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in 197[. rivi l{rlnts-tarltt-i il|il kungrcssru$
.1974. -!0ájus 15-én Mo'lte-call ban' 'a konglesszusi paIota kiilajlterEelben valalrenny1

FTE áIland és lde1glenes b1zobtsá8 iilést tartobt' ahol - fÍgyelembe véve a neqzetÍ áz -vetségek észrevétele1t -' végleBesitet ék a konBresszua elé telJeBztend Ja.v slatok8t.

.' MáJus 16-án. 14.oo xakol Lezd 'd tt a kolgrcgszu8 iilése' gme lye! 42 lenzeÜi sEiivetEétlvett részt v8sr képvi8eltette magát. Á oásnap, ].7.0U rakoT befeiézod tt kongresszus azalábbÍ d !téseke hozLal

r. ÁltaIános kérdések

A/ A FIE tagszovetségek sorába felvették Szaud-Árábíát és a Kína1 Népkoztársaeágot.E1utasltották Tajvan feIvétel1 kérelmét.

A tagszcjvetségek áIta1 fízetend bagd1jaka kb.

v/

A versenyszabáIy b1zottság tagjának m.egváIa-qztotbák Kate D'OrÍola-t: BZ elhunvt,Boíssor as-qzony helyelt. A pI9p9ggnda 6iztrttsasba tagként megVá1ae' oiiar._iloiá**Iaw Borzecki*t, Lech Kochanski helyett. A uB s[ecíárrs bízotfis"e-oi tagJa Éá'u""*vlcs /SZU/ lett.
Az T975" év1 Ífjusági vílágbajnokságot Mex.ik f ogja meglende zn1-.

A.4 L976. ví lfjuság1 v1lágba jnoirs ág rendezésÍ j ogát l_,eng-yelo1.qzág kapta m'e !./Poznan, /
Az L975. éví feln tt VB megrendezése kérdésében véglegesen a Com.1té Executtf fogdcjnten1 Grenoble-ban, jul1us Zo-án,

Á JijY évÍ- Fr!. kongres-qz!! KorzLkán f ogják n^egtartan1.Á btzottság1 iiléseket rr_oÍszagba /Dublla/ tervezÍk.
Az oIa-qz G. Brusattl_t Membre d'Honneur-nek váLasztották.
Kiosztották a ry zteseknek a víIágkupákat, a FrE L9?). éví h1vatalos ranglj_stá1alapján.
Á v1Iagkupák g_y zteseÍl férf 1 t rben! Dr. Kam.ut1 Jenn i t rbenr Nyikonova /SZU/

pá.!g jt rben r Eátrng /s,t'éd7 'kardban l szígyát<' /szv'/

B/

C/

D/

E/

H/

v

20 %_ual feleme]ték.

c/

II. A1apszabáIy kérdések

A/ !.kongresszus-*eLf ogadt-a-ar\.?,szovjgt. jqyqsLatot, ameLy az adnÍn1sztratÍv gza-bá]yza nak a NemzeÍek Naryd+jának áarieréséré u o"tno! "roirao"rt k1vánJa kt-egészltenI az a1ábbiak sáér1itl
llPontszámeg_yenI ség esetén a Nemzetek NagydÍ ját az : szclvet-ség kapJa E 8r anneIyÍkt bb aranyéiemmelr-ennek ery9n}tisege e-oe én louu eziL.téremmeIl ennek eg_yenI ségeesetén tobb bronaére''eI r ioe1kezík.rt ---

B/ Amennyiben 
"-b}?ot!|ágí. tas-- yls maj. o1_ esetét kÍvéve kétszer erymás után nemJeIenik ae8 a b1zottságr 'tiÍes9$il,*iErB1;i-k;ir-_á agok * o"áb i. Helyette a kong-Iesszus uj tagot kell, hory váIasézon.



C/ Az a}apszabáIyban a jovilben szcrcjptl}ní f og a feIel r:ség kérdése balesetek esetén,
az a1ábbi szoveggeLl
llA viv k saJát fele1 sségiikre ég vegzéIyíikre fegyverkezn,ekl olt zkodnek és ktiz-
denek.
Á szabáWzatban lefektetett..b+zt9psá$i 9! 91Len rzési eI 1rások arra szo1gálnak,
hogy-a viv k b1?!on9"84t gr sitsék' anéIktil, hogy azb teljes mértékben gafantálnÍ
tudnánk, és ebb l kifoly lag a feI9I ssét nem hárrithat át gem a szcivetáégr l gel11
a versenyrendez ségre' sem a funkcionrárj'usokra, akÍk a veIseny lebonyotÍtá-qáva1
vannak megbizya, ,qem a balesetek esetleges okoz irs.rr

D/ 4 !ogg1egszu_q.eIf ogadta ??t a..szov jet javasIatot, hogy az aLapszabáIyban leryen
f eltiintetve m.inden nemzeti szcivetségnéI a FIE taggá váIá-q id pont ja. -

Az-a}gp*zabáIyban gzelepeln1 fog a Joví5ben az Ís, hogy a Nem.zetek-Naryd1Ját rrtkor1
melylk nem.zet nyerte eI.

III. VB szabáIyok gpeciáIts bÍzottság kérdései

A/ A VB versenyeket a jciv ben
rlnt t

t nap férfl
2 nap

1 nap

4 nap

5 nap

6 nap

7 nap

B nap

9 nap

I0 nap

Á neryeddiint ber

Á nyolcaddont ben ll

A tizenb.atood nt ben rr

A harmincketteddont ben rl

lo nap alatt; bonyolÍtják le, az alább1 program Bze-

t r eI m.érk zések
férfi t r e6yéni dtint
kard eryén1 el mérk zések
kard eryénÍ dont
párbajt r eryénl el mérk zések

parbajt r egyéni dtint
n 1 t r eryénl el nrérk zések
nitrdcint
f érf 1 t rcsapat el n.ér k zések
férfi t rcsapat dcjnt
kardcsapat eI m.érk zések
kardcsapat dont
n i t rcsapat e1 mér'k zések
nitrcsapatdcint
parbajt r-csapat eL n.érk zések
parbaJ b r-csapat donb

B/ A csapabversenyek lebonyo11tásáva1 kapcsolatosan az alábbl n. doe1 ást f ogadták
elt
Az els i< rmérk zésos fordul után a csapatok rangsoroIása az edd1gtek gzerÍnt
változatIanuI tortén1k. De a J<iv ben a csapatkapÍtányok JelenIétében megeJtend
gorsolássaI dcintlk eI ' hogy meIy1k csapat milqÍkkaI kerÍil ssze a B-as vary 16-os
k zvetlen kÍeséses táblázaton. A táblázat eryes helye1ért lefoJytatand sols-
hÍrzás nlndLg 2-2 csapat kozcjtt torténlk. llehát a?, I és 2, 1és 4, 5 és 6, 7 és 8'
9 és 10' 1I és L2, L1 és 14r L5 és 16. csapatok kozcj t.
Ea a n dos1tá8 kÍkiiszob 1l a kcjrnérk zéseknéI a rlbundázás1l| lehet ségeket.

C/ A csapatoknak az egyénÍ versenyek eredménye1 alapján tcjrtén IangsorolásánáI a
Jiiv ben az alábbl pon szénozást f ogadták ell
Á d nt ben szerepelt vIv k 6 pont
A kiizépdijnt ben szelepelt v1v k gy zel-:mme1
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D/ A kongresszus 49.-2,/ bechnÍka1 szerv azaL ariinyábarl elvebetbe a nor:vég. és a ljbanonÍ
szovetsé6ek azon ;1avasIálái, r'o${ a ? esyaní -versenyeket a víIágba jooFá6okon k t
vereségger"-r.ieáe*áit9!b direi<L-L-íesÓ,,eí- renr]szcrben bonyotitsrík Ie. Á nagy sza-
;;;;tí';'ánv_kí;1"r''orá,sát áz okozta., ho$J sok szcjvet=9g-csak azért szavazott a

d trekt-tci_eJ"és eIlen , 'u" a két sz oí etséá a z a La ps zabá1lya r el Lentétben na gy on

kés n aata'' e j;;;;íutái. l j v évi kongresszus..9j""_tárrya!li.r9eja 9 javasIa-
tot és nÍncs ki zárva, r'oev j-ámét bevezet sre keriil-e Lebonyolítérs1 rendszeI'

IY: Veysenvszab_áE b1 zottság kÉydé'qel

A/ Azt a magya1 javasIato!r n.et{_szerint a csapattgláIkoz kat kcjrvlvilq esetén 1sa" 
""ár.-"_sí 

;at m eléréséíq keilene^Ieviyoll ? !'y-=szeIi bízottság1 . tilés--elutasi_
tout". Miv"1_á, "Iotas1tLq nem elfogadbrat tndokok q_rupj$ tortért' a-MaryqI
Szovetsés mestáleI en Índokolt észrevéte1t tqt!, amiben kérte a javasIat ujb Ii
Tá"gy;il;ái."rry a javasIatot a jciv évben ujb l be kell adnÍ.

B/ UI dositották a vergenyszabáIy-konyv 52Bl '7rLl 544, 2)5 ?,5+s. pontjaít, hogy
ho1tversenyek esetén áz eIjáiilqokat eg;'ségesen az a1ábbiak szerínt érteLmezzékt

Kett néI tobb v1v boltveIsenye esetén, ha egyenl a *y' zelenszámt a sorrendet
az Index-szám dontt eI. AZ ináex-számot a poul-ban és a boltversenyben adott ta-'
Íárátox sszegének é-q a kapobt talátatok osszegének a Yiszonyszéna adJa. E v1-
gzoryszámok e[yen} sége esétén ujabb holtversenyIe keríil Sor r

c/ A kongresszus elf ogadta a Sz9vjet Viv gzcjvetsÉrygk azt.a javaslatát' hog{ 9meny;.

mérk zés-k zott 1 pelc píhen t vehet 1g;énybe.

D/ A kongresszus eIfogadta az aLábbÍ Ien5ye1 szabáIym. dosib javaslatott
Á versenyszabály !0. pontJa ugy m do-q1tand , hory a baleset megtcirténtét orvos-
nak kel1' megálIap1taní.
A,z 52. pontot ped1g ury kell n" dos1tan1r hogy az eInok csak olvosi vélemény alap.
Ján rendelhet1 el a vÍv vísszalépését.

E/ A versenyszabáIy-konyv 525, és 542. poni;jainak utols bekezdését torolnl kelL.

E/ A szabálykonyv 525. pontja kÍegész1tend az alábbi sztjvegli bekezdésselt
M1nden poulban, ktvéve a néryes poult, sorshuzássaI kell eldonten1 a v1v k -qor-
rend J ét.

c/ 
^z 

547. szab. pont a kovetkez képpen n dosult
A r']E hívatalos versenyeÍn a négyes poulc'kat eg pfuqton kell vÍvatn1' A mérk' zé-
sek sorrendje a kcjvetkez t

L. mérk zés
2. nérk zés
1 perc pÍhen

1, n"érk zés

4, n"érk zés

1 perc pitren

5, mérk zés
6. nérk zés

1-4
2-1

az, eIs nérk zés ry ztese a ná"sodtk mérk zés vesztegé-
vel
a násod1k nérk zé;r gy ztese az els nérk zés vesztesé_
veI

a két gt' zelemme1 rendelkez v1v utols mérk zése
a fennmaradt nérk zés.

Az index--qzámok m"iab mind a hat nérk zést Ie kelt vívatnl, k1véve az utols
f orduI t. am.lkcn Is az utols két mérk zés Ievlvása esetleg nem sziikséqes.
Mas versényeken a szervez k alkalrnazhatják a két plá-ston vaÍ vlvatást ís.

H/ l, velgenyszabáIy 65). és 657. pontja1ban fQ3IaIt szankcl_ k ugy n dosltand k,
hogy a _f lg_yeLmeztetések érvényesek az egé-sz poulra 

' csapat aLátt<oz yar Yágy d1-
rekt-kieséses nérk zésekre'

I/ Azt a naryar javaslatotr & Iy a Jelen1egi 1ndex-formulát, a TDlTtr-et n doaltanlkivarja TD-TR-re' a jov évl kongresszus fq1ja uJb l üárryalnl.
J/ 4 kongresszus dontése szerÍnt a YetsenyszabáIy Btzottság ez év jun1us végéig eI

f ogJa kiildeni a nemzeti sz vetségeknek azoka a szabályn dositásoka , amáryernár a Grenob1e-1 világbajnoksusoo alkaImazásra keriilnel.



V . Strlc;ci ális tra::d -bl_e9]ij!_Üj*-t-9!d c;'ri] i

Á kard-bÍzottsá1i je1entésélren Ísrncr.tet;te a.kclngr'el;s zttltsa]' :: Lrárorn llÁtl ka eg riáju
kar:tJVersenyen.kipr báIt uj renc]szabály a1kaJ"lnaaásÉrrtak bapasztraLataj b. A kedvez -tapa z_
La1atok aIapJá!, kongress?uq e:lrqradta 9 b1zobtsall ,'|avaslatáb, hogy a Ienriszabály-már az
i rje1 Gren ob]e-1 v11agba jn ok-<ágon is a1kalmazá_qra k,:.rtiL jon.

Á rendszabá1lya1 kapc-soIatofian ery kÍr:ebb mritlosita'Lr is tor hénb. Nevezetese;n a?:t

hoq.y ha az "gviittuá 
támaáas alkaImávaI az eryIk vivo érvényes vas{ érvényte].en.fe1tileten

I"íárl_" 'a.íí. uiuo pedig nem taIá1, cz esetben a rendszabályb aIkaImazn1 nem kell.

Á spec1áLls kard-bízottsáe_gevélként tovább foJytatja-nunkáját a kardvÍvás.megjav1-
tása eráéxeu"á. Á kongr:essZus rrop;aata azt; a magya]] javasIatot, hogy a bÍzobtság tagJa
a jciv ben Dl. Bay Béta helyett Kárpáti Rudolf J.eryen.

\Ir. B1rák btzo tsánángk kérÜise1

A/ A nemzetkcjzL birák lÍstá;iar t a magyar _qzcjvetség kérésére tcjroIték Pacséry
Kázn'ért és Detre Tstvánt.

B/ Á maryar szovetség kérésére a bízobbsag á}ras! !ogIaI! a l'vonaI|l kérdésében.
Esze[q!-a yo3at, mggta{ ,ja ets bbségl j og"át,m1n{en Bety?'gtlen ' tehát el re- és

E-ongresszus ezt az érteIme zést j váhag;yta.

VIT. Propaganda b1zottság kérdége1

A/ A kongresszus elfogadta a blzottság azon Javaslatát' hogy a FIE hlvatalos Iang-
r1stájának eIkész1téséné1 a jciv ben az,=L z évÍ VB eredményeket csokkentett
pontsáámma1 veryék flgyeIembe. Az uj po.rtszámokl 8-7-6-5_4-r_2,

A kongresszus feIh1vja a nemzeti szijvetlrégek f igyeImét' teryenek er feszÍtéseket
annak_érdekében, hory a j v ben tC'bb llÁ't kateg rÍáju nemzetkrrzI t rversery sze-
repe1jen a velgenynaptrá.rban. Á Bonnban I grendezésle keriil nemzetkcjz1 t rver-
senyt llArl kateg r1ájuvá nr1n s1tették.

B/

C/ Az alapszabáIy L51. ponbjaként az alább1 uj szdveg kertil elfogadásrat

Az t|Árl kateg rIáju versenyeket a nemzet1 sz<jvetségekkeI egye értésben m1nden év-
ben ugyanazcn íd pontban keII megrendezrí..
Uryanázon feryvernem llÁtt kateg ríáJu versenye1 k zcitt Iegalább L5 napnak kell eI-
teIni. Ugyanazon a napon legÍ'e1Jebb 2 kiilonbcjz feryvernem.ii |lÁ'l kateg rláJu ver_
seny rendezbet . E ver-qenyek rogzltett Íd,5pontjait csak a FIE hozzájarulásávaI
Iehet megváltoztaün1. Az engedéIy néIkiil1 id pont negváItoztatások a 'rAr kateg _
r1áJu m.1n sités aosvonását fogják eredméq'ezní.

D/ 
^ 

Jciv évlg k1 keII dolgoznÍ, íIletve meg ke1l határoznL azokat a feltéte1eke ,
am'el_yeknek atapján ery nemze k z1 verseny l'Atl kateg riájuvá nín sitbet .

YrII. -Tjchnlka l-!Lzottság kérdéseÍ

A/ A kongresszu-< eIfogadta a versenyszabály-kijnyv L7. pontJának klegész1tésére tett
JavasIatotr mely sze!1nt a FIE versenyeín ar feLqzerelések eIs kontro1IJára nÍn_
den csapat maxinun.20 feffvert ée lo_ro e5'éb felsrerelési tárryat adha Ie.

B/ l Y9lsenyqzabáLxr )o. pontja k1egészli1 azza!., hogy a viv k a viv m.enet alatt nen
nyylhatnak az elektromm felszerelések semn'ÍIyen részéhez Serur Ha mégls el f or-
du'I 1lyen e-qet' fíg_yelneztetés után tatáIat a1 ke1l biintetn1 a vtv t. A f1g-yeI-neztetés csak ugyanazon mérk zésre érvényes.

C/ ! fesyYg.Iko-qarakat a jciv ben.ury kell ellen riznl, bow a kosarak a gabaritonkereszüiil m"enJenek akkor' an1kcn a pen8e párhuzam' s a-gabariü tenge]jéhez.
D/ 4 bizottság áltaL javggolt negbIzhat bb ér1ntke zést btztosít ' krokodÍlcsÍpesz_

f ormát a kongresszug J váharyta.
E/ A GrenobIe-1 vílágbaJnokságon kijteLez fe jvéd_szíIárdság1 vízsgáIa Iesz.
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A vÍvo lslkgsnítnsÍjngk lrlbb tlriil0t0i tls állumámi lI.

Á bevezet rész
tIIKOyTcH ISrVÁN

Az 1skola elYlleg bevezet -, fri- es befejez<i részb l á1I. l részek - bar náll
eÁysáAek - DeE kiil Dlbhet k eI les-n o$rmrirsb 1, ijsszafloI.ynak' eByseBeg egé9zneh haLnak'
níg a-szakoa1lag b'ozzáér]cok szá.néJlr is. csak1s 3 konk.rét résEtvev k számára válnak ery-
na_qt 1 e1kiilii!ltbet vé.

Á bárnas tagoz&ás neB' k telez . Magas 1'ecirn1kal sz1nte! á1l kapcaolal'ot k lnyer
terente!í képes tan1tványok gzámára ery-ery Iiivld atménet ia ele8eod . I\lelkor a beve-
zet régz ceupá! néháry Eozdulatra korlátoz dlk"

Áz lskolát ''1n Eedias.res'l kezdeo1 csak ke1és talitvállyal 1eh9 . A b bbsé8' 8 ztjm,
hcsuabb el készi és lBé yel.

Á bevezet Íész !eB' vary tlen csupá! 'lbeue1.]81tés!l. T bb a!!át.
Á g ziikebb éxteleEbe! ve t beoelegltés a ta!:ltvár]y dolga. Á vlv neeter ezt az eI -készltéÁ sorál csupán elle! rz1' s tra sziikséges' iogább filoEÍtja' illeijve az 1skolri:ra

t rtéo ídeg1 ráhalgoIássa1 m1Dtee' k1e5észÍti' teLjessé teszt' betelr zl. á v1vok ziiule 'bárneonyíre kolceltláIJoE 1s' iokább csak a váfha t4 fiz1kai 1géDybevéte1Ie ud felké-
eziilr1. A psz1ctrík8i bene]eg1tés' elíjkészités reo(iszerlnt a viv ues eT dolga.

Áz 1skoIa p8zlchég voratkozá_sban jeIent sen kiil !b uih EIDde! eás gr8korlás1 n dt 1.
Az aBsz t I éppeD ury EiEt a lábBunkázást l, a Yl'.obábuD vary a szur párnán t rtén gya-
kEláet 1. Fo! 06 tehát az idegrondEzeÍ ráálIltáea az 1skoláxa' uÍut ápecíáIis kdrvetéi-
Eéryehet tánasztí s/akorláÁl f cr oára.

Á J 1sko1avlva.e e1 feItéteIe bízoryog b' foku eu cionáIls ene1kedettsét. Á t8n1tvá-
lyok_vary assz után' vary y!va9' kijzdelen nélkiil lreriilnek roesteriik elé. Á sziik6ég9s érzelnl átvezetéat tehát iEdkét traayb 1 bÍztoe1tauj. ke11. áz 8ssz kb l érkez knél'-ez
lgclyug a! 

' -cslllaplt llatéEu, az 1skolá negel ziien kiizdeln t ler! f obtat k!ál peattg
'|felba!golá5í' é!zetBl feIer sitéa Jeltegti Ieryen.

Ákl--a beYezet részt leEcgak a gzoroÉ!aIr vett beEeleg1 és utols fáziEáEak teklntillleBfel?l 8oldot fordlt a vlv eot1Yálá.sáJa is. Ák1 Bejtát1' el re vetltl az iskoIa ár-1nyékát' tlsp1rálJa 16 tanltYárya!ti hanglsbb tud holtaktust ereBten1 v liik.
_ Á J o<lz képes felldéuli az eL6z Ískoták eE13két, képét, halgul8tát és hatasát.Ez ís hozzáJáru1 az uj iskola s1keréhez.

' ..Az^1skolák e6a!asutá!jába! nen elegend csupál az akcí k vore1á'rr tarta!i a kapcso-I9!.o!. Á sze1leE1' 1'akblk81' a pszlchés, az eq c1r:nálÍs ijaszetgrtozás' rokonság ieg-a1ább a n!'71ra f oE os.

H8 sz 1skol8 leocgak l'flz1kaí't taÍtozéks' de EzelleEÍt tsktÍkat folY gtéL..a is aze-[ z k!Ek-' ha ebbe! 8 volatkozásbao is pootosár ílteszkedili az áo zesroryina ita , uonnyeuua,fizÍka1la8.Itrár EobJ.llzá]t' de a. psz1chés volaIo! lehezebbe! Eetegeal fanrtvariyt rei-zárkÓzé*9ra b1rn1' késztet!i' ho8y lélekta!1lag ls gyo!Ban u 1érJel Ífizlkg1r ii-nuugát.

- Áz el készlt rész feladatá1 kiizé tsrtozík a vlv Íuegnyuj ásar. laza noggásraké3ztetégc' az optiglá-llÍ. 'gyekor1ás1 távo1gág rogártfuie, á-Eel-éJ-ffu'toi6ltl-ÉBorainacionerycg es pontol' beá1l1Lasa ' va1anÍlt a !ap1 diszpozic1 k fetder1tése' kÍpuba o1ás8.
Az e1 készi'tésre foldlthat ld kevés. /Ez alatb 8 riiv lal 1d aIa t naEának a vlv -meste!!ek 1s rá kelI á11olal át.kell nha!8ot d!i8|| az utr táaitvaryiJ.7-l 'Íw"á"o 'i"ért!;::"-9::Ií]',!"::..jBszevoot4n' siiÍitve.ke11 ogy Eétordja ielad8tát.'Em/i""rr".'érylaou"o,L'Ec''.h1z.T 4zonqr akJi.(kal k?ll flz1ka1 - ezelleul ko!taktusf berínteni, érzírmt rátá-



t;ál,t, F,yal(oroJn1, 1l:ripir:ábor1 Levékerlysé8eb f'o1.yt,trLrti t dZ e] zeLes bcrne1eqitégL t't;]trl_

birá1ni, a ]]1 iiu-oi éÍr idegi_ tarba1ékbka *o's irban1, a napi cl1slzpozlc1 s 1ehe sé:gek

Lrt,án kut;a n j ,'riÁvalyozni 
"a kéz és a Iáb osszhangját' sLb'

A flz1ka1 o*szlrang sokszor eI bb jtjn IéLre, mint a. psZichés.kontaktus, Az em cloná-
I's osszhang megterembésér;-í'a"'+iq. "?'aoaék 

f ára,Jt, nehezen old d , gondokkal kiizk(jdíj

[ániiuaovox"*sá[ében ryakran átnÍrilik a f'o részbe 1s '

A tan1tványok k11cjnbo znek |)gyn]áq 9Q}. Ezért e8yé!1L9B keIl k1k1sérleteznI a legcé1_
laVezet bb o,u!n"rá*or.át. A-Ji.fruiéncIáIt rn dszereli- a1kaImazása eIvének már a bevezet
részben ts érvényesiiInle kel1'

Nagy me-*teregyénisép1ek személyes ualázsa, szuggesztlv kontaktust terent ereJe a

bevezet, részi-r Eérmész tesen nem-kezd tanÍtvánnyaI szemben - sz1nbe te1Jes egészében
feleslegessé begzi.

Évek ta eryLitt dolgoz , magasan kval1fikált vlv é-q edz kozott " !em.elegttés fel
uéLcleg ref1exs7e ,1aÉul"át.'ILy nkor a mester feIáItás+99Br.3 pengetartásában_jelent-
kezo modoro*uáloro vary maBa a h-gngho1dozás 1s Fép"1 k1váI an1 m1ndazokat az effektuso-

i; á."rí"É eiiieut en"t "sy komple t bevezet résá feladatal Lennének.

Á ftzIkal beme1eg1tés a vlv mester szénára sztikségte}.e1,.ryq !.glr adagolnl az eLs
mozdulatoltatr,noey az"ed'z egyÍrtta1.. 1n9e3t rs ilbemeleg1t'sel'./ Ide81te8 9zonban f ortos
raáÍinr az ugy'á;i gorozatbaá" kcjvet lsko1ákJa..Ezért nen. rárt, ha o\ran tan1tvánryaL
[á'a, ak1 ké!és t psz1chikaíIag ls dopp1n6olnl''

. Á negfelel el készItés - mely kell képpen iisszehangoIja a mestert és a tanit-
ványt * a-j lskola b1ztosltéka.

Az el kés zlt yéaz anyaga aZ eryszerii akc1 k ) aZ alapvet technikaÍ elemek /els -
sorban a tánad akct6k/ koziil keriil kl.

Á f rész

Az edz a f rész anyagát az et készités íd tarbam.a alatt kbrvonaLazza magában. Á^

konkrét téma ugyanj.s 1gen- sokszoy a szelzett benyomások alapJán' a p1llanatnyl dIszpoz1-
ct khoz or tén a Lka}má zko1ás Jegyében s ziilet1k.

Az iskolát eI re pontosan neghatározn1' anyragát
számo-q, el re be nem kalkuláIhat ha ás érí. Ezelcet
ha az edz J munkát akar végezn1.

Az igkcla e}s harmadában - amíkor a tanltvány szellem11eg - fíz1kalIag m.ég fríss
kel1 mlisor3a tiznL az uJ anyag oktatá-cát. Ezt az iskola kiizepén vagy végén a nfu 1snert
akcÍ ic gyakor]_ása kcjzé kell áryazni.

Az ur'alkod nobtvumok át_ neg átszijv1k, Iog1h:at eryeégbe fosJfu 9, LskoIát.- Az
epoz 'dként JeIentkez ,sszek t olen"ek a leeF*lijnfélébb n don és formában szÍneslthet1k1
eientttnetlÉ, klegész1thet1k, bevezethet1k'-kijr1thet1k1 vartáIhatJák és lezárhatJák a
témát.

anyag visszatér motivuma, refrénJe margd a soTon kirvetkez Ískoláknak mlnd-'
gyakorIásl arryaggá nen váI1k.

Ery-esr l8kolán beliil a táEad ' a Yédekoz ' 
il'letve s k zbetá[ al akcL k' a vlvás

grakorlatának' a febrveÍlen szellenéngk és 9z á1t8lá!o8 vlv felfoBágla k 
' 

gtllualak ueB-
fe1eI aráqrban keverealJe!ek erynássa1.

Ea az uJ 8ryag támd akc1 Yolt' a gyakorlásé 1nkább a véalekez kt 8 k zbetátrad k
kiizÉ1 keriill n ki'-éÁ foEdltva' a véalekez - kiizbetánail akcj_ k tanulá á tálad 8kc1 k
srskorláqáva1 kel1 esre!B lyba h'ozD1.

Áz ed'z lskola kaizben slakra! ínprovluál. srre t bol a téna teÍEészete 
' 

hol a ta-
!1tváry i'sztailiia reflex t' h01 peil1B su be1í E3BEyi iváDuláaal késztet1k.

Keriil!Í ke]'l g sablo!c lBnétl déBeket' az es/LraDBuaágo i B rutllEunkát. Ívek s
lsméÍt akc1 k8t is lehet é6 k6u i8 uJ beátl1 ásban' uj aspektusb l t6D1tg!1' gyakorol-
tat!1.

Á talltváÍy gl zetes várakozásának - legalább az lskola lrántl érdekl dés 8lányáb8n
- nlDde! e&Ies alkaloqnal [e8 kell felelni. Ez rygkraB nen kiinnyii fel8dst. Áz edz6 ls
Iehet fáradt' 1!d1szpo!á1t. Áz éIdek elen tanítvályt nÍDd1g a EeBtelnek ke1l fetráEuíg.
Áz edz nek legt tjbsziir iinE8qát kell kedvte1í munkárg haD8olnLa. Kii1iiD se' á]'l .i 9z 'Jtol-s 1gk.olákrra.

fixen r gziteni nea lehet. A vlv t
nem Iehet f 1ryelmen kÍviil harynÍ'

Az uJ
add1g, amíg



Az iskola k zbcn at]ot,t; .''11pg |,t-:lr aZ ,-.1'Í',;lr' [,iv l)í| t.c]a i,'ív p1lir:rrt,i.,f,,'.'1_1 c[1zkii'l;cí. Az
egyes szérIák ktjz(l jkt;abobt [to-qszlllli'l*rov-'i_,lebt, |1]1.|r;i,'7r:|,ii ljzllne[;cli ,jr''l iiilllzncxÍl;hat k

ta-rmészetesen frrappánS m don' rijv.ir1crr - ve1ellnénycl ,'1r61-r":, c:]ntcleLi kon+;r'o].}Io' i ILe tv'
i"ji"e"tésre, részietezésre.va8y osslzOBeze|:Te' a7' ? lt;i;re:.-ok, a t1jt'Í'erenciátc érzékelte-
ie o"5, " s zeméIyes problénák mo6v j-tatásfou t. b:,ktikai er've1ésrc, i.ndoklí{ra' u jLtiIj' bc_
mutabáára stb. Az egyes vegreha.j básol< kozé ékeILek pedig mint elz eryIe t9k9leltgs.5,,
techn1kai végrehajtás eszkcjzej je1entkeZE-ol. á gyal<or1abban. Ii51.7re ntjvekvlj id tarbamrra]
egyre kedvez un starthelylgtT", i}rg!:" á11apotba. igyekeznek hozni a ta4itványt. Kl1k-
tátiax a 8yors t 8Z al,onnatÍ Índuj.asb 1, -a f ut szaI:lgotl gyg:. b;obb akc1 knál hatabJ anu1
,jeI ntkez rrtuákat. MegakadáIyozzák a káros er k részvebeIét, a feLe$Le8(]s i'ry9k.bekr:p*

-. oI dását l kíkiisz bolík a ke1lrj átgond o1ást, a gzeIlem1 hátteret s 3Z apercipiáta.st
néIktjLoz has zonta ]an kisér leteket''.

Á pengeadás ]ehet ídeáIís, optlmáLis, reáIís és t,ulz r Báj4t* célok érdekében pe-
d1g eryéntl testreszabobt' konkrét s bilust, eIJ'enfelet megszeméIyesit .

A fentÍ jeLz k vonatkoznak a technika valamennyí osszetev jére1 a pozlc1 k narysá-
gár.a, a m.ozdulatok irányáIa, kiterjedéscre és gyorsaságára s 8Z 1ndulás m <1j tr, az ak_
cror határolására, a mozgás temp jára, ar' fitemre - ritnusra egraránt. Az ery|ciejiiség
a z onban nern koteLezo.

Beal1tásra cjrnÍ - ery flatal mester szrímáLra aLapvet kcjvetelmény. T1s-zta karakterii
végheIyzetekre é-q pontos átrnenete[<re, az átIagos megnyiIvánuIások és _reagáIas ok megj át-
azér*áxa ke11 szor1tkoznl eIs sorban egy kezd 'lestelrtek.

Fíata1 mes erekr mé8 Lra e}méIegileg tisztában i-q vannak a reáIis pengeada-s fontog-
nágáva1' hajlamosak - eryel re klderlthetetlen okokb I - az l_rreáI1s pengeadásra. Ez
csakÍs abszolut reaIításra tcjr fe1tétel terembésse1 IeLret kiírtan1, eLlensri.Iyozn1,
egyensirlyba hozní.

az alapvet sszetev k, a legf'rntosabb kcjvetelrrc.én-yek vonatkozásában nln*'Á j edz k
dlg reáI1sak.

Á_pengeadás alapvet _cé1Jat r9 1prok pozÍcll kka1, 11Ietve mozduLatokka1, nozgásolr-
ka1 feLtételeket teremten1 az akc1 végrehajtasL.oz" Ez a Iegritkább esetben prrsztán|lfizika1ll J9t}egii. Még.9rap{okon is -tá-rsuL sze1lern.1 réakc1 kka]., konzekvenciát<kaIu eI -ze es sz ándékka 1 vary hipotézi.sgeI r log1ka1 f olyama okkal, ps z1chés háttérre]-" Ez' á].ta-
lában benne reJlÍk_a.konkrét szÍtuáci ban. E-qetenként azonban, n1nt em cj'cn ._j_s eszkcjn

b.angeff ektusok révé'n mesterséges kuli-qs zája az akc1 végreha jtá*lnak.

Á. pehgeadá-s egy9{99Lm[ien juttassa kifejezésire a szándékot. Ne legyen zayar r me8_téveszt s Alkalmazkodjék az akci. karakteréhez.

Á reaI1tas 9! "z ' 
erymást t ryakran mer ben eItér m dszerek egészséges konpromlsz-gzum keretében oldha k fel' hozhat k kcjzos nevell re a g'yakorIa ban. Á víszony1ágos 1r-

T9"}i!+"1. amelyre a neheaités v?ry krjnnyÍtés' a ámpontoi( blztosItáss vary a visíony1-
tás 1 Iehet ségek megteremtf-se -m.la t, a tir!zas 

' 
a véfitetex érzékeltetése r*1tletve a .ker1

felnaryltry és az 1d ben tcjrtén megnyujta*s érdekében van szi.ikség, nem íehet nagyvonalu_sá8l fígyeImetlenség, nemtcjr dclnség eredménye.

Á befejez . résé

Ártalában rcjvId tonor!tése, sszef oglalása a témának, karolbve az en' c1onáIÍs Ie-vezetésse-].; íLIetve pszicbika1 paukolássaI, az asgz ra áIÍÍtássaL.
K1mondott Levezetésre' te}jes f1zikaÍ szeIl'em1 cs1Ilapttásra a g-yakoÍIatbansz1nte soba n1ncs lebet ség /kLvéve_talán az edzés végén aaott utoiso íÉÉoráuán' ba azedz nek van rá 1deJe/l a vÍv ugyanls legtiibbazcir toláuu uáz'
Á befeJez yész _ f leg Iassu techn1kal ískola esetében rov1dl v1ta11tassa1 te1Í,

s zuEEegzt1v réss zeI zsu1., ..n9Iy . siirít1 , mozg sÍtJa a z enoygíáka t az assz ta. Erre a céI-v.rIa KlvalÖan alkaInasak a tcozép!|yolságr 1 ltditott' f okoz d 
_ 
ereJii és ryorsaságu, szlinetnélkiil1 k1t réseE usrgzerii. akc1 kkaI pa.*1tva ' Á LanÍtváry-tI' á ooo ft"leoo_intenz1vnozgilsra kés'ztetése-képes kÍváItan1 a'mogfetei n. iast, fe-itoolnr " kiizdeIem kcjriitné-nyelt és szeIlemét. -

Az Ískola érzeln.l leengerlettség, flzikal eJ-íar:adás után nem gokat ér. Ezért azt a
}gs!gs"}elQbb píllana-tban ÉelI abbáharynt, hory mégmaraaJánar<-a i"'ráuti-áv'É""ia"-op]tímálÍs 1nd1tékál.

Iskola kijzben' hiP+rt JavÍtanÍ - természetesen más és má*q szempon ok atapJán - m1nd-hácom részben.}g!."t, 1lle ve keII " Ei áz edz I tevet<enyseg-á";;b;; e]_s sorban a f'o rész-re koncentrá]_ dÍk"



Az jll!<o]a jd ot'artamíll,, l,;lt l,it l rtl.lt, .-,s í1lC.rtJl,litl'l'l:] L :iZÍimcxJ ki'1 l,]1 mi:n.y debc}'ml-niil.ja' N(:'/t:*

Z,.':t(:L-{en a ba"ít'uá"j"i;,;á*or-., \J:,;l:'it:Í1!ZO l<]al,l'Z'il':lr i):/, i,lolizrik (lll i|z il:ko-tll cél,ja, a l'J-
rir,irl O'.t szr:lletni Liira,s mc:rbt:ktr, sl;l'''

A'z iskoIában e]végzt>l,t munkáL ir.ásban rpg,zitr-;n1 ] chelt;ctIe;n. Az cdz ezér L rákény*
lrzertií-""iá, ["g';;b-íártou"tol.an em.l(:ktlzcttlt: víJ[íÍ-i,'l, rne:pt,oÍIZze,

Az tskola korvonaIai, konkre magja, tart?l'i vona1,lrozÉrsai a f iz1kai és a szeI]t-'mi
áItapot fer_neiese- es az "íaia 

"íir.ol 
ábár] árerzetb bapaszta]lrtok aIaplján bonbakoznak k1

eI tte.
lern1 kielégiilés és az en c j oná-
trárm::s alapja aZ iskola var'a,glá-
mértékti fogiaIkoztatál:Írnak és ,

Az Lg'azán j(-1 iskola a-f iz j kai toké1etesedés, a_-sae]
Iis "'"rtiíoetig 

g érzéséve1 t Itt eI a banitványt. ^E3 a
Áui.- á, é.r'der.ioo5s ietcsigázásának, a fantázia megfeIel
["ári" z dis zpoz1cÍ k kialakÍtásának' /FolytatJuk./

rrCIIt 'KÁI+[ÁN 
r

A vÍYás esnkÍinginek tiirtungti Ígiltídgsn
Az embernek eszkcjzokre volt sziiksége, hory tétf enntart harcalt sikerrel nes.v}v!d.

Á harc_es zk.oze a fegyver. Az a rendeltetéáe, hogy vele és általa az ellenf elet a k[izde-
i"''-ioivá'áo- harckéltelenné terye. A turj.onány a m9ga. rends zelesséqév9J 9 f 9ervereket
kii1onf éte * 'u*pootot 

uzerínt qíztáIy ozza. Try.T9gki;i"onuc;ztetiink távoIbahat f eryvereket
és a k zetharc'reryvere1t ' Az eL z éx csopoitJár,á tartoznak a l fegrverek, m1g az ut b_
biak c6oportjának-legjelent sebb részét a szá}felryverek képez1k.

Ery másÍk, lgerr álbalánosan eIter jedt f eIos ztás véd - és tfunad fgg-w.""eket igmer.
l1ámad "í"ryverek s opor t jába azok tartoz!a!' ane LyeL;nek cél j-a a.z ^el-lenfé1 harcképességet-
,'"gáátoloí, oéco fegy-ver9_1n9t< hat képességé meg,rilintetnÍ. véd feryverek f ogalna a1á
tailoz1k a'pu jz*, a"!áncét és a sisak. pzát< nem-:leg;rverek, csupá-rt f eIszerelés1 eszktjzcjk'
iry 

"-fe]-o-o"':tás 
és aia elnevenés nem telje!9! net;'tá11 ' ryer! {u.ryY"l.{og?1*9 alá csak

afion eazkozcjkei voni:'abJuk' aaelyekkel pozitiv Lrat; képességet lehgg tÍr9JtenÍ. FeLszete-
tés1 tácryakka1 aktÍv rrat képesáéget kj-fejten1 p.T rgnp!. Eryqaii}i kívétel 9 p9i!s!gF
"ry ktilob-teges aLakJa ' ametynek kíneryezeti sarkaiva1 támad tevékenysps9 i,"- F1tejtheba"Ltiza . T1}en pajaáo és a vele val vivá-qt /bou:llers evídes et a polntes / Lábhatunk
a Talhoffer-codexbenl
/l Ta1hoffer c dexek Hans Talhoffer német mes ertiil származnak, az L44r-L467 k ztjttÍ
id kb 1. A mÍntegy 4)o tábláb l ár]- három kézÍra1; a kor vivfutudományának legh1telesebt;
bemutat ja, m.irzeái1s értéktik me]_Lett tudonány9F éItéki.ik felbecslilhetetLen' Az eredetÍ
kéziratoÉa kiil nboz német k nyvtárakban rzÍk. C'ustav HergseIL1 tud s e ztrák vJ.v -'t rténész 1889*ben megjelent munt<á3ában a három c doxe tudonányos aIapossággaI feIdoI-
gozta és maryarázaüokkaI 1átta eL./

Á vivá.s eszkiizelt a száIferyverek ktjz tt ta1áIJuk. Á száIferyver 1én_ye6e a peÍr$ o
Vannak olyan i.i ' dcjf , zuz6 és vág harc1 esak zok1 átIrelyeknek nÍncs pengéjtik' ezért
nincs ís ázerepiik a npor v1vás k1alakulilqában. Ígr nera kell k1térn[ink a lárdzaeTa és en-
nek kiilcjnbcjz váIfaJa1ra , a gereLyre, kopJ &a, dártiára , ke]_evézre, pÍkfua ' dz-ql_dára,
valam1nt a buzogányra, alabárdra, csatabárdra, csálrányra, szekercére, f okmra, baltára.
Bár a dardával víva-q a XV. és X[I. században Eur prr n1nden táján otthonÍa taIált' és a
kor ''baJviv lt't a kés bb1 korok száLferyver-mester el deinek tek1n hetJi.ik annál 1s Ín-
kább, mert ezek a dárda eltcjrése után sokszor kardclal folytatták kíizdelmiiket. Tlyen
''baJv1v kat'' taláIunk a Tallhoffer k dexben 1g.

A szálferyverek értéke és basználhat sága a fe,ryver hat képességén nril1k. Á hat -
képess ggel párbuzamosan a véd felszerelések ellené.l-I képességér l 1s be-qzéllink. Mlnd-
kett álIand és f olytonos vIzsgálatok tarrya voI báboruban és békébén eryaránt. Ezek
alapján n dos1tották, javitották a feryveréket' vagy - n1után nem váltak be - kÍvonták
azokat a használatb l.

Ám.id n megjelentek a torténelem szlnpadán a l .fegyve.rek, a szálfegyvelek elvesz-
be'bték jeIenb ségtiket és l_assan - lasgan k1sz orultak a használatb 1. Csak azok ma::adtak
fiegr ame l;yek szerepet ka ptak a párba jban és a spoltvivásban.

A gzálfegvverek trozott negkí.ilbtjnoztetiink csak vág r CSak szrir és sz :Ó_vág feÍt/_-
vr:rb. A ceak. vági;131a nincs he ye' B csak szur nak n1ncs éIe, a szrjr -vág nak herye ig,
é1e ís V3Íl .



A
legyen.
amelyek
keznek

tev
gcirbe

hasznáIt spoItferyverek se1 koziil szánot*
pallos és f1a a rapÍr 1 valamínt a kele 1

Á vlv kée

Á e záIfeárverek kiiziiI' 8 legnaryobb n ltla tekÍDbhet Yiasz6 a leg síbb _fegJryell a

r.a.. iirnJ"n tiionnvat a k,íÉorsu"ÉueÍi embeI sii!k formálta kí' t81áIt k darobb 1' -p8tt1nt-
cáIá. éJ ci1szo1 ér,1aras ot segitségéve1. Ilyen k kéeeket esriptoni és .ke1e L-eur pa1 1e-
Í.i"t """Áiort"bnek 

z ut kornák ée-csak hosizusfuban kii lijlb zDek ' e&r áa t I. Ke1ba erede-
fii-ierái"t l2o EB. n1g a kelet-eur pal térségeken LaláItak 140-160 En hosezuságob lB el-
é'l.net<. Áz ut bb1aÉ nái ery kls ive!ést 1s felnutatlak. Forn8szépségben azonbaí follilnul-
iáÉ á."[át Ég zak-Áner lka - s Ia koBs ágána k k ké-.e1' anelyeket obsz1d1á! 1 kész1 e tek és
élíike bélulatoá8n ktÚulkáIták.

Á feárvercsalád!a k e váltoaat06 és gazdag csoportját.vÍzszílteB és fiigg leg_es slkban
véE1.ehg l [?t szutá6la és vágáslÍs a1kal&azták. FelbaszDálásl cé1Juk! k negfele1 e! ld ve1
aiíraruÍtar 6 n1!t fesrv lt-bas ználták. Ea 1!kább szurásra alkalmazták' akkor t lkés'
bB ped1s 1nkább vág'ásrá vol használa os' akkol kaldkés keletkeze t bel le. Kiiziis 1sner-
tetB tuÍ8 Jd oEs áeuk1olt az asulEmetrlkuE perge, aroelynek n-1!di8 ery. éle volt. Az é1éve1
eIlentáteá o1daÍor a p'eí8e f oka szélee hátu volt' aBinek k vetkeztében a polge kores zt-
oe aze e ék slsku. Á Érge herye ,raqÍ az, éL) v ry a fok vonalában fekiidt' Eéha ívee n
eélt á az ál a be$rbé, íéba ái re'-!éh8 'bátra [aJlo t' de az é1 k1véte1 uéIkii1 nlÉd1g a
h lt8 ki.tls oldalár helyqzkede t eI. l ngÍkotat í6 aszím.4etlÍkus Yolt. Á penge heg5re1
elÍentétes vége 19pos nyulváryba, nyeIvbe neDt át' smelJe két o1al8lr l faleoezek va$r
cBoltleBezek foaták k ,riil és 8 pengét a Dye1vhez hoz záel s ite t ék. Néha reÍv1d kele8zt-
vgsat la táláIulk a k kégen.

Eu! pá nép Í ktiziil ki.iliiniise! a gernánokná1 xverdett a kéB oary kiizkedve ltsé8ne k'
náluk a fégrver 5@-600 nn bo8szu8á8ot ls elért. MáI az sgeJÍnánok ls ha6zná1 ák ée ké-
siiket |raaxí-nak nevezték; anl k rvet' sz1kláb Jelent. Áz elEevezés tebát ubal a k letke-
zérTe. Dg g geruáDokon k1viil nés népcsaládoknáI ís azerepe voIt a k kéeuek' aoeket á1-
doza 1ég tituállE célokrgk negfelel eD dolgoztak k1 és hasz!áltak fel.

fegyvere az embel:.s gnek , azt R mában a dákok leverését
faragványon Iáthatjuk. Á kelet-eur pa1 nom'ád Iovas har*

v1sel1k. Á vÍv kés v1seIésér I ktilonben ovldlus 1s meg-

'' i|o.5;3id:':":íxY"áu:*t-:i:;Í $:ffi3;iuÍ€lfi"''
Á v1v kés gzerepe nary nértékben emelkedett er fémkult'urák megJelenésének 1deJén' ég

a sokoldalu feladatoknak megfelel en sÖkféle késf(|rm.ák JeIentek e8 8 hasznáIatban.
Á koryha kcjriil hasznáIato-q kés a "n"agaxrl volt, mlg a feryvernek használt kés a
'tgktamagáXn. Ism.ertebb fajtáJa a rlBreítsaxll és a'llrangsax'l, az ut bbL 6o om hosszu és
5 cm. Eu éle.q ery élii kég Yolt7 e1_ s _f okkal._Áz V-YIIT" század'okbar ezek a kések 1gen ko-z'ns ges fe6lverek voltak' de k zkézen forogtak né5 a kozépkorban 1g. Ezekb t kef.otkez-
ek a kés bb1 korokban a kiiltinb z teladatokat szotgál_ vadászkések.

Bports4enPotrp ]- a kések feJlodésére b vebben kell kltérn1' mert az e fegnverrelva1 vlvásn ilob. 1a}anennyl korabel1 kézÍret megemlJ.tí és azzal b ven f oglalkoáirak. Leg-
Íemertebb ezek k z ,tt Johannes Í"eckiiohner nlirn6ergj.'vlv moster ké kéz1iata. ÁhogytLchtenauer anYelsíkékben f oglalta cjssze a pa11oállva*q rendszelétr ugy Trecktichnér 1s
llyup-tanr1Tekben - abogy ' névez e 'rZetteln-ekben rijkttette meg á k6áv1vás miivészetét,Két kér1ratángk.erylkét He1delbergber, a náslkat Miinchenben rzÍÉ. Á beldelbergÍ kézÍra-tot Fí.iltip.Rfa1gí váIaszt fejedeLemnek-aJán1obtq fe1 a Bzeyz lat1n nyelven. Á il'iinchenIk dex zár szar!?-1at1n--nyelv[i' és masyal lordlüása 1ry sz6Ll l'Ezt az ányagot én, Johannes
LeckÍichJ1er_'_ 1478-ban Herzogaurach-bái' do1goztam fe1' de a k nyvet 14a2-ulin trtán és fe-
Je zten be.rt

Ireckfichner..terJedelmes munkáJát m.ások ts felhasznáIták. Iry tcibbek kijztjtt ÁIbrecht
PY"9"' akínek tobb kézlrata foglalkozÍk a kézvtvassal' a aákosíivással.1 valam1nt a bír-k zássa1. A késvlvá_qsaI foglaIkoz k dexe t oZ UcIr 'loÉIodÍdaszkaI1a'' l cktichnur ''Megger-fechtenn-Jéb 1 mer1tette anyagát 

"

Tallhoffer.L467-t g thal k dexében sszegen 17 tábtán mutatja bel hogy nlJ;yen votta korabeIt késvlvás - a6ogy nevezJ_l b.ogszu késvivás _| részÍnt"tr"_ uJuEÉ"í'"ieJz1nt
an é lktíl .

Á vIv kések.9.s91ádJában taláIunk o1y9n t1pusokat 1s, amelyek nfu átmenete képeznekaz eg_yenes pengéJ[i kardhoz1 a spathahoz. Itt kelt megemIíten1 ázokat a kíiliinleges iaso

f egyver f ogaLmának f ontos keIIéke, Ll-og;, a f't:t{yver kLzáL Iag fegyvernek kég ziil b

Nem sorolhat É- ter'át a fegyvcr f ilgalmánalr l<or ébe a'/' olyan eszkoz k es szeTszálrok'
*',ir.*ég esetén fegyver|iI- násznáIhát k ugyan, de nen annak kégzii1tek' tra rendeI_

i;-; 
-;uárr"eyo;" u$eu ketlékeÍveL, mínt a penge r mark_olat, nyéI' stb.

A nijvész1 v1vás szempontjáb L a jelenleg
szerepet iáts zott a v1v kés, a dákos, a
kard. pzekr 1 Lesz szo az alábbiakban'

Hogy a vív ké5 nÍIyen sj_
ábrázoL TraJánus-oe zlopon tév
cosok a v1v kést a derékovÍ.ikon
em1ékez lkl



éi: szliró e|: zközókeÍ; i!,, üúe]J,]knek t\a|:znáIaLa i] ke]{,l,i nepljkne] llivatozott: Ilyen a k{'-
j-t'_inárui yata8án' a Áa1ájoknáI közönségc;s kIi! } és Ído -_záníthaijuk a balkán-félszj'ge-
heo ot bhon(rq hs !d zsá'r t.

Á kés bs8z!álsba fő1e8 az a1sc6onyabb társad€lfui osztályok' Yalattrl!ü 8 város1 pol-
gareag Éozijtt terjedb el' és hasznáIaua közben szánta1en áLa1akulá'Eon nent keresztül.

Á vtvókés haszEálatának 1oe;iuen kesztyü' mEgzk' p1aszl'Ion lsneretle! f €a1B8k v01-
tak. ;zért az éles feRyverekkeI va1ó viaEkodáE' Bég barátÉágoB küzdelnek keretébe! ls'
vo"áélyus játék volt. Eze!klvü1 alyagl megterholé81' 1s jeIeltett' mert a po!8ék k1csor-
bu1bgk'. e1iörtek. M1ndezeken felüI rengeteg sériilés1' okoztak. Ez vezetett arÍa a 8ondo-
latra. bo*y fábó] kész1tselek ry8kor]ó fesrveleket. Áz elgond01ást tett követte és a
skamaóexoÍ-fábó] késziLették. HajuLott pengéjét' Earko1atát ery d6Tabbó] fsragták k1'
és hoqy ló fosá's IeryéB raJta, márkolabán oválíe nyllaFt vá8tak' sBle]Jon keÍeBztül dugták
a kez"ireáy u.l ját. níg a hüve]ykuJj a m€rkolat szélén fekMt. Ezzel 8 fakarddal kezdbek
vÍvp1 a íivóiákolélar' és ez volb a Y1Lá€oD az eleő kéeLlpuEu ryEkorlóferyver' anely
Eüópa köu épső régzén egészen a xvIff. Bzázad' !égé!g d1vatozott' EbbőI feJ1ódftü a
']''-aökv1vás. !{evéxö1 e]ószőr Á!dre Pauerfe1!dt tegz entltést' 15I6-bsn B'€gJelent köryvé-
bon. a@el-' ng te ]-átható Bécsben. Á !éEeb Paul tlecktor uaíer pedlg 1542-ben Ís/ Ír e
legi.lelróit ''Der D]Beck' we1Ichen die Alten líesser Belennt habeo.ll

L57o-'o3D JoBcbln Meyer köryvóbe! Íészletese! foglalkozík a dus ach-v ivás6a 1. áz e5-
zel f Iaikozó feJeseü cín6 ezt Eopdjat llordeltl1che Be8chro1bun8 uld lÍTBj.Bu!8 dsB
Fechü€!Á ln Duseck.Í lbben 1o 8lsphelyzeüet' 4 fővágaeü' 16 pellékvását {sneytet. Á
duBacb elleYo!éE es.ébkélt 6ok v1tára 8dott alkalmaü és eredeüe naryon kérdéBeg. !sr1k
felfoeá8 szeIilt a dúsgck e1levezéF eÍedete a beo--€ ex szóbóL ezáa:sazlk' gnl kettő6 ké€t
;jeIent. Eá/ níqÍk felfq3ás szer1!t a 8zó értelEét a tusic-sax sEób€! találJa1 an'Í vlszont
ü ourpa heelü ké8t Je1e!1'. Á halBadik nagarázat szer1lt a teaak szó oseh sEó és e"ek sze-
ri-!t a dugacbvivríst ls a cseheh t6]"áIták volDa 'fel. Ezt a felfogást a 

'éEáü 
gporttljrté-

nészek erósen vlt€üják' Eerü u6r érvelDek' h€y 1ogikátIan ideB€n szóYal JeleEnÍ azt a
feryvell', ane|yet az egész néEet lyelvteriileteD esri'dejüleg éF álb81á!osan has'DáIü€k.
A prágal vlvócéh - enlok tulaJdonttJák a tegzák'rívó's feltslálását - csak 1570 táJárr beszt
maBát észTevehel'óYé a8ít1tó,sával' n1g a dusack Dév nár sz 15oo köriití évekboE az 68é€ E
Eénet Lerülete! lsEert v olÍ,.

Á dusackvlvás a xyÍu. Bzázad' aégéi& v1rá8zotü. ÁnÍkor a !émét v1vó#rBá6ágok IebB-
nyatlotüak' a !ée.etek sajátoB neezetí v1vása 1s lotiirtt a dusackYivás 18s6a! Yégleg kl-
múlt.

A dákos

_ Á__r víd toÍ ' amelyet nálunk dákosEak vary ryÍIoh rnek, n éa'eti.i 1 nDolcbÍ-lak 
' frg!-

c1áut "Potgnerd'|-na l, angolu1 '|Dagger|l-nek, olasu u1 HPugla le''-na k D6veztek és 8Bé bret
máJ a régí l mslak lF lsmertek' ÚeIb sok helyen t]ttek eBl1tés a ip|Iun'-r l. t1s'abasz.Io fe&t! eTnek 

_ 
te kiBlrbe .-F részeI a penge és a n8rkolat. A kett k z t Éeresztvas,vEry nnak ryg|9lu_lq azelotvély va!. Kezdetben a.dákos ls k b l' fáb l' csontb l1 *zarvlbol' obBzldiáDb I késziilt és ery daxabb l far8gták kl. cs8k a fénkogzákban álriÍottákssze részelb l. A régészek k ziil sokan aut_tartJák' b o8Jr a-dákc 1d g bb vív fosrver'nlot a kée' cÍJak 6 6krsnassx s1kere hossau 1de1g elqyoniá' Ósszhcszugár$ változítos éBáltaláE(}Js! 500-600 !í.e-Ey1Íe terJedt. PengéJe ez l'j lr folyan'áB YáltoE8 B fcaát kapobt.volt ].ét-' hár on- ée !égy élii' vo1t.k I é6 oválls kores ztnets z tii dák6. Lecréslb isro-ait Esríptolban o1pT B 'sz18etéu' sr gországba! érl a P sÍkságáp eeJthetJiiÉr fur s-aJ-!Gt a kui;gt k Úen tudt'ák feltevésiiket kézzel fogtult an b1zo6/ítsu1.-uár á uíonzkmezát-bsn-elYeszfették eredetl saI8kuatukat. J val kés bbe!. a r nálak lde'Jébe! t8Iá!ko!u!k15Eét 8 dákoesal' 8k1k Eestelle! forgatták ar k trItyetíbez hasonlít Ééi eriiTégrveiiit<et.Jelent sége a r 5l8k uJ:alÍa utá! szilte e]veszett' és cgsk a k u épkorba!' a loíagok v1-lá ába! Jutj-isn9! s!9l9ph93: El sen lehetett képzeini lovggot' aki'ne vlsélbe YoI;a.JobboldaIán' a iágyék_el tt vá_'l l,-oEaiog fornában klvitelezett fé$nierét. Ekk@ ves!L át sie-repét a v1ví:b9! 1s. T,ottiltek a kijli'lb z véil palzarrk1 helyiiEe a dákus keriil b81 kéz-p9..4 j?bp kézbe! tarÜotb f feg;rverleI' a rap-tr-ral slrlrtát,a bal kéuben tariott dákos681na.rltoEt,ak. ue n1!1' o!állo fe&rverleEF 18 ha8z!álüák. IJ1cbtenaueI u8g-be! EeRJeleEtkézíral,ábau már.gzerepel a dá[oe, de 1tt |'Tegeolt néven nevez1k. ruuoí-á szouoÍ"ered a nal''J]egen" azÖ' ael alatt o n6ta!_1 páxbaJt r elnevezérrli fesrYetiilket ér 1k a néBetek.Á 'lDolcbÍ' vary rég1es6! ''Tolch'| ]]ary ÍTo1g" gernán ovéÉéo-s*n ryit - j j iári ilin eeu, esez az el.neyezéa caak XVI. százaabán kezdf,elíiinn1"

á [ílan Í llFioxe del LÍberlll kéziratába! gz1!té|n J eJ.ent a sze!épet ailt be a dákos.
'te mé4 lagyobb szeÍéoe ven Talhoffer L4'9 é\r u.n. Émbiázi taáexélln i 

- 
ánoi l íi+ táuiái'ki'zijlE k 6 ] 22 táb\a szemléI'eii "" dáário-aátá" o*roa"t.

Ttál1ában a dáko8!8k !e0 volt átiit Eikere és le ' iilvelalet nary népszeiiiségnék.AErippa 155]-baD niivében 
'oeg 

sen eEIl1'1. Án!ál 1!kább használtar le torizsqbáI Es
'Ioachi'ot ['eyer k rryvéber.széÍeg teret engea ha e z nátá i á"áu. -Á_niii._'"7á"Já a_i'Ji$""n "ra-,']]]']] 

'3'caEosv1va_c' ekkor Eár csak ei!b ktegészlt b81 kéz-feryve! azgÍepe van. rtt seÚl::r4E1 soL:aaq Lartani magái'. A kétkez;i v1vás Ís t9ssa! kihalt. disk a .iobb-kézbe! taltott|'' gyV''rqí]l ,Tolgozott u íiv , a f.ry;Jri;iái tár_Éei" tr"i t,'-rtiil-J i"5-iie'J"_áá$ál_Ji_'ll'n. klas.zik'Ug LgrtáBba. Ttjbb si[értclcn fe1bá&asztáE1 k1sérlet után-a aEkoen;'k n nar
'l]ir n'll, '' m Ltl '.:il- jllkt l?gfFLJebb 6zl!padon rorauÍ eí l ;rxí[q[_kd";;'i lai Jj_ járenetet
ili!,rrr I..

,/tr'obtatása kiiv keglk. /



DR FErrE4I ANDBÁs

ll vtlr$rlnybíráskodás ntlhán.y prublcmáia

a illi ftlnnte-Üarlu'i kungrtl$$ru$án
T.

Az L9?4. évi rendes FrE kongresSzus el tt iilést tartott a Versenybirák Bízottság3
Ís. Javasiatunkra Gábor Tamást Á-kateg riáju verser]ybir vá m.iniís1t':,:tt,e é-s nqry gygk1;11a..
ii t3nag ztaLa alra f 1gyelemmeI nem kivárta meg t Le aZ e min s iLr:shez s ziikségc;s rll mé] et' i

v1zsga ]etéteIét. Á budapestí Hungária Kupa veIsenysorozata alatt Ildgar_Merc1er, :l i'rE
r8iiEx""" és áItaIam tar'tott versénybir í vizsE1a aIap ján L rben Kovács Imr:eL, dr " ['o]-a-
Éov1cs Gyulát és S1ma Istvánt, kardban.dr. Bakonyí Péhert és dI. L'Áuné Zo].tánt B-kabe-
E r1á.Ju "nem.zetkoz1 b1r vá m'1n si betbe és f elvette a nemzebkcjzÍ b1rák név jeg,yzékébe.
F"cs éiy Káznért, m1után ed,z lett és néha1 Detre Isi;vánt a b1rák név j e&yzékéb ] toro1te.
Ámennyire cjriiltem a felvételeknek, u$I nagYg! riajnáIhabjuk, ho&y e két kltLin bir tl

Jtjv bén nem. er -sitl a nemzetk<iz1 bir í tesblileret.
IT.

A Maryar VÍv Szcjvetség kérdésére ' a FTE Versenybirák Bizotbsága m.Érr !rÍi*\:l",t';.1 iil-é-
sén váIasáolt a vonalhelryzetben lév vlv el n;'eir I. Ezek szerÍnt a von,llt-;.;i. l;ii,-' vlv
1sm.ert eI rryét hátramozgásban, áItasban és el r'ehaladásban 1s élvez1.

Ez a kérdés azért vet dcjtt fel, mert v1ta volt atek1ntetben' hogy ba két vív kcjziil
az ery1k vonaIban áII' a nnás1k vív áIlásban /er, gardel YEg'y m9ghívilq1 készhelyzetben/
és egyiittesen k1torést hajtanak végre, m1ndketten taláInak, kinek a javára ke}1 a kett g

taIáIa ot megitéIní:

Vaj on 1. eryiít es találat vaE- r vagy
2. annak van-e eI nye ' ak1 a kíbcjrés tll tt má.r v onalban volt?

Á régí na$rar velB ryb1roi 6yakol1a1' az L/ alatt| esetet vá]"aszl'otta d ntésként' a
FIE BÍrák Bizottsfua ped'Ig a 2/ a1atti negoldást választotta. vl áz!1 lehet a d !1'é8 he-
\yességé!' ale uost náI h9tározat.

E diintés továbbl kéÍdést vetett fel be!!e . |'egkérdeztelr! n1 a he Iyes dijltés' ha
két vlv volalbar álI1 l'rajta'' uezényszo utá! az egyik vÍv váll'ozatlanul nyujto1jt kar-
Íal klt rést haJt Yégre' a BásÍk u8yaDcsak vonalbelyzetbe! bátralép é6 a két vÍv ery-
ezerre talál. 1furen ttélete ke1I trozn1?

1. E kitdréBt !égrehaJt vÍv Javáxa d ntaik' az e11e!fé1 arra bívgtkozík' hogy
volaIbá! v01 és bátraIépett' tehát változ8 IanuI Ee8tartotl'a a voíaI eI rye1ts ÍIE dajlrtég aI8pJá'! én ro8szul blrált.In el az akci t.

2. Es 8 hátr8Iép Javára d otiik, uryanezt nordJa az e]'lelfele' Lehá azt' hogy
Yolalhe lyzetbe! e1 re uozgott és ezélb lekí TaD el rye.

,. Ha eryiit est Ítélek' ezt a d ltésene tudcn a leBJobban Eegvédenl 8z uJ ba aj: o-z t 8I pJáD' de nég r0í!d18 felveti a kérdésb a YoDalhe1yzetben há ráI viv ,azt uryalls' hogy a sz báIy suer1nt a von lbg! lév pe!áét i.itéaael vsfir kijtéBeel
} leIr tériteni' néBped1g aDnak' skÍ a 1ooal e1le! ildit 8kct t. ![tnft ogy a kl-tiirést vé8rehajt vlv Índult és z pelB5jét len báx1totta el 

' 
leki ven'et rrye.

B1ztoe vsryok be!!e' hogy 1gsza Y n. De sz s véletsényeB' hory a elly1ben a FE_
B1rák B1zoutsága ezt a d ntést bo'ta' ugy á két volaihelyze találk'oza^qa eEe énaz Índlté.et végrehaJt k te le zettsége1t ug].alcsak riigzt énie kellene.

-- . sszefogtatvat E8 két vo! lheIJrze tsIáIkoz1kl 8kl a vo! lhelyzetet el IeuozgáF8alllaktivÍzá1Ja|l 
' e 'lpaseziví bátraDozÉ va5l eryhe\r}'en narad vonalát iitéBget YEsr_kijLé6-se'l e1 kell téÍi eE1e. Ea ezt neE' tészi|-a táráktc't ná]g kell szánltauÍ.

rr1.

'. --Á 
pIE verseryb1rák B1zobtságának a SváJc1 vlv szi've séB feryvellemelként 7o-4Okérdést tett fel Íráabgn' amefue[ az egyezméryek al ko lrna zásá;a v -oatkozoak. E kéraése-ket_uizo tságulk fo\ran tosan negválaszolja. iletyes volt tehát a tríaryar viv szd\'etség

ke zden'énye zéE e ,9.bb4' '..h 
ogy. oa Byaiáz á1táafoglala'q negbozat8Iát kérEé s b1zottEa t 1:"

_u?bPt999 a sváJci szijvetsé8 ezt.8z tjtletet m"gragadtá és ké!dése1 o'egváleszo1ásá alka1-naval Bzaj!EaIaE.olyan kéÍdea kel iil naJd BeBvitatáerat ame1yek megoldá-áa nár s tirge L'r,r, deD1D-di8 eltene_tték azzal, hogy a ezabá)-vk n.yv nen talkijnJrv és a vitás kérdéq.k .iqot ásaEaJd 8 Eyakorla bban kÍa]akul.
ll



Az olal'z Viv Sz<ivetség javas
kar r'ásunáru tának rrzabályaIt ' 

azok

lv.
1i'r 1;ára a jov be'n ll)eBvizsgál juk a feryverbeLen lp'éz és
egyértelm.ijve té t;eIe érdeké:ben '

t9t9(s9e9[9t9Q9í

v.

Tijrtént r|éhály s z abályn d osl tíq a kijzdelat vét"égek tek1Dtetében i8' Ezek a változ-
t"t,e"áX']"ái ii.ii"r"'.""i '-:; ;;"lj"k és-áz uáargreI{ ez képe't sz1goIubbak' Ar"a azolba!
a kolEleaEzus Eoha Den eo!'aoíi hoÉi é"ettét a szauálokat a gYakor1 verselybÍx Dak feJben

ke1l t.Ib.D1a, e t azonnar,-6Juoz"i oertii: 8 srakoriatb.n aÍkalnazo1a 18' }Ia véRlgtek1!-
t,ijnk a s zabáIyki5ryviin, etrlr''l"[tlit"iéi"-á'áub"lyta]anságot eseté! olyaD' sok e8e ben keIl

iig"im::::il':'liihrii;-:""rj.ál;:xÍ í":j":"'g:l'Í5-;:l""'iÍi";3i:t3á*t"J*j;Hí:í""Í:
ii-'""rii!iil -!áeii ez"rr.t " ""iá árvá"xá i-árys ier iis rii és ááeddlg ez a nr d os ltás Eeg.len tii!-

Ei í i'!ei'oil];áí qáiáio r"r j"-diáÉ -árr.eáíité"é i, aoely a gyakorl verselybírák ázámára

:!on k ul E z orEar.

"n[[I$T 
TÜR"

Nggy ngmr/ t níii ttír n$apatYgr$CInyg +

ogyBil YBr$0ny

cono' 1974. o,é.lus 2L-28.

trii1d ttségiiDk 1974. I!ájus 21-éD 1!du1t az olaszorBzág1 cmo-ba' ho8y ÍésztveryeÍ
au ldé! olaszor8z által r ldeze t' ?|4 lenzet 2 1 t rcsgpa tversenyéD'' ' v8lan'lnt a b'a-
ryonárym ''EziiEt ]' r't eryéni n<íl t rversenyen.

A oarygl caap bot ijb verseryz - Rejt Tldl'k _' B bÍs IldÍk 
'.szolnokí 

lláÍis_'. Tor-
da8i ÍldiÉ és !Íaioe Magd8 -' egy edz s' c8 BsItala!' éB B c dapa ve zet -veIsenybír
Mészárog J zeef g]kotta. czaLkeiné Száray Márta be e8sége nlatt kélvtelen volt az uüa!ásl
ienonáanr. cceoba! cBat18kozott hozzá!k ÍI.Etek I1ona' aki szakna1 tap8BztalstáT81' olasz
ryelv is neretével ' 

szglvez készségével !agy segltl]égére volt csapa ulknak.

Á c8aDatEéÍk zésen az NSZK válogatot ja 1s réEzt klYánt Yelni' de a Francla vÍv
sziivetséP éhbez neu 'iárult hozzá, 1eÍ ná.j us 2j-án tegel, a l|Palestra Negr tl|l-ben négy
csapat; áz olasz' frálcia' ronán ée nagrar állt rsJtboz 8 |t4'nenze ! í t rcsápgwerse-
uyénl|.

Áz els fordu1 b6! lÁaryarország Ronália caap ttával vlvott éB 9t5 8rányu Yezetés
utáE' blzto€an Dyert 9r? aiiárryuan. Á fordul BáBil: uérk 

'ésén 
8 fránclák Ey ztek 10t6-!a

o1asz orBzág caspata 61le!.
Takt1ka1 etBoldolá8urk a k zelg vtlágbgJnok8 ágr8 tekilto t l o osapatvelsgnveD

az volt' h 06r áz elledelekkel sz Bben áll'atáb8! 196d obba! szerepl ngsrgr v1v ! t n'i!-
deDkor 1he tetJiik. Iar 9 roEálok ollen nen' vlvott ReJt 

' 
e franc1ák o116! Tordgsl' az

olsBsok e1le! pedlg !én vlvattuk B blst. Á Easrar (:Bapgt esrsé8ét 
' J fe1ké Z iiltségét

blzolyltja' hogl oIlelfelelnket nég 1fen ''el nryel|l ís' biztogan fekte iik kétváur8.
Á csapatverseny EásodÍk f oldul Jába! Maryaroxflzág ellenf e19 ÍIalc1aorazág csapa ta

volt. Á Den6111e !élkiil fe]-á11 fralcla csBpato láryaílk k1viin v1váasgl 9tl-e6 veze és
\táB, L1l, arárJrbarr gy z ék le'

A foratul ns ik u'érk Eé8é! a ÍmáEok 10t6-!8 ve! ék az olaszoka .

4 délutár hezd al harnadik fordul bsn el szijt a francla és a rmán csapat tatálko-
zott. Á fraíciák a kí iin en v1v Josland vezérl ével 9!7 arÉÚÍJrbaD lesr zték Ronálti8
csapatát' és ezzel 0e69zeÍezték a IT. b'elJret.

EzutáE keÍiilt sor a ltrarysÍ org záB-olgs zorE zág érk zésÍe' aEe\rre csEpatunk ugr áll-
hstott fel' tlogJr EéB tí ztes vereFég eseté! iB a teoa gy ztese lesz. Nen' Lgy ttir ént.
Á nary8l csgpst azonlsI vezetéshez jutott' najd ,!l-.re alakult az erodnérv J8vu!k!á.
9r2-es naryar vezetéB utáD az oIaszok bejeleltették} hogy len kÍvánnak tovább vlvli' E'1
is tek1ntsiilk el a 1'ovábbl nérk zések levÍvását l.

Ezze1 l{aryaIo!szág n 1 rválog8tottJ8 Yeretle!iil !yeIte a rr4 len'ze n t t rcs8pat_
velBe!yétn.

Á tegtobb egyén1 ey zelmet elért versenyz k szép
versenyben I. Rejt Il.rlik l 2. B bls TIdi.k , ). Stahl
L2

tlszteletdijat kaptak. Ebben a
/román/.



H*e''l, z 1c t 9ll c r9(lln í]]tl.V (-l ia :

l. fordul r

fI. fordul :

" 4 q efq!-g J--!-g!--!orcr.ra pa !1l:l!*Lry-:'j-t. . Qg!.J2t

MaEvar ország. - Ronánía ')t'r'

/B Uis , 5r. r Tordast 2 8J.r Maros ;!, L';',Y

gr. r Árdeleanrr 2 8Y.l Gyu1ai I 8Y. r Bar

FJanciaország - 01aqgorsgág * lO:('

/Dumont J, Latrille ) t Muz.io ?, 't.}aclte:z
BatazzI 0' ManglarottÍ o./

Ma&Yar or-r z ág - Fran ci.a oaqzáF^ LJt-)

.r lizolrtokj. ;' {|.,Y.s j1I. Í t,ah]
L cxr ('t Sty . /

2!, i]1'. 'Lorenzoní 4, CoI1i_no 2,

Maros 2 By.r ilL. latrllle 2
o g./

ill. ColLino 4, Lcrrenzonl 1,

B,I. r iI1. ArdeLeanu 2, GyuIal

2. Franciaország 2 W.;4, olas zol'szág 05r.

/Reito 4 gr.r B bi-q 4 gy., Szolnoky i 8Y.r
gy., Joslán,d I 8J. r Dumorrt o 8y., Traclrez

Ronánia - Olasz ország lot 6

/Ard,eleanu )t Stahl )t Gyulai Jt Pricop Lt
C1pr1an1 I' Mangiarottí o w./

ITJ. f ordul r Francta ors zé_g - Románla 9:7
/Josland 4, TracLrez 1t MuzÍo 1' LatrÍI]e I
2, Stahl 2, Bartos I gy./

MaryaroJs zág - Olasz-ors zág 9 r 2-

I

,/Tordas1 j, Rejt 1t Szo1noki 2, Maros L 8y., íL]_. CoII1no L' Irorenzon1
l' Batazzi o' Cipríani o w./

Véggr.edményt 1. Maryarország 1
,. RmánÍa I ry.

Á csapabversenyen a naryaI
tott viv n ink magabíztosan' j
kétséges.

8Y. r

,

csapat ig en eg-ysiéges ,
f ornában Yersenyeztek,

j teIJes1tményt nyujtott. VáIoga-
gy ze1mlik egy pÍIlanatig -qem volh

rrEzli-qt t rtt nemzetkoz1 n i esyéni t ::verse'nv' com.o. tg7+.v.25-26.

PÍhen rap utár1 raáJ us 25-é! kezd dijtt az ItrjsperÍ8'l V1v klub haryonátlycs Denzebkijzí! 1t ÍYeIsgrye' allelyÍe llv 1lá8baj ! oklll Eez ly s.lilt ij8sze 0@o-b8n.- -

á. kiize)-g 8reqoblel v1lágbajnokság ea' tt 
' 

ez B velgelly volt -a lr L t iviY k qtols
nenuetk z1 er pÍ báJa' a ltV1lág Kupátt-ba be6zám1t(i' 'tAll kateg r1áJu t rverseny' Érthebt há 

' 
hosl cs kleE nlnde!k1 rsJthoz ál1t' ak1 -ebt'e! a feryvex!eEbe! nenzetk 

'i 
víszony-latban Bzán'ob ev 'verseryz , s az eryes cszfuok, klhas'Eálva a lehet ségetI nég olyánv1v ! t 18 kÍpx bált8k' akik a vílá8baJnokí csapatrik sszeáIl1tá.sánáI szábáji'Éet! k. _

. [áJus 2r4 . t'ehát, a celtlo Poll8portívobsD L? nemzet 114 vlv n Je lépett pá6tra.
A versenyt v11á8b8JlokÍ rendszerbe! bonyol1tották Ie' 9 leglobb 24-t Í rezáve 4_- s cso-poItokat alkob ak' naJil 6 viv n keriilt a vasáJn p d é luta!í- di'Dt be,

Az T. fordul b 1 B'iDal 8z t v1v r nk bÍztos6! Ju ott toYább. Á ÍI. fordul ba! Tor-,iasl és szolnokl' !én1 baIszeleEcBéve1' kleEeb ! 6-os cBoportJukban nlnalketten 3-1 8y -zelmet szeleztek-'- de ros8zsbb lndexaik í1stt bricsr1zn1 kéryizer 1tek. Mae1k nárm-vivBi:Bnt,Rejt 
' 

B bls 9g- ]{aropL s1kolrel vették z az akadÉtlyt 1!. !Í681épetésre ebb l E fordu] -'b I eeett ki t bbek k zijtt a volt vÍIfubaJlok franc,lá nenaíItá tá.

'' . u:1é6 'r, eIe 
-oap-o.n 

levtvtá} s h'!aad1k fordul tj 1s. H8t 6-os csoportb l 4-4 YerEenY-zÓ Jutott 8z e1 dailt be.'+'ury9Í'viv E k' Rejt ' I' b1s és Ma.r os 
' 

roagabiztos vivá_6ss1'"si'!án jutotbak tovább. Ttt eBett kl a svéd P81n és a csehszlovák'Raciová is.
__ 

--?6;áot'Y""á:nap 
reggel hat 4-es csoportba!' 6-6 szovjet és roná!' 4 fTaÉcla r r-JP9g9Í-éq olasz'-valam1't 21en8ye1 viv n Iépet páetra áz el d nt bén. Ebb l s'f'ordu-roDor HeJto és lJÖbls 1ge! J vÍváEsal Jutott a kiizépd rrt be, Mar os valenlvel bátorta]a-trabb volt' E1nt eI z !ap és kIesett. Í{a$r neglepct'á"re u ráncsÁk u'r.c.,iioi -xeoy" 

zerUIL avt1á rupában vezet szoiJe B.ielova és Ítt e:eai-Él ; - -r'iáÍyi- o'ai ;;_Í;" ;i Ürbargkals.
4 k zépdiiB1' be 4-4 szovjet és I o'á.r, ..vaIar. ínt 2-2 .aslar és fxa.cÍs vlv n jutott.].áBIa1!k. f^olytaÜták j szeIeplésLiket! a É zépd !ttí r. csofori;átoi-" iiiuooén_'v1v Re,itla szovJet GiIjazovc l,áÍF Eágában jutott dijnb be. Á 2. c, oioltb 1 ar uryalcaak J I vÍv6ts bis' és a szovjet Nylkonová, \L8'a 1. csopoxtb 1 a szor;et Pavlenk }l á-ionalr stanrjutottok E d iiDt be.

)-7



A verselny dont jét a déIul;í-rn i orákbanr. a ri.z!9t 7. Í',';lcj jsaibett ''Pa1estra Negrett1|'-
tlcn, a csapu oráuq'";ptl|áii;;-"iuIaÉ., a ,iijnt, kozcjnsége változatos kijzcie1met, helyen-
ken.l; szep uruáál táthatott: Í' magyarok koziil Rejb rajbolt, jobban és végig a verseny
egyik eséIyese*voIt. s bisi ; ir3i-tauun kézr',ertj Iés9l 

- 
kisebtl huz r]ás ' ] ábhat an zavarta.

Az utolsÓ n""JuáÜJ']-n"Ji8-ou- u^ái'*Je! GiIjaz9vq áÍttak az él_en 1_1 ay zeLemme;I és t-I
vereség*e1l uo"oo kove ke ra- ^ériÉazoárix 

vég redményben az e]s heIy sorsát tlcjntcjtte eL'
Ezb a nérk zéJi-il'á-áiá"vu;" ;-á;*;"t GÍÍ;a4ova.iyerte és ezzel az ové Iett az L974'
évi comoi ''nzLit'io";.-Á''a"rr. két zov je!"1á!{ is- j I hajrázott, vé8eredményben mtnd'_

ketten ,-1 gy zelmet szere't;[,'-á; n";to Tld1k t_r--sÉÍnex jobb volt az indexel mfu nem

i;á;# í,.áuflaáÁi; Ái v. i'eíváá'a romá Stahl, a Ír._on a naryal B bIs végzett.

VéEeredmény l

ors z ág Név 4.,,2.l. 5. 6, Gy. A/Í K/T

URSS
UBSS
I]RSS

HONGRIE
I{ONGR]E

Roul[ÁNIE

Gll ja zona
Pav len ko
Nylkon wa
B bls
Rejt
StahI

214
121
41'
44I
n2'
4Út

0

4

o

tr

t
o

Ü,4
4n2
?_4n
414
440
444

t8
T6

t4
5

L5

L2

r0
L1
L1
L7
11

16

T. GlIJazova /VRSS/ 4 By.r Tf.-Re.Jt lnagr;tr_/ l By_._t IIT-..Pav.Ienko fiIRSS/ 1W.t
Tv. nyrtonoía ftnss/ j ey.r"V.'Stahl /ÉounanIé/ I gy.; Vr. B b1s /nagyar/ 18y.

Á magra3 v1v n' k ezen a veIsenyen n1nd.csapatban, nlnd..eryén1ben m'egáI].ták a !"lyy-
ket. sz""srée k a vÍlágbaJnokság sLem.p'ontjáb l' ?z-!g9l . eT9s P9z9!ypen: !l ztat . Á kÍil''
áo{t*ee i"gl"i m1ndvés1é.efumást-s9g,l! l !ge!.'j9.koIléktlvát aIkottak. H'EIek llona és
Sz cs ÉertáÍan mes er aí 1noen Iiik etEet tánogata-st és segIt-<éget megadtak a J
szerenlés érdekéb^n "

Mészá':cos J zsef

6B6i$66)66

2r cs ololii
Ru-sszJev UflS
Eaerter _ _D!R_

Kles bek t Dabr ows ki POIr
Reíchert DBR

1000 lndex
og8g rr

0864 n

0762 tr

J. csoport

SJ.noncelIl
9qÉe}

I]RS
TTÁ
FRá
DDR
P0r
IIRS

4ry.
ltt2r
2rr
2tt
2T

21/L5
L7 /L5
L9 /L9
L6/L8
Lg /22
J_6/2L

tal.r
il
r
tt

tf

ITÁ
POI

K1es ek: Ta1vard FRÁ
Kaczmarek POL

A maryar verseoyz k kiizlil Kanuti la8zl és 8r o! I8tvá! a leryeddiiEt ben !égeztéka versenyt. r8nutl az glE ca op_o-r ba! Belcher E. és Eosiej owEkl n t'tt a 8 zovJet*Kotve-
sev,taÍ8a6ág_ábau eBett ki' nl'g' l{arton a lgryedlk csoportbaá, ahol H erter es c áér xutot'ttovább' ní8 MartoD safra /FRA/ báreaeágában a k1esés scrsará ;utot .

-- .szab sánd or és cyarn ti BéIa-a ny!]-cadd nt be! véreztek ei. szab csopor jábsnIlaglter' s fraDcla Pletxuska' az olasz-P1oelIt keÍi.ilt toválu, nig Éi"uooái -áiviitt 
" "o-'áD-'Itu jutotjb a kiesés goreára. Gyarnati csoportjáuán'péáiá'n".Í' c á" i] 

_sit 
i t*r""(r.. Kuk1 vivEák ki o továbbjut,ás joÉát' es oyaimáiivar eforiit az oí";;-c;í"fi i esett kl.

l4

XXVIII. GIOVANNINI KUPA
Bo1ogna t L974. JunÍus L-2.

L: stfriÍ:Jíi'
'-. ili3*r""
5. Godel
6. Romankov

A báron kozépdont eredméryet

L. csoport
Noe1 FRÁ
Bogalkgv_ URg _

Klestekr Kukt ROM
Koz1e j owskÍ PoT'



Be számolo a koreai
Má iue Ij-á!l.l indultunk iiL( n! KomdLlts Joz-('f' l(jrnidcz i -csatJa' 'r'oI,jay. Kálmán' Paksi

c';;'"''éi-eo-páittresyro1. TU 184-e!' géppe1. Ke1lem,'s ropriJ<íul' utin metéTkezlijnk c noltzl'-

"!i_Sé'"'.wev rep icité.r", ítá jd fel'z.á11bunk a Phen.janba indul Tl lg-as BépIe.

A f Jaszt t6 Iás Íepi.il utat^jo1 bir uk. É!dekességként jeryzeo_neg' hogy 2) Co-os
."i"nten tDduttu!k. Moszkvában 0 c", qs s, sze1es id járás rogadoLt' om'qzkban' ahol
;l'"mi'nvaaervéte1ré leszáIlLunk, 28 c" pár ás meleB v01L' lIkutl_-zkban v1czonb' aho] s
eáJÉá]" 

',3 
relcbt1 vihar mtatt 

'' 
ráL késbiink' j-9meL a Eoszkvaiboz ha8on1 htdeg id jÁrás

uÍa1kodobt.

PhenlaEba érve. 8 repijl téIe! Eperjesí la_qzl ' a l'a g]rar vlv sz vetség voI1' el! ke
és fe1eséáe, valaultit a k reei viv sz vetséB t1tkáJa' Klm sze BoDg elvtárs vált bennti!-
keb' naJd a Phe!Jan sZáll ba k1eérbek.

ve!déRlát 1nk e1 zékenylege, udvaIiassáta oressze felij]m 1ta edd1Bj kiilfijldl L8pasz-
baIatallkaÍ. Á két hét gIabL csodá]aLos táJakab ]átLunk' f iil d tiink a Sárga-tengerben 

'voltuDk operában' BzLnbázbal ) noziba!! koncelten és kiáIlitásokon' és hÍszem' h osr el|Jd-
nyáJan r k szép'enlékként fogunk eelékezní erre az ritra.

Á kaiz 8 eilzéseke az uJr 20 ezer Déz t befogad sportoBallokba! - ne lyet 9 h nap
ala t ép1tettek fel - tertottuk' Á Bzép lsgy vlv teren erylk f8la ablak' ná81k fála tli-
k r. ÜIriran n gépek' és ígen J pástok f oBadták v:iv 1nkat. Á két bé alati' szonbat-vasárnar
kÍvétolével índelrap v oIt edzég.

To:rdaY ég K ru czl k8rdbeEutat kat tartottuk. lz edz báborben csak féIfÍ és n í t -
r z k dolg_oztek' báÍ kgpott tájékoztabás szer:lnb kaldv1vással 1s foglalkozn k.

edzotábo rozásunkrol

Pakaí vivott erypár párbajt r_nérk zést 1s,, de a korealak ezt a feryveIt
to1gatták'', és gxr zelmel- ubán t rozésre sz Iitot;ták feL, am'ínek o becstiIetesen
-ls tett.

csak ttk s*
e leget

Az edz táborozás alatt vlv ínk a maryar bajnok-ságra késziiltek, a koreaíak pedÍg ero'
edzé-qeket folytattak. M1nd a n k' mind a férfiak kérték' hogy 1skoIáztagsam ket. Kéré_
sLiknel(, természetesen l eIeget te tem.

Két alkalmnal re'ndeztiink ház1versenyt. Az eIs t konegx vívl nyerte' na-qodík Koma-
t1t-q, hatod1k Paka1 volt. A násod1k ve.rsenyen Konrat1ts hoItvelsenybe kertilt az el-q lre-
lyért. A holtversenyben folényes lto-á*s gy zelmet alatva eIs Iett Paka1' 1tt ís a hato-
d1k helyet f qlalta 1n

Á korealak f ormásan l lZépen vívnak1 rendklviiL j kiizd szeIlemben veIsenyeznek.
TechnÍkai híárymságalk vannak, de igen s ok benniik a tanulá-qvágy. Áhogy tskoláztattam a
velsenyz íket, és kiizd s zellemr-iket f igyeltem, ugy gondolom', hogy a maryar m'ásodosztályu
csapatbaJnoks got m"egnyernék' de az els osztáIyu CSB-r 1 gem esnének kÍ.

Á szakma1 megbeezéIések után Iebetségesnek tartom' hogy érdekl dnl fognak a Testne_
velés1 F 1skola viv mesterképz Je 1ránt. TekÍntett,:I arla' hogy a vÍvást a--KeIet-ázs1sai
,Iátékokon 1s beve4et1kl 's tájékoztatásuk szer1nt a japán és Hj_irai vlv kkal ls kapcsolat*
ba }épnekl fejl désLik várhat . VéIemérryen. szer1nt Él v1v sport bekapcsol dégukka1 sokat
n{eT. /TrdekességképpeE megjeryz.eml hogy beszéIget(rs kcjaben tudtam megt nemrégen pekíngivlv mesterek Já-rtak Phen lanban,/

Zarándi Csaha
8(9$9(ff8 (9

\Iersenyr l-versenyre
Komárom.l VSC L97l+.TV.2B-án TT. oszt. n í rvelsenyt rend ezett 26 1ndul va1. /zt II.o./
sredmény l
l. Szi5eti,Erzsé.bet TBS0' 2. Hoffmann lbolya Gy r
Gabi Gy r Ep. n 5. Barta Krlsztina KvSc' 6. Barány
8. Gore Zsuzsa KVSC, 9. Bubin Vera Kormend.

Ép. , 1. K sa Ktára ÁIba R. , 4. Horvátlr
Át:drea ÁIba R., 7. Fut Yeronika TBSC'

--o--
4-{tj'pontí sI t974.május h t9-én III. wzt. kardversenyt rendezett 7, lndul va1. /zq
I T.I. o. / F]redmény:
L. Wj-nter:nitz lan4s U.DO"J 2" Gara Dénes Bvsc' ,. PáImay Gyorgy Dunaujváros, 4. Kossutli
io'r-l'Tenc Vasas, ). Kossuth Lajog-Vas?!' 6. Csongrádi LászI Ü.DÖ., 7. Hirr'-'al Ándra_. ffiE,Bari Lilqzl osc ' 9. ,Janá.cs La_qz 1 I\ffiDOSZ.



::]1É)KULY TTB0R:

A magyar kardgép ismerfetése
szelrkesztésr énéL az aIábbi aIapeJveke t;

A ma gyar gyartmányu kardvív taIálatjelz gép

vt:tték ftgyelembet

1. A kardot m1nt f egJrvert, toljes egészében- a je}9nLegÍ {gT*fuában, m1nden átalakÍ-
tás nélkiil megtartáoi sy, áoe{ áno"k sÍrlyal alakjá váItozatlanuL }ebeb vé begye

a hag}';'aryos"bechn1ka mé5tartasát'

2. Az elekbrom.m balátatje) zéshe z |ztikséges {:}" zereIés a t rvivásban bevá}t fe1-

"u"""íe*-;!&rbuoi-;;áy-;é*íuáni 
felhásznáIása utján legyen biztoslthat .

1. Á ko1tségek novekedése a kardvi'vásban ne braladja me8 a t rvivás koItsége1t' Ie-
het leg a z alatt il;;áJ on.. 

- Ííyenf ormán a z etektr cm tl: kard-taláIatje1zéshez
sziikséE"s feIszereLés á kovetkez lett!

a/ TaláIatjeI zogépr f ornája .és aIakja .a zonoS a -t rs9ppe}r ."{".9em ma8{-
sabb a toráe$nbr' auzui. és a par ajt rgéppel konbínáIt k1v1telben ls
kész1thet . ''

b/ Ytv dob és kábelek az edd1g1 fornában felhasznáIhat k'

c,/ Fén"-q zoryeg nern gztikséges.

d,/ Testvezeték azonos a t rvezet;ékkeI'

e/ pémnetlény a t rvivásban hasznáIatost I abban tg" elr..hogy m'Índkét
Éá' ramevár bor1tott, vlszont elmarad az |JrÍlr három.sz'og.

f l FeJvéd a Jelen1e5 LrasznáIatos .{9jYéa ' Y9*zonborÍtasát Is lamé-' an}aggal Ée11 boiÍtan1 a szakáIlaI eryiitt.

g/ Keentylin a kézfeJ és az ujjak k[ils felÍiletét fénlaméval ke].I bor1_
tani.o

rrl Kard változatlan marad, csak a kosáron beliil kell e6r kétág,u duga-
szoL aLizatot elhe\rezn1.

Összesg gében tehát ezzeL a berendezésseL a kardvívás kol sége1 1éryegesen aIacso
nyabbak Iennéiek a tíjrvívás koItsége1néI.

A gép nrtikodése és a találab je]_rl1lg

Á találatok JeLzése érintés utján J n_ J,ÉtTg'
k zvetleniil ér{nti a7 eItenfél érvényes taláIat1
kl"

Ánonlyíbe! az érvényee talál8tt feliil t éxilté8e au ellélfél pen8éJéEek e1 
'6tesér1rteíévéi oti noaon J o_n tétre, h ogy 8 két peoge ki'uaitt az érlltkézéÉ fe!ÍnaÍad' fehéI

lánoe gvulIad -kl a sépán. Eonek_a l npána k a lelzéee nen akadálirozza tBg az lsuétlés
.á.ten"ír.íatl tánpa 7si1nes vagr fehér7 klgyulladását. Á szlles lá[p8 klgyuugdlfua után
mas lánpa az azotlol oldaloD Bár len 8yulladbat k1.

Az érvénytelen találati féliilet érin ése '/kqr'1v1vásu8! az a18 toá éÉ lábak/ en
váltalak k1 s'gépen Jelzést. !z a téry a féeb l kéB'iitt !8dráB baszEálatát sziikség elen-
Dé tesz1.

Esr-ecy oLdalo! tehát e6I szipes é6 háÍon fehé-r láBpa kl8yutlaalásé lehetséges. A
qep roijÉ-oaeáé és a kardv1v - Éonvenc1 uryanis sziikr{égessé teszi zt' h ogy egt áthej1á-
ríe tatátat utá! - anetyet a Bép fehér lánpávat je:.ez - esr klzár vágás - suglyet ury3n-
ctgk fehér lálpa jelez - kiryuuaalJo!.

Birá!-kodaa az ele ktr cno6 ka !d-t8 Lála J elz géppel

Á blrá*qkodáE egy vezet b1Í és kéb oIdalblr segítségévet b rténlk. Á btrákn k
csak a viv cseleknényre kell eEEzpoltogÍtanÍ' nLután g tslálat télyleges8égét a 8ép jel-

Á viv cseleknélyek végrehajtásálak e1b1ráIásánál a vezet bir lak és Bz olds1b1rák_
nák azt kc11 fi8ye1n1' hoBy a v ágas ok és gz rások végrehsJtása' valgníít azok esetleges
véd,.'e a kaTdvIváls elEé].eti és BJr korla bi Bzabálya1nak bet8rtásáv81 tiir énik-e?

.1.,

Amerryíben a kard pengéJe el sz r és
tleliiletét, a gépen szÍnes támpa gyullad



ó hi,lVP"cn 
'uo"', 'á.n.' 

nvLl'n'rrr ki,j Jzol,L lUll' r llllnlrl lllitl'l'll '' i l'lll]n a t'ha 'i l lit! ll r k mino:!ill'
; i;;i""i.í;nüi-uád"tt'va6a"* v8ái kól,ÜtL ',/úrlr-|' el'. Ll{t] hízír'i' v'tJ''i' n.yl,mlln l',h,r 1ánr1'á-

vaí J".)t zett ts] ála bob moB ko l] j Lé Inj '
ÁnennJiben €zlne3 1ámpa gyul1ad ki a vlvo e'l''.iLbltct".! Pi?t,}']'!i.9'"c]oknényu nyománt

ez anRvIL:ie]ent. hosJ az ö11ánfeleb közv.Llonij t eli'r bl ' l,,,hóL a Lalá1ahot g lto). ponb-
uán iór"ri eseték kíi,ébe1éve) m.g kel I ibé1Di'

ti'1utá! érvénytelen /ÚLéW / tatál€tot a gép nem jelez' a konvenciót nódosil'ani kelli
n1nths !6n osel'1, volna találat.

á karrt-ta}á].at JeLző gép 8zerkesztóje K1ss JÓzsef pos1's-l,e1ev1z1ór' (1érnök' kÍvLtele-
ző'te óeaiÁ Btró Erné. 8k1"bátá1Ebje12ó készü1ékek gyórtáláva1 Dár évt1zedek óbs f €Ial-
t oitt, e ááItmánya1'oinde!übt közl_soertek.

Á t91álatje}ző 8épeü eddí8 két ízben nutatták be' eryszel-Budapesten.az-Mvsz kard-
blzottsáEáDak Úlése á1iratr0ávall náeodszor szófiában' a szocial1eba állanok viVóversenyén.
r,. J:l1 náJus b'ó 1o-ój 8z MVsz oeghlvott€k részére bemuLató kaTdveÍsenyb rendezett' ane-
lven a kaid tal'ó:.ab lel ző készülék haBz!á]ata mel]ebL o]Ínp181 baJnokunkt Kárpát1 Rudolf'
LYAu!é zo1tán ée Szérencsés Rudoll oldalbÍÍák közleírükijdéBével eu1'at1'ák be a Ítre 8hiv oijt
közö!sésn6k.8 8altónak én naryezáEu é!dekIődónek a k8rdveTsenyek jövőbe1i zsijjiskedését.
A 4e 8h1iáÁ i 'versefo eredoéryei 1. Marót Péter' 2. Gelev1ch Pál' ,. GedőYáJl Ímre' 4. KöT-
oí'czr csabe. 5. dr.Nary zgolt. A velsely leÚdezósége ez alka1oüÍa tlsz{'eIetd1jakat aJán-
lotjt fel a iésztvevó v'ivóknak' és 8 negjelenteket [i!!epl JelYélyekkel örYenieztette oe8.

Áz Wgz Íectrn1kal Blzottsága az ísneItetés alapjátr kérte a Bép beeuÍatárrát a követ-
keró kolgreBBEuson. ReBéry va! arra' hogJ eDnek a kérésnek eleget ]eheb tenni ée a Ba-
ry8r t81álná'Ey elJut az 11letékes tr'IE TechDík8í Bízoti'ságáDak szakér1'óí e1é.

Áz első hoz zés !ó 1á5 ok

Á k€rd-talála tJ elzó készülék benutatóján 9 szakértők és a hozzászo)-é kardvívók
vé1enéíye esrelőre Ítre8oÁ zlik.

Á gép ellenzői glsősolba! 8zt klfo8á"olják' h€y az érÍ!üéBre töIténő jelzés olJran
találatokat ls lebetóvé tesz' anit suro1ás nyoná! /például passzészúrás eeetén/ érülk el'
Az 1Lyen üalálaüok€t a s z€bálJ. nem istseIí eI éIvalyes találatoknak. Továbbá' hosr a fe-
hér Je1Eé5 eBetéD s/gkoflatÍlag a zsiirÍ len kap GeBitBéget a Béptől' r0ert rá van utalva
az oldalbírá_krá. r1f o8as oIJák továbbá azb ls' trqf a gépesltéá a kardv1váBü 1s EeBdxágit-
Ja a kíilönbö5ő fe18zelelés1 c1kkekkel' 8Úelyek kiizött a laEézubbory.lete!t kiadós töb6le-
tet. További - leE Eegveteodő - hátráry a nély t81á1atok élnaTadá..g mia bl'1 konvelcló ne8-
változtaüáÁá.

Á Bép pfutoróí Bzer1nt feltétlen e1őny' hory vltgthaüatlan táláIat oBeté! a zBiirí
neE üéYedhet. Á gép poEtos€n Jelz1' ha a tánadó féI el1eofelét érvéryes helyen e1ta1álta
és felesleggBEé teaz! az íIletékes olda1birák kétes kIme!eteI[i szevazá.sát. Áz oldgIb1rák-
ra oar:pál azért va! sziikség, bogy &egátlapitsák' ú'llyeD .tlédésr tlletve vágás v01ü a kér-
déseB J elrésDéI.

A péÍtolók noB taÍtJák rosszr]ak a nébr taIáIabok elbtrálásának Eegsztintét' eelü a
oéIyvágé8ok Jeler_tékergr része anu$r 18 érvélyeE helye! kezdőd1k é6 l8y_azb a készülékjetzÍ_. Ea ped15 oLyan nély' h9cy a gép len jelzl' rlkkox b aIeaetves z élyes ' 1gy keIülni
fogJák' n'gÍt nen zárJaki az ellélfél gkcióJát.

!gg!-Hgts__Ko.!ob ti parbai t r-cs

. 'ÉIaekeg , nemzetek kcizcjtt1 párba jt r csapatvers:nyt rendeztek
T"! -SzÜvetség1 Koztársaság vitágbajnok csapata m.értr: "cjssze erejét
svédoTszág csapatáva}. Á négy ország kcjzott1 ktízdel,:m' végeredménye

VIVO HIREK
Berlinben, abol a
Svá jc - I{orv égia
a k vetkez l

cs r éjéb l nyolcszor ke-
Jlirgen és Peter Joachlrn v1-
nérnetek uto]_grj he lyeze!9e.

4.Iugjobb formában a svájci Giger
rÜtt ki gy zte:sen. A vi_lágbajnoki né:metvobt a G teborgi bajn<;k e[y tte-sb 1, de

I. Svájc 1
2, N orvégia 2
). Svédország t
4. Német Szov. K zt

gyoze lemme 1
tt
n

oil

DanieI vlvotb, akl 11
csapabban csak Hehn
igy ls rnegl.epetés a

N orvé gía
Oor).,t I I

Részletel< a csapabversenyb 1r_ NSZK ')z'/t Norvér::.ia Svérjország' ^_-NÍ]ZK 7't5, Svájc - Svédcrsz1rg Y|? t svírjq;
Svér] országi - NSZK 9t7 t Svájc - N r:rvégli.a qí,l



oR sZlrGoS EGYÉtvt BAJNoKsÁc
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rÉnrl ton
i97+. Juntus 9-én a JátékcsaÍnokban 45 viv lépett páetra' bogy EeBvivJ on a bgJnokÍ

o1oér t.
Mészáros J zsef é6 T{I\r János ftíb1rák az tndut kat az elB foxdul b8Í nyolc 5-6-06

""oportuá 
oa'tották' ahoDlan 4-4 vÍv Jutott a ,2 k ?'é'

Áz els fordu1 ban sennl o glepetés len Yolt'
Á Ea8odík foralul nyo1c 4-es csoportJáb8! 4ar 15m9Tt ve.Ísenyz k q_ord, a k blicsírt B

n "'"uíyáJi i_iot ,ir.-tiii o[i, szatacs /usb/' áerkorlbs /Ú.D zsa/, Kaaa /wgc / é8 8o1t1 
^ET/.Á kiizéod rt néAy 4-eE cBopG lába! kenéry rarc folyt 8 d nt be Jutásért1 kiil nii8eI'

a nás oalt ciopor bani-ahol llarton, R@atít8 és PexJánosí vlvott 1zgsIma8 holtversenyt'
Demény p dlg s1!rá! k1ese t.
Á k zépdoBt erednéÍve

Ir CsoPort

Czakkel /V .l/e_teor /
P_"p {eg _ /rysg/_
Gyarna i frJ.D zaa/
Kbvács Imre lHsF/

lf I. ceqpoJ!

S omod 1 /1J .D zsa /
Eagutl_r,2 _/DV}C I
Aídrás1 fvasaa/orczy f!.MÍeteor /

2
2

S.s:
II.: csoport

Mar ton /U .D6zsa /
$ ona ! Í 'e 

- 
/p z gmpa !h9 If /-

Per j ános1 lBvs1/
Demény /v ,Meteor /

2#.
3ff:

o By.o gY.
2s.
o gY.

,
2

8y.gv.
LI] _

EY.
ű.

IV. c-qopor!

Kw ács "Isbv án fv .M'. / 2 8Í.
$uguÓ gáldgr-E.wz*?/- ? gy:
Kolács Gyula /Yasas/ o gy'
schnur /Bvsc/ o gy.

t
0

Á dijnt a flata]. és 1a sebb generá.c1 sztnvonalas kliadelmét haztar ln. lyben e napon
a ftatalok biaonyul-bak J&bnak.

Szab a lábát f áJalta ' Kan.ut1 lászl nak ryoínorpanaszal voltak' A fÍatalok k ,ziil
csak Kovács Isbván vlvott a megszokottná1 gyengébberl. Igy a négy flata]_lalt Czakkellal'
$onnod1va1, Kcrmat1ts-sal és Pap Jen veI a tapasztaIt versenyz k kijzi'il csak M.arton tudta
feIvennl a versenyt. Kennéry hatcot és szép cs rtéke1; láthattunk. VégÍiI a nagab1ztosan
vív,5 és rendkÍviil j er ben lév Czakkel gzerezte ntlg a baJnok1 babért. Cgak KanutÍt l
szenvedétt vereséget és csak Pap Jen vel volt szarosl csortéJe.

A fiataIok el retorése nehéz feLada elé állltc'tta a vÍlágbaJnokságra válogat kat!

A dcjn b tábtázata

Név Kapott találatok Gy. K/T A/r
Sz. 1. 2. ). 4. 6. B.7,j2.

Szabrí S.
Sonood i
Ma.rton
K oma bl ts
Kamutl f,.
Fap .F.

Kovács] _[.

C z:: [< ]re l.

55|
,45
5r5
o45
,45
n15
5n5
40i_r

lf

2r.

:,
E,

n
1

5

5

1n
22
-4
)L

tt. )
')5
61
'70
8l

5
n
5

2

5

5
,)

')
(4,

55
45
E4
5n
54
25
lr.

2I

1

,
l+

4

1
4

I
rj

54 t.6

27 28
24 29

26 2.7

lo 2:,



I,l
A dijnt véeqled'qÉgYg

r.
TI.

ITI.
TV.
v.

vr.
vff.

VIII.

Cza klre I Ts tv án
Somodí La j os
Komatit-q J zsef
Pap Jen
Marton István
Kamut1 LászLo
Kovács István
Szab Sánd or

./V ,Mcte tr/
/li.Dozt ai
/Szonba Ühe ly,/
/BVSC /
/U.Dozsa /
/Bvsc /
fr.Metear/
N,D zsa/

t; i!!.
) gy.
4 gy.
4 gy.
4gy.
, By.1 gY.
L ry.

x(. Kovács Gyula
X. Ándrásl Gábor

xr. Demérry Lászlo
XII. Perj ámos1 Sánd or

XIrI. Gyarmatl BéIa
xrv. Schnur János
XV. Orczy Gyorg-y

Xvr. Kovács Imre

/vasas /
/Vasas /
/V .Meteor /
/BVSC /
/U.D zsa /
/Bvsc /
1\l .\lleteor /
/11s'F,/

NOI TOR
Az IWSZ a Jatékcsarnokban L97+.junÍus 8-án rendezte a feln tt n i t r eryénl t r-

v lv bal n oks ágot.

Elek flona, Székely T1bor és [111y János :i b1rák a 49 Índul t az els fordul ban B
csoportba osztották' csoportonként 6_7 y lv vaL,

4-4 verse.nyz jutott a 12 kcjzé. Ebben a fordul ban csak egy meglepetés szí.iletettr
Sas ,/V.Mote or/ kiesett .

A n'ásodtk f ordul ban ny<;Ic 4-es csopoÍ ban vivtak tovább a versenyz L; 2Q. továbbJu-t val.
Ebben a f ordul ban sem voIt na8y. meqlepetéul..99 péhárry Ismert f1atat v1v rnár kény-telen volt bricsri.t m.ondani a vetsenynek. Klesett tcjbbek kcjzCitt VarEa M. /BvsC/. Seregí "IJ.D zaa/ r- Csernu.s fiI.Mete or/ r-Hecs eÍ ./Bvsc/, Nyul N.D zsa/, Kada-/wso-7, HaI os1 tÉsn/IIaJzer /1J.D6zsa/ , Horváthné /1J.D zsa/ , Klsa el:y /Í].D zaa/,
Á kcizépdon t négy 4-es csoportban vívták a nyolcas dcint be Jutfuért.

Á-koLépd ont eredn.éuye

f. csoport
B bts /BvsC/
$oy.ágs-E: f:Mgtgoy/- -R nay N.D zsa/
Kopcs ándy /Bvsc/

f zgalmas h.oltversenyben
d tt eL a továbbjutásl

IfT. cs opor_t

ReJ t /1I.D zsa/
KoIlán1í- [I:Mgtgoy/-
s zab E. /BVSC/
Bát or 1 /1J .D6zsa /

2

-?
0
o

1l
I
I

S.
sY:
SY.
S.

JI' csgpor!

Tordasl fY.Meteoy /
9zolnoEl_ F:D|rga/ _
Kar olyf I /B\|SC/Németh /Szolnok/

fV. cs opo.Tt

Mar os /BVSC /
SÍgonffy -E.n gsg/- -Száray ffI .Meteor /Tátray /EsE/

gy.
w.
8Y.
ff.

6X.
ff.
8y.
S.

2.?
I
1

2
?
0
o

A tl Dt a kitii! f trnábs!- vlv B b1s rldík és Tord881 Ild1k párharca voI 
' de vé-gls 191g9nv9e1 volt gzolnokl ltárie és a vegen rériorB K;Íla"'i_ Í";" íii_i_"]-liito" 

"oes. plllanatr. r'eRtorp'! B blBt Kovács ndíu 4rt-re \egy zié", nyiit-i"ti-á vJiseny. n ntJeleDt ..égij volt á veiseny vége fe1é ; B bl;-s";1;orr 'Eti.tá] 
'ért-"-áoo"á'''iioooo ryo-zelne egeüén hálrnas holtv;rgeiy alakuInaiott v"irá ni rouij''norá,isi Bá_Éi.riilr ttioott.Ebbe! a cs rtében B b18 ra5log- vívással sr ziitt 4'o-'", " ézzel a baJnok8ág n.gérdeÚettgy ztese lett. Ez !o1t az éisB egleni 

'ág#" 
-b; jo áiáag" I

A n 1 mez ny 9 kozelgíj v11ágbaJnok-"5rg szem.szcjgéb l nézvebar Mar os a megsz okottná1''."z iirké6be;, B uY. 
- 
p;ái;-Fá;adtabbant be jutasa a ftatal viv n nap;r slkere.

megryugtat tormában vÍvott,
mozgott . Kov ács Ed 1t d cjn-

1g



Á dont tábt azat;a

Kapobt taláIatok
Név Gy K/T A/T

8.7.6.,.,.)1.Sz

Rejt ltdik
Szolnokl MárÍa
S1rnonffy Ágnes
Maros Magda

Kollány1 Kata1j.n
Tordasl Ifd lk
55lács Edtt
B bis Ildlk

I.
2.
).
4.
5.
6r
7.
B.

1

Ü

4

4

4
1

4

o

2

0

4

D

2

1

4

)

4

1

4

4

Ü

1

4

o

4

4

1
4

4

CI

4

2

1

0

4

2

1

2

tr

4

4
4

4
4
4
4
T

D

1

4

2

2

4

5
2

6

4

I
E
2

0

4

)
)

tr

4

2

4

2

o

4

o

t6 20
25 L7

24 18

L7 20

24 16

Á dtint végeredm.énye
I.

fT.
ITI.
rv.
V'

vr.' vrl.
vÍrI.

B bis Ttdi k
Tordasl Itdik
Sz oln oki Már ta
Kollányi KataI j-n

ReJt Itdlk
Maros MagQa
Slmonffy Agnes
Kovács Ed1t

/Bvsc /
/Y .Meteor /
/A.Dozsa/
/t[ .Mleteor /
/A .ftzsa /
/Bvsc /
/:J,D zsa/
fr.Meteor /

6 gy.
5 sy.
4 gY.4s.
1 gy.
2 sy,
2 #.2S.

Ix. Károlyffy Ed1t
X. R nay Ildik

xI. Kopcsándy MarLa
XTI. Szab Erzsébet

XIII. Széray Máyta
xTv. Bátor1 Veron1ka
XV. Tátral Jud1t

XvI. Németh llona

nsvsc /
ní.D zsa/
/rvsc /
l'Bysc /
/Y ,Mete or /
N .Mzsa /
/II$E/
/SnoLnok/

Á Dé6r egrnáE utáDl Dap Eeglyl Já!' 1974. Jullus 6-áD TBnalozte 8 } 9s/gr YíY szii-
vetséB az-éz éví felr tt páJb8Jt r baj!ok6ágot. Á raJtnál 

'7 
vlv Jel ltkeze ' akik

nég_y fcrdul b8! bolyolltották le 8 ve!ae!y . Áz ols fordul b8! lo caopor al8kult 5-6
v1v val. It esott kÍ salano! CSEP' !Íar t1 BESE' lfotlarász BHSE' TGl 06c' Eub81 osc'
vass osc' cs1suAÍ EsI' Gal8 cry Bvsc' Eupetlcs ogEP' Gutyás cglP 

' 
sul8gtÍ osc 

' 
szonov

osEP' s! !1szl BESE' vastsg Péc8' szab L. szolDollt Pap ,Íen Bvso 
' 

BlharÍ BE6Í.

Az I. fordul b l klkeriil 40 v1v t 8 tiis osop(E ÍB osztotta a v3rgolyblr gág. I!! !
is 4-4 Jutott a hsrnad1k fordul ba. Itt e8t9k kít B81ry B. v{. I 8Jr.' I_áseczhl o s/.'
Bodorkos vaaas o ry.' Ealny G. vM 0 gy.' Íl1ás U.D ES8 o gr.' l{arcza\t v 0 sr.' T bel
oso 1 gy. éB vores YlI 0 ry.

Á J2 továbbkeriil t 8 négyeg. caoportba oaz ották' gho!!8! 2-2 kerÍilt a nss/edtliiÍ be.
I t estek kis zeBpléD U.D zsa 1 ry. és Bir o ry.-el' Fedeolhr Bvsc 1 ry. ' 

BeDe &gI ]' ry. 'Pllhá! osc o BJr. ' Bácska1 VIIE o ry.' Eulcs r oso 2 BJr. ' Délgs XBI o gy.' Eat88y Ym o
ry.' t,lltér HSE 0 gy.' B.Nasr szolnok 0 gy.' Keszthei\rl oSC 0 gy.' Fáry vME 1sr.' E8z8i
Bvsc 1 s/.-oI' Pákay szollok 0 ry. és Ge].IeÍ Ü.D zsa 0 gr.-el.
Eii z éDal !t

4 régy'es cEoportot képoztek' attol az atábbl er alnény sriile et t

1. csoportr Kolczonay HSE
["gsgy_ _ gsg
Erd s S. BVSC
Székely UD

PARBAJTOR

ff.
EY:
8Y.
8J.

Dr. Nedeczky Gycirry

BVSO
UD

I{SE
Pécs

4. csoportr Muskovszkl UD
BaK HSE

2. csoportt Fenyvesl
Sagcsler_
Toriik
K riisl

Schnltt
Mikl svary

1. csoport: Osztrlcs OSC 1 gy,
Erg g 9á9og Evgc- 2 ay:
Varga VME I gy.
Udvarhelyl UD I gy.

VME
CSEP

8X.
W:
gy.
8X.

S'
EY:
S.
S.

2
2

0
o

2
2

2

-?
I

L/2
2
0

?()



'l
rc!.!-e

Dont

L . dr: .l'enyv es i
2. KoIc zonay
:) . Ba kél
4. Erd s G.
5. Kancz Ler
6. Osztrlcs
7. Kassay
B. Mus kws zky

BVSC
HSE
iÍsE
BVSC
U.DO.
osc
0sc
U. DO.

L'/

26
1?.
?7
IB

12

Űll.2r..b1
5n2)5r+2r6
'), n r 5 ) t 5 ?.

554nlt12lt4.144Ü2154
.5r5'tn)5 I.555r5nro
25454L2Ű5

I6

29
2B
2L
28

23

dr.FeEyves1 cBaba 8a.j!á]atos sérijlése m1a1'{' v1sszaléppl kényszeriil1'. Eunek kijvet-
keztébe! líuÉ kovsElq., KáEc'1er'éB rd s G. kijz tt neg1snéte]'t vivásss1 8oÍrend oegálla-
pitást végeztek. Erednélyt Muskovszky - Kalctrlel 2'5i Erd g G. - Kanazler zar.
v éHÉrecnéEy

I9?4. é! pá-rbaJ r baJloka! Ko1czoÍlay ErD BHffi 6 gy zelernmel.
2. i[uskors'ky Gáb ox Ü.D. 5 cy., ). Erd s Gábor 4 w., 4. Kanczlel retvá! u.D. 4 ry.'

5. dr.Te!yve61 c8aba Bvsc, g.' 6. Bak PáI BH$E 2 gy.' 7. osztl1c6 Ístván oSC 1ry.'
8. treasay Rud olÍ osc o ár.
Tfi'ábbí BoÍrelal n6gá11a pÍtás !
9. szék'ely zoltá'! Ü.D.' 10. Schnitt Pál vim.' II. dr.T lijk Ferenc B[lsÍ ' L2. K rijsi Lasz-
1 Pécs' u. Erd s sáDdor Bvsc' 14. Üdvarhel]r1 Gáb or U.D.' 15. Yarga Pál vl[E. ' 16. Il1k-
l svary Gy rry.

KARD
. .Á ary8r vlY sz vet8é8 -1974 julius 7-é! r lrdeztg Mg az L974. évl kard éryéli ba j-

lokEá8ob 45 lndul val. Erednéry l

r. fordul b 1 k1eEtekl_ Erde1_-HSE,-'Ágfa ]vJ. vME' Néneth vi{E 
' 

chlká! szheIy' csanády
Bjsc 

'-JaEE'5-]'D-';-Eín'5;Fod 
oT Bvsc''Nyírkov-szky zd, Lindák za, riss ttsÉ," esazena

Va6as I Boz ky 0&d.

^_ !-ILJ9IEg:Ó!9-g )p'll-v 6-.uérk !.iitt !éByes cÉIoportokba!. K1estekr Szlávy BSE, l{éba Id
E9_n' Tuea BYSC 1 T-olnay BsEl Nébald.Hs!' Abar BSE' Po r t]D. 

' 
Bed Bv6c' Génsii GEÁo, IaLorBsE' Nsry Gyair ry v8sas' wáxfae osc' Szab A. osc' Tiit v8sas' Body EsE.

A TIT' so'rsut ue /kozépdont ,/ 16 vergenyz jrtott. Eredméryl

1. csoportt Gerevlcb
{agy[ág1
GeIIér
Torday

3. csoportr Mar th
[r(r!c[ _
Kfu olyi
Moravcsí k

2, csoportt Ged rláry UD. 1 gy.
$oyágs-Altlre IÁs ! gv:
Va lter HsE /sér tilés l /Gulács1 Bvsc 0 ry.

4. csoportt Kovács T. Yasas 2 gr'
Geleylgh*Gf,._BISp ? Wz
KornoczÍ UD 2 gr.
Kocs 1s HSE O ry .

PáI BVSC
UD

ff.
By.
gy.
ff.
8Y.
sJ:
&[.
ff.

2
2

Vasas
HSE

Vasas

- gsE
T]D
Yasas

0
2

2.?
o
o

I. BVSC
2. VÁSAS
7tl

4. Ü.D.
5. BVSC
6. HSE
7. U.D.
B. Vasas

Gerevich P.
Ková_cs T.
Kov ács Á.
Ged váry
Gerevich Gy.
Fr llch
Na ryházÍ
Mar t

6
5
,
4
I
2
1
6

112') r 25
,105
15 25Ü 5 L5
4 tr 5 55 on,o 2 4 n

n 415
5 n r l5 5 n 5,5 4 n
5555555455555211

22 )L
26
27 )O
3L 2L A 167'|'
1) L7
,o 16 o Ó1)

Holtverseny az 1. helyér l GerevÍch PáI _ Mar t Pét;er LtJ.
VégeredninY L97+. év kardvivás eryéni baJnokat Gerevlch PáI Bvsc 6 sy.

2. Mar t Péter Vasas 6 8Y. r 3. Kovács Tam.ás Vasas !5. Kovács Áttl]a.VaÍas 2 8y.;-6; Fr l1ch Péter HsE 2 s. r
9'" Nagyházt Zoltán UD. I ev.-el.

gy',-4. Ged vá:ry Imle'U.D.4 ry.,7. Gerevlch Gy rgy BVSC I W",
'Iwábbi- I"ngsololás okt !.-Torday KáInán HSE, LO. Kocs j.s Tmre HsE' 11. dr.MoravcsÍk EndreY-?lgq'\2. Károlyi Géza UD:t Il--. Gulács1 Feienc Bvsan 14. rormocit Csabá UD; i'. Ge1lértMt k]. s Yasas , 16. Wa lter Bé ia Í{SE.

Székelyh1dy Tíb or

21



Ílrurágus ktincpiskolai vtlrutlny

llalassagyarmatnn

tg74 ápri1ts 5_Lr_-/_Qn BaLassagyarmaton keriiIt megrenclezésre. a Kcizépfoku ]sko1ák 0r'-
t zágoJ'íruoi;;;;;y", uá9 tyre'ai 1sL"ola L92 verse rlyz jét nr;veate be. A verseny Ieány-
;á;:-rru-tá" o" r.á"á szán'okuan rendezték neg. Az 98yén1 verseny arapján_értékették k1 a

csapabversenyt ig. Á versenyt az uj ba}assagyarma Í sportcsarnokban rertdezték e$e

Eredmények3
L"ánv .tÓr' 52 indur

I.
TI.

IIT.
IV.
v.

vr.
VIT.

VIII.
D(.

CsaPa tban t

Flu t r. 52- tndul

f'
1r.

ITI.
fV.
V.

vI.
vrr.

VITI.
IX.

T ttl Tldlk
Gy rffy KatalÍn
Reg czf Rtta
Sutka Agnes
Bake L,1lla
Tokár Ágnes
Molnár Lsuzsa
Székely Andre'a
Kun Zsuza-a

Flirs t Sánd or Gl_mn . Bud a pest
Pet fi Gimn. Budapest
Nary I"a jos G1mn. Pécs
Pet fi Gimn. Buldapest
Flirst S. Glnn. Budapest
Etjtvi5s Gímn. Budapest
Képz niivés z,: 1 Szakkozép Bp.
Pet fi Ginn. Budapes!
J zsef Átt1la Gtnn. Óad

Pet ft Glnn. Budapest
Nary La jos t}inn. Pács
Ecjtvcis Glnn" Budapest

Varga Ka ta 1í n Glm.n . Sz o]-n'ok
Nagy Laj os Gim"n. Szornbathely
Pet fí GÍmn. Budapest
SzÍnyei M. Glmn. Budape.st
Kaffka M. G1run. Budap.est
Rák c z1 G1mn,, Sárospatak
[oldy F. GÍnr. Budap.est
Szinyel M. Glnn. Budapest
Kaffka M. Glmn. Budapest

Veres PáIné G1rnn. Budapest
Pet f I Ginn. .Agz d
Táncsícs G1mn. olmháza
Veres PáIné Giurn. Budapest
Rák czl GÍnn. Iiudapest
Eotvos Ginn, Budapest
Veres PáIné GÍnn. Budapest
BeraseryÍ G1nn. Sopron
Rippl R nat Glm.n. Budapest

Veres Pálné G1m.r. Budapest
Pet f1 G1mn. Ás:z d
Ecjtvos Gimn. Buclapest

7 ry zelen
5 rt t6 k.
5ttlB
4 tr 2' k.
4 n 24/2)
4 't 24/22
1'2t27
zil2g

B g zelem
5il21
5'10
4il
1'r10
,rt7L
1'r'4
1r"2rr

I ry zelem
6rt
, r'r 26 k.
5rt2g
4il
1t"
lrr14t il )g/2+1 'r 1g /ta

Qsapalba!t

xard. q7 tqdqlÓ

I.
II.

rII.
rv.
v.

vI.
VTI.

VIIT.
IX.

Orosz Gyula
Németb Áttlla
Szab lmre
BalIa ZoLtán
Égen 1 Átti ta
Vasrkun [lbor
Hetény1 Áttíta
Ball-a Endre
[f,a ryar 1 Ts W án

Nébald Gyor ry
Génos 1 Gytirry
Berta J zsef
Ender Ferenc
Gelley Ándras
rgal1 János
BuJdos Tmre
Bauer Ferenc
Dézs1 Mlhály

I.
II.

ITI.

T.
TI.

rTT.

k.
k.

f . Nary La j os Gltnn. Sz ombathe ly
Ir. Sz1ryel Merse PáI GÍnrn. Budapest

III. Kaffka Marglt Glmn. Budapest

Osapatban r

Mlnd a trárrom feryvernemben k1érbékelt iskolák kcjzot;bi verseny eredménye t

!'L pont
1E Itc-)
L9 tr

L2''
t0n
grr
5'1*

I. Pet fl S. Gimn. Budape.st
II. Veres PáIné Ginn. 'trII. Fiirst Sándor G1mn. lt

Iv. Eotvos GÍmn. |t

V. Pet fÍ S. G1nn. Asz ,1

vI. Nary Laje G1mn. Pécs
YTI. Képz niivészet1 Sza kkcizép. Bpest

VIIr. J zsef Ábbi Ia Gímn. Özc]

Arnj nt a n:':)vez se:k szá-uráb t láthat , ezen a vergenyen is bebizory osodott, krqgy ko-
l:;{::Il'i..:holák"ban val] jQv9j9 a yiv sportnak. ita azokat a -sportágakat néz|zuk, ameíyek6én
Íl:l;'1 ll |,l-:rl rr:rlr]c z.b'-'k kozépisko}1s ba j noksérg oka t1 S ID az inouroE 1éts zánát 

' 
gem a versenyl,zi nv,'rnil] rrt t;ekÍnbve nem keI1 széryenkeinie a kozépÍskoIás v1v sportnaÉ.

t,.)



UíUÚ HínEil

Á grenobIeÍ v1v vtlágbaJnoksáegk el tb megren<iezték a szovJet nemzet1 vív bajnok-
eágokat ls, amelyeknek eredmérye a kovetkez t

Hsgyan szerepelteF g szaEosz!éIyok a{ ez év1-fell: tt bajnok.qágokonj

- '..!y egégz éven át tart ponbverseny f olyamán mj-ndlg a feln tt baJnokságokon lehet a
Iegtobb..pontot gzereznÍ' Az 1 t szerzett pontok adják á s:lakosztáIyi-m.unka-eredményeseé-
q9o"E !!-!épet: Áz 1deí pontzsákmányon a z eryes[i].e ek a kijvetkez képpen os ztozkod tát<r
/Az l-vrTr. helyezés{g nezár lag negáIlapÍtott LC|_7-6-5-4-1-2-L pon'tbt< tÍzenrjtszorcjs
sz ol za tának cisszege. /

Mindhágom f eryvernemben sZinvonalas, spo|tszer:rj versengés f olyt. A_kozepl-sko] ás

viv k 
"pérJai mutaítat< spoT bs ze1'iise5b l, áz egellZ'.vert]er]y f olyamán e gyet1enegy rt:k1aniác1

sen voIL. ErvényesiiIt aZ a fegyeIe és-sportázc{.i-T9ga bar-bí*' ameJ_yet- vÍv v_elserryeken
sajnos, 8-ore-'itr.áunuo IábunE". Ánnak etLenére f'elt;_in volt ez a '\'eIsenysze1|r:m, hoP.y

Ugyanez nem nrnárg érvényestilt a vers6nybir s á8 yészér L.

Á ver-qeny rende zése mintaszerui voltr 'b9" a csapatverseny kÍszáaita"sánáI ad dtak' v j -
ták. ezeket a'kérdéseket a j v re nézye j 'lql!e_egysége:9n megoldan1. Rendezéli hiá_

;{-áá;;[""'riir'"inénx, hoáy a 1rÉplt"9i n VáIlaIai 2 tel je--qen r oS-qz taIáIatjelz gépet
;á;ii Earcson bérbe, hoÍott-IretekkéI eI tte !ejeLentettiik kéreImtinket, amJ't vissza is
íáauoltak. Ennek elÍenére a verseny rendezésében fennakadás nem' volt' csak a velseny Üo*

oáuu tartott a tervezettnéI.
Á versenyt Kmetty KáImán, a Városí Tanács elnokhelyettese qyltotta m'egl a dijakat

pcd15 Bacsur 'sándor, á Yárog1 Miivel dési osztáLy vezet je adta át.

Az eryént gy ztesek n Í t rben a Balassi Bál1nt GÍmnázÍum tlszte-Ietd1Ját' férfj.
t rben a flaros|-BporüfelLigyet ség tiszteletdtját és kardban a MeryeI V1v l Szo.letség
tiszteIetd1ját xa!tát<. "A Máglar vrv Szcjvet-<ég u4nq ordiJát' a.míndhár9m f eryvetnemben
legJobban sáerepelt budapestt pet rt Sándor GÍmnázÍun kapta. Az eey9n1.versgn.r_r_-9 he-
1y áettJe arany_, ezLiqt-, b1on1 plakett9t' a. csapabverseny ry ztese1 tiszteletdÍJatr
tágja1 Í_I]I-1g sz1ntén em1ékpIakettet kaptak.

Á versenyen résztvett Polgár J zsef szakfeILigyet , akÍnek kcjzremíjkodéséert és se-
gltségéér 1 váIanlnt a Maryal Ítv Szcjve ségnek r?.éTt' hoqy a velseny rendezéséveI a
Éalasáaryar4atl sE-t u1zták m gr a verseny rendezosége ezrj.ton Is háIfuq kcjsz netét feje-
zí k1. x' Kardhord Mikl s

N Í t rr
Férf1 t rl
PárbaJ t r t
Kard r

BYSC
U.D zsa
VM Eryetértés
BHSE
Vasas SC

Uai_v-iv edz kI

I. Nyikonwa
1. Romank ov
I. Joffe
1. Nazllmov

2. BJeIwa
2. Srtankovlcs
2, Vi.t-yobszkÍJ
2. SzlÍryak

---o---

---0---

1. Zolotorra
J, Kucser
), MatveJev
3 , Kor crv pus k ov

L575 pont
L5iO '|rgL7 'r900 rt

6L5 '

0sc
BSE
SzombatheIy1 HaLadás
Egrl D z-qa
CsepeI SC

465 pont
210 rr

90 'r
90 rr

go'

4 Maryar Testnevelésí F 1skola.I_e"zgat sága ÉLtiratban kozotte a Mag'yar YÍv Sz vet-sé6geI' ho6.y az L972/7+. években a kcjvetÉez uj edzok nyerték eI oktat#i logáiultJágu-l<atr
Áigner J zsef
Berkovics MikI s
Chikán Sándor
D ltu s ]'ás z I
Komatits J zsef

Krémer Ferenc Csaba
Vajda Márton
dr. T th Gézáné ,zJuhasz KatI/
Sákovics J zsefné /nanolky tídIa,/

2)

Az u j viv edz knek eredm.ér{res munkát és sok s1kert k1vánunk!



Gyulán a Városi Tanács sF
va]'. Eredmény:
I. WoIf Mariann GYUtrÁ' 2.
Bcsaba, !. Beteczkí KIára

Ceepet SC
I. VáLoya K1nga
sas r J, Hrablna
Eleon ra Vasas,

n

sc I97+.V.12-én rro. férfi
2, Kre1ss Gábor Vasas, 1.HsE' 6. HotI Péter HsE' 7.
BSE.

L97+.IT'I .24-én IV. aszt. n i t rversenyt rende zett 24 :-.ndul _

Kazár..Éva, Bcsaba , 1. SzLics KabarÍn HÓoIKfu, 4. BaIIa Márta
HÓDrK(h , 6 . Juhás z M. Ka ta Ii n HÓDIKCII .

EI

Szolnok Meryel vSZ L9?+.TI ,ZB-án Szolnokon II. o. f érfi t rversenyt rendezett )9
1ndul vaI. /22 rr. o.,/. Eredn'ény t
Í. Bár,1oe cyc'rry sz.ItÍÁV, 2. Paka1 János 2}._P ta. Iván, 4..BaIl l+lu'^5.-dT.K vesdl
Gyorry, m1nb sí.uÁvr 6.'K1ement Anta1 HsE' 7. Fekete I-qtván Sz.MAV, B. Dudás Rezs U.Do.

tr

nÓnrrÜl sE L9?4.Y.I2-én IIT.o. kardversenyt rendezett i{ dmez vásárheIyen 22 1ndu-
I val. /Lo rrI. o./ Erednény:
L. Nary Inre HÓDrKÖr, 2. Szenyeí Qábo1 S.Po.' 12 T lh $n4!u-S.Eo.r 4. Áncs1n La_qzl
Békés áaba l 5. Szekerés Andrá.s s.ZEOl' 6. Ková:s Isbván HÓD.IKÖT' 7, Kozák Frig_yes Békés-
csaba, B. Szab Átttla SZEOT_,. /A verseny nem m.1n s1tett. /

D

Sarospatak1 Tr L97+.V.12_én III.o. férf1 t rversenyt rendezett 25 lndul vaI. /a
IrI. o./ EredLnrényl
1. Csernátony1 Szabolcs Spatak' 2. Tam.áska Péter Spatak' J. Egressl Gábor Spatak1 4.
Pat cs Zsolt DVTK' 5. Asszonyi ZsLga DVTK' 6. on, dy János DVTK. /A verseny I-6-1g m1n -
sltett. /

EI

L97+.V'I2-én IIT. o. n í t rverse'ny rende zett 6) l-ndul va]-. Erednnényt
o$C' 2, Kolos Ed1th osc' ,. tserényÍ Gabríella IISE' 4. P ver Katalín Va-
Agnes U.Do.' 6. Fqlor Judit ffiC' 7. Buda1 GabÍ1eIIa U.Do. 1 B. Huszfu
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VIvo HIRÁDO a IvÍagyar Viv Sz vetség hivatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeszt Bizottság. Szakszerkeszt : Dávid
Sándor. Szerkeszt : Székelyhidy Tibor. Szerkeszt ség: a Maryar Viv Sztjvetség hívatalos helyisége: 1054 Budapest,
Rosenberg házaspár u. 1. Telefon: 114-800; 119-080. Kiadja a Sportpropaganda Vállalat 1143 Budapest D zsa Gyiirry
ut 1-3. Felel s kiad : Béres Tíbor igazgat . - Terjeszti a Magyar Posta. El fizethet bármely postahívatalnál, a
Prrsta hirlapiizleteiben és a Posta Ktizponti Hirlap Irodánál (KIil. Budapest, Y., J1zsef nádor t& I., postacim: 1900
Budapest) kijzvetlentil vag;y postautalványon, valamint áfutalással a KI{I 2I5-g6L62 pénzforga'lmi jelz számáta. El fi-
zetési clij fél évre: 24,_ Ft, egész évre: 48,- Ft. - Számonként kaphat még a Sportpropaganda Jegyírodájában 1081

Budapest, Rák czÍ ttL 57/a. Egilenként: 4,50 Ft.
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