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L96, BzéD' Baalon*Baalenbe! gziiletett [eg a NeÍzetki'zl olinpÍa1 B1zo tsá6 gjla dtintéso I
ane Íy ezer1ui a rtx. oll4pia szín}rolyo lÍexlc(-Ctty. Á NoB dijnLéBg len balá]ldozotb oaEtat'
lan hoge1égedésso1, nert !ol'arL aggályoskodta}' a v-áros faildrajz1 fekv] 8o I01abt. l 2'o0 E
tor*orázinl feletLí nagassfu r;zerínt-iik dtjnt hatásea1 1oBz a-ktizd'eleek kl_nonetel Te éB
vas;éIyeatotl a iátékok résEtv v 1nek egéBzs(Eéb. Kiil niisen a Bportorvosok' oalz k - s
régzbeí a verseniz k 18 - feiLették k1 neriíb,ln lIoDté es vélernér'yii}e t az a'kll_uatt zácl .
r }. aE1! k vége"az lect. ho[/ a lleldk l oB. 1965 okt berében az 01asz éB a tranc1a oB.
.1áváelatÁra neárendezEe áz I.'' Nonze tt<ii z1 spor bebeL' !ÉDb a& ollnpla pr bavereeryét, ano-
lyen 19 orazág 24o vercenyz veJ' vett részt. A vergenyek - kiiz bi'i.k vLv verÁeDy 18 - D1nalen
aLadÁly nálkiiI zaJlottak le. llag"yar Yersoqyz k nen vetbok réBzt ezeken.

1966. bkt bf'r r}26-18 legrendezték a 1I. E._ oll-npiai Játékokat ''ÍI. seneD'a 
. 
DaPor lYe

Int FD.etlonlrlit íév.n. -ane-lvnek vlv részlssé]r nár masvar vll' kiildii t t BáH ig résgbvetb BALo-
vlca J z6of 8zijvetséÉ1 kapitátry vezetésév l. Á férfí' t rversenyt Nogl-/FRV 47erter 8 nr-
Biar ÉszWev . ar. Íanuti JenB harnadtk, a n t t rv rsel\yt Goiokhova /URS,/ nyerte-' a'_na-
8yar résztvev Jrrhász Natat1n, habodlk, a 1árbal t<írvereeny g-y ztese NÉkalcslkov NBl I a
uu8yar B. tla8y Pát ne8yedÍk lettl .nlB a kari_ver8enyt a rnl Pézsa Tlbon+nt nJrerto.

f,aizvoElon lrz o11l[ola e1 tt1 év azén. 196? okt borébon rendezték nes a ÍÍÍ. oltnplal' Pr -
bavortsctrv t. ano Lv'en nost rnár orv egáÁz naiyar gárcla vett Tégzt. A fárfl b rbeu a 1eng_ycl
IíÁerskl'nierte á velaenvt s za6" Sándor gl tt ._a nil1 t rbon Raeno /IT A./ v gzett az els
r'.Í""". -z"tÁrio' rrné-o" éátovtcÁné Da'[i'Iby ],táta et tb- Nylkancs1kov nealBnétette e1 z
cvl" sv aer!ét és negel u bo FeqYvosí Csabát, níg !ézea T1b r a szovJ t iíavl1l anov n g tt
8 Bá8odÍk helyro ezorrr'1b.

Ezok a tesztveraenvok beblzony Í ot ták. hogy hosszabb-raiv_Idobb Íaletg tart he lya zÍn!' a.kll-
latlzácí után a aáervgzet atira]-nazkodik a- kiiliinlegos nap1asJat1 vlszonyokbo! éa a versen;r.
!é88 I jár or' kifeJtést nen hátrÁItatJa. Iry 1968. okt ber. 12.-én tijbb !t1nt n/-olcYanezer
gnuer t nuát tapsa"k zbon az ijtkar1ká orfu}tai loboB felhligzot! a legna6aeabb árboc-
nldra és GuBtavo'Dlaz Ordaz kijzbársasáB1 e1n6k rooBtryltotbnak nyllváal.totta a I(lX. o1lnp1at
lát kokat.

l vtv verseayek okt bex 1'-én vott'ák kozd tii}et a uagda1éna l'Bx}uqa viY e! Db n. Ié8
Iénken eroléi<e zhe tÍin} a ver6ony oByeB fáz16alra, valan1nt Kovács Pálnak, az vsz aktorl

atlti&ének DonDáB értékel be8 zá-EoI'- .lára, 8lelyob lapuak 1!68. év-I decenbefl azá!Ában 01-
vashrr ttruk-. Jálen iisszef ogtatáaulk Ís az gondolabnenetét kijvetÍ.

l férfl t r egyén1 Yoraony 66 verseqyz je h zijtt a nag_Ja= Bzjneket a két Kalut1 fÍYér s
io"tá sa.,'ao. ÍépviserÉá. kanub1 r,ászi á násodlk roraui rg jutott' ttt 16y ze1enne1 és 4
vereséARel kíeEatt. Szab sándoraak lg ez lett a Borga' ceak t a k1eBéB6s rágzboa érte
et vési;te. El szair a ro[án TÍu szenélyében, akt 5t1 éá 

''0 
arányban &/ zede ]-Eeskode t fe-'

Iette; laJd a 'Japán okawa szenélyében' akt 5lr) ot5, 514-te verto.

f,alut{ Jen dr. azonban rendk1vtil kacakaríngí's ribon vnrekedte végig a vereenyt ée végerecl-
oéavbeu a diint ben eziistérnet azeTzeLL. Á násod1k l"orduloban bárom gy zeJemareI a ne8;edlk
hel}en éppen hog.' beJutott a t BJobb 12 k zé és a direkt-k1eeé6 els ' fordul iában a1t oszt-



Pá-I( .IJosert 
'.I, 

>22-Ee verte' Ili're a vi8a€zá8rü .iutotb. Itt uostj ldéze[ Kovács Pá-lL gkl
Ía.úutl rendkiviiji berjesíüményét ielJ Bondja eL tóroörool 'lKa-muti Jonő a rossz kozúée-uEá!
eg_Jro 1nl(abb tlacára taláIE. GraÍd_erib /I'l'A/ ,.o, 5!G-ra verte. !:zul,án nésv vlláí.ba inokotkell€tL Ioryőznie rrlüoz' hoBy döntőbe kerülheBseu. Es Kaluti Jenő páratláí ttizaánr" iuoá-aáyal' Bzivó9aá6ával es na8yszoTú tochn_j_\ii é6 taktlkai negoldásaiial üe1j6sttéüte 6zt aBz1nto le.ttetctlennek ]áLszó foladatot. Először Losertet verto két csörtébön 5!o. 5!2-ro.eajd a 1eu8ye1 ParulBzkít 5s4' )tl"-re' ezuLán a szov.jeL PutYaÜ]rin következebÍ. atí ioroit
|?L!t'é! 2:L| ):1 arónybarr' 5yőzöt t könnyen, rölényesei. vétsüi Jbtt a 1e6uagyolü felad!ít ' aBzovJeE 5vesl\yl'Lov. Na8y Euzdel.eBr uLán' há.ron asazóban ,l4, 4s5 és végüI 5jI a!Áqyban iö-1ötbo,l"B d1adal-naskodo b b ' B í8y igázán n€géTdeeelüon Julott a Áatoo d'ö'nüóÚe.'t_

ÍarutL a döIItőborl iB Líeee lkodő _forná! lutatoLt. Ingyőzbe Tlut 
'r2-rd' 

a francía lía8nant
Jz?-té éa honfil,áI'Báü' Noelt 53o-ra. Két veTesé8e vóit, a roná':e_ Dri&bÁtól szelveaeli vore-aé8€t 5to-ra éa a francía Reve1utől )!,{-re' iBy vógored-uéuyben a döntó násodlk helvét fóÁ-talhatba o1 a g:1óztos Drinba rnöBött' aki négy lyőzálnet arátoüb. URvancaák na"o'-"íó""i-'Eot gzerzetl a flancía Rovenu.ls' ak1nok azonban rosazabb volü a büÁaráaya. tánat"ÍÁnutrt
J'91:1t9t!9\'+ mágodil.lak 

' 
RoYenuE barmadiklak. Ek*or törtélt' nugv á iűnóiát;eBóvtá} aYerge4y (Jr€d_ÚÉnyé ü ás ar]ra hivabkoztak' ho8J a döltő na-8od1k ós b8inad1k holvót. ágvenlő

5yőzulorn. egeÜén nem tal á la Larárulyal_ kei] elilönt€lr1' hanen ujraviváÁ"ái. rt y.í-Ái.uEiJE--Lélylets .boztak va]-a.ü1kor arz Európa-ba j noksá8ok idejében és Yoft tB pTeóedelB rá. horri ai!á€odlk' vats_y a harnadik helyet ulr.rv1iá6sa1-döntö t Éék e]' de azóta á'. Á".taly''a."'í+Áeryenyét 
'yeszLette' 

hiszcn sokszoI vá]tozoLt az_ ollnpíai éB YílágbajDokl t orna' lebooyoÍ1_
r'aa a londJe. Á' ltallJar. BzukveztjEéB az l dóhuzág e]kerülése végett k1jéIeBtette' hory cÁakabban az €sebbo.o é1 óvási jo6áva_L' ha a negis.Eételt csörtét Karnuti olvoszbll l ilsiÁ'é-toLt caörtét-Ka'Áutj 

'r,l-rc 
nyerLe ée ezzal óIy al féryos versenyzol1rávurt 

_[á; _tot 
t-vbgnoz,a"lt csa} a le8DaÉyobb tohctsé8ek i6 a 1egIitÍ:ább esótekben tuiinat ráúulatnr] 

_

A férfl tór egyén:i voreeny végső ered.nénye a követkozót

l-. Drimba lon ROU I 4 sy.
?. Karnubi Jen dr. IIUN I ) g:J. I J-4 k. t.
). Revenu Daniel FRA I ) gy. I fZ X. b.
+. Nool C}rr1stlan rRÁ | z Bxr l 1 v, t'
5. Magnnn Joan C.lautj.e FRÁ l e sy. l 6 k. t.
6. Tiu ROU lf g:J"

1.Y:::::" ":"{Bndiébelj.a t r oryérd ubán a. kard.gryéni verueny kiiYeLkozott. Á Earyar l. z-
l".::-':'J- u l1Fl911oll"|' e8íele] en re!énykoalett } |oEy vlBy aá egyén1, vagy a cssaturlrAyetrYlor e}Jo l(JR l1tldktJEto a [B8yarok zEáloányíi ]-otsz. sajnots' indebb l-Áeu&l e n telJe
::}l.-T:-ry'++."allanl,. hogy .karavIV gárcalk ;á1enieg no!, Ezuv réD u"á-á-ráiáirvo epo.tlnalí' !r_!n volL 

'iaJdanábaDt 
t'éI évazázadon kereaz i'il.

'19-!1$]iY leptJLL páBLca gz oJiEpla1 baJ[okságban. Pézsa' tl{rkolyl és Kováce Tanás el á!JuEoEL a JU8.]obb lt, kozé. Tnlolr kezdve klogéaoB f ornÁban 
- 
kijzd. tL-er no5 a viv tr. oal',,r.yrrra}az.olggz RlBo1] JuLoEL olloafelÍil, ak1ttjl ncn vári_vureseget guuovuooit u iá ár tái'or ár-talÁtros negrcik<inyLj'téÉlérc. Roeoz sáeropléséL a vig5auzág.r' I" roryt"t|., 

_.J"T_fiíiup"r.t 
.

raYlolÉll{] Et a{l eBo h&rcl vá8tsyrrl. kiizdijtt_' hobTl ('dJltsj rjíkeÍ'elhéz .iz (lllnpla1 babér.L_1B'llogBlePt'zze. ÍovÁcs TarnusnaLk ná8 koJIetl h;'JoÍirla a 'háÍ'ljnczoros v1Jágbrl;in'ok brrdáui, c1 bt.l vl1;uszágorr lztal az o.lrrr:z Strl íador'l _ }9syoáe'.i ntÁ.-Ti i'" p. ii -" 'i Ji3Ji"il'inriffi"""ntor
't1 

é6 bto arátrvl,;rn éc klesotL rr tovaLbl-Í<Jzdetelro l. pézi,"'|,1bor o lÍonbei' áiaiiyr'g ravra
:::l]_.:íJo"." rr'6,ll JritorL bo_ a rlcint Le, nrucá" " nyug" tno 

'e 
t nruscnurJei_sr 'Is 

5l+eTalyDan' az ! zi év1 vtláEbdJnokot, u rrzovJ''t R3j<j.Lat ncítiF, 5l4, 5|1 ."áloyr,o" íál,y zte.

Lz p}tmp1al lcardbaJnoksá8 dtjnb Jének lefoIyásáÜ a kcÍvebktlz báblázab gzenl lbetJ r

Pawlowskl Jerr,y

Rakl a Mark

Pázga T1bor

Nazlynov Vlad.lmlr

R1gol1 Rolando

Nowara Josef
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A kéb e61éni szám után kertil'b sor a férfi tí5rcsapat nénk zésekre. It 17 csapab Jetent
meg tl rajtnál. Á *agyar csapat lengyelorszérggal, .Argentinával és Venezueláva]- kertilt e&y
cooportba. Itteni eredményekt

' Mag:Jarország - Argent1na J4t2
FtiredÍ Gábor, May At ila és Szab Sánd.or 4-4, Kanub1 Lász1 2 8y., i1lebve Nann{n1 és
Saucgd.o 1-.L' Ver5ara és Prendes o-0 ry.

Magyarorszá.g Venezuola ]_5r 1

Ftiredi Gábor, May Áttila és d-T. Kamu 1 Jon 4-4, Szab Sánd.or ) 8y., 1llebve Fernand.ez l,
P1nero, Salazar és Garzia 0-o g;y.

Lenryolország - Magyarorszá5 )z4

tl Lászl és May Á t1la ]-I sy.
Len6ye1orszá8 - Venezuela LLt5
len5yelország - ÁrBenbína t1l5

Á csoportban 1. lengyelország, 2. Magyarország /kiesetb Argont1na és VenozuaLa/.

Á nyolcas moz 4y kialak1básáérb tr'ranc1aország, Lengye}orszá6, Románia, BzovJobun1 , Nérueb
Sziiv. Ki5zE. és 01aezorazág csapabát klemelbék. A feirr:narad. két helyro k1sorsolb nárk _
zésekt

Japán - NagybrÍtann1a Bt8 /64-66/
Mag:yaror*zár - Kuba 9z2

Ftired1 Gábor }. Karnutí Jen , May Abblla és Szab sándor 2-2, Íllebve Rrrlz és GÍI 1*lr
Jong ée Borgee 0-0 gy.

Á kiesésos, rész áb!á,zatar

Franc1aorszá8 -\ n_'Japán ( ;:r")::;ZZ)- ]J
ffffi"i:il:T. 1 ""*;li""u* ) en \

I
J l FrancÍaorszá.g,

RomáaÍa ? RomÁn.{a \ 7 916
olaazorszás I 8r8 7576L/ ) t( SzwJebunl \
szovJebu-nt ) szovJebun_t ( E,rB /60-6r/ )Ma5;yarorszá6, 

) 9l4 )

A tII - IV. helyérbr Íeng'yelorszfu - Eoeánl-a 9''

^z 
V - VI. helyértt l{énet sz ,v. tr zt. - Japán 8!8

MagyaTors záB - olaszorgzfu 9!4
Bzab 6ÁbqoT 

' 
ií' 

-Narnrt1 Jgnq ,' Eanutt \é.Bzl' 2| llay '{.btila ol lllebrre IJa Re81ono' Plneltt.
Del Íraacia és Gran1eri I-1 g7.

lÍaryarország - Né&et sz vebségL K zt. 9r4
Bzab sándor 4' KaEut1 Jon f' Fiiredi Gábor és KanutÍ Iászl l-t' íue Ye Th uorkauf 2'
GerresheÍm és Wessel I-f' Brecht o 8y.

Á csapatbaJnokságon verser{yz ink sJenge egyén1 teljes1bnéw l vagy1s az egyén1 verserry
folyamán bcjrtént kora1 kiesése miaLt, hátrányos besoroIásb szenved iink. De'azért blzbunk
abban' hogy a lengyel csapabot meg bud'juk Vorni és bekerÍilhebtirrk a négyes d.cint be. SaJ_
ItoÉi1- Z nem kcivetkezetb be. Á len$yelek !r4-es gy zelme reális vol . Á szovJeb csapatfal
szemben elszenved.ett !t4-es veresé6i'ink azonban nán voIt olyarr meg5y z, veres g, mÍnt a
lengyelek ellen1. KÍlenc vereség;iinkb 1 négyeb veszibettiink !l4-re és bÍzonYr áok téves
1béletet szenved.ti.ink. Mosb tuá.r csak arr l ].ehebe b sz 1 hosy le6a1áb'b helyézésb érjiink
el..Á nag-yar fíuk i5yekezete ismét fej'tángolt és s1xerijIb áL olász és néneb csapat'Ieg:y -zésével az el1smerésre né]-t tod.ik hel.yer'ést kilr;arcolní. Á versenynek eme ubols szaká-
szában Szab Sánd'or br1llirozoth és vali;rszab_l.;lnui Karnutj. Jeníí ;eIebi<eclebt marat ní telje_
sibnényévg+. Tijbbet várturrk t rcsapabtrnJ'; szerepIését J., d-e meg''kel]-.jeg-yezni., ho$y a k -zel egyenl erejti csapatrlk m1}yen szoros mérk' zéseket vivbak egymássa]. Ermek 1llusztrá-



]'ására szolgáI az a sok 8l&_as ergdnr$ny. A japálok }rrironszor ves.1.i o bek 8i8 ubán tps-aránr5ra1' n m 1s nind1g reáIisarr.
Á_bajn_oksá5ob_Tranciaorozá8 csapata nyeq e /Berolabt1 Gil1es, DÍmonb Jacques, Noe1 Chrls-b1an, !{ggnuo Jean-C1gud9r -Rovenu Darr1él,/, m1után t:6 aránybaá gy zoEt a Szovjobunl csa-
paba^fci1,ib__. Bero1att1 és Revenu. T1, tloét-a, Magna1 I g-yBzehéíerl m18 a sz vJet csapat-ban SvesnytYov )' Sarov 2, Szbankorrli:s 2r QLtyu ln o gy ?elnet szerzeb[. Á III: helye'b-
|epygrország csapaba Ezerezte_meg_, rnlubán !r} arárryri-by zeJ_meb arato b-a romiá.n csa"pat
lg}"!!. lengyelország_csapa a_ Irg"+e-Ego1, Par"ulszki $ilzgd, Skrudlik Zb1gníew, wo}oaWibold' é! Idsewski Ádán tagokb l áJ-lb. nomal+a csapatáb Dr1írba tonr-rru' H*"k1é"-'stáfuo,lluresanu Tanase a]_kobta. A-hatocl1k helyot a Német Szcjv. Kcj.zbársaság'csapá a foglalba el,/[essol Áiberb, Theuerkauff , Gerreshe1 , Brechb, WelLnánn/.

N:qr:9l!"?11$éo a berrniinkeb kcjzelebbr l érdek] kard"csapa kertilt tert éhre 12 csapatrészvéteIéve]-. 
^z 

el nérk zésoket hármas csoporto\ban bon}olltották ler_nÍ áz wszr-"ái-ogIrorszáBga1 keriilbiink e6y csoporbba. I ten1 éred.ményekt

NSZK É Irorszfu L4z2
16:OMagyarország Irors zfu

|akonyl Eéber' Ka}arár J$gu dTr' Meezéna M1k1 s és Kovács Tanás u, o'Brlerr, }.arre1,Byan és Bouch1r:r-}Iayes p_o 8Y. ' -_-_l

Magyarország tÜSZX L)t )
Ka]:lár 4r^Kovács T., Meszérra érr Pézsa b5, ilIebve Kcjsbner, Á]]-lssat és T1eschelctt 1-1,Duscliner 0 gy.

obb olc csa árosÍbása a k1oséses részbont1e

Szovj obunl
Na6ybri f,arrn-ia

!'ranc1aorszé.g;
J,orrgye Iors zá5

0l erszország
E6yost[t Á11.

Magyar.orszá$
Némt; fjzciv.

Szov je tr.rn1 9 r 1

FrancJ.aorszá1 9t2

oIaszország Bt6

Mag;yar.ország )t4

SzovJe bunl 9t+

olaszorozág 9ta

Szovjeburrl 9t,?

9tz
9t?
9t5

9r5

9t7

Maffe1 ée Ba}vad.orl

-)
{

r
\

l
J

K ZT.J

Az- VfVr. }rgJ.yért r I.,engye1ors::ág - Nag:ybr1 annÍa
Egyesiilt Á11. _ Néneb szcjv. K zb.
len-gyolorszá6 - Egyesiilt Á]_lanok

Ma6yarorszá6 - Franc1aclrszá6

szo'vJ eburrl - olaszország

A JJJ. -: _I V. }ielyér t

Aá I. - II. }roly rtt

Nazl;rmov 4, Szlc1Ják és Vlnokurov 2-?-, Raklba 1l ÍIletve Calarosg )t
2-?, Chl"cca 0 B:y. j

A magvar csapat mérk zésel a kíesésos régzbent

Ma5yarország - Némeb Szcjv.Kozb. 9t{
Pézsa }, Bakor1y1 d.r., Meazéna és Kalrnér d.r. 2-2, Íllebvo Ktjsbner }, ÁI1l'osa 1; Dusc}mer
és [íeschel"d.b 0-o 8}.

OlaszorszáB - Magyarorszá5 9t6
Calarese 1t Maffel, Ch1cca salvad.orI ?.-2, Bakony1 dr. )t Moezéna, Kovács T. és Mggzéna
t_I BJ

Tohát a masya.r kar'dcsapab 1sméb elbukobb a céI eJ. tb é9 fáJd.alnrao sobet iitj bt a kcjzvéle-
rrény 'merrxá"sábirn azzall lrogy sen egyérr1benr soll csrrpirbball nem g7,e7:oz.bek.aranyérnret. A

o".i"to, a r'átli , a teteí'l:i1 " negkiiltjíruoztebés nélkii1- sz1nte nenze t1 cBapásnak bekÍnbette



a kirrdozÓÍnk' sik*.r.t* 1'orlsc1_;e.' t, , irttii l.iuJyÜ)ji']lt .rruitezied_lk tr kirrcivivÓ g;iirxlarrkrir, u5y;-r-rrak1ior: al*
kalnas í{rr._1, n,,,;y ii 1,,ll.,t;i i*[y"*i tlr:til ilikc're1t_ o] hourálytlsíL9a-. Á tna11y.rr: Ctjtrp&b ba]'szererr*
csé,ll m*rkí.,zéub vivotL iis.i el.Í'err-J'c.Lév.:1. i{aL !t4-es ve"r:es gijrrk v9,lb' Sokj'1i }r1árryr-l1 ák
Ka]_már dr. be rrl.Li uását,, uri 

_ 

ai,"o ver1 }r1vubxt,zássir_L, }rop1y 
"az llt'otlb.i ícicikÖen az o]'aszokkal

srenberr r.uur,rot;_;;.ilil' ;,_"ir'vá-LÍa]u,,, a ()sapat,brrn 
'1uio tizcruples - A.urérkó'zésb veze-

trj Paw-1_trs /PaÍJ *"aiyru]'tr,sér,;., tuj.aLt-egy d.Önto i'orrtosság;u nérkozést elveszbcbtiink og;y

'pol.tszor.ijt 
j *rr ircjriilmérryelk kcjzi-ii;t c.Lér.['ütr1.áf irtLarJ. - Min.lezeken fe -Lrj1 Í] J[a$.yrrr lcarrlozÓk

n^eÍL tud'Lak ailrri l,ut1ásu.Ir rnir'xinrrmát, cie méíj__iryiir' f,eIfokoz,<-rt,l, á11.arptltbirrr 1s br9zn1citt ke1-
1et,I voJrrir. 0-l.yirri kiLtino *sy,lrri-,lre.,.i-neny*'ttt*i reTd'e}lrezc1 versen.yzíjrrek, nÍri PézsaI neln

let;i vo.Lna *;ztríi,i,1 iia1.rlno o:Lir:z Vul.s(' ttyzo-L(i I vcreségeL Bzenverlnie.

Mirily ar'or'szág; I'raticí'aor:száB 9: 5

Á ITl. rrolyért a lu.rrgye] clilpuLot ver frinc1ák]ral kej]étt.neg'vgr kodnl. Á Í'ra-ocía caBpat
volt olyan 6r a. min' u, ,liLi, dc u Íra*ár,a tÜLlált nÉr*yar csáplt Kovéce T. J' BakonJl
á;:: i;fia' -;i;: 'go -iiuurb,,o ):, '6yar"i'éiiá-'bi 

"L 
oeoo g)'o'i'i'tt. Á_fl'anclák!á1 Arub és Pa-

rgir[ z-r' Yrrllée 1 éB PEJlIzzll o P,J zc]-met szaÍzett'.

IHer,érdckosSziiLsJálloBmcBLer.odzÓvélouér\ycLB]rj'Lváoyainak'PézBának$gBukoryídT.-.nak
"í"ai"''or. 

_".rg4ll,t 
t I"rrjíiv"_a'-j.t.' éá ;"livo r'"lyz.tár 1. Szirts ugyanlE ozt iila az o11lp

píát ki'vo t J efo'rLesébon t

t|Pézsa T1bor li1elr lra4y U'lr3raLtÉr.I I uzorgialonnal LéBziiIt a YeTaurryfo' Az eEyérrlLcn s íruá:o

l.iáTt "" "noáii"g ár;i, " a ii6t,á] rláÁ"tj" ]or kozdebt' ijron vo]!-néz ' t]'au gzép a}cl k-
í;;"";"É; i|É"i;."* r "iái'ii. 

_N;;lF;"';i" 
"i 

v i t asÁzo3ában eroszirkolta a'pen5ofoqáeol tfur.u-
aa"r,._.'it a"zgi-i]'l kijveLk"r.táÉ"" iá"ali'ra t Pez'a Éerl ro 1Lé1t uLog. Ennok k vebkéztcbo!
iáá*i"-r"itl ol"rári ""'o 

]ié'jzlgette oI ' B'lsy végiil kt.to kapott' tsz "auql"9 19t''l!:'..,..
t.o*i RakiLuíal ,.zL:!tb''l Ilén budLa eÚáIla!1 a bg1JéL. Pedlg ha nc8'y.,r1' hol" v6rse!{ DeIl.YaY-
Jra|ítc voJ'na az oLll holJcrt. P zlla k1forTott v!v ' csak ldotseiv l van baJ' rrem EuoJir Io-
gJi'l_Ú znt átsát.

BakonyÍ Pétor, amtlyeu J15 csapaEenrL'er, aÍrÍU71.a nor gzrlrencség ug}éÍjí ver:l Í\yz<i. A k zvrrr-
íJi-i"r6"o 'i""'uz ori'z H1e"li'íár rer.ilit s_szel aktt 1 h4ron ae8z ban k1kapott. Ebben a
r 'a"rÁ.i,e" rrrr:rv1r,, k1laríál 

' 

- [.ií-rápi"i"o " rl á6y va.larnl''e va1 akcl t'végrehaJtanl.
Í;fi;;il,i1;"_""í_ v rt l"'r.i""J', eié."oBÚoe, nert násrap az orvoaok )B'7 ]ázas állapotot
,iiii"i_iiái.'r__;;"p;t'é;;";é;;t itsiy"'arí aá olaszok ol_len_ a tochlikáeabb nugyar. rlvol
"*"-ogy "'io vatsy'vé1t ,o.i"iiáuuáoá 'iJli 1ao8uoot le!tdkr e]voBZLett k higaad i.Bá8ul1'.Ij 

' 
é8

kénL6l rr6k Yo1 al,- ax 
" 

l l 
" 
j'o i"' -Lo,,"enirál.nr. -uée Bakonyi'Yolr a lot1h15grrdiu}b' íj ];U'loLt

;;íiti';ffib;_i'ilui''*"ir. L'. t Ázerozn1. Á.u.1 a zs-ul1gkodásL 1JretÍ, a kaidvlváerrál e'I'é6
ií"ii"i'_r..airl-;i : i]"d;i;-' err'át< ég; tatsok tudé68 éE fol'|.étszij1ése uélyen. oIa ta l'll'ird
:iaiil"; ;i-;i'á_ r3',, i31'3"yái noi. -Í"o" 

"- 
5""d az ie, hogy a na1 .f1aL9lt- tohetE gor. rliv t

uzl'veeoi,ben orLerrt,i-L r]lrlr.L' i"uépeuitutt fo8:.y.Íerek ir' rryá6á, nert ott' a Bép kevoaebÜul'
'téved .

^ 
kar{v1vág Jiiv l iigYéiJen ols rarrau kéÍdéB a nee berkéldéa. Szabri Lászl '_l Gororrlch -AlE-

áai"i]'_sÁi_ #iai%"'t'á"".t-i"olá'"[r"u1 Úre! mesLer már nou..copl.'1kozlk kaldoktl,t tlllaL'
Ei,*láir_"írÍá* '";T i";"ililly-i'oi"o sa.nio" i1cdésc orl l.lonoo Béla 61távozáBa er<jger' ér"6rte-
ii ut,au"! a kardv1vá6' to"iii'lé". - l cJstrtdve1és1 Fd1akoltr viy,jtuct]to r'-hallBat it t1 kir di!'l-
vás okta ás ra kel1ene irá4yltanl. ''

Á n í t rv1v ssal rlr zd Llittt me8 az ollepia lnáE,xilk f udejc! _mlndJárt' Az o1oJén rc n} néz-
;"-;;.k; ;;;]"u"etJeugr. r" ur3,;-io"J"t uán ueydn rs RélbiB-lld1k(]!-lliután az ullel)L Nlll8et
; á';;i1'_í'R;íJ;;t-4;i ' 

-íLj.iuu +io-.á rer+y 'zt"' klkapl)Lt rr tlvéd PrrJrrru l 
' , 

a. roííiJm DTl.$-
ÜiL6míaJ-. peLái_ iurcrr ol aÁ iiluan ttoget[". Idegoselr éo 6yakran Úár hlsztéTíág io}rauok-
tai vároenyzoLt, arr,J. vé i;u reci.t!é l lJl'o ll cBa} a kíec gL er:edményeZ}i')tl.

Á &á9od1k fordulot a! á']1va maradt 24 verr:erqvz négy h:tbÜg ctr op c't'!lra"rr Ytvt8' EtJt rl.u-
to é" Áatov1"uné ezt a fordul g lg sikr-'regerr Vettéxl'pealg;1tt mfu' 

'r 
harc.é1B8.volt.

Eáuárr"o, á vur'u.uy .g"ir Áz,w.1ou fuvorÍtjl' nrir jtt'bi]cs [ fuÚ'ld,)L', i] t()\ráDbi xi]z''io)mÚklldk.
Íruri"_iiáiavo ' treséíog'-r' natl z"r en folytat[át a kiiz'lelrrre b a }r<ilgyek' Áz l1va tuaraLtb ]' *oo
0t!z n9bon llo.IL eIHo ('1lo)Úole az aL 

'Depo rin /ERA/ volt} oklt l l bava lyi. nl'r' trca1Í fB-n
;;'";iTilil";3;;";;;;;;;;;;J;ttl-'uÁt-á2"nr'ár' tárom.sjci bell b1zl'l,í B^J zeL.íeb ilratott, 1'e-
lebtB_ Ne LAv sákov1.lsné. axl Á irrÁs, .lr neylk l R .ldán te3tvértj ]' 4l1| 4.2 ará_r\]ní verot'é-
iá i "i i'.iii aáflt í; ̂ ;j;;;;,;;";;' 

,. 
'oiá"J'"e"u. .EL loLt a Borgc-Rl: ju.''t]ek lé, merL }'ijvétkoz

Bii."r;i;;_;';'ií; 'i"c.",itt,Jv.l raí si-á rtggaí)l,irn 4l'l éB 4ro 
" 
iárgÚ verosége nérl, rÁ.

l V1Easzáqon Bolt ettjl|z r Lefry zt(, íÍ]eáL a Írilncia D po t1"1B-l] ' fiaJd riLkén láLhllt ozÁp
iuij!íJii',!"__"-"ts'Ár- oii 'pi. L iíá3no,<ot, Hojdj scllnjedel, éo te;uuott" a.rlijrrc be. liÁkovlcB-

"e-.iu"l"" ''u^ 
tr.,,rout ^.&triLoiíí-á "i''o" Jencelcg tu,légíva1 és 4 , 4z2-on voreoé8861'

sajaos' k1vátt a toYÚbb1 ld-iz,1eLeIDb I.

ttRéit uiut,aÍr beke'.illL a d. llbíibo - l.rJa fi Btere Hatz ,l zBeí' - r\)ru8'Jd tail_ éH k'olnolvnn kÁ-

";Ít;" '*áji;tá;;_;i;_l"i";"I;;i;" l "',,luii lg r:'i kozdetro tiiztÉk ki.. A p1hoÍo orÁí< ut'án
tái6i iriá tá""ii6lj'Jl i_ii -a". - lláJJo r'í"n"" orvoosal, kiiJ'iin k,,c$Ln rlolritán I','/,5o--kor iruitl1-
;;;-.i^;; -;i il;i;i 'i"',i;"; j.; 

'i--iir-,. 
ro po?ceí] trLr,4 Á.vuns"ny 3zinlle'LJé.e. ÁkkoI' Í'uLoLt4-}

ni-...io.i u;fu;;\f é' ,'r_uíuil','ij.r, a fiat<jsát':o} l ozértÁk. Í6y a rcnilt'z b1zoLt;BÁH Jov9}t,Á_
b t ] rs 4) percas kiiruLuzáB Ut n' jdesí]c{ ajdnem tslJ{_'llen klkészuJ'vot,neAJeítoIÉ'' Ko-
ÁÁJ"ár-ort.]í t 

_tir* 
a xag<toléiia Mlxlru a_ba: Á i<alarirloe rrtazás okozl,a ídoPjéBc Rr toYábbá aá ei



kijr_ür-urcny, tlo,J l!irÍl€Il bcnl,Jl-c|'itéts néLk'ül kczrlte nc8 a dö_otő kiizdtsl-Ecke t. rá.rry<rrata jéIvor
tseL B Jöntóber' való vivátjiTt). -Dörrtónok eolld}ilLó a69zójat { fra]lcilr GapaíÁ-vc'l- wívta én-att
í]; l-r:s vezcté-l úLán esy Lévelr ÍLé1ot,l;ej- taTkltva 4!2-ie elvosrbgt'to. íla 1de811eg lQndben
1otb volntl é!t t{ 2t1-oE vezctés ut&n nsrü bör1k le' holtverso4ybe keriiltj volná a [yóztosNov1kovávaI. t|
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VI.
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Ma15yarorgzáBj ll8.yestilt Áltuuut I1t )
sákovicsrr.! és,J{'ylrÉ a:ír-Marclsi l}trul.a }, B bJ.e T]-dj.k 2' 11]o vo M1bcho.Ll Maxino,I{arrj.ot K1lt6 ég Pocli1rrsky 1*1, Rr'lruar:y Jarrice 0 BJ.

o.laezortsz6g < t!.lg:yestilb Áltaruok
MagyarorBzá8 01aszorazág

{ gsnpaLverseqyek ceoporbjaj.rrrrk cjsoaeállit'ásálrál a I[asJaT cstrpal,ob a D! trz elp;yerr1 vUr$eqy
folyamrrn sze'r'/'Í)bb porrtok a'Lapjárr a 10 r'észbvev ll.}mzeb- k zobt; az ciLcid-J.kncli siríolbir B Írlv'o_l'agzország6a1' és rrz lJ6yosii1L Á1lamokkp^I kar.iilbiir)k Bsy csoporbbir. Ibben1 or.ec1ruerryur'rti""

101er

9t7
Járnyná.4' leJb 1, B b1s fr Bálrovlcsné I-1, ílletve Ra6no )t lorerrzon1 és Mauclobbe ?*2,Ctl1ornbot í o 5y.

Á. .cFopg{tok eredmén'ygl l
a

csoportr.
1o F.rarrc1aornzág
2.q l{é;rteb sgov. K?izb.

Moxtk

1. Magyaror1zág
?. olaszorszá5

KleBtekt

Eg:yooiilt Állauok

Á k1epésos. rép-z lebonvpu.tá6ának be.l,.ieg J{épeJ

lv, o1g forcl.ul tlarr lÍrancíaország ég Ronánia coapabát k1ome1bék.

I. Román1a

2, SzovJebunl

L,en6yolország
Na6ybr1tannÍa

BzovJetuni
01anzor'szág

Magyarorsr,á,8

N net SziÍv. Kiizt.

FrancÍaorgzág

sllovJetunÍ 9t4

illag.yanorsr,ág 9t )

Ron nla

'-L

J

7 szovJetunl gr j

J

t Magyarország 818
/ 49-52/

) r"""Jebuni etj

J

4Óp.zJg b.ek a .naFysr c.qgpa.b grg<Ll{é,nyeíb l1
Ma5yarország * Nélnot; Szciv. XijztársagáB 9l'J

Maror:l. Pau1a és fl bln T}d.ikÓ 1*1, Rejt 2, Járrr,yné J.l 1lletve Hetd_Í schmled.2' Pulch 1'
Koch ég Moen He1ga 0 fiY.

P[;1pr;y rr.rt]rri z, ii61 lr'.oniii.nía Blil /49-52/



Sz;rb, ué orlrárr

nne
J encsics
Dr.i-ulbáné

L5
L5
L4

B

l0
L')
L5 49
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A c.sapiitd.cinboL irreg;eJ. zo!eg csak lros$zas tárgyalások utári dorrbcitb a feg.yv-erneJli feloIrjne a

c$al)at ciss zeáL7ibirsábarrr_ miubárr Sá]rovÍcs''Á ,'árru].l,a a szovjo't, cs.rpilt' oLIenl vlvás ' A

szov jot csirpÍrt egységeseuunáir- 1.átszott o"- 
""o*oÍj 

kiizd.eImob-soJteté b. MÍrrd-ez azorrban nero

k vebkeze b b . Á ma5yar csÍ{pat betjesen értrrebeb].en rnod.on, sáárnys- e$ebberr, m1rrrlonfélo

kezd'onényezésL kod.v nékrir vívotb é z;á csorteá1Iás u án 9t)-ra lci.kapobb. B1zonyt dZ

;íe; é.á-^""t".áíi ároo-rrény után nem ozt vártuk t Liik.

MarosÍ
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Roj
tl bls

Novkova J elener.

Gorokhova Ga-lJ.na

Szamuszenko ll'atJana
Zabellna Alekuzand.ra

A v1v vergrrrwek u ols száma}lénb kertittek lebonyolltásra a perDaJt, r versonyekr Az eg_ye-
n1 verse4ybeh 72 1nl'rrI áIlb rajthoa. A hárorn nragyar részbvev ' Ku1csár'.cy zi, Nemere
Zo}bán, d.i. Foíwesl Csaba J,i vtvássaI, sok g:y zelennel végezték az e]-s g másod.lk for
d.rrl b s dnd" a-hárrnan beJutrrttak a 1?.-ea kioáéseg ford.rrl ba.

B b1s IrdÍk
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N€l!'ere első e1lerr1'elót' a nétlg b Bretholzot háloÍo cöörtében &é8 teByőzte' de násoclÍ! o11e,n-_l'olo' a 1en8ye1 Nellaba tnár nohéu diónak nutatkozobt és háJ:on csörtóben ve1o szonben ir]'u]-
Údrödb. tr'eqYvcsi dr. 1s Lu{lőzte a Xrrrradába szártuazob t Bakoqy1t ' najd kíkapott az oaztT{k
Polczhubertóf. IÉiy oiltd'kdtt't}n a vlgaszágraL ker'.iltekr Nelnere a vL8asZágoD tlyőzőtt a gvóü
LLIdvá Ll lölöti' dé - Jika]ccalkov LóI 5'4' 5t2 a'rar11ú vcroeé6oL szorryedetL és k1caotL. }e'Ity-
vogj kéL győzoluéü 1s aratott a vl8uszá{r;o}lt c.lógzör isúételten Brrkolylt gvürte 1o. !á,ld á
!étleü Rolrpiát' a hA]'!i;rdlk forduLóbán azoJrban trlenJvesÍ Ls a k1esés eoísári" juLolt,'&,lrf L'1-
kapolt Polzlrub€rLől 6r5' ,s5, 5z2 aránybuo. Á víBagzfuIó1 végo redrrré rtyben Pólzhub;r ér a
fruncla Állenaud kcrüLt d döltöbe.

Xulcsár u döntőberr folytatba UÍ1észnéipt ríguek V1vá5át. Teohrr'Lkgl nagugl!]lol11.1a k1tiinően
ér'vépJeuült' ktszde&énJszé5B1 nirldÍB Btke.rültok' s a közönsé6 ég a czukértók o}]yf orÍnán a
J.eEná€elabbru ' 

érLé}.elüélr vlvóllüvóglcLét. l'' i r]deÜJlk eJto]Lfelétj ]oÚ'yő5tÜ' cBak Kit'BBzLöl
B'ú.Mddetts É)t9séael 5a4-ro. Ilár'aaB holtvÜTsgn} aluku].t k1 az élen! _KrlBsz. Liaccal.o éa
KulcBái._közö tt. l holf,verseuyt [ulcsáI.- Krissá cgörtéve1 kezdtók' rrrrrÍ Ku1ósar !tí-arr
6:yözolaóvo1 vé8ződöLt. A liáBoalik ceörtében Krísez és saccaTo a légnagyobb rrreg]opotéeiin}-ro' ile e5úttal a le6lagyobb öröutjdrri, 1o, kettós veÍ'g']ót1..dl végzott''tgy Kulcl-árnak
utol8ó aBBzójábJn !!ég hu veo21t 1Et csat' né11y LalálatoL ke11 bevlrur1'ég ó]- Üp1al ' brJnok.
Do Krücsálc utoIgó feladatái Jól vétsezte' neúcsak néBy taláIatot ért sl' halle;i 5l2-rág"JózötL ós a sok léltsjker után órlásl öTöuöt kt'.tt6tt tr nats'yÜrok goral1 kc'zöttl űegezcrozto
az o16ó aTarvérmct v1vásban' itli rugyon kés1ekod€bb az éjÍ horrÁlyban.

A d ,nt mérkjj,zésefulek 
-t'Érblázgb,r.r

Kulceár Gy zo IIUN

Kri-ssz Gri6orlJ UIIS

$accaro Glan1u1gl ITÁ

Polzhrrber Her.borb ÁUT

Modzelovek1 tlÍktor U'Ils

Állenan.d" Jean Píorr.e FRÁ
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Á holtversenyt KuIcgár.
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J .hangula ban kezdÍ;o oáa( h gz 'nénzot c8apatB a vlvÓoJ1lpia záP'ezánlát a párball,.'Y, cts.'pBE-baJnokBÁ8ot. -Pá}baJt r5!!t\ L]Ú( J ezerep1ás_o az enyánl verienven hozLa maRá'val. i',l,:v ctra.a-Eulrx .t'na6od1k heIyen v()J.b I'an8Boxolva a BzovJet egyiitL;ee n { tt. A 20 ceapaloL ;ít natioacsopo]etIa oeztot ták.
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^ 
a1iint néfk z B ballatlanul áratokfoszLt B:ék zés volt. Ecb_nl tt - vttyob6'kÍJ rn ::k zés*

ieÍ Éáudoaaitt. l két viv hat peTct6 állt eg-ynással Bzo ben anélkiil 
' 

ho*'y' ogy trorÁula ot
ii tgttek volia. agvnÁs ferwoieit a n rlnaálték. íBy ke t g vereság kiii tkázott bor 

^!T o1ni'k6 folkái t _í1!alk t_ sapatot a:ra. hogy akbtvabb vlvásb prod'u-ká1Janak. Á ki''iinség
ls ne[tá szésénoL adot ktf6l a 6t a pasázJ-v_fovAs níab . l szovJe vív k caa} anár 

'tl-cs vezet sbez Jubo tak xvikaács1kov. RrÍs8z ás vÍby b8zkíl gy !e1D6í rávéu. ! leB'a5
ut bbl rottroEtaEbe roes a hacvar sziv ket. allLor Neroer s paiibe le a páEtr 1 5ro-!a.
scbnitt s Íenyvoa1 ázonbaá' crlabhmar kí'e5yenlltette a há iány t és kiiZel egy :ea1 kiizcte-
Íán uiala-lt l-r-. áIlb a [ rk gég. Ezután K cBáT a]akttÁga k v-ebkezetbl kett s veresáBet
ért oI Er1sszel szonb ni maJal Nem r'e }épett a págtra a k1biir \Ékancsitowal. Á tlaByarok
gr íbolr baltlra an ve:rt'a sálwerés' an!'kor l{y-lkancs1kov }ro-ra, naJai /+r1-r vez tgt l É.
ili_r-Dáa. írt' bibt f I. }roÍrv n1nden elveezett. -al1kor Ngnere k1tit ldeBte u eBlbá ryel ol -gztil epieiliteni tudott.-íald hoBszaB tibel9.u.ját kkal a ilijn balÁlatot lg b tudta ví!t .
r csap;l Jzárnvátat kap t t 

' 

-Eufcsár uég egyszár kebt s veTes got ért gl vatos vlvásáva1
Óa uai csak a'-utols ionbo kellett nágsz-erezni az riJabb baJno}!áaho!. E'-s_6n-ké6ott Bo-
irrr. rarláre xriesz átienében bev1 te aZ araa,érnet lérent EaIáIaEob. Á pá1.baJ 11rlv !
ooáí[rwá votozlattá} ba ne6 18 ne3atlv, ce hagyJáb l Bemletse5 he1Jrz6let_és kéb aranyán-
tij}]<el f l tlt t!1 tud ]. a sok ke8 friséaét. x ztiiri a caapat-arar5ráren azt 1s Jelontettgr
hogy ne5véalt k tokl t baJlok6fuukat, a-ul. Eég nehoz bb l nJ-nt e6_y riJabb aranyérue t szereznl.
r- iáián"Á"á' ;_' ;_Ái"e;;-Ezl"é r' leránií, a.ib'a na5yuí vii t az oaátgt ollnpLákorr
azofoltekr- altlvel a loBrLkeres bb tlagyar Bpor á8at kápvlEeuk. A nagyar Ylv k Ísné t D68_
tettéL a k Bl9ss 8tik6t.
/L azarz etldsn Jo8ob' ué8 a k1vona os ubán}iizlás Jogáb 18 fenotartJa. .{' s!er'k.,/

A leFiobb nyolc s.apab kiizdeImének bel.ies t-ábláza a3

I
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Dr.- NaFvkáJ-rLL Csaba pszichol sus'-' e.dz !

A sporÚol k pszichikili folkésuíÚéso
V. rész

Bz'e]1emÍ 8ya]cor1ás m d-sz erro

Á Bzel].eni 8yakorlá$ olytrrr pszi_chol gía1 1jáJást s'ltro 1y[ok eorán a eportborhnir.ál
olo ok ta-Eulásc és 6yakoT1ásu véBoztre |cí el. I{eJ"Je_sobboD balá.!. Botrdolatban val g'yakorlás-
!'ak rroYezhetnér . Á ir dszor lérryego a 8oídolatl /naLbáIIB/ nozgá8elképzolé8.

Felvotod}let a kérdés, hogy IEi k zo egy végored_uér$rbon tonulágléIokLrl[i n a18lornok a
pBzic}r1kqi felkéEziLésh z. IameraEest lrogy nár az eTyes Bporttechnikal ole ok neBtalru].ásá-
hoz Ís naijyfokri budatosBlL s zii_ksé ijcs. Á liozduLatok utryan a továbblakLrut auL onat1zál dnsk,
azotlbcn & tudatos ira:ry1Lás a tarktika az_inLjén továbbra 1B InéBnarad. Elled.ezéi osetbon bo-
Ezé LiiJt]C pl. Lipikua ncchanil-u.6 v1v r L. A 5ze11eni gyakorláa a mozgáook s rnozgáeaorok el-
képzol s vel EIeIoi Vonir bk oz íeb r'.u n1ndí5 kulcBot aal a takt1}Qs tso-odolkodá8 szároára. llásfe_
l 1 u szcl1en1 8yalor._LáB ltodsze-e k1tiin oszk z a l'ersonyz k figJe]-néngk az érze ln1_l'ndrr_
_Latl prublénádrr l vt,'l- ol_tÚr lé ébon. Á-Ll{al]0uzásával a v1v a salá uclz8ásfoladataíra
iisszpontosít '5s a kcirnyozét íZ8xt habá5aít kíreke8zbl.

l 9z ltonl gyakorlás nodszer vol Úr1!T ttibb nj'nt Jo éYo foglalkoznak. A f Ihaboz d
isltoTotekut á' kiiVetkez cgopoI'tosibá-gbtln Láx6y81ju} no6l foglalkozuak a Bzet1o!1 8yakotL1áa ud oroány<ra alaplaival, iBÍ'ertetJiik & klséTlotek ered.nénye1b, vé6tiL tiaozefo61a1juk a
BaJáb tapaszt;a1abokabv1yokira vonatkoz an.

A szg]"leej" gyakorlátr tu(lonátxyog alapJál; az ry]reveze tb ldgolloboros bonrlonciában le-
het t!egt'llá}rí. Ez annJlt j _L')l.tt hogy az lzlíokbun és iJeBokben kajzol ugyaE&zt a hatáBt
1ohe klYalr9n1. Az ízo.ubiLn l,)uajl biog1ekt.oÍ!og jeIena jek a nozgáse1képz eIés batására
u8yaDÍlgy kl.vált dii&k' uinL a 'llrl .;á6os mozgárok hatágára. Igy pI. Purrl_ és- ZakarJa! a noz_
EáEel}épzolég rigJrÁeYeze t e] oktro$íogr leokkd budta Joflenczll.i. Á moz8ágcl képzoléa ha-
tására Kat1novskJr x!ég béna FJernokehcét íB talált a ileBfelel terijlet D a b r n b n rsék-
]'etene1kodést. T l_rb kqbat azt ía észlelte, ho6y csupál BzcllenÍ 5yakorlásra Javult a
ttloz8&s pbnt(lssáBa éB í tt a tolJesitt! ny. fit*'dtk e6_JÍk kíBérletében a eozdu]^atfan kéz nu-tab uJJára eloktl dokat sze]'e1t' anelyek ef,T os zcllloE3k ppa]- vottak sEzokiibY . _AÍ.ra a
fefadatraI hog'y a kí$érletí ozonéIy kéizeleí'bon rajzolJoD 6oonetr1aí iibrákat a nutat ul-jával' az o3zc11loEzk p ornJr jén tijbbé kové:bé szabá\ros kijr' hárotÍszti8 sbb.'volt látha-

. Ez 1s blzonyitja a lozgásll.Lképz l s éa a tényleges 1zonmoz6áeok kijz tt1 Bzol.os kap_
cBoletokab.

.A 6zolle!0i Byakor,1ír6 hetásfokának nep;á1taplt ái;ira 1Ben sok k1sérlabot végoztek. .|'
k Eat'ásokBt R:Lctrarldeon j l iie'ezefoglaIta ' :Ldy a továbbÍakban rá blvatkozulk. Á kiiIa'nbtjz
kutat k k1!éÍ'1o t1 csoportokllt alakitottak' am'olyek k zii1 É8y1k cBak flz1kat Byako]:lástY gzott' a náslk ceoport t1e:itán' gz llom1 Eyakorlást' végiil a harnad1k eg' ltalán neE
8ya}orolt' ha!e.n BexolegeB Eoli8ásf o]-ad.atot kapott. Az credmé'{Í nlnden ezcrz nél ugyarrazle{'t' a taEuláBban a fízÍk 'l 8.J/akoT1 cBopor Járt elail' ezt k vetto a Bze].letrlí ryalíor\_].á906' najd a B'yakorlás nélkrill csoport. xz eddi8 4o!r 19 mond serBn1 kiil liiEot ' cBak al5l-
lyl.t' hogJ a gzellení 8yakor-LáBnak a nom g:yakor1á6sa1 gzBnben po!1tlv hatása vanr EzutÁn
a f1z1k31 s Bzellotd B:}'akorláBt vá1bo6atbáJ< e 6"yntio s al. T bb kutatás k zijt eredrnérlye 

' 
b.ogy

e legiobb hat{'ljfoku rn. dszer, ha az 5 p rc18 bart gzellen1 gyqkoflágt eBJ 5 percí8 talt
fÍiiÉál gyakor.Iás kcivetl. IÍindozt t bbsztir. ne8 I(,het 1sEéte].n1. Á vá]to8átott n deze]r 1é-
nyegesotr jobb ered_ nyeket hozobb a lozBásbanulásban ' m1nb bárnely1k eddi8tl

Á taprroztalatokat fethasz!á.lva' a Bzelloni gyakorlás végrehal t sára a k v tkez k
aJán)nat kl .A, gportol lak ne8 ke11 érteníe a kIbiizi't,t nozgásfelada Lo b. Etstígorba! iiDns-
gri*at képzetJék-el, azt a kitndr:L tletyzetet' auelyb t a k pzeIetbe11 nozBáBb n6g1nilitJáL.
Ez1nte éieznl'Ü]< ke1l a k1Índul helyzetet, nlndon lzonf ea zi.llésével' vala.Bint a test ée a
véataBok térbel!- elhelyezke dé6éYe1. Ezutá! kiive kezlk a mozgáafolyanat elképzeléso olya:n
sdrren<lben' a'hogyan azt az 1zonfeszij1ések láncofatában a val sá5os mozgáeok egetén l'a
éÍ'ozhetltl k. Fontoe, bogy a uoz5áa negjele!éso képszerii le6yen. Á gportol k ve8yék fí8ye-
Ionbe a lozBáB befeJez{í nozzanatá Í6. Állap1tgák neg a nozgác orerJményét és értékelJ k
azt. Á mo z8ás elképzelée tenp Ja legyen a fíz1kal véBI'ehaJtáBhoz vlezony1tva laes ' ugyan-
!-s a gyakorlabok lagyobb frokroncj áJa nincs hatással az eredfiényoseé6re. GoDdo1n1 kell
azonbaí a nozgáEok sEz fiiBg voltára le, kéE bb pedlg bizonJ.og dlE8lrlkal váItozásokra1
ulnt pI. a ritnuera. Á gyakorláe no Lalbgon 5 percnél ho66zabb ÍdeÍ8' nert, á trogazli' kon-
ceatrácÍ fáradtsághoz vezet. A Je.Lzetb 1d tartaDo! be]ii.l annylEzor tsnéto1Jék ne8 a IIoz-
gás ellaépzo Iéeé t, a}tányszor azt kér1yelneeen nego Jdhut Já.k.

^z 
eddlgl kutatágokb I J.étbrrk' hoÍ.y a gzeIlenll é6 fl_zl'kat gyakorlás váltogabásával

lehet a lcg.lobb ored_nényeket etérret. Igy tehát néhány perceo .ooz5ásc1képzelés után néháoy
p rceB valosáBoB végrehaJtá6 kijvetkezzék. A kétféle 8ya}'or1ásÍ D d gzakapzosatr YáItoBassa
ggy&á.s t.



l Eze1l€t!Í 8Jakorlág 84y8Ba t€rnészt'les6n apoxtáBa!}ént változLk. Egyregy sportáBon
b3Iü1 aküuáIiB Bzenpontok szerínt k1 lohot jolölní' ho8_J nLt ryakorolJala} a sporto}ók.
Gyako"co.1_!'i ].ehett új nozgások ta:rulága cétjábór' az a}aplozgáso}. negezllánll táeára ' t€cl.-
nLl(al f o€iyat éko8Bá6ots k1jaYttásáru' a y€rsoryző edd1g is cTös t'€ cb.D1ka1 negoldása1na} sta-
bitlzáIása cérJából sbb. Áz egyszerü nozBÁaok !'eIlett teljoB loz8ássorok 1s gyakorolhatók'
sót ld leheb éalaozd pontoB akc1ópro8raEokat ía.

Á feltiek alapján ery vl"vó pélttát lutabok ber l EZeI1en1 &Ia}orlás sorá! a v1YÁs
Déhá-q]r alap8ya}orlabáb ery hónapl8 8yakorolták. Feuo&te!üük' ho&l a kÍJ€löIt l peTc alauü
bá]!y elkópze]^t nozgÁsvégrehal tÁs kövoük€leüt bg és leBbeszéltiit a fol'norülb benyonásokat.
észrevéteIeket. l kaivetkozó E'yakoflatokat Mpz€Iták elr ka 'yuJüással szuTáe heJ"ybőt' kl-
törégaol egyenos szuráB és lépés-kltörÉasel e5yonos a zrrrás.

Törvlvóblát €gyiitttobiien azt tapagztaltlr. /, Íő/, hogy az €frr percr€ e9ó Eze1I9E1
8Yakorlág ,/uozgáao].képraléa/ sz6ma a !írakorláa €lór€baladtával €n€Ik€dgtü aDralr 011o!é!el
ho6y a noz8áBolképze1ést !Í!i118 kényelBesen és pontooan í&rekoztok olvágezlaí. Ez a!t Je-lonti' hogy az olképzoléB is egyr.o köDlyobbó YÁlt. További tapasztalaü' hogy az elképzo-
lése}lből' száJmauó b6ryoDá6a1L oBJE'e Ba'tlaBabbak leüte\r ya8yiB Bllrd' több óe több nozgás-
TóBzlotot üudtak elkópirglD1 áE órzókelni l Ez azért iB éldokós volt' Dort a szóbaa forgó
918öoBztá\ú v1vók bec}u!ika1]8B uaBas fokon állva Ea8u1( sgrü fuilEákr ho8y eleinbo BLérto\an nebéz a felsorolb 1Ben e&lgzerü ekclók olJ<ópzelégót bLányüa].rimrl úogvalós19anÍ.
A kusza és }tonályoB noz8áaelképzolós og_yre határ'ozottabb foluát öltött óe szálukr.a p1nil
éIzéklotesobbá válb. l hosezabb é8 bolvo}ulbabb t!'o!Bás9lkóp!olóEh9' több 1dő ós b.q8Bzabb
összponbosltáE Louoüb. Toháb úg az€lleüJ. 8ya}o]P1ásoB felailatoknál lB Euijtsá sos a fizlkal
Eyakor1ato}mál alka]-üaz ot t fokozatoBafu sze! €lótb tartása.

^ 
szóbador8ó ]rivóknÁ 1 véBül a eoz6áBo1kópzo1és b a flzj'kal sya}orlással konb1ttáItuk.

Hárolszcir oryporceB etképzelés útán egyezor eg.y_p€rcea flllkat Yé8i'ehÁJtást véaozteL. lflzikaí Ernka közbeikt libásáIa nótt a szellgnl ryákorlás íntenzttáaa. vá8yís Bzá!a. Ár 6t-
képzelések tíBEtáBá8a fokozódott. .{' kétfaJta Biákolrás közöttl kiilöirbséEák a beszá-oolók
alapJán közol€d'tek e5ymÁehoz. l vivók ászrevétélgÍ 6'6!Llrü a toozEá.selkápz€tés hatá8ájla a&
en1tt6tb nozgáa ok Jobban tudabosod.tak. l Ryatorlók fetfodoztóL ás J8vlt-ották tecb!íkaíbibáikat' éB nótt a YétsTehaJtá8 bÍztonsága.

ösezofo5lalva, a szolled 8yako!Iá3 !ódazgro elsóaoiban seBitl. a toobJtLkaÍ oktatsst
ós rr hlb{áik k1Javítását óa !Áaodaolban, óppea a BporütocbnlkÁTa való koncgnbrálág hatágá_ra' a flByeleüelterelő(tóg köYotkeztóbetr kó<tyezó pázÍcbés beál]-lüot bsáaob b.oz ].é üre a Yl't''-
Bonyb61yzetb6[. Eörült€klnbó ós azakszer.ü altallazása ozélt a k6zaök' haladók és ótyep-
6snY!ők szánáre egyaránt lBon haaznoBlak látsz1L_

VisszahÍn a szívelll ...
f,avasszaI. }nrdtpglsben Jáxt n1nt a tag:yarok VíIfusziivotségéne\ vend.ége B e n k 6 .flLlEva lrBentÍnáb lr .{, kedves.nosoly(r' á.na8yar+1 ktbiin en-besié1 násodBenerác1 g magyarlány_az eey1k naP +esjelon a Sz v bsé6 ííoitáJában ée erzt kérte, ho6y"azergtná 

'esi"unepkední a maByaT rlv viszonyo}rkaI, nert ls v1v od'ab.aza, Buenoa-A1reáben. Teruéezeüesenke{n1 a maByaT rrlv viszonyo}rkaI, nert ts v1v od'ab.aza, Buenoa't"1reáben. Teruéez üesengglvesen ad. unk n d.o ' ho8y felkereshesse a nn8yar vÍv k zpontokat' lárÜ a vasagok Paga-r{ í utí otthonában, jánt-á BVSC-náI1 de legrnÍáut a Honvé . teméb n-taláÍb váná sszárs-otthon:ra, mort csa]i od.a tér vlssáa napoíbal a'hol Papp Borbalan szakoszbatyrreá ÍB-';.-
1og barábságos fo8ad'baüásben részosl-tetbe_és a'Honvéd. láiyok és fÍuk elbalmoztá]c a ft-
5:ye1n'esa g nlnd.en JeléveJ-r Hazabértekor megÍ5érte, hoBy távoI1 otthonában ez szordJá
leaz a na8yar-ar6ontí!..ylv barábságánakés ÍsÍekoz.nr foá a kapcsolatot elná]yj.tent g
basznosra ford.lta^uí. T ].e tud'buk rne6r hogy Hrenos AÍrosben mtixoa1x Gororrd'Lr-r{xÍ nevén
Gottentruber Inre, neves-spotl= Festeii raÍ 's Endre1 akÍru, saJnosr nem enroigzt t r-víázonta szíJltén ot d-olgoz(, olaÉz UghÍ mog erre Ígen, ai egykorl T rszÉyángzEy-onlálcrrersenyek-rl.
tlog kedrres lovélbon enlékerÍk visbza a budapest1 napokra s a kiíve tkaz levele ln u bc
a Sz vebségbezt
{Kcdveg ti[índ.annyLant Há].ás s! ré-bet e} 6ondo1ok rnÍnd'onk1rer anl rÜ olyan kedvegek vo}taJr
lggtÉ+'é" sosÍteübek; hogy Íírá1 Jobban feIhasznál}rassaa ázb az Íd. ; anrt_zuá.peáten---tlttem.

BaJnoB-.! a!.Íd lagyon ba.nar elszalaaltr loBt l66t!obb vá8yanl b'osr t0Í! 1 g1 bb vlE z-alalan gEct a alJá8a larya! fa'rdrle. uEr hírll nlnfha él6ton k zal'tét l fosTq ot élt n vol-lra' pod.L8 [oEt volta! 1 saair xaliyaroiezá5on.
lbba'r á !e!á!vbon' bogy bamarosan uJb l talá}ko'ua} 

' 
bllcn1lon gye::c ettel

Bsnl tll-r va.

lt



Vívof el$zorclések
a Eazdaságosság és az, eredményesség ftiggvényében
Á 8DortvÍIáBban eByTe niivekv ered.Béqyok és k vetelné4yek fokozotb ÍBé yeket tá'naBe-

tának g sDo]rtfe Iszerolésék fe1é &ín séB1 és nenrvle B1 éT e1onben egyaránt. Á feIszere].é-
sek n1lyeis 6e /aaebeEként/ ittint kíhatással leheb az ered.nélyegséETo 

' 
éa nág aa}or i bj_

pony1that pIuEzL j lerlthot szinie kivé el nél]<i|L bárnoly sporbfu sportol Jáae.k, ha Úg'yéL
Lé!.-t ki liinlé geB eg_yé nl képe e sé ge k}el rsnilel'ke zÍk.

Á vlváe - njllt 1sleTetos - noo talboz1k az oIcB aportágak kiizé s a felBzarolégebo
fotditott kiiltségek ls e8yre .o Yekv tend6nc1áb nu a D'ak' e8yTészt a tocbJc'íkát e8lkaiz k
kor zor'ils dé66 uiatt ,/taláIatjeIz gépek' lau k1 vlllanyfegytorek, fénpáotok'stb.,/' Dá6-
réazt a k vo teln 4yekb l faka<l noBniivokedett edzési lal k nL9bb ./á felszergléaek fokozot-
tabb lBéuybovétele- és elha6z!á1 dÁÁ8/. saJ!.oE' 62 árak n vekedésévol nen ar't l p st a
nín sé6 gzinvoaala és og'yre lobban veszélyeEtetl a viv k erod.uényees gé t hazal és nonzet-
kiiul' Yoraonyeko!' ryaráat.

so[ rond'eJ.Lozii!.}' ugyan olyrrn s tatiB zti.kával ! aloly kfuutatllÁl hosy ne!-qJ.l edzésÍ
lal e81} k1 a Tossz folszer9_légek niatt' vsBy báq1r verse4yz b zárbak kl ez rt a veTBgnyg_
koB Yal r Bzvébelb t' de vlauoly]Agos bocs1Ö6 alapJár^ 1s nogátlap1bhab ' ho6y non elhá-
lyaaolhat k lok a k1e8éB6kt Ha nllilellbez hozzá8zá.nol ju_k 

' hos' 1Ekolázások B ealzéBek at_
kaLoáva1 - a ToBau nin 8égii folgzerel Bek niatt - a ve rséIryz k n v.rtosabbaD d'ol6oznak|l,
8.kkor l].o! nehéz bÍzonyiban1' bogy !1Bde5 uegatív }d_b.abás8al van az eTed_né4yeesé8ro.

Esres fet8zoTotéB k rn1n ségé b t klnw olya1 be4yonás alahil ki az elb6l kbet1' bo&ynnogállt a! 1d. |l' vagy 6so 1eB vÍsszafo}é balail a' adotb cégek /sÍé.J't6k/ kijzpoltÍ ráJá-!.;
v raD nyiiJr} szerínt holyes lon-ne' ba a9 IÍ'IJETDEESEN kajzel bbT l 18 !e8vlz88áhá.k 6zt a
probléuá 

' 
a g'y rtásbali ! su vgY k ./vagy el k szÍ k/ lelátogatná-na} as oatEéBekro Yasl

verag!'yokre és otb oIyaa haszaos tapaalbalatokat ry{iJ hotnek' anelyek segíts gii}re l.onl -aek a b1bá} kiJavltásábar.
EoráLbg n a belJeEBég Ígér5rével ,/ s a g7árbáe1 szakértelon irxá:rvában/ felvázolu-Dl

og]r-ká t olyan szenbobll! ploblénát1 alely no8l áIé8ti!} Bzerlnt; ne8fot61 bozzáÁllásgal
lroirlgálbat a nás I DJ6ge8 tsdt s 6kibátásokkal sgll Já8. ÜByaEakkor tlsazességáben kap-
csol dlk a BaEdaBágos8ág kéIliléséh z ' 

niv6l.aon a Ezako8z tÁIJtobtak ' Ben az á}taM.ak ngn
lebat k ziinbiís 

' 
hogy a,negternal-t [kéBzLt6tb/ anyagí élt kek !Í\r6n halar ttrennok tiilkro.

l EporbBEerbol okban kaptrab ,/}ra kapha l/ vl.v f6lszero1 s6kaél az atábbl |lAltalá_
nosíthat l'b1bátat s b1áq]rosÁágoka t ap aá l ttr J_hat Jrrk r

a./ PlaEgtrolok - ígen vékoly 8l]yagb l kéazillnek' sz le8 vállakkall b uJ JakKal s
olyaJt b l6Ás6l; aEeTY no8éE utá! tszíns!1 a f eMr anyagot.

rgror l/ 
Pongék _ Általában ros6zak' k nq;ra:t haJteaak é6 ttirnék' sulyotoEz áEu* nelr !e6i

o/ Iarkolatok _ a lo(vá:tozott lE nYoE6t eEvÁltalán ne! IáRltík kt. b ng& ve1 EvÁF-
ta."t o'tyiií_EEr_E6lÍÉ' okat fielgalr' ane$o " na nÁl* J f ornáa seD}i áen haa zi'ál és-cgat Í-ía-
t5ekÍ toÁ leb.et be6zgr zB1 n a tlpusokat.

v lglvéd _ a feJvédok nÍn s ge az u bbL íd be! Jawlt| azonba! a sy Í c g re]_
tételozl' E6sy llnd n}itlek e&rforna nagyságÍr feJg va.!. t tehát néretb6! nLncÉen válaszbékr
leltébglgshe ' bogy a &vÁrt k!ár e5rfoina felb eé6tt szenélyek vannak és rren goDdo]-D.ak
arTar bo8y gE a Ylv torÁl Be leBos eIb r st nuta$ J.E' a Eygrnek vlY k é8 n t vlv k 16 ab-
ban a néretil r g"ysé'8g6'| feJvéilben k Dyb ].enok vlval 

' 
arnely f rftah.ak káBzillt /perB5g ott

Bs! !1ld6bltrck l /.
e/ Ylua:g-v!6r bgEr - o1 fordult Dár gyosek Blorlnt au i6, hoBy e váBárolt Y1t1a4'_

t r bogieE'Ta:saÍETffEtrbeceap dására tainkrá" ngltek 
' 

de 6zt hJ-tá]t éíaenl n aon nern tgá_

'oltál. 
IéryeB azonban az' bogy a BLr -c g á'ltal ké6zÍtett heg_yek alráEá.l( és rosazak.

, f/ Eopltvti - sysngo !Ín Bé8ii' n rotekben alLB vatl választék.
xiJldolgk t csak sulyosb1tJat hoBy a v Ts64Yehg ktit t z en et 1rt h nalJvétl gyál-

talá! Don kapbat a sporbbzorboltokban. I6E8ziinb a viv clp k árrirÍtása1 u8yalakkor a fon-
galonba!' Iév tornacÍp k [ogi het sen &/eDae nin ségiiek. Ian t 68yÁ1tatá! ísn á.rriattanak
e 6zakilzl6l6k.

UEy 8ondouu.k' bo8y gz e ícsokor o1o86nd anlak bemrtatá"6ára1 hogy valarnít ennl
t llono a J6J. !'IegÍ helyáeE válbozta áe&t. .A' Eag'yar Yiv Bport o$an baryonányokkat ás
or d.EéAyokkgl r Dd lkgzlk' 8lehrok felJoBoel láJc a Bzaketoberekeb és versalyz ket arra'
ho&r liálJát a ter Bkeilolent l' 1lle ve a gyáÍt césekb 1 a n1n sé6íleg h]'bátlaa frilgze-
rolÖsoket' a vá'Lasztékot s a fo\ralabos kois zer.ilsttést. Ezt az etv .rás b k1ggészlbl &z
Ls' ho8Jr nl.nd a gyár t lorak 

' 
tslnd pedt8 a keroakeal61[i szerv brck nuJ!}ak rt kiiteto8 é8iit

ts a kífogáatals'a tetÍékek ké6zité8e' l"ll tvg for8alonba bozabalar
Me5 kel1 ér en1, ho&y ltb nen átmenetl h1ányr ] és h1ányogságr l van Bz ' 

hanem
10-15 éves 'lszakállasn probIénái<r l' aneIyeket IBái régen neg kellebt volria old.anl-.

15



Ij]u(JTate.i' }rcd.y uz export3ir !'xárl- v-i vol]e 19 z(-.r c ].óÍ: ek e1}eu ]lj D.jrjojt }1íogág. SlÚ]:totr,-
lrlki{t ,izoabtl]r rróro .i'ir,.rrLr:.a 

_kcszit jtü íij_l t lr:{n']ix a oali'/ire -Ézjlrr'k l:épv j.::t,JóseL'u ús ula*yir-tl-
i,]vaa u'i;riirrilt'ii / tl,u"t,i !;t.:t:i/ t'".tl'z"roiógsé1 Lr.:.1.l c1tirrr1 íjll,)t'' !l'iJl! tr kü1I';jJLll voPtj{,),lJ!ü-
koi. !;ru,ok lrial,y.lbl.ri r.r.q gfelÜÍ '.Jct( sorn fo6ják tücBlitj'Ílj i' kü.lt:;l'ú'IÉli llz1ljVoriu láb. E'4ol'
W4ygn l_Ül'ÉL l.:rl.itclr'i impor. Lcl !!}-Úi'( i: u i ' do .jz a rl.Jt,||l'zll'l:já6 unk rl(ifu JÚl.UnL lr8'sztr.rL - Jzon
uii, r'oly t voi:s,,,l"v zrikei 15 z.,Yal'ja 

' 

_ho{i.y 
eG}$zeí llirgy ari Ú[|,J$5e]' ncg kii}faj1d1 fof Bze ro -

]éli!iÜ1 do] É.,ruJ k.

ElfoÉíu]tak lennádí' ha Don s,, átoo-Lnírrk a41ragi l,roblóná1rüktrf éE tgcllnolóIJlal 'lghetó-
Héd('!nkk6l; ll& azorrbun ü'plirsztTonok gzt 1'rú! öra tsondoluok va{iy & Bltsa'I'-,rk üéreEérot uklíor
be kÚIl IóLIluIk, ho6y nenósa-k az anyasbao ás o lohotősógckbcn van a pr.lbléna' lrarturn a fg-
1ülotaB8ó8 á$ nálrLiiiödö&séÉ 18 jclonLöBeD közbÚ,]átBzlk 4 probléuák lokozállárlál.

Blzu]tk b6,rtue 
' 

hoíay a! tllctckesok noEÍízstsóIjá} czekgt, a kér(légck.jb éts aül.H6son Ja-
Y1ta!.rr {r jcle]llÚgl__ lrglizoten. lleggyózótréoünk, bo6y rrugyorr gL'k teriJ.l u t;rro lcl\eL /éB kcII/
Javi Lu.o_! ' Jrat:yobl, befoktotés scn l]zül(séüc$r iaak a]úJIirt ég hozzáállóc. l'jz pgd.iB adott
éBeüb€n azokrr.rk a uulkakijrl köüo1€gsóEo! aktk .jtJlsnf,oB a gyár'bóe és ért'ékssi bég leriilrJbér,
dolgr.rzual.

Dr. Bokor furrg - szabó IÁszIó

Pár-
T r' 'bal Kard. N vt

Pár-Tíir baj- Kan]brÜ
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B. Nagy PÁl
No<l"oczky Lás'il rtr.
Ned.oczky Gyi)rgy ,f1.

Nomoro Zoltán r1.r.

Pacsér7' Káznér
Papp llorbalan
PerényÍ Gyi5r6y LPr

Pézsa Tl.bor'
'RclBtí-r.g Tlbo::
,Sc}rn"it;t Pál
Íizékely llÍb<.lr

Íj'o^roncc n Rtrd-olf
ll'ábrr:r Ig b_ván

Tor:rj.ny .l-'a.'J on cl-r.

Turn PÁl
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T,ARANDI csABÁ

A vívás edngsnÍjtuÍlikáiának lgiltidssg

..' vtvás és teTeászetese! a vivásban_itáa eleéeté! 186rr lebéz tDeEáuapitarí' '''- Bpor tiirtéDé-
J"át'ágv- ",i""" 

a ben1-hassaní 
- ii"éi'ret"t toiviv 

- 
fÍsurÁi .lcpjfo' az eg'yiptoli"k"ak tula'í-

dodt.la a vivág ered.etét, ; "i-;;il;-;;1aL;[ .l;fiá," negállápít já-}<, 
_h9ry.'F. 

1d gz64ttá-
.,]"t_áiottr évozTotl ere;éo a-trnárák 1undsz"resen !á11itotEat vrvni. .l'z iad1a1a} gzerlub
i;*ábd;;;i_";d;árix, 

_á" 
Áx"ioiiá".r. i'ÉÁ'án-r" Eené"-nek bulaj.ionitják' a !éEetek .. F"P4+

.ino"vilás héroszávaí xap"áoíjá[_ 8"sze a vívás keletkézé6ét: caDo-tr'erro 164o-ben kladott
taiiliátá""lli"rus nondabe11-á;3;i"- kiláry".[ turá;aonit,1a a v1vá; feltalálá-gát. ,/Ezt a
fe1tevés kés bb sok vlv ,s tiirténoti DrrD.ka átve be../

Ezek a fojtegetések azt bÍzonyitják' hogy a vivás' a koTabolÍ barcászabban n lktiliizhe e tlel
ilil.;;áí;ili-lrtizao-i"rr"sd'iátt'." éig k ki'z tt vonulb be s testkulburába.

Me(. kcll tárEv1laRosan állaDÍtani' }ro8y a fejl dés negk zolit en azonos fokáJa Ált 
' 
n pek-

nsÍ ég.jn&s toÍ tiiaaetteniil kia]akult a kard ' ninE feg_yver éB l\yilvanvafÖan velo 8rlooDon
a víváá, D.a jil v-tvásoklatás ig.
sI)o.rtszeiii veté]"}ed'és aYoe.rÍb azonban caak iBen rcivid per1 drreokba! loh| t- fe_lleln1. l&
xlii"iáii_táiii"d. -; rt;a;ko"i-i.""Ji játét t< vortat ilyenek. Á.trogy 

- 
a kiiltipbij-z gladiá-

iBí:íiáá!r"u i,-io"ítotiai á lani s t lc-f,aÉaldokkal' fuy nyugodban f81té telezhe t jijk ' ho8y
a kés bbl kolokban bekiivetkezett fe8yvervá 1bozás ok, á perd<int baj vlvágok..során kíalakult
!'6r.á'oi-.lriás okl,atását 

-á'-Á" 
'uEÍ,aiuját ls 

er sot' bef o1yáso1ták. .a'_ kiizépkor1.lov88i
il;;fi;*#s';'iifu á ji"ito rárle."tlÍoÁti. iÁ negoldo ta, 

. 
h1'zeil. az- apr +okn*k' á víváa uol-

rái! ,i"""rl lovagl ni, ryilazLi' vadászni, B t uászo1 19 Eog keIlett anul:l1.

Á viváa a Tonogzat}6z I Eaid az ujkorba val átnenet 1d szakában u5ráeszorli_ feJI 
'IéBnek 

ln-
á"ii 'i"rBr_"i'"6iJri-iá.líoáo"á-lriáii- a nenoz pducélok fokozatogan Iokoriilnek, á kaldok-kairy-
nyu t-'er lesáhek, alkaimassá vítbak a Yétlésre Í8' né6jelenlk a páTbaJtor' naJd a Eor oao.

A foJlettebb orBzá8okban viv céhek ala]nrtnak ég ozek-6ajáboE n d6zerck6 t d-jq9!T*-k+|

íI;:it:'i**-m.ÍÁ::í*{i"*il1'$lJH:::gi}E'"Ir:-eií'ffiil3á:"Ífli""3$!3í"lii:iíj'"í"n
a vlv no6 ter./
l lognasyobb f Jt aláB az o}aBz' najd fTa_oc18_ v1véBban ktivetkez'k be. llaTozzo a nárrcé 1 nÁI-
kiill vlváE tánai1 és voao ÁriáÁarnák égéez trká]áJát ri"i"á ioirá' Gilppe rrrr-t'"u nÁr tu_

íi$:tllai'!l"":i:*';aÍ:lt.lin;4*li:'':+á;*i:Ji":?ttuÉ"'tr""t1E*;;y:";3á:e*'"í?BB,
ffi;""il;;_;;;drie"vérxi t' "Á".ioéiÁrl 

á ' á véo'ekezésÉ klEár 18E szur fegtr'ver'iel ban1tJa.

l fÍa!'cl'a EeBteÍ'ek a xvII l E'ázaal náaodik fe1ét l b hozzá} az olaaz el qyt és a vLv b'6B6_
iloiil*áii"*Ji_íil;"i";;;;ásbá.-uásáJá!u ;zj_nbán do1gozzálr kí a prfueb,' sá"9"3o!1-í'!P|
ceb. kvarbot. Blxte . soDtIlot haslnálJák. ilJutnak a kor]'traterc-kontral yar .rrasznelala-
;;: ;';;;; '"é, ;á.-;;"""i'Á r i"-Át" ""i. M;Ekezd dÍk a noaorn v1yás szisztánáina} l<t-

aáíÁooa6á]'o" í;-co""h. EÁ t ioat'tr qyvglben a t r nár gotrbbal van ellátva.

tféels neo a gDort. hanom a hÍrrc éE a párbal volt a! e18 d1o5es c l, a'ntért.vlvn_l bd ltalr
. B"" ""_ráouá;. Ák_dt'"*;"' náey sonaorkoá Job! locke /].612_I?04/, akí D J' Í'98á11apltJai
r'ái.i*"_íriá' - 

áÁá" iJ*ti"."í" í" ""íértsui szenpántb l íg fontos' ez azoiban klvétel. Á vlvág
noá"ern sportfoixnáJ át-cBák a xII. század folyanán ér1 el.
Ha az edzés fejl d.ésér l beszéli.ink' meg kel1 eml1bení ]'a Bo1ss1bre
ilu"t.'áxutl áaí.r. els nek lábbá} el-dr Ehál val a f ejvédeket és iry
zést'r egy fejIettebb m d.szer válthatba felr

Pbre és Saínt George
az ad.d.lgi 't vatos ed"-

Náludt KoJozsval'obt, Pozsonyban, najd. 1825-ben Pestbn me8a1a1nr1 a Pestl.vly9 Eg:yleb.
$"ia"i"n'i.'o*"ster nelle t oojgozíx Keresz essy J zsef 

'.ak1 
eBészen k1vál vív ped_aB 8us

é;-é";k'roíyarran aegalkotja az .gyo*v"zebt KereÉztessy-féle.,mag-yar v1vást. E7, természo e-
gen a kornak ooásr"r;r én sukrovííás volt' megd.ontenil legy zn1 csak a me8reformáltr Bo-
d"ern o]-asz kard.lskola budta.

Az olasz kard-vÍvásb megrefornál Guiseppe Rad.aelli milán 1 viv mester tan1t^ványa' Lulg1
Barbaset 1 az 1652-ben alapított Bécsu1yhe1y1 Ákad-én1án tan1botba az osztrák-ma$}aT ltrÖ-
nárchia tísztiei-u_es trJ"t6ulyeb eselb á j i ne5szervezett' mod.ernnek száni16 katonaÍ
;i"ffi;"i;;kép;Bu"o. /isán éráekes, hosy áz egyébkéqb konzervatív had.sere5 etr esetben ml-
lven hamar reíísner e'é bevezette a m áern vííást./ Lz 1tb tanuI viv nesberek szé1es
k6;b"; táiiés"t"Ttak- 

^á_ta' 
r.o"ytixu t v"zebebb olasz v1vást és a kornak meBf9le1 en el -

,uir 
^z 

ilaÉad-émiákon'l, 
'.já xés uu versenyeken mér:ték ossze a sporbviv k trrd"ásukat.

Teháb a bécsujheI;vi viv mesberek nunkájának h;atásá::i_r e&yre jobban berjeii az,oJ-asz kard-1s-
torá. iu 1696:ban"megrend.ezebt nil]en1um1 emlék-versenyen véglegesen ry zotL az oIasz
JtíÍr'", t,a"_reré.sztessy viv mester banitványa, Iványi még harrulaclik trrcloÜb lenn1 az amat -
rcjk verser.(yén.
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_A.. BaTbag€tti ajánlÁBára szerződ'tetett santelli Ítalo' 'ás vlvónoglexek és ternészetF€n F
bécsujhelJr1. BaTrLi tura 

'- 
hozzáláttak az olasz kal{iskolából kifejl€sztett' azt ntn sz-otBal-lag ábvevő új na8:Jar vivór€ndsz€r terjeszté6é}rez és ne8kezdőalöÉt az úElEcvezott '|slBó-férykor'' a.n€ IyíL' le8szerzi a ]llag'Jar' kaldhegenonlát. Tórvjvásu]k cbbeu- az ldóben nolll gzÁ-

oottovó' fejlódécének net! kedvez a nátudr tlivó kaldpárbaj szokása. Ebben az id'óbon ts'nlüó_
nesterek !'{i r telj€sen el}ragytó'Jc az úg:ynevezett kie5ész1tó sportot, nely alatt a cBu.k]'ó.rl-
vásnak ne8fe1e1óen a csu.lílót erósiüő 57akor1atokat érte tüét-,/birkózás,- tornaló./.
19o2-ben neajo]enik lovag Ar-Low GuszLáY karrJ'kőn1rve, igen kiti'xo J.oB1lnls üech!1k€(i és nód-BzeTtaDi tartalroáral' esznoi álláBfogla1ásával. - Fé4yképee ábrái Ís goA1tottok leEórüésb6h-
Bok he].ye!' ahol nen volt vlvóneater' ebból a köryvíól- üanultak a viYÁB !8Jo!aó1;
A vivágoktatás a üökéJ.6te6 táb- és kéztecbdka kia1alr1tá8ára 1ránYu].t. NaFí ktilönbBéL.ho8y a klaBé.BzéleB rrivóáuásból neocsak az €lőretépésb' ug:náEt, Í1töIás t"taLi"to! tá]<:'ha_
nom a távolBáBt artást, a bábTafelé Yé8zett 8yakorlatokaÉ iá. A kö4Yökbőr való üulzoütaana8ylvü pengov€zetést fokozatoaa! csökken't€tték éB az ellen ragyo8óan alkai_oaztá} a, aíó-
Yá'sásgkgb. _rJdo}goztát a bávoJ_Bágbo topÁ-s tech'}lkáJát és a tenpóia-íBe.n Da&y suryt náryáz_tek. Á kardot alkarból vezeülk' de s zéropb'ez Jut á c6u}]ó éB áz uJják nrrniha r"s. 4 !áro-vitő lgtÁsu prln-socond-k\rint reudszerró]. fokózatoBan ábtérnek wáit-terc rándszerreaDéfkiil azo!'ban' hogy az előzőt eldobná.k.

A_ vlvóuestelek 
- 
kízárólaB vivással foglalkoztak. Eg-yebeln klvótol dr. Gerenteér lászló,

a}1 !i!_t kíváló-atléta' elsónek foglalkozik áttatáioB testedzésBel. Á tenpóval azonbaáEá-r BaIbageütl és Á_t'low 1B foglalkozik k{nJrvében. l'ozEá6tan1 éB é1ettarú iaelarázatokat
obben. aE 1dőben !0éB neD1gen tálálu-n}, 

- 
a. s'pórtazerü erötnoarol-Áen eoiát oTv;ÉíutuD}. ui"-d.eD.k1tazérdeke1'horyEitketl!anú]J'réanen62,ho8y}to8.JaD'.

A két }iáború közötb az ú.gylrevezott ''Eá8odik félyko]Pbantt tovább fe-ilőait} a vlvó_s. 6IőEoEJ-üÍ gzt a HoTbhJr-kor'szakban élén_ken é1ó párbaj hás-yonáqy. !ÍggalatcrrÍ a EPoTI é8 rqúr*aiá -_nyo!án ne!'csak kÍváló vlYók' ile klváló v-lvó&e8teÍék egósz sóra j€lenik BoB. Tö}b vÍíókönrvszüIetík,a vl}áqo+' d€ D'tlldéryíhe az Jellenző, hogy á korszerü"odza;;ódB;;r;k;t iéi-;;;"'
l1lry1*!áTl' k{?áTó].a8 vÍvóByakorlatokka1- fo8la1koznakr Á naE-yszorü GeIlór*Tonaaoczy-fóIefart-börpárba J tól. könJrv ' nely lagyoBó felépltése' vasIog1kálá nlatt ruég Ea 18 a neáteI_llépzÖ üa!&oryve ' szitltén 11y9!.' p+.' h1baJavitásokkat 

' rávózető srakorlato}&at nonÉ6en
f o6lal}o!l]r' bár iró1 nagyszérüán- érüettek-ebhez.
Is.nét n€g. kol-l enl1tent dr. Gero)ltaéTt' ak1 köq1rrróben elsőkónt aJánlJa a v1vókruk K.)reaELg1!')r.aszbika könyvé t.,/ B€ngleBi tés' á1 táláJxos áüóképesség. /
G.ere!t6éT- kezd onérye zf sére a néts tőrv1vÁ8on épi.uő párbaJtőrvlvás ls kezd üórt hód1L'lIú.
obDon kéErb_b nagy Bzetepo van llaJno Edoaldo olasz vivóeeEtor roun]<áagáRának. Párbl-jLor6_
zolJxk_ !'agyobb lgltrzotkoz1 s1keIeket érnok €1' n1!t üőrözőilk. Női tőrvífosu.nt szl"nbérr él-
Yg'raQq en€lkedi_k. Meaje]étrlk a f1€s5' a ].erohatró táLnadás és laBsaa koEd té!ü hódlüant/o.r...PoBEa saDdor' ollJlpial ba jno}Cul!} bábonrs 1áb8éI"ü1áge rniatt e}6ők közötb kezdte aIkal-\azrll .
jeg_ a két v1lfuMború közöttl ra8)'_oBó +uglst .\rlvóBárt 

a 
' 

sen rnós orazÁ$ok Ylvól' nÜn Íots-
l:lI:ÍT|'I}*"!ogBn ' . 

leldaz ereaeí xIesészltő sporEo}rkaí, éE ha a sport írÁaii -Áz,,re totüőt,gzoTa&ogagbll va&r éPpen lBkola1- vasy.katoDaÍ testnevelés1 oktjatáÁ keretéb€n több 3l'ort-'a8aL Ís rrztek' alkere1ket eIsősorbarr k1váló té chtxtkáJu]orak köBzöDhettók.

^ 
eásodÍk vt]áahábolú utálx !é8i vÍvó8á-ralá_nk üovább ba]-u'o!ta ra8yo8ó B1k6Toib, 79,l?'_I999-ea

]*9t :l.T9g1\_fé lrykornak'| szóretík neve_zní. Igazl óriáa1 sir."iátJi aJ'].-;i; ierrc.1i|árr<LoF_ éB PáxbaJ tÓrvlváBuDk. 
_ l v1llarrygép bevezeüéeéné1 etBók között térün} Át'arrrra}r Éaezná--LaEaT&',,lBoJl Jó ered-né''t{re]r ile nár.erönlót1le6 kÍssó teDaradujrk. uáT ebben az ldi]szakbannegkezdÓdl-k a nagy nelz'Jtközi v1vó átalakulás 

' 
a lgn8JelI !la'ld Bzovlet v1vógport előreüö-TéEo az oJáBz' ltrajd francla vlvás ,/1d'ő1egoa t?/ vteszÁóséie. -

Ebbetr az 1dó6zakban ál]aei tánogatáBBaf 
' 

vagy d1sBzÍder16sk útJán tanIbJu-k víYD1 a YlláAob.nl8 ltthon Eziin€üel a y1vónosLer képzéa. Bár'' nó a apor'tolók aááno, u r.i r r."oo r.ra " íó; 'sok tehotsé8€t von e1 kardv1Yá gu-Elrt ó 1. I6en eokan r'bo vuezlt rrsyárónr'E_Dár6áíi,in Áír.Lr€llüet é6 kars'v1váBu { v1asuaéséEe helJ.átt a v1vósporü vlsezaeá6sér81 táazElii"t.
A lengyelek.' n-aJd a mlnden fe8]nrerben nagygze!üon feljövó Ezovl*t sportolok 8llioTü-sikeÉ-ro nalllloln'ax. ÁLsBé káave Ee8l.oalu.l a gzoyJet-alkerok e]enzése. Sokan cask a nag:yBzcrü fL-zlka1 f€Jkészülá€t, tátYs a nár kéez versei;izőin-ke ü veülk uIá Áalronogán n"i]v_ ií'zttat 'es-torb.rlás€klrok' nás o}i pedlg es'általán nem ha;Janoót . i<.'""'" "ú_;a;é"frJJ.i-i'Éil' i e]fosad;1.
E6.yes
v1vás
hogy a

mesberek a ter:hnlka rovására gyors eredményt akarnak e}érnj-livo Uvl v^ (a vEiljlllr l lt"t1 J-9Va''ija1l-.d' tsJUr.iJ eTeqrirenyÜ aKarnaK eJ-ernJ-natura]ízmus"r)a haj-t eg:yszertis:. tés1 tcirokvései csak ábmeneb1szovjet vlv k nemcsak fíztkía. hanElm tec.hnJkn'l tor'.íilpl;pn icrs.zovJet vlv k nemcsak fíz1k1a, hanem techn1kaí beriileben ís
és bár láthato, ho61y a
;je1Iegiiek' oclajubuÍrk'
sok esebben ellra6ynakD1ntob /jobban álLJrak a lábuko!' eg.y nsulyban va'rnai, sor<at-vé,í""!r.-"Iu.7.'--"' '

Észre'kell vellÉ'au otrba]r' hoPJ a 4pfiy eTed@éltyeke t e1éTii szov,J.t éB mj]FÍar. EpoTtol k 81-fiel.o-LEeE nej! l('lzal'Öla8 a kicflesz1t sporLok bevezctésc nlat;l, rLék el , haner aI'a.k a naBy-szeTii LechnikáJtak & sz nhették' ane1y_ tenp jukat éE taktlkájl <at 6y z 1e;;e 
""eii.t[.l iá-ls.Ü!1.at kiizd s z e 11ornii.kaek.
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:{rr<-v hlllrr 161110 u'o.lban cbböf azL a kdvctkczteEéUt leyonni ' ho5xl c8{rk vivIú kol].. es keJl
üiÍátiii á heJycr'r, józan középutat és nogJi'vttr'r_ri az ahioz vezotö üdcbllka1 éE f1zik8'1 kö-
.iilmér1yekot.

l nAgy Bzámbun ro(,gjelonő \.iYóköDJvek ,/d'r. Bay, _B6ke-Po1gár' vasa Inre' ru].9y19s,/_ b1zoqytü-
iák.-Lc,ev rrród"e ze 1.báni-t e c.0'n1'k ai tudá6brr!' njnós blány és 1Bon ér{e.LgB ttretodjLai Lartalloa
i..o'sooüÍ' LÁazJÜ nernré6 í]€gjelont .d dn'yvének le, a'noly az oktaüáE torén og'yodi.üálló üapasz-
ta1atokAt' 11Iobve nódEzcrokeL közöI.

lz ú_l azakkönvvek náI. réÚzleLcse! fo8la1kozÁak !ávezeüéaBol' h1baJavltássalt pBz1c}lkat
tópióaeel, kiógéezltő spoTtokka1 és a négy1dószakoa edzéerendazorrell

P6.111ze 1 Bya}orlaü1 tudá!9t sennlkóppcr] aen hglyo L t€Elthetlk a kölsrvekI ozért_ kétsé8 ktviil
n.É} jereiiasesü az ujra betndu1ó iréstorképzée. EnJtek 8yakorlatl haezna azonban né5 csa}
kéáőbÚ Jo lell tkezhe t.
fielveB lottle trrláa' }ra élvonalbet1 Y1vóne6tereink közelebbről és a ho1yszinen tenulEályoz-
hatíák a v1Iág élvóoalbel1 vlvólre!0ze Lolnek odzéso1t!

ltláat tett foB]'al]rÍ tehát é9 nJruBod.tan Dondhütju]ít ho8y €alué s{üód3 zeTüanu-lkban bizonyos
slkerteJ-onsé gek o.Ilenére lE f6jlődó8 tapaezualbató.

Hogyan ko11 banÍtan1 ua?

N'onr vá}ogabot
més akkor ls'
Jet spor ol k
bokab/.

2* Nagy gond.ob koll
Iásera 

' 
támad.áo

1, Nen loheb elégsé
távolstigr l val

A vlv nak nÍncs szi.ikségo lts lyemol 't 1zonzatra, az hábrányos nok1 és bud_onásul koll
vena1, hogy nomcsak álLalános-áll képesséBf r hanem v1v áIl képességra Yan sziikoége1
azt, pgd1g sok vivással lehob megszel'eznj .

4. IB!ét fokoznl koll az lskolavÍvásbalt az agBz 6leÍ[1ságe t és nár it loBlkus BoDdolkodÉs-
ra kelt nev lní a veraenyz t /bakt1ka/.

5. U'1ra to'éR kell tal]iban1 a vlv kat a n dBzeres assz záara, az lEkolában b8lulbak bogya-- - k rlásáia s alkalÜazásáIa' a lDoater orTg fígJetJen' Ioé6 ba r,z ÍBkolavivá_g id Jét 'r -
vidlti ls \eE azv,el.

6. l nésyld BzakoB odzésTendszont vÍv{rezon4el koft néznL. Alapozás neBc8ak fi'lkal' ban6n
tech]r]k8t rt l nben ls van. A techaiko lBllétté6étt lllgtve ta]rítását 18 fokoza oBan
vl5'yi.i-k az &lgzeriillok rr Yezett' dg nohéz 6yakor1atokr l az Í16zet t ekre' D'o4 feloJd.:.
kezíe eI a n-agy versenyok 61 tt a psztch1kaí Í:olk sz1t ar l' az nb{zalon fokozáeár l
een. ,/VersenJ1al ezakbah az iBkolaviváEbao js s1kgrélné4yt kefl 4yuJtanl. a tan1bvá4pak.
nert 5rakrrrn el fordul' hogy ellerr}cez eaotben gátlásoa lesz./

7i ]b8follbosab} foladate a lresbernék' hog} a tan1L'\rá y flzÍkalt pezlc}r1kaÍ é5 s'o.tloBl
adoüb6átsa1t a leBneeszebbnen kfu vogye l'l'Byeleube 

' 
a fetJétsz1té8t arra épltEo' koalYét

cg1nálJon a ]rly nak és tudatositea benne' hogy a rrívá6 kett jiik k zaiB r0u!káJa.

l&lkor n dgzertad lvekr l brrszélibk' feltétlerrii1 boszélniink kell az ezek végr'ehal tÁsátgátt ki'riunélyokr l l'a' me'rt Bokszor nen a helyoe rrunJ<a h1árrya1 hanon a ki'riiJ-nényák noa-
tohaBfua Dlatt larad:rak el az orednények.

lllndon egyesi.iJ e b{i_u} , az ug]ro'bve z 1'b nagJ erycBÜ]et,ek vÍv tor e 1B' k1csl' kol zeriitlen.
olnJla8ztíka' esoportos bém6L6Bttés' falazás' n dlrzoreg aesz zás, d6 xué8 a hetyee távon
tairtélr l kofáztatás te aokszoT nohézséBbe ijLktj zlk'l ezt a ]eg.lobb szeÍVezée nollott 6eu
leho t vé8rehajtanL.
xég nagy klubJaÍn} 6010 tudJá.k r" ndszdrc66n hiztosl'tsnl a ktegé6z1t odzéBokhoz a eporbpá-
Iyát' ho1oLt ezt ne8Ezoktatnl' ne8li!zor'otLobnl rlon váJogcbotL 6zlnLen kozdíjd felaalat.

f, zép_ s klB égyeoiilotetn.k /koYés Yarr,/ c6ak hetJ. hárots edzést tsTtaru)k, all na lrár. kev e
az é lvonalba Jubá6boz.

r9

l. Á flzi-kaí f tkész1téB fonloB. Do n6e a vl'vás roYáBáÍar j.z általános fizíkai képoss gok,- az et , iigyesBég ' 5loraaság éa Átl képooség megozorzése, nogtartása cél' do az 8yén1
adobtBágok noeazenen f l8yoIenbevé oléve1.

Bzínben. kel]_ ezt kozden1' hanem f cél IegyoTL e% a 6portÍsko1á1nkban
ha &z alapveb vivásbeclinika1 képzésb f kevésobbeb kapnak q mlllu /a szw-
nen váIogábobb szinton| hanem sész f1aba]orr kezd.Ík a kÍegészLb' spo]}_

ford.ÍLanÍ a vtyás bechn1káÍ képzéséro, a Iáb- és kézmunka sezehango-
és 

.véclolom 
kcizben au og:yons ly leg vására.

hangorilyozn1, an1ban1 l-s kgll' a rÍbnus-váIbásb és a bern'p ban' holyen
1nd"ttág f ontosságá .



Egyer1 BportvezeLilk rnég..niirrtrip; rníncierráron g-yors eredrrrényre bijrekar]nek. Ez i}en ose ben r{nyclnja be\regét az ed.z E és ve;r'serrynok rrrrrnkgjára.' /^ Jb tochrr{ka meggzerr,éia hosszu ld.eítiturtl Tu+q' bÍzonyoÍl furltip; Íl ÍjJorÍ.jaság; fejlerrztésévej_' pongyota vivással her.marabb g1 le*
.ireÜ jut'n1../

Á gyakralr k1fot{ásol}'at vivÓfe ls zerelésok 1nd.okolablanuf- drágáts.

Noiu u olsosclrb&rr edz lrilr tuIberhi:.ltebbck -a szovjeb eclzíjknél. ElbiráláÉ}ulgráI neln ríbka,tro6y 6yakor'Iab rrélkiil1 képos1béBiiket' jobban oo ár;ilcr nÍrrt a nag:y 5yakorlabrit.
.hrrcsir szokás.l hot'jJ_ ebborr a epor'bá6barr, aho]- a mesber és tanJbvár\r sokszor egy éleben áb
c1c.r}gtrzrral< c51ni |' a}ru-L a. ebt,tué6os ig sok évlg,1o16oz1.k, irog:.y váIogatobb lo ur'. aZ 6t1_zok}re} csa'k év'es sr,erzodésokub xcí nek. Ezért sokan irem tártJÁL b1z.t e, konol}'"páíyárratr ar
odztískcidégt.

l vlvásoktiltással fogla]_koz k bisz ában vanrrak azzal, hogy arn1lyerr kcinnyti lej.rn1 az edzé-
!rk..elve1t ' 'oly'an nehéz, ogéuz emberb klvánrj szolleml és f1zÍka1 rrunká igérryoL az abban
fogl.a1tak vég;retra!basa. B_a;i1911, ei.felsorolt rrkad.áIyok folyana oo elhár1táuur"nr,oly zcínn"e1IvEJ.qA vqE V9t)r 9ll{]tJ v(l'Et.f,,. r) .JlL('.iJ 

' 
' .t .r vlbUl.-(JlL al"naLLÍJ.lJrUff' I oJyal[i1 IJ(JB errrarJ-I;aBa 

' 
IJIo1v ,i onpe

|Por'bvezo ink f,zÍvos nr.urkájá!-iqiény]i' seruu1vol sén kcinrryobb, ne' m"gy Áa" r t';!";}'..u;t'a4YVp Jjllqg\q.JÍ: -ti"lvi.*t Ücrrull.lvuJ- i't'lu 6L1tltl1ytlUU' Itc l ll1e6y ltra.rol rrolnapra.

T:g:**{:"i:::sg _"ugT 3 fp:Tl,+B lráhbl gzorebeb, 16lkoso,1és segltheb ;ínk;b-""sy;1í"ái'.
1r:'| rilrJr.et gzembÉ]n va1Ó }roIy á.Llásra.

é*4 
'

Tr pusi egészségtigyi zsebktinyv

t.,"a""*r:ío[H'u$*:í"$gi|it 1emorteb1, meeel zéstikre az elleniik val vé,leke zéshez lryuJt,

l'Tr pus1 egészségiisyí zsebk nyvn Cr

lrtjteber' anl_a n{Pokban a Med.lcina kÍad. gondozásábarr. Jelenb meg. Nem blá nyozhat ez aktirryv esyotlen tr pusokra 1nrLu1 utáz -"'dnpát;;áy"It 
s_"s_o'uá3áto:_l

A kcjnvv megsziiletéeét olya.n eseménye_t.gulsgtték, 
'}1|- a k nyv bevezeb ;éuen tlr.Yárn'al I'ereíc rrJai 1'n9"á* * fo.''"tr s rb r i :szába.tulb afríkai, ázsíaí s dé]amerJka!orszá8okkal az eIYÍhi1t évek goriíír n:.árárcuÍ-t-árpro*á"i"i, ke::esked.e.l.mÍ, sporb és ku.lburáIJkagcso'laba1 révén tcjbbezer mag'y_a-r: áI1amporgár-ub;;ik rencj.szrjroÍien rcjvÍd.etrb és hosgzabb

**1:'"''-"^'l:P}"r klírnáJu orszá}"okbq. s-enneÉ budatábarr felbét1á"tiÍ sztikséges, ho6y elosz-IassuJC B tr pus1 bebe6s gek gy 611ttratatlansáBás "t szÓ.1 t vJá_eíicépze'rÁEáxát.-; ''
A szerz a tr pust- k11ma f ldrajz{ é* uiorpg],5L!- ,sajátosságalval g kérd.ése1rre.1.. fo61a_Lko*.zj'k' l'anácsokat ad a b::é'rrusl utázásra k.észtiÍÍjkpnÉl"r,,rgyun rendezkedjenek tlo rr,.egér:kezésii}utárr, hcfi.yÍ.tn ijltcjzkijd'js+ut és.hogyan-"o''o'"azé.lr be íaát iun*" oiuiiorrrrkab. Befe;jezésiil is r.]betÍ a br: pusí és szrJ'bbrripusÍ oíázagor.- r.eBfo;toá" u-n<tlrt;aít.

.?



Melyik a l"gnépszerr'Íbb sportág ?

A r'rrvÁs I{EIYE Á sPoRTor xÖzÖtt

RoDitk1Yii1 éTd k 6 Btatiszttkáb k aiil ogzbTá]d lqptá-rBrrlk, aZ t1En Ea'rdj: lros ..r0 8J o-
reut soárla, anory tii7rr á ;'ift-é;i_Á6iÓ-spo"t 

'slÁtruzi1xá3át 
r'ani:rffiÍT-Effig tkez adá d

doriilJl k kit

JolonleA lrltxteAy 
'h: 

i]-l.l. cj!b6r', LobáL faild8oly n} nép6EEé8ének nlntc8y tizodr -
"'. toÁiái[o'ír. tar,t'E1kávosté rendszereÁen spor ta}, u'Bgpedlg o]yan lpgrtfuEal' aue]y t
;;".Iiil;"l-;;;rthat gáA 

']op3rhat 
6ágir alaLt -iiznok. l lndon]d arrEr' Bondolba t 

' 
hogJ a fut-

ííri"'i '"i ;-Í;fit'bb_hí";. lrni',i ui ulanti f6lsorofásbau olvasbat,1y! , - 
5:z tévodés' aní

nár rép l;a ki'z1o ért dotog. lloBlepotést }olthot az 16| hog-J a aport]tiYéazok - 
és a spoTt-

horgásZo.r Í':.áma nlbon o!st!ua. Dg Einde]r v1Y koblét nc8dobo8tat}rat J a az'a 9élx' ho& a vl-
"Ái''áo"iiÁi tiz<it sLá!" u;gsze fcliil- ifja a jéghok1zok, kor'csolyáz k, evozíísiik s a kenu-
;;k'-i; jáÉ;.a"u,;.ai. r'ut 

"o 
a fo fsorolásban-a-viv k a'29. holyet foÉ]a}Já]r e1, éa ha

csa az-olt-npla1 6por' Á aha vogBzij} lzánitásba, atkoT I0éPj kedvo ! bb a holyzotr na1b ak-
kor lB. a so}rgndbén a el 8portfuunl.

Ha podtg qz n Zzti}, hoBy &z etsyes tsportá8hkat háDy oBzáBban iilik' ak-]íor a 6oF
::gu.roun-a-wíEs 

_Á 
rs.-nu1iet Íá5}at;á- er, irert f+ orozfuban varr ]rlrl. -Lo]:orn,. vun Yi'v tnest;e'c

érr van viv rtz votBé6. l{d itt te-c!]aÉ uz ri]'inpiuj Bpo.rbá8ak:lb t kiD Jii].' akkor:_a go].:í'eí!l-
báu'_Iz._h"Lven á11 á_YNár. arni ektaEál6an cafofja tr'lt a réEi rosBzakaratu v dat' hoi;y a
vlvás oxclu;1v rDort. {l tlr]'áItsásoB ooztáIyok sportla. l Borr ndben l"tt 1a negsro s v1v{.F
ioÁált'l"iartux á v1[rrr'Jázáet, a-IovagJáetl a nrá[, a kéz1labdáb ég ag evozégt.

Á sporj,1g-"gll95i-epé c
ml'Llliilgulr

1r Kr:rsár].,"lbd.a

?t itciplabda

5, Labd.ar'rigárr

4. Spor 1tivérrzob

5. Éporthortiászab
6. Asztallbonlsz
7* At}éb1ka
. Golf

9. Unzás
10. Tonlsz
29 - V1vá.l

}1. Jér gkc'lrtrrlgo zrá.3

42. Íirrozés
41.- KaJak*konu

Nernz,e,ti .s.z Syel.ts oFeE
Ezfunat

A létlka
T,abcIariigás
Kosár1abai.a
Ötrc;Iv1vá.s

Rciplatrda
Kcré}'1ár
Usz á$
Asztali on1Íiz
SporL-lciv s zob
firi.1.;1erne 1é s
Vi'rrás
VJ. bor] ázáB
Lc,va8Iás
Evezég

65 "O l.
65"0 2.
25.8 1 ,

25,5 4t
24,4 5.
'2'.2.-5 6.
Lg.5 ?,
15.0 B.
10.5 9.
10.5
I.6
1.2
O.7
O'2

10.
J-6.

18.
20,
28.

,T.+J

L'5
ti,>-'7

LI7
l.o8
LÖ',7

gR

)8
t)4

)5
?4
67
6i!
4r)

, clfl ,.l r:ii rBíl Í{e g
Ir'.e{{a(i 0lit ada r)Jr

K'l"o]-1 Kálnál!

Á Írtat;í sl1tl.ka }'rei Iyosoégéríj1 terlné,qretr:rren n1ncB m clrurk nyÍlatltozni
Vol-na tufuii, r.l fe'Irné'r{.lst alikor'., nllye1 kijrti]-mérryBk kC)z.ijtb v gezLék n a
r bénylege,s á]_].apot,okat r: gz,ibebbék-o?

al



Mester a szers zárnaival
. Á Vlv sztiv bB B Edz b1zottoá8a által Íd nként .ne8rendezéa]:e kerii]" eatz Í bovábbkéD-

zéa korgt l,on ez áv ÁprilJ's 29_é! s z eb L é'a z1 esterotlz tartott érdokos 7Ártékea be4rtat ol ad'átst a nemrégiben ltB.lolont E az lÍTs áIbaL az Y loR-lobb sDortk nv_v ro k11rt llEziist8erglyl| diJá elq)rert v1vas és oktatáBa c1_Di.i kaiDJryé!'ek eg}r't reizo*rÍa
cEoporEog ol(batá6 lll d.s zorérsL.

Bzab !ászl 42 élr s p da8 É!1a1 Eitbra tekLu't vl'BBza. Mostore santellÍ Ítauano !s-Y s olasz v1v tlgrjbor - ilagyarországon a kolazerii viváB eaa1ap1t la - volt. Szab !ászlaz .\youaloka1! o]1ndulva feJlesztetto ki a Eaga e8_yé!i okta Ágl E d_azorréb' B ez?a]- kápez-ts kí r8ygb E1 k1ublában azt a 6ok_5ok nevea tanl vár1yát ' akl} ki'ziil Doe elfu E B tla ls_ ak*tlv ta8Ja ]riv kero iiDtnskr

Bgjnáta osau kevás odz ..voli Jolon az el ad_áson' B ez nogintcaak az girz k o8'5, T Ézé_pok a k 'zijnbiieság t r 61Bz ráua.
szab e dazor nek aIapvet tét le az' hog-y a 6za1oa1 réBz baDttása el tt b.ossz

Íd. B keTesz ij.l csak a készaégeket fojlegzti szá_eos rávozot 8yakorla alvaI. Áz rznok-op-Luá1i8 f J1eBzbése no11ett ole relilii folxtoBsfuun8} a wv éri r ttte3resztésél beltJa.-triiI t'logeB_ oBJré!1- n dazeroÍvol vezob1 bg taD1bvályal a vlv eozBÁs títtalua, ozzet bídal-
Ja at a rab nrllÍa ég a pe!8eYezotéB k zdetí !'etr zBéBeLt. Itt érzéke]tetl a vlvás ij touvál-fozáaal ' a a bávolBé8tar'táB fontosgágát.

szab Iászl sok k*Ée6tt eszk zzeJ.
].*$ Éq !í'{oe.'r yuk' 6iuirtrláatag' pongéro
k'lilÍ t rcik s kard.ok-stb. . Ebb. -Sz_ersá{'at
anl-nt Poleár J zsef az ed.; bÍzottsáq olnci]r

d.olgozÍk. Segéd"eszkozel- labd.ák, borcitt DonRék.huzo b pengef ord.lbásb JeLz nyífak' kosarnáI-'
CLolBoz1k. Segéd"eszkozeL labd.ák' borcitt DonRékhuzo b -pengef ord.lbásb JeLz nyítair, kosBrnáI-
sokasága o&y ogész as'balt f gIal ak 1o. g:Órok s.kard-ok s b.' Bbb. Szorszámai sokasága ogy ogész agátatt f glal ak ]o. sPolgár J zsef az ed.á b1zottság olncike baIál an'ési;gyozbot ''mesbái u_áí."á"á''Ár-

YBf.tt.

Elvo' irog'y. 3_ 5éPossé8eke t konpl x á don ké1I f Jle8zteDí. Nen to'T kijl n-kÍiliin or .gyortBaaa8l va8y áIJ-ÓképegBég1 lapokat ' halen ozeket' valan1nt a' iiByeBBéBet a6y ceokorba'fo81a1va ada8olJar EzenktviiJ- o1ndeab 1, am1 a vívá_s 
-flz1kai 

t taktíiá1 és-pszi_cÉíkat sziik-
oégle te 

' aal valaIit.
Qyatorlataí ziin! 91nan1kue. .A. noBfo]ol ÍÍzíkaÍ kápeeségok feJlosztésénél a kaTlzon-rar a tlglalzqnra' az ac.b':L-Losz1 1nax efŐg1 6érol a cBukl k ée az u.l.1ak nozEékonwsÁrár'abe{ozí' 9_ suly!: tz l készlt _ to}ráb a szablai gyakorlat k ot bi - anya! ers'soitungond olatébresz t k. Uta ég -1rarryt ro_rrtat az edz k B2áll,6ra ' hogv al á1vek-e"E"ár8ii- t""ta-sa nellebt lla8u}.-Íg t]'?8ot]l s{rJát6ágoo syakor}a baika alák1ts'ák lr1, s ez ánoai-rg r"i.attfontost-!o!b n1n en11tit a klasszilcle -iiváe nozgása nen nLnd'1g Éarártoii.r<_á 

'á"i 
fuá:-qTots,alkFE1 saJátc 8ágaival.ll 

- 
De 4é8 eDllél 16 tovább n gyt l|Nen Iebet ráer t etrL a ta-

+9.v'.s.{o5r's a kJ.asszlkua nol ák gl íráEaLt'.hq azok elI6Dt tbon vannak alkabí' saJá oesA-BaÍr arr n uB'yalrakkor b.ozzáÍiizlt lla k voteln 4Yek azonban nÍndon Bstben neA k611'BzablÁk
l18od-né\yei!k. h9tÉTÁt!]' I'z e]. kászLt oktatáaát tt'bbqÍíre az u tinzásra aptIr ret. urnt--neato! nen aokat beszél' han ! bénu at' ne]:t elr Iényegesen fo3ékonyabbák ebben-a korLba!, a Syor:ek k.

_ 
^ 

beluta otb é8 nogvitatott ar1yag elo sorban a csopor og oktabá5 n dBze! v61 foElál-Lolo t. r''J616!rkoz tanul .k6zdetÍ ld gz.}áDak aqyagáb ádta, azt az aryagot, anoly iettlgBzÍ a nrveldéko a Bza}E'al Bu'nka nogkezdésérg.

- ._ _u tl6z re klYál 
' s onnok a !'e6val EltáBa ols sorban a spor ískolá} kozd'6 1 évlárata-lnál lghe sé89a. Áryagának sokfél s Eot Byakorllatl" tanácsadásÁ1, naJil a tenatl}áJa "fgÍur-

.ÚlIJa a.azaiv t8 8 áltaI- ii6s zeáIlitot E és_áeroréglben a sporb1tskoíák Ézá-nár.a xtaaoit tanter-YJ. es nÖ(lsz rEan1 lEor]d.olegojaat.

Saéke1yhÍdy Ttbo:r

e



Kedves Spor-Ítársak!

.{',kcjv,e.tkez B portf1,1.meic.,ksl1.csinzé,sÉ b .Lavasol'iu{r

sp.4$gruar! JrJ,uurg

l. Kardlocktr fel.s fokon

Pézsa Tíbor ollmplkon ég Sziics János megbered-z k zreniik ,lésével sz1nvonaIas Íg-kola látila .
Rend.eztg t Dobre.Í Gyclr6y
Vr:b1tés1 Íd l í2o perc

e. Hungá1.].q KuDd kardvivo verBolly

^z 
L9?I. évÍ Hl'.n8ár'la Kupa kal\lvlv YoTa I{y d okulgJt rrn f1]-Big.

lsnal6z ! Dobrai eJ.itT&r
vQtiE 81 Ldtíl 14 porc

't 
A Lar:dvl"véÚj. alaDfok\i oktatáI]a

Bot[61og1b 8l'uJxas ztÍkji]- _8_Jak_orla bok 
' 

6r6BLt 8-Jakorla ok' laJd B8zst6!t Eyg.kot*.lato}. Iát}tat k t arrn'ene ts z o ri.i T ndBzolbo!.
Irta' d.(.' Bay Bála és sziice Jáo.os
RendozLo! Popper Inro
vétltéBl Ld t 40 perc

4r Á kar.d'v1vá8 ka'zépfolqi ok atÁ3a
Ebbo! a f1lnboE a tuJ.a JdonJéppení - lr,Lotavtvás lÁ hat . B eutatJa a f616 - kijz p.

8o. - als .vo)El.'t' vál.t- |ogá9!r. Yált Bzu!áBl;I iités ryakorlabcEoporto 
' 

-osgIoz seket, najd'a konr'encíoniilis ByakQb]atok :Lábha k.
Ir a] dx. Bay Béla s Bziics Jrinos
Rondou te s Polper lnr.e
Votltésl Íd ! 2, perc

2c tJ!rJrl]rá'g. a.Ltr,pf.oka

Belnubatjir a L r régzclÍb s mérobe1;,
vrldágeke .
Irbat drr Bay Béla és Háb$zegl. J zsel
llondozto t Popper. Imro
Vet,lttisi 1c1 r 2-2 perc

naJd" az al.apfolní gyakorta okab, á.road.ásolra r

Fr. V,llÉgErjEokok a p&ton
Bemul;atja a laÉ';J/a.r v'á1o51atobb feIkésztiléséb, uraJd' a

nal. .
Irbat d1'. Bay Béla
Rondeztet Pcpper: lmre
Vob j. tés1 1d t 28 1lerc

7. :e$.$LÜj{:]11i6

VR fér'fl ég n 1 versonyszá*

Á fl-lmgn lá.t}rab 1skola. a.PárbaJbiir'vívás 1'es96yszoriibb akcJ- Jára az oB,./BnCIB BZ1l-rítsra épi.il fe1, op;észen a,z .ísszol;ett, ntafanszl-nbii ax roÍctg.
szaki,alrácsad. t dT. biry géla
Rendeztet Dcmokog Átb1la
votÍtéet Íd' l 18 perc

Ár,rllÁtvos uÁx--
1r EY Í.eJl.egzté,q

Á fllm ábtekl-ntÁ képet nyuJt az or feJ1oozLés buci_omlin-;os alapossággal elonzel,t
mr5t1naero.tr 1 ég bemutatJa' az er "n veléséro szotgá:_ l-zome r1kiis, 1zotonraií'-rntár.meáíá*
I j.,s gyakorlaboka t.
Rendez t Domokos At íla
Vet1bésl 1d. l }o pelrc

:!t
i

I

i
i

i

t



,,]. D' adíllmí.rE o3í:ÍJ:rért__ 
n-Fr_'' eu, áltóképossétjBe I ninb íÍzlkaL képo6sé8go1 fog1a].kozLk.

RerrLLezól EaÍ,l"; i f;furdor -

V€tiLé.'l' idi, ! j7 !erc
5. Löaiát.lir

"l'fílB az €I\i - I'uga}ÚlaB6ág.-, ryoroae á6 foutogaá8ávat foglatkozÍkl iTánJolvéket
ud a t:!aL:rJok }épe'l$é60inek f€JleÍlzüeBerg'
Rt,rr'Irll,.ij r tiiill gr lágz1ó
vetlt,Ll.i L td'ő ! u p6xc

4. B.il lrg-:-96É!I!lÉE
A fib pr<'rpa6á1Ja az e8észséBg6 é1obnód azii}sé5oseégó t ' a mozgás f,o!'tosgá'aái'

Pt r'rieaór Donokos .[tLj.Ie
Vetj1tjó'ql Idő t 14. porc

!' ToÍtratofirn rré1kü11 1Ekolá'k t6stqeve1ég1 oktatága

A flfn beüutaüja' hoByan leheb 1llet'vo'.bogy kotl testneveléEl órát tartaDj
61y51 6lsó l'&tsozatű iskol.ákbAÍt ' ahol' n1ncB tornateren'
Rei ező r Dolokos Attíla
vet1té91 ldó t u perc

6. soorlnoza1k Í, L9611 v6t1bésÍ Íü-- 4J perc

Sporinozalk II. ]-96'! v6t1üé51 1'1ő ' 28 p€lrc

spolt&ouaik 1964. votltésl időt ,B poro

Bpórtnozai! I. 1965r tlet1tésl Íóő! 20 po"q

Sporhnozaik IÍ. 1965. vettüéBt ldót 2' pera

sporbnozalk 1966. vot1té61 ídó' 26 perc

Ez6k az öBBzoáIlttáÉok az adott év 168óÍdeke9ebb' I€BizPal_uasabb á6 logklcmolkg_
,1óbb e86nóny€Ít üarta]&azzák.

^ 
fL]-ogk a sportfllE 8üut11óban kölcBönözhgtók' Bp. EII. üarBÍtBui6ot' Halos

á'.:y$r"n-tÍit;Í^rárIiái'i'eái*aíj_i6ia"""tán-! 
"qpra, vía0Í(án 5 napra órBón]rént á8y.l'Íl'..án

Eroclmérqyes sportolás t kivánunkl
sPoRrPRoPÁGÁ}tDÁ v Ána ra{

vIVÓ I{IRADÓ a Mi.rfi.yar: V1v' szovetsé5 }r1vilbEl1os lapJa. Szrrrkeszt1 a I]zel-r]teszt BJ.aotbsírq!. 
.

,jzaks zeyk"etlztBr'ijliír,;r sÁnáo". szcrx6szt z székel.yhí.]y T:i.bc,r. íjztrrk'egz.t,(írlágr a {1'g.rar V1'r
s; ;átoog 1rÍrra i'1''Ío'; lr.e]yÍs rre r }jr.rr1apest, V. Rrrgeí:'tlor[1 házaspái] u. f.. Telclf c'nt j-J 4-Í-i00;
119_0tJ0. K.l.adJlr.r ir flportpropa51a:rd.a Vlr]_l'al'ab, BP: xI'Y. rgt,ván.mezeL ut 1.
Feío1 s k.J.a<]. r PécsJ. Tíbcrt" 

'i_a)i"gr'rL . * 'Icrjoc'ztJ rl M;lg;,-al: Posba. E_l' .f]ízet}ie bíi b;irne17_
poslbah1.vilLa.l'rláI, n Lir;,*La tlir'Íapiíz.Lebolbcn r-: ir PosLa Kiiz1lont.i. }i1.r:J a'p Trrrr1á'ná} /KH'I. Btrda*
';;;b. V. 

_.l 
zsef '.rá,ior, bér ]-. / tozve,t_LeyrrljJ. vag;.y pOste-ruba]várqyon1 Ya'1rJ.mÍnb 1rüuba"|.ássa1 a

iln;'?ji-Ó(,Ii':*1'i.íi'ior,g.'Lm'i-'J<iz(lsnáInra. nlí'iiz}tés1 clJ.;J {q1,évrel. 24.- Tíb. I']1r9sz évrrrt
+al: lt. Íjr,ilnonj<.í.;nc k:ll[hnt éB a Sportprclpa6anrl.a Jerr.rÍiorj.á;jában tlp. VTTI. Rá]',-r5czJ, rit
5'7 / a. E61yonk.é rrt, r 4. }o [Tb.

/,-? 2 4 )T -sp c. r. L p r o l,? g.'rrrd.a

Inrlex ..;zi{ml 26,9??)


