Szhe)y 4
5, Bogdán Andrea D zsa 7
6. Bii Katal.tn l{Slr'l 1
7. D motcj:: Katal.l.n PáPa 1-

3. Mural .]ucilt D zsa 0
9. Men:lírbh He<lv lg Ijr5rsa o

?2



A ;'it'tL.rriib[.' í_o.Icl]Opo]]tb:ln i.i tjr..lntijbt; jut,rltb verliuIl}zok ket.lrLiltjnboz klasszl_su
]l]Opor bub a}kcltl;trk. Az e1en vegzett V )j]Llerly'z(lk tl g7oZLr'::-' Boz,jki Evával az éLerr a kor_
tlgztályr-rkbirrr a tnF-.zc,nyneJ jor"rb vív i adr'ibtllÍlgokat,, v9lanjvt;l inagasabb képzel-tr:ép5Í fokot
lttu aIt,aK. A tii:ribij rrapJyobil r:e-qzéb buciaper,ibí verserryz k a]kol;l;ák.

Az 1"1'juság;1_kt.lro*lzt;áIyl,ran tobb |$e''. t9hetséges kislány-puta kozott. Korosztályuk-
|.',nirl mínd Ve'rgerr.yzi5í adob L;lágbari, m1nd fi z1kai éli tectrníkai fe j'késziiltségLikben k1eneIi<od-
Lek korcgopo]"t.juktrcrJ. A veIct-l.enij 1 végzetÜ D zsár-i Nyu1 ]Ionárr kivÍi1 ide-ke] I sorolnunk a
!:|: r T jI., IV: h!,'Jy.i:zetb yej:]]ienyZCib: Csiernuli KIáráb /Ksl/ r. T'etbner Erzsébeb /RvsC/rTátra1..lud1t /Szombat}rcTry(, Á f'er*9:''o1t'verl-iÉjrryzrjkben a koveb\9z9 éveir Juntor vá1.ogatclt13"'a
t:1Ztjl'etnénk l|rtrri. Dl_clleret, i1leti a Dozsa v1v szakosztáIyát, hosy az lfJusági ]-eáiy t r-betl ntlpry versenyzi';.je gzeTepe1Ü.

Inciu I t 56

j'.*[ard I

a/ serdLil
I. Pi.r1la1 l1solb
;2. Ma6y ar l Is Lv án
,, Misk sí' alv1 L.
4 " ti] ovátz MikI s
5. Tsbván Mikl rs
t,. Buciavári Lálrz1íl
7. RartÓk ,Janos
8. Szikora Atbila
9 . Dij bre rr l,e i [jántl or

LO

Vasr:s I
}{ dí kÓt '/
D zsa ')HST] 4
Vasas 4
Ve;,rzpren i
Medosz ?
HSE ,;2

V e;r: z p rí:rn i

b/ !!iuség1 tnclult
l . '['ábclr Sárrdor
?' NÓ ba ]d Gycirry
). Dal lo-q Gy rry
l+ . Ra ppa í Gáb or
5. Horváttr Gábor
t," Kiss Ábtlla
'7. DecsÍ István
B. La bák Felenc(), l1Ímon.yí ZoLtán

)4 f '
Vasas B
HSE 6
Szhely 5Dzsa 5Ózd 4
Tszentn. 4
Medosz )KSI I
Sz olnok 0

Á scr:cluIoLt''ct']Oporbjában egy-két rlcjntobe jutot1, versenyz korqrzL-áIyának mogfe1el
Uechrrl^ka1. bu11ágszlnLjévr;] 1ehcbiink r:sak e1Ógedetbelc.

Á LlontÓ 
' naryubbtlr t'e'1ét a but]ilpe.'i b1 e6IeÍjíiIe bek v|,lI,!ronyrni aIkobták. Szennbet1in

v o] t,, lrogy f'tzika1 adoti,iiÍrgokbi,itt ktiIontjsen tés magri,s:lágbtln nre rrnyire e1tértjek vottut 
"VeÍlierryz k. 'iibber.r_a c:i<.lpor'blrar1 gr-ik vtl]t a'/, a vív1rÁlrcril eIilnyteIei: test'a].katu Í]ÍataI v1vÓ.l)j.r;llt:T]eteb c::deneL 9 gy;y\ r.].net, ver:etLenuI !egs ZerZi:bt Patráí /Yaaar;/, ,' 

^iáoou*'* t Ie
VÉ)T]elié5eb szenveciil Magyar:j /uÓrl1kob,/ r-:s a I1I. helJ_yq-.t eIÍ'og-1a1.cl Mi kI svári /ntrÁu/._ -'

z iÍ'jusiig;i ko't.'t.lsz t,ir1yban il i-ltlrr1, be (.) ePjJeÍ]i-i]e;b' vers'r enyz je kcrt.i"It. Ercic;kossép1,
lrup'';y kozLLik egJ F r0r,tj 1ll " Ar' iíIbaIán<.l:: 'budagls z: nt Cl.lák a rlrjni;dl o:_so reiteuen-végzett
Vt-f rir t:nyz k bek1rrtt; Leben lrrondlr:'r1, rl1f rlg;a11Lrattjnak"' Koztjiiik 1ri k1emárxeaeia-" o;zLtnet vel*r'ut']enijI rj]egsze.r'zett'lábc.rr Sándor Aa:,r|/, o!_l rrár jf'juságt kclra e1lenére u''.iuníorok ko-,:li'it,t 1g tilbilllzt)r slker'reI szeretrl-_:J t,. Á J.I;' ],1{. 

' 
L'v."h.;1}err leg1eti r'ÍerrÁrá ;l];gy- tllsntl)a ]1tlll í]y 1 st."/E1z9T!a bhtil.y/ és Rappal. Gáboi /nozáa/ erec1uri:n.yes e.l 1grrerést eroerrráÍ, 'u'r9n:.-

i;;rrl lrt.lkat kr:]] tteJi cJrrtiik al'LLroz, hosy a juntor' mezrinyben 1.s''uiegeiL1ják r-','iyuxui_''rutooij*ooir 11ijnt,ii mágodík |-e]ében végzett veráényzík becLrn1kai tLrtjrisában'mutátt<ozott sok i,tárryos---lráp:;. Jll korcls zt'á)y egy*két v(.'1]selrtyz jr': ktitoni'jijcrr j,.' t' j zikti j :rdobtilÁgokkaI r:enc1e].tez1k.

A f'en b .t''e.[;t oro1t lc'p;.yry-_Int,tnekberr ésl kOr*rl.l z La1y <lkbatt t,t;rlde zt.:t1: oIÍ:1zágos dontir oslz-ij Z(..i]if bett, t]rrjdtlt(ln,,i l: it}apjr'rn rani{Í]r or'oI uk a gzako:rztÍriyainkat, tnt:I.ye b ttI:, aránurákban kor-Irirrk l

Az, ér'bek,,'l'll l;áb) ár,at, az, a lr'rbb-i i_lonbozás i r,eni]Szt:I l,lzcrÍnt- lrerLiIt oltgzeáIltbrársral
1 ' ir,;Jy t) irg.i_, j ] . ht; ly Í\ ponb lX. heJ-y 1 pcln , kijzé:1lrlcÍnbí'i 0r5 prc'rnt

A kiurutat;ii;l.í'ilÍlpJár: a I'Z,ilki-lsa á1y.rk?9k.Jeiret géilc;'van a tár:,;l_lzakogztályokkaI, r1vá*li.g el]ent'e1Ckl," 'i. ila[)C:;:o].-É.lÜbarr trrednilnye-'Ík ssrehalioítrua:..rára, de nriás nrutát t]me1Iett
t:Zt.'lj r,ll*ae:r1[;t:1.l' 1.]J'{jdill(:]rlyt_)l( a1ir5lján ís: ]etre,.tíiségiik Vi]rl a'l ot<rát *neve'l ,nunÉa eIemzésé*.l:r-'' ti szakcllt:lIl1liy riL.ánp t L:i,.r rteveltj ruunkáJa eIe;r]mc.lnyt 1. cis rr hÍárr.y<-lssága1 számbavéteIére.
Y:'Lli'"]-p't?}!l9 tri PJ - iiogy a r?n$l:l Or e-'1eJén 

"}|ll1ye,:zkct1ij D,.iilsa a_ hat"' 1lonts,at:rzé:l1 1ehctosrég
lt r,211l ,'rtbeln Lrort t.o.| l1ZGrzeb t és t':flak a ritrcl[i1o kardLlaÍ} nen vo1t riijnt g vaflr kcjzépciontc5n''
'/t;'íl:1 n.yzilJe. Á 1I. illl Vr. Lre1.yen cIheJ.yt-'zkeclii Vasag' }{$E, V.Met., Szomba[iL*,,1y éÁ 'Szo1nokir llat; p0nt,s':.,()r'/,él]j IeiL,': b lrep1 l< ozi-11 cnak hár: ornban turi c.r'ct ilorr boL rl z,errezni, i.ry" u tánp üiá,itl()Ve]íl r.i tnunk'Ír,juir i;ijbtr |relycn-lté:zagot tttutat. A tobb'j szakolrzbÍr'ly cl,ii:r< nena olyan VeI,*

iit]iltr; l a rdns!]tr:'tlan e1t:n clireI,yezkedi5 rrehány szakcllteL_/r.ly a' f'o1yarrtatos és .renc1ltze re$ után.-
1,r',t i' 1rll rl(]ve1ii ttturtkil.jác':ptr.

I'Í,rJel:'r:zl,:lLli.ltu l kilicjl.'iuk, ltory a t'ava$zt klvírLi.lnat;Ó vc^ti|'lÚIlJe[( lrzoIy,á1tattak- a1i:poÜ

l.y'rlklrl' ijlt:.lt;c lL,,,| ll ir,1.rclrbIlll<olák ]')'/'?. éVi..najnoksat]o, aui,.],yc[ttrb u-Iré,',,, ur.1ro*i l;po"i, -

rrri'ik'iii l,tlk il Vijt'Íir])Í]y zaVgr:ta.l an, k1v;i]u m*p1r:endenÓ:'léLerr. ElllíiriO.i.ban en1.t.srneir:ég 1IIct:i
''lt]. lizij l liill j l{;; l i nt;oL ,.jll Gaá1 t).:rabát, ak1k ll clk 1'ár,adt,Ílit j',Oil rnunkál; f'elrbt:ttcl< i v{Jr,qr.,ny.r j ft,' 1.1,'1 lll('íl;rt(: t'lI] 1''7,t]::la:]l)í:.
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Hi; lye*
zég Eryes iilet

SÚrdii1o Ifjuság i Mind-
iiss zeeflu

Lr
leány
tr kard Öss z f i.u

tr
1.eány
br kard Öss z

l-. D zsa L' o.5 lb.) 14.5 IB 6,' ,9 6B

I Vasas 15,5 I4 ';,:9.5 9.5 9.5 ,9
I HSE 4.5 8.5 L1 4 8.5 L2.5 '25.5

tl. VMet t, o.5 15,5 B I 21.5

5. Szb.e IY 9 9 b 7.5 Lr.5 22.'

b. Szolnok 2 2 ro.5 I lr.5 L1.5

r) osc q 5 B B L)

B. KSI O.5 8.5 2.5 11.5 1r.5

9. Veszprén o.5 o.5 l. 7tr t) 9.7, lo.5

10. HÓDIKÖT I 8.5 9.5 9.5

IL. Spatak I o.5 8.5 8.5

L2. BVSC '7 .5 7.5 7.5

L|. Bcsaba
Med osz

6

1

6

) 1 7

(J

6

14. PF"AC 2 2 1.' 1'5 5.5

L5. Ózd :) 5 5

l-6. TsztnlkI s o.5 0.5 4 4 4,5

\.7. Szentes
Pápa

)

)
1

,
1

1

18. Álba Re61a
. SzegodÍ P

0.5
o.5

0.5 1

o.5 o.5 0.5
I
1

19. BEÁo
K rmend
Ege.n

s. tarJán
Zlrc
Komárom

0.5
0.5

0.5 0.,
0.5
0.5

0.5
0.5

o.5

0.5
o.5
0.5

o.5
0.5
0.5
O.5
o,5
0.5

Á g1keres versenyen nyolg Sport I-qkola 2Il versen.yz Je lndult. Á versenyek ered,nré*
nye1t ugyancsak tábl-ázatban osszesltettiik' s amelyet ezÍrtta1 teszijnk k zzé a sportÍnko-
Iák táJékoztatására. Megjegyeuzlik1 hogy a7' erednények felmérésén tril gz vetségÍink szak-
ernbere1 edz seke 1s felmér:éseket f ognak végeznt -a sportlskolában f oly oktat nrunkár 1
a Sportlsko]-á.k tevéker:ységének végleges érbékeléÉe és r8ngsorolása a helyszínI tapanz-
taIabok * feInéréeek alapJán készltett osztáIyzaÜok - g vergenyeledmények é,q egyéb nuta-
b k flgyelembe vételéveI a ké-q bblek scrrán kerijJ- megállap1tásrn Ág a gportigkolák veze-t lvel val' nnegtár'ryalásra' Tábor István - Polgár J zsef

\ffvÓ HIRADÓ a Magyar" V1v Sz vebség hÍvab.alog J.rrpJa. Szerkesz Í a szerkes'zb BÍzotb"4s..
Bz,akr:zerieázt t náíia Sár'rd"or. Szerk szbí1r fJzékelyhídy TÍbor. Szerkeszb ságl a ugsyar-V1vér
6zovet;ség h1vabalos helylséger BudapesL, V. Rosenberg házaspár u' I. Tolefont 114-8001
1t9-08o.-KladJat a Sporbpropagand.a VáJlalrrt, Bp. XTv. I'stvánnezeÍ iit ).
reioÍ g klad" i pécs1- Tíb-or igázsab,5. - TorJeszbt a Magiyar Posba' E1 f1zebhet bármeIy
posbah1vatal_ná1, a Post,a h1ríaptizl'ebelben g i.l PogLa Kcizponti H1rlap rrod'ánáI .{|ffia. Buda-
ieet, v. J zsef 'nádor tér 1. / kazvetlontil y?gy posbaubarV{1go1, val.ámÍnb átutalássaI a
ftHÍ. Izti-Óa|aá penitor.ga."Lm1- jeJ.zíjszánrra' nl(jf lzi;bés1. rliJ fÉl évret 24,- Ft. Egész évret
48.- Ft: ÉzámonÍcént kafliat még a Sporbprrrpaganria Jegy1iorláJábal Bp. \nII. Rálc czt t
57 / a' E$yerrként l 4' 50 Ft' 
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