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rlffil {ÁrmÁNr.

V. os opQrtl

YL osoportt

A VB teljes eredménylistája
Japán - Augztrla - Maryarország
ÁuT - JÁP L1t3
MÍillor 4) L1ndner, Nledernri1ler és Trmt 2:tr, 1l)_owe rahÍkawa 2, Muraf,a 1'Árakl és H1rat N0 ry. Á mérk z at YaJda FnÁ'vozo i 'BUN - JÁP L2r1
E-rd s Sándor 4rKulcsár Gy' és Schn1t j-Tt osztrÍog 1. 2 w, ,íL1ewe E1ral?, Jsp}xgwg }-r-Árakl ée !íurata 0-0 ry.-Á nérk aést Matakarne vezette.
EUN - ÁUT 7t6
{:}""tT:^9::t"1"u és scbntt 2:2,r..$d s-p. }r-1I]etve Miillel és ZobI-WesBely2-2t llndner és Trost 1-I. Á nérli zést D'Or1ola FRÁ és eáin-noll vezettefelváItva.
Á m rk cés rend'k1vril nebéz-percekeÜ szerzott a maryaI v1v kiildottségnok.
Fe{................;f,9J. nre1lett baladt a k t-ag.apg_t s cgak naey ná'[ázun udtunk 7t5-cis vo-zo éet kíhalool31 9.J, képes|égii lrenrér-eralt il[ilJ.tt kétszel 1s kett sveres go hsrcolt ki vositebt-poziot b l.
lz lÍ.osoport erednényot Tolábbnentokt I. {fl t pogttal én i2 ory.ént tr,{u.

K'eset l JÁP 
2' ÁUT 2 lt 19 .-tl

FÍunorsEág - Dánj-a - flenryelország
DIS - FIS 1016
Mlipster és Kenn1tz 7-1t Thorup J. és Fr'l1s 2-2,2-2t Hurme és Pohanen i-I ry.-Á nnérk zéet FaIb'
POL - FnS 1214

- Ílletve {hola és BtmquJ.s
BOlt vezs to.

1' 1l]-otve Áhola 2, Eurne és

Íllotve tr'r11s és Kenn1tz

Barbursk1 é MaMeJew
3lonquÍsb 1-I, Poranon

MatwleJew 1, Barburskt,
1_Ir l{tinster és Thorup-
A vÍ.csoport eredm.ényot

t-4, Wlech ], Grzynskl
O ry.

-N1glaba és WÍech 2_2sJ. 0-0 ry.
Tovabbngn ek , 

L: íÍft á 2L
L2

egrénl gr' z,
ll tt

pont és
n

vIT, csoport| Oanada - Irán - Norvégta - $váJc
nOB - 0ÁN 1ll5
Krogh, lloln'ann1 Mcjrch Dr 17)t Mcjrch C. 2, lIIe ve TáraaWay 2, Dansereau,Deseu'reault és Vára]-yay t-I áy.
8IIr - InÁ L4t2
sgtu9u és Kauter t-a' Brrotbolz és Logtscher 1-1, Ássadorlan és ÁdauÍatI_1' Paehapool ég Zarr:egal o_0 ry.
gÜI - oAN L4l2
Brotholi ée GÍ$er 4-4t nVequox és Kauter )-1, 1l1ebve Desseteau1 ésTátraa}ygy. I:1, pun*"reau- ás Yáralyay 0-o-gy:
A nérk zés dr. Nodecaky L su ]o velette.
NoR - rRá 1511
Krogh' N'oymann ég Mcjrch 0. t4r_'l{ijrch o. ,8v,, l1loWe Ásadorlan ItPashapool' "Adantat és Za:lnegar"0_{.i gy.
gUI - NOn Bt5
Eveguoz és G18_er 2^1r. Brotho1z és Kau;e.r l-r, 1lIebve Nornann J, Mcjrch C.és Mijrch o. I]1r Krogh 0 ry. A mérrcizee ; cueíci" ÍTÁ vezette.
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FBÁ r
Részlotek a kleaés1 táblán JeIzet nérk zésekb 1t

8'!l-E - NOR |tZ
Edltng, Jacobeson és Yon Eeeen 2-2, J nsson ]-' tlIobve
M rcb 0. 0*0 8y. l mélk céat Pascbon BRD veze te.
POT - GBR 9T6
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Ncrnann és
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URS - ITA 9T+

l[ijrch Q' I*I' Krogh éa

)t Honkyns 2* Bourno 1Matw1eJew és Nlelaba J-\t BarburskÍ 2' W1ech l' lllo vo PauI G"R.
g Johnson 0 ry. Á nérk zést Malacarne ITÁ vezette.

HÜN - nou Bt8 /6a-6?- találataránrygl 6yov HiI!{/
Erd s Sándor és Scbnltt PáL r*rr dr.n'on;nresÍ ée Ku1csár I_1 5r.
A nérk zést Di0r1ola x'RÁ vegetto.
Á rendklviil 1zgaLmas nérk zés táb]-ázatal

SzabPáI,45I,L5
TstrateAlexandtu 4 4 5 5 2 18
BaraganrSrStlE
Ponsraz 5 2 t 5 2 BLr 62

Ku1csá_rCty n 5 5 5 i ]- 16
FenyveaiCsabadl. 5 5 r 5 1 18
Schn1ttPáI 1 2 1 5 , L,
Erd s Sándw 5 1 1 4 1 L,

A uérk zés uegnyerésé utols két vÍv nko Schmttt ég Erd s Sándor kÍ iin kiizd képesa gé-
nok k<isz nhetJilk' ak1k lgarrá.r:o a alrb l hozták víllsz8 B 1y zeIrnet Jolent pontokat.
A ronánok ugyanls 8t6-ra yeze toJ<' a naryaloi<nak n1ndkét hátralev assz t neg kollgtt
nyernÍcik, h8 tolánn alrartak korlilnl- a lesJobb n.yolc kcjzé. Pongratz nár vezetett Erd s
Sándor etlen 4|1-ya, amÍ annylt Je1entettr nosyogy tusr V88Y egy eg'yilttes találat ese-
tén a ro ánoké a gy' zeIom, de Erd s el snor G&y'.,tnlÍte t, aztán eItalálta a k1 iin erdéIyl
Pongratz kazét s a maryaI vezet k feIlélegeutekl az L97o ta dladalnras naryaI párbaJt r-
oeapat nenr eeett ktl
TTÁ - lI]-{
Pezza 1t Bertlnettí és Lcry 2-2, Gran1elÍ 0' Ilietve schtel és DcjrfeL 2-21 .{hnen 1r Mengh1
0 gy. Á mérk zést Udrass vezetto.
SUI - AUT 8t7
G1ger }' Kauter és loetacher 2-2, Evequoz ].t l'Ile vo M[iIIor' Trost és Zobl-Wegsely 2-2,
sledernríller 1 W. A nérk zést DJekowskl BUIJ vezo to.
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FRÁ - DÁN 9t5
Ércot +, woirí"t' 1t Jeanne 2rlemoigne 0' 1lle ve Frtts és KomnLtz 2-21 T[orup J. I'
Miinster o ry. A mérk zést FaIb RoM vezetto.
URS -'SVE 9t2 /Neryeddont /
r.,uÉomski- 1r-Paranan i, Modzaleesk1 és Va1"!9Y_ 2_2, l1letve EdlÍng 21 Jiinsson1 Jacobsson
és Von Es-q n 0_o ry. Á mérk nést Muresanu RoM vezette.
l-u*t neglepetés-élmaradt. Á svéd fluk nélyen fornájuk-u}?tt vlvtak s a sBcnrJet v1v k
nn'agab1ztoáanl rorenyesen szerezték meg nagrará.nyu gy nelnliket.
HilN - POI, 9tZ
Érd s sándoy 1, Kulcsár1 Fen;rvesí és Schnitt 2-2, ÍIletve MatwleJew és Grzynskl 1-l'
Barbursk1 és Nle1aba o-Ö ry. A nérk zést Malacarne fTÁ vezette.
Á maryaI csapat 1s meglen t s k nnyedséggel 'Jutott a kijzépdtint9u9, n1után vÍsszanyorte
h16gá"atr-,agát-az eI bbÍ nérk zés ÍzgaInaÍ_u án s ant a renrényt keltotto' bogy helyt fog
áIIn1 lsmét a d nt ben.
lTA - SUI 9zZÉártrnottr és Granterl )-)t Pazza 2, lcy I| lllebve Brotholz és E'vequoz I-1' Glger'és
Kauter 0-0. Á nérk zéÁt Kfupátt Rudolf vezetto.
A j képességÍ.i evájc1 csapat-som tudta neglsnéteIn1 ntinchenl fényes szerepI siiket a aa
olászoL j rornábán, egyie javul f ormában vlvták k1 ry zelmliket.
BRD - FRA 8I4
Peter 1, Rehr é-q Heb.n 2-?, Szepes! 1 gr.r 1IIebve Lenolgne 2| Plcot és Jeanno I-1'
Wol1netz o g. Á nérkozést l]dras URS vezette.

HUN-iIRs 816 /Koaépd, nt /
Kulcs ár W z 5 2
Dr.Fenyvesl Csaba 5 2
Erd -q Sánd or 5 0
Schnitt Pál 5 5

Lukomskl Boris 4 4
Paramanov SaergoJ 5 5
Modzalowski Vlktor , 5
Valetov Igor 5 1

I225
.2+.
2'
52,5
tr)q

110214
27
181445
4L'
1L7
0L5
t6Lr58

A mérk zés MaIacarne ITÁ vezette.

BRD-ITA Bt6 /Ktjzépdont /

Granieri Nlcola 2
Éérru Job.n 5
Bertínett1 Marcello !
r.,oÍ Francesoo 1

Behr ReinLrold, )
Peter Joachln 2
Heb.n Jiirgen 5
Szepesl Josef )

Kulcaár Gy zo
Dr.FenyvesÍ Csaba
Erd s Sándor
Sctrmltt Pál

Bebr Reinb'old
Peter Joacbin
Hehn Ji.irgen
SzePesí Josef

A rnérk zés Vajda' FRA és Mure;lanrr RoM vezotte felváltva'

ffi?;ITnu,'t3'"áIjI- :'":E}{í:*íu' 2-?., Va1etov ] ' ÍI}obve Gran1or1 2, Bortlnettl és

Pezza L-1, Icry O 5r '
i-Áo"xozeÁt r-árpáti Rudolt- vezette '
SvE - PoL 9r t /Y-vt'-h"-ly ért/
EdtlnE és Flodstr n )-1t'v'."b*á*o 2,-J-o.nsson l-o ÍIiebve Grzynsk1 l' Barburskl, l[atw1oJow

;;' íE";-o:o- ._Á_,oé"É |zést Tepsan RgM vezette "

525 t L7
455 t L9
At 5 2 tB
54-, 2 6 to 64

555 I 18
Et z 2 14
i2 5 z L1
12,J6

A mérk aést Udras IIRS vozette '

Á két k zépdtínt nqry er k ktizdelné bozta. Á BaryBT-szovJet nérk gés naryon ollrÍrz dott'

mert a ma*yar ok ?r6-_os ""aojJ-iér*ié"eoái-p"nv;;Ei 
a"-i;i;*onov lépgtt a_pá_qtra é*q Para-

monoV bokasériitést s aeoo"oJti.'i';;;;Ía;-ka;iyguunan üi'g"r;itr.láy a szábáIyok érte1-

m.ében helyette Karagian vru ii ooáurr. Á;a;ka"rért uegíill;lry:íl^ Íerto 5s?-!e és ezzeL

a uy ze-Lemme1 a masra' """pJi-8;6'á"áoyo 
w!uuy*et arátott.Iéger sebu ellenfe'e foltjtt s

urÍ- gondo'tuk t1 okban, ^hd;"""ááo[Bu"í,-""i'emotek 
o"*_ioeJák .tegakadáIyoznl az uJabb na-

*TaI v1tá6baináL"áa;i;'sáii"o-.] ;#";éáuáo-iái uo'téntek-iovább a dolgok'

Német Szov .KÓzt, - Ma5yarorszá6 Bt5 D il n t '

4r5z 2
,r5' 0
ir,Z 1

4r5. 2 5

5 2 4 5 2
, o?, 2
4r,2,
5 4 i t
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sÜI - I'RÁ 9t4 fv-vl. belyért/ _
Eveouoz és rauter')-r, ctgér 2r-L9eüscb9T I' 111etve Marchand
Pi; i-o ry. Á mérk zéát GáebeI-DDR vezette'
svE - sUI 8t? fv-v]-. heIyért/
Edl1ng }, probstion'és V.nááá'i-z-2r. J p.ason 1r.1llotve EYequoz 7l Kauter 2, Gt8el és

í""I"!nái 1-I-ry. A mérk6zést Pekackl PoL vezette'

V é 8 e l o d n é n y' 
}: il:ff:':Í3;;u^o''ársaság
,. BzovjetunÍ
4. Olaszorazág
5t svédország
6. 8váJe
7: ;;--ááquo T"enrye1ország és Francla orazfu

2r Jeanne n Len.oigne 1-1t

EryEETEK frÁGY DIJA-44I Évr cogaBmc*I VIIÁGBÁJNqKsÁqary

Eryénl velsonyekonl Lo - ? - 4 -, - 2 - I pontozás ezelÍnt
Csapatvergenyekonl 15 -Lo-7 -5 _1-2 pontozás szorÍnt
/Lg65" évÍ Pfu1zs1 Eonglessaus batározata'/

IIRB EITfr I{sz.,K ITÁ sIÍE FR[ B0t[ sÜI CIgE ÖassegPOr

10 27Férf1 tr egyéní

Férft t ! csapat toL5 42

Nltr egyén1 IO 11 27

N1tr csapat 10 L5 42

PárbaJ t r egyén1 L7 27

PárbaJ t r csapst 10 L5 42

tard egyéuÍ u 10 27

Ksrd osapat to t+2L'

Össznsnn r 7L 17 28 20 18 t7L7ffi 2X6

7-5-+-1-2
UBs Iilff ffizK I[Á

1 -"es pontszrÉmttás arerlnt
BT,A FOr. Pn noil gur cBÉl

Férf1 g o$f,énl

Férfl t r csapab

$ í t p e5yén1

N 1t,r osapat

PfubaJb r ogyén1 24
Párbajt r oeapa l+

K a l al eryént lc
2
?

Katd csapat 5

I1L2Ögszmnnr 4tr 4r- 20 t4 L2



Fiu t r: Indult 2, f /2 I.o
Kozépdont be ker'iilt : 1. csop. :

2.csop. :

J.csop. :

I-FIK VERSENYE:

Dcjnt er'edménye i 1. Balla Z. VME, II. Rakovezkí HsE,
U.DO., v. naltá B. \nÁE, \rJ. Lacz;FÍí
VME, TX. Klement ESE.

(FoLYTATÁs e 24. oLDALRoL)

, Io II.o., 4 TII.o., 9 W.o,/
Kl ement ffiE, Laczk fn/m, Eetényi U.Do.,
Benk BEAC, Magyari ESE.
Szabo ESE, Balla Z . VME . , Szirmay V[íE,
Méhes In]m, So s BEAC
Rakovszki ESE, Balla E m{8, Koltai- WE,
Váradi BEAO , Kéz:; U.D0.

Pusztai VME,

Sárhid1 U.D0.,

Égeni_ BVsc,

1II. BaIIa, E vi[E, rV. Hetényi
\fME, VIf. Koltay \ndE, VIII. Szirmay

Komonyi VAS.,

Kovács HsE,

Mészároe EsE

SzékeIy BVSC'
, VIII. R bert

Ktjzépd Dt be keruIt; 1.decp".: 
*iooi"o*fut' "fixí3#'foD"t}: 

efa1vi Ü.DO., Lalék EgI'
2'cBop. : ifs}'-{$:.'."i!l'iÍ'T'' Glovátz Es3, Dézea1 II.D0.,

.c6op. : PellayBl$at 
#E$l.".t^.,., 

l{oltos EsD., Variu Ksr, sEtkorla

D nt eredoénvej I.'}íuhl _vÁs.' II. naDpE1 U.Do.. IT:-::--:j:!:9=l- í] iií-tíaur.ríi u.Do.,'-W. FáiÍái Íis.lb'"llr.váit,i".'[sr]'"$?rflB ro*cruESE, IX. Mono EE.

Nitr: Indult j4f /L f I.o., L2 I.T.o., ))IY,o./
KÖzépdorit be keri.ilt: I.cgop. : SzékeJ.y BV'SC, Bakos ESE' Sir}ruber HSE,

Monori BEAC . Makai U.D0 .

2.csop.: Boz-s ki U.DÖ., Mark czl KsI' .Robert BnAg
0y rfÍY Vás. , Bala BsE.

1 .csop. : Caernus ffiI, sallay Osc, Krámos U.DO. ,Tokár vtr{E, V1sí vAs.
Dcjnt ercdrn nye: r. Cserlus Ksr, Tr. Bakos qsE, rrr. salray Osc, rv.V. BozeÓki 1].D0. , vI. Mark czi KSI, vII. Krános U.DO.BEAC, IX. Sirhuber ESE.

Kard: lndult)7f' /t f 1.o., 1of II.o., BIII.o., IgTs{,o,/

Székelyhidy T1bor

//
E GYENLŐTLEN t<Üznn r'nu
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v]LÁol(urqA lYIlHt'lE]l FEoYVEIIHEMBEH
Fz év náJusában Pár1zsban negtartott FrE kongresszus hatfuozata azerÍnt, a J v ben

nlnd a négy f egfvgqnemben kl1rásra keriil Y11ágkupa ' aneIyot fegyvorlnem'enként'az év leg_
erednényesebb v1v ja fog eInyernt ' varyí-s a FIE hlvatalos rangltaták els belyzettJeÍ.

Férfl t :lben a f:ranc1áF'_!q1. t rben.az oIaszok, kardban a belgák' párbaJt rbon Pe-d1g a sváJc1ak váIlalták a k1Írást és aJanlot ak fei vándold1Jat'
Á Y1lágkupák oda1télése évente a FrE htvataIos rangIÍsta alapJán fog nogtiirténnÍ.
Á rangILsta tisszeáIl1tása az alább1 pont ozfu szortnt tiirténÍkr

He lyoz és Iregutol.s YB vagy
o11npÍa

EL n' évÍ VB
vasy olÍnpla

ltÁt|

nk,
kateg rtáJu
versenyok

I.
II.
rII.
Iv.
Y.vI.

Kflzépdiint

12
r_0
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5
1

24
2L
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L5
L2
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pont
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5rÍ
4W
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2il

Mlnden vlv náI három RÁ'| kat. noazetEtill V6rs9ryon elél olodu' ny vesanek flryolen-
be a fent1 pontozás ezerlnt. /^ háron IegJobb eredn nyt./

Ögszpolt9zám egyenl ség asetén az a vlv keriil ol bbne, ah1nek a legutota VB*É
-l-obb az. otodmér.ryy". Ennek e6yon1 aége esetén, aklnek a7' eL r' éví TB_n Jo6b az e.nedné'nye'
lTa_ ennek alap ján ls Pantszá,E o8-yenl ség narádna t QZ esetben az 'lÁl' kati ve.rsenyek j obbbelyezéseÍ dijnto[ek.

Párba.jt rben
Hary dlJ Bernlíartlni I.ond on
Bpreaftoo MÍIáno
Hona1 PárÍs
Martel [upa Poltlers
Város1 Kupa Eoldenhe1n

Kgr{bap.-,
MartÍn1 Briiseze1
WolodtJovsuS Yars
HungárÍa Budapest
Yfuosl Kupa llamburg
luxardo pádwa

. A vÍl9gkupa bevezotégét. nÍnden.feg;rvernemben tjrcjnmeI kelL iidvcjztilni'ink, mor ez o8yhasznos e]- r:e .1épés.vÍv aportunk f eJ 1oáztése érdokébon. Nem k taé6es 1 hogr' "z'á vÍv ki'LsarkaILnÍ fogJa aB évkoz1 versonyeken vaI mtné1 Jobb orednényet áreréséío.
Kovács PáI

n rlBmtnr
A Spor propagand.a Yá}lalat kijzl1' bogy InpgrÜ osztálya s SportszerbolbJa elkciltcjz tb az
V., ZrinyÍ u. L2, szán al l az V. I KmsKFiMmTI utca 11. szájn a1á.
Au iizleb- roggel I/2 9-L7 rá1e bart nyj.bva. To]_ef onl 186-824.

ATI{E!ruŐL - MÍJNOIIENIG. Eazei- a cÍmmel Jelenb &o8r mÍníformábumban a Sporbpropagancla VáIla-
Iat loguJabb k1ad.ványa. Á krlrryv a'.nagyar spprbol it oI1mpía1 ored.nénye1b ísner:bebi 1896-
b l napJalnk1g. A tobsr'eb s k1v1teIii kÍad.váhy nerncsak a sporbked.vel k kcjrébon, hanom a
nín1k nyr 8yuJt k népes báborában Ís s1kerro sgámíthab.
A kcinyv megvásár'olhab ' llletvo mogro'ndelb.eb ,a Sporbpropagand-a Válla1ab TerjeszbésI
Oszbalyán /Bp. 1081 Rák czl ut 57/a./, 40'- Ft;os áron.

6

nAn ka eg r1áJunak

Térfl. Í$rbEn
Mar 1nt PárÍe
Ronne1 Pár1g

szán1Üanak aa alábbl ve.raenyokl

F {-P *bpn
Mar lni Torlno
Várros1 Kupa Giipp1ngen
Esperla Com.o
Jeanty PárÍe
Blelorues Kupa Mlnszk

GÍovann1n1 Bologna



TÁBoR IslvlNt ^ -gtovannini
Áz Olesz vivó szövotséts és a Bologla-l vtvóklub rendezésében Junlu€ 2-r-á!

került 1ebolyo1Íüó€ra a nrrlT. coPPA lUIGr GIoVÁNNI}ir ne4zetkózi féÍfl tőlvérsery. L946
óta a Yl1ág e5l1k 1eg"na6yobb velselye ebbe! a fe&rverlenben. tr[ilt 1sÍoe.reüeB ' a ki1rós ér*
tolnében 8 kupáb vé81e8eae! az a v1vó lyeIí el' ak1 solreDd nélküI LÉ_ron6zo! lreglyeIl a
velselyt. Eddíg a vgr8enyÍg ez esleblen vlvónak 8lkerüItl Eduardo Ma!8Íaroütínakt gk1
I948-ba!' 195o-beB és 195l_ben szerEott győzeln'e1vel Yéglegese! €1lyg].te au 5 éYvel koráb-
ban a lap1üott kupát.

Áz olaaz v1vó szövetgég I95r-b1B uJÍa k1Í!Ja a nfu bagyonáryo88á váIt en1ókver6enyt.
Az6ta - bár ElBdo! évbe! Eeglendezték - selk1nek Ben ts1keIüIt neg18üétel!l'!úang1arottl_
bravúrlát. Két vexsenyző azonban kétszer áI1t nál: 8 győzellx1 enolvényenl a lens.e! T1totd
ncryda és a nÍ örök1fJu bsJloklr[k' dr. Kanutl Jo!ő.

Kiilö! érdekessé8 voIt ez alkglouüal' h ogy n'1nd a két klváló tőfvlvó ls résltvott a
vorsenye! és e1ldkettén anblc1onálüák a YálalordíJ véglegos elhód1tárát. ÁkÍk ÍBeorték a'
61nu1t 20 év v Ívóereahényelü' !'1!de!ekelóüü a két 1'efselyzőij f1gye1tékI feltéYe a kér-dést' v8Jjoo nelylküknek síkerül herEgdszo:: Ís negnyernÍ ég ezzeI végIegesen b1rtokbs
venni a 8_yö!yörü ezüstselleget' nelynek külijo értékéü aalJa az a té!y. h ogy sz uto18ó 20
év legktválóbb tőxv1vól vésették be loveikoü a Ber]egbe' nint egy-egy évI velsory gról-
beBeBakupavédóje.

Á két versenyz ls ti.rdta, hory az érdekl dés kozpontJában áIlnak. J I tudták azu 1s,y a% ellenfelek Íg nag_yon fÍgyelnek ráJuk. A két versenyz sporbbarátÍ kapcsolatára
1eT3 

' 
bogy m'ár B Yerseny elején odasz ltak erymásLroz: "Azt klvánon, ha nonr én, akko-r,ril

hos
J"1
Ten

.A veIseÉyer tijbb !!1!t 1r0 verEelyz Índult. Eláryzott ugya! 8 sEovJet válogatott 8ar-d8!.99.-9 th'e z ny Í6y ls.lgon er snek Í élhet vott, !!!ek lltuÁztrál s Já eleBe! 
' 

b8;EtenlitJiik eeg' b ogy negJele!t a beiJes o1inp181 araDJ.éI,nes lelgysl csapat Pwdáve1'-azé]en' az olinpíal bl'oozé$res fralcia csapat Talvard-dal' a kupe nult évi gJ,i5zteaével es8z ol1nplal egTéll dtjlt s No91-1a1' a kitiin ronán és NszK csapat uag.jatvái. továbbá !é-
bá_ay angol, osztrák, .tugoszláv velÁenyz beInészeteBe! a te1Jeá otasá_élgÁráa, tisezeEonkílelc nen'zet legkÍvál bb versenyz i.

,A két_'r1I,áIls versenJ.'z azámára az e18 8eleJtez fordu] k lem JoI6!tettek k@oh.8bb
!!993l{: *1"gk9!' versenyz siná!' Ju ott.el e legjobb.eB, naJd a legjobb zi Éaie. ka'z,- 

-

e6ekt]en a foIdulÓkba! elBzelvedt k egy-két velegéget i8' 1gy Jencl,á lengyel D8browáki'ée-az'erEoI.Paul^társaságában ) gx. zé1en '2 vereeéggel 1utoÍ-t a le6j obb 2 tozé, 'rgf,ltold sz olasz GraB1eri és Ka&utl_ lá8z1 nellebt 4 gy zelen 1 veiéeéggeI tettrj neguryalez . A legJobb 24 kiju tt 5-lelglre}' 4 nsgya1 veiáeuyz volt' Ígr"Eu laja onÉeppln aklizdelen lencaak Jelci és wltolal' de-s két csálat kiiz tt- is élegen florv i. - Jri__ a' iegi ol_
!9! 11919!19 9gyiittea részéré' a iendez bizottÁáa egy kíjli'! d1Jat 1s titi1"oil' Jry-;a:vapylalapzaEotl aLlÓ slolyoru bronzsEobrot. Á le!ryel csap tnsk s Ye]_.Be!y!ek eÉben e sza-kaszába! néÜÍ el lye volt' DeIt k te!' nl pealÍg négy véreenyz vel vo]tunk nég volseny-ben.

_.A legjobb 24-t 1_!é8yeB. csoportokban folytat do t a'velsely. Áz e1lelfelok e]:.6Je' aIeldsze! szÍBorubb volta' a. kijzd Inekeb a korábbi&k!á1 J v81 éIésebbekre téitér, u$,-ery
{.zeL n!ek' Ya8y veresé8Dek' de nég ery-ery találablak Ís negn bt a JeIe! 8éRé a*l'o-*

:::b.J.llls '::".!9"!! 9!91. Á cBopoTtbeosztís szee-zélyo u8y hozbál ho5l Íenc1 cso!ort3ÁbanDeo vo]. '-Lellrye1 verserryz0' lÍozÍe_jowsk1-cBoporbJában len volt nagrár versenyz ' woÍaacBoporbJábs!_ vo]t szab sáEdorl Kalrutl T.á8zi c oportJában Godel] ertoo r"iu'li ce porE-
Jába! volt Martowlcz. E fordul eIednénye' vaslíE'a t zépaoottioJ'vJio -jutL" -ig"" 

o"ry0értékben befo1yás01hatta a caapabok tozc;étt íérseny ereáolonyét. ro"i 
"i 

l 
"r 

tl"[ogy a len-ryelek el r fordu1 ban szerzetl 91 lyét bohozruk eá t uu na"syái v;;;;;y; - [;I;r ]"on a t3-zépdiinb be' nlnt 1e! Je1. A végao gr iolee rt ugy nl's er.oor ár-.ÁÁL-;-i;;R;;i: oIasz ésna6rar csapatok Ye'oselyeztekt az Ígen er s franéía csapat.8 vár ná1 g'yenBéB Án'ezerepert,cBak Noe1 volt a kiizd k kijziitt ' a ijbbl' r lvard és táisal lréJ Eild Ei;;i";k.--
Á_ !9!q91 e két csapot-.kciz tt1 versergésbe! !eu hozot diint foIdulatot. lÍLldkél'csapalboI b Jna!-bárlr ! keIii1tek tovább. A-len8ye1 csap8tb 1 t iesett- oáur ws kl_-és Marte_w1cz, a naryerok k ziil pedÍg szab Sándor 'igen.-j viválsai, a" L""é" 

""á".'já"3o"r, noii-vorseuy utáa, ni!1nállg_ kiil lbgéBge1. Soká1g enÍékozetes nárad 

'i: 
;"-;;_;;;;áia. anelyeta' !a8y Ilv9.I1aJ trclyda elle!.vivqtb. 

^z 
aaez elejé! rasrog vÍvássat, szep akcíoÉtÁr éá_-oKos aKtlkaval_ragadta 4agáhoE a kezdeoérrygEést' Eryné.s utá! !1tte 6e taiálat Íi,. Puh8.nosszu loDo cselea aEad6sa1' va&r poIédriposztJal védbebetl lek vo1 8k w'l told 8z "ná!a"lz ered4éry hal4sTosaE 4s1 lett. ÍzutÁr ezoiban á korábban alkollel lee!"háj[;it akcÍ kbak1s pontal'lanság cgriszotl'..ol-ya!-9zereocsétlen e.et ls erfforauit, ri o&-á-áyo"ior ii"' ti-dolgou ott cseÍr1-poszt' 9n1 xrltold hábára irányult! ]ebaj1a8 ntatt reÍi:entfie tÍDYíltralle Eozé talá.lt és t'er@é6zete8en é.rYélytelent Jelzett s gép. Ezek után PutYl ,kisáé iet-kl]eg negl!8ott.és J v1v .e ellenéro ktk8pott éi k1eeetb á iovánui r.ij"J.t 

"ii,r 
r ' Ánénnvl -be! ezl' az asez t noglyer1' Je!c1 Dagy rti'áltse ná_r itt eIbricÁriznÁtliti_viri"á'J-tii"á6 í'

Y eIggly zéa t 1.

Á kéldésék tehát a kijEépdijlt 1g seEllt sen t1sztáa dtak. volselybe! volt oé6 a két
9.?!"p-9" 8.két !ag-J 9"9ly99.' Az o'lász csapat ld ktizben ktesétb ái-ái"o-náiyá'T Ya]c kiiz-oetenDol' nlveI Ie8Jobb l2 koze oér cgak eryetlen ve.rseoyz Je .iutotb.
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Továbbkeriiltek t

A/ Behr NSZK 2 gY*
Niculescu ROM 2' W,
Klesett l

Wwda POI 0 5r'
Kamutl L" HUI{ I gy*

Ime & dijnt tabelláJat

B/ Marton I{UN
Kozie j oskl POIr

Klesettl
Noe I n'R.A
BrunnÍges GBR

g/ Tl-u 80ffi ?- g.J.
Dr .Kannuti HUl{ 2 By.
Kíese t a

Godel FOL
Dl Loreto ITÁ

,
2

SY'
6Yt

lz e1s cáopor ban a K8nut1 I,. - vryda oérk zésre Eég aEkof keriilt sox' nlkor n'ég
lem altjIt eI g toirábbJutás kérdése' lg]/ ez az assz 18en éralekes volt é9 nagy f1gyelnet-
kelbett. Í/acl gyozeloe wttold.relét ázt elednélyezte ' 

hq3y a ÍiYátÍs kleset a kupa végs
eInyeTéséért f o_ly parbarcb I. EzzeL eryi.ltt Jelelt s el nyb szereztiink caBpatkiizdelombe!
1s."A bsrnad1k cioport néIk zéseit ktsérte e legnasrobb f1g_yelen' Itt vo]t e leglzgeIrna-
;8bb 8 Ei.izde] en' A_cBDortb 1három \'e!seo.yr szérzett két-két gy zelnet. Á roBá_o Tiu ne8-
lyelte lengyel GodeLelleni n'érk zé8ét' najd fiivld ld elatt 5to-rs végzett JeDc1 e1le!.
trikapott v1siont az olasz D1 lJoretot 1. $bben 8z assz ban már 4sa-re vezetett és.ba !ye]]'
n1ncá holtvereely. Jelcl uByaliB a EáaÍk két ellelfel t Ie&r EvB D'egsz Tez e 8 Két ry -
zelnet. anl Tlu bÍ l,orebo ellea1 $rcízelne esetéD 8 bovábbJuté-st Je1e!lett6 vo1n8. Nea lgtrI
t rtént. áz olasE Íiu rÍ s1 1e]keáedésse1 az aBéaz olasz kiiziinaég blatatása nellett n8B-
lyer e az assa t s 15r bárnas holtveraeEy áIlt el .

A sz bályok gqer1nt a hottverselyt soreolás eJ zle ro.eg' nelynok eredlrélyeképpen Tlu
és D1 Loreto lépett el ezijr pástra. .Az assz heYes kiízdelen után a r onán fíu nyerte a
lgy Jelcllek az_olasz v1v Yal kelletl' el EzijI vÍYn1a. Anenlylben sr '' továbbJut' ha k1-
táb, rtuval kel1 nérk zlle. Es-egy 8Jr zelen esetéE i8 toYábbjuthatott volnai ne.rt aE
Íná xe a leR.iobb volt. Neo kelle!t e-onben sokálg izguln1, e6.rr az oIasz ellelfelét a
kezdotÍ fe.l:ie.l nellettl kiiEate1eD uté,n 5tr-Í9 le8J/ Ete. rsr 8 Tiu ellen1 néIk zégro náÍ
}en volt siiixség. riiltiink 1s lekl' n Tt Jelcilek nen lge! fekszik a r on'án versonyz
s\1lusa, in1 negnuta ko?ott az eL6zi3 5ro-ás Yeresé8ge1 végzrid !réÍ k EéB Íikijn .

/ l a nt ue tdr:át 2-2 r@á! és llag5rar' e6r !éuet és egr lengyel YerEelyE jutott. A
osapateTedoény szeapoltJáb l 6zzel eld Lt a velseoy a narya']:' cBapaL Jsvfu8. Nyllt volt
azoiban az oqyénl vérseny két vooatkozásbaD i8l kl leaz ez l97r. évl sI EteB? S1kerlil-e
JolcLlek gy ziie és ezze1 vé8érvélyese, uegrryeTlle a kupát?

TluMlhail ROM X I 5 1 2 4

Marton Isüván HUN , X 2 5 5 ,
Koulejowskl]'. POTI 3 5 X 5 5 5
NiculescuROM5?"2X5,
Dr.Karuutl Jon HUN 5 1 2 1 X 1

Behr

4 gy* fI
IilV
IIIYI
2 N IV
lr il -f
TJ

DBR54Lí 25X1|1 ITl

}1olWerseny Bz els Lrolyértl
Dr'KanutL Tíu 5tj
Á dont kezde!e e1 bt a kozépdont ben k1esett r1váIis WÍtold odaau tt Jenclnekt

'tJencl-, Bloritok! En mtáJ nonr nyerhetek, szintén k1vánona, hory Te nye.rJéL!l' Az 6gy noII!*
zetbeI{ nnérk aésekb 1. Ti.u, ÍIIeWe Karnut1 dr" herLll ki 5r ztesen' Gy aelernme} kezdott a
nénet Behr 1g. Á folytatás máJ nem volt a legkedvez bb Jepct számérra. Hamarogan suembe*
keriilt a stilusa mlatt ke]-lennetlen [luval. Ez a nrérk zés aEonban korántsen i/oIt már olyarl
eryolrlalu, ntnt a kozépdcintíjbenr de látszott, hogy Jen nem tud .1t keadenl elIenfe}ével.
5iz-re gy z tt veszétyes ellenfeLe. Ezt kovot en azonban suorgalne-qan gyiiJt gette gy -
EoInelt á német gaínek képvlseL je, Beh.r, és Volt olya! perl dusa a vr.'rsenynek, aaJ_koI
háron gy' zelerqmeL á1It veregé5 nétkiil. jenci nary akarat a1 és kct:centrnálássat 1épe
pástra-nÍnden továbbl ellenfelo ellen' ntort nagyon Ie&é}te' brosy az egr Ye"re.q sét a o*
váunÍakban még korr1gáInt Lebret.

Marton P1stl; a donb más1k nag_yar résztvev je, szeretett volna .qeg1ten1 Jencinek a
gy'zeton k1v1vásában, d sajnos' a ve.rseny végére e]_f ágadt, Nom mont neki a v1vás' bénÍ-
Ibtta t a nBffi akarás é-q sém Tiutr S Itr Beb.rt, a veszéIyos ellenfelekeb non sikor,ii}t le-
ay znlo. Osak-á lengyol Koz1eJowskl el zte ru gl an1veI a caapatsy zelem suempontJáb l
nag:yon hasznos nzolgálatot tett.

A dont nás odik fele sok lzgalrnat hozott. Kou íeJowskt 5t1-ra nyert TÍu ellen, Joncl
pedig ugyantlyen arányban Behr ellen, Á trág;rop fontos [tu-Be|rr asszÓ 5tA.-es Tlu gy ze-
ienn I végz dot ' lsy-a verseny végére klalakult a holtverseny Tlu és Kanut1 koz tt,'Ez
alkalommql aaonban valanl néuq kovetkezetL b'e és nen Ísmétl dott nreg a kcizépdont d- és dcjn-
t bell mérk ués.



á bolwerBely elötü1 sriinetbe!' n1ko! 9 terenbe! sz1dónikuB lenekar JátBzot{' Íenci
és Puty1 8 kéü veazteB """i6[_j 

áiá iötT"-'_'iegis. uroa"ory1a!. tudtuk 
' . 

h9er J"|91:9k'Yáltou-
tEtn1 i.e11 s korább1 ret "áJ"otá'i"áiÉár*ii 

Bt[ takt1kó!:, An1 a t.kÍÍka -heBY á1as z tását 1l-
i3íii.ii'árá^iéi*éá_"_Éóo"i[áiiéteá_itirei"t""!ek b1zorrYult - B ebbe! 1gen tras/ 6z9lepe
volt.a'tTaoájc úr,'-nak /9z;^;;;;;;;""ö;;uó-éáráórnat,z._Az e}tenfél nyuga lornna 1 teklltott
8 nérkőiés eIé hoDf1tár'.1-táiiiái.'1oátÁt'-sgb Eanutt ar.-nak nen' ?ekszlk T1u stilusa
és nildelt arr. épÍteütek, i;ö-;;'" jil;_lárÁifozo sen fog BáÁ exednényt rroz!1' n'1't az

e1ózó nérkőzések.

Áze}képzelttaktlkakÍv1tele[eBterlYolt.Je!c!néeaI0évvelelelőttitrgEut1
.lu"ot^í"" iáőáiié iii"i. lliiá;;"iá"a; ála;a i, -iínaen ceeo6 vérével *yőzní akgrt' é6 nÍn-
ateD ÍzotrrostJ8 "og"o"..""*3ááii 

átáiátao"r.. Ákarata és aáfo'saerÜ teáhn1kaÍ tudá.s8 d1ad8I-
EaBkotlotü.

A kLzdelen két fergetegeF KaEut1 fé1e p8tlnaldós' Ba'1d f1e8s tá!adá€E8t kezdődótt
e" 'ria[áiiá 

_iöriÍáttá r''éEiáiöil;_i;"É-; -";intá ráj táuan - rn.lltott leÍohaDó tanadáB ok

reodk1vü1 Boglepték ri"t.'ÍáiB"áii"áít_ta'iá;=Ái.llü-[íál"-p"ouaita kYaÍtta1 bár1ts!Í'.
Jenő Á1ker.reI feJezte.be ""'i_á 

la'ááa'ai_tÁ ' l k1s ^nEslra! 
ü9! 9T_"_ ?'^9;:_oe 

zetée utá'n kis-
Bé naglyugodott. l" "ggooáí;.i ür";Éaá" vÁrtott" fel;_Áz asszót azooban nég non futottá}
1el Á hövetkeuó o" 

" 
o"c"" pááöi"o;a;_ ili;]áil6 ó'i-és alt e! Ez1'te b.as on1ó nód'o! két talá-

i;i"€. ^il; ";ő""öü;ü;; -ia;Jd _kö";il"; 
nelylok. Borá! riu taláIatobl Jeno1 pedl* pagBzét

arí,rt. Ezae;- T1u Yebte at ?"i&" iéá i. 
_ 

úégÍs .Ér re toa4'"ia1 vá.rtuk a továbbl feJlenényeket'
ilá;'i"é";;ilii jÁi'o'ióióovotl igi" il'ia'i;toaóii " [iiiaurum. Jencl gyors támadó*qeal tőlo
liárl"iíii 'iáaá"l -tl"iiái Éuoíaoru" szirrta roeg a roEá! fiut' akl olsíú-rü nell€tüo'

,/EEb 8 klfordulta! lndltolt tó.naalá.e E g|llanáI úÍ|' Jav€llotta' hory ozzel íE 1d98os1t6e
irrénrelét./ Evzél. az eredroéDy 1.) Lett. Ezutá! t8nét a rnaryár vácsenyző leldüIt tá-úa-
désb8. A reEdk1Yül gyors _lloaÁtán8alásbaB Jolcl az inte!ziveD beuutatott ceel utá! vlsz-
Bzahúzüa fegrYo!ét éir anlkor Tlu kétBégbeesetten Yetto a néIy kvaÍtot' Jenő nyuBodtan és
né!!ök1 ponaoBsággal fejeEte be fe}üt a tánada-qt. Eryl&tpas találet''az oledoély 4!J|
Eryetle!' t9] álat-Ée 1le tt Eég a győzelenhez' B a kupa vé51egos 61lyexéeéhez. szejcencséro
nóir rellett sokat vá-rakoznt rá. Jencl lÁtva 8 ueglepett e11e!fe1é1' és azt' hory edd1g1
üakt1káJ8 orealnélyes volt' lucare1li vez€tóbÍ!ó ilAl1él'| vezénysz8várs v111ángyorB tán8-
dá8E 

'!áltotb. 
T1ü le ozt'h8tározta el, do Jo!c1 srorsabb volt és e&/ 8oldot8ttal €lóbb

ildított. trtrlndketten t81áltak' do trucsxel1l néltá!yolta Jenc1 ko!deBélye!ését ég karJ8
Í/u teLé lendülts Tue Tíul

,/ l^t ezutá! törtélE 8 páaton' azt sokálg len feleJt1k el a oaryar tőIv1vókt de a üöb-
b1 'lelenLevó sem. Jelci boldotgÁga hatáIlaI8! voIt. orönébe! rnsgasre szökkent' fár8dtsá€-
tól-és 1rRalontóI remegő halgón 1smételgette aE őt kiirüIvevóklek3 '|Na8yon' Daryo! boldoB
YaFyok. kösztinön el1snerésiikéb...'| Á boldog nafiral tábor üagjajlak ölelése ée Eratulá-
c1ó;j8 úelleüt etsők között gratulált 8 győzeleEhez Jelcldek a na&. g11e!_ré1' a lasr rí-
vá]is az 1gaz sportbarátl wItold woyds. Je!c1r hogy v1szonozza sz ősz1!te grat1rlác1ót'
itr gzólt trÍtotdhoz a grönyörii s€lleget ölelvet '|Tied az elsó korW pezegő a kupábóIl'l
Eiio ug,yan BotognÉ.:ban a lo!ryel cBapat tsgJailak korai elutazá-ia E1att len kerülhotett
oor, dó gondolon' a két sportbarát elóbb-utóbb koccÍlt eryet e nagr grózelen gulékéle.

vlvó8poItu!k !e!r k1s bLiszkeBégge1 lyugtárhBtJ9' ho8y aE lde1 GIovÁNNINl KIIPÁ-veÍso-
!ye! BolognÁba! s nasra! férf,1 tórvtváB há:rnas slkert éÍt 11. Elószöri' Karouü1 dr. lyerte
"'vers.nyEt 0á8 odsz or-r erzel a ha raal1k g:yőzelnével Eanutl dr. vé8le8 blrtokbp vptté a!
eziist kupátl harEadBzoIt a le8erednényeBebb lenzet csapatálak Ítélt d1Jat JeleDtós eló!y-
Dyel a nagya.r tőTc6spat lyerte'

l győzeleB éItékéDok'' Jelc1 rendklvül1 örönének lndokolásála, a WltoldJelcÍ páJ-
harc nagy tétJo 11tu8ztTálására az a1ább18kban aJáDlon ta!ulnányoztll a Glqva!!ln1 hupa
vándo-rdíJ ta1ápzaüán e ziisttáblács kákra vésett ngvekett

1940 N. DIOGUÁRD] ITA
L947 G. PEIJIINI ITÁ
19+g E. MANGIAROT*}'T TTA

L949 G. NOSTTNI TTA
L95o E, MÁNGIÁRoITI ITA
I95t E. MANGIÁRoITI TrÁ

L951 Á" sPÁltrINo
L954 R. NOSTTNT
L95' E. MÁNGTARoTII
L956 J. GYUR]CZÁ
1957 Y. LUCÁBEI'I,T
L958 M. 3',AYIÁ
L959 J. HoSKr-l{.
t960 J' KÁMIITI
1961 M. LIDT,ER
Lg62 I. STSTKIN

S]rESNYIKOY UBS
WorDÁ PoL
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KovÁc$ pÁr,l

YILAGR&NGLISTAK:
Á vlvÓ EmADÓ ez évÍ J E!uár1 

. száeában olv8sh8ttuk 8z els hlvBt 1oe ''VÍlfurangl1s-tátl'' 8ltrelyet 6sr a TIE felnhat sá8 tatt áu BlzottBáE Álutott BBze. foglálko;o tvelo a FI& kongxesBzuaa 18 s az tudmÉlalrl vette. Ílnok á18pJá! lelelt oág lápunkbar ésa 'llllscrlu'e Elalca1geÍ Ja!uá-T1 B záI0áb8! 1a a h1vatalos kiiziéuéry. M1utáI"a cikt száa_
sofa1t negfeloI kulce blány;ib n nen Í8en értbettÜk q6gt fglkerestiík KovÁc8 Pált. 8 FtEaIe1!iikét' a v11furon51lstákks 1 fogla1koz kiiliinbizottefu eln két. a Ials1Íeták ér eInl
EzorE Jét' 6dJoD fe]v11áge1bást a rang1Ísták ijssu eá1Iltáaé!sk céiJáI 1'-h88zqá-! l és ar-r 1' ho8ya! kel} a kl&u 8táBban -qlereplíJ számokat értelneEll'

--. - M1ért v8! 8ziikaég- ''v*l-r 4c kup a|l polltveraoly k11rás J8? - ettiik f61 ].eg-el su r 18 a kérdé8t Kovácá Páln8k.

- N6&/ propagat1v ereJo vgn a kéTdésnek - felelte leIkese! Kovács Pál. - rÍa nál Ién-ten-lyonon o]vaBhotJuK a egJt ba! vglanely sportáB 10 vagy 20 logJobb eledmétryt e1é! -

s_polt01 nevét. sok spoItfubts! sE oazteld véBé! h1vatst068n k zlik s sportÁg- ralgBo!á .trÍllder cgakhaEar oltelJed az egéaz v11ágon éÁ nlEdeotitt e11Bnéré6t jeteit. trá valát{ a
!évFo!ba! -helyet lo8la]". Ne Eetkijzl verÁenyek reldezé8é!é1 a versefek fe alez b1Eott8á-
8á!ak riesi k nlyebbs gére ÁzolBá1' ha a aportfu leDdelkeu lk llyeu reál1s ]ealsaolIal.
!1nc6 Auiiksé8 ugya!ls s.Aok vÍ6Ezatetszést szijI ; ttBzubJektlvlt rángsoroIásra, ánety nfu a
Yersonyek kezdetéD n'o8nérgez1k tEok le1'eg Jét.

.A v1vásban' ebbe! az s1 spol1'á8ban' sÍncs kii] ntiE akadálya 8!!sk' bo8y éppeo ury,
int a te!1Rzben, az elér eÍednélyek alepJá! évenként sszeáll1tsuk a v 1lágreu 8llstát.

HÍsz6! eddl8 i8 hol 1tt' hoI ott bukk8lt fe1 a vllfuaaJt bao hlr' a Y1lá legJobb v1v 1-
nak !évFoIáT 1. csakhosl ezoket nébány lelkes v1v szakéIt á1utot 6 ijsÉ'e a E8Ját E!ub-
JektlY érzése1 ezerínt, le8t bbsz I nen tudva D'agukat fii8getlenlten1 nenzeti hov8tsrto._
zasukt 1.'IÉgb.1re8ebb EagálTalgliat8 a lopgyel ,Terzy ,]a b r z ns kÍ -t l gzárl!.a-
uÍkl ak1lek eddlgí EegáIlapitásalt a viv k fétíg-nedd1B el1snerték. Most azonbsn ozt a
FrE kiil !b1zott8á88 fogJ8 végezní, hlvat81b l' el re elhaLározott elvek alopJár. BÍzolyos
verBelyoket po!toz!1 fo8n8k' éa a poltok <isezege adJa az év vé8én a ralgBort.

- KÍ kozdeEély?zbe ezt az uJs! .rii loEzotk 'i 
po!tve!6e!yt?

- A kezdeményezést p6m lebel, 1vttat!! a SváJc1 vlv sziivetsé agl116 Yezet ségét tl
akík a ''Vl.l_ágkupát|' I97o ta a párbaJt r e6I !1 verselyz k réezéÍe náÍ rendszeÍes1tebték.
Ók vétték cl sztir észre, b'ogy a spxesflcot a trlonalr a He1deoh Ím nilye! 8zéloekijÍii érdek-
1 dést vált ki l{yuBston csahu8y I!1!t Kole en a Y1lág v1v .1 kijzijtt. EzokeE a volsenyoke! a
Iegn gyobb az t!du1 k 1ét8 zé!.a. Á BváJc1gk Bzere ték volla' ha az veIsenyiik'_ a BéTlben
Tendeze!d ''ohgIIeDBe !ongÍnee'l 1Á haso!1 h1r!évre teíle.Á[ert, szért a !égy 1,o!selyhez
hou závet'ték a n.lndenkorÍ vÍIágbaj!oksáBot /lag olluplEl b8Jnok fuot/' és az ij veÍso!ryett
elé.rb elg 12 he1Jet poDtozták. Áz t veÍEenyen elért legtijbb pontot versenyz volt 8||v11á kup '| gy zteee. 1970_ben xe!deztek iiye! velseEyt ols 1Ebe! ps az egéaz v11rigot
beJá_rtá akkor a hli:' hoBy agt a ni soh.nltt Pa1llk lyerte ' u8y' hos. az u' otsÓ -réBzvelso-
Dyen' 8 BeI!-1 velBel]yen n1 maryerok len 1s vettíink részt. A k 1etkez éYbe! a kltiit]
olasz NÍco1o GrallsIl volt a Yllágkupa ezerenoeée gy zteso a svéd Edlln8 é8 Bcb"nitt el t '

Most nary8I J8YaBla.ra olld 8 !á8y fesryernenbep foglak 'lvLlask[p8 pontverg Ey |t !6!_
deznÍ. i{egaIakttot_üali e8y blzottBá8ot' aoeIy kldol8oz1'a a kupas zebá)-yu 81jot ' 

k1Jet lték a
Y1IágbsJ!okBágok ,/oIlnpÍák,/ ne1Lett azokat a bázisversenyoket' - u1!den feryveinenben
ijti't-ijb E -| gmelJeklek 6redBéDyo1 bebudhat k veIseByz k telJeBíbnélyoibe' Á szabályzsE
raryrészt az éb eIgoldcláaal_n 8IapJá! készijlt' telvezeb6aet elfogadta a B1EottEág éB .j -váhagyt8 9 KolB'reaB!uB. Enoek a terYozetnek e1e eegJolenéee a sáJ bao no?t kijz'étebfllvllágrgnc;lista 71l|, csale az a blbs tiirtént' tr ogy 8 naryaráE b'ozzáfiiu ések a rang11Bta
e61lii1 e1!qaradta k.

- sennl b J' nost p tolJuk azokat és h1]:t adlrstulk a le8uJabb 0s8y ! kezdenéEyezés-
r 1. ijrr<j} a !!a mla.r vÍv táIBadBlcn Bit sen tud.

- 1e8e1 szijr ls lne, a poltou reldszor. -A ralB11Bta eIs fligg legos l:ulIlkáJába!
1áth8tJuk ElndonkoÍ1 oiíebls vagy vÍ1ágb6Jnokssg pont'Je1t 24-6-1g terJod riorr.ndben.
Á násodlk fLig8 1e8eB rubríkában aa e|| z6 év1 vl.l gboJook1 ,/v a6y olioprel/ vereeny 1onb-
Ja1t fele nenlylségbon kapJÁk 8 'yeltes velBÖnyz k. Á b8rn d1E fiiggtílegesben az :aa' éllIIfJuságt v11fub8JlokBág els h8t helyezettJe Rap a-7-6-r-4-1 poDtok tt n1g aE L bázlB-
ve.rselye! sikereeen szorepl k kbziil az els hat 8-)-19 terJed , a kiivetkeu ij hat /a K z6p-
dt'!t kb61 kies h t/ versenyz !yer' gs/enként 2-2 poltot. Á bázls verEelyeken és a n1ndén
évbe! ne8troldeEésre kerii1 v11á8b Jookgág1 / ollnpra!/ veÍsenyoken szergeit pontok i'esze8e
8dJa a v rBenyz k Yégs pontezá.nát'

Ternéazetesen a báz1eversenyek Jele!t 6égo 8 Jtiv be!l Je1ontékeny6! !i'Yokédn1 foE.
A vt1Ág valaue!!y1 vlv Ja ar]aa fog t rek dnl' hogy fesrverloE báz19TáIseDye1nek rsltjá!á1
m38Jelelhea8eE és ot a 1e8Jobb Íelké-qzilt8égbeo kiizdbesce! n'e8 s v11á8 JágJobb vlv ivaI.
$záEttttatu!k rá1 hogy nlldon bÁzlaverE16xryeí 20G-r00 volsenyz fog ![egtréren!i. Igai1
n0!6tI6 v11Á8v ersenyekls k le8ati!k a J v beo Bzent8nu1.
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- Eorya! került szé.n1tóaba a velsenyek kőzé az I\B? EÍaze! al!ól Bok8n koluB ltLsütk1 venlak záJva?

-'Ez té!v. Az éÚ tláotervezeten nen 1s vette tek1ltetbe az lvB-ot. A koogresszusonuerült fe1 ez-a kiváDsáe !!s ennek alspján-kerüi;-s);;-itu'-6á a 
-ii áiáriö'oár.''iiil*eo": n oLt

i!íiii'uj;'fÍi"* jelenléEe a uaziÁvérÁéiyát."iiJti_iviI!ai';"';;;;;;;;á"$ei'áÍiáu-;;a;"

- E1syeLnese! eIleDő!1ztük a pá.TbaJ bő!!é1 a tabel1átt,éBzrevetüükt hogy J.l,€de8siller1e
íí;::'í*l.í:Í:ííuoiiáí.""" ,8 po!töt szérzáli, á"-BÁszegeáes azonban cóak 5[-éi tiinüet rer.

- Nílcs blba, EeIb sz öt bázisverseny erealltélye közül ceak 9 kéü legJobb€t keu f1-8yeleEbe ve!!ir a több1 elh8lyagolható. '

- Mi1ye! hozzó€zóIáaok balglott8k eI s Eo!8resszuBo! € terYezot eelleüt és ellele?
^ -_lÍÍldeok1 jóvéha'ryólag.elfogaalt€ javaslstu!kat' ellele neo. szóIt Be!ki. TöbbeE k1-fogásolták az TVB ponts z án'rEas ána É rnagaö voltát.

t" u"o-tÁ 
párbaJtőrvlvóknak' alrlnü haI1ottuk' nár van Yllágkupáj..k..A többi fesrveInenüek

-.Még'!l!cs' de leaz. E!!ek len lehgt kmoly 9kadalJ.a. csakhanar nínd a Déry tesr-velleoben értékes és le4é1e4 Bportsz9rü küzdehekeb láthátunk s lenzetközl' pástíkon *
9syei9T9 8z-1gen éItékes eszleÍ al1Jert' a '|Világkupa ?r,, cL\éér:E, de l974-bán rnájr. a clq-nez l_t_Lo valosagcEl Kupaelü l's.

tó8 8azd?8odásáról van alkalmunk tudósita!1 a vlvó H1Iadó blvasó1t.

iElEas:"*EgliiÉiiHí;EEE!íaflilEgiFÉ{Egl 
Í.e'lKá'nÁn

K0$%0]NTÜIÜK A v[vt0]Mffi$TffimffiKffiT
A Magyar Tes1'leve1ésI F 1skola átllatba! érl'eB1tette a ussrar viv s&iiYebséget' hogya !' iekola edz szak vtY -!appal1 tasoz tá! ezen a nyáron uJabÜ- 15 Fport,társunk azeTezte

eeg a azakedz 1 képesttést. .A F lskolán v1v edz Í taBoEat I96t ta niik d1k és EÍiki'désének
kezdeÜe ta a nosEa! sz&tnyre eIesztett raj a ne8yed1k. F,ddlg ijsszosen 74 Y1v edz AYertképesitést háronévt taluloá$rl 1do befeJez ével éB Jele!leB áz ti'dlk csoport végzÍ á ná-sodÍk évf olyaroot 20 f vel.

:rijmuel iidv z Uiik az uJ szakedz ket és kiválulk rtiik déslikh z sok s1ker l Eazánkban
nagy sEiikség van szakavatott v1v edr kJ9' aert sok városunkban, Eh01 egykoro! v1IágE v1v -élet uIalkodott' otb eost vÍv BesteI hlál:ya n1att a viv aport sendeseá- ha l d1k. HáBo!1a helyzet.t bb vldék1 _éryetene!' f 1skolán és kijEép1skolá!t pedig t!Be! keriil k1 spol'tulk
IeB1'obb hlve es barát.ia.

- !Í1!den.b1zo!nyal a BzakoáJá!9n' j ! hlképzett v1Y nester linde!iitt no8ta1álh9tJa egyé_
n1 boldo8uláeának utját' ha fáradhat8tlgEul és ke11o lelkesedéFBel végzi íe-n kiinnv nun']káját. I' be8jen szene el tt x1vál nagy nestere1lk példája' ak1k áldoiatos uunkávál ala-pozbák neB a gta8'yaI vív spolt v1lághÍrét. Ne feledjék e1' az oklevé1 negszerzéae foltos
dátun élebiikben' de korált seo nlnde! ég sz abszolut tudásbou még sok e&rébre va! BEiikség.Els sorb8! állaldo és foIJitonos továbbképzéere. J 1 jes/ezziik EeEt homr-anll'ye! lelke8. _

soko[dalu mulkát fo8tlak klfeJte!i a v1v levelés terén, _olyan 
uelyet r lunk u É tten1 a'

J v v1v v llágában .

Á lroBt végEett sz kedz k névBola a k vetker t

-_ -,BelÍcz8y táld oT ,/Gy I r951l'. Borbély lajos ,/Écs L95o/, czakke]. Istvá! ,/Budapost194?/t D6ry Gy z ,/Budapcst 1949/, FekeLe GyijrB9 ,/JászbeIéÁy 1952/. Huszfu Áttilá ,/Gv r195olt !Íá!dy Taoás /EgeT 1947,/! édve8y Tl'án ,/Budapest L95o/, Pap Je! ,/Bud8peB t ]95i,/,
PetheE JáDos /Buaapest 1949/, R6cz zoltáD ,/(isku!hál'as 1952/, skbxo IsbváD /buoapest 

''
L2q5/, lstflcd -Tanás ,/salg tar JÉln \949/ r vÍllányi zslg loEd filercelazánt r9io,/, bodoá_rJá\os /ÜDEu áI 1944/,
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A kardvívás reformia
Beveze kélt t81án k z1Beelt tényt e[li iilk me9 azzalr hogy 8 vÍv port t!áDtl ér-

dekI dés eg_yre cs kken tendelciát nutat és né8 a v ilágbaJ! oks á8ok 1s ,/lásdr Giiteb orB,/
iiÍes lelát k nelle t le tek leboryolitva.

Á néz k és a suulkol tábo! nennyiségÍ v1sszaesése nás Bpor á aknáI 1g el fordul' -
esebelkélt sz eredné!.yekt L fiiag e! váltou giiÍbét ir le és 8ok náa ényez ís befoIyá-
aolh8tJa /pL. |ÍY vagy rád1 ki'zvet1tée' szervezés1 propaganda' 8tb.,/' azolban g v1váa te-
riiletén egÍ egéaze! g9játos helyzet kiiietkezett be. Hauánkba! 8 YÍv apo! cB kkeD !ép-
szeriitlenÁégét nelr az eled0érryeseég vagy a versenyz Í klasszlsok bláaya, henen á dpo!tá8
feJl déséb l f9k8d s8Játosságok okozzák. Áz 'látlsg'' !éE na nár nen képes fi6r916BneI
kl-qérnl az e6reB akcl k lefolyását' lem képes szenneI kijvetn1 a versenyz k nozdulataÍt
és 1ry 1téletét slkotn1 llta8ában a pá"ton t rténtekr l' l&r laBaaE kijzijnbijsEé Yálik és
negBui'in1E az érdekl désg bben az íráryb8!.

EEy sportág !éps rorlisége gyeoea aráDyba! vaD azza1 a versenya k á1t8l uJruJtott te1-
JeB1bué!!ye1' Bozdu]atokkal' akci kka1' koEbl!ácÍ kksI és esetIe8es uJabb elenek /f oz6-
Áok, n dezerék' stb../ aIkstnazá'5ával' auelyoket a Déz LB flgyelenne1 k1sé.rhet' értékel-
bet és kritiz áIh8 t.

A v1Y spo.]rton belii1 alka]"EaEott biráskodásl szabátyot és találatJelz gépek is aEt
lBaE01Ják' hogy naguk a azakenbelek seo képeBek 4egbizbat aD f1gJr6leEue1 k18ernÍl íl1eüve
éitéksllt'az e$res $ro.rsan lefoly 8kc1 kat' tehát a kollekt1va vas/ 8 techn1ka áegltsé-
géxe 6zolullak' Á 81ála jelz gépek bevozetése vi5zolt csak a biráskodá8 tá-!eor1t go8sá-
É4! s'egltett' ntg 8 néz k jele!t 5 Ezázalékát arra 1nspirált8' hogy a színeo l_é.upák fel-
v11Ianására kolceltTáljo! é8 igy ''ktjzvetetttl fornában kapcso1 djon be a BEulkolásba.

Á Déps'zeriis1téslek' 6 néz k vlss!8b' dÍta8án ak és /talÍLn/ ezen keresztiil a YerBelyu k
/és k1ubok/ s zá.Ea n velésének t bbféle utja lehetséges. Á tech!ÍkaÍ esEk z k i/kaId-ta1á-Lltlel-z k/ beYeEetéBe csak negdrfuítJa az amí&y een olcs felszereléBek iis8u kailtsé8eít'
na&robb apparátBst lgényel és végs soIo! csak 8 bÍÍa_qkodásnáI lyuJt segítsége .

Az eryÍk járhat ut s szélesebb kijrii propag8ld8 nu!k9t bevoDva a Tv-t. gz 1sko1áta
,/beEutat k szervezéséve1/ va1anlnt az ífJusÁgl szervezeteket. Elképuelh6t ; bo&/ 8 leg-
fel8 bb spo!tvezetés pályáza okat iIu k1 az esres BpoTtágak !ép8zexiisltéBét slolgá1
fÍ1n' r1poT 

' 
plakát' c1kk Btb. ké8zítésérel ktiliinijE tekíntettel azokJa a sporbfuakra,

ahol B Bzabályok Ee8ismerése Eonplikáltabbná k tii!ík'
asodik Járitat utként oIyan szervezésí Í!tézkedés!e' leDne szlikség! aEely réYén bá-

zlsokat Iehetne negterentenl a v1v sport szánára. IlJ.e! báz1sok letretnének egss /ezLrá_
!yu./ seakosltobt lskolák' k zéP16koIák és katola1 f 18kolák.

Áz 18kola1 teatlevelés fejleEztéB !8pJaÍnk e8y!e sijrget bb prob1énájatént Jelentke-z1k. Á helyl lebet ségek negteremtéséYe1 vaBJ kialakitasával az eryee ÍskoláJ< sportágan-
kénti BzakGqltá_s Jelont se! et renozd1taná azt a taiÍekvést, anely a f1atalok fíE1k81
á1!' képess éBélek ! veléBét célozza' ug]Íalakkor koBoly bázÍs Jelei]thetle az e!$res spo!t-
ágaknak HaeooI péIdáva1 tsláIkozhatunk eIvétve eryes isko}áknál ,/uszéls, tl tlka Átb./'
azolban. távo1Í l aen ér iik el a lehot ségek telJes k1ak!ázáBát.

A f18balság esres léteBel kluoDd otta! lgélyuk a BEakosltá9t, - ez ig8zolhat a klu-
bokban edz fÍatalok jelent s sz eával. Á tratékonyság csijkke!éBe és a lenorzsol das vl-szolt éppe! azért kijvetkez1k be' mext lets helyben folyík az okt8tás és lge! Bok Íd t ve_
szltenek a f1atalok az u az8atássa]_' aoelJ. s tanulnáDy1 ered ényekre 1s kthatáBBal l'ehet.

líegoldáBké! szolsálla Bé8 a 8zabáIyok n dos1táEa vasl ogy ulabb kardvlvá8Í E atszerk1kisérletezése. Á szabályok n d'osÍtá-sáva1 Jelenleg Ís kiÁér1éteznek /]K Ewa feIdobá.s az
egyiittes akci k!áll' ntg az uJabb n alszer kldo1BorásávaI aelki seE' foglalkozlk.

_TgpasztaIt és tehe'ta:éges edz gárdáJ]k talán vakodik az uJ bevezetését l' vary az
egetle8es kudarcokt 1. Mir l van Eehát Bz ? Us/ kellele Eogold l1 a karilv1vérrit. hoev aspoIt JelleBének EegváItozt tása nélkti1 a látvá!yosság le é1 térbe ke!litJti!. -Ei a iégolaás

egy hosazadalBas kut t euDkát tétetez fel' abol a kollokt1v b lososség Ioello t 1ehetne
erednéryeke olérn1.

Áz esres kalaDdf1I ekben láth t vlv JeIerel'ek azé). k t1k le 8 !éz k'.fl8y9leét 
'nertlát'iá[ és*érzékelik z skcÍ kab. Az egyik í ísk01áÚ aloku1E'lIég1 baJYlv kl| csoportJa

e'iíiep azert ér e1 kijziinséseikert, meit szeme.el lelteij k letnI a Eutgwányukat. szakem-
uereI t.rneezetesen uosolyo[nak 9 i1lnekben 1év "vivásoo'', de uslanakkor kooor arcca}
oé'it áo-ilrui ezéksorokat- a-vív verBelyekoo. i.etre 

' 
bo8y e'en a télJe! nen ]ehet változ-

i"inr. - dé qen b1ztosl Á kÍal8ku}t ezáuályot és n dszerek vÁIt oztel'ás ára negfelel ln-
áoÉoÉ'turieoet<. cte f lee alapqs el készlt ;ktsérleti Eunka' t ne8es vlz3Bálatok és fe1-
nércJet. aoobrák - B1!t.-nildeD kutst Eunká!á1 - !eu btztos' hogy erod!réÚyÍe ve!ot!ek. Ez

""""uáii'"é^-iÉt'"t "" eÉ"oaty" an!9kr hogy 8 jolenleEí belyiet átabl11zátajdJo! és tsbuként
leryén koze lve.
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::LiÉii:E;5:i!i!;"'s:r,í ii!i;fi'5Í}i:,':9:;T"*Í:Í:.to:í"g :"''!í"'i:igí"i5"Í9"i"'#:-verlenet k1aIakÍtaD1 /k l kl gér'e tezDiu 
' 

-ot 
"Á!o,r' " 

'"i"'"to rot. gyoosáÉ fuáo" É-JJőrü;oe"et, 
";*"'::":5Í,d3i,{üggvéúébeo ' TaIaE1lt'á ósulÍ&á-z[Ezrel vato uegtelÉelést a sa;üléBek k'-

fftril;ÍHlf:it"oE:u:u:g;áfo!Í:láÍu"";5.$3Ít;}í'íuÉ":n".3t;ff'Í!l"?:Í.,:3;El"';.:":ií:;g"*

ilíi:eTt$,[{i"ryÍ:;,l-**$li'a:ití$lJitt:ildir:;,{"#i;'fi :e#':i:ff jsilf *-"
Dr' BoÉor rnre

A vívo fejvédekr l
l vlv felszerélések r0Í! sége é8 legb1zhat sáEa n1nd16 lge! koeoly golalot okozo t a

' ':ll:!:T"k::k:'Yl1b!:1 e-ryre' t bbet' taláIkozulk tá;veae*ét [apce otat"os"r o Áios nrl8eeg'!]sssal. ljz eddlg 6ok kÍsebb lasrobb sériiléshez' B t halátesetbez í8 veze ett.
. '+ 

fgJvedek Ttt! 8ég1 e1b1rá1á8a.a Jelelleg1 rerdezerben len Eonalhgt neBbízh6t !8k.n' el_Lenolze9Ú veBzo azeneLy ne8!éz1' !e8f9sJa 8 feJvéalet' aztáa p1lla!stnyI et áIlapo á-nak' 
_ 
halgulatá!-ak és earéb negfogbatátraá és--negnér Ée te tl n 

'é;'oia;;;i-áii"_av'_" 
o"ry'er-fo8adJs - 8zau |tJ |l-nek Bí! 6ítí - va6r nen.

sena1kéDD sen meznwuqtat szubJektÍv alapon 1télnÍ nets a teetl épsé8 no8 vá.aálak Bzeglik legf oni ilse bb 1ká ." _

. Vajo! 1 hetne-e ezt a vlzsgáIatot táÍrylla8ossÁ bennl? IJebetl Ez ugyglig len nás.nllt any9gv1zsgálat. Enlek ped16 sokféle nálolaása Yan. Ebben á" 
- 
á"áibeo" á" 

-á"íi J"iia.a-ságl paranétere1 a dij! t ek.

.' Á fejvédek a!ya8at elen1 szálakb l s8zeá111bott r télyt ezért és,etle! paranéte-Íét. EéIve neBb1zh8t a! EL! 51te!1 1eh t. Ir g né]_.e!d paranébert az az eI . anl shhoz
: Í:5:éry:{ ̂ L5y_:_:*: "l alkot .su ál8k 9F/^ásh9l képesi e)csuesz"oát.-no-ii Ji8 u"n*p"_qa I I alloÚve ennek extrée e'etéTo az átsz'kadáala ls JeItenE ' -u&Iall. ezt ís nog kátteI znle az tenÍ 5Eá18k szétcsriezéaának. l sziitsé[os ur6 nagrsááái-ttiuli oiá 

-n6a 
on renet

!1:lg1ts:r. Enoek a' legnasr obb_ ér téket pr bátJuk"Úeg két vív orgási ánergÍájauo r 
_í"-

vezeEll. liz Den vezetétt ("yakollab118g ha8ználhat e.rednélyre' u6ránÍs két a_o Étr e vivoki'zijtt l roh'! tá-@adá,e e;;tén a fe$Je:l os a rejveá- osszeiitkt'zésgkor laFyobb. Ellt Itonpa er ébredhet - ternészeteBe! éat nenq"y nánoJecunaunos 
-iáa;;'tiliE':;l ellen neo1ehet védekezn1. E1szen ekkoja er ro.el ke11 iepiiln1e az enber feJé!eI a"tijr;;eioi.-ií!J,ki'riileényekle nen lehet Yéd berolatezést tes zitáii. -ne.^e" 

""i"""n 
-á -fr"ir!" ái'ááil r"n"t1\ter kiiriiInénye k 61é á1l1tsni.

liás old lr l kell g kérdés neBoldal1. Ez a ná-q1k olalat-a vlv fegJrvorrok 6!i1á:4dsá8ttulaJdolsága1n alapulhat. Ez Lrtán n résekb 1 es ervi Íevázáíe".r.uoí_.3"s' Íáíit' la"or 
"feJvéd Í!1! s1béséh9z sziiksé8es krítikus értéket.

.l'éB. ery'olda1r I Ee8vlzsgáltan' ezt az éItéket' négpedlg a EeBIéY é8 prob1én9no!te-sen J nak.1télh t feJvédek old91áJ 1. Az azokol nért ái: rraios aei"e. iétét á"e"5r"'t"t 
"kr1tlkue értékke l.

' A feJvédek néréses nl! sÍtését ezzel e1keriitt elvl16g 
'egoLat'D1. 

A &rakorla Í n'eg-oldá_qt a roegval eítáa j91e!t1. Ez 18 nogtiilcténi, e ttsz, enéit oe tiproíail-ilroesztozt
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/8nloek a köItEége esr felvéal árát nen' haladta neg,/ gz év oI€Jé! beEutattan a lÍarya:l Ylvó
szövetaémek. ..,ria a nesáIlapodásra Jutottulk' h ogy a l{enzétköE1 szöYotség e1é terJesztlk.
ElfoRadááa eEeté! Bz8báIyba foglalhatJák' azsz Ye.rs€4yekon köte1ozóvé tehetlk g feJvédek
vlzséálatát. Au ijgy tud oüá,B ou szer1nt a aeEzetközl Szövebeég elé terJeBztés előtt1 á}la-
pot!áI tart.

TutaJdonképpe! még ezt ez Lgazáa röv1d iBEertetőt sen 1rt8n Yolla tseg' de e8y uJ8bb'
szerencséÁ k1neiételü' baleaetbel kapcsol9tba! 9gy fejvédet eódonba! állt ne8vÍzsgáln1'
eD!ek s v1zsgálatnak áz erednéDyét fettétle! nyílvároeságra kel1 boz!1' ehhez vlEzont az
e't{izőekben lel'],.t8k 1snerete célszerünek 1át8z1k.

A gzolnok nepí/e1 vlvószövetség alt kérte' ho8y a Masrar Vivó Szövoteég hasso! oda'
h oFy a namrar - Sportá.ru &T'sz - 8yártnáryu feJvédek n'1!őgége u€8fe1e1ő le8yenr azau Ee8-
bizha véd eszkcjzként Iehessen rá számltan1. SaJ!ffi r a Maryar V1v Szcjvetségnek nÍncs

várt céeek árult darabonként feltilv1zsgáIn1. U.J gyártnáay esetén legtobbszCjrJoga a
kérik ryárt cégek árult darabonként feltilv1zsgáIn1. UJ gyáJtná y esetén legtobb.szclr kÍ-

a-Techn1kaí Bizottság véIenényét _ azt t-q cgak azéyt' hogy blztosak Ieryenok benno1
ár:t cégek árult darabonként feltilv1zsgáIn1. UJ gyáJtná y esetén legtobb.szclr kÍ-
echn1kaí BizottsáE véIenényét _ azt t-q cgak azéyt, hogy blztosak leryenok benno.

hogy exportra gyártás esetén a nemuetkozl szabáIyoknak megfelel-e'

De abban az esetben, ha nem felel neg, sincs joga a Techn1kaÍ B1zottságnak' illeüve
a Maryar Vlv szovetségneli a gyartnányt leállltan1 va&r negná*s1tani' csupá! JavasLatot te-
bet.-Á syaÍta-skozÍ eLIen'orzés pedig nég ennéI ls naryobb, ugynevezett f hat sági Jogkort
1gényeIne.

A sorozatgyérrtás me$kezdése el tt benu atott fejvéd megfetrelt a nemzetkcjz1 szabá-
Iyoknak. s t a 

_feJvéd v1zsgál vaI kapcsolatban végzett mérésekor a sportáru KTSZ fejvéd-
Je volt a legnag"yobb sz1lérrd*qágu, 5-I0 %-aL a számitott krÍtikus érték felett volt m.Índen
ésetben. Piá'rbajt r veIsenyeken is ttjbbsz r alaposan átv1zsgáltam a feJvédeket, ott 1s
m.egfeIeI ék voltak. /Ez termé-qzetesen nem jelentÍ azt, ho5y nÍncs benntik h1ba-qr -r t
esetleg egész gzér1ák 1ehetnek hj.ba_qalr../ A szolnokí balesetben résztyevo fejvéd azonban
egy Yal -qz1nrileg na5yon ritkán et fordul és a figyelnret elkertil hlbák kcjzé tartoz1k.
Á feJvéd éleml száLal és az ijsszeer sités negfelel voltr á rostéIy alkotta szelcek uaéroto
ls negfelel , k1véve m1ntes 27 mrlr-t - a szÍlácdságl tényez ezen a sávon kb. 'L5 %-aL a
kr1t1kus érték aIá esett -' mert ezen a távolságon a k1lenc hossz_száL helyett csak hét
volt /1. ábya/. Er, a cs1k a feJvéo k zepé l szembe nézve a baloldalán a -qzem el tt
tehát a vlv Jobb szeme el tt - van. Jobbkezes v1v a feJvécire kapott szrfuások legnaryobb
részét eIre a sávra kapja. Ez a baleset1 veszéIyt n'egsokszorozba, olyannylrar hory a nég
al1g hasznáIt - rozsdaf o}t, eldef orrnáI dás ' eloxál ciás, a Byenge yész k1vételéveI sz rás-
nyom sem taláIhat rajta. A h1bás sávon 5-t0 szri.rás n1atti horpadás láttrat . Az elkobzá-
sakor pedlg oly nértékben horpadt be, hogy a vlv az elszenvedett iitést l megszédiilt.

A meréssel tortén rnln sltéskor ez a hÍba k1 fog der.iilnÍ, mert a vlzs6á1 eszkoz
pr ba-teste eg_yben a rcstélyszem geometriat néretének a kaL1bere'M18 ránézésseI és kéz-
zeI nyomkodva a f eJvédetr a11gha vaI szlniin hog.y ráj J jenek h.asználhatatIanuI yesz lyes
áIIapo ára.

olyan lehet ség van, hogy a fejvé0 vasarlásakol fokozott
Vesylik m.eg a fejvédet. A hiba-q' gyonger védelmot non blz_
baIesetet eredménye zh'et.

*** ZaLay árt LaJ os

A JolenLegl belyzetben csak
gondd'al jarJunk eI és Ínkább no
toslt fejvéd holyrehozhatatlan

llrrnánt l - Tiszántril válngatutt vívu $ilpatYgr$Bny
Á MaÁYaI v1v szovetség nuDkateTve e1 irányozta 6 vidéki vlvá6 fokozott feJleszté-

"e". iiooéR" á_ r. véi"inenyn et 'ne6fele1 oE keriilt á f. év1 verselypr og1anbo a clnbeE n.gha_
Eároz ott válogatotb nérk zé.q.

A! olajkész1tés és a vá1ogatá8 lem volt k nnyii' ntu_Lá! u_J verse-nyf orna ''kia 
] akitae á-r 1

"ort áza. .Á renilezéeb eu az eÍBÉéÁzrtés feladatát á sEollok egye1 Ytv -Sziiveteég vá1lal-
ia.-l cÁapetot vá1o8atására és i'Bszeá1Iitá88'ra a vídék1 bízottBág Yezot Jo-2 b1zottsagot
rie"t"tér.'l-l"ráoi'iÍ "u"pátao"k 

vátrogatáeát TÍ8zttart Tibox. vezetéeével lfJ. Gasit'ory1
Janos-és cgar cBgba. a riszá"iuri eg}i.ittes válogatását Jávolka1 le'ván vezetésévol csány1
ffi;; ;; dlri" á-c"o i "-ve*é"iet. 

l vEiosat blzo tságok Y zeb Í vo1taL retel gek váIogatott
á"" "dir"át_"".iEi"t-iEau"o' 

r97l Juíruo h 10-é!-9 ra Jo perckor v8j JBlentkezéBéért.

A cBaDatok lendbe! moB ls érkeztek. Ceupán ery b ]ye! volt hiályosE l Du!ált l ! 1

"o"p"[siiÉ' 
iáÉ 5- ái; jáÍeni rneg. Á veszpréml Plntért 111etve 8 tart8léklak klJo1 1t

kijTh'elal1 Í'énár nen tudott negJele!!Í.
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Ered
N1tIt

nn'ényekt
Tlszántul _ Dunántul 9t7
Néneth' Caép9ury1gé 24, Devánsas.Bea^2| OIáh L gy z' ÍI]_otve PáI 5, Bodorée Kovácg 2-2 gy zelem* Szent1stvány o 6r.

FÉrft .t lt Tlszántul * Dunántu1 9t?
Danlcs 4| Dáv1d, ZinnonyI 2-2, GeIIért 1 gr' z,
Komatics 1, tr'atalÍn, dr.TeltÉror 2-2 g z.- rtsattart 0 gr z1

FárbaJt rr Tlszántul - Dunán ul 9t7

-

-Szab , Árdal 5-1l Pakal 2, Géra 1 gr' z.
Imreh 4, Eerzfeld-2, dr.Sa pvtil-g"yi I; [tssttar O g1r z,

{ardt T1szántu]- - Dunántul 1016
Ápr LászI 4' Fekete 1, Honvátb 2. S haida L xyoz.dr.Gy rvérry ,; VaJda 2r'|I vlzÍ l} DaIIos-o gr 7.

1csapa ok eryben 8 gpgrtsaeliiségben 1s vetéIkedtek a vÍdékl feIn tt baJnokságon rrfu a.j--kalm.azott elvok szerint, Ebbenl

1. Dunráutul n 1 csapata 5? ponttal
2, Tí-qzán ul n l cgapata 56 - !t

1, TÍszántul ffí' t r csapata 5L 't4, TÍszántul kard cnapata 50 't

Eryénitreg a..férfÍak kcjziil Dan1cs Ferencl dr.Gy rvár1 Sándor és Eorváth Gábol szere ztéka EportÉlzerliség1 vorsenyben a leg bb p rntot'-

Á verseo{^:fg||"9-.q{9?t9." csapa-lok'.versenya t glaly plakette 1 a spor snoriiségtveÍseny-gy z esel-oklevélot Egple'.! VégÍiI valahenpyi-IéE'[vevB-a- oín [- .Jo;i 1.estno-velés1-éq $nortszcjvetsgetgi ''EnI kIap''-ot kapo aá eIs Dunántul - Tlszánt i tararÉononval eredn nyos ezerepléséért. - qvE+ v

Á vorseny f b1ráJa Po3-6ár J zsgf -qzakfollig-ye} volt.
Á sportsaer[i s nlv s.csapatmérk zée.9 naryaI .v1dék1 vlvás rrJ szLnfo)_tJaként Je-Ientkeze t. Easznosnak és ér ékesnek muÜalko?oflt,--tsv-céiu;u"í-.i ouo évben-vái6"'$}"uo-dezése. Á Jc'v évt 1lyen taLálkoz megrendenésé 'Yeátpren vÁÍÍaít;.
Dicsélet 1Lletl a válogat b1aottságok. tagJaltn a B9gJelen csapatvepet kot ée ver_senyz ket, valamlnt nlndázoEat, akJ.k SzoÍnpkon* teien ar' zrtéeéb n bs á &* í 'i-rá i'nyo}ltásban részt vettek.

Szolnok nerye1 vSz L97r'V.20-án
tadul 'val. /TI.o. L5 r IIf n o. B/
Erednényl

-1 
,--. -:ii-1 - -t-===--:-:Szolnokon orsa. II.o. n Í t rversenyt rendgtett 26

r. Tokév vnÁ,SE'--JI. {é93aJo H$Er.I{r.*Fetlegl Vs, Iv. T tb ffiE, V, Mátralráal 0ÍruarÉoczi xÉTl'YII. seiÍer szolnok'VIII. FarEas Ke sÉenét, rx. Buzás Tcjr ksroofuiÍi x:'Mark czl KSI'"YII. Seller szolnoxrvtrt. FarEas ru *É"áe[' 
-ix. 

í,1uá"

renderett 56 lndul vaI.
Inro ffif , Vr,. Gyarnatt

_ Csepel sC- L973-.!.!6-á1-1V_'-or párbalt llglsonyt rendezett 10 1ndu1 val,
fÍ:'fiÍi{;uÍ" H$ffl $if ' -lÍá Ü3fluf+'Ti*euálÍi Bá :';l''E:i'tÍ; Dil-osc]"v. T by Vasas,

Medosz v1v szakosztály L971.VI.9-én IV" ogzt. kardvergenyt
Eredm.ényekl
J:-B{_l_osc'.. II. Gond'a ffir, {TI. Janá*s '${edo-sa, rV: Barl Oso} Y.
PSE'_vTI. Kiilrn-U.D0. 

' vIIr. Inre Os.ll .rX. zaLái Bád.Az els hat belye zeti rII. o. minÓs 'i.i" jl.r i nyer 
"

Bakony Yeryés u TC L97r.Ir.IB..á: ,''' -'. " .: nÓt r';6gll,rernenyt rende uett 9 lndul vaI'Eredrnény r
I. Ker'ekes BVTO, rI. Tantos BvTc' ]TT. ]iíc,'upaeb BlI']sl rV. Polg s Pápa, V, Bebmann BV[U'vr" Kors s Pápa.
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IIsIalezen .a napon III.o' párbsJtő!veÍse!yt relatezett, lnalu1óY81'
Erednéry t
Í.-Fa'itor BHSE ' 

TI. oserháüÍ BvTo 
' 

ITI. M8d8ráÁz mBE.

Ápr1lís hó jio-an II'o. kaÍdYerBelyt renalezett 24 xndulóva1.
Erednényril"ö"i&é" Bv1c' II. Futó BVIC, IfI. z.olde" oso' rv. Kenese Nasrkanl!"!'-Y. Kovác. z.Do.r
vi.-ftág-}a"oJ Évtc, vtI. [|e5rér1 Z.Do., 1rITr. Rikk BvTc' Tx. zsánb okÍ Bv[c '

MáJus hó 2o-án ÍI.o. ff1. tórYersenyt Iendezeüt 42 l!óulóval'
Elr odnénY !
r]-iáw" szne rv. II. Né[€th szttoly' I1I. Eárosí BHSE| Iv. Rgkovszki BEf}E 

' 
v. lríaszla{ BEso'

VJ. Maásrász BESE l vII. Belts szhe]-y.

Szegedl Posta-q sK Lg?r.május h 20-án IrI.o. ff1. t rversenyt rendeze t 17 1ndul *

vaf. /Lr-T.IT-.o./
Eredményt
1. santá Sz.Po'' II" Flach $p.Po., IIJ. M zes Knét, TY. MucsÍ H d1k tl Y. Farag Knét'
VT. Katona Sz.P.' vTI. Palota-q si.Po., vII]. Tun Sz,Po.1 IX. Romhányt SunPo.

-r-t-t-

Vas mesreÍ vSZ Lg?1'máJus 2o-an IIf.o. kardvorsenyt rendezott ,o 1ndul val. /LL III.
o./
Eredmény t
Í; Ántdrl HVSE, rI. Turny SVSE' f.II. K rcj-q1 HVSE',rV. Bánhidl I[VsT'}'_v. KÍ-qfi SVSE' vI.
Batogh nVsn, vÍI. IIorvátb sYsEl VIII. Szelei Nk.MÁv, IX. Katona svsE.

MTS Tolna mgrye1 vsz Lg?r.máJus 27-én serdlil fíu és Ieány t rversenyt rendezett.
Erodménye k r
riu t ri I. Égen1 Bvsc, II" Varga, III, R kusfatv1r-_|V. ConsÜantÍnov1tgr V. Varag; Vr"
Sz cs' vIT. Ruttkayn vÍII. Brács1.l IX. MaJor, n1nd BVSS.

Leány rt I. Székety BYSC, Ir. M nus BvsO' III.'Sey-e-19 B!90'*rY: po!}-|g Oso' v. Ko'
vács Bvso"' vI. Bárány ÁR'-II-IT. ltracsun AR' vfrI. Kocsj_s BYsc' rX. KIo eI BvSc.

Szolnok megye1 VSZ L971,május d 27-én 1.f1 tlJ zsa'l Kupa vegyes csapatversonyt ren-
rie ze bt háÍ on' ep;'yésiilet 1ndula.qávaI.
I' Szolnok1 MÁÍ-I.cB., TI. a II.CB.1 rII. Bcsaba1 vTsK I.l rv. a BVTSK II"os., V' [cjrijk-
fi zentnlkl s csapa a.

S z éke lytrtdy

Gondolatok a kepesít vizsgákr l

Á MIsz 8z MTs 188/1972.Ba. hatáxoz8t8 alapján k1a't a az uJ lráIyolvoket
Ytzsgák vée3ehal áB á!a.

Áképe61t vÍzsg8/t v1donKV,/n1!Laz az,elnevozéEe18Jelképeu1'aztacéltEzo]-
"lr r"l I o&v 

'oé'(arre pÍtsá . 
-áis !erint a rezaa vÍv rende1kezÍk-e olya! foku vlv techn1kal

Bs aÉtrxái tudással' h osÍ Ív. és ITI.oszt' ve'rselyeken Iésztvenesse!í

Álaoláb8n v ve 8 KV pon oás, nllt ery'|tecbníkat nlnlnul|l ' aÍaelyb l- kílldulvs foko-
o" 

'*ái'í! 
jíáá u iiáii_ tiáaiál' -t 

o'] al ui 
-r"Í'le" 

"iiieg 
é u a nagasabb szl ltek e1éÍége céIJáb 1.

Á Jglenlegl rv hár@ réEEti l állt
l' ellréIetl v1z6ga
2. lskotabr8 kortat ok bonut tá'qa az oktat vgL és

,. 2', pexa!8 taft sEabad vÍváEt a ktJeli'lt ellenréuel'

E háron po!bban negfeleltek k pe61t1k a keEd l1v t' bo8_y vorBelyeke! lndulhaaFo!'
azáILa1' bosl-a keTilletí b1u ob sá8 t Iv.oszt' ve]-'6tnyzÓ!e lr !r1DoB1Eeu e'

E! a lÍvsz által kígttott lrányel1ek a Bud8pest1 VBZ áItal r6lals zolles ltett éB b v !e-
tett elJárás í1!@.1tott f oxEáJa.
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EEek o1őrebocsáJüása utá! !é!ziik Eeg' bosr au ujo!n8D k1sdoüt lrágyelvak véElehE_l-bás8 lehetöYé teazÍ-€ a kezdó vlvó tudósának éB YerBelyEól kéBEséEélok á rel 'érés*et? 
-

E!!ek éldekébe! elólo kel1 bocsóJta!oü, b 06/ a koraz6rü ta!Lüá81 n'ód'8ze! EeEkijvetell.
h ogy a talitvály n1!é1 hsn8labb átfogó képet kapJon az anyaEról, nert ennoÉ uirtBratán---'
hamÚIgbb nogéIti a réBzletek-a!ükségósségét' az_áIenok bóil1íéséiek foltoEBfuátt a be-ídegz1tós e le!8edh€te tlene égét ' - e8Jrg'óval'nlnda zt r a aoks!o! unal_na6nak tünó'',peoecae-lést'''.aoÍt a nesber végeztet úole áinak érdekébe!!'ttogy vÍYóvá aevelJe' li ÁitoEó'Éói-b1rtokáb8! taIüalotuma1 telttődlk u'eg a vlvás, fel!'óbbeíi1 a fáüJ o].t a-vtvós vélt-ttttit-IóI' eIósegltl.s ryo's.ne8ér.!éBt éE-ag ezzeI-kapcsolatos uJ eleáet gymsáúb áegtanurÁ--Fáü' 111eü!e e1saJátltásáb. Iíeg fogja érüen1' bbry € vlYáE-egéaz en!ága nen nás-. nLnt eEYönnagába vlsszatérő körfolyanet, aÉón az alalonr-Logy nlrden-akcróná k"mei ran si áilen--akclóJat 8 vágá€lak. a v&éa' a védés etlelakótója a-óset, ennek a tenpóaE'cióÉ. g retter-loK es au elÓvagaaok' l!'1g ezeket a náE od1k su áldéku tánadÁeokkal háríthet.'luk é1. e anté1le! e cseLea kozbebánaalá8t €lkelnazh€tJuk' 8 ane Iy!ek elIe!szelo a konti8tenpó ,/611;!-üLemtálradá.e/' sr01. nelr_náE' Bílt egy e$renes-vágás, vagr szúrés. l tiinauio póní vort sroryeEe8 vá8ás' a befeJe!ője eDnek 8 kölfolyanstlak.

' -Ez.képezí'azt a telJes köIt' 
'nelyet IéBz]etei' a sEámts1an váIüozsta1 .zelllt éY-

-1'1zedok18 lehet ü8Dlta!i' 8!élkü1 hory ezt va1€ha 1Á töké1etetse! e1saJátlta!1 1ehessen.Uáranakkor e hataIn€s anyagnok e1en1 akc1ó1' legeg-yezerübb 8y€kortgtaÍ 6zépen eltéI!ok' 8EecolllKa I l!'ln Dum -t'oga to8.ball .

l k1gd ott 
- 
ÍráByelvek prakorlatl oktatóval beo'utatott tskolg gyakorlata1 saJ!os csakaz Bslea csel é8 eZt követő előrifuásoklg köv€teli neg tanulóktól a'"tudáBt. Éz péare ke-

]99r E9Tt'az.enl1tet1' átfogó'kép Ígr nen aIakul k1. 5.ne uár tan1bJúk áz erBva'lasli tór-tétlepül tan1tanulk keu a násodlk szándékB tánadágü ís, nert e" a 
- 

It ori z.rú-viíes égvrt1egfo!tos8bb és eIe!8edhetetlon eleme a Y1vfu!8k, különóseo na'n1kc,r oiy Áár'á'ro"ü&Á"a"és' oly,keveBen vannak-' -aklk_Yéde!1 ie tudlak. Márpedig a Yédést 1eglobbán s nás odlk szBJ-deku témadás ok gygkorI áaával lehet negt8nu Inl.

' ' Á klgdott.8'yakorlat1 a Dya8_ fel épltése alapJába! véYe Jór és pedlg szért' nelt ülDalenoktstó!9k' 8klk kezdőkkel f o81áIkozná k 
- 
e6y fo{áiaatoeen reÍe!iir8 ;"';"8"t-áá''";1t g V1zs-8E éIdekében kéqytelen üilde!k1 tan1tván}ávaI átvenn1 nég ati<or is ," [E 

-neÉI'nás-ot 
az et-kép ze1ése í.

_ Á Kv' egy1k.krlt1kus p9!bJa sz' h og]r ani6 ninden na88sabb x0'1!ós1tést csak YerEelv-exedlrelyek atapJa! .Lobeb elér!1' a Iv.-o8zb. nllrős1té8t vÍzsga utJán ltéttk oda. Iten- tu-don' azere!caés-e ez. a ne8oldár, szükséges-e ehhoz neTevo! rö'gas z [;dn ii - Á-l-ellüiato vrvésgil:"fl_!9}?-I9!19' haneu csak fo!^áJa. Á f ornát v1szolt az 1akolázásnár oar nógrleitúk.ltt a kúzdÓl(epessé8'.a_verBenyzésre va1ó ráternobt€ég' a 1,1YáLa rttEusá!ak érzék;1ége sellrleE a.r]lnlKaTa vaIÓ Íe1boDüágát a az erre vaIó Iáterroett8é8ét ke11e!e feIülv1z8gá1!l.
lzr |]' peIce' lren találatra ne!ő benuüató v1vással ktértékeÍni ;;Á i;Áei:-ü;ar ien rs
9:::i^l"Il'-:_:-!l:Lóct119g feJlettebb vÍvó pu"" ztán testsulyáváI einyónjá 

- 
a--iiJnseuuet/!]:nc8,sulycsopoIt/'a naB€B Dovésü' az alacsolyabbat' az eszteleEü1 iohánozó-_a rédenlgzEloeKozof ecD.r abb. 'IaIa!'_ba 2-1 percI? ta'rt€n€ a uérkőzés, talá! h8 találatIa l[e!!e'akkor ta1án Ya1am1ve1 többet'lehetné iátltl oe De0 tart ;gy_Fic;é l;.rátü_fJii"o v"oo't,!l!cs :rá tdó/ s eay polcból nen értékelÉeiő Éi Á neiies rep.

tr'1ve1 a veroenyzéaro v81ó ráto]lnettség döotő tényg25' elnek a negá1IapitóEáü B!er1!-ten nás alapok'ra kelL6!e helyezni. Áz é! eÍképEetése' á ióvót[óio; --'*_-'_"*

. Á'KY két ré6zből' 1dőpontb'Á e6ynástó1 eltérő Íé8zb61 ke1l áltJo!. Áz 9ry1k YÍzsgaIe náe1k veÍaeny.

l. Yizsg;ar - elméIetÍ rész
lskolavivás bemutatáse rLesterre1

2. a rv. oÉEt. nl! Áttés ne8szel'zéBe a IY.o. versenyen Yal e!6dué!yo8 sz6!ep1éEsel.
Á Kv r. réezét btzottgág'o1 tb Ke1l-e!e lete!D1' csaku&i 

' 
xt1n edd1g. Ha eEe! B Yíza_60n @egfelel' kkor képes1Lé"l,{9Pn".9 rv.o. vérÁen.lerren vá"t rna u ras'ál 'rr"-" "iuryuart

::1iár{! veÍseEyok o18 foÍdu1 Ját g1kereeen ter5eeítotte, ilga;;;;í ;;i"__a iY]i. nrnosi-tes ' 6nery ferJogosltja t, hoBy ne csak ry., hanen rrr. . y reenyen ls lnduib.asson.
Ezzol a Iendazer'Tet eI ]ebet-éI!lr-h9g a veTselyzé6Tc vsI .rátelnettségét yoroenyenjFgzo]Ja bo' obE' Bh01 D6r0 ery e|Lte!félleli nal"á áey'cÁ;poIii;i;;;Ái;;-iéiY" r"ooyrt"on.

Széketyhtdy Ttbor

L7



Panaszos levél
Ma1 postánk a k vetkezri

/Mellékelve a panaszos levéI
panas zos levele'b hozta Debrecenb lt
teI jes ter jedelemben a}á!_rá.ssal, c1mmel eryetemben. /

Á levélben feIhozott panaszok jogo-ssa1át teljes nértékben elismerjiik. Mgsg!k ré-qzér I
*"rrs torténtek íntézkedések a-Dábreceni Sportiskola vj_v részlegének felállitasa_ra' leg-
hatékonyabban azonban a kérdés nen Budapesten lohet me.goldan|r.bgnenr Debrecenben, a he-
Iyí sportvezotés és az ottan1 erye-riiletek egészsége-s kcjzrenlik<jdéséveI.

Tá.bor Isbvá' f11tÍtt{ar

tvtÁsoLAT
vWÓ HIRÁDÓ Szerkeszt ségénekl

A vIVÓ HIRADÓ olvasásakor n1nd'tg elssonorlt a debreceni vlv k helyzeten s nár nen
es.szer akartann segltségtiket kérn1.

A decemberL szánuko_an kijztjlt beszámolo az olÍn'p1a értékelése és neazetkozÍ helyze-
iink I eltekJ-ntven az utánp t1as kérdés_ében csak gondokr 1 tudott.táJékoz_tg!a"t adn1'

Iiebet, bogy feleslégesen zavarkodom levelennrel, s a?' MYpZ pTogranjában a v1dék1' lsy Deb-
recen.vtv' étetének feIIend1tése ís szelopeIn de eZ egyáItaIán nem va1 szlnti.

Naryon rcjvlden arr I anj_ért Írokl hosszu ldeig {rJr9p Gyulq edzo vezette erednényesen
a BVSC {iv lt, annyÍra, hogy Így nyugodtan Írhatonn elcsábitották a budapest1 VsO-hez'

Elnber1leg Gyuss1 bácsÍnak lgaza volt' j fÍzeté-q, megbecsi.ilé-q, nzemben a debrecen1
á1land harc á trzetésért, felszerelésért, terenért - hÍába' - ezb nl sziiI k meg Ís ér-
tettiik és ury gondoltuk, lesz mási}c edzo - ez ls hiábaval gondolat volt. Egy ídolg ed'z'o
nélkiíIí edzé*qek voltak.'ezután 8 DvSc nem f1zette a terendÍJaü" A ryerekek mínden edzés-
napon 1g:y ls talátkoztáx1 J rták az tl1etékes helyeket teremért, ed'z ért. Á gziil k 1s áI-
Iand 'an-zaktatták a vfuost TsB-t, rnls utasÍtotta a Dvsc-t terem bÍztosl_táL-qára és Varcsur
Ern tornatanár ná-qodáj_tásbanÍ /Ltavi-4oo r- Ft/ f ogIa]koztatfuárg. Ez a mogoIdfu nen volt
J n nert tobben tobbet tudtak az edz nél nfol ak| ebbo q suCIIepbg_belec-sopp9ntr-érdeme'
rrogy lgy n6& volt alkalma a DYSC_nek megsziinte nl a viv szakoszt 'Lyt. Két flatal enber
- il-o-"b-2o-22 évesek _ elrnegt -segédedz 1 tanfolyamra /Suly.ok' NádházÍ,/ és átvették kotten
az eda 1feladatokat, kevés fe1sz,erelésre pénzt jartak kÍ és uJabb tízenévesoket toboroz-
tak, aklket ton1tanak a régiek mellett. Az 1dén m"ár versenyeket í-q suerveztek, sz val anl
t tiik telik, azb bizonyltják tettelrkeI.

Ez v1szont nem lehet eIé6, Lr1-szen nég a két segédedz l-q a sportért edz ' Yer-9 tr}oZ*
nek, tan1tanak, de onmagukt l-sem k ketten-' sem az ,10 régebbi vÍv nem tud tovább !eJ-t dni, ak1k ery sportág 1rántl gzeretetiikb i raga-rzkocasukb t szerlnten jeLesro vtzs 8áz-
t'ak. Ezeknek áItand an harcolnÍuk kell és nemcsak a pá*qton nrár i éve.

Xiz a helyzeb jelenleg Debrecenben
vetség nem tudna-e tonn1 valamit annak
megf e Ie1 edz 1 kégbe kertil jenek?

és am1kor utanpÓttás h1ány van a Maryar Viv Sz -
érdekében, hogy a debrecen1 viv k jobb koríilnénÍekr

Eo, akj- eegitenÍ csak 1lyen rr don tuciok * talán hj-szem, hog-y nem Ienne hÍábaval
fellendttenl a vlv sportot.

Á t1szántii]- oktata-qi kozporrtja Debrecen, eryeteniink' f 1skoIánk, 12 kou épiskoIánk
van aZ általános 1skolákon kiviil, ahol na&ron kevosen tudják, hogy van ery megtijjtt vl.v
s za ko6 ztáLy Íg .

tevélernmeI va1 zava_rá.sukért eLnézé_qt kérek, s ha
cenl vlv k érdekében, aat eI re 1s hálásan kcjsz nt

Deb_r:eoen , L97r. f ebruárr L9,

ne ta}án tesznek valan1t a debre_

Egy L7 éves vÍv anyja
Sz ke Károlyné sk.
+O:29 Debrocen
Cegléd Ll. 6.sZ. l/L.
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r\ ar' +-+;i. -- F$,}p:\' LL.,.5E11 t\l.Ítí ffi EDZESSPORT
DI. szmodÍs Ivá! kutat orv os el adása a Kiizpolti sl-b8! a versenysportr 1 197r.

Eájus h 24-é! b'a!gzott el' alll I neglep er éTdekes gondolats n1att k1von8tot ki'zl k.

- Bevezet 'Jébe! hslgs lyozba' h o8y a hérdések' amelJeket ér1!t| 88Játos egyéll goldo-latok t l'alb8lu8znak. Eueket a gaJát 8o!d01 tatt szllté! fe] szeretné bár!1;-Áz! 1 kezd-te el 8dását' ho&/ élett8ni szenpontb l len beszélbetiilk kiiliiD versely éB kiíItj! tijBeg-spor ! l'_eext cBak ery latr1_a. e!!ek a never edzésaport. NapjaÍlkban áz ereduényt ol}anf8ktorok dcintLk e] 
' 

nelyek nérkiil j erednrény el sen képu ellret . rlyen pl. a helyes táp-Iá1kozás' 0ajd ugya!iben az eer kápacitáa ' Áz er k pa 1tás szoros- ijss iefiiggésbén van'azéletkolral. Á 6ela1iit kor1 erhelésnek sokk81 jobb a hát a_qfoka ' !i!t a kés bb'í korba!
adott-terhe1ésnek._-x1!de! gyakorlati edz széÍ'éra e8yík Iegfo!tos8bb kérdés' hogy '|neny-lylt leheL edzen1?l| Áz válasza er.rce' ho6l-az edzés adagolás korlát]sD nen ylsélti teb t,ha ez fokozatos. Ebbe! az eBetbe! !e& beszélhetiink tlt ledzésT l'l' c8ak j , vágy lossz
edzésr l. A - led'és ugya!1s caak akkor kijvel'keuik be' h8 ez lodiszpozl 1ototivag, trasze!v1 bántalBakb l száJE8z1k. Egészséges, kie&re!sulyozott szervezétnéI. ha áz kíll e!el van készltve' n1!cF tuledzettsé8. Á tuledzéÁlek piz1chikaÍ, vaKy bloÍ Ela1 hátteTeva!. Ez e&I ttal rá.Butat arla-19' do6y az edzij két kieér je az orvoá és a lszlchol guskell }egyetl. Iry vá1ík au edz s egyénÍvé' g es Ee8dtintl a' ''áItalános edzésn dszertán1'l
e lg ond olá.gokat.

Á tovább18kb ! 8 ehetség fog8lEár t beezé1E. TehetÁégnek Eeveazijk aztr kÍ b1r'J8 slasr eogterbe léeeket 
' 

ane1]yel el lehet Juto1 a cs csra. H osr kl a tehetgéxi Ázt el ie
:9nTl}Yel. teliilete! nen lebet +9gpo!da!Í. Á k1váIaszt&q ery Bzijrés1 folyanát' nely c8akEés bblekben Eut tkoz1k neg. Eiben dr. vize8áIatai ls azt bizonyítotbák' hogi négi 8zantIopme ris teIiileté! sem lehet a tehet5éáet e1 Ie k1nutat!í

-. vÉc-9letiir ar],. l be6Eélt' hq&/ lehet- -csak_saját.sportág n|iveléséve1 J ex duényte1érnÍ? Néze e szer1nt a szervezét e&.e!su]Jr1 állapotát_ 'e8 Ée11 r1zn1. pi pears a É t-o1daIu képzés e']red4é!ye ' Dlveti aE antagonibta 1znbk visszáfejlesztésélek goiaorb'tÁt. -

Székelyh1dy

trtesítés
A MaryaI Viv ljzcjvetséE

iytségéb I e1kottozott. "
ljzovet*qé8 uj ctme' BUDÁPEST

/neiárat
Lében, /

Te Lef on I

szigeten
s áq d or viv mester

!tg'.'t)vvvLJ ID I9L]uLt/ J!J.J-dltr\.rKrl uá oÜtJ
te tt neves vlv mester hog.q zu éveke

és vlv mestere t' L9?1. évÍ JunlusJu] Íu-q 5-én bricslizta ttát á

72 éves korában a nult év novemberében a Vlrg1nSt. Croix-ban eIhaIáIoz ott. n' rvtagrraIá"*'ág;;_E",iru-tanltott New York viv akaoémtája;;Néha;y éve nár

Hnrnrot
T 1 r é '{ J o z g e,f r.,á I9$1 ld k kittin viv jatr:-'áE éIetének 6B. évében tra[:-5u-s-ÉI.tuÍ";--aáá"I-einunyt.Fa.rkasréti tene tÍib'en.

Na8y sán doI viv mesteten lEryesiilt Á1Lamok/ az otbani

A levelez si cÍm marad eg^ye]. re a régi l L)74 Budapest'
V.Rosenberg hp. utca L. BZr

rA./V\r\rr\/\r/\Y \y vrr/Vtr'

feIs bb ha saeaink rer:delkezé-qére Rosenberg házaspfu utca1
XfV. , D z-* a Gyorry u. L-r.
a Népstadion utr I a Metr Népstadlon ut1. me8á'IloJa KvZe-

61L-4rB

Ue LU neves vlvomesÜer hog.qzu éveken áÜj I megérdemelt rryugdt ját éIve zte, -
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Lapszemle
ArnerÍkal Iaptársunkn az AIWEBIOAN FENCrNG f . éví J" *qzámában a mlinchen1 ol1mpÍa né-

trány tapasztaLatát f oglalja o_qsze' amelye érdekességénéL t o8va olva-q 1nk f1ryeInébe
ajánlunk.

||Az eImult évÍ mlinchen1 01inpla1 Játékok tapasztaIatat alapján érdenes néhány sor-
ban negemlékezni a nemzetkozi sztntLi zsliriskedés problén'álr L. M1ndenek eI t gzeretnénk
lesz geznt, hory a vivá-qnál val zslirÍskedés kornplexltasa' valann1nt a Jelent s ktils nyo-
násn aneIyet a zslirire 5yakorolnak, nen tesz lehe vé h1bátlan teIjosÍtnrényt. Ezek el re-
bocsájta-qávaI tehát m1nden értékelés b1zonyos menny1ségii hibának az eredend figyelenbe-
vételével t rténb.et cgak. Á zsLi-rÍskedés kozben el fordul h1bák báron f kateg rÍába go-
rolhat kt

a/ a Zsliriselnok hlbát
b/ a vÍv altal okozott hlbák
c/ a megf1gyel k, a kcizonség hlbá1.

Tehát bármllyen obJektlv értékelés a zsLirískedésr L csak1s a fent1ek fígyelenbevé-
teléveI torténhet.

Ezéket a ényez kot az értéke1és aLapJaként f lryeLembevéve nyugodtan megá1laplthat-
juk, hory a mlinchenl_ ol1mpíán a z-qiiriskedés !awo9 nasg:q szint|i volt. Me1yek voltak akkor
á p' ouléinák és tenclencJ_ák, amelyekkeI f oglaIkoznÍ kelI?

A DT eIs rendii cé1Ja az \olt1 trory oJ-yan kom'petens zslirleIncjkoket ta1áLjon' 9kÍk
n1nden v1tan feti'il semlégesek voltak az áItaltrk vezebe t mérk zéseket 11Iet en. E1g 1á-
tá^qra ennek a problénának a megoldása gyerekjáték, ha meggondolJuk, hory hány j } képzott
zslirleInok árIt rendelkezésre Mlinchenben. Á kozelebbj_ vízsgá1at azonban fényt der1 a
problénákra és kÍderiil' hogy'a mego}dá's nen Ís olyan eryBzerii. Rengeteg olyan lllek to-
Iezettségt' és ''kapcsolat_'l létez1k a nenzetkoal viv éIetben ' anelyek csak a beavatottak
eI tb"lsmertek. A probléma nég sszeÜettebbé váIik akkor, am1kor el re nem láthat konp-
likácÍ k mel:liInek fel, ro1nt pérdáuI az osszetett'laranyérem-áLlánll . Tehát a f er fesz1-
tések aIIa torekedtek, hogy lehet l.eg a Legsenlegesebb zsrliríeInokot btztos1tsák ogyes
mérk zé'qekre, soks zor a zsljr1skeclés ntrr ségénok roviilqáca.

A zsl.iriskedésÍ oIvek leguyilvánvat bb eitéré-qe a mlincherr1 olÍnplán a tánadások ab_
szolr-rt etr- nyben va1 részesitése vol.t a feltart és temp akct kka1 szemben, ameIy éles
ellentétben áLI az USÁ_ban uraIkod szemIélette1. Ery feltart vary tennp akcl nak jelen-
t 's id diff eIenc1ávaI kelIett negiilnie a tá'rnadá*q bef e jezése el tt ahhoz l Lrcgy a zsliri
azt LronoráLJa"

A ltv'ona1'| értelmezé'sében Ís eltéré-qek voItak. Sokan a legj obb zslir1elnc'k k
USA Viv Sz vetségének 'nzabály és zsliríblzottsága áIta1 ls ellsmert alapelveket
,Sokan azonban a kovetkezíi érteInozésseI értenek egyett

kcjzÍiI a z
kcjv etlk .

A vonaL az, ann1kor a vlv teIjeÉlen kínyujtott karraL azl ollerrféI érvényes taIáIat1
f elLiletét f enyegetl, még aklcor is , ba kcjzben há rál a v onaIat ad viv .

Néhány zsliri az érvényes taIáLat1 fe1tilet eIIení bár:nÍlyen fenyegetést vona].nak m1-
n sltett t BZonban ezek egyike sen'l tartozolt az eli-qmert zsiirleInokcjk kozé és nen is kap_
tak m'egb1zatást a neryeddont t l kezdve. AItaIánosságban a DT váIasztása a határozt:tt, a
nérk zést kézben tartanÍ képes, a kozonség és a vÍv k áItaI nem befolyásolha'bo zs[ir1*
eInokokre esett. A vÍvÓk áLláspontja szerint,js ar' 1lyen tuIajdonságolckaI rendelkez
zsiirik a legnre6fe1eI bbek. Ennek ellenére ei f ordult rréhánys zor, hogy a koz nség két-há-
ron táborIa szakacit és képes vo]_t arra 

' 
bqgy bef o}yás o1Ja a zslirl itéIetét áLbalábarr

katasztr fáIÍ-q eredmennyeI.

Ennek értelmében a legtobbet pana-qzi<od nak lsmert nemzeti delegác1 k ls a hatáLro-
z ott zstjrlket részesltették el nyben. Megf lryelhet vol-t r bogy a v1v k te1jesÍtm.énye is
.qokkal Jobb volt az 1lyen lpusp zglirik el tt. osszefoglalva megáIlap1that 

' 
ho5y a

zsiir1skedés a mlinchenl ollnrp1án- áItalában j nak nrondha b volt. A n1 veze b 1nk is J h1r-
neveb -qzereztek és ryakran hasznátták ket nehéz helyzetekben, néLtányolva tsme::t par-
tatlanságukab és sportszeriiségliket.

rfj' TiLLY JÁ+.loS
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A képesít vízsga elméletÍ kérdéseÍ
Eégy féte viv feflyvel
Háronféj-e: karo, t r és párbajt r
Mo.n4j.a el a. tor /kard"/ rlszeíb /aruel-.vj-kLlÉL vj'zsgázIk/
- penge a szirr he6gyel
- markolab a szorit gonbbal
- férnkosár par'názott bé]ésgel /viLL. b rnél a f o61a1ab /

KSI Viv Szakosztálya

So.ro]j.a -el' grj-bÉl á1l egrr vers_erryz .feJ_szorelése.?
- v'iv It ny /plaszbron-nadrá8/
- neIlény /LaBé/
- sjsak
- viv kesztyti
- h na1jvéd- /n knéL ezenkiviil a ne]-lkosár/
- hosszri's zár f ehér harisqya
- vív c1p

Moncl.-ja Éi1-.-n-1 az érv rryejl bq}áIa_bi !elii].eL /abbap a.f.esvvernemb-en' arnely} l .y1.{sgá-MT-
Csak a b<jrzs /anJ-b a ].ané fed'l/. E1 ]- a hárornszo1t hábu]- a cslp ceon-
bot cjsszekot eg_Jrenes. Á s1sak szakál]a nem érvényes feltilet.
A t'vlv állásban'' lév vtv combja és bcjrzse kcjzb1 iraJlatorr e1 11 és ha*
bul ábhalad. e8yones felottÍ részeu /Iiy a karok' oísair Is/.
Aa érvényes feliileb kíterjed- a v1v egész tesbére, beleértve a rirháza-
tát és felszero]-éséb is.

{1b. p.e]rez}i+k bénad. cselekurénvnek?
A üá;uadás olygn kezd'eményez és tá_nrad"é, cselekroeny, me}ynok vég;rehajbásánál a vÍv
karjának nyuj básiíval folyamabosan fonyeget1 az e11onÍ'é]_- érv nyes .feliiletéb.

4it .nevsgi-ink hári,básnak?
o1yan védekez _c.seJokményt, anely hatásbalanlb.ja a bánud.ást ,/fegyverrol , va8:y j ba-
vo1sá3barbás sa:.-/.

M1t érttipE Jrj-.v v_onal érs nít. p.errgqvonql qlebbj.
* v1v v,onal az a képzelb vona]' a.nely kéb egymással szenben v1v á1Iásban á11é' vl_v

négy sarkáb cisszo}ccití,

- Pen$evona.} /teLsi3l VaBJ also/ a nyujuo b karral az ellenféI érvényes balálab1 fetii-
le ére Írányul$ vorra]_._

Morrd.ja-e1' a Pást nérobe1!_

'_ hossz;rt Ü rnéI 14 n, lrátráIási teri-ilot 2 ^'' 'j<ardnál és par.uaJb rnél 1B m, hábrálás1 bertileb I m

szé1ossé6et 1B0-20o CB.

luoí{_ja el' a pásbon lévé vonalaka!, qpty1kne}< u1jr i,e,1,enb séÍ::e?

A pást hosszérra mer Iegesen / vonalab.huznak. Ezekt
/l7 uonapvonaii a pás ob kcizépen kebüé oq3tja
/?/ kéb íolá}lltási vonalr a kozépvonalb 1 2-2 n-re'tl7 

;1...at nats hátravonalt / n-ro Í<ellr hogy 1e6yen a kcizépvonalt lr de 6 n-néI kevo-
sebb rrem lehoÜ

/4/ kéb fiByelnezt;eto vonalt a báts babárvonal e] tb
t rnél 1 m-ro

- karcl- és párbajb rnél 2 m-re
.jEI1ENTŐSÍ)GtjK

FeláIliLásj vona]_r e1 ]_ lév lábak felálláskor a vonal m g tb ke}l' t].o iy leg.von.ek'

F-Lg;7el-nezteto vona].t ha a v1vo hábu1s rá!q-'ra} ehhez a rrorlalhoz éfkez1k, az eln k
''á'llj|| vezén.vsz b kÍáIb és f1gye]-mezbebi a vlv b arra a pásb-
hossira, ameiy még ren,Lolkezéséro á1l' n1elíjbt átlépné.a pá9t
hábs rráuárvoha}áE. Ezt a f1gyeJ.rtezbebésb rrreg ke11 ismébeJ.n1'
valatrányszor a r,'iv e1 ,1 lév -Iábáva]- e1éri a fe1áIlÍtásÍ vo-
nalab. i vÍvob a pásb soarnllyeir más részén nem szabad. f1gyelmez-
tebni.
Ha a vj_v lrábrá]ás kcjzberr rn1nclkét lábávgl átrépl, a pásb hábs
haLál:vorraláb vissza keI]- á111tarri a háLrrls lábáva..!_ a figyelnez-
tet vona}ra" }ia ez tán j.s.rréL urlnd_lrét lábával átna].ad a pást
irábs hat,ár.'vonalárr, terhére ttrláIetc, ke11 íbéIn1,/becitnilrai
buss/.

21.



lo. Sz IÍtás ubán -hova,kell fefálIniuk- a..versenvz knek?

A jegyz által e1 szcjr hívobt viv az .e-lncjk!-"} jolb-ra á}r..t9}, k1véve' b?- a vlv baI-
kezes és Jonui."u"s v1v vát 'é"x rík.- /Ez ut bbi"párbajtoroz'kíe nen vonabkoz1.k./

11. Menrryi a vl-yÓrná@
VÍv mérk zések íd-ejét a ''rajt és álljlt-ok kozt elbelb íd- k sszossége ad_ja.

t baláIatra men pb. b r vivágnál .tl 5 perc
4 balálabra men irivásná1 fegyvernemenkénb ..? ) perc
5 ba1áIabra men v1vásná1 fegyvernemenkénb a.. 6 perc
Er balálabra men vivásnál fegyvernemenkénL ... Io perc

10 balálabra men v1vásnáI fegyvernemenként . o. 12 perc
A2, o1ndk a ényleges menebid. elte}bo el bb 1 perccel negállibJa a mone ob s ftgyol-
meztebl a v1v Lat /''Mé8 egy perct'',/.

12- Hánw aláIabie viviák a mérk zéseiceb?

Ha a versenykíirás másb nem 1r elííl
férfj_ számoknál fesyvernomen-}<ént 5 balálaüra
n knéI fegyvernemenk nL 4 balálabra

l1. uérk EégoE kijzben B1kor cs rélnek belY t q Yív k?

Ha az eRyik \av L/}-BzeT' ancJr1 találabot kapott' eílt ani a na'r1!álls balálabok Bzá-
iZ.^?s-i1l"3ri--i'or-2*táííi"T_iltá.7l_fri"J"-n"Í}cÁ"iu ott' ahol a viv k bek tv olektro-
noÁ ;é1z torendezéB ol tt v1vn8k.
NardvÍvásban t _ba az e8ytk vÍv balkozes éE az elniikngk &lncs [e8felo1 helyo a náelk
iiaái6i]-á_il"oi n"rji1Í6" iÁiáa".t éÁ a azavaz b1rá]C cser lnek h lJreb'

14. uílYon' v1v távolEáRokr l begzéJifurÍ. eÍ a kiitai[bséR k ztiik?
- k1s bávo1sá6t ahot]lxa! 

- 
karqyuj bá5Ba1 IéThetJiit elleDfelij_Eke L 

' kdzéptáYolBáBs ahol akareozdulai;oD kiviil I!é8 egy.lábllozdula t- ts Ázii}séges az el1efféI aíéi!]6péteá /l;épése1 re! vaBy 
- 
kitai.cés,/ nág-y távolságr ahol a karnozáuIabon k1vtil pes k a_E rÁt z-dula sziikEégeB az ol]e é]- oléréséhez '/lépés + ktt rés, va5y rrgrás + klt T s/.

l5. líe]-yek a legrla$yobb viY vor3enyek?
oj.1nplat eByéní és c8epab bajnoksÉ8ok
vI1ágbaj!.okságok
lfi. v1láBbajlokság
Eur pa Kupa csapabbajEokgá8
orezágos áB-yérri éB csapatbaj noksÁg
6zocla1ÍsLa orszáqok v rseqyo

16. Nevezze! neg n haqv oJ-1nDra1 oal.no.EuJ]kal,I

d.:r. tr' !JrV6B1 cÉaba l-972 páxbaJt r eByénl baJnoka
Kulcsá]: Gy z' I96a páTbajt n e8yéni baJnoka
PézBa T1bor 1!64 kardvivás egyéui balnoka
Ká_Tpáti Rudou 1960 és 1956 kartlYívág eB-yénl" baJnoka
KovácE Pál' 1952 kaIdr/_ivá6 ollnp1al bajnoka
Corevich Aladá_T I94a ka.rdYivág e8yén1 baJnoka
Kabds Endre 1916 kaTdviYás eg'yénl'bajnokÁ
Pil].eI Gy I8y 1912 kaxdv1vá-s egyéd- baJloka
T ]eE z tyá!Bz\' Ödi'n t92B kardYiYÁs e8-yén1 bajnoka
Pos a Sándor dr. 1924. kar'dvivás e8yén1 bajnoka
Fucb_B Jen 1912 6 1908 kardl'-íváB ég-yénl báJnoka

N Í olÍnpial b ajncka1rx} r

Rojt lldlko 1!6.4 eg-y$q1 ollnplal baJnok
Elek I1ona ic4ij áF 1916 év o11npÍaJ_ baJnoka

L7t Miko! rYénYeg a BDortegy siilet1 laREági kii&Yv?
' ha a tjaBEáBi bélyegok Í'ondezebtek ,/n1ncs elnaradáe,/- ha apoTloPyosi t'VerEe4yozhotx errsedélyé yan éÉ _ncn Já.rt 1e- ha ta]Écsí nyilván artit pecsétteÍ renáelkezlk
- ha ia}ola 1gazqat í end dé11J61 ol Van Iá va.

18. fiáq'l h laaD az ofvogl tAaz oláp Í'vé4yeÉs R]i ideje?
19 ven alul
15-18 évesokig

t8 éven fej-r.iI

3hnaB
4hnap
6hnap

19. HárrJ Ye.:rse,r{vbir vezo 1. a mér4[zé,sb?
kard.náj- és Fz.áraz, t rn l 5 /ni.nIn:m 1/
villanyt r és párbajL rnél 1

20' Mí}{en válagszaI sza'vaz.habnak az ol,d.albilr5}t? Mennvi a .szavaz.abok érbéko3
Tgen, - nem, barb zkod-om

1 és L/?
I

..^ Szavazatok érLéke l eincjk/ L t aigok
Székelyhid-y



vtzsga anyaga torvívásb l
I. Mubassa bo a viv állás si-kszb, kvarb, szekond" s szerkl áL1ásban.
2. Egyerres szurás helyb t kíbciréssel, lépés el re és ugrás eI re klb.-eln
J. Kvarb háritás-szrrrás, kcjrkyarb háribás-szrtrás.
4o Szíkszb háTibás-szi-rrás, kcirszíksz hárítás-szurásn
5, Szekond- háritás-szrrrás, kcjrszekond- hárltás-szl]rás.
6. Szerk] háribás-szurás, k rszekl háIÍbáo-ozurás.
7. Egyenes szu-rás kítcirésseI, fe1áIlás kvar hárlbással és sz].r-rás klb*el.
8. Egyenos szurás kib réssel, fe}állás szIksz hárlbással és szrrrás kÍb_eln
9, Egyenes szuTás kít réssel, felállás szekond. háribással és szrrrás k1 b_e1.

10. E8j'enes szurás kit.*elr felállás szorkI háribássa] s szurás kÍLoréssel.
lf. Várt szurás az, ellenfél kvarb kcjtéséb l kls és kcizép ávr l.
L2, Vált szurás az ellenféI ez1ksz kcjbéséb } kís és kcizép bávoIságr l.
L1, Vált szur.ás az ellenfél szokond. kobéséb 1 kis és kcjzép távolságr I.
14n Váli; szurás az e]lenfél szerkI k b séb l kis és k zép távolságr l.
L5n Kvarb kcjbés szurás kibcjréssel és lépés k1tcjrésseI.
16" Sziksz kcjbés szurás kibcjrésse]- és 1épés kitcjréssel.
17, Szekond. kcjbés szrrrás kibcjrésso1 és 1épés kitclréssel,
]B. Szerkl kcjtés szurás kibcjréssel és lépés kÍbcÍréssel'
19" Kvarb iit s szrrrás kibcjr sset s 1épés kÍbcjréssel.
20. Szekorrd. tibés szurás kitorésseI, lépés és ugrás kíbcj:néssel.
?L, Sziksa tibés szrrrás kibcjréssel' lépés és ugrás k1bciréssel,
22, Szerkl tités szu.rás k1tcjréssel' lépés és ugrás kiLcirésse].
2J, K1tér szurás az ellenféI kyarb és szIksz kcjbése el l k1tcjrésse}.^/24' Kl éro szu-rással bevezetgt! egyszerii eg:yes c"át-uu el1enfél szLkáz és kvart megh1var;,'ellen kcizép és nagy bávolság" i. --
25. E6yenes szrlrással*bevezeteL-E-e[ysze"ri e8yes cso1 az eIlerrféI szekond. éE szerk] neghÍ-vás a e'llen.

uzsga anyaga kardvlvasbÓl
1. Mutas6a be a v1v ál1áEb l'erc' kvart' kvit1b' szekond és Brfu á11á6ban.
2. I'oJváaás helyb l' kítt'ré6s01l lépés és ugrás el re k1tijlésso1.

'. 
o1da1vágás helyb 1, k1tci].ésse1' l pés el re és ugárs el re k1tiirés8 t.

4. Mo1lváaás ábhuzásaal holyb 1' kit résBel' Iépéo és u8rá8 el re klbtiréseoI.
5. leIc há'TÍ bá.6 helybe! és hábra 1épé96o1 éE vÍ6szavágá6 a feJrer olalabal oellr .
6. KYarb háritás helybon és hátralépéssel, vÍsszavágás a kii1s arcra ég feJre.
7. szekond hr{r1tás helyben és lráb].a lépésBe1t v1sszavágás a kiilB aTcTa ás ki'tti t vlÁz-

szaszurás..
B. Kv1nt b,ári bá.s helyben és hátra lépéseel, vls 6avágá6 az oldah'a 

' 
f6Jro éE nelho.

9. Plrn háIi á!J hoJ'yben és trátra lépéssel' vÍBszavágá a fejre és Be11r6.
Ior o1da1vágá6 k1t(Jréssol' fe1állás terc h fitásEal és nellYágáB kit réBsol.
11. lejYágÁg kibiirésse1' felállás Ezekond hár1tásBa] éE kiilg arc vágá'B kltiirésBel.
12. MellvágáB kit' réEso1' fe1á11á8 kvart hár1básBal és fejVágáB k1ttiTé6Ee1.
1r. Íejvá8Ás k1t IésÉolt felállás prri_E háÍ'itá,9Ea1 éB feJYáBáB kl.tiiréssal.
14. Kvart kiitét Íejvá8ás helyb<!I1 kib régEeIr eI re lépée kÍb T sEel.
].5. Bzekolrd ktibé9 kiilE arcvfuás helyb l' k1b TésB l' lépés k1tijrésBe1.
]'6. KvaTb Lit'és' vágas a f jre he}ybent kíb réB6el' 1épéo e1 re k1tairéssel' ug]rás et le k1_

bijré gs e1.
l7. szekond iités' vá8ás a kiils arcra heJ-ybíi1' k1t résBe1' 1é!és et re kltijrésBel és ugráo

o1 re kí tijréss el.
18. &! vácág kÍvii1-alul, hábra Íépés lnrlnb hár1bással éB vlsszaváBá-E az oId.alra.
19. EI vfuás fo1iil-beliil| kvart háritással 1épé9 hátla és v1sszavágás a kii]B alcla.
20. Fejc6e1 oldalvá8Ág kltiirésBeJ. 

' 
]'épés elííTe k1t réssel és ugrás ol re k1b ré86el.

21. FeJcBo]" nellvágág k1ttjr sBel' 1 pés s ugrás el re kítiiréssel.
22. ofdalcsel feJváaát k1t résse1' Iépés el ro és u ráe e1 re klt<jréssol.
2]. o]-d.alcsel eeJ_]váaaB klt rés8e1' 1épéE el re k1bijIésBef' ugrás e1 ro k1tai!és8el.
24. uel1cse1 fejvágás' kÍtijrésse1| 1épéo e1 re ,kÍl'iiréEBe1' ugráe e1 ro k1t réBBel.
25. Kii-lB arccsel szurás klt TéEsel' 1 pés éo ugrás el re kí tjI'é6Be1.
26. szur cgel kiils arcYágás k1t réssef' lépés és ugráb ol re kitijréseel.

gyakorlatiképes íto

gyakorlatiképesítŐ

2'



BVSZ
* ÉYJÁmAilu VER$ENY

A BuJapesti VSz. L97). mírcius n ). és +-én rendezte meg a serdiil éa ifi.
kjváIaszt verseny tavaszi forrluI ját. EItér en &z eddigiekt I )_án míndhárom fegyver-
nemben a serdi.il k- versenyét, 4-én az ifí-k versenyét borryolitotta le.

SEBDIÍL K VERSENYE:

Fiu t r: Indult fi f' / s IIr.o., )o TY.o./
Kozépd nt be keriilt: I.csop.: Lévai vAS., Dér U.DO., Csab OsC, R kusfalvi BVSC'

Ruttkay BVSC , Rá"cz EsE.
2.csop . : R nas zékl" HSE, Bi}rarí ESE, Szabolcsik vAS . , tr'orgáes

BvSc, Gulyás VAS., Vámos Osc.
.).csop.: Katona U.D0., Varga EsE, Csányí OSC, Eorváth. VAS.,

MordorszkÍ U.Do., Sinon OsC.

D rit ergÉné4ye: 
ás.T"$i%,Y;3?' r.T''uf"#"x*it3i- íÍfu'Tu"fiií?- 'fi3li 

o3 ;
Varga BVsc , IX. Dér U.DO.

Nitr: Indult)2f /l TI.o., 5. III.o., 24TV.o./

Ceab
VIII

Kozépdont be kertilt : 1.csop. : Kenesseí- KSI, K b.almi-BSE, selmeczi VAS. , Balé"zsi BSE.
Barabás Ü.D0., Nyíkos ESE.

2.csop.: Mészáros BSE, Bánya oSC, Sutka BsE, Berényi EsE,
P rer VAS., Vámos Ceepo1.

1.csop.: Eord s BSE, Ferdinándi U.DO., Dékány BsE, M nus BVSC,
BokorOSC, ffi

Dont e{edménye : I . l észáros BSE, IT. Kenessey IísI, IIT.
v. Sutka BSE' VI . Ferdinándi U.Do., VII
BsE, lx. Vááya- 't

EoTd s BSB, IV. Selnreczy VAS.,
. Dékány ffiE, VIII. K6ha1n1

Kerd| Índu1t )9 t6 ,/6 Il .o., 6III.o., 27 Íy.o./
Ktjzépdijnt be kerillt: l.csop.: 

#;:Í;"T?' 
'B:'atoni 

I].Do.' sal vAS., BeDk EsE, trogEuth vts.'
2. caop . : nila o.lo. , M8bolányi EsE,' v l s vÁs, st1di EsE, Ietván YÁS. ,

Báce Ü.Do 'J.csop.: Bescb ESE, Bodor KSI, Bodokl ESE, No6euth T. VAS.,
Porer VAS., Si!!o! U.Do.

n nt6 e]'edtsénye: I. Fehér EsE, 1I. Balato!í Ü.D0.' I1I. Riba U'Do., rV. a_holély i EsE,
V. Beacb ESE, Vf. V rtiB VAS., VII. Bodor Ksf, VITI. Bodoki ESS,
Ix. saj vÁsÁs.

ffi;"*;""-;ffi;=T;;ilffi;=fr;,í*;il.;ff-*;;'""'#ffi;"1-A;;;;;;;;;-
Sánd'or. Szerkeszt6: Székelyhidy Tibor. Szerkeszt ség: a Maryar Vívt1 Sz vetség hivatalos helyisége: 1054 Budapest,

Roeenberg házaspár u. 1. Telefon: l14-B00; l19-080. Kiadja a Sportpropaganda Vállalat l14 Budapest, Istvánmezei
ut 3. Felet s kiadr: Béres Tibor igazgat . _ Terjeszti a Magyar Posta. El fizethet bármely postahivatalnál, a Posta

hirlapttz1eteiberrésa PostaKtrponti HirlapÍrodánál (KHI' Budapest, V", j zsef Nádortér l., postacim: 1900Buda-
pest) k(xvetlengl vag'y.postautalv nyon, valamint átutaláesal a KI{I 2L5-96162 pénzforgalmi jelz szánáta. Bl Íizetési
dij fél évre: 24, - Ft, egész évte: 48, _ Ft. - Számonként kaphato még a Sportpropaganda Jegyirodájában l0iJl tsuda_

pest, RákÓczi t.tt 57/a. Eg.)'enként: 4.50 Ft.
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