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A iunior utánpÓtlás távlati es 1$i3. evi lelkgsniilgsi munkáiának

tgrvenÍjte
Míet tt a Jurrior utánp trés táwlati és éwes felkészijlésének lérq;eges mutat it részleteznénk,

Tt'gzitenÍ kerr néhárry olya.n alapwet megáliapitást, amely a wiv sport sajátosságaib r fakad.

r./ mas sportégakhoz wiszonyitva a viw lassabban érik be, igy helyesebbnek tartjr'rk' ha olimpial
cíklusokban gondolkozva, a jelenlegi junior korosztály távlati terrreit és reményeit az l98o-as
ollmpiáig terjéssziik ki. Ugy tiinik ugyanis, hogy a mostani 20 éwen aluliak k zijl kevésnek varr
reáJís reménye a' montreo.lí olimpíai részvételre.

2,/ Tuaomás.rl kell wenni, hogy a mindenkori junior viw keret legalább 90 fua' uazépiskolás, illetve
egyetemista, tehát szorgalmi id ben ta.nulmányi kijtelezettségeik miatt a fokoz d edzésintenzitág

'ááv 
edz táborozágok E.árutá=a megoldhatatian pr bálkoz6st Jelentene, még akikérésl lehel' sé-

gek mellett is.

3'l A fiatal viv ink képzése a hagyomá^Ygs m don, sza'kosztályuk kebelén beliil, edz Jiik mellett a"' 
ieghat sosa.bb és le,geredményáLebb. Mivel megoldhatatlan, ho.gy minden junÍor wálogatott edzijle
résztyegyen a kijzi5s foglalkozásokon, nem célszeru a kereted'zések és edz táborozások szám6_
nak emelése, mert ez mlgtiJrné a mester és tarrttwány folyamatos kijzi5s mtrnkáJát.

+1 ag, a tapasztalat, hogy Junior válogatottJalnk nem mindig élveznek katonai szo'tgáIati tdeJijk alatt
iláa'""'I6.yexet, miwel telJesitnié.'yÍx a feln tt wiwáshoz viszonyitwa még nem kimagasl . Ennek
az a kijvetkezménye, hogy szotgátati idejiik alatt alig edzenek és versenyeznek, formáJuk er gen

ha.nyatllk, pedlg! legtisbbszljr, rnint utols éwes juniorok éppen ebben az éwben érhetnének el kl_
rnagasl eredményt

5.| tazre kell wenniink, hogy utánp tlásunk newelési folyamatában van egy tcirés, mely szlntén sporL
--| Áet saJátosság és éaJndá okoz károkat. A legtijbb huszadik évét betijltiitt Jtrnior számára Jelent -

Ben cs6kkennek az a16t ig megszclkott lehetííségek és gyorsan elérhet célok. A |'klijregedett'' Jrr-
nloroknak, egy-két kiemelkeaíterretség kiwételévet éveken ke-'resztiil kell pr bálkozniuk mtg fel-
Ji5nnek a feln tt mez rrybe a'rra' a' szintre, ami ismét edz tábortn nemaetkijzl versenYt Jelenthet.
5,okan ebben az ldí3szakban egz|szten iáu" e" családi okok miatt vlsszaesnek edzésmrrrrkáluk-
ban ég elwegzr-tek, mlnt ollmpiat reménységek. Megtartásuk lgen nagy gondot okoz ég keresnl
kell a megoldás lehet ségeit.

Távtatt terrr

r. A távleti célkitijzések el tt célszerij a Jelenlegl Jurrior vlv mez ny nemzetkijzt és hazal helyzeté-
nek elemzége.
L.l .*z elmult éwek versenyeredménye| azt a képet mutatják Juntor csapatalnkr t hogy a nemzet-

k zI vergenyeken kleléglt en; a Junior VB.-n walamlvel a várakozágon alrrl ezerepeltek. Gy z*
tesen haglák el a pástat az elmult évben l(lewben, Llancutban, I(astrop-Reuxelben ég Prze-
rrr5rslben, t rben, kardban, n l't rben egyaránt, wlszont a madrldi lfJ. vB-n 8 vergenyz nkb l
mlndijersze ketten Jutottrrk a dijnt be és nem szereztek dobog s helyezést.

Az elmult évek tapasztalatal tehát azl mutatják, hogY a VB- Í-[II. hely etéréaéhez nem elég
&Zl hogy walakl nemzetkijzlleg J l felkészltett Junlor, hanem a feln tt mez nyhoz ménre ls meg-
ret'et , á. 1untor mez nyhtjz.mérve pedig klemelked tudásu v }rgen:/z' nek kell lenni. Erre azá'-
moe pé1ct6t lehet felhoznl. /Tordasl, Evequoz, Glger etb.1
Mi llyen kvalltágu .re"="''yl vel á.talában csak 4-3 évenként rendelkezlJnk s ennek okát ke'-
restrát1uxaVB.mezí5nyarsijdésében,delegfbbképpen
mln séel stp'qrtálásábEn.
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FeltuinÍj e-' nrellett, l'rogy' dz a piírbtljt rvlvás, rnely feln tt viszonylatban éwek ta világels , ju_
rrlor wonalon t<rlán a leggytlngébb pontunk. Ezt az el bbi megállapitások mellleltt rnég azzal Ig
1a1g.gészithetjijk' h<>gy ez a viszonylagos lenraradás haztrl prírbajt r oktertási m dszerelnk saJá-
tosságá}r l ad <lik, me.ly felertt, éppen a kés bbi íeln tt sikerek miatt, nern szrrbad elhamark<p
dottan pálcát tijrrri.

A vB. gyengébb szereplést elemezwe nem hagyhatJuk flgyelmen kivijl n-t sém, hogy az elmult
két é,vben csijkkentett létszárnma_l vettijnk részt. /crucago 6' Madrid B físJ lgazt értékmér nek
tehá ugy tÍinik a BarÁtság l{upa \,.ersenyrend,szer marad' mqg sizárrrunkran mely eddig megblz-
hat arr jelezte, rrrelyik egységiirrk a regiit képesebb.

Juntor sportol ink az MVsz. Elntjksége' által j váhagyott éves terrr alapján készijlnek fel a
nemzetki5zi íela'do'tokra. ElnrondhatJuk, hogy az elmult két évben ig sikeridt ennek a felké szti-
lésl munkiínak a keretelt és a rendszerességét biztositani. Igazl tartalonrmal megtijlteni 4?oÍl_
ban nem mindlg. Ennek legf bb oka a bewezet ben emlltett sportági sajátosság, wagyis hogy
a flatal tarrltwány minden más spcrrtágnál Jobban k t dik edz Jéhez és szakosztályához, az
er g tanulmányi kijti5ttség és ezen klwijl maga a keret heterogén wolt.

Fegyvernemenként ma ls wan egy-két átlagcrsnál tehetségesebb, legirrkébb utols éves Junlor,
akl blzonyos fol<ig kin tte e Jele'rrlegi keretet és igy hatatlanul ad clik kijzijttiik, szakosztá-
lyuk és a keretedzíjk kozott bizonyos érdekellentét, az igazl gondot azonban napJainkban ln-
kább az Jelenti, hogy az ezek miJgijtt u k sem flzikallag, sern techrrlkailag nem érik erl azt
tl szlntet, mely a'lapJa lehet egy táwlatl sikere-s VEl-felkészijlésnek és a fetn tt keretbe val<>
beépiilésnerk'

Megfigyelhet ' hogy a keret tag|ai kijz tt eqyre kewesebb' az. er ?ebb Ílzikum+' l ldeezeti{ és
sokolda]u- moz.g'áqlÍés<sée.e'ql rendelke.z . ÍIatel. Errnek hatását a nernzeLk'zl versenyerken lelret
leginkább lemérrrl, ahol a mI versenyz ink sokezor azért ma'radnak Le az ellenféllel, s t a zsij-
riwel szernben is, mer't vivásukban kewés az átíjt elr és a tét idegilt'-g ijsszeroppantJa iíket.

Llegf bb ellenÍeleink kijzijl éppen a szovJet Jtrnlor-gárda a legélesebb ellentéte o. mi Jlulior csa-
patrrnknak. I{itiin fizikummal és remek idegekkel rendelkeznek. Pergze ott sern mindenkl - volt
ezt alkalmurnk l(ievben melgflgyelr'i - de az nern is jut el a kerettagságig|. Ki5nnyen tehetlk, N-
s.zen hatalmas anyagb<íl wálogathatnak. Me'g lehet még em]lteni nyugateur pal viw k felti.in en J
VB. szerepléseit. Az okot abbtrn látJuk, hogy Íík is J var szélesebb utánp tlás anyagb l válo-
gathatnak /francia, német, olasz| versenyz ik fiatal koruk ellenére melglep en érett és magablz-
tos egyérriségget mozoqnak a nemzetkijzi pástokon. Iv{e,gfigyelhet , hogy ezeknek a néha ko-
raérettrrek ttjn versenyz knek a pályafutásrr ta.lán egzlsztenciálls okok miatt, vagy éppen a
koral slkerek mlatt, gyakran lgen harnar megtijrik.

Érdemes még a lengyel Junlor slkerekre ferlflgyelni, annál is inkább, mert az elmult \lB. el tt
kijzi5s edz táborozás során slkerijlt bepillantást nyerniink m dgzereikbe.

ElmondhatJuk, hogy aml a wiv technlka'l képzésiiket llletl, az meglehet ser.r elnagyolt, mondhat-
nánk azt ls, hogy ltgyorstalpal tl. Hogy mégls évr l évre kittln versenyz ket tudnak produk l*
nl' azt nemcsak a nálunk J var tiJmegesebb viw utánp tlás blztosltja, hartem a nagyon lg rneg-
fontolt kezdij nijwendék-ktwálasztásl m dszeri-ik. Ezenklviil elgondolkoztat az a paradoxorrncril
tiin ktválaszt dásl elvilk, hogy abb l .lesz a l yersenlre . -!rki minden FijtijnQsebb vlw Lc-*!-

nélkiit l tán

3.1

tuser ssé válni. AkI ezekkel a képességekket nem rendelkezlk, éppen cr hl
niRat tudása nrlatt klhulllk, helyet adva ujabb pr bálkoz knak.

sabb tech-

r./ a'rrt a sportág azem rl' arry gl és létesttméÍry Íeltétélelt rdl| err l a térnár t gzakemberek
gzámáÍa kozlámerten| oldatakat lehelne linl. Az erre vonatkoz telvék, tfányelvek régzleteBen
kl wannak dolgozva az lvÍIsz. ijtévéB Íejlesztésl tervezetébén_ Á.zt megátlaplthatjuk| hog]. 6
k(jrtilményekhez képe t. jrrnlor ke'éi é'!rézl é2, lvÍvsz. ltyen lrányu rnaxlmállJ tárnog lésÁt.

n A JuntoÍ vtvás 5peclátl6 'a,iátogságatt emlttettilk a bévezet ben' ehhez még hozzd keu tehnt azl
l3' hogy gportágunk elga'torbdn pB'lchlkal Jeuegtl t vékenygég, lgy nem lehet az édzéÉmunkába't
seln kll v6t Bem ldiível' 3gtn centlméterfel mérhet egy3égekei lr nt Íokozotosan ntiveked kiJvg-
telménl célul kltuznl. Nyugodtan elmondhal'uk' hogy leglobb lr'nlor vet 36rr].z lnk általáb n a .téé-
Jobb dz k k zében wannak és ez garancla dft.+ hogy .t kefetmunkát l lugg tténtlt edz ás tlr-
nttwány mindent elkijvet a Blkereé 

'elké3ztlléB 
érdékéb n' emelwe évr l évre ! mérc t. Ezt a szak_

otztáIyt alkot kijziiéségben lo}y munkét a kel.ot edz l cBak le,én mét.éktart an beÍolyéáothatJék
ég éz |gy ls helyes. Táwlatl ter'wezégtlrrkbén sémlnl e3étre .é'n ázÁndékozunk wáltoztatíl ézen,

A ,rrnl('f vlv keret Í feladata a ''iJvííb n lá elegaorbqn a azeryezéal mu'tka lehat éc olya'r B'.rk-
m6l természettl Íeládat' mirtt a d6t6l vlv k ákaÍat_efktjlcsl fcuLtának klabkrrÁpa' flzlkal kéP 93é
éének ÍéJlegzté6é' wlv t ep rtoár'Enlrk cál5zolá6an technlkAl lenqradá+ok p uáBar szélelebbkijit'i
aggz z .gl tehétÉígégek rnegterémlégé. vlv elmétett lgmeretek k6áéée' kollck v 3zellem kl6!akltág6.
Ezeket .t Íelédatokat ktilijn sen az edz táborozágok sor6n xell megoldanl, ahol 'ok 9gélben arg'zd&oéziáv' kdrijlméÍÍyekhez vl3zorB.ltva rntigagabb Ézlnttl kijtt LnéÍyek ktizi'tt val E,tthai k meg.

Ezen belill wa.trnak konkrét elképzetéáétnk a továbbÍcrl dé. t'dékében:

7.J A .ze'.vezéE'l feladatok kdzijtt tegfonto&bb' hogy lgen ÍrAgy er6Íészltéáekét tégyunk utánp t-
táBunk vlggz.'eBégének rnégakBdályozÁaára. Blz('rtrdlhd6.tÍl áurthdtjuk' hogy ÉzokáÉos É'l
ézlrkogztál]d ég Bpot'ltakola.l belgkolázáE ggrn téttzárlrba.'r' 3em Íín 9égbén le|enleé ném ktelé-
glÍ . /? budapeBtl nagyegyési,ilel 1972-ben nrlnteéy 3oo l,i éven rrlutt vlw nijwendéket vell fel'
tijbbÉ gukben klválagztáÉ nétkul. / Mlwel sem létesltmérry, Betn edz l ellátottgág szernportttá_
b l a .zákogztélyokblln nem tul btztd bportégunk hétyzelé' célrzerli lénné .!z edz(í mwrká
hátéko'tYgáqét é. r ntablutáBát emélnl.



Moát d' oümplák közijttt tdőszakban kI kell ódtü a l9l6zóti .lrccal a üwó utÁnpótlás Íeré|
Ehhez t8en nacy gzükség van öz Mvsz klliinböző a blzdtságatnak ö.Bzehóngoll munklí'lórö:

cJ lt árryerveket kétl kldolgoz'ú a azakogzlÁl!,| é. sportl3kotal belskolázáBra.

bJ A, $atülok beltko!ázlatáíéra ég ÍoglatkoztatásÁra LÚ módszereket keu ktdPlgozrú. Ez n6trr-
cÉak a .?akmal as podagóéla! munkéba& hén€m az alk.]mazoÉ felBzerelégl téígyakbön ls
,|€l€ntené \,óltoztatásokai. /nt. miiorryag feg).Verek atkalrnazása.'l

.l./ Nqg/obb létszÁmu klBérlétt köt'd-caoportot keu lndlaÜú a! Mvsz Yagy a fF. mÓBa€rkéPző
égleze alatt.

dJ /\ EzAldélugy.lőwel ké.ölfve - különörén ttz olltnptal éV€k közötu tdőázakban _ Íokoltú' kelt a üdékl ós Íőwárosl 3zakosztályok ét 3Pot{lskolák látogatááalnak rendszeré9gégét.
szal.tnal ÉogltBégea keu nyujtad az ott dolgozó édzőknÉk' ílgyelemmel klsér'ú B ürunk&
köriltményeket' a t.inaér.v bolörtását' a lemo!'zsolódáBt és ha ke\ hangot ad'ú a btÉ.tátnak
lp.

tJey atez.l]t<, a tÁvlatl elképzélótolnkben |obban keu ÉzÁmol'rt egy virrrí szelnpontbl alk6!é.
ounPla vagy vB. P3zlchtk6i haiésáwal az lÍrusée köfében é5 ezt a 1ó lgmpót' ha kell krlrF
pá'rqrszetü gzeívezés.| mrlnkávat trraxllnállga'r kt ler keLt használnl.

2J Á' lurúo' t<ar_etuen tolyó oható_ngvalőmuÍrkE mlÍrtegy 3-4 .Éven keresáirl folyatnÁtorran h.t í&
tal vÍr.ólnkra. Ez élalt az ldő alalt válnak tur4donképp€n vér6érryzőkk4 Éőt gy9rekbőI 

'élnőtta.E'lnek a Íogéko'ry korazaknók núnd tar{dÍraáabb ktlijÍé3e keu legyen teryézéeünk élePJA 9d-
zé9mrrnkánkban.:

6J E'n€r'ú k6u áttátáno. tl'tkd kép€Baáéetk sztntJét qúndhÁror! teitsrakortatl á8 j.alt.égévél.

bJ széle3ltenl á3 Ítigzttónt keu üYólechÍúkói tsmeretélk€t.

d Óanrxol ia vtvríerrnéred tsmer€tékot ketl adnl.
dJ.\ azocl.lu.ta tpoÉérrüer klrrqktefének ktdakltáBán k6u fá.lrdozrú.

Alril a ve.Berryzé3t luéu' a kijvelkező ti &e3 dr<lu5rÓ az dábbl célokd ürzhétjuk ttrcgunk daE

a./ rana a nógy 
'ég).vememben 

utőképeE cgapal kJ.rtakttáBa.

b', A Bö'átáá€ KuPa veréenybén regálább a lI. hev glérése a netrtzot€k ponÍveraenyében.

./ .{ lurüor vB.-'l .gy-két dobogóB hély é6 helyezá. €lérós6 /téjJes c.apat rószwétete csetJ4./

d./ .A. hlgyorrúnyaB nemzotkőzl YÓrgényeken elált hatyelnk meg'Yédége.

€J rJeslobb Ju'úol v€r3enyzőlnk kt'zépdőntőbell szerepláee felnőtt neílzetkörl, vAgy hazal wá_
log.Úó vgrÉenyeken.

Íl A' n 
'nl]zelkózl 

Bzerepléá tehetőgégelnek ernelésé. Ennek érdekében a lutúorok azÁmárA Eu.
dapegton ávénként hagyo'nÁnyosan nerrEelkiizl Jrrrrlo| w€rgeny randezó-e 'nlnd . négy lagy_
votn€mbon.

/\ vcrBertyek a]akuláaát .t hlzat óB 
^.,lrí'z.'tkőu! 

wersen1zraptár 3zabJa meg. Mivol 6 lunlol. VB. hu*-
vétka'r va'r' vgtsényprQlllamrr'rk céucapont|é a kora táva.zl hónapokÍq. 63lk. Ann.ik érdekéb6n' hogy
veraetryző|nk erÍo az ldőpontra ,|tij'|enek caucaÍorÍrúba' .i wQr'enlrpt'ogramot lgY állrjuk öaa'e. Egy
Junlor válogatott évankant átl.goÓrrt 15 hlvatdoB 1.eraerryen tndut de nem rltkq é eo föliiatt lzám letn
Dzatt n nyád áa 6azt hónapok.rl a zavartal.tn odzóamunkána'k ezontelrtlk óe a vereenyezl.léE cgök
4 tól! hónapokba't láp 

'okozalo.nn 
előtérbé.

*

vr9gor

7



Versenyeredmények
Lg?3. .lanruÁn 2o^2l tvtu;axi

gPRoAF'Ico NEMzp,rxozl r"ÁnBa,-lrcjn ToRNA

r'/ cig*r Daníel
2./ Evequoz Gr4r
3./ Granleri Nicola
+./ Jeanrne

s.l Schrrritt PáI
o./ Herrn

SUI
sut
TTA
FI?A
HUN
DElR

3

3

3

3

,
o

gy. /trottverseny után/
F.

It

It

lí

fordrrl ban kÍeae'tt.

A L65 réeztvev ki5zijtt lndul mergyar verterr}lz k eredményei:

Dr. Tcjr$k Ferelnc, eki a 3. fordrrl ban és E}" Nagy Pál, 6.ki szintén a 3.Muskcrvszk5r (i bor kiesett a negyecidijnt ben.
Erd s siíndor klesett a kijzépcjijnt ben.

A három k zépdtint í er.gdntényc'll

1. kiSaépdijntéí: r./ crarrteri ITA 2'/ Jearrrre pRA
I(lestek: Erd s Sándor éa Suchrrnerckl F*rarrcols SUIErd x Grarrie'rtt t és Jeann*t l szr:nve,dett wtlreséget.

2. k zépdijnt : 1'.| Schmltt P l }-ruN 2./ ciger sUIl(lesett Hiibner DE}R és Barbag FRA
e.| Kazépdijnt : 1./ Henn DrtR 2.| r.veqtloz ciuy sutl(lesett Paoluccl ITA és Hein DE}}l

A d nt táblázata:

Glger Darrlel SUI X
SchmlttFt HUN 5
feanne F"RA 5
Ewequoa Guy gut 5
Hehn DEiR s
Granierl Nlcola ITA 2

ár holtver:seny tábldzatal

Glger Danlel SUI X
Granlsr{ Nicola ffA D
feonne B.RA D
Evoquoz Guy SUI V

v

t/t

3,
3
3
0
3

5
3
l(

1
5
x

2
5
3
4
x
z

3
5
1
x
5
5

L
5
x
5
5
t

5
x
3
t
5
5

2t
lnrt- rv2n

VVDxvDD)(v
vDx

Vcrs$ Irnr*

vERcELÍ"/t /oI,As zoRsz^G/ 1973. JAJ',IU 4R 2?,.

rIERTINET{FI EMIíÉ xvgR sENY

/nÁnn.e'lt n c sAPATVER sENY/

1./ Námet Bzttvets glt l(Üztáraaság
2.| olaazország
3./ Magyar razág
4./ Franclaorazág

caa-paL 1 26 egyénl gy zel.
Í25fiil
fl23ilr
ll

2

2

2

o



Részl<lteK a llrergyar csapat ínérkí5zéseib l:

HUN NSiZK 5:9 2 kettíjs vereség

HI"JN FRA ] 0:6
gctrrrritt 4, Ivlrrskovs.'aky 3r B,Nagy 2t Erd s S. 1 gy z.e'lemmel
Í{tJN Í'1'A a:a |tz-z7 taltílataránnyal gYtjz l{uN/

.\ rrrt+r'kí5z éstlk sszesít tab+*'tlá|a:

HUNX581o223fn
NSZI<sx6L1 226t
tTA8tíx9225n
FRA 6 5 7 X O "l.8 tV

Az utolsrinak s<>rra' kerijt diJnt , magyar*olasz mérkí5zésen Erd s 3t Et.Nagy 2| Muskowszky
és Schrnitt t gyéízelrrret sze:rzett. A mérkíízésen dijnt Jelent srágii volt az utols Mugkovgz\r - Loy
assa . Ez a gyiize:Lem JerlenLette az NszK csapat els ségét és elgyuttat az NSZI(*beli Peter egyé-
nl elsij hely ezését. A magyar csapatnak 72z4-re kellett volna gytíz,nl, tlogy megeJ.iíz jk a 26 egyénl
gy-ííztllerrinrel rendell<ez NsZK*t. Vagg lrnre

G(jPrINGEN /NszI<| Ig?3. FI}BRUÁR 3-4.

NEMzETKozl JUNtoR KARDVrVÖvIrnsnNv

Egw{rrl verPqnv: r./ Gurlácst Ferenc HUN 5 gy.
Z.i wagy Gyiirgy HUN 3 rr

3./ Fiit Gy r.gy HUN 3 rr

4./ Ronrano ITA 2 rr

5./ arábori sándor HUN 1 x

O./ Grosser JiJrgen BRD 1 rt

9*sps 14g5env: 1. Maayar Junlor válogotott csapat
3 csapat- és 35 egyérrl gyéízelem

2, olasz Junicrr vál. csap.
2 csapat- és 30 egyéni gv zelem

3. NSZK Junlor vál. csap.
L csapat- és 22 egyénl gy zelem

4. Nagybr'ltalrnla Jwt. vál, csap
o csapat- és 9 egyénl gy zelem

Részlelte'k a csapatmé rkí3zée.btílt

H[.rN - RRD 11:5
{l.ábor S. 4, Nagy 3, F'ijtÍj és Gulácsi 2-2, I|letwe Deubel ég Grosser 2-2, Ftttlng 1, Stratmann o
l1yíízelemrnell.

FIUN ITA 11 :5
Táb<rr s. 4, F.ijt 3' Nagy és Gulácsl 2-2o llle|rte Romano 3, Testonl 2 Arcldlanono ég Pellegrlnl o
gyiízelelmmel.

HUN GBR 13:3
Tábor 91. és N.gy 4-4, Gulácst 3, Tábor I. 2, ille'bve lrewls 2. Morrls 1' Barrrett l_te Thompaon Ó-o
gy zele'rrrmel,

Az e-gyér"ri i'".}r{l'it'}r diint Jérrek táblázata:

TáborSándor x 5 2 5 5 5 t 6

F.,i1tíjGyijrgy 3 x 2 1 5 5 3 3

(iroq"sr:rJr-irgen 5 5 J( 5 5 3 I 6

Naqr-y(iyiirgy 2 5 1 X 5 2 3 2

(-irrl .{r_"si F.e.:relc 3 Z 2 4 X I 5 L

}{.r'r"'tllo34555X24



A csapatvergeny táblázata:

NSZK
G.B.
ITA
HUN

x
{

11

11

72

x
74

13

3S
23
x3

1Lx

1

o

2

3

22

9

30

35

Tilly János.

XX. 
^/Í.A.RTINI 

I(UPA r](:YÉNI pÉxnl T RVI'I?SENY

J../ Totwarcl
2J í{*lve.nu Daniel
3'r/ Bt'trr'
4./ Rerolatti

.A versenyen r1slbvewo. 
::,o*".rr v€|rsieÍ.lyz6k kuztilMarton Ísfván a ne,'gyedar:riláuen Reic}rlrt i<. iN$z Kl-t l 10:6 ar:árryban,I(amutl Látszlí a rry<rlca<itlijnti:íl;err r'r..,.,...,t'7a*í"o/*l;'l/_}Ul ,.ii,u aránybcrn ésft:::í 

sándor a rryolca'raa"tár'"'' plt)tJlli lrc.^,l-t-ai"- .ir'j,s .."arryban vererséget gzenvedeft c
Revenu FRA
L/sewski FOLr

Relctre,rt DRB
Marton HUN

Denlsov URS
ElerolatU F"RA

Slmoncelli I{[A
Dabrcrwslcl FrO!

Talvard FRA
Montano ITA

F lame'nt F.RA
I{ozÍeJowskt POL
Plnetlt ITA
Nefectqv URS
Elehr
Bruniges

Re:venu 10:6

Revenu 1Ol6

Berolottl 1O:5

TatvartÍ lOrd

Talvard IOzZ

Ta.lward 1O:2

Behr 1O:6

Dr. I{amtrtl ,Ien

KARDVERSENY

szÓFIÁ.

Re*vr:rtu J_O:9

Re:ichert i_0:6

Elerr.r'lltlttl lO:B

Sirnoncelll TOiZ

1Dalvard lOl

Flament l.O:g

Nefedov 1O:1

Behr 1Ö:7

t.f sztgyák Viktor
e./ fvrirra.;tov

3./ Irlmlctus
4./ Wlschetclt
5./ Na.gyházl Zottán
6./ Nltca

URS
EtUÍv

ROM
DBR
HUN
ROM

4gyz.
3r
3r{
2í
2 rí'

1í

í.4/1g tal.
78118 rr

16/1e n

t8114 r

E.eYq4l ye-fsesÍ:



A 40 versenyzÍj
.ga I(áro\r, akl a

Csapatwersenv:

kijzijtt a magyarok kcjziil indult még Gerewich Gy 'rgy, akl az els fordrrl ban. Van_
másoctik fordul ban, I(ocsis lru'e, .t*i . ki5zépdi5nt ben esett kl hottvergeny rÍán.

Induft 8, csapat.

A csoport
Romárrla
Br'rJgária A.
Német 5zow. |{ozt.
Ilengyelország

Részletek az el mérk zésb lz
HUN BUIJ 'tBí 9z7

Ged wár:l, Gerewlch és l(ocsis 3-3, Varga o,
1-1 gv.

HUN BIJL Remérrységek csapata 13:3

Gerewich Gy. és Ged vríry L4, I{ocsis 3, Nagyházl 2, lllefve Gancselr 2, Mardjanskl x| Ivarrov g
Mar{now O-O gy z,

URS HUN I2z4

Prlhodko, Doudak, $avtnski és Sztdgyák 3-3, Kocsis, Nagyházi, Ged váry ég Gerevlgfu l-1 $5r.

.A, magyar csapat a vereséget magáwal witte a dijnt be. A dijnt eredrnénye
L.l S,zowletunl csapata
2./ nománia csapata
s./ Magyarország csapata
+./ Német 1zow. Kijztársaság csapata
s./ sutgária A
o./ nurgária B

Régzletek a dijnt b l:

}vtagyarország Románia 10:6

Irlmlcluc ,1, Nilca' Vlad a-7, Crrlcea o, illelve Gerewich és l(ocsis 3-3, Ged wár{ és Nagyházl
2-2 gyííz,

B csoport,
Szo'vjetunt
Magyarorazág
Bulgária B
Bulgár Rernérqrségek csap.

letve, Spirldoncrrr 3, DJelep ow 21 Doudekcrrr éo Hrtetov

gy z Német tiztiv.

3r Gerevlch fu
Német 5zijv. Kijztársaság Magyarorszég 8:8 39-40 találatar nnyal

I(i5ztársaság csapata.
Convents ég HaÉmann 3-3, G"osser és Wischeid 1-1, illetve Ged vár{

l(ocsts 2-2, Varga I gYi3zelemmel.
SzovJeturrl Romárrla 1o:6
SzowJetunl Német Sz w. I(ijztárs. 1o:6.

PÁRIzS, Lg?3. F'EBRUÁR 10-11

NEMZETI<>Z| VÁNDoRDLÍAS EGYÉNI KARDVERSENY

/:rouza.no I<uPA/

r.l
2.1

i'l
5.1
6.1

Elséí kllráe

Pézga Tlbor
dr. Bakonyl Péter
Vallet
Bena
Frijhllch Péter
Durnont

HUN
HUN
FRA
FRA
HUN
FRA

9ztltr Jánor

7



UKRÁhJ _ MAGYAR JLINIoR VIVÓVERSE}\IY

BUDAPEST L973. február 8-1o.

lv{Ásodizben találkozott mind a négy fegyvernemben Jrrrrior wlv csapatlurk a/ ukrán lÍi v ,loga-
tottal. Az elmu]t éwben ltiewben azép sikerrel szerepeltek vlv lnk, hiszen a két párbajt r szém kl_
vételéwel hlrt versenyszá,mot megnyertiink, Crz egyérriben Demény lgászl t rben, Hqjzer Jutka n l t r-
ben, Ge,llért Mikl s pedlg kardban gyí5zíStt.

.^z ukr n csapatot az ldén fi'itijtte a vlgszavágás vágya, viszont a lnzal pá}ya a rrrl veraony_
z lnk gikere meUett gz ll, Az ukrán csrepat leger sebb egységének a t rcsapat bizonyr'lt, ebb l a
caapatb l tijbben résztvesznek a Tallinl Barátság l(upán ég el reláthat arr a Jr.rrrlor VBJ3,

A tijbbl feg5rvernemben viszont a rnl csapatalnk bizorqrultak íit képesebbnek.
A vergenyek spor"tszeril és lgen baráti légki5rben zqJlottak ég rrerserryz k, vezet k egyaránt

meg uaplthatták, hogy ezek sok segitséget Jelentenek mindkét orszíg fiatalja.inak a nenuzc}tk ;i nrtln
megs,zerzégé}rez llletve a slkeres Barátság l(upa és VB. Íelkészijléghez.

BUDAPEST, L973, február a-lo

Ukrrín - magyar válogatott jr.-rnlor wlw veraerry

tgy nt veraenYek:

F' rÍl t r:

Párbq'tiin

Nltn

l(ard:

Csapaty'ersemrek:

-

Féro tiír

I(ucsev
Somodi IrqJos
l(owács Gyula
Demény I'ászL
Er s LászI6
l(ada J zse.f
l(osenko
Molnár Béla

I(olczonay Ern
l(anczler István
Gelley Istwán
Mikr sváry Gyijrgy
Illiás János

ze |sLván
Tobe,'l Endre
Hubay Lá'szl
Udvarhelyi Gábor

Nyul Ílona
Pál Éwa
l{owács Edlt
Llettner Erzsébe{
I(usllvqta
Gy r Mária
Bodor Beáta
t(ada Áln""

Gr.rlácsy Fergnc
S'zlarogzkolszk{
Tábor Sándor
Bondár
F\Ut Gyiirgy
Nagy Gycirgy
p^nllqg Gyiirgy
I(ardtczk{

Ukrán válogotott
Magyaro rsÁg A{
Magyarore,zág B4

HUN N
UKR
UKR

UKR
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
UT<R
HUN

HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HIJN

HUN
HUN
}{UN
HUN
UT<R
HUN
I{UN
HUN

HUN
UT<R
HUN
UKR
HUN
HUN
}ÍUN
UKR

csapata
csapata

HUN BJ
lrUN BJ
HUN AJ

LJ
2.1
3J
4.1
5.1
6.1
?.1
B,I

t.l
2,1
3.1
4.!
5J
6,1
?l
a,l
eJ

T,I
2,1
3.1
4.1
5,1
6.1
?.1
8rl

1,1
2rl
3,1
4,1
5.,1
6.1
?.1
Arl

L,l
2J
3.1

L2z1
L2z/t

927

I

Ilészletek:



l(ucserr és Bclajec 3-3, I(oszenko 2, Zarudenko 1' illetve Somodl, Demény és
I(owács Gy. 2-2, I(ada 1" gyííz.

PárbaJt r
t./ Utrarr válogatott
2] M.agyarország A,.l csapata
3n/ Magyarország B.l csapata

Részletek: H{JN A,J - HUN BJ 11:5
ur{R - HUN B/ 1O:6
UKR - HUN A,l 827

Andrugln és Murasov 3_3, BugaJenko és szergyerr 1-1, tlletve llllás, I{olczonoy
és Zemlén 2-2, Imreh t gy' z.

N l t r t,l Magyaro rszág A,1 csapata
z.| vxrán wálogat<rtt
3./ Magyarország B./ csapata

Részletek:
LruN A,,l - HUN B.l 9z?
UI(R - HUN B/ et?
r{uN AJ - ur(R 1O:6

I{ada Ágnes és Boclor Beáta 3-3, Nyur llorra és Pá.l Éwa 2-2 l(rawcsulc 4, I(ugz-
llvaJa és Korrlenko 1-1, Szabeljewa o gy z.

Kard
1./ Magyarország A./ csapata
z.| vxrán yálogatott
3./ Magyarorseág B. csapata

Régzle'tek:
HUN A,J - HUN B/ 1o:6
UKR - HUN B.l ez?

Bond r 3, I{arliczkiJ, SkitlczkiJ ég Todorov 2-2l llletve F'i.it Gy., T bor Istvén éa
Rappal Gábclr 2-2, Polgár Pál 1 gy.

}IUN A,.l - UKR 1t:5

Gulácsy F'erenc és Ge]lért Mlkl s 4_4, Nagy Gyijrgy 2. s Tébor Sándor 18y.

+++
Bárány Á'péa.

A lvÍVSz. J-97 2. december 16 és 77-én rendezte meg az országos évJáratl baJnoksÁgot, három
Íegyvernenrbenn két-két korcsoportban. Eredmények:

SF;RDtJIJ Fru {r R 2 Ll Nérnet}r Szorrrbathtaty, 2/ Vaszkun $árospatak, a/ xorta vME' */ xetényt
U':i('.' 5/ Kodumrák $zentes, o/ tvtotnár Kijrmend, 7/ Mosonyl Szolnok' e/ H4au Szolnok,

tF'I. F ru T p: r/ Decsl OSC, 2l Zlmorryl Szolnok. 3/ Klement HSE, +/ naUa Z. VI\4E' 5/ Janoet
l'J Do"' 6l Rattwányl (J.Do.' ?| I:ettner BVSC, 8| So s BVsc.

sERDUIJ tc'Áw t R: t1 Bakos tTijrijkszentmikl s, ?l Gytírffy VAsAs 3/ s.altal osc' c/ no-
zsokl (JJDO., 5! M.éazá'roe BSE, 6l Vissy vASAs, z/'vriJuer U.Do.' 8l selrngczl vAsAs.

IFl. LEÁI.ÍY t R: 1/ Tátral Szombathely, 2/ Nyul U{O., 3/ Etogdány UJ)O, 4t Cgertrus Ks[
5| Í r}r Páp.' e/ Murat U.Dor z| Lettner BVSC, 8/ so s Bvsc'

SERDUL T(AÍ{D: t/ nartay VASAST z/ naratoni U.Do., s/ nnder Ceepe! . t/ ntua UJ)o,, s/ cifo-
vak HSE, 6l Vagzkun Sárospatrrlq 7l cémegl (iijdtju 

' 8/ lstván Vasaan 9/ Ilesch HsE.

tFl. I(ARD: r/ Neuatd Hst' z/ na os Szombathely, s/ táuor S.Vagag 4/ Farkas Gsepe! s| nu

9
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Az Ujpeetl D za' 7'972- december 9-1o.-én orgz. Í.o. n l t nrergen1rt rendezatt 28 indrrl val.Erelclmények:
]./ Káro\Ífy Bv5c' zl Hoará||. M:U!DO.' a/ 'Hacsai Bvsc' 4/ J(ovács E. BVTS' 5/ Szab p.Bvsc' 61 varga BVsc, ?| Báto,l. BvT , 'af rclszel Ú.-b-o., 

-'9l Ü"a;Á"ibsc.

1,1

5l

Szolnok m{DS. 797 2. december lo_én aráz. Il. o. níSI tíínrersen1É rendezett 21 inctul val.Eredmények:
Szerntiwány| s,z, vtÁv' 2/ Gyarmati Bcsreba', 3/ Farkae Kecgkemét pQ., 4| rr d| Tota 81Pluhér Tata B., o1 xuutc:rtr'Itecgkemét D ' 

'7/ ettner o5a, ál_;;j n.to g.

Gondolatok a zsu riskedésrcíl
Naeylt val kéu kere3nl ovan verBert]^' .hol é zéiir'leked'égsel ka9cgolalban nem tn rillnek Ítl

vélt éa Jogos Bérelm k. Eugmétt Bz.tkembérek képwlse k azt a:z elvét" hogy ezén a plablámÁn a,Lt8-
ha leh6t vá}oztatnl' rnlv l A k6toldo'lu gzrrbjekllvtzmué lzs 'i éa wersenyztík/ klkt'lBziibiJlása'.é nlncáé't
lehet Bég.

Kétgégteler\ hogy a vtvágbatl zsiir:l gokkal n hezébb helyzetbon van' 
'r{ni 

olyaÍt gportágak-
nál a}rol a stoppar ra. a centlmáteÍ vagy a célÍot perdijntti Jelent ségíi' azonban a változtathálá!'
la/rba va! rnegn;rugwáa a Íejl dé3 utJÁba 3oromp t álul és felbécBilthets{len k rok t ('kozh.t. ÉpPén
zért Ézuks geq hogy a Problémával 

'olydmatogarr 
éB kiJiJnÍ le í rumokon Íoglalkozzrrnk a Javltáa

éa a ÍÍlnomltás érdekébon.

TéÍly kkel blzonylthat ' hogy a zsijrl er készttésénél és klwálasáásánáJ wanmqk mé8 hlá'ryo}"
tégok éB rrem egy egetben .t fiigtijnzég vclgy e gzelvezetlengég do'ílnál. vqrl'rak oryan z.uttl.gokr
aklk nem w ua.!ák a v{}rgenyen v6l részvételt és ezt tdííben 6em Jetentlk be a klkildÍi áz6rvn9k.
c tszeiii lénne ozeket a bl.Ákét komolyobban llgyelmeztetnl és adott es{.tben va.qy tiirijhl a néyJogy-
zékbíí| wagy trlzonyoa szankcl kdl alkalmazn-t eu niik /pl. lg bb kateg rlába aorotrrl/.

Az gem t6gadh6t ' hogy egyes asBz knáj' _ a zsiirltagok klwálrgztáÉénát egyesek nyornáat
gy6korol'rak a fiíblÍ ra és 'lliír élewe olyan szituéct t leremtenek' am('ly a kélkedéB tégkiJ'ét ér dlb4
nyezl. Pgzichol gial tényez6kre hlvatkozva meg u.rplt}tat ' hogy ném egészségea azonoo klubLrgu
versényz k és zgiirlta_gok ijtszetétele' ha a r íBlk klublag rováBára tijbbBégbén w n az ouentél klub_
lAgjának zeuÍlJ . Ez még abban a2 esetb .n sém J ' tra egyébként a a$i]tlzée klÍogástatan. Ha}y.É
l'nne a klwál sztáEnál /áB kt degrtégnéll gondolr erre é3 kijriittektntt'bb ezorrrezégl munkávol et Jat
verrnl hdgorrl konÍ]lklutoknak'

Célazeni lenne' ha érz lu tékeÍi gzervek egetenként értékelnék a zsilrltégok munkáJál' gy-agy
rdekag bb /bonyoluliabb/ akcl t' vagy vitalhal llélétet, rnlvol ez Bzakma.ihg ls áogltGn a blrÁt<atl

egygégeg néz pol't ldalakltását tenné rehet vé és t'lzonyos Íoku ellen rzésl azr:repet l9 botti.ttena.

A z6url dijntése eu ,n csak Íorm.ll }rlba esgtében lehet wé6t amelrrl' éa ezt & BzEbá$É n. ].. l.
lenne célgzeril megváttoztÖtnl. A probléma azonban ott kezdiídikl hogy egyesek Ylsá.?.télnék a sán'_
bálrya! - és ezt mlnden kijvetkeámény k nélkul megtelretlk. }wllvánval an téve. lté]6iek r. án lii -
rendklvtil rltka az olyan eset. aí{kor .1 l blr éÉzré'vételezné a zt'utlzésL holott ez l nyogéb n kt-
telessége tenné. IBmereteg' hogy a labdarugás tegjobb lálékvezeti'lt lg tdi'nként ouen .'l ! .zbvot-
éée éE oaztályozzák a rnéÍk z sen mutatott tel'let.ltményuket. A gportÉ4t ban a labdarug tn rk za-
gek után a Játékvezetí'k áÉ kelé6e ugyon ugy magjelenlk' Ínint a Játékosok . vlvéEban czl o gy!kot{.
latot tsfrrnos nem kijvetlkt eealleg afr l kaprrrtk 'tsz mélyteleni]li tud éltást. hogy kltogásolhal volt .r
zturl téÍtykédése. célszeríi lenne' ha a ga't ban lB n e.vén nev znék o klÍoéágt lanulr * v.rgy aáV .tn
ltélkézíj zsiirltagokal.

Feltételezhetaj, hogy ez lr m déz6r senklt sém íog ÉéÉ nl. a t regitl . blt kal t9 li nl. *áluk-
ban é6 csijkkentenl Íog|d a hlbaszázalékot. Az a tény, hoÉy ltalában ítzem Bd lontl|'| a.'áttdá,lor.
éágban'l blrál.'ék a zgiirlt' - sérahetl azoknak az ijnéfzetáq .!klk Íeladatukal klÍog éotanrí tétlák er'
keu szaktudással éa a g'ubjektlvlzmuB meuÚzésével.

Régen lámert ás b.}vált gyakorlat. hogy az e'llen{iÍzég /a hélyeg éltele'nben wett euonÍirz 4
Íeltétlen Bzi]kgégég ég Éegltl az adolt ézerve'et rrlilkijdéRél' Ezt a meeoldést cáAk a'ok klÍoEáeolhdl-
Ják' .rktk 6lev6 hallamosdk Ö pár*o6kodásra vagy tazagágre /ttgyetmetlenaégro/.

célszéril lenne' }tá' .t vtv verselryeken a zBut{tagok k.rázalÁggal vagy vdaruuyon Jcl'é3B9l
m {llennének kiiliJnbijzletve a vergenyziiktÍil é nézi3|4i'!. xem egy e tben t6p..ztal}Ét ' ho$/ /ku-t nijgen ktsebb helylgégekbert/ olyan gokan k.jruráxJák a pá3tot, hogy tehetetlen megkut nbiizt tnt kl
a zBilt{tAg í kl .t néz . A néziík akadátyozzák s zstlrl munk4'átl raklr4ék a veí erÍyu kot bggz l-
gehíek a z3urllagokkal' béleéz lnak .! zsiirlgkedé.be' k gem r'ltkagág. hogy ktj'gls gukkél a v.r!
tenyzeíkel lB zdvarják az akcl k végrehqrtáB ban. Mlvel a zátlÍítagok nem vlBélnék EEgkulijnbb'tet
lelzégtl tgy pÁgtot kijrutáu néz k esetleg nem lc YeB'lk éB2l ' hogy kl Áu z.urlben' tghát áLa-
Ídttariul ts gátol,ák a z3ur| mqnkáJÁt. Au lE heéfontolás tárgyát k pezné' hogy a zgurlt gok vl8éln k
az egyes rá /idub/ J lwényét liolzaéérl, cyakran el ÍorduÍ ugyarrtq hogy-a za rttagok kivÁlaez-
táaánÁl flgyetmen xiwut rragíak 'a t<t'uutageagát azz6,l d2 ul tagoa lndokláB.6l hogJ. nern tuatát 1tary
ca6k ul tag tudtÁk meg/ a klubtag3Ágot éa az6Ít Íordurt er6. hogy az egylk véréényz vol d3ono. klu}'.
taggágu zátirlt.téok voÍ_ak tiibbségben fvaey klvét l nélktlt-'/. Haéont 'véletlonekí 8yaklaí l6tordul-
n6k éB akar6tlanu.l lÉ olyan re.rkcl t'vállanak k|. dmely lker l}ret tarrna'
lo



A nyllvénta.rtott wers€nybl.ók 'tnozgatását! tetvgzeÍijbben keu megoldant. vannrk| rklk hosázuhónap+e rlem kapnak méghlvást| rnig másokal rrúnden vergenyén ott ráül. Az e!ő2ő 'dálto:.at', ö
eyökorlatból waló kleségt J€lentl' - mig a másodlk a bl"onyos 

'oku 
t\rlterhe[ségét éB lekötijttséget.Feltételezheltí' hogy e'ek€n a probtérnákon tehet geglterú és gegltené a zsüriJi<edés iigyét. Léryegé-ben }tasoltló meg(,ldáEt kellene'vélasztaÍú egy adott veiseny alkánüíl/al a zgürltagok u!iuta"a''ar"t',nlvel gyakran erÉíIordul hoéy egy_egy tzeméIy á andóan szerepel /klfár6dá6't/' nrt! rxsox órríkon át

:|í'zensel:k! ó pá3tok körü! - sőt akkor ge átutlák be ők€{. h; z;iiri}úány 'iíatt ! ve.Benyzők beél-ütása vállk gzijk6ége9sé.
Nem tétélezhéő fel hog.y_ alryagl okok ttüatl' - de .l gy6]<oítat r'ég16 azt rhulatjö' - egyes ver.-Bényblrák csak magasabb n'lnősltésü wersenyeken'szeretnek biráslodrü. célgzerü r"'Á''-" ".t ts Ílgy e*lemmel klE'árnl a ktkijldő szér.vnek és megÍelelő lntér.kedég9el od6 har!ú' i'"ev ." J."""r;abb gzln_tri _wergenyeken lg iésztvegyenék 

-a- mlnősltett wersenyblrák. szukség€s e" i' peü.-.l-"ü"s"t e" .aoegétzséges vgr3én].gze|lem klalakltásÁért, _ amelyben jetentős szere}üt< ü" á-"",.iJt"!"L"t.

' összesságében 19161; 
".' "'=.ü"|:k:gé." telénlegi eyékorlalán leh6t /as r<eut/ véltoztatnl. 

'övttar
éÉ korszertiglterú. Fi's.yelmezettebb régkörbe;' rnécf'ele-iá errenarzés *"ri"rt 1e" i"ir?.llii.ii"e u"é'u-tátáwal/ gördijrékenyebben és gyorsabban fo}ynök-le a vertenyek' csőkken az állád lda ás n!.ugod_tobbak legznek a kedályek. Mtndez ped'lc d wtvósport fejtődésát ;"Jeálj''_. - J"iL'1!o"t"-l"" s"gporlot szarető Bzurkotó közös éfdeké. : klubtagságtól wagy egyesiíátt 'howatartozáetrál 

íjee"tt"'ri.il.

Dr. Bokor Imre.

PetoÍi l0uauia$ iis$'8
,'g44. év tawaszán, ugy Íebfuiír kijzepén' arnlkor Pet ft s ndor 

'élig 
betegen, letijrve. elc6lgá-

zottan Deb.ecenb l Pest wá6sa felé tertott, zeebében alig valrrrnlcske apr pénz volt és egy vékony
Íil:'etecgkér amelyben CisEzég kolteményeit gyijjtijtle ijssze sqját kezilleg szépen leÍrÉgo'lva. Peaten
hlába ház6tt ver.geivel a ktad knií' senkl sem akBdt. akt vátlalkozott wolna verÉelnek ktadásáÍa' Ek-
kor íogamzott meg benne a gondolat' hogy fetkeresi vijrijsmarty Mlhiílyt ég ké.d rogja segltségét'
va'rtjsmBíty szlwesen fogadt a nehéz helyzetben lév kijltiítársát és el zeles Puhatot dzég után á
Nemze *ijrhijz rraasltott . Ez E társaság lfjlr tehetségek pártfogására alakult ét 6 Mágyar utcal IJo-
macs sijrház'ban téftotta ijsszejijweteleit. ltt ismérkedett meg Pet 

'l 
vahot fivérekkel. Kijzuluk va-

hot Imre e Pettt Dlvatlap szerkészt(í'e voft' akl Pet ftt v rijsmérty ajánlatára segédezerkegzttínek
dlkalmrzta. Ez az 6lka1m;zás Íordul pontot Jelent Pet Íi élétében' mert lnnen kezdvé blztosltva volt
életfeLéaete' Felétd6tát kéPezté a lap nyomdal korrekturáJát elv gezni, á szefkeszt ség léwetezégát
tnt znl éB mínden h ten ágy-egy umagyalos lzli éts zamatul' veÍset kijz lnl. Mnd 'zekéÍt kapott .r
gzálláéon, ellátáson és klszolgáláson ktwiil havl 15 peng Íorlntol. Ezen klwlil rnlnden verBét killijn
dtjazta a ézetkagzl.i, de a kiiltii verselt csak a Dlvatlapb n ki'iziilh6tl'

PetÉíÍl ezeknek a k wetelményeknek mlndénben rnegÍélelt' hetenként kéLszer-háromgzo!' felgyá_
logoft a Bud6t váÍb r Gyultán ég'Bag nyomdárába, ahol korrlgálté a hlbákat' a szeÍkegzt ségl feLr-
dafoknak tE eleget tett áe trr vahot rapJéban wagy 25 verget' Mindezekb t 1'íthat . ho.y petaíft á3 va-
hot wtszorrya kezdetberr legalább kifogást6lan volt.

vahor ezerkeszttí ur tgen ..ry.6[." gondolkodásu ember wolt' Eki rtlkalmazottlalt' téy 6egéd_
szerkeaztiíJét 16 o.laposan t<t'.;sorááa. xéstíbb határozott lrigye és ellensége lett atr r kapcsofurtlr
á kijlt(ívél meggzakadt.

1848 zlvl1t6l.o3 h n6pr6tban kezdetben cgak az étcldpokban, de kéé bb nylrtan !é tá'ttadnl kezd*
ték Pét Ítt. hogy eí csak széwa! de }razaflaE kijlelegsége al l klbu'lk. lgy a llNernz ttír! La48 azép'
ternber 1o_én ágy né'".telen alárr /Egy ijnkéntes/ a kijwetkez durva támadást lntézl a ka'ltÉ' e[en:

... sándor ijcsé'q te rlrlnden vergedben szabddság'unk elnyom6l wérét ezomja-
zod; te keger-ve9en panaszkodál' }togy nem 6kkor szijlettéL arnlkor ^lkálÍna volt
6 rnagyarn !k dtcskoázorr.rt szetezr.L a halcmez n. Imé rnogt rÍy.t&unko á hát'G
rt\ nrtnden ép karro szliksége van a hazánBk - te klttona wottál gyermeked
nlncs, - g roppant kardod, rBellyel a máÍciugl napokban annylrn caiiíti'rpijltélr
rnégl3 httvelyében roz3dásodlk .-n

Ébbén az td ben 6'ldku meg a Ttzek Táraasága. A .rárBaáég tBg|6l' wagyÍg a íatal lr- k é!E

kijlt k, megegyeztek ég ázdvtrkttt .tdták' hogy egy Átl esztendelg egyodtil az q lapPal' a Pegtl lÍtl-
zetekben, io!át meg;erentetrrt rd gzetzemé'ryelket' mer.! 6 Íéetek' d Hondertl, az Életképek ég á Pég-
u Dlwatlap wl-sszaél É helyzétel á3 6lz tÍJu E,zerz kel klhasznátla. A2 trodal'nt hetl_tapok $zeÍkegzt lt
vanot lmre hamaro3an ÍelwtlágoÉltottd' ho8:y a ftatat tr k kijzijtt kl o 3plr'ltu6 rektor. Nern má'g' rbtnt Pé-
l Íl. A ézel,j1íegzlilk !g tijmt'ttilték éB elhatározták' hogy lapJrrikban támodágokat fogftk k zijlnt z lr k

"ll"'r. A."v."",vahot lr6aszt6,lán6lk í kjában ijt ijBgzéegkilr.8 lr nek talá{á meg vet'éét még a r6géb-
si iJár.uar" amebPk e<tdlg' még ne'í ker{lliek kladásra' vahot glet ezeket lapjában meg|elentetnl' drÍl ie
kltijr é botfény' 

_ 

Pét í duhi'3an trE| áb l klk tve ázálad D|vatl{rp gzerkéBzt gégébe ég kiiwete ' hogy
vahot kijzlemé-rry torn lában tamed- el Jog,táan e!árásét. váhot eá megtagadjri és kIJelentetté' hogy
nem rogta tdméírrr a J ; ben gem Lgykort eegédazerkegzt jét. Pé 

'll 
rre kész Íogalmazwányt mutat 

-.
VahohiÉ, lrméIyben totwaJn k ,'"'"J' t. vá}rJt élolw(tgta a clkket és tég z'gmberezte Pet Itt. Adjuk át
itr " ".á 

Pet i|nek 'nogj''ot. 
!|Erre nem íelethett m egyébbél. !r'tr kardheggyet' \ragy go}y YáL Elktlld_

ien hozz6 ezekrrrrdáneJmad, dé nÉstélnapt gatyázáé után vé8,t" h6láro"ottaÍr klmondtá. hogy Bemtnl-
esetre Bém fog vtwnl. Ez k voltak wégszawalm lnozzá;, - No, aÚ'rtbaen rlÁval gBzember' épp n olyan
gyáva ls wagyl{

Irodalom: trtyés Gyura: Iret fl
Filli5p Jánog: Pet ft vtlága. I{lell l{átmán.

1J.



BiorÍtmus és felkésziilés
Mlnden arTyagl legyen az hrolt, wagy él rezgéseln keresztiir t bbé_kewésbé rltmjkusan mo,zce.

Eltérés csak a frekveáctákuanl va Y az amplitud kban van. De r{tmus mindenijtt van, még ott ts,
ahol látsz lagos ar{tmust észleliink. Ritmusa van rr zenének, amely két atapvet iltemére, a két és
háromijtemre épiil fel. A zenének a ritmusa az, amely a legJobban érzékelhet . De r{tmusa varr a
mozgásnal<, a sportnak, ritmusa' van a wlwásnak, az ugrásnak, a dobásnak stb. stb.

Az ernber{' élet is a ritmusra épiil fel. A sziv egyenletes lijktetése ls érzékelteti ezt. Ritmusa
van Lz életnek, s ta'Ián a szijletésnek és a halálnak is. Az élet ritmusának három tényez lét ismer*
Ji.ik: a fizikal' a pszlchikai és az értelml életijnk ritmusát. Az ujabb kutatások alapján ma már pon-
tosan tudjuk - amint azt a nyugatnémet 'tFussba.]]-|fra,inerl| szakla'p kijzli - hogy minden emberi test
eg,v 23 napos3 flzlkai eev 28 napos pszlchiFal és .egw 33 jnapos értelrni ritmusbo'r' él. Ez a leái'om
ritmus az ember szijletésével kezd dlk és élete wégéig tart. Intenzitásában változhat, de számsze-
riiségében wáItozatlan. Ezek a ritmusok emelkednek és siillyednek, wan felszáll és leszá]l ága'
de mindegylk a rnegha'tározott peri dtrsalkban t|rezegnek.tt A kutatások megállapitották, hogy az em-
ber akkor képes maximáIis teljesltményret ha ritrnus_gijrbéi fetfelé iwelnek és tr:Ijesitménye csijkken,
ha ezek sijllyed tendenciát muiatnak, azaz ha ezek esnek.

A mi sportágrrnkban a vivásbarr mind a }rárom ritmusnak di5nt szerepe wan. A flzikal rész
képezi az er(3t, a pszichikal rész a lelki beállltottságot, a.z értelmi rész a szellemi mrrnkát: a taktl-
kát. E lrárom tényez nek egyformán íontos szerepe van' o'tg a kimondottan fizikal sportágaknál a
pszichénel< és az értelemnek csak rrr'ásodlagos szerep Jut.

A biorltmus felismerése és az ezze| kapcsolatos ellen rzések uJ tudomtíny ág, amely még
nem rerrdelkezlk keU megalapozottság51al, rrtert széleskijrii tapasztalatok még nern állnak nrijgijtte.
$okan nem hisznek benne és ezérL nem kisérlk figyele.rnmel tanitványuk, vagy saját nraguk biorit-
mussal l<apcsolatos tewékenységét. Pedig wálaszt kaphatnak sok-sok olyan részletre, ami ma még
éÉhetetlen el ttijk. Beiktathatlák edzés tervijkbe, számolhatrrak vele versenyeiken, s talán me'gol-
d dnának'o\ran kérdések is, amelyekre ma még azt morrdJuk, lrogy '|rossz napJa woltl' a versenyz -
nek.

A kijzelg oIimpia rrrjrrden edzt|t, sportor'vost, résztwev t, wezetíít a' legnagyobb er' feszitésre
készteti az a tudat, hogy kí.jsz|ibijn a.z ollnrpia, a,rnelyen bizonyitani kell. Ehhez a kLizijs er feszités-
hez szeretnéI< segédkezet nyuJtanÍ a'zza'l, hogy mlndenki_edz' . vagy tarritvány*m.a!]a elkészithes5,e
bioritnrlkai g rbéjét, figyelemmel kisérhe]sse jetent ségeit, s beikterthassa felkészitési terrrébe.

Biorltmikai frekvenciák klszámitása:

' Versenyz ínket a'z érdekli, hogy a sorrakeriil werseny napokon milyen áltá";a lesz a fizikal,
pszlchikal és szellemi állapotának. Mert ha ezek enrelkednek, vagy épplen kulrnirrálnak, u.]y g'zá'má,-
ra a kttijzijtt id pont alkalmas a V }rsenyre. Ha eiz iv hanyatliko v gY éppen mélyponton áll, .ugy ez
eredményeire kedwez(jtlen hatásuak lehetneko s igy ideJében meg kell tennle az ellensulyozásií'képe-
z rendszabályokat.

A klszámitásuk aránylag e'gyszerliek. Azt kell klszámitanl, hogy szijIe'tér:ijnkt l é vers.
napJátg letudott clklusok trtán fenrrrrtaradt n oE e................melkedésre, vagy egésre mutatnak ;

.A számitás képlete: az assz napok száma osztva a clklusszá'mak nagyságávat. f zs, 2Lr33l

Az ilijssznapok számalt három régzbí5l tew dtk ijssze:
7| /sztitetés napját l az els azok éw utols napJálg elteit td /napok száma/
2t a négy-éves perl dtrsok napJalnak szátna lszok éwekkell/ az utolg _ verseny el tt, vagysz k évben werseny utáni - szokijéwig. Egy ilyerr perl dus 746a napb l áttÍ
3| az utols r*ztjk é'rrt l a rrerseny napjálg számitott napok száma. FIa az utols szokí| va, verseny etéjtt va'n' ugy a napok szamát nozzáadJuk. Ha q szcikijév vége a versenyután va.n' ugy a fijtijs napokat lewonjuk'
Az ogztá"s etwégzése után fennmaradt napok gzáma fogta feltiJntetnl, hogy a clklugok gdrbéJe

feUelé, vagy lefelé muta.t.

Lágsrrnk egy példÁtl
Tegylik ÍeI' hogy az ollmplán tndur egytk we'rsenyz nk !g52, II. l-én sztiletett.
.Az ollmplán mint vergenyzíí sorraker^tl| 7'g?2. |x. 2., 3 és 4*én.
I(érdés: Ho Y alakul a flzlkal, pszÍchlkal és értelml gijrbéi ezeken a napokon?
I(l kell tehát számltarrr.rrk aa ijssznapok számát ég ezt elosztJuk Grz égyeg clklusok számÁval.
t| ' szwétés nap !át6L eiz els sz kii&r napJétg 335 nap telt el.
2| PT l az 'elaii szijk évt l eltelt még 5 perl dus) azaz négy-éwes lct szak. Mivel egy perl_

dus 1-46L napb l áll. ezt be kell p.zcYazrurrk 5-elr aml eqyenl 7305 napperl.
3| A versenyénex napJat a ?2- g szijk év wége el tt warr L2!, !2o, tlletve 119 nappal.
Az elaií kett t tehát sszeadJuk ég ebb t klvonJuk a harmadlkati

335 +

335 +

7305 * 121
7305 t20

- 75ag nappal

- ?520 n

L2

335 + 73Os 119 - 752t rr
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végcisszeget mlndeg5riknél elosztjuk 23, 28, illetve 33-a'I.
mijveletek elwégzése után

Flzikai biorltmusi tX.2_án-326 ciklus és 21 nap
,IX.3-án-326 |' 22 ll

IX.4-én*326 ll 23 |'

U/ .+ pszlchlkal rr

cl A szelleml o

I)(.2*6n-268
IX.3_án-268
IX.4-én-26a

tl
.tf

í
t4 tr

15il
L6 rt

|X.2^án-227 l|

IXJ-án*227 lr

IX,4-én-227 't

28x
29il
30 r(

Ezek után most már csak a.z a' kérdés, hogyan tllesztJi.ik be a maradék napokat a blordtmus
gijrbétbe,?

Az alábbt ábrák ezt J l szemléltetik. Ha ugyanls .a Ítzikal 23 naponként kr-rlminá\ ugy n-
nak a mélypontJa a 11r5-nap. Ugyantgy a pszichit .i',.lr a4, a gzellerninél 16n5 nap.

a/ ptaixot piqritqgs-i lZz napl b/ p*zl.c,hik+i .b.io4tmusi 28 .ap/

326
ciklus

rl rS l1,5

2I r22 ,23
nap

2B

napok

23 c/ Szqlleml FioritmrJil20I5

33

t0

u4
cíkl us

16 15 16,5

28,29 J0
napok

510152025?'8

a kijwetkeztetéseket:
alckor a verserry el ttl

nap

Á'z ábÍákMl vttágosan kltiintk' hogy a zlkal képestégok a werseny naplaln optlmá!á áuásbén
vannak. Az értelrnl tényez k t3 J I tutJutottak a mélyponton é6 émelked ben w6n'r.tk. A, pgzlchlkal l&
nyozéík YÍgzont deprgBgzl s á.llapotban w6nnak.

A werserryz nél a'2 ldeálls Állapol az lenrr6' h4 mlnd a háÍom tényez kuln''lnána. Ez azonbqn
taJnog cgak életunk 21.252lk naPján k6vetkezlk be, aml életkorban 5o-59 év ktiziitt vqn. A ílzlkal
é5 az éÍzel,Íi, clktusok rnlnden ol+-lk napon fgdlk egymÁ5t optJmélta állágban' /1 áw 2?g 'napl A,
Ítzlksl ég értelrnl csucB rÍtnden 7 9Jk ndpon Yan gyutt. /2 éw 194 nap/

Á' blorltmu3 tehát klíe'|ez J6 ann.rk' hogy tr vefgeny' á wergerrye nApján á maxlrÍÉuá 
'ed_m rYre url t rekvésekor mutat t optln)áus' vagy depresBzl 5 állapotban wannak_e?l Ez a!'onban cs4k

e{y plu'éa' wagy mlnusz lt Ílzlkal' pBzlchlkal B ézelletnl fetkészilléghez' de iJnmdgába'! neF p to{. .r
Í lkész lást. Á' 

'elkésziltetlen 
ve.g nyzti optlmáug bt 6llása méllett Bém gy zhal é kedwgz tlen bb H _

átlágrr, d telkás2'illt werserryz6vel czémbén. A mércét lnagagra cgak a lelkégzul g emethetl. m9t1 é
blorltmuBok el rT/et cgak akkor éÍvényeáulnek' ha ko'noty munka áu mijgijite.

Ezakután 
'elmarilt 

hogy voltaképpon ml a hagzna a bl lttmugnak? Hogy.n ég hol hé3znoglt}ra-
tom azokat?

A blot{lmusnak hasznát a Í tkégzltágbén látJukl
tlogy hoéy6n?
A Íerk6ázlté9 egylk sok.ít vttdlott és t8en forrto3 ld gz.tka a vélgerty eliítu napok, ég tlec' h6_

ték' van! akt dzt vául6' hoey tvénkor r{nden pe.cat kl ka! h.sználnt a felkég'uléBre. vdn 5kt l}''en
vajon nem éÍzl_e ijsztijni'sén rn ot l áuágát?
Vegy[lk csak nagylt alá ezeket a mutat ka't és áltásulcb$t wonJuk le
- Ha a flzlkal muttat mé}yponton van' a pszichlkal optlmálls átlésbanr,

utolg héten bátran er sltheti,ink, ÍokozhatJuk munkánkat.

- Ha ennek a ÍordltottJa áu fenn, vagyle a Ítzlkal kulmtnát és
az rrtols ld ben célszer{J a lazitás, a klkaPcsol dág'

a pszichlkal mé$ponton átI' ugy

Az elmondottax határértekek. Számtalan wáltozal lehetségesl. r''e tijbbnylre megftgyelhet , hog]r
a fizikal rnutat t kontrakarlrozza a pazlchlkal mrrtat .. A szeÍleml mutat pedlg rendgzerlnt et r J6r
a fízlkal mutat él tt' ha annak nem kedwez6 az állása.

Aa elmondottaktro z még csak anrryrlt gzeretn6 k hrlzzálilznl, hogy a mtrtat k trármtlyen étrásánát
nem hagyhatjuk Ílgyetmen klviir az orvoe}l mLlgzerek Jelzé'aett már csak azérl serni mer.[ a blor{tmus
mlnt tudományágl még gyermekclp6ben moz<rg. I(er.rrés rnqgftgyelée és tapasztalat ál1 miJgiltttl. A ctklrl*
rrok lsme'Éetett napJal glncsenek még blzonylfva. De k zzé adom, régzben klpr b6lásra" tapasztalat
gyiJJtésre, va Y ppen gz rakozágra" gzékelyhict1r Ttbor.

20I5t0 25 3)30

14rt5r16
napok

L4
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HeIrresbítés
VERsENyNaplÁn-ban az alábbi helyesbitést káJlik végrehaJtarri:

Dunaq|wárosi l(ohász S.E.-rrél:
Íntéz :, Dienes l:á,szl 24oo Dunaqtwáros, Vijrijghadgereg utJa 89. sz.
I(cizpontl S.I-nál:
Szakosztályvezet : Székelyhidy Ttbon 7o?? Budapeet, Dohány u. 3o/A.

5or-
gzám

Az, egyesi.ilet newe: L971-ben _
az érr
fo\ramán
Osszesen

itthon kiitf ldiin (issze-
aen

Pont-
levo_ Eredrnérqr
nások

szerz,ett porÉok ijsszege

1. Eludapesti Vasutae 5C
2. UJpestl D zsa SC
3. VASAS SC
4. Bpestt Honvéd 5E
5. prvosegyeteml SC
6. v.M.EgyetéÉés sK
?. Szoln kl vrÁv sp
8. Bakony-Vegyész TC
9. Budapest SE

10. Cse'pel SC
11. l(ijzpontl Sport isk.
12. Haladás VSE Szombcrth.
13. zdt ltohász sE
14. DlcSsgy rl VTK
15. Egrl D zsa SE
16. Szegedl Pogtág sl(
17. Pécsl EAc
].8. szentegi vtÁv sp
19. Satg tarJánt l(ohász sE
20. Alba Regla s}< SzékegÍ.

Soproni MF C
22.c,diiltlEAc
23. Szegedl EOL
24. Tijrijkgzentmlkl sl Í(lnlzgl
25. MEDOSZ Bpest
24. Tatabányrrl Bányász sic
25. Tiirijkgzentmlkl Bl l(lnlzsl
26. MEDOS2Z Bperrt
27, H dmez vá,aárh. K.sE
28. Tatal AC
29. t(iirmendl MEDOgiZ
3o. Pápal MÁv sp

45L0
5306.5
3396
2334
2050.5
23o-t
34

409.5
230
L44
94

26A
74

L92.5
180
232
314.5
35
40
76

55
60

130
10

2L
40
10

2t
25

30
a2

1969
1,973

IL96
L227
77L
945
394

425
374
37L
295
276

176
L45
160
L20-

138

a4
70
65
65
57
55
45
62
50
45
62
40
25

23

62

271,1

1509
L849
424

1161
583

25

4683
34ÍJ2

3045
205L
1932
752A
419
425
374
371
301
2ÍJ2

t76
L45
160
L20.

138

84
70
66

5

57
55
415

62
50
45
62
40
26

23

62

4603
3442
3045
199 1

1932
L44A
4L9
385
374
37!
301
242
156
L45
140
L20
118
B4
70

65
65

67
55
46
4Z

50
43

42
40
25

23

22

80

60

80

40

20

20

20

20

20

Ito

Pontot gzerezlek még: Debrecenl vsc 20l
2Q, I(ecgkemétl D t,aa gE 15, Nagykantzsat
takuga és a Slároepatakl TanlI képz 1o_1o'
5, 9opronl Vagrdas St 3 pontot.

Ceatornázárl Muyek gK
NTt' \r. oronhází. Elpar_
Za,laegerazegl D zsa tlt

14



Lengyel tanulmánYUt
A Magyar Vlv Szijwetség' valamint a Mesterblzottság megtJsztel megbizásáb l két h t tanul_

már5ruton voltam Llengyelországban' a l/engyel Viv Szijvetgég vendégeként.

t(ellemes repiil rrt udán wonaton és arÍ buszon a Beszlddek hegységben megépitett edz tábor-
ba érkezte'm. A Vlsla-i ed'zíSt bor Vars t l kb. 4oo krr_re v u.l. 2-4 ágyas szobáinak berendezése a
tataj edz táborunkéhoz ho'sonl . A viv, terem a II. emeleten wan, klcsl, csak 8 pást íér el benne és
a pástok kijztjttl kiilijnbség 40 cm. A kls'rriw terem miatt a feg5rvernernek ki.iltjnbijzí5 Ld<Sszakban ed-
z táboroznak, ltt{aÉ zkodásom atatt a n i és f'érfltííroz k tart zkodtak Visrábarr. .^z e,ls benyclrná-
g,om nem volt J , rnert a wlv pástok feketék, ami igen lehangol hatásu és hiényzott a négy fegyver_
nem életének egészséges pezsgése.
Az edz't&bor élete:
Felkelés ÍéI 8-kor,
reggell I ra,
ebéd 13 ra'
vacsora 18 ra.
takarod kb. fél 11_kor

Edzés d.e. L,5-2 ra
d.u. 115-2 ra

A ve.séÍryz k égy hett otLt rt zkodásom ar tt két Ólkalomnr.l mozlb t\ égy d.lkalommal táncoL
rrt volta.k' a kijzségben. Az, éd,z Iáborb l val kl.|árás gzrtb.rdabb nlnt nálunkí az ed'zéaek Ír azonban
tijkéletes a fegyeleíl bár az edzések lntenzitága nam rDinden egetben utl meg a n énket.

Kb. 23 ..".""''y"tí volt len| kéi 
'eg].verbén' 

ebben benne voltak a madrld| tÍi vB-.e káBzi!Íí
t<5rozÍ3k ls.

MeEae.ek! Kruplevszky' skrudlik' G<'tter'r' l'r nke. Borovazky' KtB-orsky' sztnéhovBzkyl va,-
la'nlnt égy gazdaságl vezetíí.

A ktg ler'm mlatl a terém hasznátatÁt' tuetve az édzéteket eltíre rrÉgázélvezlk a progra_
mot Ínlnden nap klÍuggesztlk a vtv te.em Öjtajáia. A napl edzéseket a mesterék letváltva vézetlk
ve!Éenyz k pedig naponta még mesteÍÍ!él ltkoláznak. v.tnn.rk ugynevezett gziivetségl edz k| aklk kl*
boknál nem ts tanltanakl csak , ktllijnbijz válocatott kereteknél dolgoznak. A vtw te.emban tiibbÍála
edzés foMk. css.k assz zás, llyenkoa rnlndenkl mIndenklvel wlv a felijltiizij{t megterék Íelilgyelete tlol.
lett - csak l6kolázá5 - d6 leggyakrabban a k wetkez program szerePeli
15 perc bemelegltaí lornd ÍqÍás' glmnaEztika' stb./
20 perc egyiitteá lábgyakorlat.,{ n k vagy Íéríiak /egygzerre nem/ egyes vonalbB álnak fet ég há_
rom vagy négy méster cstnáltatja a ktilijnbiJz lábgyrkorratokat| melyeket lgen árdekosén, eltíro mgg_
beszélt kézJ elekke\ tehát nem hénggél lrányltanak. A versenyz k forg ézlnpadszériien mennqk a
máslk edz hijz' az egész nagy Ílgyelemmel ég'dtnamlkusan tijt'ténlk.

A tábgyakor]atokná .|tkár' áultják meg .t versenyzaíket klt résben' z c3ak á hlberavltá.náJ
tij.téntk. Ártolános vélemény az' hogy a kltijrégt a vlLlámgyorg feléllás keu ktiveggé' rnlvel lgy ao!!
dul eleí a2 életben. tomijwet cgak a Íérílak hagználnak, de nem rntndénkl ég ném egy'orrn t strlyok_
tot. Át.ra''o" wélemény, hogy a vtw nak caak vlv lzomzatf.t van Bztlksége' arr nt.tzt elélték' ez -
ket a gyakorlatokat maJdnem teuesen elhagyjék'

Kijvetkez éyakoil t kb. 15 per'c. Nás' mégte' ál] ég a veréerryz k égymáé utÁn' egylkt l
má3tktg mennék ÍoÉg gzlnplidszéríjen. Mlnden mesler mást cglnil]tat, d a gyakorlatot caak egygzer
celná!ák meg lépéBkltijréggel ég egygze:' íl Égel. azonnal mennek a kijwetkez eaz6h z, i\z egé..
gyoré' dlnarnlkug éB nagy Ílgyelmet kijwetel - lgen ilÉyes bemetegltÉi gyakorlat.

/Pérda! ski!rduk meslerrréL hátralépég kvart-wédég' kettaís cseltámadás l PéskttijréBsélí fer_
&rág a ÍanttvérÍ'r a megteÍ egeuegeg támadáoát védl mq'd az el bbl gyakorlatot fles6el hqltld vég!e'
ég a2onnal rnegy a kijvetkez6 edz hiá,z.

Pt. Bor.ovÉzky me5teEré} 3ztkgzt ér{ntéÉ kv r .kijtég' gzurág lépéÉkltiJr{EBel u8yá'réz lléE3el
é3 azonnal 6 kijvetkéz ad.z6w;z]

tzután kb. 2G-25 Perceg hagyo''ÉIr!.os l9kotézás kiiwetkeztk. Ezel( qz lgkolák 5zellemegek'
gok mozgággat 5ok ésBz gzerllségqel végzlk. A lépégkltijrés dtkán gzerepel i'né gyékorldtként'
ezt a mestel áttal megtererntétt váf ll.rn helyzetekben keu vluámgyoagEn .tlkaltn zil' Nagyon gok
gzlks'zt k1zeÍ6 gzurást léttot'l. szecont vádést keveget 4lkálrnazzÁk Az oktávot részoBlttk él írryben.
tgen sok é kajtés3ét bever'etélt ca"flár'radáe, a védéé k lanltágánál a r'léElefek 5okgzor klt Étek é3
ílesselnek'

,4 kijtéééB támodáeoknát a mestélek rokszot elléPnélq ltyénko'. . tarrltvány .r rne3t r p ngé-
Ját kijtéébén tat'}wa eok ép. lépéEgél ktiwetl' lr bef ,| zá. wlllámgyors.

sok a 
'rancta 

t r ég ktizelhdrcnál rqgyog an hégználrák. A meÉterek tel|eB eg'yetéÍtégbelr
égy felÍogéBbdn dolgoznak. Igen ér.d kéá' hoéy sok meéte! Í tÍogÁga ázer.lnt dz egyeneá ézrrráat
nem t írrel' l[étvé karÍJ.u|tÁg.áI kezdlk, hanem a lÁbuk és kézuk egyrzér!é lndt'. dé a klttirés b6-
{e'ézéséré kéz JelentÉíéen félgyorÉul. Ezt 

'elfogásukat 
azz6l lndoko{ák' hogy a tÁrnadáa nrcgkez_

dé3ekor kapott k zb lkd t hojlttott ka'fal' tozán bá'rnlkor há.lt.r' trdlák titg !z et8rényq|tott kdrtsl
kezd tt támddágnél ezt nem tudják o}yán blztonBÁé'gal végreh4tanl|?
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A nagy távolság miatt a versenyzíík wasárYrap nem menne,k hazan ilyenkor ellen rz ver'err}rtrendeznek. A verseny a pi}ren versenyz k biráskoclásáwei.l folyik, a n k ugyanlrgy biráskodnak,
mlnt a férfiak. Az ellen rz ve,rgeny eredménye;

Nitr
Skadano"rrszlql
Etebe!

Franke
Fl"Eallen

Meg kell Jc..qyeznern, h,ogy platkowszk5r
lskolavlwás és vélernényern gzerint ige,'n cirillt,
tatott véleményét támasztottarn alá. Nekl ls az
oktatás.

Férft t r
Panrtszky
Godel
lfoyda
Dabrowszk5r

iskoláJfr nekelrn Jobban tetszett, rnint a kltltrokban létcltt
hogy bemrÍatr5 lskolázásomtnal az tbbbszijr hangoz-
volt a w leménY ,. hogy karclban trrl sok a csopor{*'s

Egy hét leteltér.el l<atovlcén k resztiil vors ba &ztarr\ ahol é Testnevetésl 8aa'ls'koll! }lotel-
lé}an lnlnden lgényt kteléglt gzÁllést blzlosttottak. Á, f lgkolÁn egégz 6wben au.''aa ou-pta 

"a"a_táborl tartanak. Ennek a vlv terern'tek az edzéséln' valerrllnl a ltir.lrnon ég a r,égia cluu 'edzésern
vettem részt, kardoz kkal.

2{ magy r pérboJt rvtvás /Párb ltíírijz ket nem rábam,/ éá kafthlvás lgen nagy tekintélynek tir-vend. Mlndenhol gzlvegon Íogadtak| és tgen sokat kérdezÉ';kijdtek. Meg t<e watraián! hogy igen dip-lomaukusajt keuett vtselkedner.\ tudniiulk az utánP tlás é6 lunlor ké'rdvatogatott ea.aaon r'Étuit tgenszokatl.rn gyakorlatokat láthá'ttam. szefePelt ota Pengetaposégt!5l kezdvé ttgrlsugrásos kesztyiielkqp?-son keresztul gu_qgoÉsb l indu'l rePiil fles3lgt egyeg sorbsá'Llitott wlv kÉl wégrehqJtott egyijtteg vá-gásoklg, nlnden csak az lskolavlwáá volt Inlnlmális. PÁrokban áu!fua wezényazíra eiyutt"s-ie1vá'g -aoka' lrq'tottak wégre nag]É mozdrr]attal, hlbajavttást nem láttam.

. Y.sy vetlem észre' hogy egy klcsil elhanyago!.ík rz tBkotawlvást, és a'nikor megkérdeztenlhogy Í ért'._''zt B választ kaptarq hogy tgy egy m ster 20 emberrél tud egyszerre Íogiolkozntl ]nlgugyánezen ld aratt csak 4_5 lgkolét tudna le dnl. Rá'|ijttem azor.rban arr6r nogy nem minaen edz(í he*|yesll ezÍ a sok csoportos gyakorlatot és pl. Pi rtkovszky nagyon iirllltl hogylámogatom véleménye r_mel tudr llllk ls csijkkenlené szeretné a csoportos és n velnl az l.kola;vág td;Jét'
platkow62ky és PlasevBzky edz k kérésérr: iskoláztattam a keretedzésen, rendklviltl m.5donietszett andkor szemmel láthat ltrg-- slkeriilt koordinárni egy Barleczky newij wer'serr},z mozgását ésÍt utárt le is lazult 'Valamennytfe, rnaga ls kijgzijnetet mondott' /Barteczky a rang-listán u;atxt --

Az lskolavlvás r-dán' mtulán a rrÚ csoportos gyá&orlatalnk után érdekltídtek' Ía.lqr.éBt gyako.lo._tot mutattam be l}arteczkyve!' an rertdklvuÜ m don tetszett Í'lndnyájuknak.

- /A' két edz Ílek .lr)nylra tet!.zeat a -magyar kardlgkola' és E fal&zásl Eyako.latoknál az egyénasv{gátok.tÍjchnlk.rl végrehaJtása. /pl. kttijrél. távolEágr ! Béíeczky 
"gy""""-."- tudter a Íelét vtdenl'merev wáua Ínl6tt/ hogy mindenáro'r el al<artrík lf1téznl a szijvetségnél otLtart zkodÁsom ÍneghoBszab-

bitá6ál.

ott-tar't zkodásom a Szijvetségben tartott rij.frd fogadáseal wégz d tt, ahol a Vlv sziívetségElnijke annak a wágyénak adott klfe"Jezést, hogy t<rwább fog mélytilnl a két ország viv áz vetaégé-nek kapcsolata, egyben kértel<, hogy mlntlen kedweg m gy r lsnlen si1kne+k adJam át Udvijzleltgke*.-

Zarándl Cgaba.

PontversBIsy
.^z Nfvgz elniSksége a gzakosztáiyokban végzett oktat _ngvel rnunka }ratágogságána,k elblr&-

Íása wégett egységes értékmér pontrendsze'r{ wezetett be ez 1"971-. nept6r{ éwben. E ptrntrendszer
feltételett annak ldeJén elluttattuk az ogyesilletekhez. Amint tudJuk' értékelésre kertlltek a hazal ser*"
dijl - , Ifjr-iságt -, Junior-, feln tt egyénl baJnoksáÉcrk, walamlnt a JunÍor_ ' ÍIl.' lI. ég I. osztályu EE&P
patbaJnokság<rk, Értax.teEre kerliltek még az egyénl és csapatwtlágbaJnoks6g, az Eur pa l{upa cse-
patbaJnokság, az lfJuságt vtlágbaJnokság, valamint a három kateg r{áJu nemzetkijzl vergenyek gretl-
ményel. Mlndenkor a dijnt l, - VIII helyezése keriilt értékelésreo amlt 1 - 10 terJed pontazámmal
lrrta|maztunk és az lgy nyert pontszámot az egyeg verserryszámokat megtlJet s'zc?z6g,zámmal láttunk
eL Az tlyen feltételit pontwerseny e}edménye 1971_ben a kcivetkez volt:

1./ UJpestl D zsa
2./ BVsc
3./ Vasas sC
4./ BHSE
5.1 vM Egyetér'tés
6./ osc

5306.5 pont

4510 fl

3396 il

2334 il

230L x

2050.6 tl
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A Scherma megemlékezéSe
ol.}sz lo.ptáfsuik' a 'SCHERMA'' mlrlt évt okt bérl szárnában eligmer sor()kban a.d zlk a rÍ!

Balogh Bélánk ()nrlékénekl aki 6 mu1l éw nyarán trrglkus k zlekedési bareset áldoz.rta leat. corlo Fl*
logamo ez alkalo'nmal kijzu tragikus sorsu lnesterijnk ulabb tdiíkbí'l ezÁrmaz fényBépét é3 é kiivet-
kezijket lrja r la lapja hasábla.ln:

llugy vélen\ legBzebben akkor .jll ékezhetiink lÍ}ég Balogh Béla mosterr l - aki '|í.lnrus Jn
Mex]co city-beli {tr4 t les !t áldo2dta lol1, ha reforditom és lapunkbaJr kijz.ti'm néhány clkkét' amelyek
a r gmu 195o-6j!, években a2 Eg(: Í d B'ral)ciris.}-ben jelentok meg. Ezekbén 

'ektettg 
to oklai i }IlL

vatlág{it és ezek ()r!.égáÉa dta nrjk.j|ll dz elsí' irlditékot arí '' hogy a torin l wiw egyegiilethez hlvjuk
meg. hol uzenkét évtg ltsss ' leaz| okltltott és !'egil tto megallrp ozrl azÍ az ql, xorszerii k6fdY1vásl|
ainl md' Y'riíí némzetkijzl szinten islrlét :"zer.rpet jálszik.

sáJno6' torlnoba val wisszéttét"te el lt. a Mi]ncht)n_i oltnlpla rÉán' 63 éves korában sz.3kadt
ft.g éléte, gyászben haé'rva szeretíj rli;vclldékeil, dkik ugy eÍnlékgzÍrek rá| rnlnt egy lelkes, sr.abad-
ságot Ézereti:i' Íát'adhatailan e|mbcu.]!. dki .rz .rnl|itetl cikkei el szawában tijbbek kijz5tt ez ket lrta'

', r mílel .rrgddotn ln -.] e2l á láIgyill, két okb l. v(lzérelvel dz elsaí' bogy ézen !'lvás-
rn <lE'zer_kulturát ..rltc'rj e sgz !-Íi; .rzt; am.,ly tijt't rtelmiink annyi dics séges oldalát tijltl bG
és amely Jerenleg már cgul)iíÍr l'Jvrt_!2'iág !;pc!Ít. A m.í6ik' tlot]y népszerusllsem azokat a
rn dszercket, al|lel' ck l,e\'ártak és aÍ|elyekn(Jk hála{ t .1gy.rrország kijt'ijlbeli-il 40 évén
áa tartja els hÍ:lyét rt nemz.]tkijzi vlw életben ' ''

Eddig Fllogamo s ezLd.{n átadjrr a t(jret Í]alo.glr BélB t ndíntíirya elsií rélizének' Ebben Balogh
.endkiwi'il nt1gy vonásokban, hérzaqos.rll és tév.]désekkel b ]'.(,!n filszerezve istll.'íeti a magyar 6port-
wtwírs klaiakulását és azt a ko.szakál, ame]y .! Nlill.rtoLllni vel'tenylajl a d'asodik vllágháboru kltijié-
séig tartott. .I.anuln'ányáb t azt a l(i;vetk.rzt.lte!st Voltl,atjuk |e, hogy a sportoklat T rlÍolyamon' _
ahor Bdrogh BélE oles'terl oklew{:lét sz.'re?ttl _ sporttull< tijr'tlin í.tew( it netn Íogl.rlkoztak megfel9l ttr -
don é5 igy téves nézétek keriiltek ki.jztudatbe'

Ér"rtE:klÉj<Jéseel wárJuk cr' tanrtlrrtrtrt\' irllyttrtl,is;i.t.

I{lelJ Káln n

vERsE}rYBÍRoI RovAT

ME9,ryq!ZgggíJ'-84-[!3']l !:[!]$-Y]i!li j'tiry!IE!l"{4J]!a9!4!nAI

Á11g van o]'yan rangos nemzctktjz1 ka::cjveI]iJt)rJy ' 
,iJtll{:)]'yl'l*k a I9ponyo].ltását. klsebb-

naryobb í'ertokben Lre8 ne zavnrnák a zstti'rÍ3krl,'1eil]l.lc l li':17r)t tiggíí t11bakozások, botrárryok.
táityrIagosan nézYel á do: sc''L tr''r:mészetennek l''t:.l j l,r'll<JrltcllJ l ti987 a \ardversenyok ttzoL-
g..t.Eái;* a Ieg'tcibb rr:bban r:rryagot a tlzenvgrJé Ly,lkt]ek, }til;zt'n j bt el le6qnehezebb a zsÍjrÍ
i'et.rze[e. a leirrehezebt-' az at<c1 t< t:]bi rá1ása éá nlncs g;é:p, hanem olda]}:irák vartnak, aki}r
:i" ji** ; auaraI és hozzáirtés rne11et't 1rr i,(:vetlhe bttelc, ami t; n y,;liirieln k t vedése még_.
megnokgioIou. Ebllen a feryverrtenben }<ol] teháb a renciez krtekr- a DT-nek a legnagyobb fl-'
gy tmet szen'be1ni a zsiirí ong r,etL7]" i bására az esetleg9il é::liekr,lltség és a Sz akérbeIem
áaenpontjáb ] " Ez nrár a traza1 verse nyeke;n 1ri nilgy J'eladatot jelentt nBf,}on::'okslzor nen
1g s j_ker;ir, d f okozotbabb n neháznes a nemzetk z j verseny9\el'' Ez rt neBInagyarázlrat .'
do rnégsem á.rthet , Lrogy a nenzetkcjzt-k'ardvel:tte nyek"err á1]and Jel etrses a v1gsrya\-r ormábsn
k1f e;iízonre jutta tott*-ti.lbak oaás í] ve]:flertyzrik, 11e íJí1l e:g a cn8pB t,k1.$ériíl'' r szér:íj1.

Ezek a taparrztaIatok kégztett;Ók a MVS7-,*b arrir, trclgy messzemen és áItaláb'an szokat*
lan gondossággál rrent].eses yenet,o bj.r t trl.votb_ Ínep] a Sarrte1.1i.-kupa versonyekre a bo1gá::
DJakovs zkt g zemélyében.

Djako.lszk1. k1tijniien mLikod tt' aenle61ensi:géLrez kébs(:g nonr Í'ért' qe. {lta].ában k1f ogá.n-
baIarruÍ rnij.kod tb a tijbbí zsi-i.ri ls és an cg s u ve]:seny során komolyabb klf ogás nr:m meri.ilb
f'eI á ve1f:erryblr ságok t,:1len' Termégzetegen ezL riry ke1.L értenÍ - és e' ál.t a 1e6nnaga-
$abban m1n sitett némzetkozt zsLirÍre ls }ro,gy bárg111agosan, r:észr'ehajr.ás né1k|it végz1
fel.adatát és a.tévedéseh száma nen lralarijá neg a normál1nnak elfogarlott /kb. 1.Vr/ hlba*
határt. Te1Jesen bÍbáb].an zs[ir1skeclést, Íl I.eg kardban J hiszemtien nem llehet sem várn1,
sen lgéryeIn1.
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Ea a zsÍlrL ennek a tsöYet€béD5rnsk ne8felel' 8 kÍfogóÁoh és a b ot!á-nJrok oka a klfo-
táso!.ók JóhÍB zoEiiséBébe!. ker6selat6. Ezt láthatJuk és negálláptthatJuk a tlazaÍ ós nen-
Eetköz1 YetsenyokeE esraránt. Nen noglepő' b'ogy általáb8! us.alazok a Yel,senyzók és ve-
retők ro!üJák a versery€k légkörét éB leE'zeüköEí azínte! a nenzeüközi k8pcsol8üokaü.
Á ae.lselyEóknél 62 8' íalogáuapottal és a takblkgí szenpobtokka! negnaglarázb.aüó ' Ezt
csak aogfetelő keletek kőzótt koll tarüall ég e-rre a zsÍiriehökp€k uegvaanak a nogfelo!ó
es!kóze1. ! nasrobb voszélyt a csapatvezgtők JelentLk' ak1k .rosBzul éltelnéieüt vezetóL
kötele8ségüknek tekílt1k a TerBelyzók takttk8í tá4ogat8sát 9 velseny á118ndó z8va]:áBávsI.
fóleg ba B8Ját YerBenyzöJük érdekébe! á1rónak látJák s velgeny ueletélek negs'Eskltáaát. -

Ez6k a vazetók leE goldolEak a.Tra' ho8y na8atartásuk súIyoB vgszélyt Jolenü a nonzetközÍ
!1Yóélet széüára és a p1l1a!8t!y1 versényelőryökéI ü veszélyozt€ttk 8 n€azetkiizÍ kapcao-
18bok tÍBrtaságát' b8rátBágos lé8kö!étl aqire a v1vógport!ák feltétleniil sEüksése va!.lzért fordultak 9Ió a santelli-kupg volsenyen is korláton átugIáLáEok és o\r8! áéÍtódés(|k'
snelyek eérgar1k a nenzetközi légkiirt.

Á osapaweze.tó 'helyeBe! felfogott feladgtá-nah Jó pé1dáját látüuk az egJrlk fralcla
vez€tő Aaucelle/ részé-rőI, akl a_ield-k1vül ízgatott hángnelnben néIy vágasi- rekl8náIó 'olé8gé ialé8eB versenyzőjélek /Panlzza/ azollal neg!'utattar hogy a vácáe 'ló he]-ye! kezáó-
dött é8 8 vereenyzó Eeg iB lyu8odoüt' sőt a cBöÍtét Ís negnyeite. Ilyen nagaüartó5 á1l a
Yezeüó s8ját cs8patának és a netszetközi viYótárs8dalon érdei:ébe! 1s.-

Eelyes voha' b8 a lIE 1s foglalkoznék ezzel a kéIdéssel é8 lsrekez!ék a nen'zeti
6zöYetségekEél odahat!1' hory g lenzetköz1 ta1á1kozá5okon való ezeiéplésrg alkelnas ve_
retőket jelöIjelek ki' hlsze! a vlvótá-rsadalon álüalában Lsnel1 a bottályokozók8t és k1-
vá!Ja_azok k1kapcs olását s neneeüközí taIátkozókbó1. Á !endezők felaalaüa_ és köt61osBé8ea kelló s zakélteleumel ÍeldeIkező, t1sztessé8eB zsiirÍ btztosltá.sa és b'a ez o.egvan, a 1ég-
kör a csapaüvezetőkö! nútIk. sajloB' lBen ryák]ca! ... nútLk.

Á kard'zsiirl számÉra az egy1k legnehezebb feladatot jeLenti az erytittes. taIáIatok el-
birálása és a ryakorIat azt nutatja, hory ezen a téren forduI el a Iegt bb h1ba Ís. Az
eg_yiittes tánada_sok a vivá-q feIryolqulása tg negdobbent nn don elszaporod'tak. Nary rlea*
zetkozÍ versenyeken, 'Világrangl1stán szerepl velsenyz kt I lehet me|-szakitás neltur
ZO-ja eryii.ttes támadast látni. Támad szel}emtí' g_yors ellenféllel szárnben sok v1v nak
semml más negolda*s nen jut eszébe, mint a ''.rajta'' vezénysz ra támadni, mert - erre -szok_tak ezek a viv k hivatkozn1 - ha akár csak eg-y lépé-st ts hátráI, a 5y rs ellenféI feltét*Ienlil utoléri és tánad mln ségben taIáIatot f og elérn1.

Ennek a tévh1tnek a meg'változtatrisa és a ''rohan '' viv k eILeni takttkaí és techn1-
ka1 felkészltés a mesterek feladata. Itt csak az egyiitt,:s találatok e]'bj.rálilqának néhány
veIsenybtr i problérnájára kÍvánjuk felh1vn1 a f1ryelmet.

Az e6_yu1ttes taIáIat eIb1rálásánáI mindj_g fig:yelembe ke1t venn1 a YerscnyszabáIyzat
neghatáyozását /422.poat/, amely szer1nt e5yiittes tatáIat akkor jcjn létre, há nlndkét
vlv ery td be4 !{nrqd é's ta}á!. Á zsiirielnok els feladata tehát annak r gaitése, hc,*;yatámtaIáIatokiseg-yidbenestek.Mindigszen"utttÉe,'.
azonban tartani -?zt:.iS r:hog_y 'la térmadá_q az a kezdenrényez akcÍ ' ameltyeI a vÍv az' l.:i"l -Íé"iér-r,Jie-"í.ito'ria'ájaiiáÍ] rágfi;i6ilL"h"áTi;;;i;;iá;;í;;gy"i"i;;;i';ágÍ'Jiii,l' o,-.rr.iir.9 taláIab pllJanatá1g el reh8ladvq az ellenfél éÍvényes taráIábí f e tii teT5t--Te-8-'6T;6'te-ETÍ;

eK neg-yeve r, e reve r vagy I'oKava I megs zat(ltas ne lxlil,
eIIenféI érvényes találatt fer leffi.ata1áIatp11Ianatái5eIr.ehaLadvaaZeIIenféIérvényestaIálat1fetti1effi

Anegszak1tá.qnéIkiitís@-Eagy:íontEnyegesmomentt'm.HáteiLrát'rArrviv"ÉártarffiA negszak1tá-q néIkiiliség nagyon
leszakit, aká:r' techrÍkai fo6yatékosságb 1 len tudJa e tánadáat fo\rane!osen vég::ohaltanÍrÍB vlv Lá.nadása pedlg te1JeseD ro\/anatosr llBli ba1áIatát kell- érvén_yesnek"e1ísáerrL'
a!!ak ellenéTe' hory e tá-o!adá,s eg_yijtt 1ldult és a ta1áI t ls e6rld be! eéebt. Hasonl -képPe! helytele! a zeijrleIn k egyiittes t8lálatIa volatkoz aiintéee, ha pI. s ké v1veryiitt ilditJa uryan a tánadást' de 'tl' vlv oéry telzet vesz /uíiIváivat au násod1k
száEdékkol e} 1{gás el1en,/ vagy pl. a t Jnadás ne6Íod1tásáná1 néIy-BecoEdban tartJa 8fe8JrveÍét' Itr1ldkét_eae be! a f oIyan'e toBa!'_ tán8d ltB'l vÍv talátáEáb ke11 érvényéeneko1iBneT!Í' noxt ll.lí v1v fe$rvere ne4 ''negszak1taB nélkiiI', haladt B t81áI8tli. lue-t 1e8.8z 1nduláskor nelr veszébeztette az ellelféI érv ryoÁ feliiIebét, tebát 8kcI J8 aÍllalulá.sko! len volt tá'nad sn k nln sithet l obbe! az esetben pedíg ',É" vlv atct trakorábbsE .Llallto t téllsdá.s.

.A saltell1-kupg velgeEyeD náÍ az eg.y1k fralcla zsiírÍel! kt l ,/Duno!t./ t6 lá tunkegyiittes tá!.adá,6!ak í]Jren b'ebes elvek szel1lt tairté! elb1rálá6át. á h61ye8 e1b1rá1á_6!énileg c6iikke!t1 az esriittee t _n8dások bosBzsnt a! oagas szánát, a Iegtij-bu zBiiÍÍeIniika'olban-a gok azoDos tÍpuAu akol !ézésébe belefár8dv8 autona akált deÉlarálJa az etriit-tgg taláIatot éB_lsl Bok6zor Eég azt Eem ve8zl éBzjÍe' ho8y valane]Jrik vtv ai akcl ípl.qq1!t ne8h1Yáss81 ílall ottat ani gomni eeetre aen teÉ1!t6át tálaalés ak.

' -Bendkiviil 
fontos 8 

- 
táladáE 

- 
b.elyes _ 

ne81té1ésé az 1seétlések elblrálása 8ze[poltJáb ll8. Ea u1. az ot8 8kc1 !á1 a r41v k' k lÖs niiÁe! k1zárták eBr[aEt és iitenrkíhssrái !éÍkiiln1ndkett ígnétgt' az ela akc1 oa! tá.uad lak tek1ntend vIv lÉnétlését kelÍ érvérvestal "ldtlak tek1nténí. Ea ghát "Á" iÍv t !!ad ' 
ÍBlt he\b l kiizbevág ée ezzol a ÉÉzue-

váeásávBL k1z jrJa a tálnad t' i.itenk1hagyÁB !élkail 1sBétIéánéI ÍAí íínétléBét térr or-
véuyee találatlgk teki!te!1. IJgaaez ái erédEély 8kkor 1á. b! tlBtl t nsaláaa azér,t non1,ek1!thet 

. tán'aatá-s!ak' ner a rjul8ará8át leszaklLot a, tánriaés tirzben ''neghtváatái nent,
vagy véilelL pl bált. 88 s táosal éE 8 k zbetámad ktiÍoBijn sen k{uárták eR;máet és az {e-'méblés el tt ery tÍtoE k1na!salt' sz 1snétIé5ek9t e&tLiEteB ta1á18tkéDt keIÍ_elbfuálni.
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E8sonlóképpe! sokat v1tatott kérclés az ''átvett tánaalás'l oegÍtéIése. Mlutág tánadást

^a'k nkkor lehet átve!!t. nu-""_érr"orcr Begkezdte B támadá-qtt de báJnllye! okból moBszs-
iiit'iá'i' r áiiiátáiil-á i'" Tüi"atá" -óáár akiör lehet helyeB' há a tángdáqt 9. zBiiÍ1 helyesp!
ii;ii-;.; - r,o1wegen Ér",lr,rá-url Áwéii ta'"aa"'ól csak irkkiÉ begzélhetü!k' bs 8z elIe!féI
;íEiá.;iE!" éT;'' 

' 

"ái"i!i|-áés- á tá'aae" t neg1p61totta volla' kezd1 Eeg'a.ná's1k' v1vó az
;ii;;ieiláá' i;_iehát 1ryen-6setbán betyesei cBak ery táuadÁs van, s Eáslk cBak előké6!1tés

:áffi"ffT*t'*tÍ:'í:;': ili:'*íal*:;:': í:":íEÍt': liÍi:5:if 'Ei}'i#já!íf ,TíÍi"'
;'*a;ii "i'ó 'ár_f o1ytat; "'"_;á;áá" 

át; á"-aÉcrát az eLőz'6ek rzeÍ1lt az esyüttes ta1á18t
szabálya1 BlerInt kell elblrálni.

tloltoBtehátannakszeEe1ótttartása'hosrneuEllde!ellelakc1óéftékelheióátvett
tónadásnak, nég akkor ""',-ta-Á vivó a tánácasI'1assan haJl'ja végre' de akclóJa folJ.[a-
tÓA é6 EérA tektntbeüő awet[-ta4ádáÁnát< 

-a z Jrtentángdás aÉkór seá, ha nég olyan látvá-
#;';; ;;a&;jüóTi-nat'á'áiaiTián Éézaaart, de a táE'dás ! kezdő'verselyző s tÁmpdást
:'ű_;'éiGi_l; jsan 1g - tBiil'áioiiuo Éá ji ju'vegre éB a találatok kiju ött nlcs iiteekiilönb-
6 éB.

A ne'.uet'kiju 1 zs[iÍtnéI cjr mneI voIt megállap1that e parád !*}olleges. me8becs[iIé_qe.
Gyakrán kltLinir-t "áv á védést csak akl<or mín sltették 'trossz védés'.'-nek, . !" _ur val ban
h"1a;'il"n-vort'nivíieiezve és a negitélésné1 inkább a védés javá-ra tettek k1sebb enged-
ila;'éÉ;|; Senmi e-qetre sem estek aáonban abba a hlbába,.-amit h??ul versenye!9! gyakran
t;pá*'tálunk, -nosy hÍbáttanul végreha jtott védé-qt átha jIás esetén 'tlos.qz védés'l_nek ml-
;6áía_á-zsfuí é;"árzéí tápot ad' áok v rsenyz áIta} hangozt9t9t-t annak a véIeménynek'' 

'
h"*y-o"* é"ou*"* véoáni_, 'iert á zstir1 a véáést rossznak-n1n s1ti és ig_y a véd vlv kt-
-"z igáItatja magát a zsijr1 |'onkényének'"

Ezen.a ve1senyon ls negoldatlan kérdés volt a?, a tobb évtizedes problénna' hogy
nlncsenek a v"'*"o}oek megf Iet jeryz i. A jeryz 1..asztaInát lsnert.1f jusáBi_versenyz9-
r"t-iáiiuoÉ é-q nem leheteÜt elérni,-I'off a zsririe]"nok a találatok számolását 1 nentesiil-
joo, mert a jégyzésben, B.-9Zánolásban áirand an hlba volt s 3Z..pegis, hory-.a Jegyz ez
ráánronyt nai56áán ben ndJa, lsméteIt f eIhlva-c eIIenére sém tortént meq. Iry. {ord!It .eI ';ry*;;";6yíÉ';;;P3t*'eria?'éá"éI rnég-a végeredryény ls b1básan keriilt a Jegyz konyvbe é-q

az e*.yes csortéknét t-qnételten mer lt fel a vita a helyes erednény tek1ntetében. Ez a

i3"á&-; iiootu"uada1om S'uiv"zettségénei< a kérdése, hiszen a fÍatal vergenyz. k részéro
nemc-qak x1ttiniáiés ílyen funkcj_ uet Ltése,.-de ,tqn*l*i szemponlbqI.Ís e! 1y!s a verseny-
;;k-éu a zsliri áonxáiánax kozvetlen kcjzerr I vaIQ.figyel91nm91 kÍséréser. átéIése. Persze
c*áx olyan 

"r<[rváÉ 
u árrrt""" he}yg-s ÍIyen funkci kbá, aklkben j szándék van annak elIá-

tilqához- és legalább "nézn1 tudják'' a v1vilqt.
DÍ.. l[ord'ay La.'jos

Versenybír i ankét

Versery_bír 1 Bízobtsá a.
Nyolcvan negh:|v b kiild. bb szét és cjtvenhaban jelenbek ln $r SaJnálabos a k zeI har-

n1ng'nogh1vobb távo.lmarad.ása, mert a blráskod.ás egységesÍLése szemponbjáb l íBen fontos
megá11apod.ások szíiletbek. Ug:yanakkoT az 1s ny1lva:ríaI vá vált' hogy 1gen nag'y_sztikség van
ezekre an ankébokra, mert az- élvonal_beJ;l verbenybíráknak 1s eit r 'véIemény Ír van soÉk rd.ésben.

Egy1k i1yen fon os kérd.és ug'yanís az egyi.íttes taláIabok elblrálása volt. K zel egy
ráb vebt 1génybe ennek a kérd.ésnek a b1sztázása. 4ía ugyan b1szbáz d-obt?/ Sz ts norEá*

lan nostered.z -tan1bványával alapveb gyakorlatokab rnutábobb be1 ame1yelcr'et a tényega ak vebkez volbt
1* Á .tá.mad l pés k1btiréssel támg'd.. 3bbe a megtárnq.d.obt beleszur

a,/ netyuen kanq;rrrJ bássa1
b/ k1b réssel vagy lépés el re k1t<i::éssel
c/ átfub véd.és /tutt parad../ v1sszasuurással-
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2. Á bálad ó szagBatoüban /IeszakLb/ báriao'

f. Á üánadó 1€€T€tzbgtb feg5rverr61 tá!ád..
BzőtB bovezetóbon azt hozüa fo.I' hogy a kezd eméqY€zőnok l tebát a bánactónak lehezebbfoladat Jut' n1nt.a !özbetá0adónak. Á tánád.ón8t uagánák keu'a táEada6 Ídőpil'jat uaor-8ozl]i'.!i8 a n'e8tó!'sd'ott leeíprrekás !.ód oD cBak a nágtndulás pillanaüát teri iifuelJe. eközbetónadó budJa' bol ér1-el-elle']fe]Éb, a. tá-mad.ó ien ruajai .E talaaó ufua"ri'Ls.ón- 

"l'_-bebóaég €Iótt álli 1. az etlenÍéI helyben Yód2. az ell€nfél báüiálYa Yéd

'. 
az elletrfél közbe üá.uad_.

Ezok B1nd killönbö zó b61vzet1 tatá'}atí po!.üot képez!'ok' 9_lsy g tÁuattó €zzel a háron trety-zettel.ke}l s?+n9+Jo.tr. /Persze elképzeiLetó ozo_tnek a'vártöá"E. 
_r", -"ni;éa jol_iuo 

^"g-[oh6z1ti tálad.ását. /
- - 

NÉIválqvaló l hogy kö!-q]robb a. tánadáBba t?belgha j1tFn'l 'l nt!ü eshetóeége}ot latoI8atní.BzzeL a felfogáasal v16zo!t- prin1tlzálóauk vlvó apoitunk' .ni nen nvÁn"Eói. - -
. Szőts leTüalan €zért haJlotü aÍel'é az ol8oudotás felé' hog"y a táladásnak bizo4Yo8glql:yt blztogltsu:o} a közbetámadóval Bzembe.n 7erőnvszaÉÁlY't"v"á" te""z. -Do-ái áir"o"tótu"o

1l*^3l11l-1_ "l.'?ál.lya-L ' 'hogy g.tán|+É9. f e n.y e g-e..t é-e B e 1 kezdőal1k. GyaloTlat1l8ga Iol\yegeoes a llaT \]^rJ taaável kezdodÍk' É ezt a'z €18ő aDLéton nár lerögz1üo b t'ri]<.

-. Á sok kaizbeBzó]]-ás' véleeények' índokoláaok 8tb.-1k utá-n Pacséry Kázuér índokolágavoJ-f p' J-eBv1r'gosabb' a]rl leszögeztet }rogy ha a kéü fél egyBz€Tre kázd ée osyszerre fó-Jezl Do ta'u'adáEáü ury az e8yüttes. Ha nen ugy nern e6yübtoe.
Ezek gzorinb Eem ogyüüteE az a támad_ás, a.uoly
a./ csak karnvuitással szrr]r b616-
b./ aroely ',leíeéő véaós" utálx szúr,
c/' ahol a tároadó Bzag8aLott8n tá-Bad. 

'd/ alnl a tá.rgad.ó leeT€szteüü fegyverrel, behát e€8htváBBal /invltáIá.g/ tá_nad.

, Pacsár7' neghatározása tebát Bzabad döntéEt b1zboBit az elnökaekt aTTa vonabkozóla8'
boaJr úgy d.öI]taö!'' aho8y az akcÍót éPékeli.

Á bovább1akban Balbazár lajoB dr. isneltetett nélrány aenzebközí].eg slfogadott sza-oéJ-JeódoBÍtás ü.

_ 
Szókely. Tlb_or néhály techlikai szabálJrról báJékoztatta a negJe19nt6ket. Ezek közöbtau a-Lao'nolIénJr. ko-ü€lezÓ .baBzltálatarról Bzólt. szúró fogyverekné1 á viuallytőr beB_Je köto-lozoon lapos keII ]egyeD. Mi.ndon_ veTsenyző két k1fogágtála!. v1uaDJrf ogyveirel keÍi rcgJe-l6EJe!. Á nőÍ nel}védők 1s n1nt bizüonság1 rendszabá\rok köteIezőei<.

, ,Tap4.tr-3q69u '++t' 9 versonybl!ót blzobtsá8 elnök-h€lye tt€s1 EÍnó6é8bén Ezólalt frl6E véd'olmul(rÓJ_ b1züos1tol'ta a versoqyokr'e klTende]-t és azokón közreniitöalő- taAoka t. Á lö-vóbsn_két- főblró_he|yett há:'on főbir"ót Jerörnet< t1 . """sé"y"t ;ök]"";aiá"tJJ'íáüá"'6ri Éá-sa ornerléDo]r'. foJ-BzÓl1totta a kÍrendelteke t ' hoBy a cs oportbeosz tágokab sa.lát bolá-tÁgu]r-kal' a ezabályok bebarbásával ké8z1üsék e1, ' ebbó' senoífBre terászoÍá,sü ne-ÍoÁaáranat e1.
a_ Üatracgol.aÜ !e vegyék flgyeIe.&be. Biróváttást cgak caapatveIse[Yeloo'él leheü-kéint. eewá-
f;"^":tr3y3#i'ffi[*l"'ii:]Í6i"{*ui'"33iíPí?H:t"í-b#:8B 3}ií*uli,':"*"iÍ}:l'sH 

""e-delme az oIdalzgiiríh'e 1E kitefJod.

_-- -9z9ke+ybtdJr 
T1bor. f€lszótalásában telie8 Dérbékbou helyeselüe a 9sitr1lxek DyuJtoüt üóF

*oq9ü+Pü' al€ véds+oü kért a vor9gnJrzők szátráxa 1s a bÍróÍ Ézaksze]:ütloD8ás ellán_ts. K1:Í€í!9t!e' II9By a. Jóh1Bzoni.16ég n€1l6Lt aok- szakmalla8 non' klro8áetalan b1ráE retla* ei ezt
P. E1sz_DBég6f' a-e1- Eo\ ká.rt okoz vivó eporf,uatnak. szorBa]-naltá az ed'a11gl'olo!'é1 fókozotüabbD1!Ö1 .Eépzégb ég bovÁbbképzé6b' a bJ-rói al]!éüokat és a birák Yníiköt!ásénók rn1aósiüését.

g!.íy
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sportiskolák versen5re
Pécs Yáro-q1 Sport rskola kapta meg an L972. év1 Sportlsko1ák or.szá6@-r baJnokságának

negrendezésÍ jogáb. Nyolc sport1skola vett részt ezen a ve.rsenyen' amelyet m1n aszerLien
rendezett meg a vezet ség.

Ha évjaratt 8Z t950-I955-L8 vett részt háron évfolyanba sorolva ezen a volsenyon
bárom feryvérnenbon 2L7 indul val, amelyb l a fiu t roz kre 71, n 1 b roz kre 70 é-q a
kard indul kra 74 t' jutott. A részbvev k 1étszáma kotott vo1 . Feryvernenonként a II.
évfolyan 5 f t, a IIr. évfoIyam 4 f t és a rv. évfolyan, tot ind1thatott._Sajnos, 'sok1skolánáI létszánniány níatt nenn Iehetott klm'eriten1 az engedélyezett tndul 1étszánot,
s ez a hátrány az cjsszpontozasnáI ugrott kí.

Az aIábbi táblázat J<l1 szenrléltetl eztl

Indul k száma
II . évf, III. évf. IV. évf.

t.ntk t. nt k t. nt k

I. Üjpest1 D z-qa 455 444 ,11
2. Vasas 555 144 111
,. Honvéd' 555 444 ,3)
4. K zpontl S.T. r15 141 111
5. Pécs S.I. 551 444 122
6. Veszprén s.I. ) 4 5 4++ 002.
7. OSC S.I. 555 t14 110
B. SaIg tarján S.I. 2 0 0 100 100

Á verseffyt korv1vással bonyolibották Ie, taIáIatokat a kozépd nt b r a v1v k maguk*
ka1 v1"tték' am1 b1zonyos urértékÍg lrreáIlssá tette az erodurényeket. Ktloncee d nt k voI-
tak.
Eredménye.kl
TI " évf *y qn /58:.59 év ,i , / l
I' B1non IISE 6 6r.' IT.Kobor vÁs 

' 
gy.' IIr.Katona U.Do. 5 ry'' rV.BÍr Pécs 5 tíy.. v.

!év81 vÁs.._5 Ü.l YÍ. Barkgdl 6s18o.5 s/. ' vll.gzgbolcBik vÁs.4 6r.' VIIT.vsrga Pécá 1gr.,
Ix.vá!.oB U'Do. 0 s'.
Í.TÍ.évf . /J6-5Z évJ',/t
I'Klemen I{sE 5 ff.r rI.Ve Pécg 5 ff.r IIT.Danka Pécs 4
Y.Bakovszkl HsE 4 W.s YI.Tcjr k Pécs 3 ffi.r vII.TessedLk
1 5r.r IX.Fut Veszpr. 0 g.y.

W.é}tf . /q4-\5 évx./l
I. Decs1 Osc 8 sÍ.r II.Kovács VAs 6 W.l
Y.Debrecen1 KSI 4 gÍ. t YI.Kapornakí Pécs
2 ff.r IX.Szab HSE 2 5r.

séÍ. tt5.r.t

sÍ.r III.K1gs U.D0. 7
1 8Í'r YIr.Ferd1nandí

F1u t rr

7 sr.l III.MuraÍ U.DO.
ff. r YII.Bebesl" ESE I

rV.$árhldl- U.DO. 4 sJ.,
sÍ. l VITI.Hetényj_ U'D0.

87.r W.Krelsz VÁB 5 5l.,2 w. ' YIII.Patak1 VÁS
rII.R zsavár1 U.D0. 52 sÍ. r vII.MaszlaÍ HSE

5r. r TII.Gy rfi VAS 5
BÍ. r YII.RegéczI Pécs

#.r
KSI 2

T.J.évf ,_/2'8-52 é3 l,,/,
T. Selnecl VAS B W. s Il.Kenessey KSI t
Y.Kompasz Veszpt."4 sÍ. r YI.IÍugzá-r U.D0.
TJ.DO. L gy., IX.Ber.ény u'DO. o ry'
UT.évf . /56-57 6vJ:/!
T.Csernus KSI 7 g-Í.r TT.Kováca E.Eotrv.
Y.Mark czi KST 4 g:y., YI.Bozs kj- U"DO.
2 ff. r fX.Huber Veszpr.0 ry.
IV ._évf . /q4-5q évi . /t
I.Nyul U.DO. 7 sx.r TI.Bogdán U.DO.
Y.Bir HSE 4 ff. r .Yr'Mészfuos HSE 4
IX.Varga VÁS I gy.

s}. 7 IV. Dékárry HsE 4 ÜÍ, sU.DO. } sÍ.r YTII.Barabás

ff.l rv.Klátnos U.Do. 5 ff.,
1 W,s VIII.Major U.D0.

6 &Í. r rY.Dononkos KsT 5 sÍ. r
8Í.r YIÍI.Farag Osc I 5r.,

6
4
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Kardv ivá_q r

LI.évf . /q8-q9 évx./t
r.Balatoní U.Do.7 8Y,.r II.RÍba U.Do.6 sJ.t III.Fehér-Es! 5 gy.-t-W.Imre Ksr 4-ff.r V.
Í"wao vAs , Ü.t vÍ-.látács vAS , 5r.l vII.Maholányí I{SE 1 W., vITI.Vortjs VAS , sJ.r
IX.Kos-qut YAS 2 #.
III. évf . /LL B_e,Luj-
I.NébaId HsE 7 FíY.l II.IgaI1 VAS 6 gy.' ITT.Rappai U.DO. 5 sr.r rV.Pallat VÁS 5 sr.r V.
Muh1 VÁS 5 Ü. t-Vr.fuIák-KSI } sr. r vII.Butuzs KSI 2 8Í., vITI.SaIga VAs 2 gy. r IX.Sz1-
kora HSE I gY.

rV.évf. /qq_q4. évj./:
I.Fiit VAS 8 sx.r rI.Tábor S. vÁs 6 Ü.t IIf .Bod1 HSE 6 s_:r-IV:Erde1--HSE 4-sJ.r V.Ném'é'th
U.Do. 

' 
ff.r Vi.Éanvas VÁS 1 {x,t vII.Wermer U.Do. 1Ü.r vIII.Szab U.DO, 2 g., IX.

Balogh HSE L ry.
Öss z pontverseny t

Helye-
zes Sportiskola Ind.

s záma
Flu
tr

Ni
tr Kard Öss zp ont :

T. Uioestl D zsa ?o 243 529 445 LL8?
rr. Vasas ?o 118 T92 547 LL47
ITT. Honvéd ?2 296 286 162 t0t6
TV. Kcizpontl S.T. 44 99 287 L24 550

v. Pécsi s.I. 60 aL7 54 16 44?

vr. Bakony V. S.T. 26 70 )o L?B

VII Osc s.r. ), 12r ,a 41 242
VTIT. SaLs tarián S.I. 6 trtr)) 0 6 ,.n

Áz U jpesti D zsa 1y zelnéve1 rnás odsz or nyerte eL a Kozponti Sportiskola orokcjs
vánd ors er Iegét.

$zékelyhidy T.

$"#ffiffiffiÁssffiqsB-f,{Iffiffiil,{
/ÍoIytatá,s/

Gy r-S opr on negye 3

5 szakosztály 20o viv jáb r I2o nin siÜett.2 6y ri szakosztáIyuk fejleszté-qét tervezík.
A vi-l mesterképzot jelenleg haIIgat 2 viv nester ré-qzére f f ogIaIkozásu áIta*sheIy beter-
vezését keIlene sz orgalmazniuk.

Ha jdu megye s

2 szakosztálya )o viv t tart ny1lván. Er -q a v1sszaesés. Fejlesztés1 tervLik szegényes.
Á DEAC fennmaradása színte kétséges.
F fogIaIkozilqu állásb'ely és negfeleI anyag1 se6itsé5ge1 kellene a rég1 szlnt vÍsszaá1I1-
tásáhqz.

Heves nerye!
t szakosztáLya és 1sport1skola niikcjdik Egerben. 80 vlv jukb l 40 vereenyz . Itt vannak
a vidék pÍ1Ianatny1Iag Iegjobb kardoz i.
Fejlesztési terviik nenr nyujt tovább1 távlatokat. Gycinry scjn volna uj szakosztályIétesÍ-
tend r V8lamínt Egerben f foglalkozásu áIlásheIy biztosÍtá-qa.

Konrráron merye3
4 gzakosztály 11o viv val, k1n Écjztil 70 n1n sltett.
Á v1v k létszánát 6 szakmztáIyban LoV"_uaL tervez1k emelnÍ, a?, edz létszám nijveIéséveI.

N grád merye s

2 szakosztáJ_y és I sport1skoláb l 10o viv kcjziit 60 m1n sltett.
Á KobásznáL f foglalkozásu edz beállitását tervez1k és reméI1k, bogy L974-re épiil
sportcsaIEokban helyet kapnak. Á v1v k létszánát 5Vr_ual renéIlk -melnt.
Pest merye!
M1nd' ssze a GEAO 40 v1v Ja JelentÍ a vlvá_qt. A nerye1 TS a vlvásra nem áIdoz. javagolJa,
hosy a f város1 nary szakosztályok létesltsenek k1helyezett osztályokat a meryében.
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Szabolcs aerye:
2o vív jukbol 10 n'1n sÍtett, a vivás alig éL. A hivatalm sportvezetés támogatást nem

nyuj t .
Pet1ig Nyiregyházán spoTtcsarnok létesÍil, ahol a vlY k helyet kapbatnának. A mogyej' szak_
sllovebsé65i elnok sziiksegu"o*[-ía[ná áq".rrigqetlenitett ed.z beáltitasát és ery sportlskG-
i;-iéi;*íte*et, amihez áz MVSZ segítség t kér1'

Sar>lnok merye 3

? szakoszbályában I5O vlvÖ kcjziil loc urÍn sltett. Á szu_r feryverekben er s. Párbajt r-
;-;;;;;- Íá-e]'á-Í. oÁztálvg. FfÍ t rcsapaÜa 5 éve van gry9n9!t'
Á szinvonaI tartás á|.oz 2 riieáélruoti"tt ed,z és <jnáll nív teron v9}nq szulkséges.
Fiigge 1enÍteÜi-;á; 

_aaná 

"-fi8á;táa;i 
Jerszoerény, Karcag és K1sujszáIlás viv sportjának

beind itá-q 6b'oz is.

'[olna negYe:
Sinonbornyán Jo v1v,i Jelerrtt 9 megy9.sportját, nelyb l- 20 m1n sített.
T.ilái;bi^i j íuÁ zLés teive,. ',; n1.ncs'] Céli a jeIe nlegi. neger sr1tése.
Va:r me gye :

2 szelkosztáIy t60 viv jáb 1 14o Ítrin -q1tett. Konoly vidékj. viv báz1s.
Fejleszbési tervlik er teljes" ÖnáII viv ter'em' az edz i 1étszám eme1p9e' a Y1v létszán
ioÓ Í]c'r:e val. eme]ése szeiepel benne. Sárvár, Ce1lclomijlk és K szegen'kivánnak vlv tskolát
beindl"bani.

Ves z p:: érrr nteÉíre :

5 szako$ztályukban fOo viv b 1 ;]oo rnincjs1tett. 1 f ii65etIen1tett ed,z , ijná11 vlv terem
a leger sebb vld k1 bázissá eme1i. Kienelku-d eredrnény n i junior i; rcsapa uk f . év'í
csa pa ba j rr oks ága .
Fe jl.esz bi:s1 Üervuik Kesz hely, Tapolca és Várpalo a esetében nen elég konkrét. BaIatonf ii-
reden ts rjtabilizálni keIIene a vivás heJ.yzetét.

ZaIa ne6ye:
2 szakosztájy és egy uttor házi llaalrkor van a negyél-len. !o vivojukb l 

'0 
rnin sltett.

Fej1es zbésii1- f ijggct],ln1tcbt edzob szeretriének, va1auiint ) uJ szaltosztály 1étes1té-qét.

Sornogy az egyetlen negye, a}rol vivác nincs.
I'ejtéá ztési tervÍ.ik eItilrányozza ery szakogzÍ;áIy 1étesltését I974-re.

A v1dékr 1 1ndult kezdenéDyezéí!nek helJet adva' valaE1!t 1átva 8 vidék vlv sportJá-
n k foltossáEáb' a ma5/ar v1vér utánp tlásának gzeEponbJÁb l' az tr{VSZ létrehoz g a
v ialék1 81z ottg áFot.

Áz els b1zottságl iilésre 197l tavaszáB ke']ai'ilt sor. Ekkor a2\ MVSZ f tltkára, a szak-
fel|ig-Je1 ég a foltosebb b1zottBágok veaett'i adrak táj kozbatást a b1zotbsá8l ta8oklak.
Megtijrtélt 9 vexBeDynaptáÍgk esrezLétése' vaLau1nl' a v1dék1ek o1uác8ol ák prcblénálkát
8u Mvsz felé.

A í. évÍ náJus 26-án DeBtartott íilés hasonl Bkkal foglalkozott' de 9 Btzott8ág ná-r
korlkrét J vasIstokhal Ís el á11t. 1ryl

- Borsod, Csongrád, Szolnok és Yeezprén kérte' lrogy magasan képzett f vfuosÍ szak-
edz tartson városukbgn vlv akadém1át.

- A vlv ed'z k részére magasabb edz l d1Jak negáIlap1ta-sát kérte.
_ Kérte, hogy pengék' gépek stb. 'lfeketell beszorzések klkilszijb IéséveI l.egál1san

kapLrat k leryenok.

- Á T1T. oszt. mirr sÍtésij vldékÍ versenyeken ne le5yen k teLez a vlllanyt r hasz-
náIata.

- Á TF-en a'bestneveI tan rok magasabb raszámbarr tanuljanak vtvást, hogy az isko-
Iákban v1vá.s ok atásra megfeIe1 aIapuk Leryen.

- Ieg_yen IT. és rrl. osztályu marya! baJnokság.

- Rendezz[ink Dunántril-Tlszántill vá1ogatott csapatversenyt.

- Legyen 1f1 ég -qerd[il gz1nten f város - vldék válogatott csapa verseny.
Á Vas meryeí Sz vetség javasolta évente Tersánszky emIékverseny negrendezését.

Fenti javasIatokb L az alábbÍak már negval sultakl

- Sz cs BertaLan; Szolnokon üartott vÍv bemutat t.
- Á III.oszt. t rversenyeken csak a d nt t ketl vlllannyal vÍvnl.
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- Á Dunántírt-Tts.zantri'I válogatott csapatverseny, vaIam1n a F város-Vidék 1f1 ésserdi'il csapaWersery a J v évi-vers"ry;apl"arua nar ué vuo áilit";-o"_suolnokonkeriil megrendezégre.

- Á Tersárszky enlékversenyt a Békés nerye1 V1v Szakszclvotsé8 fogja megrondo z,n!.

á vtdék feJt déséb.ez tovább1 tntézkedések szuikségegok. s?9clal1sta rendszer[ink rya-|:ll:Fr hog'y az élet m1nd'en teriiletén éveg' Éozép]_&' b'o;Áu;[áv;-f"iÍ;";ié I_ielvetetkészltenek. Ez a v1v sportra 1s ve 1thet .

Á n'egoIdand' feIadatok kcjz tt vannak olyanok, nre}ygk magasabb sztntgn, olyanok, &e-lyek az MIISZ szlntjén és Lqnét-'ol{9lok, nelyé[ 9 'í,erye"lcuel;;-;;;Ém'táiv"Éuá"' a bely1spor vezet k és. edz k utján o]-dhat k nég. Eiedmény áLt or íés''_ ;i;áil i'-;-ilág" belyénne8'besz1 mÍndazt, an1 t Ie eIvárhat .

Áz els kérdés az anwag1

rffi a jeIenleg fennált ellentnondás ke11 feIoldanil. nevezetesen 9zt, hory anyag1tánogatas az erednény fiiggrrénye, vÍszon eleonény o"^ ionát-x;ii -aráptanoá";á$ 
nélkii1.

pziiksfge-s volna a v1dék1-v,1:9"poTt ré-qzére. neghatá:rozott osszegti aIap ánogatás, am1a s ?a!osztályok nnÍ.ikijdéséhez. -qz[ikses -"laptlssze6et gáráotaÍoá. -K;ii;n 
, hod 

-'ááE"te"ozo 
teredmények elérése esetén ehhez er anrén}osségí p"B*íl''oÉ-já""iláoán. --'

Ennek k1doIgozása a távlat1 erv feladaüa volna. Az erre a céIya kaphat osszogo alMvsZ bontaná Ie a gzakosztáLyokra. Ez b1ztosl[aná á-ternekl_éo'oÉ-oÁ fáÍ;il!;tés, va]-a-m'lnü B ve.rsenyk ltségeke .
Á Mtivel désÍ M1nisztéríunban azt ke1Iene b1ztoslt9n1, Iogy az uttijr é-q k zépÍsko=lás.vÍvá"..P"gfe1e1 anyag1 a}9Po} Eaplg az iskotákban és tt T nná keret a város1r E9-gqel' terÍlletÍ -é9 orszáso" uttcjr és-kcjzép1skoIaí vivo n"jn"r"áá"n negránde'esé'". A v1-Vfu, nint k1enelt sportág elre 1gényt tarthat.
Ma TÉg csak az látsztk Járhat irtnak, hory 92 MVSZ ésdeményezIk f ijg8etlen1tett edz i áIláshelyék tétesltését és- a viv, -qportra kedvez bb sszeállltását.

a me6ye1 Szakszijvotségek kez-az éves kiiltségvetéseE mtnéI

/FolytatJuV

= ==========-===== ==========: ============ ==:c== ============== = ============= ========= =:============-==

vlv HIBÁD a Ma5yar Vlv 9z vetség blvata1os lapJa. Slerkgsrtl a Bzerkeszt BÍrottság. Szakszerktsl*
t6z DévÍd s ndor. 5lcrkcszt6: Slékelybtdy T1bor. Slerkeszt6ség: a Magpar Vlv BaÜvetsé5 hlvatalog be*
lyÍségo: 1054 Budqpest, Bosonberg h rasp r u. 1. Telefon: r14-800i r19-080. KladJa a sportpropagandc
v llalat 1146 Budapest, rstvánnezaL t 3. FeleI s kiad : Béres TÍbor Ígalga . * TerJesztÍ a tagyar
Pog a. El ftrethet6 b rnoly postah1vatalnÉl, a Posta hÍrlapttrleteibgn s a Posta K zpon t BÍrlap lro*-
d nál /KBI 1900 Pudapost, J zsef lládor tér l./ kazvetlenlil vagy postautalv nyon, valanlnt tutalássgl
a XEI 215-96162 pénzforgalnl Je1r6srá^nra. E1 flrgtés1 d1J féI évrc: p4.- Ft, eg sz évrc: 48._ Ít. -
9záaonk6nt kapbat nég a Bportpropaganda JegytrodéJá,ban l0Bl Budapes 1 B k cl1 t 57/a,
Egryonlr6nt: 4.!0 Ft. rndax szán: 26.922
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