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szakmai ielentég az olimpifuol
.A! oll!'plAk uEa!1 Tllátsbal lokEa8oEon clrnto !áI t r!élyszarii' b 06r aloko! BrglBébb

arsd[élygk aliilotnck. Iry t rtén ez a le:ik l ollnpta utál La' 1969-béu a Eavanaa-Í
Yl1fub8J nok8ágo!.

!! -bllolyos n rtélrÍg tet!ésrét66 18' a! ollnpí8l éY et66 tolhelésg u án. lr a v le_rélyelt bqy or g kls kÍo!{a alé8_8 kijY tker o1Ínp18 é!al8kébo! haaÍoos 18. ÜgyanlBy re!d_
k1viil f on_t os az' b 06/ aB 1ntelrlv edzés éa veraoDJr-tolbolés utá! Ig6rBo gsl iibb-hotos
Íd 6z8kt 'aník(E a votsely!6k tolJ ae! kik8pc8ol dlak és psrlchlka1l8g felsiabadulnak.
!éBolorál dnak. l niilcben1 ounp1ár8 a! ms oT vongtko' batá-rorat8 al9plá.n olkéslltot-
tiilk gEy ) vgs felkés'iilé8l pt ogÍ8no L97o-72-Í a. E p!,. o8! 8Eban rij8zttotttik a fé}kéÁ!il-
lásí nunks loBfolto6abb lal r 6nau éB tartalnl felailatgl . E!!ek al8plá! ké8'iil ek ol e
I Brlstos évea te!v6k. Iinal a progranot' ullal ar éves terYeket az éralehelt eBx/oÉi]i '."1 .

k9l logvlt8ttuk. l uulka nelgté év lte taibb slk81mal aapíren<l.ro tii'ti.ik és -áa 
n4ri r. -sl'.'

tol3l o lapJ á.! kie g s'1tettiik' a doáítár ok8t os Ekii! l iilk.
l lub81 vB utálr rr elf adott pÍ og'llan 8 s !ésllotgs felkéslillé8t t6rv 81oo''ir l!-

ro\rabb é5 londalerga eal!éEt kelaltlink el| !Ár 8kko[ no8célolva a n'iiBchenl oulptÁt.
l relalaleles [u!ka hat Áá!a n& al 1970- s alkgra1 Yl-a két srary' k t oeiist t3 gcJ b!". -''
alJd !t 197l-06 b o8l vt_! - 6!Dak algoársr bogy n9[ késrtilti.ink klJoJ9Íatté! rÁ - íllr"to_
!áso! foltil J l s.leropelttilk. Ig8e| bo8y.Béc8bo! csak osl arary vol . ale a hároe gEijEt
s a 8ok oEr D1 helJro!é8 /té|t! t6Í v.' vI.' n t t r I1.' rv.l v.l pfub8lt r''I., kard

YI./ uár bÍ!t8t Jgl volt al oltnp181 felkésr lll Bhez. Eillii!ii8e! ért kegnek t8rtarttuk srt
8! oloal éry as r ' 

Egrt &I! s!t 8 béosÍ vB e llasrar baJDoks g éB s vB k '!i'ttl ri'vtd
td n1ett n6! tudtunk v6r6 !y!61!kDek negfelel lalltást blEtosÍtall. l/!Iág a YB- ktj!-
Ygtlerul aegolQl{ Íd bgn t6 o\rq! !q6r kédYY61 v go!ték versely! Lnk a! Bii'és6ko 

' 
a í

e YB- r t6!poltJ áb l Danr alo-a! oll[p1at fglké!_ziilés Íal kébg! f lt tl nul b s!Bos i01!r.l .!t íaE sk8rtuk e tgib. lést ogiikke! ell../ M sréBrt as e8yé!l belyÖ! sokb B ppsn ozol
r flstalÓk Jele6t Baltok' akÍk ts6 i!b6! Yoltak váloga ot áL és er ir Jiiv egonpaitJ'ibot
Íol fo!to6 '

1971 t!ét l ná.r n1!al6n 6r !kke1 aE olÍ[pláx8 kéBriiltiilk' a táloBatott koret odrjl-
v.l eaáurpoattunk. bogJr az vkill1 balaÍ é8 leEE tk ll verssoiektle ngE kéF8ii1iiak r'á.
Ún:ek Eiivatkertébei t6!nész tsE' ho8y a korábbt évekhg' v1szoiyÍtva_a! évkiiz1 nerouotk -rl velaenycken vlslgnylag 5_yengébbon gz lopsl itlk. E&realiiI a kárdYÍv LDk ho!l'8k jl. 6-od-
éryelrt'_ de L a! év cloJ n ngn véBg' 6k olyau i!tá!!lv nunkát 

' 
nllt a t bbt féggv,.l'-

ngE. lldokgs 
' bocr' pl. a! a fÍalola t lcsapat' eneb/ 1972. á'prillsba! BudaPesbe! olkáp-

!álta o t belllllkBtr ar olÍnpÍára kléaett é8 oBBL a6he'e! tuatott 8 na'grar c68pstta1
!!6n'beE III. lebni' anelJr osapat pédíB BualapeátoÍ Lgen 5enge elledéInek bl oryu1t.
l'FraÉg! r éDt er Í8zr pá4ba! tprog8p8táVal r 8!áv a EgltloDhel-u-Í tornán ugJr a! e&iét]l'!1n r ogepatvolsoEyekbs! d lsd a lBa 6 k oal ott,

l k l 's oil! 8ak6! áok oUa! J 16!5éa volt. @t!6k eByslg bo!á6B ÁBhét f61adat volt.
dÖ Yállelll kelle t a rlllk . .[r'olya! Eeteroiél e'(vénls sekb l áll er.yiittés. Línt 8
Jelen1c6í vlv oaapa 1 gBés! LtlltiÍloEÉg bá á8É iíot éí61btÍá1á.6t étdouot; tléE eáy nagron
foDto6 k !ii!4é4/r loaÍ at vsk alatt s!étrll.ált Ylv oggpatb l p! b uulk egy viároryles
.BJrségss kolltk írá k1alakttantt Etáryrlk ar e' o thon. 8b'o1 nl!at.! ld bea ottl st tar -
betná_uL lBsll sránu velaeryr gÁrdánkkgl. ll'cg olJrg! ternilnk' ahol 66r váloEatott 'oat!ágt.tgboryoll bstlálk. Á ÉporwolBtég goB1 6égéYc1 lst a alátéko8átlokbe!_aol*oE 'e ttulk. d6c' ná:! uo t 1B gok lcb'érBé8gsl Jált é6 lokLilk nár a négy év íulYa F Ygtkoi ollnpíáiakoll Bordol!1.

Etil;7os probléná Jolentett Enyedt SlegfrÍed dlsszldáláge Lllo-ben
oldott Eeg dl.llendelény1 Tanás bekapcsoI dása aB ed'zésokbe.

enít B'c!cncgésel
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Bokkal lgsrobb \1esést okozott [enele Zoltán dlasztdáIága; tert nemogak a csgpet-
íersonJreken. volt a párbqJ rosapa bástváJa, hanen sszes Í6BE tulaJdonságal nelle t'
tu ealrégnunkában ls vez re Yol e cgapatngk- ektre hall.gettnk" Hotr nárbaJt r ÖseDetrr k



sorssl még renénytolenebbnek Iásson, Vass Tm-ro' a csapat vezet edz Je ls bejelontotte
Yí'sszavonulását- es nyugdtJazását kérte. Iff ennek a csapatnak *s1 hasonl an a másj^k
háron feryvornemb'ez, nindén ploblémáJa reá.m hárult' Ig'a4r hogy kés bbgn Vass In:ro vál-
lalta, híry tan1tváfoatvaI3 Kulcsarrá1 e 0srtrlcs IatTáilnal_továbbra Ís f oglalkozlk, Cte
gda táborba nou' hajland IeJ nnl.

Á magyar baJnokságok utánt r v1d p1hen nen volt to1Jesen eIé6 abhozr hogy verseny*
g 1nk pszÍchlka1lag toljesen kÍp1henjék nagukat és ppen ezért, b.o5y az el ttiink á1I
hosszu- Íd szakot váItozatosabbá terytik' kérttik' hogy a k zvetlon felkésziilés'els szaka*
sneb Mátraházán t ]"thesgiik. Itt két keri"ver kijrrilnénnye1_ j_ndu]-tunk. Áz e5y1kr az tdeál1g
kcirryozot, ahol a yersenyz k nary kedvvel dolgoztak és a naw b aég sen vlselte neg
annyÍra az onbereket, n'1nt Tatán. Á máslkt hotr végre Yass Inre kérdé-qe nogold dott és
1snét Jelentkezett munkára, amit korábbl években oly J 1 és leIki1snerett+sen végaett"
Ea 8 tény nemcsak a tanttványalla, b.anem az egész pfubaJt rcsapatra poaí1;iv hatást gya-
koroltr

Á mátraháaÍ edz tábol olyan J nak blronyult' hory kértiik - és en5edéIyt ls kaptunk
rá, * hosr a tervezettnéI tijbb ld t ttjltsiink Mátraházán. Suiikségesnek tarton 1tt ler g-
zltení* hogy a M dszertanl 0sztály m1nden segltséget n'egad'ott' szl.nte nou tudtunk oIyat
k rnÍr"amJ- a felkésziilés érd'ekében fon'bosl bogy aIra no ÍgyokezeÜt volna negoldást ta_
1áLnl "

Áhory k aeledett az ol1nrp1an i.ry n tt a harctérl ldogességr Yeroenyz k erymás kci*
r. tt' eaábk és versenyz k rcjarjtt' s t edz k, velsenyz k és technlku-sok k zijtt naplronrJen
volták Je1enetek és vlták UsJl b.ogy ebben aa 1d szakban szlnte fon osabb lott volna ory
psail:hol gusr mint off sz.lrkumbern

' Á válogatott keretnér- t bb nlnt két évttzede aa volt a Byakonlat, hory aaoh aa
eryosiiletl eda k, akÍk a váIogatottba tanÍtványt adnak t BZ edz táborbsn j_s f oglaLkozza-
nerk tanltvárya{kkal. A vlvár;ban nem |relyes és z kken t jeIent az edz változáe. De van
ennok a ko:liilnénynek olyan ponJ-tlvuma 1s, hogy az ed'zések a1att az edz k akarvar.akarat-
]-anul batássat vannak erynnásra. Ez ped1g konoly fejlodés1 Iehet ségel,- b1ztos1t. Eppen
onér 1tt szerotnék kcisz netet mondaní az egyesiile t vezot knek, aklk az o1Ínp1aÍ fel-
késziilés érdekében oly hossuu íd re lernond' ak legjobb edz lkr l. Er' nenrcsak a fent eI-
mond.ottak nÍatt volt fontos, banem azé.r:t is' mer J-gr aB olinpta1 válogatottakka1 rrokka1
ÍnteErci.veb'ben tudtak foglalkoznt, ne voltak aryonterhelve a tri.l sok tani vánnyaI' Hg
rnl"":tntetbo vessziik, hog:Í egy alapos Lsko].a kb" 1/4 ra, akkor tudrrmilqtr]' kell venn1, bogy
t}gJ ecluésen háron i3azán Jr iskolánál nelregelbb t bbet adn1 - sem 1d'iil sem pedlg ener61a
nem jut rá"

vJ. áttragban legtcibbet & n l t rvÍvÓk dolgortak. A,z év eteJén a kardvlv k mu_rrlráJa
j.an:iltiái:}: vc,]-ur'ctr ahogy kijrelerltiink az oltnpla feIél Z tlgyrt 1nkább fetJavu]_t' n t volt
*i"Lyan Íd glak, anÍkor k érclornelb 'k volna kí a sxorgal.ni di"Jat.

t] rvJ.vl1rrkn tnt n1ndÍg - ery*k t kJ"'Vételt I eL ekj-ntve - 1gen szoÍsaImasan '1olgoa-*akn Visaont a parbajt rben a koráb'iran n*sssaokott rendkj.vtil kenény edaés lanyhulb. Nen
vigertek íjk seim kevegobb munkát, mÍnt a tcibbr fegyYornenn de hÍányzott az a le]-kesodés,
nrne1;r ax edzéaL ld n t{tl a k shegytg m6n asga kat Jelentebte korábban.

As oltnp1el" felkésatilés vége fe]-é 8 vofgenyz k tijbbnége J-t1egfáradtnágr 1l fásuIt*
nágr*1 panaazkcrdott és éppen oaért a ta'bal edaéseket két nappa1 kcrábban feJezt{lk be.
ábol" agorban aerikségesnek nutatkozott * pfubaJ r ott az elutazá^q eI t nnég Peg en
J"s tartotbunk edrést" Á nutatott fornnák és afi elvégzo t munka alapJán Jogga1 toktnt-
bettiink bízalonma1 an e]. ttiiuk á11 ver:senyek e1é.. zaa1 a ryugodt lelkL1aneretteI uno-
fugttLink hÍr ho6y egy J 1 felkészLtett' k1tiin kiiud aael1emii' egys ges enapatot víhetlink
Uíinchenbe.

Ág olÍmplaL csapato a k.:,it"*í tá.Jékoatat k ée 8 nenaetkcjul Yelsenyek alap$áu Je1ő1:_
til'k kít Ár egyént neveu soket 8 \xernonya k rutÍn$a alapf,án Javasoltuk. Á váIogatá6 aI
frgyodiiletek javan3-ata eIapJánl aÍ eda tanács meghallgatáaával ttirtént' an1t az Mvsu $L-
n keége to.rJegatett az M[ff lllebve aa CIlÍup1aÍ BÍzottaág eLé.

fi$r-két kÍsebb VÍtátl1 g1tekÍrrtry6 a JelilLés álta]"ában e&rhan8u valt'

Á{ p&];WJ{ 
- 
q,TYüfiH&Jt}ffiÍpr l

f;{gf.L. tÉÍ' qgf,éqtbspg

KsmutJ" táen1 6 ná,sodí.k fordul ban gsott kt lgy nelennnel. Suab sándor á 1egJobb
12 ktigiStt vfi].tl ár'KanutL Jen6 pecllg éppon usy* n1nt ffiexLk bang ttt 1g eulistérneg ]-ett'

HS.rf t. "9 Sr** gepetlsq I
Egy[íttestlnk s IY" helyen végzett, atn*- nen volt reá].ís' Ez agért sa$nálatos kijrlil*

ffién'g* ngrt ha a vallgágnak me6fe1e1 en byonzérnoseko akkor c.aapatunk m1nd,en tagJa éren*
mel téxt volna b'ara" 0sapatunk T'Lbanon Ö]"len L5t1 arányban /Szab , dr.Karnut1 ég Marton
É{.-"/4p d'.l,.}'cn;rvegÍ 1gy neLam/, Kanada e]-Len 1412 aránybán /foarton és dl.Fenyvesi 4-41
titonrutÍ T.r" es dr*KamutÍ iÍ* }*5 gy zelenl éa Ronánla ellen 8t7 aráryban 6y zed'elneskedet
"jffxaL.& 3t ffiarton ég drnKantltÍ.2é-* drnlíen;vení. 1" $y relen',/. Á logJobb négy kijré Jutág#xt

qlÉ



a kubaÍ csapattaI rnérk z link éa lgon er s kiizdeIen' utánr 9t6 arányban nyertÍik BoÍr al rk zéet. Á }gsJ.oPb..kett .kiizé_Jutás rt a kltiin len8yel gsapattál' a kés bbl oÍÍnp1al
baJnokkal kerÍiltiink iissze és 8t? arányban veresé6et szenvedtiink. Á li1tÍin en vtv uaiton
1' Szab 7 8Í zer^q_t.aratott'.T1g dr.Fenyves1 ég dr.Kanutt nen tudot nérk z s nye1'pi.
FenyvesÍ 1ndÍszponáltan, KamutÍ pedlg az egréal ve.rseny go!á! elszeavedett coubtu n*-sériilés n1a t nem tudott uie6fe1o1 en belytállnt. Á. harnadl! uqtyéq a franclákkaI 9l7a:lányu veresÉBet s?e!Yedti.ink_s'iry99 zsiirÍ tévedésekkel.. /Itt száb l dr.Eanu 1 és uárlon2-2t Kan'utl L. pedtg l6r ze1me ér e1.,/ EÍiltin 4e6 keIl eu1ékeznj.-dr.KanuÜ1 Jen vo.r--senyzésen kÍviilt tevéke4ységér l1 akÍ ti'bb sportfuban Ís orvosl feladatokatl vlvásba!
ped1g gzakvezetést ee6Ít feladatokat lá ott o1 lgen na6r negeléged, sre.

FaTd-eFvénLb.en t

Pézea a harnadlk fordul b l esett kÍ 1gy zelenne}l n18 tlar és Kovácg Tanás 8
dijnt be keriiItr abol tíar 5 5y zelennel eziistérnegr Kovács-lbnás pedÍg VI. ho\yezésÜér el.

Sar{gsapatb.gnl
Al el nérk zések fo\ramán a bolgálokkal gzenben I2r4 arányban nyerti'lnk. /Gerevlch

T*1.4r -!!ar t és !ézaa 1__)_t dr.Bakoly! ? 5r 1o1en/._A ronánok ellen 9.i} aránybán ryer-tiink. ilar t és Pézsa 1-)t GerevÍch PáI 2r Kovács lanás 1gy zeleu,/ Kuba oilen tÉnét9t? ar.ányu gy zelne araÜtunk,/Gerevích P. és Mar t 14t Kcriács T. 2, dr.BakonyL 1ffl -zeLem/. SaJn s a dijnt be Jutásért a szolJet csapattai Lerrett negkiii.íení'-a1"t"á" as3ov!9t csapatot rosszul x8n88orolták.. Á nérk z9"."o' ahol .csape unk nélyon tudása alattvlvott L 9|7 a.rányu vereséget-szenvedtiink ./Gerev1cb }r Kovács 2J ilar t é naÉonyr_dr;-_-
1-1 gy zeleu/. rg csak a barnadlk belyél nérk zhet iint és a iouán ogapat ellán koger*
YeB kfizdelonben gy atiink 8t/-re. ,/Gerev1ob )' tíar t )t Kovács 2, Pézsa Ö gy rolau,,/

I{1trerryén1benr
nsJlp.9" saoInokl a ná-qod1k forduI ban eso kl ].' 1ltetve 2 gy ze)"enmel, nlB b1s lldlk diint be kerÍilt és ) ry zelem.uol eziistérnori lott.

@
. ReJ!g 9u.9'olnokÍ g'yengébb szerepléeo n1att roosg volt a ralgsorolásLlÍ;& ' ,is i;1égr,1'nfu az eI nérk zések_foIyanán 9gy csop.ortba keriiltíink a szovJot cdapatteI- TÍ'ls fii$irtl#*,gésiinkiin Kuba ellen ]-4l2-re gy z rink /nefit'' 9oo]-nokl és To!ágsl 4-4, Ri>na; F dJ-ogá:,'gnlUtána aÚ osztrákok eIlen ls I7t1 atánJ9 w íeInet araÜÜunk" /netrt 4, :l*t'*i,, .;Ebe'r llr

Sz_o]-nokl ,-1 qv9zeleo. / 
^ 

gaoportel"_ 
"égqrt g..*1oYJ9! csapat ellen 1á"o I L;t l:Í1,iruu -,nlgel kaptunk..k1 8t4t arányban. A legJobb négy kiizé Jutásér a rendklviiÍ or g_'fran*ta a*ií_'pattaI_nérk ztiink és r1ás1 ki'izde].émben 9i7 arányban nyer iink'* ,/tordcpÍ 3t }riibj"g1}lejui'és Sz'olnokL 2-2 gg zeLem./

Á diint be.Ju ásé!t 8z ugyancsak J er kb I á11 olasz csspatÜnI' vt",. trriit' és |í'|tir,1 ,.,
byavr'rrog v1vásával 8r6 arány6án_ ry ztíink. ,/[ordasl 4, ReJt , Éatrlnoxr 2_'o }',1|.t;l l 1-;''-,/') assz Ja ben naradt. / Á a at bé- tsné a szovJet csápat al'kerii]- tink ii,lri,' 'i'' a ',oiílÍe*':J - Ylvás után--cgapatunk te1JeBen sszot rt, an'j.nek ets s orban lleJt 1nrl.l'gispr.,;t/,i l;.,;,lt-.^ rvolt az oka. Végerednpqvugn Br)-arárq7ban -qáenvedtiink _velgsé6eb. /szol"nokl, 'lir.,Li'ti ..,_ 

.t]Jf ,/t-t mérk. bent-marqdt;/-, Tord'asl- 1 gy1 Rojt 0 g'y,/ f'l&;J csafiu unic l:nii.",l'i:..:i'.., i*t.t-

P_fubaJt r eryéglq

Ljcbml'b a J, fordu1 b,Ó1 esett k1 és er, ranssoroIásunkat er cen Lgrcrtl';{ii";'|;a" l'...''.,'
szenben dr.Fenyves1 el Kulcsáx a dijnt be Jutott és r1r.Fenyv-*s* ( 97. l. kr:t;uí,,l Í/.;{,',l'. í.^,l jaranyérnes lett' B18 KulosáJ 3 w zele"mme]- bronaérnet szeizebt.

Párba j-! r csapa bgnl

sls ellonfellink az év során*ragyogq oredméuyeket elér l,iszK cnapat, eÉe.l.Jeb it]t,.,arányban By ztÍink ].e. /Erd s, dr.ránives'l ,-r' os"zirics' schnÍti a:2-;;;7 u ilá'; dÁi'csapattal nnérk zÜ[ink és 16to-ra gy ztiink. /oaitrícgr nre s, dl.Femrveíl.-gcbnltt l$Jl ÉEll.Ezután az NSZ4-tr I vere-séget szenvedett svéd csapat'e1len tágészen ieJetÍonuÍ ítvtet' "" -f

Yergenyz 1nk és na8y nebezen tud ak iisszekaparnÍ- 5 gtr zeLne abhozr Éory a osooor el-s ségiinket-megtqrthassuk. /Dt..Fenyvest 1l Elrtcsár' Sénnrtt I-1l urá s Ü w,/ pizet ar
erednénrye} az |v$zr csapata ngtr Jutott a-nyolc k ;é, an'Íben a a6rar oaa át részér lszan{pkosságo Iáttak s QÚért ért[et en, ne a legszÍnpatÍkusabb intett J lentek Eeg 8
e.aJt ban. Á né8y kiizé Jutásért a Iengyelekkel méitt zti.int és 8r1 arárybai ry b link.-/osztrÍc!l.KulcsF ̂ r-r'.schnltt 2, Di.Feryves5. 1 ey./ Rogsz rangsoroiá.sunE-ní"ett a d n-t be Jutásért r!t-1lr n1nt 9 kardban, a.aiovJet csápattal kertilEiink tlssze' 1tt alonban
? gzcndet caapat látta ennek kárát, mert FeryvesÍ t<itiin v1vásával a euwíet osapa o
9ts.arányban }"ry ztlik. /,Dy.Feryveá1 4, Kulcáár 2, osztllce 1].1. Erd e 1 fo/; /osi líosleeértilt,/' Schnitt L w./ t ass} Ja ueit naradt. ' - w

A dijnt t a francLa csapatot n95y rueglepetésre }egy z _ aváJclak e]"len vtvttlk g 1gcn
E"PéTIl qe^aportszelil nérk zésben 8i4 arányban sy ztiilk. /Erd á, Kulosárl dr'Fen6rvea1- gSchntt 2-2 W zel-er-, /



Eryé!Í érté ke 1é8l

. !őr egyéltben K.nutÍ 4r.' KánutÍ l. és szabó 1lalultak. N'[uti Jenő atr. és BrabÓ 8
:s_,"!"!+!!-k T9q{9}91ő:o Jó1 iÍvtak, s58bó. kezdeitőí i"svá 

''éÉi8 -bii[ö"i^o"i!r.at"

Íáí3Í.io[ííipÍ"il8:!;áoiíáf:Í"xá'ffi5''F''uifá#*fá'o*líl;'"*lííííY'"$#':sll lfifuBl"oo,1Áth.tóan letörto éi e ze ntrrr. ué:c 
'néÁlí";t;- ói';; 

_.;bgyBoő;o; 
;io;-"Eáie. -i;i,ltr 

ao.otodnóryét náJ feltebb 1sEeÍtotton.

1l]El:ó!a:ii*l::Í"á':"":3ÍH"il^'ö;ulÍnijiui8;"í"""*Ílll fHiÍ.':$3s:É:i'"íffluj*f€8]rY9Ínenbe!.

trardba! a Pézaa. llnr'Át, Kovács T. trÍáÁzból trovács Tanás kerdetü 1egJobba! és 8
F!i!9pdö!tó1s k1enelkédóo! rÁ vrvoii. úeíq dö!ó6 Eiiö .e'tole"en .rót-tal sze.bon kl-tú!Ó'llolü| ozutáD a!o!ba! téves 1téloü üe]JeBe! k1}rozta sod!ából és iaJlJs. ná' toaotttöbb &róleln€ü c8í!ÁlDÍ' an1 ntlalkettőJi'ik üelyezését detelnl!áltá.

_-_--9:!P"i!9! alr.B8kolyl és Ger€vlch Pál k8pcso1ódott be' Bakonyt hoEb8 a tóle Yátrtgl€qlreryü' tie.r€vlch pedlR ItreEtlle a Tá.Takoráaon fe1ii] telJóslteüt-éB atr ogy tőrben-rÍÁltoa,ury k8ralb8D Gerevlob rolt a csspat leg&egbÍzb.atóbb tagJa.

-. _"lÍ91 tólben. BeJtő., lób1'' s'o1ook1 hárnasbóI esredü1 Bóbls kvaI1f1káIt8 naRát aoolllole. rllotlol(l DocbéÉléb vlvott' túlzotüa! €ks!t. Egész nás 8 he]irzet ReJtőv;l' akl a!:l*plÍf l"^g:lő:9'id9"^::ruan,éteté Í"ájiiu-isi'iáJáü.i1ort. saJno.''€! 
"iióá'ié;,y 

lgazo.üa1Bosr luJ. KoIa!.1ott íolEá'ba.éa azt-az olÍnplára neD tudta tarrtán1.'Iz saJnoe r-ányónta
!9ry:get a csapatvelseoyre {B' 9hol nessze'tudása-a1;t! tetJesített, ani külöuösol aalöntőbe! a csaDat többt tsgjá'ia 1s !eg.tiv traiassai 

"óít.-Á""""óJiiá uJiaio_iáiiy '"elsó két nérköiége! vÍvott'én rtt oiy"n -á'o[i;il-id.;
ur"üuáo-ouá_viiiií"'.]_Éiiár 

"""Áu"o 
"ró'o"Ái_ü;&_;-B:;p:t"ffi.5[3J':*Í:it Hfr"""'HÍl;Gerevich-el erytitt a caapatban reuekelt.

- PóJb€jl'őrrben Eulcs á.. 
' 
-d!. Eolyvesír -schnltt-b ár'as többet produkáIt' nilt vá.rhaÜtukvolla' 'esreatü1 schlittnek-len nen-t és Éorat Éíe8age; csapat Ia!gsorát Í3 hátrályos8!

B:::'Y5"}!"..T:E"9:1,q:: első és Kulcsár traroaáit É"iy;'ö;ilBaB;;_Jieö-uiiáiiitet.!'onyveal.dr. élete 1e8Jobb foltsáját vivta kl és küIönöséu a kéire dobobE szúróiaíval nen_cr.lk találaioE érü e1. hanern e11énreIelt t€ij6se! denorat1záIta. ror""á" pua-ril"eoiirtrába tslatt.kóoyszerltrie vorl ,;ouúin li;;a";i;ái;i;;i;;_;á;ü&"á;;;;;i*."';;;B"ibe! és acgap9tban 19 Eessz9 a várakozáson fe1iil volt képée iér1esruenr.

. Á csapatba..bekapcsoI d .ujonc osztrÍcs j I állta meg
Fol g. tavalyi dont s Erd s ,Sántlor, akl m1koÍ sziikség vortudott lennt B csapatban.

a helyét és feIn tt a foladat-
Iá, telJes értékii neryedÍ.k

Az o1lnpLa1 vÍv versenyan }! nemu(]t képvtseltette magát. A mez ny k értékeIéae kap.-csán benutatJuk a kijvetkea - számácatokatr 
-4'-yerserty,en ré_qztvett 1pdri1 k szánal

x'érfl t r oryén1
csapat

N 1 Ü r eryénl
csapat

Párbal r eryén1
csapat

Kard eryénÍ
csa pat

Mexlk 1968

64
L7

,8
IO

71
to
40
l2

Mlinchen L9'72

58
v
+4

10

72
2A

54
I4

Öggae gon, eryénÍ 2L5 228
, csapat 49 5?

An 9woB-YeIgenys1s95!3n,9, "}F _vonaIban ez slkalmna1 ls az eddÍg Ís sLkeresenszerepelt nemzotok qiuJtottak kremáiÉed t;-Ís;l'"ril"oq"'"ái[át 'e[ a fegrvelnenenként1enedméqyokben ís nutátÉozott vaito'aJ-ái utols 'oiÍnpÍao 1lletve aE ezt kiivet háronvÍ1á5baJnokság erodméryelhou vtáz oryrtoi'.
Az iisszeg1tett erednények vonatkogásában ezt ké nutat íg ínnenzet n-t;#-Díiái ;iá6; a"rIE';il#;;fril;; ;ff";;"'ff|3:g *"o*í}Í*;,t'":ffil5"'ulakutkÍr Ir Magyaror azág ?7 pont

Iio SzolrJetuní 64 rt

III. olaszorsaág 3)
IV*- T. T'engyelorsrág ,L

FlancLaorsrág 1L

tt

rt

''
Yr. Ron"ánia 2L lÍ



l nás1k n'u at a nen hÍvatalos pon rendazer. E szerlnt a kÍalakul sorlend a k ve _
koz t

Ir líaryarolsz&g
rI. szovJotunÍ

46 poat
40n

III . Franc la ors zá5 2, tt

rv. 0].asz orazág 20 tt

v. lenryelorazág 18 n

vI. Bonánla L5 't

Az iissaesttésekb r k1 iin1_kl. hoey $!q a.nyoIc_ YelBenyszámban'az els bat be5rozet
FPo9 oB?! líagJralorszá6 tudot békeliInl' wábbá' Eogv az el-mul -évekhez vlazoryttvi---1o év u án lsné - a magrar vlv eport nyerte el a l{enzetek l{agy Duát. '

Á nyolo YeTgenJrszánb 1 hétben Jutottak az ols bat kijzé a franc1ák 1s - bá! ez a]--kalonna1 nem nyertek araryárnet - az iiaszes1tett balnadlk belyÍ.ike líex1k boz vtszonyi6anegtaltották.
Olaszors1{g Me1J,! boz 'képest nind alanyérenle!, nlnd ijsgzo.s1te t orodnényben ol ro-lépettt 9s ".?0 pontJáva1 /n91y9t négy versonyooá^lir szerzett/ a neg7oorÉ t'eivlg teruitlz. ored'nénye1k'_ a !a8{-q9y881 á}cl9zatok tovább1 feJl dés hozhatnakrG n1utárr rs sonuiia kardvlvás anbtclonáIJák' a Jiiv ben konol-yan kel1 votiik száeolnto

-B3sJ"rors1pg.ké! aranyérno ellenére az cigszesÍtet -orednényti tllet en 8 nogred1kbelyél l' a moxÍk 1vaI au on6 18 pon Jáyall 8Z t't d1k he\rre cs Ázo t vlss;Á.-
líÍnd az 913!-1o!l.1}1d. a lon5yelek. f é1o]'dalas váLogatoltgI szolepeItek és 8 Ye1,6tny-szán kijziil négybon Juto tak a }"Eioup .n1t b'e).yozott kt';é.^Á. IengyeÍ i'iv s[oItr_"' ári-rár_enelkedés'ét eIá sor an a ka:ldvlvtának kQulonné,tt'e, 

-annar tokoza g visg'"auésétbr t rég p{uqJt rben ért eI szép e1koreket-. J"}9nleg a'férfl t rv1vása Jutott a-ce,:,"á"',
9g[9gr és_csapat ol-jnp1al baJnokságga1. Ebben á fegyvernenben a triii uen rs;;-élvoia1ua,I-fIf . holyre vfuhatr k.

Á ronán vlv eporü. ké ot s feryvernemo ./férft és n t t r / ar, eInult *v.gg"bq,:q ,li"lTtlrl.*btiz okok n1att fokoza osa? $rengÍiÍ-t. E_zzel igyig p"' i9jtoo8!t_á [ara 6* 5'á**' jt-*,:"' 
-''

vlyásuk. Á nostgo}, nexJ-k Ívái azonos 15.pontjirktaL az ii;saásrtett vÍ. [ár;ü'"o*', íg1,*g$*"[, 
,,a lgsJoun ba vlv nemze kijzé val beJutáÁra - tiiliin sen caapatban * ntntls} r "'r*, 

'#'##Á_-.:',,qa Jijv ben Íg vfuhat k.

Á SzovJetun1 változatlanu]. a leger sebb e].lonfellink. Jalenleg a vá]"clgatobt kj"n*'rna6!orpa!!, meg reggdeqt' de Ísmorve á sportág llb'ln erl-and'Ját'l * m nnylseg;_d*hot[r*o.'g-gzakvozetés v1szonylatában - blztosak lehetiinE, hosy hanaroaan kÍkerÍiinet*á hu1]ág1'-jíiis*b 1.

Á naryn'ul'tu két
A fr,gnclák Jutottak
de ez alkalonnal az
piikot d Jiiv ben Ís

kap1üallsta vÍv nenzot f okozatosan feJI d'iítÜ fel n hány év alabt*KapJ" 8I1s a YLvÓ
eI bbre a néry feellbbre a. néry feryvern_emeg' er teL Jes 

-vá'I"ogaüott, k1alakÍtásában,olaszohnak s1kerii]-t J obban áz aranyiirou-szeiaés* É]-vonalbe1{ guaűJ obban áz arany rou-szeiaés* Élvonalneít Í!u{r'ro--
nog fogJák tarüan1 nÍnden b1zonnyal.

Helyozést ért el mé6 Svédolazág1 sváJc, Kuba -és Japán" A svéd és sváJoí vl"vlgprlrtlénYogébon.offir fe$tvernones vlv nenzát, a-pÁruaJt rben riutatkozna"r kem*áí"áít"nr"i6rr'i' ," -Á Jfiv ben Ís í67 nzánolhatunk veliikl de a Ávéaeknek van egr k1tiin oor t$ovrvÁJ'rrtr Fa1$.
Au rszE v1v spor Ja t 8E évkiigl elednéryek és

Jobb oredméuyIo gzánrtot és szá[l hatott. Í'latal
néqyeket f ognak oIé:rnÍo

l A'. Japán-- ég kiiIiinijson f,uba - leJl déee vÓj.t rezbet az o}.tupíaí ve.rsooyeken 1et*
{"1:!t!"1t-d9'azég ha6y.on$rryo$ra. tánsszkod{ kuba1 vÍvás hgnarosan'a vÍÍagY"r[,iiliy*xen tl*dtint s' esotleg élnea helyezéseket f og e)-érn1"

3gtrr

[ 6 r fe$rvernen!9n. ezrittal gsr-||nodorlnebbB fe{psásu vÍv unodor graüo slkert'me$eFEIíáI .' érs9nqzpÍ képességgFF} renaáÍne'o vivo['xo[yí;qí ;E;-nu[áz-rijt"6st;í -nill ia kIenszíkus vív-áat*ne5teste"l'q freno1ák f ornájuÉuan tiirt ni ;á6rlissíi6sale jLrult hozzá' els sorban. Erdenes feIfí.gyelnÍ ezonban á robbanéÉonry ftetÉek-& ; [í;á" :akcl" k erednényeaségére, a len6ye1ek'ia5r uesybi.ztonsáá rá

l.'....ffi^grutlnta?ldegkondtoÍ1-nJ.ntannyÍaloÚ-ezaIke1onmetr"16 Önt $elent sé6i.i voIt' E verserryeken nén Jelentkeztgk fÍatail uJ tehetaégek.

a kor&bbÍ .uÍ1ágba$.nokságok gj_$p;iÍi'n g

Yelsenyg lk g Jiiv ben ennél. Jc'5{in *'reri*



K a 5 d-. Ez a feryvelnem Jo1on1e5 ha nem Ls váIságban, d Jelent s átalatlulás-
pan vE ]rEd-z lon lrányratok, a korá|bbÍaknál g:yongébb teohnlka, takt1kaí h1árryossá_
tokl alaceoly szlntii b1ráÁkodás-f1gyelhet neg. Nagy a nlohanásltr'áIland a'tkom.unén,
s aiz ellen sz1nte senkí son ta1áIta meg' do Iegalább 1s nom alkalnag a a megfelel esz-
xiíziiket.

Pár Lq.'l t l. Efegyvernenbennfu évek taa legnaryobb anez ny. Számos
verae@1szÍnEieJutotte1.Ánarycsaák[rváiokiizdszeIienetaIakt-
tottak k1. Tiibb klasszÍs eryénlség Jelent meg a nenzetkcjz1 nez nyben.

Meg kel]. Je6yozntinkn b.ogy az ollnpÍa1 versenyeken néhány uJ szabállyaI taláIkoz unl.
nelyokre n1 ld benr még ltthon fe]_készi.iltiink. }í1nt.Lsmerotes, a felszoro1ésok Üek1ntet _
ben-sz1gor1tották a 21. $-t. számunkra n1nd saze ery esotben Jelentott hátrányt.

Ügyancoak sz16orubban bÍráIták a'|foryvertelen kéz b.asznáIatátn' a fedést és taEa_
rást. Számos esetben niikijdtettek kézb1rákat és tcibb biintet talá].atot ltéItek mog;

I]Jltást JelontetÜ a nkét-dobos|| tend.szel a pá.stokon, am1 naryon moggyorsltotta b
nérk zéseket, ezért ne51téLési.ink szerLnt beváIt.

Mtnt lsmoretos, a mos anl ol-lnp1al eryénÍ Yelaenyek voltak az utols k' amelyokot
ebbon 8 lebonyou.tásl .rerldszerben rend,eztek meg. Az L971. éYl Buenos Áyres-l IfJu-sfull
és a Gcjteborg-1 /f eln ttl vrraguaJnokságokon nár uJ rondszert alkalnaziak.

BefeJezésiil szabad le5yen 1sn'ertetnl a maryaI vlvás ol1np1a1 és v1rágbaJnokl 8r8D}*
érnelnek k1nuta ását" Tbssziik ozt azér r ho5y trámaszkodva e fényes haryon'áqyokra, er t
nerÍtsÍink a Jciv felada:;;rlnak megoldásához, és nlnd'enk1t _ tostiiIoteket s szernéIyoko

ijezt n zztink arra, hogf q nagyo{n'ányok alapJán támasztott í.gen magas k vetelnények tel
Jesltéséhez sztikséges feltébeleket a Iehet ségek .qzer1nt blztos1tsák*

K1nqlatís a v lv araryérnekr"dl, Athén,t l,/189-6,/ Miinchen1g /1-972,/

1896-1944'
egrén1 csapat

L945-L9TZ ssz.egrénl csapat

I* Maryarország
2. o j-as zorszá5
i , }i'rancÍaország

s:t ovJ e!unÍ
9, lengyolorrzág
6. Nén'eto.rs Úáe NszK/
7, Kuba

DánÍg

t. Belglum
10. Áug ntrla

20
L6 r5
18'5

4

4
I
,
1

L5

20
I

24
L7
t4,5
26

26

20
16

,L

85

71r5
57
57
L4

9
b

6

5
4

6

2

I
4

2

;

1

e

I
2

Eaoken kÍviiI 4-4 araryém.et s zeyzett Nary-Br1tann1a és Ron'án1a, }
oJ.land1e' 1-]--e 0eehsz1ovákla' Giir gorozág, Norvégla és svédország.

.. r896-t I L$|?-Lg mogronfr'*zett 20 oIímptá'n és }4 v1rfubajnokságon
sszesen ,12 aÍanÍérennnane\rnek t bb nlnt 25 bát Marya:roiszág nyeito'

a:lanyérnet

kÍosztáEra kgriilt

Dr. Bay BéIa szakvezet 1

Tábor lgbván f t1tká!.

a/f^*



BeszámolÓ
a líí'incbon1 u. Nyár1 olÍnpÍaí J 'tékok ÍdeJe ala rendezett

rendkl'vii]-1 F.I.E. kongregsztrg esenényeÍr l

E 1 É z m é Ly e-.k !
az 16VSZ a FIE alapÍt tagJa, nenzetkiiz1 tevékenysége ? TlE.fennáL!ása ta ntnd16

élénk' aktÍv. A maryar v1vás tét<intélye' srilya a nemzetkiízÍ vÍv életben - a klvál ored-
;a"y;É és gzakenbeié1nk b.ozzáértése mÍait - alapvot en u1nd1g Jelent s volt.

Á tiibb évttzedes távIatban tormészetesen voltak pel1 dusok1 anrÍkor a befolyásunk
ha ékonyabb, és voltak' antkor kevésbé hatékony vo}!: Á ulincbenÍ oltnptát Peg9l. z td -
szakban-- rn g1téiésen zel1n - nemzetktjz1leg o8y.élénkiil ovékenysé5li' nii1ekv bofo-
Iyásu és etl nerésli ld szakot élt át 8 rna6rar vlvás

An otlnpí.át és a FIE rendk1viill k<rngresszusát uegel. z konkré nonzétktjz1 tevékeny'
eég hosszabb 1d gzakra nyÍrI1k vissza és csak az áItalános és folyamatos nenzetktiz1 nun_
táíxt<a1 'sszef tiggésben ér ékelhet .

lí1nt 1stneretes. az elnuIt években szijvetségtink eIniiksé5e bijbbÍzben ls tfu6ralta a
nenzetkijz1 tevékeny égtink koncepcl Ját, tartalnl' n dszerbell' szenélyt, tak lkal stb,
kérdéselt.

F célk1ttizéselnk kijzé tartozott nemze kijzÍ tevékenységrink továbbl éIénkltége,
korrekt eryiittntikijdés k1alakÍtasa a vezet v1v -nenrzetekke-l' liiliinpsképPen a francÍátcka1
és'ezen k iesztiil a FIE tevékenysé6ének demokratÍzáIá.sa. Nen feledkeztÍink neg a barátt
országok bzcivetségelveI fennáll kapcsolata1nk elmél"yÍbésér I soltrr Tevékeny Bzerepet
Játsz ttunk a vÍvásnak legÍnkább.oregfet"}g verseny-lobclny9ritás1 rendgzer k1alakj-básában
és a versenyb1ráskodilq sz1nvonalának eme1ése érdekében k1feJtg-lt akcl kban. M1nden eget-
ben olyan s-portpo11tlka1 á1lá.spontot f og1al-tunk e1, anl).yent Népkiiz ároaaágunk el.várt
t l-iink.

Á kongrosszusÍa el ze es ne6á1lapodás és az Mts- I kapgtt neger sxtlo atri';1:,${il_ s
ktkiildi'ttiink vett résztt Kovács PáI' dr. Balthaz ,r LaJos' SzékeIy Tl"bol' H'H}''"k .: Tt}í}{'\t
dl.Fe1kay Ándrás, dr.Kamutí Jen , dr.Bay BéIa és Tábor: rstván. A kongro*sfl{t,.li'i'*l i:lli, $q}*
latban nég lttboir eI késziiletet tetti.ink, t'ogy a kongresszuson a napÍren<11 bérnrixka} ggera-
ben testiiÍet1 áltá:rpoutot al.ak1tsunk kl. Ár_ráspontunkhoa megnyorbiik az Mt's Íl"lotéksí'}
s zervelne k b'ozzáJátulá-qát .

rry a kongresszus ery1k legfontogabb naplrendl pontJáL'an hoz'buk JavaslaÜba 8 }ÍT:{
elniik1-íunkc1 ra P.tr'orr1 Je1enleg1 elnijkijt. Mlnt kén bben rnegtrrdÜuk, az &lÍvsn Javaslaba
érkezett meg els nek a TIE párÍzsl lrodáJába, és raJtunk kj.vfit mé65 néw rrzo'vetoég ebt
azonos Javasla ot.

Á- ko'ngres-szug Ief o1yásal
.A FIE rendklvÍill kongreoszusára az ol zetes táJékoztatásnak raegfelel on VIIT,2|*&n

a Hllton Szá11 kongresszus1 termében keriilt BoI1 az lrásban lsmertetett nap!.rend ffas'-
rÍnt. A kongresszus francla nyelven foi_yt, de } nyelven szÍnkron-toInácso]_ásb btntoilJ.*
tottak /oroaz, német, angol/. Á kongresszuson ,9 nenzetL sz vetség k pvÍsel etto mng$t"

Napí.rend t

l-. El"niikl negnyt .
2. otr. Debeur r Jelen ésé az ol1nplaÍ \'ergenyek technlkaÍ et késziil"etolr lt
). R. Melcler r Je)-entése az oL1np1al ve.reenyek általános el készlilotg1r l"
4r A 3IE eIniikének negváIasztása L97r. I.1- t976.ÍII.)1-1g terJed ld szakra.
5, Á FrE VégrehaJt B1zottságának negválasztása L9?1.I.J-- L976.XII.)L-L9 terJed6

Ld szakra.
6. Egrebek.

Á kongresszug 8z elniikl negnyl ée a két referátun ueghallgatása után végezte o1
ez alapvet funkcl Ját t aÚ elniíli és a Vég:lehaJt B1zoittaág ne5választását.

Az elniihválssz ás groxsan és
uJabb uéryéves 1d s zakra az W|SZ
*ás Je).<il eddíg n1ncs. Íeltették

Aal a.L ucl ! ltll4Á r v\)r v -v a 4pugJ. vv v9pJ9 &9J B-v l ]rvt5rl
ég továbbÍ négy sz vetség P. Ferr1 ulat Jeliiltr ho
zavartalanu]. folyt ].e. Isnertetésle kertlLt' bogy au

nogneveznír Javaglat reu érkezet .
B továbbI négy szovetsé9 P, FoII1 ulat JeIÓIll hosr
8 kérdést a kongresszusnak9 k1ván-e valak1 uJ JoL lÜet
Ezt kiivet en tttkc szavaiást rentleltek el. Ennek



grednérye a ktivetkez t a Nomzetkiizt Vlv sztjvetsé5 el-nijkének L97). I.1' -. L976.XII.}l-t6
r renclkiviil1 kongresszus Pler:lo ffiRRI- választotta neg }8 szavazattal. rÁg ezavazat
árvényteIon v ol-t,./

Az elniik beJelentettet
].alnÍ f t1tkáx1 funkot Jáb.
tanl.

hory DulÍeu rir - neBf rlel Indokok a1apJán - lon tudJa vál_
Eelyére x'errl fo T"sf"lel f latalabb szakgmbert f oB kÍváIasZ-

Á Yé6rehaJt Blzottság ne6vá1asztása nÁr uem ment 1lyen g_yorsan és eryhangíran.
l kongresÉurr81 kiil-diittek el t Ísmeretes volt a táJékozÜat anyagokb 1' bog:y a ko:lább1
8 ta6u végrebaJ btzottság tagJal k zi.iI 5 tagla érkezett Javaalat' lllo ve1 hory a
szovjet sziivetsé8 eln ke T.Jubom1rov ot. helye t GolJanlczky eIvtáráat hozta Javas]-atba.
A kongresszuctoE kertilt Ísnertetéero, ho6y az lrásos táJékoztat k szétkiildése után továbbl
Jo)-ijlések érkez ek. Á kongregszlltl uJabb Jelii1éseket nen tet 1 ezér a váIasztás az alábbl
L1sta alapJán tiirténtt

L. Brusetti
2. Do 0aprlles
,. Debeur
4. Drakenberg
5. GolJan1czky
6, Giise

7, Jonesou
8. Kcvácg P'
9. li[orales

10. Roukoz
11. Thiebau
12. Yargas
L1. Wetscherek
14. Zabloczky

Á saavaaás negkozdése oI t az elntik kérte a Jolonl v ke 
' 

hory a nunka folyan'aÜos-
ságának bÍztosltása érdekében tartsák szom eI t a rég1 YB tagJa1nak uJJáváIasztását'
htez a 1IB ígen J l niíkiidi'tt, neki nary segltségére vo]_tc

Ezt kijvet on.kÍs v1ta aIakult kÍ, ho&y 2/1 gzavazat kel1Jen-e a lí.stfuq kerliléshoz,
Yasr a L4 JeliiLt kijziiI a Bza\aaatok aiányában keritJ.Jiin be a 8-)-egtiibb azavadu'tu a VR-bel
Ttba után az ut bb1 n dszor keriilt eIfogadáSlar

Á t1tkos nzavazás végoredménqyo a ktjvotkez l

/MLad, a ,9 szavazat szabályosan beérkezett./

Olssz orszfu
USA
Belglun
Svédország
SZU
NSZK
Ronán1a
Ma6rarország
Kuba
LLbanon
SváJc
MexÍk
Áusztr1a
Leng"yelorszfu

1. Kolács Pál
2. Charles Debeul
3t Brusatti

4-5, Jonesou
4é. Go1Jantcztqy

6. Do CaprtLee
l, Drakenberg
8. Wetscb.erek

G[ise

1+

),
12
29
29
22
18

I6
16

s aavazat
il

It

tl

ll

,t

ll

n

I'l

/betsa/
/ o].aaz/
/lonáa/
/szov Jet/
/amerLkaL/
/sv éd'/

/oszbrák/
t]rtszx/

Á nyolcadlk hel-yen tehá 16-16 szavazatot kapott az ollmp1át rendez NszK sz vet*
s{gQne! a képv1sel- Je Giilse és az osztlák sa vetség képvlseI Je, E.[etscherek. Á kiiz LikIév dijntés - szavazáa - eIrendelése e]- tt E.'Wotácherek a JeIiilésr l lenondott. Iff a
VB nyoload1k tagJaként Gií.qe ura váIasztotta neg 8 kongressZllflr

Á váIasztás kapceán kpt dolgob helyes kiiltin fígyelenm'eI k1sérnlt el szti3, hory a ,9szavaza k zi.iI - naw iil<i'niinlcre a n'asrar vlv sport éa Kovács Pál szenéIyének áz eI-
l"smeréseként - 5l1 gzaYazatbal sz vetség[ink képv1sel Jel Kor/ács Pál et" ele trelyen ke-riiIt a VégrebaJt Btaottságba, uásod'szor, h'ogy a barátl sztivetségek Jelii1tJeíi á lengreI1iab]'oczkl és a kuba1 líorales 15t Ílle ve 11 azayar,atot kapott' an1 elapJábán ieve keavezfi
Jelnek teklntbet .



Az'leryebek|'napÍrendÍ porrt kapcsárr a kongresszus táJékoztatást kapo t az oltnp1a1
viv versenyeken alkaInazand doppÍng ellon rzégek rendszetér L. Igy qz eryénl vorsony-
ÍJzá.eok I-IÍI. he)_yezettJe és a Ív-vr. heIyeze t k<iztil sorBola-g alapJ Lo 1f kelI résit-
vegyen a kontroll-v1zs5áIaton. Á csapatszánokban a dcint,5stjk és kiizépdiint s k kijzÍ'it so!-
solás szorín .

Diintés sziiletett az L97r. év1 blzotteág1 i.ilések szlnhe\yér I és ld pontJfu I. Te-klntvo' ho6y az lfJuság1 VB Buenos-Alres-ben losz' anl távol van' a BrE blzobtság1 iilé-
eeket kijzelobb' a vB-t I f Íig6etlenti1 tartJák Do$o

l Jelontker. k a k vetkez k voltakt olasz Sz'votség'Holland Szijvetsé8, SváJc1 Sltj-
vetaég. l kongreeazuson beJeL_e-ntkezetÜ még LÍbaEoDr V1ta után gzavazfura koriilt 8 BQ!rl azavazást L1banon nyelt'e. /Kés bb' a terror-cselekn'érqrek után, h1totalos k riikben el-
terJodt, hog:y né6sen Llbanonban rond'oz1k a blzoÜtaágt ii].éseket. El térbe keli'ilt ío1tan-
dÍa. Ez Yal szÍníinek látsztk' de uég nen b1vatalos diintés.,/

BoJeIentés hangzott el a kongrosszuson' hogy el fordult tagdlJ eLnaradá.o. Á Jtiv bena tagd1J eIn'aradás a blvataIos FIE vorsenyeken az 1ndulás1 Jogosul eág felfiiggesz éséveI
J áx.

Ugra4cqq{ az.'reryebekn naplrenden beliil keriilt sor eBJr nagya! Javasla el terJeoz-
tésére 1 vltáJára és mogs zaYaÚására. Iemexotes, hotr hosszabb el késr[j]_otok után, korábbar
elfogadást nyol az a Javaelatunk, ho8y a kardv1vás feJleoz ésére, a kardblráskiÉággzÍnvonalának enoIéséro vonatko3p Javaslatok kldolgozá^sála e6y neriaubkiiz1 blzottsásot
alak1tson a FE, konzultat1v Jelleggel. A btzo tság elncikl t1sztére kqrábban dr. Bav
BéIa né8 P. 'tr'errl olniikt 1' naJd kés bben Kovács PáI a Kongresszugt I kapott negb1zást.
Flo"F.aIapJán Kovács Pál a bloottság szenéIy1 sszetétglére tett Javaslat'ot. Áz-iittagublzo tságba a f.rancla Merc1er-t,

a lengrol Zabloc zky- ra szovJet KuznyocoÍ-ot'
az olasz Perono-t,
és Dr. Bay-t Javaso].ta.

4 JaYgglat elhansTásq után az olasz elniik NogÜ1n1 kÍrohan felsz ]"nlÁnn al'op$&n v$*Ekel-etkezett. l v1ta után Jnvaola unkg auzaL a n dosttássa1 fogartta e1 a kouÉ;:asffEug,
!o_sy a prof1 .Kuzryecor s Perona mesto.rek bolyett más ezonélyl Javeelatob k ínek.
3.uloottsfu iiryében a Velgeryqk ldeJén {eral sokat f olytattunk. Á gzoi'Je eLntik,IJubonlrov 9!. a b1zottsáePg eu19y9cw..!e!yott_Duchutan^el"vtársat JavagolÍa" MegJegrezve,
}oey nÍndenk9Bpuo esy Pe.gry1tatott testlile 1 vélem gy _ 

f o6 k pvÍeel'n1 a bÍaottaá!1-tag '
áa hory a v leuény klalak1t sáhoa ternéezeteson lg -nybe 

vegai.x Kuznyocol s náB*kard]
a uoksnberek e aakleneretodt.

O].as z réezr l Noettní Íu ezernélye kepÍilt ol ,térbo"

A x'IE vezet Lvel tijr ént ár6ralás szerlnt sJállásunlrra a blzotts g rleconber h banp9!apesten. tiléseÚoQC l kiilteégekke). kapos91atb99r- Javaela1,unkra, a FIE alrá13á áu uti*ktiJ.tségeke és benniinket kért a tart ukodást kiiltságek fedezésére"
Az negyebekn lsp

Boleár gz vetsé8 képviilés eI kég u Íite elrB1
trend
t-qeI
a

Je kere ében adott táJékoztatáat Eotertnska sporttáran e
Je a Bolon kijvetkez éa Bul5ártában nep;rgndez&sre koril16 sOB

Felez IaI a Kuba1 sztivetség nevében Mora).es et. ls, akt kérte a kongrosszgg ég 8DeInijk segltségé 1 ho8y ne ngedJék t riilnl a E 'zép-Áner1ka1 .Tátékok procr;mláb L avlvást. Á kongresezu's és P. Fel.rl e].n k t no6etánár I blztosíto'bts a-feÍsz ia1 b. Áz rl*_n k.1géreteÜ ettl hogy 1evéllel fordul a rendez khiiz ég a v1vás progranban* artásátkérÍ.
Ezt kiivet en a Franc1a-sztivotség elnijke P. Carolet rrr be{.elentet el hogy azijvetsege

!é1to az L974. évÍ fe].n tt YB rendgzés1 J_9gát.'Á kon5res-qu ug driinrne1 ve e a*ueJeren:uefitl vB sutnb'elyéii). Grenoble- 1 td pontJául YÍI . L5-ro-át tervez1k.
Ezzel a kongresszus véget é.r . Zár aktusként kiizijs ebédet rendeutek. Fent1 riív1dtáJékozbat va} .L{v4n!e' Bépé! ryyqJlant olvag 1nknak az ol1np1ával kapcsola og renanívurtkongresszug.nunkáJáJ 1r Ie.fofásfu' I' és a v1v sport nenzetk z1 f ruilán uralkod Jelen-legl belyzo r l.

9n!ogggZYB1 az 9t b!1 évek nenzetkiizí tevékonységé - benne a kongresszusokon' b!.-nottság1 liléseken va1 k<izrenlrk<jdéstl a YtlásbaJnoksáfokon ás aa olínpÍán vécze unkát
- alapvetQen pozÍtlvan értéke1he Jiik. .[ páston éIért orodnéryek nelle t szak nberolnk
nenzetk z1 tevékerysége_tolább niiielte a naryar v1vág ét1snertsé5ét1 tok1ntéryé . Má5á1-lapÍtbatJukl. hosr Jelenleg a-Paffar vlvíq srilya - a nenzelek nagrorjának eIny résel Elakttv nenzetk z1'saaknal tevékenysé6 hatására - s eplzetkiiz1 vlvliélétuen Je1 ut6a A"
be.f olyá.s unk nijvelrv6ben Y8! r

Budapest, I9?2. saeptenber.

lÁnon mwÁr



TV MT:I.I.ETT
Régon tirIjutot unk nár az ollmplán. Á J ktvánságok' a dÍcséretek' az érdenek ells_

meréser-e boszánoI k elb.angzottak, a Iátottakat és hallottakat iissaegeztlik' a most hogy
nár egy kls tcirténo]-nl háttér van nogiitti.ink' a nézetek tÍsztulása Íd szakába léptiink.
Bijszkéb reglsz ráIhatJuk' bogy v1v sportunk hozta az ijsszes sportágak kijziil a Iegttibbet'
B ezzel négy évre uJra n'egmen ettiik a v1vást.

Hogy nl Ieez négy év nulva? - Természetesen J solnl nen lehe , de blzakodnl ígen.
lííndenesetro eat 'a harcot nár az uJl flatalabb edz generác1 fogJa neg"vlvnÍ, s rernéljiik
s1keresen. J az edz utánp tlásunk és eaért eredményes lesz niikcidésiik' tra nem dobják
sutba nlndazokat az elveket' amelyeket e1 deltc valIottak. TechnÍkal vonatkozá*qban nem
szabad 1etérnltjk arr 1 az utr l, ame}yekre ket áIlÍtották. Á vlvás nem flatal spor ág.
Evszázadokkal ezel tt racl-onal1záI dott' 1tt sok uj n1ncs, anl sÍkerre veze hetne. Ha
valaho]- mégls eredményesebbek akarnak lenn1' akkor a felkészlilésen rn doslttratnak, mer
az uJ flzto1 g1al' pszJ-cho1 glal_ feli-qneréseket a m'aguk javara fordlthatják.

Ml' ak1k 1tthonr l nézho ttik az ollnplát, sok nÍndent láttunr é-s alán násképpen
nlnt a li1ntlév k. Akl ugyan1s kcizelr l rrzemléite a cstjrtéket, az jobban láthat a azt,
amlt nl nem, Yary allg lát unkl a pengevezetés flnounágalt, a találatok helyét és lry
tovább. De ugyanakkor talán k1ernelten láthattuk a nozgás dínarn1káját' a két féI klizdel-
nét a távér ' Yagy a terrp ért' s ezt ugy is nondhatnáml a nozgilr zenéJéb. Ez a látvány
ktilcincjs Lat adott a néz nek, s mozgás Játékán kerosz iil lenérhe'bte a v1vás szépségéb,
vary unslmát. Mert volt, amt leb11lncselt éÍJ volÜ - sajnos ami untatot .

. Mtkor a b.ag_yornár1yos fegyvernemíinkben a kardvÍvásban aIul marad unk, tdehaza sok krl-
tlka hangzott eI. Vo1t, ak1 ki"jelentette' hogy k1ábrándult a vlvásb l' Per:sze vo}t ebben
ery kevés nosztalgÍa ls, de {tr lgazság az, ho&y nagam rrem volbam rnegetégedve a látottak-
ka1. Hogy n1ért?

Ktiztudott a vlváslroz érÜ k e} tt, ho6y a sportunk rtern clkllkus spor , Iega)-ább ls
blzonyos érteIerrrbennena?,. A vlvils Jellege a?, ar itmÍ ka l Ez azt Jelentl, hogy
a vlv nak a r1tmusát állanci an váItoztatrrla ke1I. A lass1tásb l felgrorsul.n1, a gyorsa-
oágb I lelass1tani, a folyanatos cseIekroérryt néha negtcirni, az e5;. temii tÉrmadasokb r áil
térnl a két' trárom, vggy tcjbbiil;ernekbe, megboly6abní ellenÍ]eIiirrk rltrnusát, hogy az lgy
nyil ld résben bemp hoz Jussunk. A távolságért é-q terrrp ért foly harc 8Zt aml negadJa
{* vIvás zenéJét és e% 8%l anl felelebeb ad arla a kérdésre, hogy |'n1ért szép?'|

Á képerny n els sorban ezt láthabbuk, ebb l ltéIkezhett[ink, s ezt a vlv 1 zenét ta-
tán Jobban érzéke]-hetttik, ntut azok, aktk ott a Lre}yszinen a légkcir brangulata flgyelntiket
eltorelte.

Ebben a tekintetben a kard én a párbaJt r vÍ'vása két eltér képet mutatott. Á nl
kardoz 1nk elkeriiket ttibbnylre gyorsasá.gukra akarták alapoznt. Ebb I antán lgen sok
e5r'iittes találat szfilotet . Ez esl monoton JelIeget adott kiizdelmliknek s távo1 á]"1b a
kardvtvás szépaégelnek benutatását I. Irelyettiink benutabták az olagz-szovJetek, akík a
xardvlvás mÍnden szépségét feltárták. Szép vÍvást produkáltak a párbajt' r z ink 1s. Nen
voltak rob.aná-sok, sorozatos egriit es taláIatok' de szép el kész1tésekkel és ritmusbontá-
sokka1 talá]_koztunk. Tudtak védenÍ, nertek támadni, s másodík szánrtéku támadásaíkka1,
rontrotenrp lkkaI lgen szépen bontották rneg eIlenfe1iik r1trnusát; s találtak temp Ü. Vlvá-
suir niiéIvezet volt. Az a feg:yver1 amely valarntkor a legunalrnasabb foryvernem volt, 9 ma-
ffaÍ párbajt r st1lus hatásár,l a leg}á ványosabb, egy1ke a Legzenelbb szám lett.

Fe]-nglfi].t bennen a kérdés' hog-y m1 ennek a két ktiliinféIe stl_lusnak az oka? Hlszen a
kardoz Ínk 1s tudnak vÍvnl. Mar thék áIlnak azon a fokon, anelyen a7, olaszok, va&r a
Eu ovJet v1vr k. Ha a terenbert ni:aÍ. ke az ember' rák1g el lehet 5yiinyi5rkci<ini azokban e
nzép taIá]-atokban, anÍt erymásnak adnak. Nem L6az 8Zt hogy kardoz lnk nem tudnak vlvnÍ,
vary g"yengébb vlv k el delknél" Má.qutt ke}I keresnl a baj okát.

Yélern nyem megalko ásában kÍvártan e53r keveset, nehogy elhanarkod ottan 1télJek.
De akárnrennyl lde1g ls várhatn ky akkor sem gzabadulnék neg atttll a negr gztitté vált
6ondolatonrt 1' ho6y kafdoz 1nkra depressz1 ként hat a zgiirl esetleges tévedésel. Iry UBr.tllz onsag1 vlvásra rondezkedtek be, semrnÍt nem reszk1roznak. EaáItal nem tudJák kÍfeJtenj
tudárrukat, nen tudják felvonultatnI vlvásuk szépsége1t. Ákcl 1k nenr változatosak, félnek
véden1, mert megltél-Ílr- az á hajlásokat ls, nem melnek rlturust bontanl, mert kezdenénye-
géeiiket ktjzibetánadál<nak n'Ín s1tJ-k. Leeryszeriis1tett vÍvást v1vnak' amelynek egyfaJta tiir-
vénye vanl vásn1 és lsné csak vágn1.

A zsitr1 1télkezését 1 val félelem girzsbakiittlt e vat d1 tudásukat' Ha ltt-ott le-
|,;u,|i:il.|l ktizdení gátLása1kat és nertek bátran iitemet bontanL, nÍ.ndL6 gy ztek. Ha csak
tly()],tlaságukra alapoztak' m1ndlg vesztettek.

PárbaJt6rtiz Ínknél nem Láttuk ozt a rohanást és általában ezt a leeryszeriisltett
vlv stl]_ustr D1namtkuS8D1 mozgásosan' eI készltve vagy tenp t keresve nlndlg az el_Ienfé1
r1tnnuss felett álltak.

L0



lliórt volt 8 két v1vá8 között ez a 1átváry6 kii1ölbgég a két cÁapat esrfornr tudásu
é8 tetteüséEas vivótlak eleilnélye kö!ótt? l köJetkeztetés magátó1 8dóatót 4ert a párb8J-
tórölőkaól-nen hatott fékezó]-eL a zsitr1 döltéBei s gép 61fo8uI8ü18Dul Ítélt és tudotÍ
&/őz!1 8 Jobbík fél. SaJoos, káritnál len nÍlttig a Jobbtk féI ryóz. Ez s tudat ereduéayeaÍ
8zü a l€lkÍ féket' ane l' nggakadályou zg tudáguk teu€s klboltakorásAt. Tgr a kardvlvái
lou érte el szt a azíltet' anelyet a !é!ók és slakértők 18é!ye1nok. Er a!,Ta kéBztetto a
vÍvógporü vezotöÍt. hogl á kar.dvivár negref ornálásár a bllottsÉ'8ot alak{tsalsk. B ar'ra
Eqács Pál többszöiös óuup18t és karalvtláBbsJlok elnökaé8i t8got kérJék fel.'Er'el a
ca9lokgaletéve1 á lrE k!.qr1lvá!ltotta e lé8ede tle!s égét a ka!..dv1vás JeIe!letsí 'áI18pot8
felett és anlak aiirgőa negref ornálás ára batáIozta el na8át.

ehé! felgdat' de kell telnl valauit' hogi/ 8 k8ldvÍváa e6gü8r8dJon oltüp181 8zó!-kélt és abbóI ne tö!ölJék.
lsrlk ls4erógöu végits!éu te a kaTdviYást ás körülbelül a kiivetkezőket eolalüat |'No

bara8udJak' de ő k1ábtálalult 8 kardv1vásból. llert ü8r n1kor az oltup1án század. sót
ezrgdEáa odp€roeket [éÍnekr akko'! ott euberek oéTnek és Ítélkozoekl az egf7k isr. a násÍk!e8 a4úsr.r PeÍB'o nonalha ütau volna vól8alul' botsy nás apoltÁsbaD' tgy áz ököIÍívásbao.
tot!ába! 6tb. 1s enberok dőntenek, de u8y érerteB| ez a Yálaszon nem álésttette vo]!8 '
kl| [étspealtB arért' Bert hÍgz6! két g'áebaD gép dölt' ü1ért len dölt Ez á haro8dlkb8n 16?
en értotte Yolla neB! hogy karatban sokkal konplÍkált8bb 8 EépeÁltés kéralége. ntlb 8

sr úrófegrveleknéI, nert kaIdba! leocsek szúrás, haaen vágáe 1s va! és gz néhá át ÍshaJllk' 8nl a sz8bályok sz€'!1nb len tElálat' de a gép üégts beJelezné. Nou lgnerbe vol-!a 9I ezeket ar okokotl meit Ea a YÍláBü! meghódibáaáosk a korsrakába! az ausztlonsbák-
_nak n6&rYo!ezor_ku tálolsfu!ó1 nérlk puIrussránalkBt' 1átJál( v1$elkedóaüket, reglsztrál.-
Ják ose}ekedete1ket. E'ekutá_o nlért Den Ya]'ósulhat neg a ksrd Eópes1tésd 1g'- nóndh8bt8
volna. 16 ez 18Jl vall l(ert a sport Jövőjo a tsépésítéso ar Íté1ethoz.!talr]9k. s! enbo]cl
tévedéseket kÍzátó' leBfe uebberbe tetle n valós belJzet rö6z1tése. g ezért ébbo! a kér-
désbe! igar8ü kellett vo1!a DekÍ adnon' nel'b csok Ídó kéIdése a negold'árr. ao1 ba l|em
1eEeüékkel' akk@ vereüék !é1kül' ba ron csongóvel, 8kkor képpell de urlnáonképpoo oro5-oIdódík.

Ea pedíE e! Így vBo' akkor a kardvlvác szabályelt ugy kel] kldolBolnl. hoEY 8Í 9ló_seBltgo a gépesltésb és no lo8.yen 8!üak BátlóJ€' o!éIkül' hogr szépsélelt felail--nápk"

"A kaldvlvás s!ép8égébő1 ná-r akkol hezdett vesztoD1t trlkor s z6ü11. bár foltl.n'., rá..zett' Jó í!du}8tu' de-f0618tékos. negflry_€Iése1 8]apJáD vivó1Dk kéqybeleóek va'l|.lrl ' .''..'''-
éríDtkou éasel kapcsol€tos akc1ókka1 felbarynl' Írert 9 zaiir1 ezcket rendszo!:e :tt r*r.:'+11üélt€ neg. vlvóiak e8yBzeÍüe! 8bb8hasltáE, nért neru voltak bíztoBok afrj1tjl. t,ogy ll."_-
kat pe!8etáDaat ás okuak ' vagJl Yédó6ekBek n1Dős1tlk. Ár áth'ajláFokgb neRlÍ'éló i i'r.,fÓ" ,l,.
48Jd 8 ueghÍvással tánadó vlvó kitartó, utolsóiitenü Yáaá.sáÍ lesu oktetuák ökou ó vodái-!öl le.redukálba g vtvást a v fu{s é9 vágfu, e tómadae ós táE6dás lee8yszorüsltalt' I j..
to!Áág1 [egold'ások sz1BtJérg.-!z törvéoysierüen a soloaatos eryiitto;_ taIÁLa.tokhoz ,ldrÚ-
tetü' anlt végsó fokoo nÍ!de!k1 uuta, oézó é6 zBür1 egarónt.-i vlvás B:!é'rsé*.. lál'vá-
lyoaaéga ]-orealukálód ott' pr 1n11'1zálóa ott. MegÁ!üntek á'pongetáüadások, e iemijóótr'c tírk,
aE 91óké8zltések takt1ka1 éralekegséijeÍ' az akcIók eokré!iisége, erygzóía1 mlnáaz. :rmi'
oÍaüt éIdene6 volt a !éző!ek JeEyet váitan1. Ez s sporü oan_téj1t6tbe be bíYét/L<át ..' kij-
!öD6é8 fe].é' BéIt cg€k öncéIu-vóit' me!ü !e0 ozórak"oztatott1 s 1ry elYesrtetto éTdekoB-
a égét.

Ea cs8k a! e8lr(itteg taláI€tok!ól lenne ezó. ezen könnyen leheüne aeE1'ten' 8 ketbóoüalálsüok bovozetéaéve1. /].tv.E,L972./).ez./ Ez megszünteübé a rohenágt."oesrövid1teíé8 caörtg ÍdeJét és takt1ka1 Beggold o]-ó.s okra kéezbeÍoé a vlvókat. Á póJbáJ tői'öző':. nei ép-p€lr ezétt cgak r1ükán látunk egymáeoak rohanó tánadókat.

Do Den cs6k erróI van sEó' hanen arróI 1e, ho6r n1vel na két fegrvernemiink Eép€el*tett' n1!do!k1 váJJg E halB8allk fegrvelünk gépós1té8ét ís. Érezaük. É-oe.y a kéraéií á la-
Yegóbe! 1óg1 s osak ídő kérdése ennek a nególdása. Bbből ölkénb aitódtk;- hogy s ktuel-
Jövóbe! BorÍ8keriiló nódo8lüó sEabáIyoklak ólya!okrak ke11 le!!Iijk. ameiy a*Lépe9il'é.qproblénáJ€ felá v1szl a kérdéet. o\ranokn8kr amelyek elősegltlk éÁ nen iék€;íir 8 Böp,J-Eltés negoldását. Elnek pedig nézetém szer1it ery'az ütja és pedlg aE' ha a kooveício-uálls szabá\rok éaazerü gzükítésével negközetÍtjük a cornbat, ázez-a küzdő FLlluet.
.l coltrbsü usra!ls leredukálJa a szabá\rok8t' kölDyebbé teszt 8 döDtéet' Jobb8o kIkBpcgot_
Ja a 

'6ür1 
tóYealé8o1ü. felszabadltls á Y1vót Aátrá8at 8ló1 éB víeszaáilit.1a a ka!'d'ilvás

árépBégéü a!álüB1' holy v1sszab'elyér1 óet renáettetésébe 8 harc1 fenúereÉ sorába.

Bzékelyh1dy [Í'box
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BÁnÁw Án:pÁn:

Három mcs'lB!. l eíÜallor után[tltlá$unhníI

Miert gyenge jrrnior pírbajt rvivásrurk?
Ez a kérdés egyáltaIán nen sz nok1. Nap nlnt nap tesz1k fel a vlv telmekben edz k'

szakosztáIyvezet k, verseryblr k' a parbaJt rvl_vás s?'eIelmesol és nég ery uJabbal ts
rnegtoldjákl l|... nen ad-o okot aggodalonra e'A a folyanatos gyengélkedés' Jelenlog1 1e8_
slkeresebb feryvernemlink u ánp tIás blztositásában' csapatépitésében?||

Á kérdés Jogos. A Junl.or parbaJt rvlvásunk nenzetk z1 erednény11stáJa n'egIebet sen
szegényes, nondhatnáurk az lfl v11ágbaj4okságokon val szereptés ktábrándÍt .

Eddtg L5 if1 VB-n lndultak naryal parbajt riiz k, mégpedÍg gzámgzorlnt nesrvenket en
és ebb ]- a k vetkez erodnényeke érték eIt

1960. LenÍngrád Préda rstván /9. he\y/
Szekereg IstYán /5. heLy/

L962. Ka1r Nenere Zo1tán /2. heLv/
L967. |leberán Erd s Sándor /1. beLy/

ftz yolt edd18 és u&y néz k1' h y a kiizelJiiv ben sen váIhatunk lényegos váItozá.st'
Á nlértre és a feItett kérdésekro én Í'ry adnán meg a válaszÜ, t m<lrent

Junlor párbaJt rvtvásunk szlnvonaIa eg-yrészt azért gyenge, mert blzonyos hagronányos
dldaktika1 be1degz dések, olykor anyag1 n'egfontolások neggáto1ják az edz ket és szakosz-
tályvezet ket' hogy bátrabban és korszerribben f ogjanak a f1ata1 vÍvÓk kÍválasztásáb'oz,
pár'baJt rre fogasához, nilsrészt a Junlor nez ny trilnyom részét azok a f1ata1 iittusáz k
aIkotják' akÍknek ebben az ld szakban még ne.nr céIJuk a vív technlka nagasabb szlnt[i cgÍ-
szo1á_qa1 erednénye1ket J f1ztkumuknak és versenyz 1 képességeiknek kijszcinhetík, ezl 8Zoo-
ban .legfelJebb csak nekLk és a trazai nez ny szarnára elegend .

Mlndezek m'elIet és ellenére a jiiv t BZ utanp tlas lrántÍ aggolalnat én nem oszton.
Ha megnézzlik a Jelenle51 párbajt r ol1nplat csapa unkat, annak valamenny1 tagJa részt
ve t stkerteleniil 1fl vÍ1á6baJnokságon /Fenyvesl, Schn1dt, Erd s Gábor, 0sz rÍcs, Mus-
kovszkL stb. / s t Kulcsár rnég ifi csapatban nen is szerepélt, &a pedlg-valamennyien o9!r-
zeükijz1 klasszlsokt

Ez a tény arra v11a51t' ho8y hatrrmányog képzésl n dunk tra rcivtd távon non Ls,
hosszabb távon uindenesotre teljes lgazoIást nyer, és n'ég valam1re, hogy tbusa apilrtun\
o\ran báz1s a par,baJt rvlvásunk suámára, melyre nemcsak a nultban, hanem a Jtiv ben ts
szalntthatunk. GondoIJunk csak Dr.Kaus?'ta Yagy az e1 bb enlltett 0sztrÍcs, Muskovszkl,
Varga'volb ijttusáz6kxa, ho6y olyan nevekr l. ne foledkezzÍink 0 8r m1nt Dr.Tijrcjk vagy Dr.
M na, ali1k sztntén a nez ny er 's embereÍ kiÍzé tartoznak.

A fentíek el1enére az aggodalon a jeIenleg1 JunJ.or párbajt rvÍvasé.rt nasron ls o1_
fogadbat ' mert s1kertelensége kfo' pangása áItaI a magyal vlv sp<lrt lehet négekot Í!Z,8-
laszt sl.

}iogy rálépJtink a felfelé vezeÜ utrar 8!élki'ÍI ho6y oktaÜá-q1 m dszeriinket fe]-iil akat-
nán blráInt, nébány szenrléIetbe]"l vá]-tortatást szeretnék siirgetn1. Ezek a változásolt el-
s sorban arra vonatkozhatn 'rl*k, hogy a szakosztályvezeb k te6rék lehe vé, trory fla'baI
vtv k 1s LrozzáJuttrassanak párbajt rfeIsaereléshez, hogy edz k a t r nellett ne Í.degen-
kedJenek párbaJb .r 1skoláztaÜa*s I é-q flatal t rcjz Íkét bátran lndlteák párbajt rvérso-
nyeken, mert ebben az td ben a két feryvelnem remeklil k1egész1t1 egrrnást, uary szerepe
Yan a szakszerii és kora1 fegrvernernl klváIasztásnak. Ezek mej.lett szeret ém k1han6sulyoz-
nl az ttusa vlv edz k fe].el sségét a helyes vlvé'Í alap Leraka-qában. Még ha siirgetÍ ls
ket az ttrr-qa versenyeztot s1 tlolll Ienne szabad engedurényeket tennl a héIyes 1á6rntrnka és

a védiikészség kÍalak1tásának rovrLqára. Ezek elmuIaszba^qa sokszot j vátehebe 1enii] ureg-
gáto1ja kttiin ttutqaz k kés bb1 beépiilését a v1v sportba.

E bénrát sok 1rányb l leheb rnegkoz"ir*""r. Ugy goncloltam, hogy neur lesz haszontalan,
ha fIatal parbaJt r z tnk nevelése kérdésében megsz Laltatunk két olyan edz t' akik nap_
Jalnkban nemcsak neve1nek, hanen síkereson nevelnek flaba1 parbajt rijz ketl Pá1dy Péter
a KsI és Jávor István a HBE odz Je.
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pÁroy Bttpn r

Éaqrcs-e?
Párbal t tvÍY s unk !g1 bo\/zete lasro! aok érdekes pr oblénát r Jt osgáb8!r uelyek-

lek vlzs8áIata' érale@bon vat t&ryalás8 taibb tuca old8lt tiiltelo ne8. Ebbe!-a kíá gikk-
be! ueBp! bálok caupán !ábá!Jr8 k1r8BsalpL é6 ltjvl'aleo leit!Í olJran cé118l' bos/ páJbaJ t-rel foglalko! azakenbeleÍDL es6t1eg éraleneBoek találJá} b vebbc! foglalkoznl e ténákkal.
Esétleg s!é19s kiilbo! ue8Ílatulb"st ep olyan tllJrÜo! í !u!ka' a49\r el bble tendt bgtl rfelve ptoblé4ák negolalásÁt.

a v1sa 
'a 

tekLntiilk 6-8.évet' 8r__akko!.i naFrar Párb8Jt ÍEez Dy le8fel6 bb sllntJén
J val ta'bb versonyz t 8!á!láIhatu!k aiss! ' nLnt eost. T81á.! eln k la iott kijsgiinhet .
h olsr a Easrar pfubajt rvivás t ki 1 ketd6tto1 a leuzetk rÍ nez ry léle t rt. Egrre ln-
kább felváttotta 8z ealallg obr féryes k8rat ||hege! !iá!k8 í. l' ta a na s/ar párb8ít lti! kg v1lá8 valauelny1 ralgo Jelelt Yerselyé! lagyo! el kel belyelésekét fqilalták o1.Kulcaá! noxlk 1 sr 'elle' a cgapatBy 'eleu 

é8 a vB_l csapat.-aráoyérnek sorá Jel!Í art.
bo.gy val ban az.éle! Ya&/unk. Nen kell kii]'ii! be6zé1!1 a s!á.uoB len'etkiilL kupary lete -r J-' vÍlfukupá: ll 8tb.

Ea a pfub Jt lc6apg iiaa'otét lét !ézzi.ik' ajaszese! 6 velEenyz t tudu k 688esrá!ol-!l 1965 t8. Tereészetesen f1at81 verseÍJr' k! l volt s! 9kkoí éÁ be 18 vált'ottÁk a to!-rÁJuk f iiziitt reEélyeket.

- De vaJon n1tye! utánp tláa ! tt fol ez lal slatt a lagy osapat ||árnyékábal||?
Íon hlszen' bogy rossznáJusá8B8l len!ék v dolva, ha azt uondon, hqry plllaáatlyllag bá-ro4 olyan verselyz vaD' akl saánottev 9red-Bélyt tudna elér!Í és utánp tláat .ioteít a
caapatDgk 8 lggfelB bb gzÍnte! Ís. Á cBapat gloopoÍtJáb l er léEook ÍÁ tii!1k.-Do - a!
utánuk. kiive kez . csopct le8alább 2-, kl8ssÍ-lssal le-van ngradva] Tbhát bÍroryc fotyao-
noB8á61 hlány uu stko'1kr anl neq tril kPdvo! a jiiv t lllet eo' hÍsleo a Jelellogt oáa-pat nár neo 6 1!éalrsor-év eÍt é11.

I{ézziik ueg egl klcslt k zelebbr l az 1fJuságl v1lfubajloksÁaok erednéry81t. lllR ko_
!Ábban D lt férfl t IbeD' kardban lfl vÍ 1ágb8J ! okB ÁBo! Iésztvev ée nyer y6psap"''5í''r
ELlit.lasl vá1ogatott8k lettek' s t_f l'9 t.t v!-!.ryortek ,@eJ ' r1lriip' GyutÍcg*./'' .dJt{z párbaJ t.ben 8yá1 alén !e trondhat el. Taláo e$r k1yétolt enl1t[a,tnék. t96rl_ber
traÍr b8! Nenere Zo]'tán n _qod1k helye. trlket Íldltulk párb8Jt Íb ! a! 1f jusé,il _ 

vlláEbal-
!okgágo!? Á! elnult 1il kbeo J ré8zt ttus& kb L lott v1Y k8t vagÍ n 8 áttt al iitt sá]! kat.

- Áz ealdlg1 bevett é6 kiivetett elnéIet és srakorlat 8z volt. boffi/ l náaodoBltálvut r z ke kell átÉ.ll1tani párbaJt rle' anonnylbel alkst1 és 1deEl feIép{tésÍjk erls leLe-t Yé te8rl ket. Ige!' de e1r s t r-alappal' plusz párbaJt llel gl r1L 8 nénrzetkijzlgz1ltet' b ven ki! Dek 8z lfJus 1korosEtálJb l. - Felvet dlk a kérd ar érdomee-e egyÁl-
t81áo llye! párb8J rijz ke t ellndlta!1 ÍfJuBá61 v1Iá8b8J noks á8on gDlak eltenére, bo5[
pen érlek el o1y8n eredÍlélJ/eketl anl\reoeket a E sik három foimrerneubeo s t rgá1k?--
Elaleuas. !Íe!t oaak er B lenuetktiz1 volgelyekon a!6tslhotoek oIyau rutlnt. a&lt f(!t! tt
korukba! kanatoztathatoa k ' ha slkeriil é]'JutE1ok 8 Yá1ogatott B!ÍnüiE. l{riipecÍs kJkb lkell ho6/ áluo! a fel! tf. váIog8 o t? olyaookb l' sklE lf1-korukuaí tÍt ,aj' nágoutatták,
h o6y pá!.éY nu-lvE'_sr á!1tan 1 lehot ráJuk 6 beváltJák' kaua oztatJAk azt a relgeteg ener-
gÍát ' ant borli.lk ltf eksglk|l.

lÍ1t lehe le és kellene teDDl alnsk érdekében, hoBy iit képgg és 8 tjtibbl' foi(yveÍnen-
hoz ha6onl szlDtli YoÍ6elyz ket tudJunk fetlevel!í? s'áktt6u!Í: 8z 9alalL6Í ttsslo ltnyckka1?
vagr olyan E do! refor álJuk Eeg az oktgtáat' hosr bagronányos alapoÉon eÍindul-vo :ro-
lsn1 uJat' valanL pluaz adJunk t!oz!á?

'TuIaJdolképpeB ltt kezal dlek azok a. problémák, léayegeo káril sek felYetéael ílc 'l J'Bk-re választ kell tudlunk 8dn1 s Jaiv érdekében. Bbbé! a irérdésbo! kell iiÁlgeefognia a jo-
1en szakembe.re1nek é6 kÍniiveln1' elfo8aaln1 eEy o\ra! szt8zténát' arnt b1ztostt obJa a_fel.
eE61kédéEt.

E!gk utá! gzsret!ék esrnéhály o\ya! neÉrÍEJteléstr éazr véte1t 1e1!nt. 9n1t ii tull,l-edz Í niik désen 8latt tapa65t8ltan. Ta1áE ktszilrhet beI Ie eBr-két olyan'apÍ ndleltun.anl h8tz!os lehet és fe1h85'!á1tt8t lenle párb8J t r-utáop tláÁunk aeveiésénél. lzen trilj
nen eu r v1dg! 1alrertoteu aEt a folYanatoÜ' fel6oít st' ;njt é! a verspnyI {unel végzek.

l xBI ti tus8 azakosztá1yába 9-1o éve6 8Jrerekek kerilllek folvétslro el zetes felYé_
t6ll vlzgga s ezt ktive 2 h lap pr bald utÁB. 1, éves koruk1g li6' 

' f,ut és tornsternl
d!éselk vatrlak. trerdotbe! b.etl 4' [8Jd h6tl 6-8 81k81mnsl eilzelok' alkalnagkllt ]'-Ir5
Iát. iutá! bétiiIti'tték t}. É1ebéviÍket' kezdik o1 a lovagl - éÁ vli edE 8ekét. 14 év s

korukba! a lijv edz seket. Evente kb. 6-8 kétbuna| naJd hároebusa vers tryen vcsrnek réazt'
l vlváat 1' éveg koÍukbaa lábEulkáv8l kezdLk és eBr éleo keÍ69zt[i1 osak lábtrunkáznBk
hetl 2 61kalcmnal. 14 éves kolukba! kaPtr8k e1 8z r feslvort a LerÜkbe. Rtjgtiin p ÍbsJt Í-
re1 kezcljiik az algpvet techílka1 e]eneket $rakoroll{, páÍbuz','.o8an al ehÉez tartol
e14é1ét1 1Ánor6teke Í8 BlsaJátltJák. cBoport fornába! | nsJd pÁr06 6rakorls ok foÍná_
Jába! halaallak ovább. EsI v al9tt elJu !ak oiláÍgl fats!áa. n dszereÁ afisr zás. lgko-
lázás utáo. ho&/ 61keres képeált v1z68át tesrenek t rÍgl. A kolvencl kkal ée E t Írsl
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csupán ,-4 bét1g fqtalkoznak a képes1t v1zssg 9l tt. l vlzs8a.ut3t t bbet. nem_gyak-o-
rolirak -t r3eI. Ezek-után lntenzÍv iskoIázás' kiit tt ryakorlatozás kijvetkezlk. Ellndul-
nax nlnden olyan pfubájt rvelsenyen' amÍn csak ]-ehet. Iry twábbÍ L-2 év alatt ITI:1. II.
I. osztáIyu nin sitést--qzereznek. 15-16 éves korukban nár nlnd az iit spor ágban teljee
nunkát végeznek, an1 het1 14-18 edzést Je1ent.

Tebát a vlvás negkezdé'se után vLszonyIag r v1d ldq alatt /2-+ év/ elJutnak 91yan.szintro, hotr a lunlol párPaJt r váIogat kon slkerre]- ár}Ják. ne6-helyiiket a uen ijttugá-
r kka1 ázenbén' iltlnek kijsziinbot ez a víszonylag gyors el rehaladás?

A,z íntengÍv fut - és rrsz nunkávaI rengeteg ternészetes nozgáséInényt sz,ereznek.
líozgáskészségiik széIes teriiloton f9Jl dik. [Qpb spo1taglan. val Jfutaaságuk' Tg9!9és'
J elyzetfertsner vé tesz1 ket. AkaratereJÍik' akt1v1tásuk nary nértékbe! feJ]- dík.
Á tornáterní or stt , lazlt l iigyességl gyakorla ok révén sokoIdaluan feJleszt1k Ízma1-
kat. l[tre bekerlilnek-a vlv erembe, csupán a speciál1s v1v Lzonzatot kell átdolgoznl'
eI készÍten1 a v1v feladatok negoldásá_ta. Egr sokoldaluan képzett Ízonzat tudatos' ak 1v
nunkavégz képeeség1 felfokozott érdekl dés az 1sneretlen v1vás {aá!t, ez Jel1enzí. eze-
ket a Lr-L4 éves fÍukat' Kiinnyií 15y vlszonylag ryoIsan erednényt elérnll lgen. nEiinnyli||.

Itt Jiin az ebb 1]"ovonbat tanulság. A csak vlv kaü 1s basonl n don kellone fel_
készlten1-a tényleges viv nunkára. Hagonl n don, hangsulyozm, nert egy vív t l nen
tehot negkivánnl-, Eosy hetento 6-8 alka]-onn'al usz ' {ut , tornatolm1 ngnkát végozZolte
De hett z alkaloirmal-Íiszn11 2 alkalcrnmal futnl és er sit jollegii nunkát végeznlr B!
negoldhat lenne már. Persáo csak lenne, mert a lehet sések korlá ozottak. Nazodal to-
tem. /

,JeLenleg, tudonásom azerlnt, Sz cs Bertalan kezdett el az eInult évben hasonl Jel_
legÍi nunkát é'gy eo fos csoporütai. laryon klváncs1an vton, Fqry n1Lyen erodménnyel fog
Já-rnt ez a v1v sportban edd15 neF alkalmazott, m dsZolo lgazolJa-e a hozzá, fuz' t rené-
nyeket.

Arra a kérdésre, b'ogy a riigtiin párbaJt rlel kezdett nunka hátrányos-e vasr pl nyiis
a továbbÍ nunkáJukat 1l1et en' csak rijv1den válaszolok' Y1szonylag rtiv1d 1deJe do1gozm
iíttugáa kkal /1 'éve/, eryértelnli váIaszt adnl nég nen udok. Talán az erednények naJd 8
k g bbí.akhon ha ározott választ adnak e!!e. t1nd'enesetre a pengévoI ttjrtén eIs munka-
vben kíprfullag ralapon dolgozrmk és ogak azu án kapcsol-Juk bo fokozatosan a specÍáJ"ls

parbaJt<ír , llIetve az_iiÜttlsav1vás elene1t. IIy m don ttsztában vannak a vorgelyi 1n a
to}r-alapokkal ég ugy érzen' hogy ou kel]. alapo nyuJt a továbbt nagaaabb szlnüii nunká,-
boz.

Áz ecldlg1 velsolytapaezta]-atok általánosságban blztat Je11e6ilek.

Isnétlenl n F klvántan csalb.atat]-an ln dgzeleket kijzijlnl a leírtakkalr [{szen e!!e
a feladatra nágyon csekély aIappal rendelkeZ [. osupán feIvete ten egr-k olyan p-rob-
lénát, amelyeknek nego).dáea seg1thet a Je).enlegl kfizépszlntl l vaI fe]-enelkedéeben.
Riivíclen és vá.zlatosan le1rtan az tfJusá61 koru ijttusáz ed'zéenunkáJát. Az a cél vezetet ,
bo5r talán s{kertíl e].LnclltanÍ vaIan1 olyan tapasz alatoserét' ne án v1tát, an'L széles
kiiiben kí'bontakouYa el bbre lend1 bet1 uJl koiszellibb, eredn nyea n dszelék k1ctoLgbzásá r
a lka].n'azá8á '

A spoÉ'olrk É plá lkozásár l

Áz MTs 0T t dlszertan'l osz álya nost bocgátotta kiizre íÁ sportoI k áp).áIkozása
r:ínii kladványát' amelyben 22 baza1 és kiilfi'ldt leveg olvosszerz tanulnáryá olyashat-
Juk a sportenberek; f leg az élepcrrtot k étrendJér 1.

sa a mal Ld ben ew-e&y feltiinést kelt spor erednényr l ol.vagunk, azt szokás non-
dan1, hogy Lme; a suolgalngs edzés negbozta..Jutalnát-a k1ti.in dlszpozlc1 ban kiizd r nagr
teheiség -sportol nak. Pedlg a háron tényen n - felkésziilésr 8dottság' flz1kaÍ és
pszÍchíkal dlszpoz1c1 * k1vii]- nég egr negyed1kre.1e éget en sziikeég vant he\yes élet-
n, dra, ennek pedíg legfontosabb részet g helyea tápláIkozás. IiÍem azt Jelentl éBt how
edzés-nélkiÍl, pusztán J étrenddel' 4eBfe1e16 táplál-kozással Ís kÍ [in eredményekhez
Juthatunk1 de seg1tségtikkel nagynértékben befolyásolhatJuk telJes1tmérye1nket. Ez á11
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iilÍnÜli.jn írpc,rÜágr,a, Így a kiilclrrlegr:s ercikife jtég! is9oy1 vivrísra is. .'Talán helyénvat ÍtÜ
Io'i,ou.,tl;lJg iooá ouíítenÍ, bosy á't,. Gelentsér l-,asz1 nrárr 

- 
nep1yedszáaatitla1 ezeI tt fe1hlvL'a

" ii1;,y,t l.rnet"''Mo,Jern karaiivéu{i' cimii k rryvébon a helyes é1otren'l és célgzerÍj táplálkozás
kiiveÜe lrrénye'1:re.

Ma nérr a v1lag naeír sportnemzetelnéI tudornánygsa!-lidolgozott ktsérletek eredménye1
áj.1nat< a sportorvoíok i?ndelkezésére és ezek'alapján á1IÍtjak ossze a_ sporbol k étr.ená-
;ji.:t. PonUC$au kísz'árn1bják PL., hory es'y or.száguti kerékpárgqngk YuFy birk z nak trány ka-
í,i;;i.';;-;;;_Jziir.Áé5e r_ázaz'meirnyi-?etréi,;et, zá1rt és szénhldrátot tar'taIruaBzon 8 nall1 

.

táplál.éka. Ázt ma ilfu nagyjáb } sokan.tudJák' h9gY.a. viv nak - mi.után vÍv evékerységé-.
t -i' ri.iI lrleges 1zonk teg i{ie nincs aziiksége -.táplálkozásában a szgnhÍdrátokat helyeáziik
;;-"i51é;uáí-"uBr.xenu3uÉ a-zui.'aceko és Eorl átoLzuk 9_rgI'É"Jélreffiilr6fr_E-neltétt
Áágy jetent ségi.iek a v1tamrnokl .az ásványÍ."q!.éi a nélkii]"iizhetetlen-viznennylsép1. {lod-
;g;}ikáek nugva a maga JeIenti'áége. A 9Polty1lágban e$yr9.!puP"t f oglal.koznak-az ut b-
uíárr.'l kap solatban"tiiÍ.ijnréte hornonokkal é-q. egyéb. plrl}ax$}' arq tvgkr r á11rt lag
nít.;tt ércl nl en beblzonyi.tottáVt ho5y a sporto1 at1éttkus képessége1!.eI nycisen n do-
sí.tják. I}yen se51tsé5et- taIán nérn ttevezhettink sportuzgrlitlennek'.lega1ábbÍs add16 a.
lnert:énig, ánig t<íegésáit Ieg hasznáIj4k' .99 add1g'. ?nl'$ nen vesu e}yP?t9t1 a sportol
egészse[ét. Dá azr-ak'1 edzés és kondí.ctoná1ás helyett 11_y- szorekkeI. kívánJa.teUesítmé_
níet foÉoznt, he]yteten utakra tévedt. Bzek a szerek azonban kJ.ner1 lk az,- aJz, szerek
f ogaluát.

Az aja szerek használata má'q sportága!1a'I nár lggn gyakor1t.d" a vlvásnál csak most
kezdik páiyafutásukat. Á legrrt bbi bécsi v1tagbajnoksggol haLlobtunk' sutbogá89lratr ho6y
em1eset<-aj-z szereket hasznáItek. He]Jeg volna, ha edz Ínk és.sportorvosaínk nár j el ie
f í].vllágosttanák versenyz 1nket az aJz s zereB okozta károsodá$c'ki:í!!

De fontos tápl.álkozás1 kérdésekke1 1s sziikséges az edz knek és sportorvosoknak fo8-
lalkoznL, mert a ryakorlatban a viv k naryon sok helytelenséget kcjvetnek el' rry feJ-
ke1]. vtlágositani- ket, hogy nIt'fo6yaszthat a vlv a versonyék el tt, mi a hosszu, rák-.
ra ny l versenyek alatt, eis nit a kinerit velsenyek és edzések befejezése után? MÍntl-
aztr-anlt ryakorlatban 1ábunk és tapgsztalunk, mor ellentnon,Jásban van a szakszerli ta-
nuIríányokbán b ven kif ejtett elvekke}.

Kiilijrr fejezete érdenel a ve.rsenyz a].kohoIfCIsl'asztása. A syiiJbelrrlny ntnc+ rí ii.* "*.*"fu'*,

ke egyen1 rneiuékben kárhozLatja a versonyz alkoholforyaiztását. Lget hrben fJi:_lr$:y1'tg14*
tett-tolyadék p tlására, igen édes teának vary.lrusIevesnek fopyan'!1uát javamtll;flthh ÍÉtlÍr-
Heny kijzi:en. Errnek el].enére - arn1nt ant aa osa1 BaIabon-bajnoksá6náI trá Üarr * tii'yil, V$f*
sen}z csorbe u án -qen }anryos teá ' 

gen huslevesb, hanen hazai, nagykan1zsrrl- *'b::b
lv <rÜl;.

Naryon ajánlorn ed'z Ínknek, tanulmányonzák áb J 1 a M dsaertani osatáT.y ti:*t;elilirl itrÍ'-'

adv ányát '

Régl mesterek.," Érdemes mesterek .,"

Az ogc társaIe já.ban dr" GerentErér Irá*lzI olajpo.r réja nrellett ott láthebtulc v:L"l '-
nesteri d1p1ouráJát'-'is. Gerentsér L9v. szeptenber I-9o szerez e pe5 _o!ieveiét' 8i'e]Jqt
az ak}cori zotcáá szertnt i-ega1ább héuon ,d1ptomas mesternek keltett aIáÍrnÍ8. Gerer.l1"B r
oklevelét !.odor Károly a Mti gyeten, Vay Lajos a Tudorná.rryeg-yetem, Bert1 Láqzt a Ludnvik'i
Ák;á&'; 

_.'ru 
*á"teier- iIletví tanáÍa éá saátetlt Ita1or-a-r mnl- kÍ.r" vív ínkola ,/scuc"r]'a

MaglntraLe/ volt tsnálra 1rta aIá.

Áz a1átr kktjz<jttszerepl Vay la j os nevétnra nrár ql1gil,'ruer1 a-vi"vti*
v"r"eo!"É 

-r.'87oo*egé. 
PqdÍg kihiin , éráendris néster volt a mírga 1deJébén, akÍ mé].biin

nre6érdén11 az ut dok háIas ke5yeIetéb.

Yay LaJos elszegényedett gr fL csa1á4 galJa Yo}!. Keregkedelml akadénÍát végnebt. és
utána tbuuiére bivatált- tiiltiitÍ be, de sehol sen taláIta rneg bol"ctogu}Bsának titJá't. btt-
récenuen Ísmerkedett me5 Chappon Lájosea1 a Pestr l elkeriilt neves viv mesterreJ.'.951

'áui"i"-a-3, 
moaoru flatárenu i,t, hog'y banulJ9n neg vivn1. Á fiatalember kijté1nek á1tt

lg-ilorgár á"án tanulta a vívá-q'nes éraé6ét-Chapp.o! o].daIa nellett. l872-ben nrár késa
viuo voTt es Jz1vu*uo segéd'kezett me;qter nek az- ktatásban _ls, m1nt amat r nesterjej.rj].b.
uogy a vlvás tudonányába! !oyálp{ejl dlJijn. felJiitt Pestre és_Chappon tanácgára csabla-
xo'íbtt Keres ztessy J zsef ÍskoláJáÉoz . -Sz orgalnasan vette t te a Í1v leckéke 

' . qe. nagy on
e1kegerltette t áz a tudat, ho5r képzettsé[e nagyon fogyatékos. Ekkor ÍrJa on Ietrajzá-
bant 

ilÁbban az tcl ben vett vlv leckéknek rerfun nézve csqF ke]_Iene len batásuk vo)-t,

'u"í_ "ár. á'[-Íáti;*, bogy ^"onyíre -seluTlt gen.tudtam, s azt' h.o8{ n-|}q-1et-
teni -o"ry az f léáye Féretten. Igkolázás-_után nlndÍg pár szabad.ve8á8
cs1náltunk. Ez "uuJi-áÍtt' hog-y ery t|voltlat| vlvtunkr^d. azt nek1 kel]_ett
r" or.-ill-ráttám'-hogy axt or"íág -tt. rneg, an1kor__at<ait, s veIo szemben sz

, looros értolenben'teh tetlennek érezten-iragamat.'l
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Keresztessy eI s-zeletettel.foglalkozott Yay Laj ossal, nert Iátta rátermeütségét.Ezért rendszerében telJesen_klképeite t..Keresátesáy csaÉ Sándor flának, Vaynak és BéIylílhálynak oklevelére 1rta ar4-q n9vé-t, ezéxt ket leLet Keresztessy-ut a knai< elisnern1".
Án'Íkor Kereszt9ssy L895. áprÍLÍs I6-án neghaIt, Vay n1nt jogos ut á, vette át a Keresz-
!"9"y.sárdá!. Ekkor nár terne voIt a Belvárosbán a-FerencíeE uazárá an és 1885 ta 8
Tudonán';regre en mestele is-voltr_s m1nt lIyen 22 évlg niikijdijtt az egreten kebelében.
Ternében alakult.,neg 9 BEAOr..amelynek els - tanáretncjEe Eijbvcjs loránd alelncike pedigdr. Klupatby Jen , a hazal f lskol-ai sport megteremt je yolt.

Vgl laJoa l9o}-ban linnepelte ?5 {"" v1v nesterl Jub!.legn{t. Ekko már Á tyos bett,gvoIt. I{emsokára abbaha5rta a-vív oktatást. Nehéz v1szo yok kijz keliilt és larátálnat< 9

tánogatásá'_" "zorult. Bárátal 1rnok1 álláshoz Ju tatták-a f váecnál. lfindán remenyo a'volt'. hog hogszu niikijdése ryonán-keletkezett lapasztalatalt kcinyvben fo5Ja kladn1lTervét azonban nen tudta vql rq váltan1, mert 1908. augusztus 25]-én utcaí-uiizlekedés1baleset áldozata }gtt és séri'ilésetbe belehaIt. Szon'oru-teretése volt. Ersr_két uarát Árrta
kcirÍ.il 'az oPryszerii kopors n aztán v1t ék k1 e5redi'iI' k1séret nélkiil a rítoJroreÁztrlrr
enaet be. Nem,hangzott eI brics beszéd s1rjáoáI'gtijtést sem lendeztek tan1tványa1 ki'-zcitt s1renlékére és_egresli}"lg'." BEAO, seor alápított nevére vándordijat. Ped1s-tan1tvá-ayaÍ kiiziitÜ társadaln1 el kel sé8eket' n_qwqgvii-pol1tíkusokat találunÉ azépszáfrnaIr

Koesutb' x'errenc'.9o1}sT1'!"11 ,, -KároJyt uiháry, Telek1 Pál' Ugron Gábor, .Vigráz Ferenc,Wekorle Sándol és nég sokan mások.

Enberí nagatartqá't !98bat n don szenléItettk a korabell NemzeÜ1 Sportban ne6Jelenclkkel. I8y az L9o1. évl )8. eaámban lry Lr mestelér I Keresztessyr lr
llStretetett MerrueIem! I{eved, alakod lassanként a távol kiidébe végz. Á mal ne4-zedék nfu nen..iá ott.Tégedi.de B1, f,1k tudasod, tanltásod osg aiiosar vol_unk, hlrdotjiik dJ.csér -en1ékedet. Életed a n'agrar nenzet legdicá uu-od-r"g-
szomorubb napJa1vaI forrt ssze. E5r hosszu enberéIeten át tánttottad a vrio_
'tiyf:zetetl 8Z lgaz1 1oraglasságot. Enléked éln1 fQí, an1g nu6rar v1v k lesz-
nek ttr -

KIeII KáInán
f:1t!*3{F-*li!t

A lernorzsolÓdás okaircI
Á lemorrgol dás minden spor ág utánp tIás-nevelésében probléma, kÍil 'nosen érzéke-

gYen ér1ntt az.o[a! 9 gportágakat, nelxre! nem rendelkeznek széles ti5dregbázlsgal. Sport-
ágrrnk la ozek kiiré tartozlk, bár_renáIJi'ik, hogy az uJra er sijd vÍdékí szakosztál;yok
és onotleg a epor.ttagozatos 1gkolák segl enok bolyzetlinkiin.

A !.emorzaot dás 1ry 1s pro léna qarqd, tllotve probléma az, bo6y azok ktjzilI 1e sokan
abbabagrJá! " orlF!, aklknok Jp.g.ou gF!égzsési-i!., kliad,on1 tudá.euk váfor e6r b adottaá6uk
mogl'an ée 15r a Jijv szompontJáb I szánÍtásba JciEotnének.

Á-eportlgkolák és ryernektanf olyanok képezlk az utá.p tlás-nevelée Jelen1e6t báll-sal . Ezek nunkáJávaI váLogatJák k1 az ilgyesebbeket, ak1k t ráternettnek-tartaník 8r.!8.
!ogy tovább1 ozorgalnas ryunkáv91' sportáguk ropr'ezoitánsal logyenek. Ez az egéezségear9{aqa!l h1azen 9 gÍengébbek lenarad'nak és lgén k1cs1 az a siázal k, akl ne[narad-éo
n1n sé61 ngnFá"q-foghat .. Á n1n 9ésl munkának foltételeÍ vennak, sa1 te e5éaá enbert k1-Y4!' ba.val"El_llyenkor abbaharyJa, nfo voeEteeég élÍ sportágunkat. Ez JeIontl a problé-
'á!'_amLért érdenes megl/lzsgál.nl' hogy n't okozza azt1hogv 16 ég 20 év ttiiztlttt teittjn en
Bok nii6rosll 6yerek ha5yJa abbg s v1vágt.

Bokan len vá.L1alJák a neBncivekedett edzésada8otl ezekr l - ÍIloÜve tglán ezek nlatt
-.nondJuk' bpgx ! na1 f1ata]"ok eLkényeztetettek' n1n ent negkapnak s szi'iI kt l, 11l. a
6ársadalont 1, eLkény9-}n9skedtek, n1aca bennlik e1é6 ekaratr-nen akarnak negdoláoznt nln-
den k1s erednényért. lnden bÍzonnyal ebben Ls van lgazsás' vannak llyenek-Ís, d'e álta-
Lában nom o z a oko

Á k vgtkoa adatok 1s ezt. blzoqy1tJák. .Az !ÍBZMP X. konglessulsán su volt alr l,
n98y ní.nden nunkateri.ileten be kell vezefnl a 4l+ rás nuakah tet. [ovábbá a konxrege!uBon
alhangrg9t'-F9F". -. 9gr- kiizpn|akolákra- kl"terJesztett áItalálos f elnélés adata1 ] egy xij-
répÍskolág dták bett eIfq51aLtsfua L79 ra ánar.6 napofl nunkahétre átezánoLva ker Len
qáPÍ 1)- |a. Ea P9s euueÚ-a.nap1 8 ra1 alvás hozzáádon, ijsszesen 21 ral bs a naradék
}- ra.alatt vaIakÍ sportolnÍ akarr e? aB td legfelJebb ÚháztiinbkcilÍit1 tuttrfuozág!a'l
el"ég éa n'Íkor neff szÍnházba, mozÍba?

FeIn rést végezten, nlb l ad d1k a nap1 L1 ra elfoglaltságr
5_6 Óra az lgkola1 rák gzáná

)*4 ra az átlagosan tanulásra fordÍtott Ld
2 ra ktjtelez JeIlogíi 1skolel szakk r
2 ra egréb szakk r, v. ryelvtanulás.
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Ebb I a felt:slegesen eltcjIttjtt 1d 
' véIeméryem,szerlnt, az a k t ra, an1t énkoteLez' jelIegi.i.1skolai-szakk rkél! jel 1tem meg..Ílrten ez-alatt PI. egr j natenat1-kus szeretne tovább anulnl, mert.4}t"lában tanulmáunyi..eredménye erre rír1 go-qÍtJa, -_

azonban a biol gia1 szakk rre a dlak nen fog n9n9!-mondan1, udjal hory a-t.vább aáu-l.r{shoz sziiksé89s j átIagbizonyitványt 1ry ÉrodukáIhatja, á tanár'peaíg a n"gfgieÍÍi-
s aakk<ir1 lé szá.nob.

. -s"Jnos' "-91írpk ldeJp:,gt..Í1y9P Jellegti usalo-lása nagyon á}_tu]ános, nen ls bega lve
9r{ }l ..!g8T: d1ákot a szakktjrcjl erlrqiazottak esetIeg nen-érdekl1k - /]em tartozLu ai '-
érdekI dés1 k919be -l tdegíleg is elfáiad és oz a tanulás roviísára nery. TernéÁzetesengoksrzor a szii} 1. n9ryTgváey4' ls vlsz eI vlvr5ksb a teremb l . Az 1skol& es_áJorton kÍ'íjrjtq!ják'a ryereket két_ nyelvtanfoly:@a, balettra és zenéye. Ez széls séáuá'perau, t1etalá1koztam nár 1lyenneI. A szijl kk-eL azilnban kcinnyebb sz t érteni, n1nt áz rsr<oíárir.áí.

An érettség1 ut'qi ittijszak ls okoz lemorzsol dást'. +kÍ.do1gozn1 .bud, ne6o16Ja vala-noB{ ma6ának a spor!oJá...Iehet ségét. Ak1ket beh1vnak katonának"és nar n gF"ÍoiB"*'i;t;o
eredményei vannak, Iehet géget kap a vportolásra, nem veszl_k eI a v1vás uía'..J.

..-{l.tt grye enre verrznek fel, solc esetben a sport szenrpontjáb I Írr érbékes 8nya8.KoziiIiik sok 1oTTo,'rzolÓdlkr' nen.áz egyetem m'iatt, hanem taitua tt áoíog'-ti"gy-"-rroxegyeten' 111..f Ískola megkezdése el tt egy 'év16. katona1 sz-olgálatob ' étJ"íit;n;k;-renclszerlnt v1dékÍ alalculatP[o4l 
' Í$Y ÍPorbá6unkban megfelettí-edzéslehtl ["eáriez nerr Jut-!:t!:L: Pry _:y liliaayás. 19-20 éves korbán' naryon-v1sszávet urlndenktt'_;;ry-í;iánzttásués.nagr nenny1ségii nunkát kell Yésezn1e, ha potornt akarja a klogést, ou't'_*qátr"n 

_-
re jtl azt a veszéIyt, hogy az éppen orep5kezoétt f Ískolái nem Üudnatc'negtérura'iurJu-sltnényt nyuj an1.

. 4 Pugolda*qt na má.r nenogak ru1 erlz k' keressi'ik, fogtglkoznak a tanu1 és sporto1t'laba1ok heIyzebéve1 társadaImt *qzetveÍnk 1s. .tgy'az. t uni két évben JávuIt-á 
-[áÍvzet,

de koránbsern kie1ég1t . |Iovább1. javu]ást a testiáveIésí tagozaiou 
-iÁ[oÍár,-"ituojesaté-

sét l és ue6'fe}e1 munkáJát l ls yárjuk.
tr]zubán 1s negr:agatl9',tl:z-3rlkaI3at, log7-ltérJen azokat az artív testneveI Üanárokat'aklk k<jze1 áIlrrak. _a vlv sporthclz, hogi lsÉ-oláÍkÜan az eddlgj_eknér-ioluán-;ép;oJiiiurtue*gz'b a szép slkerokben és haryornáávokuán gaztlag sportágat. l

te te aktuatlssu, no6}r a líodtclna o' Ínagprgr

Is ván szerkogatég ben
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UJ SPORTKOIVNT
Az ollmp1el Já éltok uJabb fe jez".:i;e

k rryvp1aoon most JelentetÜe rneg

Ántal Zoltán - Sass T1tlor - lászl

A MAGYAR sPoRT xÉzrxÖnwn

cJ'nii kÍadványát. l kéz1konyv atá L992. évt elg k1adásának Javt ott' átdolgouobt k1adásá
uJabb.feJgzetgkkel b v1tve, anely 12 nyomta ott 1ven' 680 nyomtato t oldaÍon 59 e]{.*merbsportág.$ItaIános és haza1 tcirténetét' ozabáIya1!"k ísrnertet s t és rendk1ví.i}_- gazri.t5
ada bárát taltaLmazza L97CI december }l-ts bozlirrr5lag'

A kéz1kiinyv természetesen b régzletességBe1 - 14 o]-daIon - fog)"alkoz1k a v1várlrraJ^l
9 Legatkeresebb mamral goortásga1.4 rténe i-részben tijmijr átbektnté$t'en a<lja Ít vlvás'
s1. sp.o1tJának t 'rtéoe ét, klkápcsolva nÍndart a sok éveg és ovu]'t néaeteb, ámt n J_, *qe!!t-kíadásokat e !ére1 Jellemezte. szemléltet át ek1n ést nyuJt a vÍvá.g hazaÍ *Ite.r*

Jed séngk.n{!qgn Jolent sebb fáz1sár }, kezdve a SzéchenyÍ - We.ggetény1 i<ezderniirtyeri;e
nregalapÍ ásáü 1 eg szen napJa1nkíg, amikor bazánka a vlvast kulttvá1 nemzebek ii].]-ovagn1"ktiz 'tt ta1á]-.Juk.

Rendk1viil terJedelmes es B{zda5 ada tárat artaluraz a kézLk nyv. Á ma51ral verssÜy..
v1vásnak lmnár hríronne5red évszázados ttjrténete van és a kézikcinyvb l negtudhatJuk ennEk
a 75 esztend nek mínd'en nevezetesebb fázÍsá . r5y negtudhatJuk' hogy 8 nnasral baJnoksá-
gokat ml ta rend'ez1k' kÍk nyertek nqgyar baJnokságot a néry feryvernomben, a rn1rdenkorÍ
csapatbaJnokság eIs holyezettJét és e baJnokcsapat tagJatnak nevét. Á kéz1kiinyvben tey_
m.ésáetesen megtaláIJuk valamennyÍ h1vata]-bsan e].j.smert-vrra8-verseny' oltmp1a, VB /BB/
gy ztese1nek és helyozottJeÍnek névsorá . Uryancsak negtaláIhatJuk a kéz1k nyvben a
My6z fennhat sága alatt rendezett válogatott' országok koziitt1 nérk zéseknek a tijbbl
sportágakb.oz hasonl an csopor osltott eredrrényeÍt.

Me}egen aJán).juk a k ryvet a% érdekl d k sz1ves fi-gyelrnébe. .(iiliin sen traszonna1 for-
gatb,atJák-a konyte a mesterek, szakosztá\yvezet k, de ntnden vIv 7 akl aportá5a'tijrté-
netéve1 tlsztában akar Ienn1.

KIe11 Kálnén



Egyéní veIsenyekent
Csapa versenyekenr
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fiz kÍlival ktinnyebben
Fíerte Ferr!n a Nenzetk zÍ VÍv Sziivet-ség /ETr,/ franc1a eln ker levéIben glatulált

a.Ma5rar-Ttv . Bztivetségnek abb ]' az alka1onb Lr-hogy a.magyar vá1o6átott páru"JIBi""ípJt
Y e}:s oln;"erte a FrE serleqét' gT9.Vet e fegrvern t vtlás, llletíu-oÍíurbiai- ál"o[ogyÍltte-se1 szánfus 1rt kl vánd rd1Jként auzaf a negktiiése rinogy ááátví[lÁroeatottt1zfír blzo4quL vÍlá8e].s9n"Fl .véglég. a klp? b1rtok9sa marad: I_naryar páruáJ[gr-vÁro-
ffi'i'*""3i'*li o"ÍIi:fi'{i-:iitr:e#;ái":':Íiiu'ueíIo:;3}5':3}l"í';3*-?Í:;,l39nl"}?'Íu
ne fáraaszák gagu|a! a.d|J Miinchonbe utáztatásáygl,.b'trszen Epiln eÍá "t-it[[BÉ ua" vt-lfu- s o1ÍnpíaI baJnoksá5okra oda-v1ssza, az orrnprága nÁr j-sulreEet ir-rii-a-rÍn.

Á ekÍntéIygo ziíld nfuványtalapzaton á11 J kora aerIeg, testvérok kiiztitt ls negryan
.t1g_k1Logrqnn s}Iyg, Ísy cutveben áilunk e1 a oípeIést I1 eí'ternésze{'es. Ézivesán--"é;-bol oBan. Nem nlntha nen ríznénk nár megtebet sén hosszr]t ta ta otthon ez a tr feát.
banem' ,nPr!. boldo6Ít9..erzés. b_e]-ego!dolnÍi n-osy elt a FIE--qerlege 1 atrolyet nárnorÍt, -'
99. " párbaJt rvj.vás tijrténet ben els .ry aeInéve1 1959-ben éppen Budapeáten rryert e1Sá{wÍcs' Kglsz. dr.9 Be{zsony1 {T. ' 

Bárány, Gábor, líaros1 ijsázeáultái'u váIogátott csg-patunk' s védett ne6 a Bfuány, Gábor' Kauái dl.1 Í{emer:e. Eu1csár. illebve Notere. KuIcsáJPschmlt 
' 

F9nyves1..dr.1 B.Nagyl twábbá ilenere, ÍuIcsful'Fenwes1 dr., Schnltt. Eíd s S'pazeáIlLbásu eqyiitteslink nost' tiibb,n1nt esy-évt1zed ultái a rragunÉénak tudhatJuk.E1gzen e.gy "konábban vÍszorylag nzeréry eredáényekkel Jelentkezet feg7vernemiink'v1Iás-s1kerre Jutiisár 1 van gz .

Ámj. ped{g az uJ FIE kupát tLIe Í?
I{en lenne tosgz egy uJabb kmszakot nyLt 'lnámorlt n gy ze]-enre emLékean1 ltlinchenrrtán. - * L',v

r8



Vívlsikerek
Á sportberkek hangosak az ol1npiaÍ v1v sikerekt t" 'tÁ versenyeken a legtcibb pontot

a vlv k /46/ szereztékll. - olvassuk eryhe'Iyiitt. tl{ nag;7ar vlv k 7} pontJukkal a eaclvJe
csapat 64 pontja eIlenében megnyerbék a Nemzetek Nary Dlját Mtincb.enbent't olvashatJuk
násutt. Tno a leg .jabbr 1896-t 1 kezdve L972" év1g bezá.r la6 husz olinplal versenyen és
)4 vtlagbajnokí Yersenyen klosztottak sszesen ,)2 aranyérnet. Ezek kijziil

Maryarország nyert 85 aranyérnet
olas z ors z ág tl 71 tl

Franc ia orsa á5 tl 57 tt

Szov j etuní 57 ll
Leng_yel ország tt 14 'l

Tlzné1 kevesebb aranJaérmet ezereztek Pés! . {sZKr..DáaÍs r $uba_' Belg1un, _A,',sztrl{ rl{agy-Brltann1a, Románla, Ho1Iand1a' Cseb'sz1ovákia' Gtirijgorszá6, Norvégtar'Svéciorsaág"

Maryarország eryediil. t bb n1nt 25 %_ilt nyerte a vlv aranyérneknekl á stkereknek
van nár egy k 'zvetlen k ,vetkezménye. Sz vetségi.ink 1rodájának télefonJán naponta Jeleni;*keznok szlil k' akÍk g7ernekeÍket v1v oktatásban klvanJák régzesÍtenÍ. De Jelentkáznok
szép száneal feln t koruak ls, ak1k kedvet éreznek a vlvág Bportjának iiréséro.

KIeIl Kálnán

Hivatalos értesítés
Aa l{Ts oT vozetéee an L966. évÜ 'I ke zdod, en kladott és az ez évt l az oglros ro'a_alban betoI . /o319s1- lgazo1ás, tagbélyeg' s tb./ sportegyesliletÍ tagsá51 É ortÉ-ér"l *nyoÍlségé L974. TII. 15-18 neghosszabbitotta.

a- qPortogyestiletÍ tagsági konyvek twábbl hasznáIata során aue1JárnÍr

1e t !.sPásl bé]ryege a tas*ful k n;n' 12" oldalára /résgvétel a KttÍán eg nrrvg,'*,**J. }&,$[r*'galomban./ Iebot beragasztanl.
2, l aporÜorvogL Ígazolást 8 tagságÍ kcinyv 9_lCI" oldalfua /m1n r*1t s./ lc*]-,1-. }.roJegyoznÍn

), Egyéb. beJegyzéseket /tl$o}:Í ís?'s?t Í*engedéiy, terménzetberát.érvényes1{;ást bélyegstb.'/ a tagsfut kijryv 2L-22. oToal_árl /Bej grzéáek/ lebeÜ eÁzloáiilni." v - -

MVBZ

ll-[ B BBAUmlrff lttr$&ffi
Au .Anatgur FoncÍng Assoc1at1on-b t á7 Angtlt_'VÍv $o9vg oéget-s 'lyos *r:*pÉs árfuo"osszu Id k ta qlo!i!."; ry. C-L de Beárrnontr-"foly évÍ l rÍuá"z*en v*rcaÜ1anu.i e1huí'6*]-ozottl Ea1ála.p' t_oIha atlaB vgszteséget' JeÍent bz angoi npoitbrálnenr da gfi ssr'ratcuir",ovtv apor íe fájdaLnas vegzteaéget qz nveáett a nagyt afurl"spo;iié;ií'l ur'tí*nHi-

-'*l-Tígqar V1v fiziivetség távlratban feJez!_e ltt néIy.résav t'ét ug-y au #zve6yneilrr*i"nta tárgszijveteé5nek. Áu iÍrvegy oreIeghangu l véIben monabtt n szÚDetg$"e*fé*;i;!lt k ,rí;'feJezéséér .

Fent1ok alapJán'
alábbÍak saorLnt_ kel1

KT

-\a_\_

19



SZABÓ nsztÓ: A vÍvÁs gK1affiq

o!.Etl kaisrvo ryglte el Lg?z-bal az Ezii8t8 r6b attjat. l Bporbirod'sloD ba]Íílc* t pálváz
lrtiYa tiilii1 lre ilt az é]]re gz a kl iin vlY 8z8tk 4]ff - anetye ' ba cBat ! Bzlateltei ta.al olvas íd.!a} !ár !. dJÁba! volt !éBíán t4. bt8z6n elrt vi u ols ' s ez vl' els szL
raLatbaJo' !ár ki''a'Ibibl( bol le foJe&o eket. orillii::}' bosy viv Bzak]C 4Yí' nverte a &l'Jat.
á5 szívb l Brabulálut* ktvá} sler'r j ngk| szab láell - v1v rcster.nBlc-. all vtv D li3d kgL
É:'-as$!íi veraoryr lr} 

'tgt 
l Eo u áD_lost toltat ls b biloDJáto ar aria obt !'68tor6 íPor _

átá!Át.
|*- ará!bts*!an1 . a saerz b tbra6P l r1al _'..tovébbí caonog v l t8 szol6á1unt' a dtJDÜrsrtos

LatlyÍb l bolJr6Eillo D13 t ]dlaraalt rÉ85lot kiizl sévol tos6'ii& talleaebbá a lráietr

szrBllJszt l Aur A E NIvElíB r., KIuABAD!

II.
Án $cbl].}ea_1n qx .1-tÉqa

. A lábtaongat víváshor va]. el kéaz1tésével1 azok általános feJlesz és b szo16á1
részletes-g_yatsor1ab-anyagga} konyvgmbon _ a terJed.e]_nj. negkiib tts [on trilnen en --azéraeu foglalkoatam, ner ar 1\on célzab g:yakorláÜok etéggé kijz1sner ek, szánÜalan tÉv -szaklrtínyv anya5ában n9gt9]'{t!at k;.a.uelle t a 1e5elÜér 55 og-yén1 tisszeáIlltással keriil-
nek alkg'l Ínarásre az ok abás folyanrfuo.

sg:y berilIoten azonban _ 8.y érzem - kÍegészÍt sre szorrrlnak, m1veJ" az Acht lles_Ín
megfelelt' nJruJbáaával legfennebb a lábÍzonza áI alános feJleszÜése kapcsán - .láruléko-
Pa*'_a? |í.ngn mondobban -.fggl_alkoznak, ped1g 8z a }gárdés_egész kiil nleges f1g;7e1ne égfolad.ato Jelenb e vÍváBokba ásbanl

Ag AchÍlles-Ín r 'vld.s ge 
' norevséBe akad.álya lehe a be}yes - aÜabÍl - rr1v Á].lás kt_

aJ.?ir1i;ás$*!l olsaJá 1tásának. Az 1zom ryÉlÜhat sá8ának elégÜ Iensége rsÍatt a vlv kény-
telen álJ.and. an rno8eluelt háta sarokkal dolgoznl' ez v1szont-- kiive [ozményként - a tábl
J.aonaab koraJ- eLBárad.ásáva1_, a ked.vez tlen-srllyfonteloazbással és eg-yenarilyl bJ-zor5r a-
].aneágBaJ" párosull I}o nem k z nbiis szempon ' h Éy az Ílyen rr1v á11ái'"né1t<ti1 zi a 'ern _
aae es k rnyed.gége-t Ís' ez a hÍányosság-ped'Íg nefocsak r ecbnl_kal elemek beLd.egezteÜésé-
n l' hanen a kés bbíok fo}yanán a- szabadÍíVásban ls J.gon hátráayospn fo6 v1sdÉáiit1l.

Á kiinyvemben ktjz lt /a6. oldal , 55. ábnal gyakorlatok 1nkább csak a gond.olaÜébresg-
bérib' a fígyelemfejbtvást azolgál ti:lc' m1ntsem a teuess,áget JelenÜo Üék. D aB alábbíak-
bau ís&er otebt 6yakorJ.at_anyag sen rryuJbJa a béna ]kíneníbés t, mLn<icissze .'teIeznt szeret-nél lrog:y n'J.iyen b ségos' sok-old'alri leheÚ sés kLnáIkozÍk e érei a váIÜozaÜ sságra.

^|,u Acb1llgs-int nJ ju 5yakorlabok a bemeieg1 és aqya8ában n1nd.1g kell slil].yal .1uB-
8a9eE saerephez, emelletÜ nem-árb' ha kttl n' 'náII ottholÉ felad.atkéíÜ ts vé8z1k-a tá-
nLtváryok ezokgt a gyakorlatokab.

Gyakorlatokt

ir A1apá.i.lásb l nérsékelÜ p&L..-a fi rdhaj1ítás, Iassri nrg zásokkal sszek üve. Ílgyel.Jiink
* fontos k votelmény -1 hgay . Üiiras meg rtzze fiigg ].e6es helyzetét' a érd.eE- sz tfe-naltve J.e5yenek s á sark_ k felbétIenti]. a talaJon rnarad.Janalrl-
Á h3'bá l&ll * iiuáll * gyakorlás b1r os1tása, valam1n a kíneszté llnrs- rzékelés lrLa-
lakulás_ának el setst ése- v gott ''Ltkéayszerí -he]ryza ek|l alkaimazásával nrakoroltaB_suxkl rPL. Ha ny1tott kiinyrnrel a feJeir, vagy hátbál áIlva a falnál eyatoi-ol a anLt-váqr' osetleg a- bord.ásf,al, bale tlríd{.ázét<t-Élnla' asz allap az lé éilLnt1 - m rsékel-
ten nyriJtotü karral - a kezeÍvel e b./.
Alap-l Va&Í terpeszállásb l n,ály guggolás és a kezekkel sarokfogás.
Sz ken' tornapad'on tilver vagx alap-' terpesz_, vlv áIlásban lass , pároa lábfeJdnelé-
eek lhtfiáaok/.
.Iárás garkon' ,/Veg:yoaen, nÍnd'en tráryban végewe,/
Al'apáJ.lásban, kezek a csÍp n - váltogatott sarokenelések1 enyhe térdhaJlL ásokkalo
Fo}rr tá.uágzban./a bord.ásfaI ktil<inbciz fokaLnl baletbrtid.onl széken, tornapad'on1 talaJon/
Jobbsarok emel s. enyhe ÜéndhaJlL ással _ baláarok eg'yJ-dejii talaJia-nyon&sálraÍ, nrg -zással' Iassan végrehaJtVa. /E1lenkez Leg, - váI akozva ís - gyakorolia./

2,

).

4.

5"

6.
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7.

8.

o.rj

Az e1 bbJ- gyakorlat be1ndul . helyze eib 1 - válbogatotb }ábenelések karhaJl1básokkal,
a Ea}aJoo *"ááá-íáu-áá"xaoux taiajra nyomásával ijsszok v .

Kl-índ.u1 áIlások, m1nt a 6-os gyakorla ná} - u1nd.ké sarokkaI balaJér1n ésokr lassít
rug záeokkaI cisszek tve.

KÍÍndul állások, mín & 6*QS gyakorl"- Pá} - kar}raJu ásokkal sszek b bt páros sa]Fok_
í""yo*aÁox a tá}a3ra, Iass . -nrg zások'kal.

}0. Bord.ásfalná1 támad állás bártfogással me1J.nagassá8ba4: :'Az e} l lev lábba]- énl:rrr-
g zás. " na["iT;v ;ái;""o ré"y nasr nrg,rza9sa1-vágrohaJbva. /A hátul lev lábfoJ
aíailáau l 7 lni"oxe rranytr ánaat áIlással 6yakoro1Ju}l

11. Folyern'aÜos váIbogatobt bánad" állásba lépés kézÜá.nassuaI' bérd.:rrr5 zásokkal, a hábul
levB--Ían sarkának talajra szoribásával.

L2, Alapáttásban a balp alá belyozebt alátéttel /naxlmum 10 cu. nasaq sz1lárd. bá'try/ *Fb' iléÍí_t ""Á[álíiiáu-erg;" 
táiaj-r Vagx bokaérÍntéssel, apr ru8 zásokkal.

L7, A}apáIlásban - mag1rnk elé helyezett snék bánláJa ftJ}cjb biirzsba{lltás ot re, lansír
rug zásokkal cisszek tve.

L4. ÁrrJunx alapá}lásban háÜ al a bordásfalhoz és térdmagagságb3n losJux neg a megfelol{i
fokob. VéseZzibk tcirzshaJl1 áet-el ro bérclnyriJtással. A gyakorlat-ter?esaáIláEban * q
borpenzÜott láb kcizci Ü1 fogással - is végezhe .

15. rrA1l és lrB'l eg-ynásnak hátüa} g'gsg} áIlásban, otdals -réze tos nélytar ásban kérfogág_
sal - nlnd.kobten térd.nyriJtással tcÍrzshaJlítás ol re _ vígsza kÍ1idul állágba.

16. K11nd.u} áltásr fe]*rr támasz a Dor',.lásfa1ná1r-fogás kb.. a 4-5. fokon. CsÍp onolésse]
ttjrasd n és el re, garkok loszorltága a balajran apr nrg zások]ral.

L?c {rrl"qE a borld.ásfal eIé kb.-ogy lépésnylro, a karo}<kal pagasbartásban bártfogássa1.
Ttjrzsd. n és el re a sarkok leszoribásával a alajra. Ebbon a bolyzebben JáTás a kéi_
zeL a bord.ágfal foka1n ]e és fel.

lE. Zártállásban kb. ew lépésny1re a bord.áafalb l _ tijrzsd. nbég ol re tárbfog.:'irjJi:l''. ''*i,".
p nagaseágba!...Ebb l..a kÍinttulr helyzebb l karhajlibások és nÉjbások,a paí.kok iutáj-
ba nyomásával sszekcjbve.

19. Terposzállás a bord.ásfalon me]_lmaBasságbqn ártfogásgal. CaÍp bolással t"tjrzsd. n és
e} re s ebben a helyzobben Járás a kézrel Ie és fel.

20. Terpeszá}tás a bord'áefalon, haJlibgbb !96gs.mellqagasgágban * cs1p tolásnal b rzsd n-
tés- el re n:.g zással s vlssza a k11ndul áuásba"

2L. Háts guggol állás a bordásfalnálr fogás foJmagasságban - térdnyÍiJtás cslp ny 1tás-"sal és tcjrzsfesg1béssol. Á sarkok a balajon n'aradnakl Vtssaabéréb á girggol árlásba,
22, El bbl gyakor}ab sszek tve vá}bogatopb térd.oneIésekke}.

21, Á 20-as $yak-oql9E azzal a válbozbabássaI' ho5y a bcjrzsfeszl éssg} e6ytd.ejiileg valto*
Batotb el relépések.

24. 'lAll és 'iB'l ' 
egymásnak hábtal kQzlogással - a karok oId.als -k zéptarbásba omo}ésévol

b rzsfoez1tés1- vlssza a kíJ"nÖul állásba.
25" !. bord.ásfalon ne}le áIlásban baJlíbobt fogáo nellmagaasá5bar, -- boicáb l pugozá$ pápqg

lábbal le és feJ..

26. M1nb az el bbí gyakorlaürrá}, csak most páros bérd.haJt1tás karnyiiJtással ée'vísszei a
k1írrd.u1 á11ásba"

27, K11nd.u1 állás ninb.a 25_os gyako:rlabnál - y4}tgeatotb lábbal térdhaJ].1tás karrqyrlJi;árr,
nás1k lábbat Üalajér1nbésI vÍBsua a k1Índul álláeba.

?% Mérlegállásban térdbaJutás ru5 zások}<al és sarok 1efosz1téose].. Á nérle5átlások Vál*
takozva baI és Jobb lábbal.

29. Térd.bámaaab l cs1p enelássel béN.ny Jbás1 a sarkok talaJra szor1tásával egzekcitvo.

la. A,a el bb1 gyakorIa nl"nt kí1rrdul -holyzeb - kezekkol Járás a csÍp o]- :re_hábra vÍbe*lével és a Éarkok fokozotb 1oszor1básával.

1Lr, 'tA és 'lB't egJru'ással -szemben hajl1tobb-Íilésset /talp'oBymásnak feszÍtve/, kézf ogáasaI
egymás balpá-nak tárnaezkod.ással térdly J ás-haJutás"-

52, tlAl' é6 tlRll egymással gzembon terpeszállásban /tatB egynáson,/, kézfogással - lrArl b rzg-
d.tjrrtés hátra /bíz/ ' 

llBll tiirzshaJl1bás el re. Bzerépcsérével.

2l



Ee}vro,LFazi.tás.
Á V1v HÍrad. L972" februá'rl számában Szab T.,ászl r Á.ni a kcjn;'wenb I klmarad.t c1mii irasá-

1aar ), bekezd'és ,. sorában

Ve rse n ysza bá ly- m d osításo k
A FIE 197I. év1 Kongrosszusán a vergenyszabá}yokaÜ i'bb, lényeges pontban m d'osÍÜo -ták. Ezek a versenyszabályn d.ositások már lrabáJ"yban vannak, azokat a noÉb foly vorseny-

Íd'ényten már a hazaÍ versényeken is a]-kaInazzllX, a versenyb1rák táJékoztabása-neg iÍrbébt,
m1u án azonban a Kongresszus hivabalos je5yz ktinyve csak a k zelnul ban érkeze meg,
csak mosb vagyunk abban a helyzebben' hogy {mnár h1üeles sz veg alapján a m d.ositásokaÜ
lsmerbessi,i.k.

Á fe.Iszerelésro vona kqi;l -repdelkezésekl /a L), és 2|. c1kk n d.osítása/
Párbajt rben a versen.'y-"inek olyan v1v rnetIérry kefl v1eelnle, a.no}y a comblg leér

és rauaoztí pánttal van rci[zitve, a"rrrházaÚ ar5rasá ne' ierráÉ cáusáoí i"iiir"ttil -

ban sajnálatos érbe]emzavar gépeIés1 elÍrás tiirtént. A 2I. o

.j;i::.{"gw:rtelen ég ujjalval...ll bolyett a helyes ez<ivegt |'

/l saxb bíbáért szives e}nézéstike kér1 a Szerkeszt sé9,/

Kard.ban a v1v me1lénynek te}jesen fed.nie
].ev viv .conbja és tcjrzse kcizt Répz d haJlat
képzel vrjnal iorcit tL #sz/. '

... a fegyverbelon kéz uJJa1-

kell az érvényes feliiletet /az 'lállásban,,ké fels ponbján áthalad' , vÍzszÍntesnek

bevonásá-
l.e kcibele-

M1nrihár,orn fegyvernemben kcibeIez a vlv mo}lény aIau véd. nellény v1selése. - T rbon
és párbajt rben ez már ed.d.ig is kiibelez volt, ./Versenyszabály 216. és 1L5. pontJa./ a
kardvív k számára azonban ez a szabálym d.ost ás ebbe kcjtelez vé, ílle leg égészi e te
k1 ezae} a kardv1v k 40ts. ponb szerintÍ felszerelégéb.

Á vlv nrházabnak m1nden feg;nrernemben kij olez bartozéka egy pár fohér harÍsrrya,
amolynek fel kell érnle a bérd.nadrág alá és eljesen fednie kelI-.a lábakat. A har1Ényá
rigy kell rcigzÍ enJ-, hogy az ne cgusszon le. A zokníban va&y soknzor anélktil1 Yersenyzést
teháb a jtiv ben neu szabad. megerrgedn1.

Á fglszereIés szabályosságát a f birák a verseny kezd.e én' a versenyonros
vaI kci elosek rn'egvizegálni és a vers ny egész folyanán a kiJel lt zstirteln kritr
sek figyelemmel k1sérrÉ

l @ /a 29. cikk n d.osttása/
T rbon és pálbajt rb ! n1ltdsu szuráaltak tigzbán és hátározottan illní keLL abho''

hoEy ta1á1a D"8} számibEon. Eardban abhoz' hogy a tatálat szá.o'Ltson, ttsz ár és batáfozot_
taD iilnle k tt a pelgs beryév 1' é1ével vary fokával.

^ 
E dosltott aziivoB utal a 4o9. cíkkre l alely a lqrnivLvá8bau a találatok bgvi olénok

t[ dJox 1 rendeIkeztk és a'nely l'vasaB vágásoktl c1nél érvéryesn.ok nJ.n sitl azokat a vágáso_
kab' anelJrek e*Ylateltil g taláInak érvéqyes feliileüe éa az, ll nféI fegJrvoná . lz J l irti
tulaJdoDképpen a vefBelveken oly gyg]can és sokazor Y1aszaá]ésazerii6! tleklsrálb '|rossz vé-
désí ponbos n 8habár.oz ását. Tehát c8ak akkor rosaz a védés' ba a vágás egyíateJtil B ér
fe8Jrverb é8 toBtet. Teruésge tesstl a.neD4lriben az lly n vá8á6 a f BJ^Ier é8-teab tt do nt-
lyen o6yía1ejii1e8 érí' né1y lalálatnak kell elbÍ!álDL. A verseayazabál5mak ez a rende !}e-
zése az u:r. áthaJlobt vágesokat k1vánJa elha árola.l. az éwé4yeÉ találábnak t kin ond6
\asat'' váBáBokt r. & átbaJlotb vá8á8 azabáIyosan véilett er s váaás ' aní n B szabaal á'r-
vényeB találatnak teklnben1. saJnos' a versen]r9kgn a zstir.i ezen a téren na5on Bokazor
éveal és hala u án 1télve szabályosa! véal t stsg vé8á8oka |'ros8z véd s|l-! k D1D sl Í.

Ez & b'é1ytel6n bíráskoalás blzor5ros foklB bozgájáÍul annak a lalaula na} a kLalakulásáholi
hogJr tren éral neg véaloDi ' nert a zstirl a vádéEek ekltr éIy96 Ezázalákáb b1bá6atr llToBgz vé-
aléBí-Iek D1! gíti.

A ! ato61tott szabá\r een váltou tat azon a kor bbi állásponton' hogy a lappal aclo t
vfuáB nen érvényes. &nek ellenére' YéÍEeqY k ! sla}JPan tapas'talha tJuk 

'' 
ho8y í vlv k

haaznállák a lapos vÁBásokat ' s t gyea lestelek arrj-tJák ís ezt a vágáenenét. Ilyen c1-
és ktzá.r 1a6 lappal t rtént-e' &er a vl-v vágás ] zban átfont1tbatJa á pengéJét/; da a
ver6 DJr8zabálJmak ez a rgadelkezésg netMetk z! és haEaí vorBe4yet6I is vt álcra aalbat okÓt.

Á feRyverte1en kar vaFy kéz haazDáIq a az ut bbL évek haza1 és f leg !' !'gtkiizi ve!-
so.qye ékben a párbaj E rv-iváBban 1á sok'vttára s
k1s bb botrfutyo} a vez tett. A f probléua a t rvlváaban az érvén:res f J-til 6k fsgJ'v r e-
l n kézz l tiirtén takarásában Jeténtkezott. llost a szabálJrn alosibáa tg'yeksztk ez -a kén_
aléB ne8olda!'Í' tts [aJd csak a B_yakorlgt foBja D.e8nutat!1'- boBy a kérdéá Dé8ki'zeut 6e s
f jeg a azabá\ g:yalorlatl alka]mazása o\ra! fo]:nábau b rténtl Í11e 198 ii]r é!ík-é 

' 
a!ol'

a' vl6szaélésgk rdkíj8 ziibt' 1 Bé t és a ked'é lyek negny!'8tatását Jel ntl.
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..*,'á"f:fl;"[:i}3T,*ffJ?EuHáu:"iBí*l"+iil"$8áááieii::;:ÍÍ}::T"ilg{'"il%;"rxÍ'í*
llcBiodjd az.eIf cllfé1 peDaéjét stb. Ez az él.Já-rás llnaibálon fe8JrveTneebel tttos ée aDIIk'DunEeEesc Iu]'íld]larorü fe8Jverr]embe.ot a vó6kes v_1vÓ e_Ltal oJ-JenÍelének eaetlegeson adott ta_]áfat negtjetlmiEl!Él" 9" eB_y talÁla ttal- tőrtéEó 

' 
biinE e tés., a, fo].ya,!atjba!. levő_ceoportoérkőJ

zésre' c6apa ütalalkozÓra va8Jr a közv_et]_etr kleséÍr_€s nérkozésre érYényoEen ado t b- flgyetnez-tebés után. Á fígy€ ]' íoez ü€ té8 teháü €bbe! az e6etbe! az e.géaz csopor-t-, csap"tt.}áÍíJ ;"_-ezó1' a..véikéa vÍrró á1tal aalotü talá]átot nindeD}épPen /tehát rnái a figye1ne zte tóssol - -
eByldeju_teg/ Deg kofl 8etsE1siteni .éE s li8yolneztebé8 utó!' nost nár' uJább ftnrelneztetés!élkii.l nL!'den es€Lbeb bü ntető 

_ 
találat tal káu suJLan1.-lz á szabáIy 

'riar',áro.*reeJn;á;á;:'re rLézve ed'd1g ís érvényee volt é8 csak a gzankciók nódosulta}.
_ _ _Á feByveTb€len kal' Ya8ly kéz 6zabá1yba1an hg8ználatávaI kapcBolabban bőrberr !@Tütt€kfel lg8gJaklabban vÍták és J elonüke z tok- v1sszaé lésok. Dz a szabálytalangáe DéJie g tePo_yértelo! kéz' ka]. uüj4? végrehajbobt t?k6r{g!66 Jelentkez1k. A la8yar e zöve-tség-rsBé tír-te!. siir8ette e!'Eek a kérdésaek a 

- 
szabáIyozá8á b ' 

m'!utárx _eg_y6s vivóknál' sőt nen;eteknél eza 8ya}or1sü beide8zett és áI1andóan aIka]lazott vivótoodoría} azáult éÁ ez a versenyeken 
_

euekot a vlYókat !te8 n6m engodhető Jeleobős előnyhöz JuttabJa.
. Á_IBódo61tobt szabály szerllr.t /ro, cikk kte8észltése,/ tőrben t1loB a kiizd'eleü folvA-Eárr a feBJrvertelel' .karraI yary kAz 'zel érvényes üal.álat1 felületet ta}arn! va8y fedtri--/couv7'1r' 9achgr./. A Da8Jar forauEásban a l'takarnl'l é6 !'fednt'' 8zaYak közö ttI'kÍ.ilőnbsÁcnen érzékefhetó. A flancla í8ók közi'tü van kiilönbség -éspodag a szá!'dék üekín't8ieüÁir. -iZt

kiváaja a na67ar fordítás ls }ifojeznl. Tebát léqyeóébei a Fegwerteie'' t"""Ji_oo"- r.a.-zo_l az érvélJres találatÍ féliiIet Bzá'ndékoe vagy ezárrdék nélkiiii, de ténJ]'egáe f;dtsÉe-"--tLjoB. ü ,Bzabá.ly ta]_ansá8 azaknc1ója a,nódo8itott szabály az6T1'oü a folv-anaüban 1gvő 161*EÓzéare óTvény€gen ad.o tt f iRyelmezüe tés utár] !

_ ha nen esett találat, akkor a vétkeE vlvó bijj!.üetése eB_y ta]-á.'l.abta1'

'^.^ 
- h a vóük6' vÍvó érvényeo találabot adoüt| akkor ennok a találabngk a tse8'eümis1-

Ezok a bi.inLetéBek teháb csak a. folya4atban ]evő nérkőzésre Bzó1ó f1g"yelneztebée utánalkaloazbatókl de akként, hogJr. ennek a biiiltetésn6k az altlaí'"zÁeávár -"3il-íáiöi''o"r.ooe"t
.oy€rDl. Ílye!. álláe eseüérr a íétkeg vivó ellen1 büntetég az errenréináú n -ááotu ta:áia-tok e88_ye1 történő cBijkkontése foEz.

' . '', folyanabban levő né:'}őzésre érvérryos fi.JeimÜz_üetéa folaájái a 3/.'!'ál'glt l. ,|ii!. ,'q _tározza To8' de aTra n1ncs ís ezükség, nárt nyíivanvaló; -ho;'-; íüJáiil,i'áigiil rr .--
éTthe te Llolloek és ha Lár',_. ZoL Lnak kelt-ÍeDlúe.

Á később1 v1Eá]< !réselőzéso érdeirében. a LjBoPorE-t ca&pa t LarÁl-li !' zora, rli. a közvotlenkÍeEéses né'Pkőzésr'e érvéAyoB 
. flg_J elüez te tésü to1 ltorí, e _co 1"/9! 8' tbaúr ].ev. rnórkőzésro érvé-qyos fl'gyel]leztetést podt"g ceráiá"ti}"rtüit"t'í_."j"_öJ"tsr.o;;í#;:";_"";";""üíiá"íuryu"',.or-

ii:üii{]i1!:s-J:tg:i í:ii ö:i*iilqii-ft1i}ÍJ'ií':9*r.:*l.;!*'},:í;ii.*#:ii;Íi;;_Yá-qyok néreüct n1abb a szövéFt's negJe1ö1éBnér néÍiézsé1let rog:rát ;e le'ltÉ;;";. 
_'""

Tek1ni;ebte1 arran.hgsy. a zr'r:r'ielncjk a' Í: gyvÍjibe]_en kai,3 k,j'r n'lisr,r-,aiat;á.L f gfui1.iL11.;;'3-.s n eeinyugbabr5an mínd"kéb rljv' rrá]- non bu.c.'iá" e j _] err ni zn.i _ Á 
^"^v,-a, 

,,7r' ]a'i.'';r{":/{,cÁ,y'.l-san és ne$nyu$babr5an ina::j"HTry8fafoan mind"kéb rrj-y'$p;{]- non bu.c.ja 9j jepgr:j.zni, a sza}rá-l^."rzaÍ; rei,,:lns'+so['-'-' ei'][.*
+o$y.']*e"hgtÓl 8_ son1e5*s o'.{_dafbir p9artség L'l k rhess;á a D:Lr:cct,,.,,r:': Te*nn;l-.lrjÁ'l{,,,.,",1rákb l,/. A szebá1w gzgrinh e nÁs:I ká]- ,r]ÁJlÁ- a]}ra'l-.aal-náx ^1:_ i'l..!*-,-)- .''_''.. ,.'''

T1l- !o$I.']1e"hotol 8_ sonle5*s o.Lria}b:i-r s98ibség L'l k rhess;á a D:Lr:cct,'.'.:r:,: n**"r'íi,u*',*1.;r':'-i/f b1rákt L/. A.szabály sáerin!.u p4ut ké'Í r:Iaálán ert'eryeutáa,r-,ri,:áii'í.ar-;;;a-;;Íiie"'"
_''- | ----().,/ vv *v vv&.4vLf \?U V'.:llqÁUtLl L, t:)!gÉJ t/if tiE;t-; í.//f blrákt l'/. A_szabály sáerinb a pást ké'Í oi.oáráegy viv t fígyel és kézfoleneléssé]" vagy az eIn 5yJ-ilcl

. Az elnrjk sluverén áiin
hosy 'lenu{,án_ irz elr'Lok 'ib'rerii-i.}- rl,int ax gJ-*'
n crcjnbési icrráb teil''át 'iii-6fi''ill}, 

, nli1,_ ,' lr,jogáb beháb ;i;*ard:elh r.r"cl.tr i; :íl 'l.*
;U('J"L 3 }'l"'lr t'JJ.l(JJt l'áuVejÍ.eIt (IOIIues]_ Jorja6 5enab {dP" o.Ldalt} t Pcl.tr: |.; :Í: j

**jr:-":T^:?:Tl}i:ji;'-19$:1?!b'?_?.Yuubál'..zát "uBv"sá.""u ' 
l''t"1'. K i;nr15;to-L,_.:n aj""l;rl}]r,jt.,,o}r.ogy az oldalbírák-aIkalmazrisa esebén - *l:gp|yípg". íár*'oáry-'k ;i;":i; ;*u;l.iii:,]riáiil-,.$ári,

*i'ii.";":Í:1-"oT'":|^:'.,Tíl:**,jyl.,::'*,.l"*t*llÍail'39i!|-a; í'r9'9+-á""xí"iiT1;i; hag;1i'*t3a.
I'LU J ai4 oICLC1J'Í]]_raK aJ'Kaam'azitsa ese én - 3|]9p|yi!g" va1arnoly_ík oj-'Ja"r-1;Í:: ;ilziii;li, l'ba'i_nqság5r.lbJolez ''a'd e]-n k gzb a v lemé:ryb csak reÍtruríáíLátiá, cle f1g:refuno"-iliiiii"il; h.lrr'rh,lt{n-Ha azonbarr Pl. az oldaIbj.r: az'elrrokrrgk }ráLb"l Átíj"iá"J"',,i1iBí'ár"]-'r"' szabálvt',jiÍ'ii"j:{::
}::":*i:!?!:*Té"{gY'l'+y1etbe kg: } az eÍncilt, F;_q"*-'-.'ei"nii,'yt"i"íiifrí;áÍjÍ";- I,i ÍI '!/*-.

rld cláUJlUc1r.t IJJ'o a'I! oJ_aaaDf-ro az eJnol(nek JráÜ a.l áJJÓ ve:'.s í.]"írzí-ln ]- je1ez szabálvi;ilíilr.';"i;':.,"haszlálaü9bn kén1.'99 |g}yu*tbe keriil az eÍncilt, F;_q"*-"-;ai;oii,".yt"i"íiifrí;áÍjÍ",i* I,i ÍI '!/*szl. fígve1embe" 1tlet-í1 l-ea rrem .:rlkn1mnq"q.e J: Q,'rf,hlr {Álral-- n-^i"'-'.'"',":^^',*^.r -('r- ..J --l 1' i.,l .i?u1 fí5yeIernbe9 irtet 1_e6 rren alka}názza a szánkcr tab] n;;k';' ;dLái t-i,r:'iu-'3ri"il* jÍ"
érd.eke1t gérL szailÁl-''L.qínrrnÁcrn]z}rnz {.iizAÁna1r t-^l,Ál A-^1- *^* -.'. l'_'.a__. ..1 r! \ r , i rérdeke1t sért :szabálytaÍanságokhou ftiz orret, ter'át_ ázot nen &lK{}rffi;áx; i:áitáílX'ii;:.''íIa-a{ x"l*Si Oko 

{4ruuoqacr rv+v!7uJ

Á fogyverLelen ka-r vagy kéz használabával kapcsr:].abos fenbj_ 1sm'grte c,sl".rnég kJ' iitl;"l_iegészÍben1 uru?,I,,-,-\o8pr az iihribebt szabáj_yJk mej.Í6tl 
"ártou"tíá""í er'enyes Ejv il ko:.4l;,r j.sr'abály l?ez, cIkk/.,-ho8y a?.'a balálabl ai,giy a'besb érvénvtoí"" fuI'jleuét, ilr;', i/:]-Vr,'il.ye'*nek sz'írnr1b, ha a vív reiicleI1enes bartássaL "az rvénv ;'i;ltií;íát-1áb}rat un-éi:ié;J'i;:i{;"-feliiJ-ebbé változbatba. Ilyen esebbe' 

" taíÁráb"[-nl;áén átazái'uu rÍg:reÍm;il*te;_náiirtilneg Iohe Íbéln1" "

A síséLk sídabá1yb.a]_ap' lové bole l
Á verserrvekon észIelh"et' Íd.eges roklamálások álba]_ában a s1gak Ievébelével kezd- ct*'o?k'".. Nllly*" ,bzérb.+""g-ií-Éi * noá,oÁrto !;í';bíí;'"' np*x_ a.vlv nak a'pásbon s1tsakJát anelncjk dcinbéséíg fujÉl E91}_tartanía" Á s1saknax áá áÍb,;a dcjntése *ío[tr-í;ue;;iZn",

}8}anazo$ a szankci ic fij"z dnekl mínt a b rvÍvásban a feg;yvá"t;Í;"-[ ,iu"r-laibé;B ba}larás-hoz, beháb
* ha nem eset találat, akkor a v bkes vÍv biinbetése 8_y tal.álattal-,
* ha a vébkes v1v érv nyes balálatob ad.oti;1 akkor ennok a ta1álabnak a megoommÍgL-b se,
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: níadazonáItal ezekaek a bii]ltgtósgkD€k az alka]-uazásával n6n lehét uóTkőzésü ryoTdtilYen esotboa tebÁt a vétkEs rrlvó olleni biintetés ag o1l6nfé]-Dek !ár 8dotl talátatok
9B-&Ío1 töltélrö csöktontése lesz.

.|' BualBcíóI alkalnazásának 6bben az €a€tbe! 1a olőfgltétglo a folyanatban levö nór-
kózésre árvéryos fi6ysLBezbotáB. Á Eyakorlatban €zskéü a szarltclókat a- zsiir.l elniikök
va&r o&lá].talábalr rrgnr va8y cs8} komoly fiBysb'€züoté8 után' a versgny rénauéü fe8ye]_B€-
zotlenaé8ével zavarú v€rgo4Yzóv€l sz6nbg! alkalnazzát. Ezek a azaDkciók tehát ínkább n1nt
a zsii!1 gb.iik kouébgn levó Íe5rehezési eszközök Jeletrükeznok' arool.ygk€ t a zgiirÍ g}cök
szuveión jogktiróben alkaJ_naz ' Íagy uellőz1 azok alkabazásÁt. 'Ebben- az eaotben a a'a!kc1-
óL alka].nazágáDak D€].].óeéBót alapos óvásl obak n€! lebet tskitlton1.

Dr. ToÍday laJoB

Az MTS Eeves n98:ye1 Tanáosa Egerben L972.Junius lr-én J-:*or n l t rversenyt rend'e-zett 28 résztvev ve]-.
Erednényt
1. Tomka HsE 7 W. t 2. 0rbán HSE 4. Szab
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