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iu"n 'á"--eEek a szdbályok ha Eáb'b8 l plok.
B8lthazájr d!. áz ÁIÍlDgz bályokb8 k r,.iil teUes uJ feJ zet t bocsáJtotta readelke! -siiEkÍé.

$ -v] IÁGBÁ JIt oK"sÁGoK IaBoIrroLI TÁsI s zÁBÁLYA I

Ezután m1ndkét osCItbon tijbb f arduI b keI1 lebonyoJ-1Üan1 4-esportonként két._k t vív Ju'b tovább, boff 1gy 
"g} batos dont

}?o. aLE&:"- _ szÁBÁtY[.AT - VEBssIyÍ*EBoNT0I'IrÁsI BEIIDSZER

{ F",tookságokat kencleté1i l vé6élq, c.<oportoe kcirmérk aéshen ke1]. 1evlvnJ-, a né5yes csopol-
'tgt-veflres.rendszerében. Á neíea k szá"nat )_ fÍ15g eo-uw vásy xot_Á*íáJt 'o íáiáurot ke11kla]-akítan1, mol-yok után e1 ke]_]- érkeznt

vaffi 48 vlv b.or
- Vagy 24 vÍv hoa.

cscpor:'bokkaI, nolyekb l cso-
Iegyen ktalakttha ,

s

A!.el8 'FoleJbo' forduI ba! a cBope ok 4--7 vlv val á11íth8t k ssze a benevenett vív kl tEzá.nán k negfe^el on. azonban b rnée zetesen áz'á5res c8oportok reteiana-i z8lt re.rer-Jgbb 6r Ylv 19bet a kÍlliinbség.

l n 6od1L fordul t 1 kezd d en _a.csoportohlak azopos lébsaáEuaElok kolt lennltik, akár 6vÍv !ak a EoleJt z beD' akár pedtg 4'vlv lak a +8 vá5r á4-'tvoioi 
_tliiJ8a8áo_]_--'

^ 
E rk !é8 i(et tit tslátgtr8 k61L v1vo1 ht |v6!d'6 tj per.c/ a féIftaknál s aégy balálabÍ8/vlv Íal 5 petc/ 8 ! t!él.

l21.,c1Ek - .l osoPonÍor 8EzEÁÍ.lITÁÉl

lz els fordul ban csoportve& t k ,/tét6. de 6é.r1eg./ elvét kell r15Jielenb6 vgn[1. ÁD1teo oÍÍg Tcchn10u terriea trat sÉ ri,ii-oontr 
"íl_néy m9 br Ytv kst Iq!]Baoro1 t'c6opor -v ret kr-k !t'.agpnu99 tárngs zetéJen_ninaéo 

_o"iuátnJr 
EeE.kglI Je1iilnÍe a !ovguéF1 lapora bo!ovezef,b vlv k el nyijelek tar ott rangBorát a brrect tre l" no rqu" 

-ráriíiÁs|e 
rtáBacéuáb 1.

l národík fordul b8! 8 vÍYé!lapJán tii! é!'k' n.lyet ";''i:ri':#ír3i:fli:";ffi3ff:f'H#,fldeíÍÍ"[3"'ítt"j:i'*í:'
l-harnadík fordul ba! a vlv k beosz á.sa au erygB 

_ 
c oport okba eh. Íá!86oro1ás1 táblálgtaláD.1án tijr éDlkr uolyet csak a ná6od'k í'orafio riaei-s zánaÍD8k saánltásával k s'1Lg! ké1.l k vetk.z for ulukt'a! a r9!8soroLeer táblár.E elkéButteso.da ol{ ioldul t k'véve u!oe8ze8 tiibbl o16! foatul k' glolurmei oe t, 

-áá_oii iáiái"t"roak é6 kapott talál'taiía* gr_.Egaaláao által Eegha táÍog ott_i naei-s zun.i iiJ Jai'iá"'te" rr..
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ot' - ne.y.eLé d'o.eB ralggoroléauL zo1.ál - a oFoportbart elélts/ reluak szá!ának a'levÍvriÜt 
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2 - Az elsó index-suáE erye!1őaé6e eseté! é9 8z es/ellőeD áuó v1vók ra!8soro1ásáJa eBr
Dásodik llatex-s zá[ot [ell készite!Í' oely a csoportba! adott találgtok száná!8k a-'
k8pott taIálatok s'zálrav8l tórténő czt&qából lyerhetó !!Índ6! Y1vó!ál ,/ÁT^!-f ornu}a 

'1á8at r27. cÍkk. Tábláa8 b,/.

lllnalkét 1!dex-ezóu eByeDlősé8e eaeté! sorsbúu ásü kelí végezaÍ az Íry egrellóon áuó YtYók

lil"#;" esetbotr' +9 9ry,. Y_].yó rangaoroláEa álhal olyan cooportba kerühe. ahol !ár. va1 orcvv1vr a saJaü leBzo üj'segoDÖI 
' 

u8y a I'an8B orolá-Bba!' €B"J va8.y ti'bb boltyel iellebb kerl vtr [.
Abb8! az esetbe!' ba.esl .v1Yó-r€Dgsorolása által olya! csopoÍtba kerülne, 8bol két olya!vivó_vaa, akík az előzó f-ordulóba! vele es. csoporbban votiak, ury ezt a'vlvót - aneaiJrl-be! !.ebetséges - ralBs orolá^q áb8n lejjebb ket1 vi!!i.

122. cÍkk - pÉrol l csoponToK ÖsszEÁLT.ITÁsÁiA

A násotlÍk fordulótóI kezalőilőe! 
' 

a Ylvók ra!8sorolá-q1 táb1ázata 8lapJá_o /1á.sÓ r21.c1kk/.
Cscrportok: Á B c D

4 ranggorolá-qu vtrv k
5 rangsoroIásu vlv k)2 Iangsoro]_ásu vtv kL) ran8soroIásu v1v k20 'rangs or o1ásu vtv k2t langsorolásu vlv k

I2'
876g10rl

16 L5 14
L7 18 19
24 23 22

l21. cLkk - firLYEzÉsEK Á csoPoRToKBÁN

I-1|d9| c8 9P'oltb?!, 8,z..ery9: viv k-áItal elért-ry rel.ek 9z á.Ea' h9tározz8 neg a he\Yez seke .!e vagy Eooo vlYo KoloErl gf,rozete' egye!l ség oseté! az ÁT,/KT-1Ddsx-B z án h8táJolra no8
trelyeu é8oíkot a cs oportba!.

Á gy zslnek..és-8z-.Al,/trT-1!dex-szá-nok teUe8 egyen1 sege e8oté! k t vas/ ti'bb YlY ki'zi'tt.azcknek a kiiruérk zée Bz9bályal szer1nb holtvéisenyt ke11 YlvD1ok' aoínnyru án 
_Ái-a_uoi[-'

ver.enJ továbbJ utás ukhoz sziiklégos. Án6!Dylbe! len szijksé8es' u6y'.r-aoq'uo rársiororAs!
ka puak.

Két viv ná1 tiibb k z tt lov1Yott hol velsely utá!Í g{ re}9! ry !l séB e8oté! h6lJro!éEe1-ket a cÁoportk ruérk zés és 8 holtvelaely iiÁezegozeÍL ta1Álatáioak ln7rl-iriááx-sl;l!" ua-tározza neg.

caak eryszor.Yív!ak holtvolsolyt. -Az-o!ban ' By z lmek_ée-Ez ÁT/B.T-1!dex-8 ! á. c'k uJabbte1Je6 egy !I Bége osetén továbbl holtv reenyt kell v1lnl.
PárbáJ t rbe! '.tsgk két Y lv . holtvers elyébe! a!ok egÍ i't ta1álatk oe! nélk u ést vív!8k.N1ncse! kett s voreség az 1d leJárása utáa, a vlviiknak e&/ tgláIatra gyBiáÍenis teri-_vlvDlok. Eu rel szénbeD kett nél tiibb vÍv h ltY erselyé bo! -á kiiruérk zéí gzÁlÁvEri' -va 

ra_nlnt az el bb1ekb6! e]'Eoldott sz8bálJokst kell flgyeienbo v no1.

PárbaJ t rbeD _8 _ 
Itésres csoportokbaD n1!cAeD kett 6 'v6re8ég az íd LeJárása utÁ!. Áné!ryL-beB 9z-ell nfelek esloDl Bzánu t Lálatot kapbsk' v8s/ nán kaptek née ta1á1ái;i. attoiugr ke11 ket tekl!bgol' nllt.8klk.max1lrá1ls n !iyiBáeii t81ár;tot k8Etsk' Ázái-jt5-t"

ÍÍ}}':f,}u,}ilá*"i"iHíÍáí}ffBl''5í{Í"l'"Í*;álul:tf"sÍI*i':'n !atÍlí!'J;flÍH;ÍiÉ"lil'eredoély 5 /Gt/ é8 5II/ Leaz. /Me8JeEyzéB!-GY = gytlneleu, i = voreÉeí.7----"'--

124; cÍtk _ rovÁaa.rurlB Á KÖvE1mzl ronwr u.
u-tDileD csoportban a.vlv k helyozéae b8táro!r8 eeg továbbJutásukat o kiiv6tke! f@dul ba6.csop,ortolkélt továbbJut -v1v k 

'szá'm 
lak negfe19l e!. l' gr eBetDek n 8fglel eD ,-4vtv /né8ye6 cBopqftokba! 2 v1v ,/ 1esz' nlBlnur[ a oBoport v1v 1!8k 50 !l:a.

^ 
néryos csoportokba! gy zelen e6lenI eég eseté! g k vetkez fordul b8 tiirté! tovább-tu-

táBhoz boltversalyb kg1_1 viv_o1. A boltver 6Ey utá!1 uJabb gr aelen eByenI aéR eee éu á
belyeEé8eket 8r el ! /I21./ ctkkbeo leirt Ezabá\'ok 918pJá-o kelt negáatározil.

l24A. ctLk - r lÉnx zÉsrr sonEffiDJE

Á né&re6 o6opor ok8 e8JrlileJ.iil g két páston vÍvott kétné!k !és66 BoIoEstokba! kEt1 1gbo-
!t ollt6!1. 

,

lnlBk éldekében,_ho6y ug7anazo! cBoport vlY 1 részére plhen legyan biltoFltb8t 
' az elg

cBopor tll váItakoz an ery násodík csoport aérk zésel le vivatbát k ugÍenrzoD a Éé pág-
to!.

2



A nérk zésok"sorrendjo a k vetkez t

1. sorozatl I - 4 és 2 - 1 egytdejiileg két páston
2. 8orozatt a 6:y átesek a vesztesek e}len' egyldejÍileg két pá-ston

7. aoroza : a két fennmarad nérk 'z s.
Ábban az ese ben, hs a% els két soroza mérk z sel u árr a négy vlv
kijzi'il csak erynek van nrár két gy zelnne, harmad1k nérk zését a náslkr t|térk zés eI tt kell levj.vnÍ.

Á néryos csopor okban - k1véve a d nt be Jut vtv ka klje]-cil utolsl fordul t /kozép-
d nt / - a harnadlk nérk zés sorozatot az, Índex_gzámok negállap1tása érdekében Ie kell
vlvn1. /Wgarázatl de csak a tolábbJut v1v k kiiaiitt, a kÍes k kijzcitt nem./

l25. c1kk - Á DÖNTÓ - HEtrffizÉsnr

Gy zeten ogyenI eég osotén a d nt ben a treIyozést holtversebr'ryel koIl el.rl ntenl' de csak
az oIs holyért. Ezt a hol'bversenyt a kcjrnérk zés szabályaÍ sForint keII Iev1vnl és ez
batározza ne1 az abban résztvev v1v k helyoaé-qglt.

Csak e5lszor vlvnak holtversenyt.
Á ho1bverseny utáni gy aelem og'yenl ség eeetén, neIyben ke t nél t bb vlv vett részt,
a végs helyezéseket'a kiirnérk zés és a boltversery sszogezett talála a1nak AT/KT 1ndor-
szÁma hatálozza meB.

Ánennyibe'n a gy' zelnekné]- és az 
^r/KT 

1ndex-szánoknát uJabb 'tetJea egyenlíiség á11 fenn,
a vtv knak uJabb holtversenyt kell vlvnlok.
Az els hplyezéson kÍvÍ.il a belyozéseknél g_y zelen egyenI ség esetén az egyes vlv knak a
diÍnt ben elért A'I/KT index-szánalt ke1l f1gyelenbe vennl . A7, 1nt1ex--qzá.nok egyenliísége
esetén a v1v k helyezését ex-aequo kelI negállapÍtan1, k1véve az 011np1a1 Játékokat,
gh-o} gy zelem és lndox-szá.n eg;7enI ség esotén a dtjnt els háron holyozésért bol veisonytkell vivnl.
Párbajt rben, ha a% e]-s helyér isak két nrlv á]-I hoIt'verserryben, azok eg;y tit a1áIatlg
men mérk zést vlvnak. NÍnisen kett s Yereség az ld IeJárása után, a vlv knak ery talá-latra gy zelenlg kej-l v1vntok. frzzeI szemben kett nél tiibb vlv holtversenyében a. ktjr-
nérk zés szabályalt' valamlnt az el bblekben elmondott szabáIyokat keII f lryolenbb venn1.

.126: -c 
lkk - INDEX lÁnr"Á'zlr - ÜY, znT,MEK/I,EvwoTT lfurla.Ésnr

LTL.-SLF! - INDEX ilrr,Ázan - ADoTT TÁTJÁLÁToK/KAPoTT |.IALÁLAroK

128. c1kk - EGY vlvÖ vlsszÁIlÉntffirnr EsaTE

Ery vary t bb vlv vlsszaIépése osetén a caoportm kiirnérk zésÍiét a Nemzetkiizl Vlv Szti-
vetség Yersenyszabálya1nak 545-55r, ctkkelt ke11 alka1rnaznI, nolynéI az tndex-számokat
keLI f1gyetenbe venni a gy zotnek és a kapott és adott taláiatok-heIyett.
A Dlrectotle Techn1que elkésalÜÍ az Á' B éu 9 tábláza okat' amenry1ben satikaégosra oso_
portkcirnérk zé.q lndex-száma1nak negfeIel on.'

Á tábIáza'bok olkész1tése rÍbán Ie kell vívnl a szabáIyban el trt ho]-üversenyoket, ho6y akovetkez fordu1 ba továbbJut vlv k névsora negáJ.lallthat legyen.

Á csopcrrtbell helyozések megáIlapltására a továbbuen vlv k szánára az lndex-gzánokat
ko I t f lgye lenbe rrenni .

Abb l a célb l, hogy a vLsgzalép v1v vagy v1v k ellen nem vívot , ''B' écr esetleg n0r
tábl.ázaton szeiep1 v1v k Índex-szánalt az cjsszes nérk zéseÍket levlvott é-q onnéIfogva
ererletl Índox-*zánatkat me6tart .ttÁll táb1ázatbe11 vlv kka1 suenben kleg_yenlltse, a
Dtrectolro Techn1quo az índex--qzánok klszánLtásánál f1gyelenbe vesz1 a ílB'| és eáetlegl'0't táblázaton BzerepI vtv k holtvereeny-mérk zését.

A diint ben vls-szalépés ese én a helyezéseket ugyanÍtyep n don ke11 negállapltant.
Iz el nérk zéseken v1sszalépett vtv vagy vlvÓk vég1eg klesnok.

Míndazonáltal a dcint b l tiirtén v1sszaIépéa egetén a vÍ-qsualépett v1v nalr vary v1v knak
Joguk van helyezés[ikre .

Dr. BaI haafu LaJos



Az olimpia a DT szemével
Á vlv olrrapla Iebonyol1tása a DT tagJa1nak vállaÍra nc,hezedeti;, Ezen az oltnp1á-rr a

EIE a kcjvetkez ket Jelolte a nem k nnyii feladat ellátásárar
1TÁ
USA
}.RÁ
ÁRG
SYEiJ uRs
GER
HIIN

Megkér iik a DT nagyar tagJát' dI. Balthazár T-'ajost' szá.eo1jon
DT tevékenységér l. Bal hazár dt. a k vetkez ket mond'tai

t|Kétségtelen' hogr n'1nd a rondezési korí.ilnéryek' rrÍnd ped16 a
e\ a7 ollnpta Lgen érdekes és egrben rendhagy volt.

lz NszK YÍv az 'vetsége vaI b8n n1nde! eegtett a s1ker élalekébo! ég ennek e.eílllélye_
képpen g'akor1atÍ1a8 fo!!8k8d'ás néltii']_' raikke!6!r ! ea6! bolyol1tották le a vIv vellgelye-
ko . Á D1r9cto1le TechBique 8dDí!laztlativ nuakáJát íBen nagy nér tékben lec8ijkkenltttB
és 6gk !!y1t6t e a sráeÍt 8épes adatfeldolgozás és k1futékélés' uely!é1 ijriju4e1 leh9b
uogÁllapltanÍ' b'ogy általé.ba! késede1ertr !élkijl Bzo18áltatta oegfeIB1 ad8tokat ésgrybon a' eréd.n lykaiz1éB l'B E' gfe161 pélalálys zánb a ! 

' 
naryori gyorean trirtéut. Á yerstly..

1!oal8 beo9rtottJst nasr buz8 8á88al ée bozzáértésge1' le1k6seE vétsszték mu!káJuhct és
ulnalelbe! loldslkezésÍe álltsk a DT-lek.

Iár g! etnult évben Bécsben nggteld zett VB-n alkalnazták a. s!é-ÚÍ gépe6 a'lnlÚrsat-
rác1 t, a kl8 !1o !as/ aÍker aTatot 

' 
azo!ba! tek1!tettel a reldelkezéá!e áIrf' ar J,it -g p _k1sgbb b8t teriiletáre' Yo1tak e&les'Eunk8fo\ranatok' nelyeket 6z adott k<iriiloérryc!:

lii! tb né61B Yl8s!a ksllett 
_ 
v n!Í 

- 
a- gépt l és nanuáI1sai.negolrianÍ. E' a D6b'éz8éE Mirnchoa-

boD a lgndklviil n8&r teLJgs1tnén5rl bereld zés f e lb.a8 z!áláE ával klkii8 lt'bi'l dijt b. tajr)os 8 
"lagea kli1ta 6ek E'iattj !e8 lohet k@olyaa ar]!a Bráe1taní, hotsy 8 ktiYetke!6 é,vok vi1áxnal-

!oksá8g1! ls!ét t8lá]"ko'unk' a su ánÍb gép kiizreniik désévél, aá e$r l'd m lva nyilváuiaL aaleE! e!.ro Í8 no8oldá-s.

.A.uLt !Eolba! !l'!de!9setre nes-k9}l_ 9BIlte!1' volt e&r hlfuryosBág8 e!!ek a r4eEo1IiÍis-
lak 18. -{ g p ktslblgálá8a o\ran nért kbeo lgéagrbe vette-á versonylroda azenéLrze et.
ho8y Be salatok feuolgoE Á8 utát általábsA len kell 1d bo! Jutoti Y1agaa a'.aiodoéní a
DT tsgJa1rsk k6zéb9' dn!élfogYa verseny nenetévol len volt o\ral ezoroa s kápcsolai éer! tiibbsuair be\yt6lg! Eg8o]q ' okat'1s sIedn'ényezett' lzt a kijriilnéDyt nllde!eEe ]:e f1gye_
leube kell vennl a ká6 bb1 éYok szánlt Bépgs vetsgly-leb ony outáaálal és biu tosít8ll É' 11-
bon/ !!nalo! olkéglLilt alJrgg há18aléktala!ul 8 DI keze1be m9Bf iel 1ntéIkgaiéBre vlaszake- "
r ilIJ iju.

l YeI66!7 légkiiré16 vonatko! s! 8aJnos oByre E bezebb keseriiséE !élkii1 beszé1!Í. neJ.t áu
crednények E1nal ! áIon val n gszerzésére a páston á 8 pá,e toD ktYiill h1hatetlo;iil gok
aportalellitle! nar ver tijlt nLk. sbben 8 teklltotb D aaJlos lgen Éok esetbe! n1laten Bz1í*
ue! Ee8találhat a folel eeéE| 8 8por ol k' 8z edz k és 8 vezét k hBlJenkélt olyan rnérték..b ! lfoBultak' hos/ A'lnte seEnÍf Ie egzk{igt neo tartaDak 91f oEgdha tat laE n alr eiednéu.veLk
blEtoÁ1tásár8. ÜgJtaBakkor_ vís!o!t élélk krlttkát srakorolnsk o Eason1 apoTtszeriitlen"
b88ataltásu aItenfélek fel .

I1'o! kijrillnény k aelIett - bárntlyen leboryot1tá,sí reltl6zeIt alkslE8!u!k 1E -gzllto lobe o 19n 6 Yersenyek tÍ8ztasfu!át no86!1!Í1 és lgazá.n reállo erednéryeket bt!to*6Ít8rl. A ver6 tÍyb1ré'k helyrete - ég ezzel kapcEolatb E á DT'helyzete IÁ - váI baí nehéz.l vLvás akol gzLlvolaIg hmszabb 1d vel ezel tt eÍ6seD leronlott, snl gok gaetbe! Eeherenelbl!álbat Yá tg6'1 e ta1á18tokat. Mlután az akoí k neE tÍszták. É'ÍDdkét eLrosu]-t ol,ja1
lyugod a! éÍerbgtl nagá hátrányoe he1Jtre b6!' bÍszen ezeket az-akcÍ Lat n1n<t nkí a sa.í tszáJaize sz rint Ítélhetí EeE. sEenfeliil a Íende1keréB! á11 

' 
esrébként is k1s1étsz n

verselybLrákat nlDde! vB-n olya! tefh léalek kell kÍtenni' enelynák caEk a' lehe a vége.hosÍ a nébe'ebb Yelserylapok YégéD' dé kill ntieen a Ye'IseEys or oaatj Yége felé ná:: otyen iohhlbát k vetnék 8 fárEaltgá kiiveLkgznénsreké!t' 4ory aí eredo nyek reaIÍtá.ea kouo\ ieszéIy-be! foÍo8' s h8!6u1st peillg egyre tiirhstetlelebb 1e6'.

E'ekét g EoDdol'atokat okveljle!iil g![lkBégeanek ére'ter[ elno!al8!1. EeT'li ury érze$.
8 8ok krltlká helyett' sEe\. 8 velseryb1rákkál kepctol8tbsn e1hengz1t. gordoÍEoznÍa 'l^]-.
leBe mi alénk1!6k reállg E68oldásoko!' nelyekkel s nt sEép 8po]Ttulk8t szebbé és érté|'l.,ebbé
lehet te!!i.

-!-versea7eh é6- v lggnyz k értékeIé6éve1 u6;r rreu nct" szilkséEeg fog19lkrzn('Á' hÍ6zcD
8D!Jr1féle véleuéoy h8!8zot 01 Eá! El'ndeE oldalr l' hoeí az érdekl d k t oklrályu ísnerete-két 6 'á!e'hé*6k.n

Eln kr
Eln khelyetteeI
Ta6okt

Glencarlo B
Miguel "de C
And.re P b I
Colonel R o
Hans Dr a
Ánatole G o
Klaus-Dieter
dr. B a I t tl

rusati
aP.Tll-eB
tippe
,1 ttguez,
kenberg
lJanylck
Gtise
a z á r trajos

be lapurrk haaábjain a

légk r sZ lllpo tJ áb 1

Dt"Ba] thazár I",aJon



!v, llmpiai látgkok vívti-suámának lghonyulíl,ásárnl
Á szerYezí5 B1zottsá5 a v1Y vaIsenyoket líiilche! vároa YásáIok cé1Jara klje1ijIt teTi.i-

leLének két pav11o!Jáb8! rondezte n68. A l2-es azáIu pavilo! az uErnevezetb BayernlLalle
a diill, L' szllhelye YoIt' ahol a kiizépd nt k iB lebonyolttáJt nyeltek. Az id becztáslak
EegfelelíJe! 8 kii!épaliiDb k ntBdí6 délu áJt L5 fua 10 perckor két pásto!' a diilt k Pedi8
ugyanaEot! a napon oBte 19 ra lo pgrckor esl. pésto! bolyolttották le.'

Áz eI rnérk z és oket a 2o-aÁ a! 'uu pavl'lo!b8! reEdeEték neB' aho1 erre a céLra 14
pástot áuÍtott8k fel.

l 2o-as pavilonban blEtoBitot ak he\ret od!és célJalla ls két tglenben aisszegen 40ptáston' nelyek k ziiI 2l pástot Iá tak el 9loktr0!.06 taj-áletJelz qe.reldezéssoI.

.l pá.stok8t 1o cn uagas fáb l tsésziil atobog kra helyezték és a fénpás bok k1feBzÍté-
sét a dobog k Yé8é! 8iillJr 8&tett és lefeatett kivlteIben késziitt hengerés Begold.iau fe-srlt szcrkolettel bletosltották. Ez a eBoldá8 uJsuorii é8 Ígen esztétÍkus volt. nelylek
8egitsé8éY61 a régebbe! a1kalua!ott kiil nb z fes'it 8zerke'etekb ] ad d sériiiésveÁzályt,Ís olkeriilték.

Áz erodt!ényJel! tábr } az e} n'érk lések szlnhelyén hagyonályos kiv1telbe! kés!iil_
tek.és oaEfelel 6ze[é1yze t91 bÍzt61tották az ereiluényekr t val folyana o8 táJéko'-tgtást.

_- A rotkéBztil versenyz kot a tÁbl8 széIé! olhelJrezett zaeblá.npa lsgJságu vtllogf1&/6Lreztotte.
l talála Jelz berende!é6t a !Íugat!éeet Uhlna!!-cég szá1l1totta'
l dtilt sr1nb' \él nen alk9le'aztak enelt pÁstot és lgy a kij!épaliipt utá! a fgles-

lo8e66é vélt násod'1k pÁEtot k1s 8 Igaik 6oBltsééévol kiinny o el tudiÁk távollta!1.
Á diint o az el'ednérysket az EIEmnoIuPEt .ltal szállttott két !aÍ$ lckt!oltkus

9red!ényJe1z tF}9 olJs tették.kijzzé. Á negas-l upá'kat 8 alii!t ! tel_íiigges zte tt nJgol-
d .sba! helyezték el 8bb l á oélb l' bory a t9levlzl felvétBleit az aáztálra ezereli Ea-
a8Blánpa be!g!de!é !o &avarbasga.

1 r6n!etkij!1 v1Y Ela'vets E részér61 a Szelvez Blzottgfu felk rte ohalt' 6 D6beuÍuÍsü' b ogy tecbnlksl kértlé8okbe! !g!tlelk zéglikre áluo!. R8Jaa klvii1 az vgz 8Eabátysí-
'ak 

negfel } e! a Tech!1kaÍ Blzottgáa ké ktki|ld.jttJe a nyugatnénet Kurt oé és a aEYalB! k Iy Ttbor 1Atták e1 a hl elosttéÁ fel8data1t éa_a veréeiyek techDikgl feliigráreiBf;-
- l talála Joll gépekot e]. !etese! De'b"or or httoleE1tettg ég azok niik déee e1Lé! a!3g Á' TsÍs lJr_ agrs ! 9 uer itlt fel 'léry9se9 klf o8á ' ,alE e6yéb berold rések' aaelJrgk a!16ktronot aIá18tJelEágt szolgálták BzÍnlé! kífogáatalarul niikiidtek. taláa a dobok ellenlehot b1EoryoB slravétélt teEE1r ugy8lLs azok caéréJére e1ég soksz< volt Bziikség.

. .l |9q"g'ek-hltel alt Be,egl.ealdlB Boha nen t9paBzt8lt uértékben félBlerelt ntihev-be! tair é!t' ahol lEon nBryszá-nu és nag_yon ma8ae képzettséaii nér[et szere16 llt rendel--kezéEtlo. l hlteleglt t HoÍá! art tap8s!t8ltuk' hogy kiittiDijse! B t Í k!él 8 niD 6éB eÍ66oí
J9YuI . Á t rtik' 'teswg'etékek é8 fénne tléDyeÉb 1-árrg ro ft-ot kelleti a biteÍ;sr ésnéi' -.1uta8ltanl. Á páÍbrJt ra'k volatkozásában g helyze léoJregosor kealveE tleBebb volt. .[ ja-
YuIás llkább abbán lát8'ott no8' bosr kev sebb vott 8r elek ronG és a hal1ékolyBáEl híbrg t bb 8 azere1é61 ég a1ak1 hiba. Ít naJdnem 

'o 
Í-át a felezer rosnet t r ráii' oGg";:--u a61 grt''!bboí 8 gzá[ba! azolban rencgaÉ a vríot' uanán áz oitu"Á"_,jt-r p";iJr ts t"nn...

f oglBItatnak.

Feltiin6 volt 8 ksrdokDáI apaBu t8lt EaBas blba 6zÁEalék' gne1y abb l 8d alotb' ho8y
9 ir?|9l1 go1*e -c96' áltsl guáut o t uglnévezett kék gengéÉ vaetágsága e péngé 'ieeeEfrazálltott 

'-IU 
cn táYolaágban leE érte eI B suabáIyoE néItéket. Ezekot'_tebát eí tetÍetut8sltanÍ.

. , { $ruga nénet Vlv sl iive e ég 
, 
a lob onyoll áBE á1_ Fr uJ reodsze!b veze étt be. anellyglc1s so!ba! a_ velaeDJrsk. 1al t8r aná!8k cgiikkeoését klvá!t8 e1éÍ!i. Aa uJ reuds zer ' IényegégbbaD állt' hosr a felké6sii16 versenyz ket a pást végébe elhelyezebt ázékekre iirtetteE.

9ry 999-9}Fei ezeLt-nágoal1k itobb9 bek tiitték ée feIB 
'erel 

ésiikei, fepírveriit"i .ioiei"sáiIeprobáIták. +ry_sztán g pá^qtra t rtén sz I1tá.g alkaluáYal cssk a d'obokab ke1le t át-csotolll és náI 1g kezal dhetstit a náTk zée.

. .Po " renalszer véqiil tg 1ge!' ngsr el lyt Jeleltett az MIEZ ialel nizzal k ngÍesszusáIho!ott rBabá\yn d q ltás végÍeha Jtágáb8!.

_ Áz.el6bb eul1tett s zabábrn aloe1tá.6 a '.tech!íkaÍ B1zottsfu kez deEéÜyer ésére keÍiill:
!_.::::Ji:":: *ld?F:,9l'bory r verseryz ket arra terr * zioiti zni 

' 

-u"sí'lii;gLi'r"o,
tzabár{os és Eiika'al képeB felgzereIésb ! Jeleltkezze!ek a pásto!. í nrEás. vá -szauaiv-
ua-Lan ÍeÍlzereleAsol _1eJéntk z velselyz ket f1&leIneztetn1 kell' nsJd biinte ialálaiotke1t Ítéln1 tte!ijk. inérkiiI, t' ogy e" áikái@.át"-"""uaiv r!.éFz ré e; ";1;;;éáá u' l" t.u'"o-



nék' kcirrnyen fieláthatri 1 Li,clg'v 9 ttyr:,gatnémct Viv szijvetl*ég et bb errl1tebt m dszele az e.I-Íj-aetes eIIen rzés beve'zetéséve1-a szabáI;v alk.9lnrazáqát 1ényegt;sen negki5rrnyÍbctte ér-l o]- -segltette ez , hogy az egész clirrrpia során atig kerti].t- soi ep-,y_két ázaukét ra.

. -Qu"rof oglalvq n1rugoclÜan nog lehet á11ap1tanÍ, trogy aa oIlnp1ai Bzervez Birottságé"-q N1'ugatnpnet V:-v az vetség a ver$enyek technikal Iéuonyolltasa tcrén ts rjnáki"6lÍ
!91"{eqttnény'b nyujbott és eaá]tat blzbosi btltba e vj.V Vl;r'seny.,tr nu6aB szinvona ju-:euonío-
Iitásái.

Sz ékely ,I1bor

rg3gl!í:!- a.L*jg:l
/nam hJ.vataloÉ}/ pontbábIázgta
%

II TII TV vr 0ss zosen
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1L9 n

6. JÁP
,/. POL
B. BUIJ

9. Átlgu
IO. GBB

11. rrl

r58
'/ lt
610
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I16

'l
n

n

n

?r

n

95
7Lz
1'
46
7.6
24

Totlábbí. sorrondl
L2. Itou 115 pont, LJ. s\rE rug pont, 14. trttá 87 pontr 15, asz ?5 pontl
L6r FII{ 57 ponb, L7. OUB 54 pont.

L ?26 Pont lw ogzt.Ík neg E spor-bágak kiigijttl
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A vÍvás 46 pontJának eloszLrísa eg7esiiletek szerintt
IIÍIIIIvv

_j]=1Í}. 4.=3o.., 2+ _ I=, o=2

vI Összesen
1-1 46

BVSC

vÁsÁS
0sc
DÓZsA
VM . EGI r:,-T .

BHSE

9rB 11

5
2rB

1
Ir4 1

or8 lrg
1t6
4

1r2

1t6

2)r4 Pont
716 tt

6tB tr

4tZ tt

214 rr

116 rr

I

Összeson l 14 ?o 46r- "

KIeII KáInárr

KITT]NTETTSEK
Áni!b aE íBÚeretea' a Íx.NyárÍ oliuplo1 Játékokon erodné!.yoBeB szeropelt vlv ks é8azakvezetíiÍket a-Magyar N pkitztá!8agág Elnijkl Ta!ács éa a !ía6rar Népkiiztársasá8 t'1oÍaz-tort !ácEa a u6gélal ee1t klttlltetésbe! r sE96Ítetto. ! oa o!c z l PáI. az Ítntjki_

Tanács eln ke f. vl' ezep eeber I5-én a Parlan n Íupolocoarn okábaa adta ÁÜ 8 kítiin ot -soket I k6vetk u voraoqy! kDek s azakvezet k! kr

l uwI(A ÉmpmEND ÁRANr foxozÁTÁ kt iilbetést kaptgt
_ n!. B y--Bé19 éa vasa Inre vlv tlakvFze k' dr. feDJrYog1 osaba éE Eulcsgr oJ !vlY vorselyu k.

A !ÍI'Nr.A ÉBDEmntD raFT rorozÁTj, kl.tiiltetéÍit ka ptg t

-. B bt8 ]ld1k r Eld E Bálal or 
' 

dI.Kanutl Je! ' llaÍ t Péte-! éB scbllt PÁl vÍv veroeny-z k.
ucr.nn rrÉprÖzrÁnscÁcr spoRnERoBrfuÉ' áRÁI{I FoEozATA kil'itltetég t Lapta t

Fiila'p Mlh áIy vlY szEkvezeE 
' 

ce! Yich__Pál v1v veraooclz , G]ruIÍcra J !Egf v1va18kv6zet t.Kov i:s Taná.6 vlv vers nyz , dr.líendelényl Tauáá vív -szakvez6t . osztrLoEIatván, Pézea Tíbor' noJt lldik 
' 

Szolnokl i{á!la Ylv verBenyz kr sz cs Beltgl8! vívgrakveuot 
' 

lordasl /soh'Í8rczenbergor/ Ildik é8 !{atuacBák! - R náy lldÍk v J.v veraenyl6k.
.Az olÍepÍaÍ vlv velaelyek kapcláA L9?2. !ovenber 7- alkslnáb l k ornAly k1tillt6tégt kaptalt
i'ÁGrÁR NÍPE zTÁRslsÁc gffKA ÉRDEmn{D BRo]{z ToKozÁT.{ kítijltotést ksptal

!áb or r5trán a a85rat vlv szijvetséB f tttkáJ8.
MAGYÁR ÍPKozÍÁns.AsÁc spc|R[sBDEIÉRErí EztlB[ roKozATA ki ilntotést kaptat
.-. goÍrodl L8J oÁ vlv szakvezet , székely Tlb o].. a! vEiz Tecbltk8t Btzo tsá8Álak v6Úe-t Je.
ralcTln lfffPK zTÁIrsÁsÁc sPonlÉEnu nru Bnol{z ToKoz.dTA kltiiltetés kapt'at

Dr. vÁry Áttlla víY BuakYezot . .:

Krrt}NTETÉs'EK N oVEDEEE _7:-E-ALKAIMÁ3ÓI

Lg?2. novenbar ?_e alkaInávaI a kijvetkez k részesti].tek k1tiin etértbenl

MAGYÁR tvÉprÖzrAnsÁSÁG sPORTERDEIdjRIM ÁRANr loKoZArA [1bÍtn betést kaptat
{á'qv .Mlk]_ sné .Gulácoy MáIlq Y1lágbaJnokl csapat tagJa válo5atott
futánánair befejo zése alkalnábé'I,
Tllly János a 25 évos vAsÁs so iJv szakos ztáLyanak alap1t tagJa
EízakoaztáJ'yvezeÜ Je oredn nyefi munkáJáért. -

versenyzÖ1 pálya-

és' irosszu ld n á.t



jíÁGYAE NÉPEÜzTÁRsrBÁG BPoBTERDEIúR!"ü EzÜsÍ FoEozÁT./[ kiti.intobést k8ptat
Dr'.88ltha-zliJ |4Jos_az lÍvsz etnöklJ é81' tagj8 

- 
évtlu edo8 tárEad€tE1 üe vékelységéé!l' ésa NeEEetköEi' vtvó szöv€tsé6ber' véB'ebt eicdurényee EuD káJrs á.sáért.

Dr.BolGs Ernó sz 0lYoBesJr6teo1 sport club v lvós ze kosz iá\rárra t álnore 25 óves tár_Baalalel. teYékelysége keretébeE nilt a váIogatjott kereb oegbecsüIt és szórotett -
orvosa Áldozatkésr eulkó.ssfuáért,
Msszlay I-9J o8 8z lEz,61!ökBétí1 ta8Ja.Lözel 2o éve! á! n1!t 8 veÍaenybÍró Bízottsí€]lizgtóJekéot vógzgtt á1rl ozatkés z r0unkáJáért.

Á Tttr'l!{EvElÍs ts sPoRT EivÁTó DoIcozÓJÁ kiLültetésü kap'al
Képes_Pál'vívó azakodző__aE ut4lPóttás-leve léa tdxén vószeEt kl'éuelkedíí [ulká'ssáAáérü.szenülstvály JőzseÍ a, MvÍjz elni'k8é81 ta6ja és a srollbk neEyei vÍ'Jó szövetsél| áÍnákJ
a..ne6]ro. sp ortéle bé!9k. fej leE z!éeéért' KIel1 8'á1nón az MVSZ Íársaaalui aküiváJi vrvo-történetl nunkáJáérü és a VrVÜ IER.ADÖ sze!kesztégében aze}zett éralcEeiért.

á '!EstNI.'vn1,Es Es sPoRT Ínomps DoIcozÓJA kil'üntgtést k8pts !

' ' _Bá!áry .A'lpád vivó szaked3ó az 1fjusági veTselyzők köÍébel I.q3zeht, lovclői tAvékeny-
ségéért.

.A-cg oportL

B-cs opor!!

Sz oubathely ///
KIub GT

Í)

2 Saegod EOI' ///
Óze //i
Y.Met'eor E. ///

Mérr zésekt r. f orrlul t

II . tr r

ITI. tr t

Sz om.batho ly-V .Meto or
SZE01iÖzd
Ózd-Sz orrbatbe ly
V.Meteor E.-SZEOL
Sz onbs l;he 1y-SZEOL
Özd-V.Meteor il.

tstB /o2164/
9tT
927
9t7
9t5
Bt,S /58 r58/

x Klub sr__P_
Bakorqy V. / //
BgE ///
Gd11 ///
osatornázág ///

Mér,k{ízések t I. f ordul t

r1.
rr1,

Bak orry V.-Csatol oá'zás
BSn-G dtr.tl
BStr)-Bakony V.
Cs a! or n áz ás -Gijd i' 1 1
Csatoroázás-BDII
Giidiill -Bakony Y.

BrB
9t0
') t1
')zj
1t9
9t4

I{il],d c$anatnain{Il{$áu

Az MySz L97?-.xI.Iz-én ren,jeute nne8
lndu l csapattal-.

Aa 1nduI kab 2 cso1rortra ogzÜotbákr

az Orsso il.o. k a r d csapatbaJnokságob, nyolc:

/56,6L/



',:- -.'.. l!-.-ill.-!: ;-

1*,r belyez es $r: b i

l_ Bsl{ /,/ I () ') ') 76r
?- Gi.;dollc O i// t tl

j ii z omb a L-hc -l.y L1 () /// 9 2:

4 Ózd l í) 7 ///

BSE - Ord 9ri
Godfil'l.ii-Sgourba btrely 9: I
Ll,$E - Sa c.rmbs bhe l;i 9 : it
Ózo '_ God J't - 

9: ti

l Bahony V^ i// B 9 9 2 tt 1

2 cl; a t crn áz l.r-q 8 //i I B 121
) BZROL b B /:// 9 242
4 Y.Meteor E. (r 3 ? /// I 2 4

vÉ

Mérkcízésekt I. forduI l Bakony v. - V.Meteor 9l6
Csatornázas-SZEOL 8r8 /58|60/

.tI. t' ! SZEOL-Bakony Y. 6t9
V.Mei,eor:-.C'qa i;ornázás 8 t8 /62164/

G }í R I] D M É ti Y r l. l]su i|d-kerrilt az .f .0. *ba/
2.,szí'!b8tholy
l. aa

4' Gijdi'll 1 EÁc

5. Bakooy veÉJés z
6. Szogedl llOL
7. c8a or! á! g

8. v.Metem il' '/vlt{s z gtrlln ti$ ii'Ltok s ]'II'o'-bá"/

székelyhtdy TÍbot

4.

líérkcizrisekl r. fc,r'duI,r:

l.I. tr t

TŐR CSAPArBAJNoKSÁG
Át lrfr.sz L9'/2Yn.Jnlentber Il-én renrlezte neg 9z L9'/2. évI rI"oszt. t t'; r c$BpatbaJnok-

;-rágob 81n<lrrIrj (jsapatta1. '

A ré*ztvev csapgbok kéb csoportban kcirrnér'k zést v1vtak"

3:s-E-qP.g!,t T-. Tiffi"-- :lt--i-.-Er-fl:-E:-
1 BSE ///991) 1 r f.
2 DVTK 5 /// g P.t ?_ 4 T1.

1 Szombathety 4 ) /// 9 1 ?- l:r1.
'l

tl Cs*pel 6 7 5 /// 0 0 lV.

Mérk zésekl 1.

II.
TII.

BSE - Crepel
DVTK-Sz ombatbe ly
BSE-Sz ornbathely
DVTK-Osopel \

BSE-.DVTK
Sz omlra bholy-CsepeI

fordul r

ttt

Br t,
9tj
9r4
Bz'/
9t5
9t5



4:cs oP04tt

1 Bakony V. ///999r6r*
2 Sa15értarJ án 1///99 TI.

, Kecskenéb ,//t8 IV.
4 SZEOL ,B///1 IÍT.
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A íJenge, mint a vívás oktauísának eszkcize
A vivás solr earéb nellel;t abban 1s ktilijnbcjzLk nrás sportágakÜ t' h%y a nester nagát

a spor eszkijzt is fétrrasznátja az oktatás során.

A- penge. 9-fefiyve+, hjLrrnaq-szerepEorben Yebet -régzt ?z oktatqpbqn. tr'eLhgsználh.at l

I. Benutatásra 
'2. Pengeadéusra,

1. Hioa javit_á-sta.

Á benutatást é'.q a.-ggnregdágt kcjzveblsln' P lrlbajav,itast _a fs6rye,r felhasznáIágg \93-vets@n3íEEl_-=-
A csoportoa oktatás u5ygz lvár csak a bemutatá-qra és a hlbajav1tásra nyujt lebet -ségeE. '

Egyén1 lsko]-ázás'keretében a fegyver va1arr'enny1 funkc1 ját bet lthet1. Els sorban
és k1hángsiii.yozott m don azonban a feltébeIberen'tésben Yesz részt. Ezü eT az oktabasl
f orma kijtelez en el l-rja. '

I. Á fgÍfveÍreI tcirtén ogglr'Fqtá,s }rlt*iuneÁ
Az edz ay, uJonnan tanÍtand echn1kai elenet és a javltá.sra vár akc1 eryaránt

bemuta batJa.

SzemléItethetl a teIjes akcl tl VBW annak eryes részletelt.
Ha a'Z ed,z at akc1 benutatá*qakor a trangsÍr'Iyt eIs -qotban a kézneL végrehajbott BoZ-

,.1ulatok sáenr1éltetésére f ek et1, 1ábbaI rendszerínt nenn vé5ez naxináI1s Lrosszuságu kttij-
résl;. Az esetek tijbbsé64ében llyenkor csak a helyes k'oordinácÍ t ktfeJezésro Juttat 1 8
nregfeIel iibenet, r1tnusÜ érzékeltet anpli rid ra ttjreksz1k' VaryÍs a láb noztlulatal_va1
a keze nlnd ssze k1szolgálja

A*Ísegysll 9.]--!_8I.uÉ!á b em' u a t ás a 1 a p! !$ Ó- E a!9 t e és
KY:ots-gg

Io Á lnozgás pál.yáJának torzit snentes ncjvelése, ég

2.. a nnoziÍu].at sebességének lehet sé8 gzor1ntj- cstjkkontése.

Á moz6ás feInagylta-qa és a g;yclrsaság,cscikkentése kiilonijsen kezd knél és 5Z ols be_
nrrutatásnáI fon o-q. Az anplttud n 've]"ése és sebe*rség cs kkentége fligg az akcl ternégze_
té l.

I" Á mozdulab n ve1éso a mozgás egésze é-q régzleto1nek rnogflgyelése szempontJáb r
eg'varánt fontcl.q" Kiiltin sen dijntíj kezd tan1tványok esetében, aE1k-á r vld uton tijitén'végrehaJ ást még rrem tudják kel1 képpen f lryelommel kisérn1.

Az aurplltud urjvelése, a mozdulat felnagyltása g7akran felsz1nre hozza, szembotiin vé
Üeszt a technilca1 vég.r:ehaJtásban megbuv hÍbákat' blbás részleteket. '

' Ezért az t-'riz nek precíz nozdulatvégrehgjtásra keII t rekedn1' Vígyáznl ke11 arra'
h ogr.r

a/ a mozg;á.sré-qzek sorren,ilJe a negn velt uton ss váIt ozzék, 1lIetve, hogr
b/ az eryes fázl.sok kapcsol dast pontJa1 se tol dJanak e1 orynásh.oz lrépest.

Yagy1s a rrozgiís m1.nden yéazlete és vonása arárryosan felnagr1 ott leryon

Konoly szakmal és petlag glai probIémát Jolent, h8 a tan1bvány felfed.ez1 a nester
moz6á*sában^^az eltérést a maryaráaott és a benutatott norgá*s kiÍzijtt, ha ezt nap nÍnt ttsPl
behát negrij6zcitt h1ba eredményeképpen, áIIarrd jel.Iegge}- tapasztaIJat

A nozgáq pá]yáJának l 'áZ eLf ogadhat oleranc1án be1iil tcjrtén széIs séges felna5y1-
Üá*a csak ep5észen kead k és nqffon flata1ok esetében 1ndokolt. icÍ5sebb kezd knél é.q gÍu-
kcr'itltt tan1tványoknáI az edz' csak akkor heiyezze a nozgá-st nag11t alá; ha az akct t
nelll t,elJes egészében, hanem réErzleteÍben, \ag| az apr részletek valameIy1kében haJt.ja
nie'5,':Í'ig;yelén targyáyá. tennÍl laff tra a kiilcinboz végrehaJtásl m dok kijz ttt eLtérések p."-
lr,t:-retnba ált1tá,sa , tisszehas ontrtta*qa a benrutatás cé1Ja.

M{nél képaet ebb egy tant vány' anná1 r1tkábban keI1 1lyesfaJta beuutatádtroz folya-
modn1. Halad k és versenyvÍv k esetében az optJ.má.|.in nr,'',,tágu benutatás donlnáIJoo át]"a-
gogan a széIs séges l-egnagyobb holyett.
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A rnozciuiat uUiáuali n,jveiése naga után von.ja a végtrel.'rzctek c.;ltrtlzágát
sátj éT6b-6évá
Effi 6E=határoka , kontÍirokat kap.

2. MIveI a kezd knek nár a'z, átlagos gyoIsaságu végrehajtás nregfJ_gyelése ls gondot
okoz t Z akc1 kat tanácsos bosspabb-r vldebb ldeig ].elasgltanl. Ez a kéazel végzett rnrrz-
dulatoknáI sernn1féIe nehézséget tiem okoz.

A feryveres kéz akc1Ó1 tetszé-q szertn laglrithat k, s t a ktvánt pontokon meg 1s
átl1thab k. Ez a lelret ség egyer.llltl kí az okta árg sor:án a crziikebb alnpI1Üudob r erocl
hátrányokat.

A bemutatott nozdulat sebess 5t fokoza bosan Az elé::tiet legnagy<lbb se-
eI nyeit t 8Z akc1 védhe-bességre c-qakls akkor toreked.Jiin az észrevéb

teblenségét akarJuk demonstrální.

Áz 1d ben és'térEq +,egnyuítot noa{q!a!ob hasznpqq!--9s9gellx_k'i 'a feLnagvltott
régno rpoeilTIroZEÉa.

Az akc1 k nagy részo lehetQvé teszl, hogy a! edz a berrutatás során eryEzerre' egy-
r$ lql éIjen az.amplÍ}up noveIés és az, idijben tcjrtén . megnygJbas lelieb ségével ) ylzonyoo
akc1Ók csak az lcl benÍ konrponensek változtgtására adnak a1kaImat. Az-egyenes sz Ta.Íj YBgyvágF csak1g ld ben nyu-j hat FeEr..térben nem' ner térbelÍ utJa' páIyája a benutatás
scrrán 1s m1nd1g csak a lghet legr v1debb lehet.

SzÍik a kore azoknak a feg;verro1 végre}rajthat{r moaduIatoknak' amelyek nem az egylk,
sem s máslk sszotev válborbatását nen esz,Ík Iehet vé, 1lletve ahol az eg_y1k té:nyei
csak relatlve n veIhet . rlyenek'Pl. "aa gtéselr aureLyek r v1d 1d tarbamuakr-s aureiyok p_
pen a 1oglényegesebb pon on Yesaltgnék eI Jo1legzetességiiket, ha negpr báInák azokáb a
pong k tatáIkozása p1Ilanatábarr lelassitanÍ, YaKr feinagylta l.

Ea a kezd hosszabb uton, hosszabb ldeÍg f15ye1J. a tan1tand akclr ti szeutre hozzá-
ezokÍk a Jellegzetes viv mozgásokhoz' Képes lesz azokat a kég bblek sorái a gyorsabb és
rcjvldebb uton.tijr én végrehajtas mgi19ut.is.m-u3rlÍgyel_n1, negfeleI nQd9n felira5r1tan1,1olassltani',1IIetve apl9 részeÍre bon anÍ. á vtv szené ek éz a Bpeclf1kuma lroiszg gyá_
korlás erednényoképpen alaku1 á .

Á v1v nes er azzaL, bogy fokozatosan és aránymsan tsziikltl a térbell dtmenzt t ée
n vell a végrehajtás gebességét, hogy a ]_elaesj-tobr és naptt aIá lrelyezett benutatások
kiizé 1d nkénü egy..ery normáI 1d tartanut és nag;ynágrendíit ls be1kta , ngncsak a tanttvánr
szonét éIes1t1, de flgyelnét 1s bran arÜJa' tornáztatJa.

Á nozgás lelrását kovet bemultlaqt elgÓ-rttnde.rr touéLDtt neglsmétett-LequtatÉllgE
_t"ttnffi

^a 
*sÓ álte!ábau <lq.rzqfgglaI lQpcÜ arlq Á továbbtak 1nkább az ijsszetev k. a lész-te eK ].llusztTata*saJa I K]"nangsulyozasara tol'BKszctttsKr

^ "''a** ""ányntran es az, clktatási oéLokriek
ruegfe1e]- en váIto2nak, Ha az eg_ymá.s k vet meglsnéte"!-t iremuba1;ílrrr.rk nen ls 'hérrroir e1
e$'uá-st 1 lényegeaerr, blzonyos Íd elteltével a ban1tványnak uapasztaInla kelI azt a vál
.bgz{.<b' gnt 9 ezenléltetés s9rán a nozgás klils , forogi oltlala és belg lényegt tartalnpkijzijbt' f ordltot arányban végbennery.

Á tantbvány elé a tsgtá.n formaj. képe vetlLo elsij benutatások l_assan át ke1.1 ar1Jál
beIyiiket.a-részIe ekot ls ecsetel 

' 
a d1nanÍka1 kont r kat ls k1foJezésre Juttat rés 8

r1bnus képletéhez Ls egyre jobban lgazod bemutabásoknak.

' A tenp ban tijr én akcl végrehaJ ás Í8en kcjrri]_tektnt szenléItetést lgényol. Ehhernár a tanltvány szeméLyeg anz lntenc1áJa' f éltéteI te.romt képessé5e 1s szíiks"égos'

Á meate'rn ' a tgp1!vány no-zgásába.nl _Pengeadqái7an_ Ílyenkor JeIentkez ktsebb nag-yobb
f ogy'aték9sgás9t rutlnJávaIr a1kaInazkixl képe.sségéve]- éá technikájáva1 megfelel n áonkoupenzáInl képes,

rí"tkán vezet ele{TényIe.._6. telJességro t rétrv l.lelnagyÍbott és Íd tartanábai ln negnyuJ'.tott bernutatás. CéLqzertibb olyan n dszetekkeI élnÍ' anolyek a nozgás páIyáiára rs í1ás;a.hatnak, ameIyek áttételesen q- nozgás f grTgt képét ís 3avitnatJák."Ilyánk"or "ianaJsoÁ-pt._
au fiten'et' a r1 nust' a heIyes 'koordínácí_ t YggJr a negfel.el kapcsot oá.e1, eIagazás1-
p9P"t9k"!'{o.kozottabban kl"hangs{rlyozni9 a ntozgás páIyájának precLz, álland,5 g gyle wi'tr bbé váI benutatása helyett.

]'elre' *.tÍÍÍ}r'
nen tud saJát nozgásár l megfeIel képet alko n1 magának.
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Á btbás 8kcÍÖ azeülé}teüéso soha !e hs laitJa ueg a be lyos f olE'al véglobaJtást rr-
1u6&trá1ó bguut8tás ok 6 záEát.

_A tó és a rossz felváItv8 törté!ó beEuüatása, párb'u!anba állitása tdósebb Yots€lJr-
lórlái üint nódÁzer al kglnszbató. lk.t uár nen befolyáso1da belyb91o! 1ráryb' a b1bós
oáiaúrat. NoB a roaazat 8karJÁk utánoz!1l 8z elté!és nértékére kíYálcBiak.

l YÍzuá11s ttpus k1noldott8n tgé9y11 a kétféle bénutaüáat az öss zobas onllüáa, a
artte:leióía nelÁuápltása érd6kébeo; l-a különbségek laryságrepdJét fordÍüJa '16 a na6a
rwelvére ós leásí át belső éÍ!ékelésé!e. auL Eozgást alak1üó és - rögz1üö képeBBéBét J€-
lónüösen katal1lálJa. Áz tlJe! ttpus a dlfferenclákból ls Bokat üanul.

ÁE általálog hlba 8zeEléltetése eBJretlen vlvónesüet számára eeu Jeleltbgt prob}é!átr
_A v1ró egvéni nozsásában .leleltkezó 1eIlonző vo!ások' ctÍ1usb6li gaJátoggágok' norgásbell
t<liorárcíát tönöri plaeztíkus' eleveiro tap1nüó, lénj'egbe váEó é!zékelüotéso' kéZlalfoB-
bató bí!olyltá'sa iag1Éoku utánzóképessége t 1gé4y61.

l lót és lcsBeat eEyarált tBltalnazó beuutatások Borát 8JAnl8toB - k1bangaúbozott
Eóalon --eFlr [i!tle! sze[E-o!tbó1 tökéIetes azenléltetéBsel tezárnl, s ezlol E1!t9&/ elb8l-
Yáryits!1;'tö!öl!t e taittvány eulékezetébőI a rossE' a hÍbáa képekeü.

Á vl!uá]ig t1pusnak több benutatágr8 v8B 9züks9*e..Ei!t 8n!ak. akÍ a noEFá€ t8Dulás8
g orá! lB több napíígrázatot vag szÓbe11 l9vIüast lgéryel..

Á!náI. akÍ tö,v ld ÜaRTarázat utáB Ís el tudl8 képzelll a noz8áat' seu óJü Ídőnként
Ísn'éteIt bénutatássaf ne!érósitenÍ, 1lletvo ktegészltenl a uozgósról alkotott képeü.

Aki utáloz 
' 

üi!éL többszö! 6zolet!é látnl a végrebaJüanaló nozalul8üot.

"uoon 
o

EfeTés'rüffi es]rnást.

Ilyen összegezeüt belrutatásra a gyakoxlatbao csak fÍlnvetités révén lebeü vá11a1-
kozn!. \z ealzőn€E tulsfuosatt ogs/ terÉét JolenteDe' ha ní!d6! og_yeB gkcíót ÍtJre! fotnábott
é8 nódoü kelleBe a ternészetbe! 18 szon].éIteü!Íe. Á vlvóneBteT í8énybevétéle ' energla-
foEÍaszöald éa a Iegazüksé8esebb !é!üékü benutatá3ok nelIeüt is tóbbszöÍöEon üúlh'Blaau8
náe sportágak ed z ólét.

Ezárt - terne1nk zsúfoltságát és 8 tanltYályok uary szánát bok1Dtetbe vévé az éalzö-
tóI len 1ehet többet €IvórÍ!Í' nílthosr az akciót nildÍg a le8üegfelelőbb old8lról' és
Bzö8bő1 nutassa be.

A legtöbb akaió o1d8lnézetbóI gzem].éitethebó a tegJobba!. A p€lgefogáÁ íélkül véBÍ6-
h8Jtott szúrá.e ok 8zenbő1 4utatJák a legkedvezőtlebebb képet' n1vel n1nlnáI16 olalalÍráqyu
kÍaérésse1, ug]r6zó}váD c6ak a1kb8n h'818dDsk elóre. K8rd!áI a szúráEok szenból Ís üaibbet
áJulnak el'naeukrór. A vágások 6u eeléltetése 8 le8kevésbé ploblenat1kus 

' 
n1Yel erek téÍ-

be! mozoBnak, Dee is kia arnpl1tudó me1leüt.

Aaoülyibe! többszöÍ keÍiil sor benut8 bá8!a 
' 

ugy 9 vlvóEesüeÍ többfé16 boáuÍtásbsÍ
ts itotBozh8t a Eozdulat képének teljesebbé tétele érdokóben.

osoportoB oküatóa!ál az edző áltstában félkörbeo á11ÍtJ8 fel üallüvárya1t a na$ratá-
zathoz éi az elgő beuutatá€hoz. A ba!itvályok tehát altéÍó beállttásbgn látJák urygna!ü
az ako1ót. Ceak néb'é_qren szenlélh€tlk azt 8 1o8k9ilv9zóbb szö6bó1.

Ezért a vív nester váItogagsa a
a tan1tvárryok 1d nként felcseréljék
zépre, ég fordItva/.

benutatás
he lyiike a

s1kJát
kiiriin

és -"z ,gétl Yagy engedJe tse8' h
beIiiI /a szélen áIl k nenJenek

Az elg benutatáE{b kl'jvet'5 uJabbaknáL mar nem gzlikeréges á7, egy vary ké soros voralat1
B sakktábl8sr Iii elhe lye zked'és t ' vaBy a kél'' esrnágsa1 Ezenbe! ál1 so!t u!o6-un 91á!
neF-bonta!1. IbteDkor cé18zeIti 8 kia18kÍtott relalet neEtartan1; a lianÍtváryokr 111átv6 a'
8lákz8t eI áltn1' é8 ot elvégeznl a beeutatá.gt. fien árt íd uként ésr- s/ be utst E
ároJé1g 8 széIekre 1s kth |z dnt./

4l_e}el -!-eEc!E-!Éca _lt Bf'erel avolgáab l t rtén.'len. ! talltváryok se t|il kii'gl| Ec
t1t

Ha a be[utgtáEho' aÁÁ'lglteDc1ára var s!iiksé8' Íre els aolbaD 8 s géded! t' Yrg'
edz6kol1égáJát kérJe fel a v1v nester. Iía erre nÍlos n it 

' 
e6l versen5rvlv t' Ya6r a ogo-

pott legáLk8lnasEbb onberét váIasgza kL erIe a célla az oktat .

Leckeadásnáí - bgÁoDl ! s osopor G okt8 ásb'oz - elvÍleg a n'oEaluldt ti'bbféle baál-
lltáqban benutatha . A klal8kult gtrskoTlgt a'onban qEt Eutg Jg' bo&r a' eilz k Bz1lte
k1g Í lag ogak 8 gzonb l rtén benutabás lehet BégéYel éhek. rlyonkoi u8ysn1B le[ LolL
elhgs/Dluk holYiikgt /ez dz |d' klhasználás szenpontJáb l fo! osl.

J.t



A benutatás azonos kezii mester és tan1 vány ese ében nem. jelent tiikcjrképes bemu a*
tást. Erre eryénÍ 1skolánáL nlncs 1s sztikség. Á tanltvany át tudja fordltan1 saját fel_
áIIa*qának negfolel en a negfo1el old'alra és a nnegfeleI sikba a szenlélte ett pengemoz-
ga*qt r

Ellenkez keziieknél a tiikijrkép nagát l ér1;o t d' , ternészetes k<jvetkezrnénye a fe1á1-
1ásnak.

Ery eclz feryvertelon kezével csak akkor váIlaIkozzon bemutatásral ha nagfe}el en
uralJa-á noz5ást_-/nem vetlthet torz képet a taultvánv eLé/

Eryénl tskoIánál a tanltvárry assz1sztáI nestetének'

A,z as-qzÍsztáI peng t _ a n1néI tokéIetesebb berrutatás érdek ben - ajánl.atos k zvot-
1en1 nanuáIls uton kligazltani, 1Iletve beáIlt'banÍ. Áz amat r pengeadás k1sebb bÍbá1t a
Byakorlott nestel kiinnyen korrÍgáIJa az akct. lényegét nen érlnt - karaktelét nen váI-
tbztat _ végrehajtás u dosttasával'

rI. Á pgnAe8dáa

Á oenqeadás a leEtlDÍkusabb. leEBalátoBabb oktatásl - Fyakorolt8tá.s1 forná_nak. 8u
él.Vérll 1sKolazaanaK !el&ulozneleEle!. po!olnaEavla!. s e5oen nlnoellnato egEkoze. a
iet
Eeg pgpFe

Á kifeJazés ela gcba! az edz llanuát'ls toYékelysé8ére ut91. Elt hslgs blozlo kl'
ezi hízua aIá, nert oz a v1v nesterí nunkában a le6foltos8bb. Ez lyoEJa rá bélyeg t'
uoRkiil lbtiltotott n do! és D'Á8 sportágakaál neo tap9sltalt m'értékbeo eIIo az du 1 htva-
táEra. /tz ls aut bílo!ÜrltJa ' 

ela s rba! a fog]rYeI! li a pengévol k6I1 prooize! bá-D!1 8!-
aak, akí í l akar pengét ad'nÍ.,/

l leokgadás rÍtká! kclátoa illk csirpár a kézzel' a fesrv rlsl Y gze nozgáeokra.
ÁEok8t 1egtiibbBrair kÍ kell egé8zitonÍ a lábBoztsá8ok[al 1s. Yary1s a nester lábnurkáJa
uagát 1 éitet d szorYeg tarto8éka' ki68észl't Je 8 pengeadásDak' anlak ellenéÍ 

' 
ho6r erre

nsga a kífsJoz B kiilai! lotr utal.
.A nestereÉ kezd tanttvÁny81kkal és Íal sBbb kolukba! keYesebbet n'ozognak lábbsl. E!

telnésze eo k vetkeznénye esrrészt a' okt8táa ol jríse1nak, négr szt a képeBségek| g fi-
llkal áltapot rollásának' aEí els 8osbaa a l á}'nun ká! JelentkozÍk.

Á pen eaalás naR8BazÍltii techllkal tudÁat k vetel. lkÍ a csoDortoa oktatást.1 1 velo-
tl, n baa a pengévol, a fe6trr1err 1 vég-
zgtt teYékeoysé8 e'v8 Ja.

Á vÍv edz éIeto J8Yarés&ét l8kolaaaláss8l tai]t1r E t tzás tehá ' ha 8zt állltluk.
a vlv neBter1 t vék ry8á6e ela s otba! 8 polgead s Jellsnllt fénJel!Í' Ez befobrásolj8
alaint eD é8 batá.r'oEla Egg szllbe ktzár Ia5osau a vÍv EetterÍ '!ru!ka sz1tÍvoDalá . Eg g iir -
uegterl kvglltás ele dlgseg foknér Je.

"[ pelgoadás a vÍvág éBzper8lt la. lkÍ ért-hozzá. [gE uau8 nagá . érte nl vo16 vlláa-
srerte.

Á pengoadás sziiletott dlszpozlcÍ és ryakorlás e.nodménye' ÁIapJa az a faJta penge-
érzékel Sr-8neIy az anat r pe!6oveaetés 1s kornányouvpl Ánnylval tij_qb' amennyLve1 plasz
t,l krrqnhh ^ 

'k't f e lézÍíbrb. íngo1r.áI bb" seg1bsérad bb tud }enn1 anná]_. MÍndaz. anít al edz

Á pengoadás sziiletott dlszpozlcÍ és gyakorlás e.nodménye' ÁIapJa az a faJta penge-
el sr-ameIy az anat r pengoveaetés 1s kornányoÚvoq Ánnylval tijbb' anennyiYe1 plasz*o.l't'tr't'lE'ií' '(lllrr'ry a4 llul.lvL,_L_ Pgrr suV9íl9vaEr Ás' Lv.J-rBlJwuga l 6!!d/-'?- 

'"'Y'' 
qur'lll-lJrYqr PJ.cr !.E

t1kusabb.'k1feJéz bb, Ínsp1rál bbl seglbségadább tud }enn1 anná]_. MÍndaz, an1t 8E edz a
puszta fettéteLterentésen t 'I még-oI fud JátszaB1 feryveléYeIl veleJár Ja' néIkÍiliízbe et
t1kusabb. k1feJez bb, Ínsp1rál bb' seglbségad bb tud }ennl annál_. Mí-ndaz, an1t 8E edz a
puszta fettéteLterentésen t 'I még-oI fud JátszaB1 feryveléYeIl veleJár Ja' néIkÍiliízbe et-
le! tartoz ks a [éB eI1 pglgesaláslak.

Ar ed! k egyénl n on aalnsk pe!tsat. Az e&lotones, 'rz alapvet víY [ 6to!í tgcbBLkB
Íd voI stílugeá ér!k.

A' Á1t81á!G YlY ngBteÍl teohDikáü nlldankÍ egén1'ségélek ngsfolol n alo! 8 n' rt k-
6ep s
EÍáTB E6'6Í 8 kÍin<tutást algpo Jelolt o&reten 6 nofná.lrbo!.

l lecktvÁl bbak 18kolát al8pÍto ták Delceadásukka1. lrodetÍ. iisati'n s. bgIs f EÍult-géset erro kélessé. Elei a réven utá_
!olhsta 1a! okké Yá1t8lr.
' 

^ 
6 tlusléEvek hoAsau qyakor16t a!6dnéryokápDe! alaku].nak kl és taD8alEal' 8 p.grtRa-

aaásn
E';i66fi. l pérdaEép' a ta!1t [eBtor énJgt teEporalreDtuEs 

' 
B6u8Bes ltlvl té5 a 

' Ytvásr l s
rlv nástorségr l alLotot f6Eo8ás8 legalább olÍa! s uyaI' eElk latbs' !í!t r lee'al YltÖ{.
eateÍ ha6r!1 ' tula Jdols ág8t.
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ÍneE

A .U,iLq*adaq.j."11." . 1
L(l eadárr Lrs t'ároz o

m ra sd
zab lti- a moz

kife.i ez . epiyer:telmLt és reáIÍs. Uta1 a urlndenkor1. akcÍ
+=-*!_J?*+-...- ? *Í?-f-.T-ffii.ri-

ia a mclzgá;-r anip 1i Uudo J a . K1Je Io t1 8-peng(j. uEv on-g ra:U 
'3lat"

1.7

Á beI}'esen ac1cltt pen$e' 11enonstráI
és goiE61&d'ásJ:á:E!-E;T'c L .

Á pon5eadás 1,oss3' eLf'ogadhatatlan, ha JeJ.1e5teLen, tébová'z , 1rreáIls és f éIreért-
het r l

Á pongead'ás hatfuozotb, ogyérte]-mii, .ktfe ju! volta kiij-ijn sebb n'arya rázatra non BEo-
rul. n*átt[a**a, reál1n vottá aZ-onban néÉr.ány nondat erejé1g fettétlen e]_emzésre szoruIr

Á v1v rnesterl penge -realltása nen nnl"nd'Íg eshet 9 ffbe' nem rnlndi_g }"|q! aaonos au
amat r p"oge hasonl t rajdonsá5áva1 , A7 ed16 pengéjének' pen8eaciásánsk 1díjnk'ént blz9nyos
nrr'eáti.táára" j_g saiiksi6e van á oroakt1kaÍ szem'pontok ruararték|_a1an éryénygrrJ.béso érdo*
kéllen.'A m'es er pengéje zért sol zor naryobb tiirésseI, rátragyással. dolgou!a!r.nlnt. egy
veraenyz é. Az einagyoltabt'r mozgásn a saéleseb}:.arnp1.1tud , a lass bb vQsr9!9J!áu sokszol
iiéi"?tlnu' 1ounan éiert c ljatl sclt< LanLtván.ynáL éppen 9 veTsenyz 1 nér ékkel nért ká-

Tosr"e1tÍr].áott tol,rna }rozza unog a klvánt eredrnérlyt' Ilyenkor e?, nemcgak megengedett1 ha-
nem'gzin o k telez an elÍjirt norurá;a 1s az oktatásnak?

.Az anat r Bsem[)ontJáb t mogengerJhetetIen széLs ségek edz 1 y!srzonylatban bÍzonyos
eeo ekben elfo6adottak lehotnek" Adobt szÍtrrác1. ban reáLlsDak kell tekirrtenlink az abgzo-
}ut érteiemben"nar l.rreá]-lsnak k1kj-á1tott perrgét'Ís' /l, to1orancia nértéké mInrltg a-
k 'riiIruényok nzabJák meg.l VqE[is a rqest.ef pg"ngéje!:,.Lc. tnkább vlszo44!ege. 'n1nt jlb.szo}uF
érte}ernbbn vett iea tJ tá-qár6T- ony sen aE
oE" a sz l5az1 érteLruében./

tnditákot acl osztcjnzés suí{ároz ve

bb mod m1kor aY' edz . a tan1tvá al1lcbáIt tech-

a
,rMe5ti1vást vesz' ha támad at
ha védést akar ryakoroItabn1

ve

A .F.eWzet. a f e Itéte llgqg'Intj= .pr_o}1é+e1

l Ytv Bkc1 k sÍko1e a! ot kéB!Ített vagl felkínált Iehel' ségek k1haB!!álásán n ltk.
á.hhoi ' h%y a gzutás vary vfuás ijtJtin ' Bz mijalan vá}toz nak kell azooos td pontba!

o8y9u n1o. }izok i oÍnitlg a voiseoyz oek kell ltijBBzehozn1a|l' fellstre.rnÍ aBsz kiilbe!.

',z 
okt8tár kozaletbe! neB épijlhet s váItoz ssrotél'e1ii ég iissaképÍ1 feltétolokro. .l

ao1tváoyok goká1g kolsbsns kij!iilnélyok kijzijbE' r tz1tett fe1tétoleli nellot 
' 

azonm e1 -
Jolii és moblvu'nru helyzetekbe! kell 6y8kol.o1jan8k. Ezl' a mesteTnok k911 blrtosttall'a psDBo
dáaával.

A konrrtansl ftr t é1,-elekeb a technÍkaÍ gyakortratck legJeIlenz bb térbe1l Jeryelnek
k1hangnÍrlyoz sávaI, klerueléséve1 bl_ztogtthatJuk ll l_epqkorrnyebben' Ezek álland aágára,
'rzf}n.,i rlr,'ltÁ'"" kali tijr.ekelrÍniink eLrr nol:ban aY' tsrnét'Iesek kozopetto' Á násodLasos. a Jfuu-qzonoá voltá-ra ke1i tijrekednljnk eIs no:rban az lsrnét'I sek kozopetto'
l ékosr gzéinnrrn hrrk vá l'ttrzat1anok miir.aclrrak. tra a dciunÍ_náng 1;érryez t áIla
qzonos voitá"r',a ke1i tijrekednijnk eIs no:rban a.Á lsrnét'I sek kozopetto' Á ná-qodIagos, a ífuu-
lét gg--q-a$p-geok-vá}' oze!-lagg[ míjrj!{!a-s.r*!-e--e--q9u!s"{gg--tjfuyeztsk á}raleKos s zempon uoK v aj-'u ozri u rar
Tua"íuE-.

-.',Id 'veI csak By*egy váItoz va']- $EaporÍtsuk a feladatok szá.mát' llleWo nehezÍtsÍ.ik
a tanlbvány dolgá .

A f e ltéte l-tererrttés lege-gygggtts
n lkat rríaE ol'Tffi-áaTa pe
áT ; Tra_T- 6Ee E-IíT;- EÜ6E n T* s zanat1l "í

f é]-tl}téppe4 _!jr!Ép!gt 
'_

nPieE; t akar, vonalat
stb. / nz két-

L* TeIJes értékiio effekt1.v mozdulabta]_ /pL, hárltásná1, megb'ív ásnáL/, és

2, Ín11;ác1 vtrl'. /p)"" a tánadásnáJ-' a kozbe'bámadásná'I/.

Kezd r*6EEa _ásabanA helyzet. a feltéteI"be::enntéfinek
tr_oEffi-r_ásaba n- o_TeTE6E etr-n e ll1 Te To kett nek nen keII

van eg;v térbe].Í clldala és qffi' i4éb-enl sszetevÉJe:* 
HtTiEFB&Tp ffinTEe u nTe .

l teohliksi ryakorl8tok g1B aoTbsn térbe]li turn.l f"Itétélek.re ép
ks o

Á folnaÍ feltéteIett k nnyobb blz1'os1t9!1 pengeadás !évéB' [tnt á! ld bgll 1.l1'é-
áokkol k oeblná1tska!.

Eozal k a teatlník8í 8]rakotrlal'ok!á1 el sztir saJát t np ban' tebát et6!éÁ 6E6!lnt1
lat be! tldulnak. Áa ellorrÍél tenp t Jolént negry1lvánulas alhoz c6ak kés bb Bloknek hÖ!'Á.

Á vlv{5m6steí oDt1ksl és takt1lis uto! Elol.qáltat.la 8z Íldit 1!Ee!ekst. Á k'éz és a
lábnoEgegok kuLolt-kulqn. YaFy qEÍulEeseE ;1orenEn9une E lonpoarxa lnaE.
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A fÍE1kal tenp tanlttratÓ. T1plkus jeIek, jeIzések, n'egny1l_vánulasok seg1tségéve1
ln1tá

Á pszÍchlka1 készí'iletlenséget, flgyelemklharyfot, a. koncent1{c1{9lé6te1enséget, az
elégtolén, az átÍrányult' az elteretÜ flgyelnot - f1zikal eszk zok hÍányában - negJát_
szaiÍ lebétotIen. Ezért 1tt az lurltácÍ ra vaI tcjrekvés felesleges.

Ez nen zárJa kl annak a Iehet ségét' hogy a anJ-tvány 1d nként va]_ ban el no kapJon
6píy-ofry pszlchtÉa1 teulp t mesterénéI' Ez azonban soha nem a eegJátszott, hanom csakis a
téryleÉeá nester1 flgyelenkÍharyásnak lehet sz erednnénye-

Á pengévo1 nyuJtott seg1p{éga$a.q

Á noster a pongeadásokon keresztÍit _ f leg aa els 1d kber - -se5íts get ls ryuJt az
akc1 végrehaJtáshoz' Kedvez n don E nnyÍt a végreb'aJtas felt teleín, va5yís a1ádo1goztk
a tanlbváqynak.

fru a fel ételtoromtésgoI piírhuzamosan jelentkez 
' azfral szolosan tjsszeépiiIt se61t-

ségaoas azoknáI az akc1 knáI nnuta hat kÍ els sorban, ahol a pengék k zijtt blzonyos Íd -
taitanu és f ormáJu kontaktus J ,n létre a végrehaJtás gorán'

Ilyenkor - anélkiil' hogy a tan1tvány tr:dna r ].a 9s a pengg elve-qz1tené realltását -
a ngster ugy alak1tJa, formáIja a kiiriilnényeke , ugy n doslt - terntászeteson észrevétlo-
ntil és funyalatny1t -'a feltéteIeken' hogy a végrobaJtas kcinnyebbé válJon'

A klhancsílIyozott. a feltlinést kelt see1tsénadást keri.ilnt kell. Ehhez csak akkor
forya @oEE6as@-sen tur]o t céIb
.rn1.

A trilzott nértéki.i sogitségadás i.nkább fot, n1nt hqsznáI. A kiinnyii feltátelekhez ba-
nar bozzá'lob'et szoknÍ. Ezért csak annylt dolgozzon egy vlv kedvez bb korLilnények ki'-
r ,tt' amennyl sziikséges. Kli1ijnben elkényel.mesedlk.

A t 1 k nnyii feltételek nem mozg si.tJák e)_éggé sem a tostl' gom a szelIonl er ket.
Nen késztetlk a tanltványt negfeJ_eI er ktfel;!i";és::e" Lanyhul a f1ryelem.

Á k nnyttés a ásban a he os vésreha tá.s lr1'kén s zerlt é_qéne k e lk sajátaq eaz-
kijze. Tulaldonkéopen aml*q iIluz - kcTT 9É.-_9gg a -qlker érde eoenr a tan1Üvany

eveze ésének sz

Á kti ltett feltételii vé ha tilq cé]' ondol-attaI el bb nint an a ta*
nÍtv ezv e

Á tanl vány emo m dsaernéI edz Jével k zi5sen oslli oz1k a végrehaJ ás s1ker ben. Á
mes or részesedéso 10-20' s t 5a % lg lehoí;l sz j.rrí}s ges osetokben, aho1 a pengék ktjzijtt
az á]_Iand érÍntkezés n'laÜt 9 geg!tsé6nyu$ü{"t'ua-akcJ.Ó te1Jes Íd tartanára Jr! Iehet
terJeszten1r Itrég tiibb Ís 7/fi1 knáI, f 1ankonádokná1/"

esesz ss-u6ffi az
míjtreI'eaf eln

es rész ]-etek

A L nlyltés lyuJtott8 'nank i|', 8egltségédá8t neÁ Ezabad a talitvály tud'ooáaára
bo!Dí. Á n d6ler leJbve' álcázva keriilJiin alkaImszás.rg. Ne fealJe fel lnkog!lt Ját.

Á végrehaltás f t alatéNr81 e}fog].alt tanÍtiáDy flgyoluél' ren'fszexlnt méR a felti.in
k nnyltés le elkeríili. Á l segl eégeitáq leE to18k8z1k el térbe. ||cseDdeB társ'' uaradl
l tan1Wány 8!élkiiL koD6 até'IJa 8z akcÍ slkeÍét' ho6y negérozné ben!e a se8ltségéTeg1et és a Yé8r háJt Eb8n Jélont s ré6zt Yá1181 oes eri pengesdástj.

Á k nDyttés lege$rszer bb forlrÁJa t míkoI s neBter sl'bndgrd f ltételek kiiliit r l8g-
Bant el!a 6lo1taD ' 

adJo a psngét.'Eze!k1vlil szá.n apec1á1le uegoy1lvárulásl E dJgt fo!'ná-
Je var e!n6k á n alsEellok.

Ftr !á1 pl. az tráqyát B eÍeJét negfe16l én váltolt8t peDge níntery Yozet Eln
képez. Ez. t l sro!' hogy kornáryozza a pelgét' autonstlkuss! gdágolJ8 ai-elleoáIlást 1e
a szuráa e$res fázlsalnak ée az e} rehalatlás nértékén k negfeleI en. lllnalez porltlva!
befolyásolja1 tlsplráua a vé8r6b'B J tást.

Íla!konádnál au k l none kiizben fe1D8ryltotti iiIcsérszerijr kiiYe . kieé! az kÜl
é6 á _peDge ellentétés 1Íá!Yur k pBzerti nozgáÁa oka és okoz9ts is éryben 8'belyes Yég'rq-
baJtásra kéEzte r i5sztiinz ' azt L1ké!5/szerÍt seBltséB8aláEn k.

MéBfsLel ryonással' a kllt1kua pontok k6u nértékit kíbanBs troz ásáv81 ,J6ztainzég
1 het 8ilEÍ.' seg1tséget lshet lyuJ eEl sz éDgetl 'háJltá.sok e lsaJát1táÁábo'.

!ÍeIeilekebbBn ád* 'o 
allB1 el gets1thé 6 a J kii és- v8p5l iltésY grehá.jtá 

' 
a pen8éL

b'ely 8 és poltog tálálko!á's8. ParáatokDál u pongéL kij! ttt t8rálkozá É1ltBi8tábtD.a Ee6-
ber fesrveréngk e! tglJesebb foEásáv8l Je liiThe kt a hárltísok véglegea batárg áulth8tí:
te6 s peDB9 8 klYán ponton é8 1al b !.
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Az akcÍ k hatviiny eL reje}zésével, a neg1nduIás p1ltanatának el re torüén - nem
f'e}bijn l - sejtetésével is, soglbs get lehet nyujtanÍ, stb.

fia a tnelrteÍ se51tsé65a,fá-qra 1rányul ttjrekvése beép1thet a feltétel erent munkába,
fe6ryvertcLen kézzeL seg1tséget nyriJtanÍ szlikségtelen.

Ha a vÍv mester nen nyuJthat magával_ a pengearlással segitsége r neIt ezt az akc1
ermészeto nem enged'1 neg, ei.képze1hét P1. an egyeneB sz .rás 'lbekl.sérégelt.a pen5éve1.

a ta1áIat pÍlIanatáÍs, b.oiott l t val jában nem is Jc'n 1étre pengeérln kezés'.'

Au edz fenlrl9ltqle!-l9aéJ9]-varyls k zveblen' manuá}lq r"rt_on-_1s_,nyujthat segllsÉ-
.89-L.

A pengo és a fegive:cteIen kéz számos Yonatkozrásban nyujttrat seg1tséget kiilcjn-ktilcin,
Yagy e5itittesen. Á seÉl_t-ségadás n dJalt, forná1t az edz zllaltitja k1 munkáJa k9zb9u.
Áz* gyíní. bánás dhoz-és a pengeadáshoa-har:r onlé'an ld veL ezek ls s 1lusJegyekké vÍrlnak.

Á vlv edz k egy részo, 1ogÍkal érvek ul.apján, részbenr Yegr telJos egészébon nol-
]. zi a pengével, a pengeadással nyuJthat -se61tnéget.

Mások a gyorsabb tanulá,s érdekében lgyekeznek nnlnél t bb és naryobb sogl séget
nyuJtant.

! nqheílltéq. nlq! a_sggltséxadás e}Ientéte

Á pen6én keresztiiI nyuJtott seg1tségadás ld ve1 f okozatosan regsziintk. Szer,epét-a
!el!9!g]eE*go,Fqz9'!.99 .nghg zÍt épe. v.es z1 4t .

A segltségadást lassan, fokozatosan kelL megvonní. Á nehez1.tég::n u1ryan1Lyen arány-
ban keII cátérnl.

kijriiIn'ények k zijtt ttjr,tén gyakorolt.gtá$r. akc1 végr.t:i i',':anehez1tés
oZtstiáo1k

Á nehezttott.feItételeket - e1lentétben a ktinny1tésseI - feltétlen|il a tan1tvány
tudonására keII hoznl. El re fel kell h1vrr1 a f1ryeLmet, ha el_tér pengeadásra keríil a
8OI .

l vlvérrnegter a nehoz1tés goráfi klsebb-nagrobbo de feltétlenii1 lory zho ekadáIy
álltt az akcl utJába' anÍt a tanÍtványnak m rlogltott végrehaJtágsal ke1l lekiirden1t
,/.A merevebb Pgngét er e1^{e9qbbe9, a vlzsz1ntesebbet metedekebben kel1 kijtn1 t 82 aIa-
csorryabb vonaluak Jobban'laLá ket]- nonni'! f1ankonádná1, sbb./

Kcinny1tésné1 a mester atr.akÍtJa' fornál.Ja a pengeada$áb. Nehezttésn l a heIyzet for-
d1tott. rft a tanl_tvány kol1 1dorrulJon a végrehaJtás során a nreg'válbozott ki'riilményokhez.
A csak lészben kedvez , részben optlmálls feltéto.!-eket a vÍv '|cgész1bitt kl, tegzL- te]--
Jessé a végrehaJtas során' a heI;ze tbez 1r1onnl obt változ nag;asrrágu_szci6ii végrehaJtássaJ-.
vaery a találat helyénok n dos1tasáva1'

KtinnyÍtésnéI a mestern a tanltvány várhat 
' 

felbéteIeztret pengeu Jának op tná.I1s
keresztezés1 pontJára, és a J"egkodvez bb ma5asságba-szijgbe á111tJa bu, Írányttja few-
verét. NehezÍtéskor 1nkább.az.eL nybeIenebb sz95et' ygr_rala!' magasságot választJa' íI-letve a krtt1kus pontokon és 1d pontoktran tortén taIá1kozást f orszl-rozza.

Á kiinnyltett feltétel"!.9leg!.deáIlsabb ál'Iapot;ot !iikriiz1k, a normált 87 átlagos
pengeadán optlnálls feltételekeb Eeremt, a netrezltett korii]_ményék ped1g tnkáuu a tán1t-
várry e1].enében dolgoznak.

Á pengeadá-q lárulékos e1enekkeL _ a nester feg.yyg.1361 vészett k1seqit mozqásalval
-' egésg ís e. nvéaz-il-T-Te
g.4lr-il<át-tudomasul. ke1I venniink'.el ke].I fogarlnunk. Azoltab anonban, aneIyek on é1iiat<,
amelyek kop1rozáson, m'á*qok mozgá.sának u ánzásán alapuInak, anelyok a vivásban káros'.1eak-
c1 kat sziilnek' nínt pl. 'a penge unos-untalan tcirtén felíitése a L1zrirás végén, kt kel''
íktatnunk mozgásunkb l. ,/Nem árt' ha a mester i',l nként kontro1_IáJ.Ja onmagát-és_fe'l.ii1-
b1rá1Ja stílus je51e1t' 

_ lII'etve lefa.ragJa f ár;rszb 1 felesleges, tan1tvány ls bef'oIyásoro
1lle bve zay zlr mozgása1b. /

. Á penge?9á9 kiizben jq}untkezíí, 9z!k- atsplttr:rl Ju, osztcjncjs megnyilvánrrJ_ások, gzoká-
sok nem vesz1k 1génybe a f1zlkumot. Á feltíjn l nRsJl Ys5J t l. ener:glktts mozdrrlatok'lzon-
ban már je1.ont s ene.rF'Laí)ogyaszt knak bÍzorryu'1nak és hozzáJá.rul_nak-a v1v rnesd;e;rí. munka-
árbaInak val,lTely1E'e'_PL. 8.kijnyíji:1;r'lJ1 'vagy Y91]taijletl fáJ,ialmak, v8ry a kr n1kus .j rr-
hijveiyryrll'Li;,j,i's rd eI tt1 Jel,:'rl t;ki.'aégéhez 111etve k1f ej ] '1í;sétrez.

v áltoz

L,/



A penge, a tegwer a EibqlqJ:L'br8 szlo}gá14Ei1l."-l,

A mester hanfiFaI..-Ez va1. beszédrle.l. és urar.ruál.l.g ÉLo.n, veRrls ferorvereq éE_f eKwer:
te ren-E EáIT"EáI

Ezek a Leb'et ségek áItaIában egymást kíegész1bve Jelen'bkeznek a ryakorlatban.
Kozd k hlbá1t az edz k tÍrJ_rryomcl-részb sz ban javltják. Halad knáI nár konbinálják a

kLi1cinboz Javttast Iebet ségeket. Yersenyz knéI pedlg a pengéyeI tcjrtén b1bajavitáb lép
el térbe, iesz1 át a vezet szerepet'

A penge csak -qgzegzokott mes'bet és tanÍtván3 osetében válJ_k bé,gzédossé, k1feJez vé.
Ezért cÁak akkor lehgt tntenzLven r:átéru1 erlo a }:"1baJavÍtasl n drar h8 a vtvo el z leg
már hozzászokott a mestet feryverének 1lyen 1rányu tevékenység hez, A penge hlbaJav1t
JeIzéselt tehát meg kel1 anul.ni

Á pengeaclás szÍn e mlnd'enk1ne eryfornián érvényes eI 1rásaivaL szemben : h1.baJavlta.s
normá1 kovésbé ktjtottek, kcltelez je1le5iie}t ég kÍnunkáItak. Kevésbé áltaIánosak és e6ysé-
gesek' .Tirlnyon részt eryed1ek, esetlegesekE beIyt Io Íd t I, srzemélyt 1 t laoka*qt, r f uss -
ek. /nwes nesterek k1nondottan egyéni' han6;vételii htbajavÍ_basi formákka1 élnek./

Á-PgpgÉv.pl tgr.bén blbajeyÍtár -q1.i'qyp._q-qF 
p-gJ' tijrEgFfrgl -qzenben,.a. Etjve kez l-

a/ Kozyetlentil és azonna1 a lényr:gre iap1nt. RLiy{6 td aIatt' ld, veszteség, késedg-
lem nelkiil kijzll, nit keII tennl-"

b/ Talál bb és klfeJez bb még a leg;tom'cire}rben negf ogalnazott sz be]-l kcjzIésnét Í.a.
Jobban k1eneI1, aláhÍrzza a h1ba lényegétÖ

c,/ Nem fiiggvényo, k1szolgáItatotbJa a k1fejea , a tonijrtt 
' 

a fogaInazásJ. k nzeég_
nek.

d,/ K1néI1 a mester trangJát.

e/ InspÍrátr5bb, Jobban késatet a végre,kia;it;árrra, nÍ_nt sz beI1 negfoIel Je.
trl olyan érzékszorveket dolgoztatl Vegz lgcjnybor. amolyekeit nem befolyágo]- a v1v -oiem zaJa* /A látásra és n taprntásrn #pÍ.h"/

g/ I{en lehe h1báznl' nrert nindÍg pouti;tr-vtil.alírfi1' JavlÜ" 0sakÍs a J r a heIyes végre-
haJtast kcjnlÍo )

Á penge hlbaJavlt Je1.aése1 Loryenelr a helyz 4* -, ái feItételterentésb I, noagásokt l^

oltér ek' Végzotes hlba Ienne, ha nenr le}rétne lret egyntást I rregkiilijnb ztetnfr Önk ntelen
reagáLások egésa sorát váltaná kí.' bLzonytaIan i- gk rt teremteno nÍuden pengead'áBga1
azonos negnyÍlvánulás.

Á= íÉ lrluaíly1!#:-q,lel1e$?,9!e.s, ,lélrlg$.'9, tcj.ps. -qloyens-e-íJapllt ; efíy'ér9elnii. kÍfe,1s_4íl
a z onnaT-TéJJÉmeihe t ' és megk ijis;nt'{g!e!,he!. 

'"

Pengéve! uery_q'qÓtva'n nn',naon htLa t1;iavÍ'lha_i; " Á feryver optÍkal 1ngerek utJán és a
tap1nT66i.í6E.6áT-ffioso1aüosmegá1IapJ.tásxat.EIáesetben
a nestel a tanl váry ér1nhéso nélkiilu máaodlk esebben pedÍg 8 tan1 vánnyal kontaktust ke*
Iesve1 J_lletve feIvéve kcizit a mondanLvat Ját.

Á cgoportos oktatásná1 ktil. ncjsen *zoir Bu et1z k hasanáIJák kevenebbet a pengét h1ba-
Javltá_srar-akík ezt a f oglalkoza.Bi formát el.íjszeretett'el nz[ik1ttk Le az e6r- va& két*
Boros vonalban tcjrtén 5yakorol atágrao 11).ebve akÍk eaen 87, alakzston be1iiL Ís-eLs sor*
ban vezénysz ya oktatnak* frz a faJta raegold4s annyfua heJ;"hez k tÍ a?' edz tl ho5y bÍába
Lenne nátá fegyver, azt nozgáa1 lehot eég il1áryában ery n{ htbaJavÍtásra telhaaánáInt
sm gy sen' tudná.

Ák1 a csopor, on beliiI Íg h1ve az 9séni iitenben 'végzett gyakoro]-tatdsnak, ak1 a le6
magasabbrendii váI ozatot, a pfuokban végzett ryakrr1ást 1s fe]-használJa az oktatás során,
feltétlen 1 vegygn a kezébe fegyvert. Ez rrt bb1 két negoldás uryanÍs üelJes mozgásszábad'-
ságot btztos1t" Áz ed.z bárnlkor' bÁ-rmelyik tanÍ ványa nel1é odaáI].hat anétt<utr-hogy ez
ak r a gyakor]_atvezeté-qt' akár a sÍ9korIást befo\yásolná és ktJav1thatJa pengéielr-vag:y
pengéve1 és sz va1 e5yti.tteaen a hlbákat.

ÁkL a csoport e]- tt áIlvar Yaff sétáIva vezényel' olyan távolságra van tanÍtványar_
t t - bárrn1lyen k zel ls legyen hozzáJuE - amlt pengéve)- áttrÍclalní képtelen' iEa mfu eleve
lehetetIenné tesz1 a pengénok htbaJavltásra tcirt.én felhasználását.

Á cgoport tagJa1 kijzijtt JárkáIva az edz oLyan ktjzol mehet tanÍtványa1hoz ég arra
al, oldalra áIlhat, atronnan a legk nnyebben és Iegfrappánsabban Jav{thetíá a h1bátr

t8



A penfjeveI tijrtén hibajavitás nem zavaI senk1 . Han5talan élr m1nd15 szeruéIyLiez
szoI . /A gyakorlatban áItalában baIk hangon adott 'qz beIi ubasitátqokka1 majd urincien
ed'z k1egészitl a penge áltaI elrrondottakat. Ez el segril a h1ba tuda osÍtas át./

.A-csoporÜos oktatábon be1iil sz bag'bett általános hlbaJngj<áIl.apltások a penge seglt-
ségéve

Á legapr bb, Iegfurcsább és legrÍ kábban jelentkez blbák l*q azonnaL k1Javltbat k
a nélkijI ' hog.y'

a/ meg kellene áll1tani a gyakortástl

' b/ névre sz l an kellene adre-qszátnt a k1fogast1

c/ telh1vnánk g.,cBoport tagja1nak fíryelnét olyan hÍbákra 18, arnelyek náIuk nen
fordulnak eI .

Á penge h1baJay1t jeIzéso1 a csoportos oktatáson és az eryéni foglalkozáson beliiI
tolJesen azonosak, eryforuák.

Á-pgqFe.je1ez4eJ-1 kozvet1eniil és Fijzvebve ls a trtb-át.

A testrészekre n9gfe1g}t' 1rányb } sy"Lorolt nyornássaI, {r1ntéssel, enyhébb vagyer te1Jesebb nyomássaI, toIássa)-, to1 nozduIattar' esetIeg klsebb, tájoathat nen i<oz
és t nuseneIkedést e1 nen 1déz iitésse1, i.itcigetésseI l-ehet kijzvetien n aon b.atn1. Ilyen
nodon vitethet kÍfelé va ry befelé a bel g . térd vggy tábfe-J, eneltethet fel yary ei.iiy-Iyeszthet le a feryveres kar, Lassittathatil eI a fegyver el-én kézfej, csuk]- . uJjak.ford1ttathat r eT91tethet fel a.I"J'-tétethet el re vagy hátra a láb' nyuJtátnáto o"ryhaJl1ttathat _a térd-Yagy 9 konyolcha jlat, f ortllttatha eI a tijra-q, )-aá1ttattrat , -*
eresztethet le a vá]-l, stb.

Kcjzvetlen m don a tan1tvány.érln ése nélki.il kel1 Jeleznl g hÍbát. Ilyenkor a pengé-
!ek 9 !,.'].i','] el testrész felé 1rányu1 r^.er te}Jesebb vágy enyhébb, IassribL, vagy 57or abb
lend1té!i,_:l,',.;l és a tan1bvany leveg ben tcirtén , képIetes xkcjrbefarágásával'l'Ieh t iltaIn1a h1ba lényegéren rraryságára, 1lletve a helyes v greha jttlrsra*

A üan1tvány 'fel.é lendTr ' -quhlnt penge csak ereJét vesztve, f áJaaInat nein okoz
m don rhet bazzá" a banÍtványlroz és alakulEat át kijzvgtlen LrtbaJetzéásé. Az ed'z nen éI-he vtssza a hlbát jav1t pen8e helyzetÍ e]- nyéveI. Nen ]-ehet brutál1s, dutva, bánt
va5y f iiLényes.

A fegyv6.I'es és fegrvertelen kéz, kar, l1letve a fe6yver tartásában és néháoy. atesttartfuban nutatkoz htba kJ_javltásakoi tanácsos a te}yvertelen kéz seg1tqését'is
1gérrybe venn1. J!v"nkor 9 pen.ge-é.u.9.ké?r' általában ory*K*ar "ir"ot_ei"u-í'fiÍBoL [yako*ro]_t nyomrá.esaI lltesz1 helyére'| a trl!ás te-qtrészt.

tIIKovIcH IsTvÁN
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2-5,. SerdÍÍI és utti!.r
' Beregszemlo

Sz olnok
DunauJvár oe

Budapest
Budapest
Pécs
Budape.st
Eger
Ves zprén
Budapost
Budapest
Sz onbathe ly
Budapest
-tsudapesu

DunauJvráros
Sinont ornya
Eger
VárpaIota
Pécs
Balassagya.rnat
Budapeot
Budapost
VercelLt
M11án

Szeged.
Szeged
Szeged
Szeged

nTS
mTS

nTS
nTS

1973. janmár haví versenynaptár

) fegyverno r Bud.apoat
6' Bp.Juntor egyénl baJ-q' Eq|q. "*l!{gl=ugt-r; Bp.Junlor eryén1 baJn' t r tsudapest

IqO+

II. Oq

If. o.
If.g,
IIrO'
III. o.
IIf. or
III. o.

L), Bpest Junlor
14* Bpest Junlor

eryénÍ, baJn"
oryénÍ baJn*

IrOr
I.O.

14. If . or
II. or
III. o.
fII. ot
III . o.
III. e.
fII 

" 
o.

' fV.Q.
fVr o.

18q NemzetkijzJ- eryén1
2Q-2L. NemzetktjzÍ spreaf1qo

20. JunÍor eryénl v1<lékt baJn.
JunÍor e5rén1 v1dékl baJn"

2L, Jun1or ery n1 vLdékl baln.
Jun1or eryén1 vldék1 baJn.

parbaJt r
r

n1tr
párbaJt r
parbaJt r
kard
kard
párbaJ r
nÍt l
párbaJt r
tr
nltr
kard

:,,nol ÜoI
tr
br
kard
nltr
n Í t .r

kard
nLtr
pfubaJt r
pfubaJt r
nÍt r
páJbaJt r

r
kard

BVSZ-VME

"Blrsz-..*
BVSZ
nTS
D.Kohász
BSE
BHSE

F.D zsa
BVS0
mTS

BVTC

BVSZ
BVSZ
nTS

YIIE
Yasae
D.Kohr{s z
S.B rryár
nTS

V.Bányásr
PEAO
mTS

IIron
TJL'P** -7--1 .t -" - IITTA'
III r o.
III, o.
IItr r o.
IV.Or
fVro.

27-?-B. MartÍnl K. eryén{

kard

\-,'.---.'j'ít,' .' _-.\-_-

kard
nÍt r
nltr
pfubaJt r
tr
nttr
bt
tr

Gy r n[S
- \--\ - -\" *d?I9y_t -.._. \. ,LPAo

- o}os_áía ;bS *

2? , orgtrr Juntor eryén{ baJn.

Mlskolo
Komáron
Budapost
Budapes
Budapeat
Pár1zs
Birdapeat

DVIK
K"Vagutas
0sope I

MVBZ

,***kard Pg{ggg-q_t ..trfirrsz-*
28' Orss.Junlor caapatbaJn+ t r Budapest ItÍvsz
_ . ..onsztJu!.l9r es énÍ hgJ4* ken{ **-- _--Bud.aBes ----.-.-_"--.J[IIsu

Feln t l.o.táJékoutat . n 1 t l Budapest lIlIBZ
Budapest

e0

fVr Or párbaJ r

tzékelyhÍdy [Íbor
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Pártzs. 1972. íulíus F . {rancÍa...ylv ba jPok'q ágok!

Férfl t rr I. Magnan, 2. Talvard, 1. Noelo 4. Revenu
N 1 t rr 1. Ceiettí, 2.' Demallie, ,. Dumont Gapals, 4..J-osland
paruá jiort 1. Brodtn Íacques 2. _a utard , ). 'Jeanne ' 4.-Al1enand
Kardt l. várree, Z.'Benna, 1, PanIzza, 4. Dumont, l. QulvlÍn.

Tatlln. 1972lJul1us b . Szov,Let vlv baJnoksá&oFj

Férfl t rr I. Gyen1szov Vladtn1r 5 5J.Z. Kbtesev 5 rr

), Romanov 4 t'

4 . Nyef ed. ov 4 tr

l{ Í t rl ]_. ZabelÍna Alelrszand'ra 6 w.
2, Bjolova Novtkova 5 :
1, Sát<oltna 5 "4. Szamuszenko 4 rl

Zabel1na batodszor nyerl a baJnokságot, Golokhora a dcint ben B. Iott.

PárbaJt rt 1" ParamonoY
2. Krlssz
7. Sznoljakw
4. ZazstcklJ
5. LukomszkiJ

Kardl 1. Nalymov
2. Vlnokurov
:) . Sz lgrak
4. Raklta
5. Krovopuakov
6. Bazsenov

Érdekeeebb nérk zésekr Szlgyak t Rak1ta 5t4
V1nokurov - RakÍta 5t I
Naz lynov - Ylnokur ov 5t2
Nazlynov -, Szigyak 5t4

A holtvertenyt Nazlynw - Yinokurov 5t7

LENGYEL VIVOHIREK
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ooooo
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4 szombathely1 Haladá*q LI?Z.X"22-én 1rlo. rr t t rve:rsenyt rondezett 23 yésarvev ve]..Erednnények t
1. I th Itíárta Haladás 5_w.r 2, $zab K.. DunauJvn 5 9Í.1 2, {9j!$ Ktjrnend 4 gls 4l Ko-
1ács Haladas 4 Ü:r_J.-.K9v$gs Z^:$y r Magas 4-gp., 6-. áeányák'x rneno ] w;rn.IlaragzttDunauJvl 2 sÍ'r 8. Rub1nü Ktjrmenrl 1 gy. ' q -' l
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