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Á napd< bihetétlsn gyorsasággal porognek esrmá.s után, és egyre kiizelobb kerllliink a budapesti világbajnokság
megnyitásához. A mtrnkával ti'lti'tt napok olyao gyolsán szalaclnak, hogy alig vosszlik észre, és elmult ogy h uap. F,n-
nek a ''rohanásÍrak'' egyik legbiztosabb jele, hory ítt irli&tk egJ'raássál Bzo bétr Tábor IstváA Í:&7tkeftal a szemez b7-
zottság, \ozelt ié\Je]. és arr l beBz élgettÍnk, hogy iBmét tájékoztatnunk kell a vlv rrna_o olvas it az élmult lal szak ese-
máryeir(í.

NasI ijr mmelmondhatjuk el, hogy elkészttttek a nyomdá^ban a neJÍrz tl sz vétségolcrek elkiildésre kertil hivatalos
Eyomtatvártyok. Az el program - enlek tartafmár l már mult havi cikkiinkben TéBzletes rr irtuDk -, a háJomféle nevezé-
Bi lap, a vizumkér lap, az adatbsnk létesttéséhez sztikséges vIDEoToN adatlap, az uiságíÍ k akreditáIá i lapjai, már
mind a postán vauak, utban a világ kiil lbi'z p@tja felé, hos/ megh1vjuk, i etve tájékoztagBuk a viv világot az 19?5.
évi világ baj DokB ágr l.

A szelvez Bizottság nagyo! komoIy éB ponto mulkát végzett awal, hogy országoDként iisszeállitotta a meglele-
1 Rildeménygkot. Természetésen az élkiídéBa k íiil anyagokat usl állitothrk tissze' hogy flsrelembe vettíik az or-
gzágot képvi8el vgrsenyz ( szÁmá.t, az oddtgi világvorsonyoken az ország Íol9nt ségét a viv spoÍtba!.

A Ktizponti sorttskola vÍv láhyarnak BegÍtségévél ezek az a_rryagok máÍ mldd utba vaDná} a vB. plakátok, a r'IE'
Elni'kéuek lévele, a MALÉV tái é(oztat ja' valámÍnt sz vétBé8iink ujév1 j kivángágaiva.I, a i|ág 7 7 otszá$ábz. Á vilfu-
bajnok8ággal kapcsolatos aszeB lyomtatvályon raita vaD a vB. emblémája va.lamiÍLt a szetvez hiaottság hivatalos ci_
mo.

A levolozés lobouJolitÁsáÍa már lkésziilt a vtlágbajnokság féjlécés levét@ptrja' kétfélé méretboD. A fejLéc na-
sron szép, itt van a \lB ' 

j olvéÍly mollétt a magyar zászl hátom szlne, majd a szowez, bizottság pontos clme, tele]<-
és telefonszána fizncia nyolv n.

Azt hissziik, a fentiekbijl iB ér zhettí, hos/ ezeket a munkákat nagy golddat és figyetemrbel \égezzík. Mivel a fel-
adetok es/re tiibb id6t igér{yebrek, a azervez bizottBág tagjai létrehozták a világbajlokság szeTvez i irodáját, amely
hete te két áIkálomrEz"l ' kés bb még ti'bb ziir - egész nap a vB. - feladatok ellátásával fogtatkozik. sz vetségiink f -
tltkára méllett itt dolgozík Tilly Jánog a versenyrerrdez albizottság vezettíje, vatamint Ítileky Andtás, a szewez'
bizottság titkáÍa, akt az olsH el ad jakéut már BzeptembeT ta a 11B. el ké szité séve1 íoglatkozik. A szelvez' bizotl-
sfu ttibbl tagia i8 lgyekEzlk ezeke a napokon lehet ségéhez mérterr minél ti'bb idíít a Bzervez irodáÍ' t lteni.

Ez az iroda még csak most kezdi llygn hatá.rozott ÍoÍmában tevékenygégét, de az id e1 rehaladásávat eg} re lriszé-
le$dik nraid a luunk áia, az |fr' doLgoza< száma, éB a mlmkájuk elvégzéséhez Bzllkségos kiiÍiilményok ls vá|toznak. Az eLij-
zeles elképzoléBolook megfelot orr aZ Íroda kiizvétlontil a vB. kezdétéig jeten helyén a vÍv szi'vots* 21o szobájábarr
(Bp. xlv. ' D z6a Gyiirsi u. 1-3.) fog m kiidnl. Kiizvetténtit a véÍsonyék kezdeie el6tt ki'ltiizík erodeti hoMÍé, az olim-
plal cBarnok raktárhelyiségébe' ahol a vB. lobonFLitásához gziiksé8es i Íodák egy réBzét alakitják ki.

A világbajnok8á'g azetvez6 b7mttsága a Képzi - és IparmiivéBzeti LektoTábrBon kerosztiil mogbizást adott Fekete
Géza ti'bbBziiTt's llEz stgotolyl' dijat nyért szobrászmiivéBznek a vB érrnek elkészitésére. Az éfoÍrteÍvek elkésztiltek
és a benutatott mintlikb l a szérvez bizottság kiváIagztotta a végleg s formát.

Nasaorr nehéz dolog szalEkkal olmo dattt ' hogJr egy érem milyerr, de kedves olvas ink táiékoztatásául mégis meg-
pr báljuk' Az ols oldalán egy vtv s16ak láth&t olyan elhelyezésben, hogy a fes/voIek keresztézlk egymást a 6isak
Ei'gi'tt' A gt8a.k k Ílil ti'bb penge találbat , a vlvást, a péígék t'Esz cEap dását jelképezve. A háts oldalo á vB. frsncia
nyelv felirat és atlBudapest|l sz szefépel' giirtigiig motilumokkal diBzitve.

Talán igy' leiTás alapján is eltudják képzéInÍ, hogy milye! is az érorrr, de lofényképozve be fogiuk majd mutabri
laprnk hasábjaib. Az alany-' ezii6t- éB btoDz étnek kéBzitését, a ÉEzvetde vállalta, az eryeB fegyvememekJrek megfe-
lel felilatokkal.



A Sportpropaganda Vállalaton keresztiil kiiltjnb z emléktárgyak késziilnek, melyelorek egy tészét a VB ideje alatt
meg lehet vásárolni. A versenyz knek és a résztvev lmek emlékptakettet veret a szetvez bizottság. A ptakett tutajdon-
képpen a VB plakáton láthat embléma lesz, k rben a Viv VB francia nyelvti feliratával. Bronzb l kivánjuk készitettnÍ
és egymtÍanyagtokba elhelyezve efudrn azolmak, akÍkíttvoltak és részi; vettek aBp. VB Iebonyolitásában.

A szewez bízoftseg jelvényeket is kibocsájt, szintén a VB mottojával, zomárrcozott kivitelben, el reláthat lag
fehéralapon arany diszitéssel és felírattal. Az árusitásra keriil ajárrdéktfugyak, emlékek minde5lÍken láthat lesz a
VB embLémája, elmékeztetvei tulajdonosait a brdapesti VB-re.

Az elmult h&rap egyik kiemelked eseménye volt a BVSC általrendezett''Tokaj Express|tnemzetkijzÍ párbajt r
verseny..

Tijbb f nrmon elhangzott, hogl ezt a VB egyik pr bájának tekinti a szetvez bizottság. Szeretnénk elmondani, hogy
val ban sok tekintetben pr ba voLt ez a verseny, els sorban azétt, mert a pást eltrelyezése, a TV k zvetÍtés, k riilmé-
nyei, hasonl ak lesznek a VB dijn k alkalmával i's, Így a szakemberek már elkezdték kÍpr bálni a l'egjobb lebonyol'itási
és k zvetítési kijriílmények kidolgozását. A vÍtfuitás, a kamerák ethetyezése, a taláLatok jelzése, mÍnd-mÍnd pr bajel-
legiiek 'ro[tak. A VB-Íg azonban minden rangos nemzetk| zi versenyt felhasználunk arra, hogy tapasztaLatait beépitsiik a
VB sÍkeres lebonyolitásába.

Na5r jel'ent ségíi voltez a nemzetkiizi verseny azétt Ís, mert azíttl"év' francía, olasz, osztrák, svájci vezet kkel
megísmertethettiik a versehyek szÍnhelyét, a szál,lsdákat, ahol a versenyz k Lalari fognak, a ktizlekedési lehet ségeket
és táj ékoztattuk ket a'rrB et ííké szi.ileteinek je tenlegi helyz etér | .

Ennek eredményeként az uj év els munkanapján már megérkezett a francia és olasz vezet'k szálloda foglaLását
tartaLmaz levél.

Kedves olvas ink, jelenleg ezekr L az esernényekrííl tudhrk tájékotatnÍ tlnot<et.
zunk a VIVOHIRADO ltViv - \lB Budapestll rovatában.

A Ne mzetkozi Vív szovetség szÜ letése
A Nemzetkiizi vÍv sz Yotség létrej ttéuek volta}éppen ntncB ld b ll akhral1tá.6a. D9 a FIE elnutt évdzedér l uem

aokan és nem Bokat tud'rak. Ezért érdémoÉ m Bemlékezni spor rDl legfbb f rumáoak .r vid tiirtéietét.

A megalakulás tiibbok k ,zi'tt az indokoltá, hogy a verse yék méghatározott 8zabálydr ! tkiil íolytak n m volt
pétdául ti8ztázlE' a |,Í!arcÍ\ez: ' (pást) hosBza, a tatátatok 8záma, a zsiírl iiEaz állitá a ( volt eBgt, bogy és/ égész cso-
port bir táborozott a Ylv k kiirt{ é6 b tyol dott ho8szu vltákba), és igy tovább. rlalcia r8zágban 8zilletétt m g a go!-
dolat: B mz.etk E1 szabályokal kett hozni! ÉId keB, hogy nálunk a muLt s zázdd v ,&t még (vagy 1 áf,) egyoE s k16sési r !d-
szerrel rendeziék mog 6gy qas' t rverEenyliket, Íi]ajd bAinoligágalk kiivetk ztek (& Tutbrrák k ttjébéo), ve l is Jean
L.acroíx lolt es/lk olindit Ja a szabáIyozáséÍt foly kiizdolbolioék. Milt a fralcia sz vetség f dtkála, ti'bb k kiiz tt zt
mondta az 1913. juliuBábon GaÁd-ba! iisszebtvott koÁgréssat6qr' amelyet egy nagy vlv verB Ey alkab!ával r Ddeztek:
ltNeÍ4zetkiizi sziivetBéE tétr bozáaa étodÁzhat tlÁn sztik8égoBség.

Igaz: a vivá8 miivészét, é6 hosszu tdetg csak.az volt, de az ta sport lg Létt'. E2 az átalakutás a párbajt rvivásnak
kiisztinhet , abol a kiizvetlerr oredmény számit. A tbtivégzotbeB az értékélée Htlaitbi'z sége tebetséges, de a 8port vl-
lágo8 eÍédményokot koll, hory hozzon.l'

Ez okoa jglfogás éB a vlvás értékétésébén a milvészet éE a Bport kett Bége, IÍla iB olfogadhat koncepci .

Abba! az id6 n tiz oÍszágbao tlzték a vlváBt mint spoÍtot _, ittetvo réndeztok drá.r vor8ooyeket Alglia' Belgium'
Dánia, Egyo8iilt Álemok, FranciaorBzág, Hottandia' MagyaroÍEzág' olaszország, Norvégia, svédorBzág.

( - Jel nteg a fiE tág8ui'votségei.uek léts'áBa| 75! )

A PárlzEbán 1913. oovember végéte sszghlvott a'laplt gyíilé8re Ahspach paul - kivál b lga viv6és szetvez ,
ké6 bb a Némzetka'zi viv sziivetBég eln ke - hÍvía meg a ezetlez tagotazágokat. Érdokos, bo6/ Áusztria ! m szeÍepel
a meghlvottak kiiziitt, do csehor8z ág 1gétl. Ez Dyilválr vala iÍéle ÍTancta lelfogásnak tuLajdonithat é ré zbeq belyesel-
het , meÍt cEéhországbao élénk viv élet fotyt máÍ akkor, vlszoÁt mi, ma8yarok, j l fudjuk' hogy Au8ztria még jelen-
t gébb szolgálatokat tott a vivá8 árdekében, tijbbek kiizt'tt a wienerneustadti vtv lgkola fétállltásávaL' ..

PeÍEz , nyomtyar\ nasl !'itá]. kezd dtek, bogy melyik orBzág vlv : félfogáBa é'véByesitliiitr ogl-egy feryvorDem
ézabáLyatnak ki]alakitásába!. A Páfbajt rben - k(ivetlalil az ets ytlághábon kiti'rése el tt _ eliogadták a Íraocia Bza-
bályzatot, áe 8 t r kijrtil parázB vita folyt a franciák és olaszd< k z tt, aml végiil lB a két lskola kiiziitt k lcsiini'B engod-
rnényekkel zálult. (Á vita ' tudjuk, még ms iB talt éB otykoT élos etl ntéteket ter mt a két ofszág kiizt'tt. )

E5l h nap mulva ismét találko-

Tábor István' Fiileky András



d-

A kardban olasz éo maryar sziivogék Ís ké6zíiltek. A ffalcia mé8foga lnlá záBrláL a rrrA.guat azabátyzat kerittt ki
tiibbé-kevésbé g5r ztesk&lt, hi6ze a mlgyaÍok 1go8-bau és 1912-ben b;bLonyitották. hos/; kardlak &r a vat d1 meate_rei. Áz uj izabályok 8zelint ''vI'/TAKtt az 192o-as autv rpetri otimpiá! - amelyoo a maglard< nem '/éhettok !é6zt. . '

Etevon1tsilk f l, hogy kik vottak a FIE olttiikei a mégalapitás ta. (Áz atakulásltál hazánkat T th P&er és Nag. Bétaképviselté - mint ldvá] 6zakember és akik éltettek franctárl.) Áz éls etn k 1913-t l 192o-tg a briga Feyortcj.
Majd hátom é6zteodgtg li{agloot - akinék nevéhez hasíldmtniBzt Í koráb l a hiros uagrnot_vioal fiiz alk; -ti'lttitte bgaz ln ki ti8ztséget. 1925 1928 kiiz tl (az aoBzterdami oltepia tdeJ& Ís) a hotlaud va.B Rosaem ehliik Bkiiti'tt, majd
ujabb három éven át a r9kooBzénves avájci ílgyvéd: Emp yta, t ki'vetae Anspach, akl m. is fogtalkozlk viv 5lekkel:1949-b n ismét fra.ocia létt az élnitlc a Éviv coÚroh 1953-t t 1956-jg az oLaB' MA'zziri - alld Bokszor tátogatott gL
tlozzáltr< - yez te áz tlgyékét! 195?-196o-k ziÍt Férrt-t vátasztottá* meg, Eaid az ahélikal caprile8te keítlt aor' hosl
a'z Uji{lágot i8 lEténzivobbéE bekapcsolják a vivásba. UtáEa megilt rerrr az elniÍ<i szá<bo sok kulis?Á m gaittt víta, utá!egyént re ott 1s tlafadt.

A viv szabályok perszo számos átalakuláBon ostek iít, arÍrelyok k z l éppénséggol neD a te&ieldrtéktelenebbek akárdvlváara vonatkoz uj hatálozatok. De ezékr l majd má8koÍ ejtitlk sz t.
Dr. Hajdu Járros

'IullllllílIW,'

Vezet szako sztályain k :

Ujpesti D zsa,
Ez a je1gnté6 tá-maEzkodik a 8zakosztály ált 1 az olmult Áé5l eBztend oÍodményetTo, a BziivetBéEiinkbgd 68zégytti-

t tt és Íeodelkezésre ál1 tétszám-' er dmény- é8 es/éb 8tettBzttkai ad&tokrra, a BzakoBztályl mutrkában éa voraenyske
Bzerzett személyes mégÍislelésekrg é8 tapa ztatatokta, végs sorou a SziivotBég elDiikBége által J vábrslott felrnérd éB
olémz tevékenységre.

Az U. D6zaa vlv Ezakosztálya a masrar l'lv Bport osdk - oredményolben éB n vel munká!ában - kíémélked Bzak-
osztálya'. Az oTsH ált l k zpontílag kiemelt eslesiilot. sz vetBégiink a. Bzako8ztályt llAll kateg Ítába soÍolásÍa hoztá Ja-
! .Blatba. A szakosztály évek ta léger dményesebb e azuf feBlvérékben, ezékb n rétrdelkézik iAslobb létszému ver-
seli1z gá'tdá.val iB. Az ut bbi években lqrdvivátba! i8 átlald an Íelfélé ivel fe'l dást mutat' A sz&kogztálybeD a munt(a
féÉdszoreBaége ég feBlelmezettsége egrike a leglobbakn'} a szakotztá]yok kiiziitt.

Á spoltiBkotákbon véczett azer'vezQt! és lelkiismor toB munkája rév o az utánp tlÉ néveléB fotyamatoB. A t bb
évi r rtdszer s mulka iotlemzé8 ként Bzolgáljoí a legut bbi edat 8sz hasooll tá8u[ a buda'peEd k rzeti br'jnokságotr
indult s tdol és ifjusági viv k l&6zámár l'|

D zsa49Í6, csc45J ' BHSE43f , vasas 34 f , vM.Egyetértés 9í , Bvsc 8f , BsEuÍ '
Hosr ezek a Íiatal viv k ezen a ver8enyo! lnduthattak, ot foltételé vott a ttibb éves oktat .level mu[La. á j v

vátogatottjai 8-10 éY mutva kiiziilti< ker{t,lnek ki.

Áz orBzágos feb fot és junior b8'jlokságokbau:

1 971- oen
L972*bn
1 9 73- ban

. 1974-ben

bajnokságot sz ereztek.

A sportiskolák bajnoksfuában (4

végzett. Az 1974- évi bajnokság dec.

A hazaí bajnoki, valamint nemzetkijzi versenyeken elért eredményei aLapjárr a szakosztályok ktjzijtti pontverseny-
benaz alábbi el ket helyen áll:

fel.n tt

2

1

2
,

junior

L

3

3
I

évfolyam, 13-18 éves korig 1971-ben azl., 1972-ben a II., 1973-ban a II. helyen
28 -29 -én kerfil le bonyolitásra .

U.D zsa
BVSC
Vasas
VM. Egyetért.
HSE
osc

1971.

53 06. 5
451"0

33 96
23o1
2334
2050.5

1972.

3482
4603
3045
1448
1991
I932

1 973.

3734
5568
2943
2360
L847
t465

L974.

4009
4258
2306
2593
1486
11 97

(Az L974-es adat az L974. julius végéíg elért eredményekei ttinteti fet. )



A szakosztáli létÉzelnjnely7).tÉt, a mfutősitéBék megoszlását és alalorlását szö'!€tségüDk elemeali é8 értékélnt

nem tudla, mert a szakosztály ve zetÉse 9:z!g14. iuliusában kért felvllágositást 8ztivetségüDkÍok íom adta Éeg a legBzük-

eéges.t; ádatot rot. Peallg ézekre az adatokra a felsőbb 8zervekdek tett ielontéBtlnk pontos elkészitéss végett lett vollla

sziüség. (szakosztá1yok katégóriába sorolása. ) '

A Bzakosztály aoyagi oltátottBága jfuak mondható. vors€rryzőit a felké8züléshéz és vér8enyzésh€z megÍ€lolő fet-
szereléBBel látja el' MoBter-ellátása l&6zám Bzemp@tjából klelégitő. A szakosztáIyEál atalnrtt ki - K iitiisébb szakmai
éÍzékoÍIység Bélkül - a '|m6ster-segédmeBter'' r€ndszérr, melyben a flat5tabb edzfr< é€ idő8ebb, tap&szta'ltabb mestérék
mellett, azok irányitásával dolgoznak.

öri'mmel áttapÍthatjuk még, bogy az U.DóE6a sc. elnőksége fis/elenmel ldséri a szakosztály mrrnkáját. A szakmai
munka mettett mélylohatóan íoglalkozik a 6zako6ztály bélső élétévet, a vezetést iÍálryitja, me8sz€m@ődt goÁdo€kodik
tehetséges, kiemetkedő versonyzőivel.

Látiák é8 eligmeÍÍk a azal<osztály munkáját már hátráltató vlvóterem helyzetét. Kfu' hory be8zámoló iolénté€ttlk
határozali javasláta a megoldást nom tarlaÚAazza.

Befejezésül javaslom az €lnőkségnek, I€jezz€ ki kibzönotét azIJ.Dfu,sa. so olnökségének a üvóBzakosztály eÍed-
ményes m iikijdtetéBe éldokében végzett szellemi és an'agÍ eÍőÍoszitésekért ' Moldiunk köszöneLet a.zéú, az eredmérryes
nevelőmunkáért, ame llyel a Kl Bb, a szakoBztály -v6zet(rség éB édzőik hozzájárulna} a ma8yaT viv66poft nebzétközí
aikeÍeihéz.

GÍatulátion az elaökség a szakosztály valameBnyi eredmélyes versoryző'énet az elért Bíkorekhez, é€ ldvfujon a

KLub, a szako'ztály lalamennyi vezető;én&, társadalmi munkásálak és ver'pnyzőjének továbbl slk€r€két és eredmé-

Dy€s szer€plést.

*

Vasas SC,
szövetségi jetorttésÜlk támaBzkodik a 6zakoBztá1y ti'bb éú munkájának, 6zöv€tség{íd. blzottsá€ál, Bzakoúborei,

végső soron az e l_rrökség fetmérő' glemz ő tevékénységére, valsÍrlnt az MTs 158,/19?0-08' viv 6sportra hozott hat6'rozetyég-
rehaitása sorá.n tott megállapitásokra, a szövetségÍinkben !éndelkezéBre á11ó létszám t11etve eredményés Btatlsztikár.s-

A vasas sc vlvószakoBztály megatakutÁBátóL kezdYe élenjáÍó tzor€pet ti'lRitt be a fu.ryaT viv6sportban' és je-
lentég.ts alnak élvonalában fqglal helyet. FeDnállása aoráÁ száTnos oltmpiai és világbajnokot novet. Az etmult ldőszak-
bau, do jelenleg ts a s?akosztály legplőBébb fos/verlene a kaÍd. Ebbe adta legéÍédméoyosebb veÍBéÍryzőtt és obbe! a
szárlban rendolkezik nagyobb 1étszárnu, vorgéuyzőgáldával.

A katdvÍvás fejleBztésében elért erédmélyei mellett a&oobaB a többi feryvoÍAombon - a férfl tőÍ ldvételévet - vlsz-
BzatelLődítt .

Á férfl tőlcBapat Lg14-b^ az otszí$os bajnokságoÍt a III. bolyét vivta ki, mely eredlrény' ezért is ölvendétos,
mert a csaFt tagiat zfumel ifjuEági versenyző<, és ez a tény jövőro nézye frzt&tó. I'Íbás vo}t az a}korl Bzakosztály-
vezetés azon elgoDdolása, hory ldboÁtakozó NeEeÍé m€llé az oda törekvő Kulcsár cyőzőt nem vette át.

Ilyen két kiváló képességü versenyzővet vtffuzó párbajtfu élét€t é-€ rnilden valósLztnü8ég szerilt megfélolő pár-
bajtőr !'tánpótlást nevelhettek volna.'

Né5l évre visszamen en a magyar bajnokságban a szakosztáLy az al"ábbi eredményeket érte el:

1971.
t972.
1973.
r974.

feLn tt junior
bajnokság

1

3

2
oJ

sportiskolás évjárati
helyezés

1

4

3

1
,
4
2

1
,
1

K6!dvivá5b9n éB férfi t rben az I. oÉztályban, tr t t Tbeo és páTbajt rben a II. oÉztályban szelEpelnek c8apatai'

Á szakosztáy vezetésénok, mint kiizpontilag kienelt egyésii'let ''Á'l Leteg Ílában soroll szakosztálJDak erle kéll
ttixekední, hogy mind a négl ÍogJ.venenben az ország élvonalában s zerepeljena csapat és a kaldvlváson kivlil mÍeliíbb
noveljen más íegweInemekben is országos válogatott ver8enyz t.

KatdcBapatának 19?4. évi 
'?eréplését 

vizalá!9a - ha ol ts Íogadjuk, hos. sleogébb szeroplése kistklás volt, mé-
lyébboÍr kellene elemezni a felkésziilést munka meDBylsége lote zitása mellett els eorbarr a versonyz k ma.gatartását, mo-

lj6't. Az egyébkéít j képe Bgégii, na8y tudáBu verserryz kb t, akik a korábbi évekb n bizonyították éB raryog éredmé-
nyekgt értek el, tliányzott a LelkeBedés' a k zdenlaka ráB, áJnikoI az erye stileti (ofsz . csB. uI.hely) a nemzetl szinelrélt
keuett kiizdent. (Grenobte-i EzéÍeplés.)



t
I

Utfup tlá6 Devglé6na megállaÉtlatiuk, b8y e líub é r 8zako6ztály az gls k k ztÍt volt, aErely &t rt a tanfolyam
! ndsz réta a spordskola r Ddsr,eÍto. IgLr, b8y r bol*olÁzls olobto hé'ago8 vdt, de mlr !íalrlo t a sportt6kole é-
l te, az évfolya&ol( &r6lti'dteL' vezet oo Eo8.'llardrlt.

A szalnosztály dz l ellátosB{ga Eogfelol . Ed! l 
'btalok 

é' rzbte ogJ d{trá , bolll lrBl t{.' k 6Elbe tÍísryti
ker B Va6aa tag ls.

FtsrelEot ésd mol s r!9l.o6ztlÍy vc'otág&* r! g t leLváEo, bo$ B!!l goBdot fotdlt a krrd-Gdz t lét8záJÍálaL
L veléBétl. Nés' ob'.! d' ie v.n, slí & t&ldvlvás *tatlt6& vég'l.

M'_d o ltdbeÉlt b9g rdgm l r r'&kosrtíly Ygzetérg' ol3 
'orbín 

csotqlog s doÍ ot., a rz.koaztály lnijke,
akl a vtvás, e a'a&osztállr 6 a xxub r'orét 

'b{l 
Í.kad s llldolt mogto6t 62 É' bo5l e E'sko6'táty z&valtsLDul neY6l

ln lkÁ'ltt blzlodtrg' Dlld 8s'da8ágl' Etld r'oEélJd voBtkozásh!.
airtbDol tldY z U(& a xlub és r szakosztlly vezet&Bk a't . tlibb víg ttÉ ' do végíll ts ottdh nye8 nulkíJát és

f radoEí.Át' hogy a psgrra-utí toma.BalD* m.ll tt Eír m gk6'dték e' uJ' Díu vlv&oro éÉtá6át.

K llh kt E6l'!l ktvárcE Dr. IGÉ9nos Ern ryorttÁrrsm!8k gzt g fándbatrtlrn, tiDzotloD el ivtt Eát, b lyet DeB-
ogak a vlv azabaltálJ {tyetbe' hansm Eok gs tbco Torti|gulk Wat}otásábon s a máa oslodll teli oz tAttoz vlv l(
slooályt ptobléblílrk gult 

'ésábo 
ldíoltott.

A glskoszti'ly tÁr8adalDl DuokÉrat k dll ld kou eh9bl Márkug llb6 dvtÁrsat' a 8portáguD*ba! végzott tévékeny
llr'etlo' odasd mulkltBsígáért' melyot rteBcsak r vaaaa vlY 6r8togztlilylibu vétzgtt és vég z Jol oleB t6, baneD E
Bvsz 6s . Mvsz gB'dr6ágl 5rebd( tDtézérét t5 látjs ol.

. A' Bye. l6t vtv ruskog'tályáDrk & mas'.t vtv&pottm b l l ltfoglilt bolyc' s'o!q' lndol@l'e, bgy a azakoaztáIy
a Jt'9&6! i6 ioléE 8 uLDas'& l gro[ spoÍt gBkDrk.

JogErl téklDtihk t hÁt s vr8aE sc vtv 8zskoB't4yáB' mht ovrDE, rEoly r Drglrr l(rrd bsseEoliáJáDrk vtBsz.-
r!érzé. bon Jele 6 !égzt vál18l, E éloD'ár , ke'de'íéryg' E'o.opet t lt bo.

Elvárbt'uk, bogy s t bH f gyv tlt@belr t8 ÍelzÁl* rík éB álvaslllb! ár er |, né5r feryver! boB szakoBztály
lasz.

B ÍB'ozédll J.v&sloE sz eb k8égE k' bosl íBJ ''e kl kt' 'tb Ét & vrlrs rc 6h k!ég&dr s'éÍt a folyallato8 gotr-
doc.odaB{étt' mqlyb ! vlv .'skooztályát az elmult ét' k fotJr.-í.' t{r'odtctto 6 jol@log 1g ré8zodtÍ. Moddlo! k szii-
n Ú9t E' lEaí(ség a szrko6'táJy 9ÍedméoJ 8 mulkltiÁéÍt' oliEÉrt 6 vtlígb3Fok vgrg&yz k ! vglé.ért.

Kt'BzfDot tll tt r E'8kogztályba! tovék oÉod szakvezetést, d! tet, tÁr8gd8lel mrDkárokst, skík Etld llrapi lel-
kos muukÁ'ukkal btzto.ttiák' boBr a vaBaa sc. vlv 3'rkosztIllra a m8lgl8r vlv gport élvolalíb& íoglelbe8Bon helyst és
hatlkoya! 

'áru!o 
b'zá !9hzotk ul dke! ho'.

K ltb oll8E ÍéB lllod T ly JfooE elvtárEat, a Bzako8ztály ve' t Jét, .Ll a E'.kosztály vozotéÉÉn lrfuyltásáÍ] ki-
Y l tsg'& sz vgt8 g(Dk eln&Bégéoek, lotéz blzottgágáDak é8 ve'é je a su v.agég sz rv u b 

'ottaágálak. 
E beo 'tá-s&lboB is, H tbmuttkát váusl' lelkeB6! a gld a szaivotB6g k 2po!6 gzgrv z , ttíDldt tev koly8égét.

ffiV5C

A világ é!'vmalába tartoz magyar vi'v sport legeredményesebb osztálya a Bvsc viv szako sztá.Ly " Kiil r:,,lisen
a szur fegyvenremekben jelentette évekerr át a ma5lar vlvás eg'yik M;zlsát. A kardban huzarnosabb ideÍg a rnásodvonal*
hnn volt. A Gercvlch-család átlgazolásával fellendiilt, maid ujabb ádgazolásd<kal ez a feslvern m is feler sid{:lii. Most
a sz,akosztály er s, néry feg5rernemes szakosztály.

Az ogyesiiletek kilztitti sziivetségi rangsorunkban a Í'graíés nemzetkiizí versenyeredmérryeket tekintve, évek ta
az, els helyen van.

(Az alábbi ralrgsor a grenoblei vB-E bezárolag eredrnényeket t{irited fel. )

*

BVSC
D zsa
Vasas
VM.Eryetértés
Honvéd
osc

1 971.

451 0
5306.5
3396
2301
2334
2050.5

L972.

4603
3482
3045
1 448
1991
1932

19?3.

5568
3734
2943
23 60
\847
L465

1 974.

4258
4009
2306
2593
148 6
1l_97



Hazai bajnoki. valamint nemzetktizÍ versenyeket elért eredményei alapjárr a szakosztályok ktiziitti pontversenybon
az alábbi helyen áll:

L97L. L972. 1973. L974.

Vasas
BVSC

Honvéd
osc

BVSC
D zsa
Vasas
VM. Egyetértés
Honvéd
osc

2334 1991.
2050.5 1932

50.5 LL7.7
12L.5 70.5

1 36.5
5r..5 45
15.5 2T

D zsa 5306.5 3482
VM. Egyetért. 2307 L448

3396
45L0

3045
4603

2943
55 68

3734
23 60
L847
1465

2306
4258
4009
2593
148 6
1 197

(Az L974-es adat az L974. julÍus végéig elért eredményeket tiinteti fel. )

L972-benaz o|ir;nrpián a BVSC vÍv szakosztáLya volt a legeredményesebb. A szakosztály versenyz lLétszáma kÍter-
jedt és a rendelkezéste á11 feltételeknek megfelel. A további létszámnijvelés a terem lehet ségeinek fiiggvénye.

A szakosztály szakmaÍ munkáját j nak értékeljiÍk. Ezt els sorban akivál edz| igárdájának k sztinhetÍ. Az 5 fG
és 4 mellékfoglalkozásu edz je magas szinten képes ellátrri a versenyzífu iskoláztatá.sát, szakmai irányiltását. Dr. Bay
Béla kijzremiik désévelnagyszertÍ és álland szakmai pedag gÍai segÍtséget kaprrak. IIa nem is korszerii, de iináll vi-
v terme mindennapos edzésre ad lehet séget. Az dz!k és a tanÍtvárryok kedvez' aránya pedíg biztosÍtja a gyakorÍ is-
koláztatást, Így a szakmai murrkát elég magas intenzitásunak Ítélhetjíik.

' Az utárrp ttás nevelés a szakosztályokban a bagyományos tanfolyam rendszerben t rtérrÍk. Az ut bbi Íd ben azonban,
ba a l'étszámmal meg Ís lehettbk elégedve, a munka min ségével már nem. Ezt mutatják els sorbarr a serdiÍl és Ífjusá-
gi szinten elért versenyeredményeÍ.

Az idén például a serdtil és'Ífjusági versenyek tisszetett eredménye alapján a szakosztíLy aL2. helyre kertilt.

1971. L972. r.973. L974.

38 1_0.5 58
oá

54
26.5

130
26

z
35
54
19
64.5
19

(LÍégjogyzés: az 19?4. évl éÍtékelé8 cÉak a tava8zi fordul ér dméEyét mut8tia. Az s't fotdul (s bajlolr6ág) 1974'
dec. 21-22-éD keri t Éegrertd zésr ' )

A szako8ztáIy vézétéBe tápa8ztllt, Das/ aktlvitáéu' ragy i'dáll 6ágg&l' hazai és kt[ftildi kapcBolatd(k&l t |rdelko-

'1k. 
Á szakosztály éloto sz rvezott. Á versenyz k a veraeqyprogramot tgrvsz rÍl B hajtjitk véFre. A Bzakogztáty Átt5lá-

ban a réaz r kiirt véTBényekot j l megEeDdozl. (Áz ldé. !éhány verBeDy, va'IaIÁ yeu olgtál fogYa obaaradt.)

A szakoezi'áIy qnyagt euátottsága i&tak itélhet . A 8zakDai lejl dé8 btztlsitásÁho' a sz{tkoéges gépÍ b t ldezésok
é8 egyéot félszorolések általában kÍelégit nenoyiségben és ií ségbeí flrnak a versenyz6k rendelkezésére.

A terv zett uj vtY&éÍ m továbbbi fojl dé8i 1ehet séget biztogitlBt a' Bzako8ztály szártláre. Alánletos votla az ,i1

teremben ez utánp tlás novoléBt ma8&6abb Bzilv@alra emelni: Dllden évjáratb l megfetol Bzámu kezd t be1'kolázli
a rorruka min ségl sztlttjét fokozni é5 ezzel & korább1akhoz hrsoíl án, B&iát nevelé8lt verBeDyz6tkel felt ltedt a Í la tt
csapatot.

A Bvsc elntÍ(Bég6 a vlv 6zakosztály munkájár állartd oJr ftslelemm l kisért a sziiks ges anyagl tá.inogatást.biitodt-
ia a fejl6aéshez.

:. ReldBzeroaa rté&6li az ebi'kBég cDtéz bizottság) a szako8ztály mu'd<áját, Dolyre ÚriDdon alkaloemal aziiv t-
ségiiDk t lÉ meghivie.

tir Úrmgl ltdvi'zi'l'itk a Bvsc éln ksÉgát k azt az éLhD;tátozását, hos/ a vtv spoltágba! tB bégszorvozlk, Baját
hatágkt'rbcí és sa'át aiy&gt [átással, a dportlBkolát. Félhagynak a tadolyamos t6daz r!61 é6 a s'akoÉztály utánp t_
lását, sporliBkolal évfolyam rendszelre épitve ldváDják a jtiv ben biztositadi.

Áz ogyésÍÍlét viv BzakosztábáDak kapcsolata a lÍa5lar viv sz vetséggol áu9!d és rondszereB. Edz i ki'z{ll tt'b-
b n a' válogatltt kÜebl k ts edz&' A szakDíai ÉBrhang a 3zakosztály éB a 6' vetség 8zakvézetéé kiiiitt a l hgt lég-
jobb. A Bzerv zed kapogolatd{ usralcM?kiizv tlerrek, biszgD a sza'|<osztály :gezétqo Dt. Nodoczlv Iá8zI , tagja s' v t-
Bégiink dio kségének éB lntéz br7/JftsegánLk .

6

*{.

Polgár J zsef



A Verse nybír Bizotts g jelentése
A Versenybir Bjzottságaz évben is már évek ta lefektetett elvek szerÍnt végezte munkáját. Célkittizéseink 1é-

nyege változatlanu1 azLgységes szellemberr vat biráskodás, annak magasabb szintre val ernelése és a pártatlanság

megszilárditása volt.

A'bÍzottság személyi iisszetétele a mtrlt évíhez viszonyÍtva megváltozott, és afeladatok bonyolultabbáválása miatt

megn vekedett. (Szabáiym dositás stb .) E véitozást az MVSZ november havi eln kségÍ iÍlés j váhagyta.

A bÍzottság ielenlegi tagiaÍ:

KáTpáti Rudotl, a blzotlság vozet jo
Dr. Félkay Andráa holyettese
D!. Balt}iazár Laio8
Mészáros J z6ef
Maszlay Láios
sÍma Istvfo
szer9rtcBé6 Rudolf
wutm PáL a bÍzottÉág titkáÍa
Dr. zékály Antal
zalavári Iájos
HidaBi J zgef a Bvsz verserryb1!6 Bíz.yéz.

HidaÉt J zg f sporttárs ta ságát MaBzlay la'jo6 élndrBfuí tag la'vaslatá alapján, az MVsz ]rovomberi ehiikségi
iilé.e has/ta j vá.Erát;e"ot o 

"i"""t''ao 
beEzámolnl a bÍzottság égJ.ik, sok admioiszttáci t igénylíi murkájá'r l, amelyet

" 
.,".u*!ut"ák xi""bd;léB és munkáholyi klké!éso jelentett osl kiil rr Ielkélt albizottságunk részére. Ez 19?4. évben

48 bajnold, bájá{'ozLatí és bazaí d mzaki'zl veTBonyro, továbbá fgtkérés esetén vidékl vgrse.IlyekÍe _ k zel 600 f és

vor8enyblr i klÍ ldelégt j lgntett.

sajno6, ez évb r rlem sikertflt éléTniink, hosl mindén kir rdelt voTsplybir eleget teslen a felkéIésnek. Ezért
a Bvsz-nék jaYasolhlk, bosr az egyesiil tek sz'gonrbban légyonek kiitelozve arra' hos/ versonyz létszám khoz viszo-
nyítva kell szánru versenybirot xttld;enék ki tá'lsadalrt munkában. E1ég ryakran el Íorrllt, 

_ 

hogy es/esek ín.lokolás és

kimeotés nélkíil meg Bém jel nték, é6 elég nagy volt azoloak a Bzá'ma is á}ik elkéBvé ieleltek mega versenyeken.

Bár meg neb Jelént k és a.z e1ké86k szá.n' a bir i dtjak rendezéBe t2' |L914. 
'u1. 

1.) cs kkent, mégme sze \' -
B'u]k a t l'es megoldáBt l.

A további JaW1áB érd kében, f biJáiDk éIdékében utasita.ni fogiuk, hogy a kéBve étkez <et versenybir ként ne

alkalDazzák és ezek, valaDlnt a meg neÍn jelentek noveit a versenyi6gyzd<i'n}'vekbén feltétleÍriil jelentsá<.

NévézettekÍ l b zottságunk kimutatáat vezét é8 vezetnl íog a jtiv béE it. Bizonyos kiivetkeztotések után mogfon o-
lás táÍgy6vá teE8ziik - szémélye}Te va8y eredményeinkre val tekintet délktll - trevézottek tijrtését a velserrybir l listá_
Í l.

A verEélybiT Bizottaág változatlanul ogyik legfontoÉabb féladatáDak tartla a !9I!g[El4Lj9E!g]!]gIg9EgEg1'
Pll]den lldd<olatla! táma.dás8ai z mbon. Índokolt kifogás ( vás) egetén a szabáIyok ÉzeriEt járunk ol.

vétenénfnk gzerlnt, Benkl sem edz , B6m gyeB led vezet , dé bá'Íki ás Eem joBosult arra, hogy ery általa

vélt téves találat elbirálása Ertatt o voÍEeÚrybir& vagy s vor6eDyblf s6got m gEértse'

Eizél sze'Írb n a vofBerybir Btzottság a ji'v béu is mirjded vorsenybiÍ t l megkiiveteli a t kéleteB szabál1rsmere-
tet éB annak gya-korlatball, pártatlan alkalmazását.

F bi!ákat.rt2Bitar fogjuk, bogy ezéd élvei'tk elloE vét6 blÍd<at lektink jéloÍItBék, hogy lleAiik a megfelelfí intézke-

dé8ok t megtehossÍik.

Éppen az ogységes szollembeD va.l blráskodás további javitása caiáb l sulyt helyeztibk vérsoBybiTálnk élméleti
és ryakorlaá hrdásá_oak fsjlosztésér és a pártatlalság elvénék betartágára.

Mtnd o i Ezándékunk é8 igyekozetÍiDk eilenére ís el fordult azonbaD, hogy vérseybird<at sulyosa! megséÍtettok.

A v rBenygk lebonyolitása alka^lmával, annak éÍdékében a lég o(poáltabb Bzémély a verBerryblÍ ' Az ember{ btÍás-

kodá6 terrtrészét s velejáÍ la az 5-6 % hlbeszáza.lékkal yál biráBkodás. (Fáradt8ag' indiszpozici stb. )

Á verBedybiÍ i téldntély a verBeryblrálnk megvédéB a ji'v bén ls bjzott8á unk egyik fontos féiá'data lesz, amelyhez

azuton is kéritik az MVSZ elniÍ<ségárek mindelkod hathat s és és/értelmii támogatását'

E1lenkez esetben alapvet en veszéIyeztetjtÍk a vÍvást mint versenysportot.



Ez évben kétszer tartotbrnk továbbképzést, otszágos és I. osztál5nr versenyblráink részére.

Janrrár zo-án a f bir k kijtelmeÍÍ l, a versenyrendr l és a szabálym dosltásokr l, február 26-ána kett s taláIa-
tok (simultárr akci k) elbÍrálásának uj szabályaír l.

December 27-28-áa, terveztíÍk a fels bbszÍntii bir értekezlet rnegtartását, melynek tárrya lesz a biráskodás sza-
bályaÍrrak felfrissítése és az uj VersenyszabáIykiinyv eddigit t eltér szabályninak Ísmer etése.

Ktizel két ére kezdeményeztiik és t bb kivál szakembertÍnk bevonásáva] bÍzottságunk célul ttizte ki ery ujabb bi_
ráskodási.' szabáLy elkészÍtését, valamint arrnak a FIE általi elfogadtatását. Ez a szabely gátat vet az egyllttes találatok
oly mérvti elterjedésének, amely már sulyosan veszéIyeztette a versenyvivást kardbarr: az uj szabály e5ruttal rákénysze-
rÍti a viv kat a klasszikus elemek végrehajtás6ra, azok tijkéIetes eLsajátitására és talárr els sorban az akcÍ k el tészl_
tésére, és ezáItal megktinnyitl az annyit kifogásolt versenybÍrák hál&atlan feladatát az akci k és a találatok megitélésé-
nél.

Elértiik, bogl az általunk kÍdolgozott uj
szerben bonyotltják te.

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyitják,
sebb az eg7tittes támadás.

szabáLyt a FIE elfogadta és ma már a vilfubajnokságot Ís ebben a rend_

hogy holyes uton jánrnk, mÍután ellen rziitt adatok szerint lényegesen keve-

Egy lépéssel el bbre jutottunk az eIektromos kardtatáLatje|z! gép létrehozásábrln, A bemutatott mag5nar találatjel-
z gép már sokat''tudll de még javitása és továbbfejlesztése sziikséges ahhoz, horya FIE elé víryiikelfogadásra.

Kidolgozhrk a versenybÍrák magasabb osztályba val sorolásának t< vetelményeit.

Itt kivánok be s zámo lni ve r sonybiráink s z ámbeli hety ze t& Lz

ebb l 15 már nem aktiv, LL dz , 11 vÍdékÍ
nLlrriltr6rrlgrr
n 10 il r! n

90 %-a aKÍv fÍatal versoyz .
mÍrrdarrnyian fiatal, aktlv vers enyz <.

324 v6rB irybt t Devo szelép l tqbét' az L974. évt velBayhí'r ltgtá.E.

Az 19?5. vl v rs nybd! d' Eévies/zék tbgroáltltásfoál tagí9l lvtz8gálatot io$t k Yégtebr'Jtalt, bory abbotr olyaDk
De széropelj9nek, aldklok atunkÁiáE neD száEttbstulk.

. Á vers Dybi! képzéB tettlletéE válto'itlaD oélkitltzésíbk barad bttáfuk lÚéloti és s.akorla'i hdásá.D&k f ÍéEzt&o,
z egyaég a szellemb9E val blráskodás iokozáso. é8 a páitatlan Bráskod g megk vot 168o!

Mogyoi gzi'vetségétnlot k - amgDEytb E lgéoyltk - az 19?6. éYb o ts mtDd o se8ftseét é8'táDogBtá8t egsdrDk u5'
f btrd ktktt]d é8 ( altleEyibén ezt td 

'tgD 
kérrk), DÍDt wr. DJ'btr - k p'éE t r{letéD.

A verBerybir Bizottaág 197,1-b o E alkaloE sl tartott bÍzottgá8l uést (Dom rzÁEolva r' eggooDkéuH', szoDlalt
konzultáct6lot kt'votel lendkiv lt táaaaBkozá6atnkat)' amelyekojr a btráBkodásgalés a zottBág DuDkáJÁvrl kopcoc otos
akb'rflrs_kétdéBeket ég feladrtok& társraltuk Deg. Ki'!éteBség ir! k tr'rtom ltt Jolgntelt egyuttar azt rs , fugr ezeto
a btzottBágl uésékeD lad okor, mhden egyea t zottgágl taguk rkÉválr r 8zt v6tt éa oaak bét gság vsry kltlf ldt tárto'-
kodÁa e8otéD hlárryzott valald.

A b;ott8ág ogytk d nt foltoBságu féladata L.tr,z az 7975. évbsn lÁrgJator8záBoD m9gr Bd9zé6!t9 kerttl vlv vtlág-
b6'!ok8ágra verselybtráÍ k&tléhgt lesobbanfelkészit li. Íbltek érdokéb o!

1. lemzétktil, o!8zágo éB I. oeztÁlyu verseDybtrílk ré8z!e 1976. fobluát és áprttl8 h&8'pokb.tt tor'libbkép'
tánfo [JÉ'Bakot Bzotrez éa tá,tt.

-- 2. A vitágbajnokságo t&y]'oge8& alkalmrzott vereelybÍr& részélg 
'ullus 

ols hgtéba éft k9zletot ta$, melyuek
16 cé|j? |

a/ a vorson3rek ezlnhélyéE k tsmor eiéBo,
b,/ a ma5rar vereseíyblrák mozgatásánrk mdjs ég k@tdt!álá8&,
o,/ 9. ÍtÁ'lcta btráskodág ll D rzére.

'3. 
A b'zott8ág gy b vebb frattoí8 lyolvtl szakez tárt Állitott Bs'e' aE6l!'E9k megbrtuláB& Íd o ldr adelt v9!-

8e[yblr részéré li lelez vé teszi.

Boszámol tu b (eJ9zésall a btzoÉság trovébe k6letD &z Mvsz elrr k8égét, hosl EuDklbk8't DlDd6D 8ulyájval táno-

országos 81
I. oszt. 77
tr. o,szt. 40
III.oszt. 74

ryakorl 52

gaasa' a bÍráskodás teriiletén kltiÍziitt céljainak etérése érdokében.

Kárpáti Rudolf
A VersenyH.r Biz. vezet le



Tall zás Bécs város vív tiirténetében
A viváá ídépysport. Giaat ota a viv azozon Bzeptomber vasl okt bor folJ.&mán voszi kezdstét' és a rákiivetkoz

év DyaÍán, a világb&jnokságok megÍendezésének idején cseDdesen elvéBz az eseménylele!8ég bomályábar.

sezel kezd&ik az ul évadta vat felké zitléB, sszet nincBenek lelent aen száÍnottsv verseíyek. Azokra cs'k Üjév
utáo kétül aor, d akkor oryÉzérfe oly nagy taimegii vor6 ly kerill rnogÍéndézésre, hígy a versenyz&< v6logathahak,
melyiken v gyend< észt. Ez lndíf,batta mirtd n bizomyal a'z oazfták vlv sziivétségot arra az elhatározá6!'a, hogy az
oBztrák viv bajnokÉágot vagy k ziBmertebben Bécs vároB baiDoLéágát a Í szezolb | eL6re hozza az szi felké8z lésl id _

sza} végéÍe. Ezt kedvez id pontngk tekinthotjilk, mert ityerrkor már sokan ol rehaladtákfelkésziilésiikben és miDdoo
estére Daryszámu résztvevtte Bzámitbat a vers nyt rerrdez bizo s68,. MeÍ 1933-ban és az t& minden évbe ilyétr ko-
rán kériIlt megreltdezéBro a bécaí bajookság és ozt a kolaila'k totBz td pootot az égé z nemzetktizi Yiv világ tudomá-
8ut vétte és i váheg'.ba. EEéaz Ki)zép-drr pa etJogrdta, hosl BécB bajnokságával' mé81trdult az ui viv évad.

Hazálkban mindi8 éléok édektaést keltett az,ami a LaJtd tut a viváB teIén ttirtérttk. F te8 az ta., mi ta o5dk
8zaktoldltély nk. d!. IlélachmaD! Cxt , azzal a soha eI' nem felejthet6 kritikával ittett a mas/al viv viszonyokat,
hory amtlyon !.gy a kliltinbség a.z olasz éB osztrák viv kultura Étiz tt az ol'aszok javáÍa, olyan nary a kiil nbség az oEzt-
rákok és e ma5raro-k viv tudása ki'zijtt az -osztrákokjavára. Ez ug/á.B fégeD tiiTtént, de a magJrarok nem tudták elfelej-
teni. Bécs és Budapest k z tt n mcsak a labdaÍugágtg! vott EAgy a vetélkedéB, haltom a viv téÍmekben is. NépeB cso-
portok iÍ'dulnak qbtak minden bécBi verBoqyFo' 1gy torméazotoéotr Béos váÍos bainokságára isi mindoÍt id ben'

Á legel8íi osztrák b&lnokság, am lyén mas.aÍok lB réEztvett k, fétj gyzéEeink szerllt 19o6_ban fotyt le, amikor
MészáÍos Elvln byéÍte á t rbainokBágot Holter KoloDon l&t, mig a kardboinoksá8 Helle! Kolemén zsák ánya lett a
Kapitáuy ul'l olleoébdt. M![dkéttén meget zték llelschmann d*tolt é8 ez volt a togfontoBabb' 1909-bon BékesEy BéLa azt
a brawroB buszárt tt t baitottá végre, ho6l miDdkét ÍegJrvernem bajnokságá ak aranyéÍmot hazahozta Bécsb l' Us.ancBak
ily@ efedmé@yelVégz diitt a vgrBeuy 1910-bén, amikor scheDkor zottán iBmételte me8, Békes8y bravurját. Pefsze,
az oBztrákok B m maladtgk ad Bak. 1912-bérr a kitttn verderbor Richárd volt a bajnokság h Be. A kiivétkéz évben dr.
T th Péter volt a kaldbajndr, do t Tben az olasz Dal Tor8o et&t mog kottett hajotlta ' Az el86 világhábofu utlin nemBoká-
ra' 1921-béb, uj b l kezdetét vett a rivauzáláB, és t Íbon a schenker - saltolli Giofgio - P 6ta sándor - Lebner Attut
qauÍtett volt az ét8 nés/ helyozott, kard ba.Jr p dig a guartett 

_ y atakult áh saltélli Giorgia - széchy LáBzl - postá sándor
és KovácE Andor.

1933-ban magyar sik t éz lotstt a bajnokság folyamá!: G fevich AladÁrral az élén, hat Ína&'ar van az ets hét
ki'z tt kaldbao, Dig a t rt DurEy Pál, á párbajt rt p dig Borovézlql Jo nyeri. A n i t rt azonban Etloo Proiss ré;-én
maguknek biztositlÁk az ogzttákd<. 1934-bén Losert l'papb'l nyori a t Í't zitczy ArLb.I ol tt, sz ékelybidy TiboT pedig
az op,ééet L|EzAtti és Pat cz Etdre l tt. Es/éwelkéB6bb }'"!rzi Gustavo, Kovács PáI és vargha Ilus lett Bécs béjnoka '

A k ,votkez év k folyamán Bécs bajnoka.t k z tt taláUuk még a k vétkez ket: Tilti Endré, Kis6 Kat , Gyuricza
J zsef' dÍ. BalthazáÍ Laios, Kárpáti Rudolf' czYikov8zb For nc, Horváth zoltán, dr. IGuÉz István, BakonÉ Péter,
Rojt Itdik , Pézsa Tibor. Eltekintve a rendkivílt sok helyezett l, olya! tetiésitlnény ez is, amelyre a ma8yar vivá.s
biiszkéo blváJkozhat. Ez évben november 15-17-éÁ rendezték meg az osztrákok & nagy hagyomályu viv viadalt.

Magyar részr l indult még férfi t rben Tolnay Kornél, aki a negyeddijnt ben esett kí, L gy zelemmel. Csoportjá-
ban ovább jutott Babler AUT és Pezza ITA. Hunyadi Alfonz a k zépd nt ben esett ki, 0 gy zelemmet. Itt vereséget
szenvedett a cseh Jurkát t és az olasz Cotettit l.

Az L974. évi )o(Iv. Bécs Bajnokságárrak eredményei:

LÉrr1lar verseng

1. Haerter DDR
2. ReÍchert BRD
3. Coletti ITA
4. Jurka CZZ
5. Vasalto ESP
6; Steffen BRD

Párbait r vsrseny

1. Muck BRD
2. Mtil.ler AUT
3" Hehn BRD
4. Jurka CSZ
5. Calatroni ITA
6. BrÍchacek CzZ

\i t r ver-senL

1. Oertel BRD
2. Raczowa CSZ
3. HanÍsch BRD
4. Losert ATJT
5. Wondrackowa CSZ
6. Viret SUi

K+r{ versen.v:

L. Erandstalter AIJT
2. Montano Tullio ITA
3. PellegrinÍ I'1-A
4. Marik AUl'
5. Arcidiacono ITA
6. Dr, Nagy Zsol.t HUN

A párbjt rvorsonyen l dult Tollay Mikt 6, de a lyolcaddtint b n kiesett. A kalilveaBenybén inc]ult még Lator Gytirgy
és szlávy Géza, mirrd(ettsb á t zépdi'nt ben estek ki. Dr' Nasr zBolt a dtiEt ben 1 gy ze\rlét Ézetzett! 5is-I.a volte az
olasz Péttegrbit. vofe8 t szenv dott 4_:5-re ArcidiacoDot 1' 2!5-ré l\ilontanot t, ugyancsak 2:_5-To Marikt l és
Brgndststlért t.

A versenyen k zremiÍk d tt meghívott vendégek és zsiiríként dr. Bal'thazár Lajos és Wurm l,ajos.



U6|aucBak a mo6él9nt€k között vott Kévey Jáno6 éB |rzÍ,2 J6rBeÍ' ú'nt a BsE vorseByzőtDek- edzől.

Megkértitk Kévéy Jánot meatertt Byil&tkozzo! a. bécéi ktráldulá5oD topaBztsltekról. Kevey a kövotkezőket úoDdta:

- Amlkor'Eovember l+éb Budapestről ez fuolt-e'q'feagzel slt'Dyölii D&pBütóóbén el'tDdulb'Dk, DeE goldoltuDk

arrt., ho5r az osztrák határon íelhögzerü ki'd íogrd befuünket. Temész€toBen ez a köd a BsE kicslay csatEtát Dém

"*aaayoiiL -.g a tewBzeríi mégélkezésben, csltpán páÍpErcsnyi kéBéBt éfefuényézétt. Ezzél sz€mbeu ez olasz vivók

ii"Lótor""aáarra c5opoÉJa ú áaóboo nem araitt repíllggépro BZáII!í' molt Béc6 a !a6I ködbéD sen.Étíéle repül&
gip"tl- t'a"tt r.bdni. I{aionró volt a bely'ét a ópaqyolok Dos.edtzázadqyi.cs&potávaf, ls. Az ol'.Bzok, - blnt a't
Átirrto rni rc"őm u.bÉ közölte - FrukfuÍtbe repilltek, éa oD!a! vo!ato!, ellésvo élkezték 8. verééüyr€. Az oEztr'ik

*iaeg"u""ut"t uogudélyelto r{8zíikre az €l8ő foÍ& ó kibasráBát. Ez tsrÚéazéteBoE 8zabiilJ.tBlsl volt, de óvá6le nem

kor'ült goÍ, mort sénkt aém élt vele.

_ A Yelrenyé! 11 otazág vetaolyzít velj.'jk' ÍéÉzt körlilbelitl 5oo főEyi létszá.úbdD. FéltiiDő volt a. lgD€lrelek elma.-

reiÉso, akik Pawlowaki vezéryl'etéveimrndg D.sl 1étsz'ffníI szol$ak megisleDli az oaáltlk uemzetközi bojlokságokon,

mogt a?olbqJt c8a.h eBpár iameretleu vtvóval veitpk Észt. F€ltti!ő Yolt m'ég oz ol8gz vlvócBa.I}at D.srfoh flEtElítá8&'

bl8zétr Mouta.no 1\'l1tó - skilek bBt b6DlpoB eltlttása a l .'raÍaló h'lpáa törtéDt botÍárya mtstt lojárt - klvétélévél a' 5o fő-

iyi oru"' 
"opatluJt 

csupd Íista.lt látbstturk. Egrkod talitváryoB, Áttlllo FtDi s'ertlt - akt 
'elenlég 

az olg.azok úlrtd &

ni5r íe5rvenlombelt általáaos'l csapatkapttfuya - a kof6'erü viváaboo a s/org r€flexék' a d1orúl'mus, a ryor6a8ág
és; loe;szerÍigtté3ek a legfonto6.bb tényoz6k, és ezekben &z ifj&k!&k van élőD]'ük. Ezéú kell mtndonárou szorgalmaz-

ní a fl,Etálok 8 zefgp€ltotégét.

-AbécBtsredméoyd<&zofiba!mógiBaztmut.6ák,hogyc8ákMcntsloT1rlliótudoÉúá6odÍkbotyezéóévelktmr.gaE-
ló e!€dnélyt 91étEÍ. Karddöntőbé! "g6i'E" iú""i' rár'"íu"t' ám ozek közül 

":"k Y_"9:'11*TY: :^'^:.:t*l(, glwuleuJe vfv:r

jutást, mig a tiibbiek diint be 5utását"csak Fini er szakos feltépése "i"*1r'"',',u:,I9!,:,:":?*::::T^*T^-":,':TÍJrrLq-lt LLLL 4 vvpvt

az egytkfiatal olaszkardvlv val vÍvott assz jában FinÍ mindiárt az ets ta1á1atnál:".ry:,I"_Tof*"j::13.'lT*']j;
az eéyLL\ ll'tlEl vr4l

met zstirÍ eÜniÍk t, amÍre a zstÍrielniik heves vitában kijvetelte Fini kiutasitását a pást mett l'. Természetesen az osztrák
, 

--'!-r^^^^
vendégszeretet nregint tap1ntatos volt, nom

haryhatta el a pástot.
engedte megsérteni a verrdég Finit és '2 

grg'tményh az ifju olasz g' ztesen

- HosszabbÍdeje nemláthattam egykori olasz tanitványaimat,demost azaz érzésem, hog az olasz vérmérséklet

szÜrte tulfokoztaazurynevezett'|korsz"'tiirtotáJÍratll. Hiszen még a d nt ben is olyan bukfenceket és hanyatvágodásoka|

látbath]nk, amelyek a bécsi magas páston szinte étetveszélyesek vottak. Gyakran Láthattunk olyan jelenetekot, amikor

mind két versenyz a magas pástr t lezuhanva hanyatvágod tt a padl zaton. Ebben nemesak az otaszok, hanem az ugyan-

csak |,koszertl', lengye' iskotáf tanit Po sd tawski 1en"*'el' edz Ís tudas, aki jelenl,q, az osztrák kardviv kat é{Éy

a g1r ztesBr{rdstaiiert tanitja . Az osztták sajt "ermes 
reményokot fltz Podstawski munkájához. Sikert renélnok

Budapesten, s t lWontrealban is .....
_ Áttaránan fejlodést láthattunk a tijbbÍ fegyvernemben is. A legjobb viv [r harcmodorában bizonyos offenziv szellem

"y't'a"J*"J.Totvtorros 
kett s et retépések]rei áll'and an hajszoLják az ellenfetet, és az ellenfét még loveg hiiz sen

jutrrat. A dírramizmus jut érvényre minden téren. A flessek;áIent sen felszaporodtak és fejt dik az akrobatizmus is!

_ fejezte be nyitatkozatát Kevey mester'
Klell Kálmán

filly János utilevele

Négy fegyvernemes egyéni verseny Berlinben
Az NDK \4v 9z vetBége áltál r Dd z tt Eemzetk zi D&gy v1v v6Í6éryé! vBttlbk !észt 19?4. évi d coEb r 13-a

é8 16.-e kt'z tt. Bertinbén. A Eagyat vtvd.í[di'ttBég a8zggén 29 vlr t jolélt tt' m l{ utaz psportulklroz Bziá.m1t']t-

brk azol@t a fiatol' !'tv lnkat i , akik nttr o16z leg edz tá,borozÁ8on a NDK-ban tart zkodtsk és olnok k vet}oztéb d réBzt-
vehettak a v raenyelcé!.

Az NDK Bz vétségének kéré ére a néEot verseÚytdrák r{ zér tájélroztBt6 el 8dást brtotta az uj ksrdgzaMlyok-
r l, aeélyokkel e szátlt larr gy ttes támadá5okÁak *lYáa az ui Bzabály gátat vgbti.

*

Az NDK sz vetségének versenyrendez bizottság négy eryéní versenyt bonyolitott le, akiivetkez erodményekkel:

FérfÍ t r Ygrseny; 1. Behrens NDK
2. Koukal CSZ
3. Haerter l{DK
4. Lossír"'s NDK
5. Bachstedt NDK
6. Germanus NDK

A maryar versenyz k kijztil Komatitcs J zsef és Kovács Gyrta bejutott a kiizépdiint be, de azon nem velrettek r szt,
mert disquatifÍkálták ket ''pontatlan jelentkezés miatt'', Uglanis nehézeéget okozott az a ktir{llnnérry, hogy az étkezés egy

otyan szátl ban volt, amely messze esett a verseny szinhelyét t. Én már et re jeteztem, hogy ez zavarokat fog okozni'

Sajnos , tgy is t rtént. A kard é. 
" 
f;;i .ttír tá"epo ntiijo ui tt étt 

""és 
után fenti két versenyz nk csak a kardviv kkal

egyittt tudott a tesekedelmesked aut btrszszal' meg5elennÍ a verseny szinhelyére,amlmár késést jeLentett a tegnagyobb
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rneglepetéssel értestilttink,.hogy két versenyz nk nem vehet részt a további ktizdelemben. Ett l bltekÍntve' a verseny

a továbbiakban mÍnden nehézség nélkiil pergett le, csak a versenybiráskodás ellen lehetett némi panaszt emelni. A
versenyen Sima Istvfui, Durk Etele és Szepesi LászL nra$/ar versenybirák is k zremiidtjdtek.

,rTokaj Express 1974"
A t rversenyben indul Andrási Gábor 2 gy' zelern 2 vereséggel, SoLti AntaL pedig 0 gy zel'em 4 vereségget az els

fordul ban kiesett.

lL i t rverseny: L. F.l.zt NDK
2. Hiller NDK
3. Lorenz NDK
4. Dick NDK
S.Hajzer J. HUN
6. M nch NDK

Hajzet a d nt ben L g'zeLemmel és 4 vereséggel szerepett. Rajta kiviil Hecsey Katalin és Kada Ágnes eljutott
anegyeddtjnt be (tr.fordut ), aholl(ada Lgy' zeLem2vereséggel kiesett.Ugtrlani5lHecseyis.AzI.fodul baneset|ki
Bátori Veronika is, 0 gyízelem 5 vereséggel.

Párbajt r versen[ 1-. Székety ZoLtán HI]N
2. Irmisch NDK
3. KalÍch NDK
4. Gelley István HUN
5. T bel Endre HUN
6. Miiller D. NDK

székely zolté! a dt'nt be! mindeB ellenJelétbiztoaang! zte le. várakozáaon alul Bzerepelt Kanczler István é6 Fáry
Lá8zt . Mindkett Úl a második fordul bo.n o 5/ zelem és 2 vereEéggel vá1tak ki a további ktizdetemb l. -

EeIqyEIEgAs 1. KocBis Imre HÜN 5 $.
2, Knnzé NDK 4gy.'
3. Géttéft Mikl B HUN 3 gy'
4, May NDK 2 gy.

' 5. Nébatd HUN lgy'
6. Gutác8i Fere_rrc HUN 0 sI.

Érdekes vorseny lp[t' A42 indut kiiz tt 15 kiiltbbaiz koÍu magyar volt.

A d ntiíbe keriitt 5 magJ.alon kiv l ketten keíilték még a k zépd lt be:

Pallay...... é8 Tábot...... A oegleddtint bon esott ki Riba.'.. Horváth.... napPa é6 meglapetésrc, varBa Ká-
rol'y o gy zelem 3 vereséggél. Má.r az el8íi fordut ban klosétt: Muht... Nagy... IgaB... és Doo8i...

A buc éuvac aorá'í a csehszlovrák és a magyar vezet k ábdták sziivets ágtik dvÓzletét, maid kiilc E n Én áhyujtották
ajáÁdékaikat. M1oden fets z lal }dÍej tgtto , hogy ez a vergeny i9 er sitotte a kt'z ttílnk már JÁg}'ományos aportkapcsolato-
kat. Kifeíezték aÍÚa t méDy ket iB, ho6. ézek a találkozd< a iiiv ben reod zeresek és kijlcst{riison bas'ooBak leeznek.

Na5/ gikerrel 19?4. docembéJ 14_15-& t'tiidlzben keÍÍltt lebonyolitás'a a 25 éveB jublleumátiinnepl Bvsc imr^ár ha-

gyo-anyil párbait r-ver. nye, a ''Tokaj Express''. Érdekos mérk zéoek és hazat Bikerektették emlékezetessé a vaau-

iások vársooyet, annak dacáÍa, toa, me'd.ter ia pont hiádyában ddig mi'dig a katác'onyi iirmepék et tti holt6zezonbqn

tu"urt -ááaá;euTé, holott m4tÁ me!érdemetné' hory a F1E világkupa-Bizottsága l'A'' kateg Tiáju Lersalyei k z

aoÍozze -

Az id6- igazi Lagy v rBény volt a Tokaj ExpÍ ss. 124 viv ind'rlt a' voÍsely n, akik kiizlil 41 volt a ktilfijldi' A ha_

zaiák kiiziil t<,,r sáa' s';hmitt távollét keltod fel;iiÁé6t. A távottétiikÍe folhozott okot a sportBa't oehezménye Zte' Ezze\

szembon' r rnmet vették tudomfuul, bogy íéléves kibagyás után dÍ. Fenyvesi cBaba olimptai bajEokunk iBmét megjelent

u-r.u"aaL uo'uite", teljes Kizat képesséá, az idét bainok'ágoo azénvedett Bulyos .érttléEéEok ny@ai nélktil' Us/adcBak

a kltzd t k z tt tatálurk az iitbrBázok te os serogét, é[éí Balcz ADdrás t bb ziitiis világbajlokunkkal, aklrrok 6zép ég

eíodményoB vívása áItalános tir mot keitett a nél kaz nség és a Bzakért k k ziitt. A k{ttft'tdiek ki'zlll né1 jelent meg a

ÍaitBál obletlen n},trg&tnémot éB kélgt!ém t párbait rijzíí som' a lgnryol szineket is cBak hatodrend viv k képviBelték'

l'léMov éío-.rb.LÉoz {rancia, azovjet vorÉenyz iB btányzott, de távolmaradt Rotf Edting' az idsi világbainok i8' a 
'

veÍséqy két év ol' tti gy&to8e.

Az idel verseny mélt volt az or6zág legor sébb viv szakosztályát kép!'isot Bvsc-hez, amelJEek lende3 blzott-

sága pompág munkáivégzett. Á versooy ztixt en -entes, gi'ÍdtflékenJ és látváEyos lebolyolitáBát j les tir mmel nézto

a ;'riolt tétátd. kiizt'ogége, amit gyaklan félcsat'táir tapsviharba! fejézett ki. A munka tá.thst féié dT.Nedsczky Láazl

Bzakosztátyvezetij volt, ;kbek mlndenÍe kiteÍied figyelme a stkert nagyban el segitétté '



or mmel táthattuk a néz kk zott kijzlekedésiÍgyiink teljes vezétkarát, élén Riidtinyi Károly KijzlekedésÍ- és Pos-

taiigyi minÍszterrel, a'kik megelégedéssel szemlélhették, hogy áLdozattcljes pártfogásuk vet magjait term talajba ve-

tették

A 124 versenyz az el's fordul ttjs-hatos csoportjaiban kezdte meg a kiizdetmet a továbbjutdsért. Tovább ís
jutott minden s"ámtttev viv , egyedtÍL Nagy PatÍ esett ki, aki nem hdott belemelegedni a rijvid ktÍzdelmekben.

A második fordul ban már nehezebb volt atovábbjutást kiharcolrri. Itt már akadt meglepetés, b ven. Kiesett holt-

verseny után EvequoZ) a svájcÍ olimpiai eztistérmes csapat álland tagjzi, MiÍller, a tegjobb osztrák, az oLaszok képvi-

set i ktjztÍl Bréda dr., Romanelli és Bellone

A nagy sziirés a III. fordu1 ban t rtént, amikor 48 viv 12 négyes csoportban kiizdiitt a továbbjutásért. Itt vérzett

e1 a svéd Jacobsson, a szovjet Lukomszkij és Zazsíckí, a cseh Jurka, az olasz Pezza, a svájciCramer' mind neves,

kitiin képvisel j e anemzeik zi epéevivásnak. A legváratlarrabb meglepetést Lukomszkij okozta, aki tudvalev leg az

Ídei világbajnokság bronzérmese, továbbá a svéd Jacobsson, aki tavaly volt eztistérmes G teborgban.

Igy alakutt ki a hat negyeddijnt , amelyet teljes áttekÍntésben ktjzliink az érdektod kkel:

1.

Pap Jen HUN 3 gy.
Pícot FRA 2 gy.

2.

Fenyvesi Cs. dr.
Kuur

HUN
URS

2 gv.
2 gv.

1.
,

o
d-

Nedeczky IIUN 3 ry.
Peth HUN 2 g.

Poffet SUI 0 gy.
T r kF.dr. IIUN 0gy.

4.

Mikl svtui HUN 3 gy.
Osztrics HUI\ 2 gY.

Bretholz
BaLcz

Suchanecki
Erd s G.

SUI 2 gy.
HUN 0 gy.

SUI 3 gy.
HUN 1 gy.

5.

PezzaJ. ITA 0ry.
V illányi HUN 0 ry.

6.

Normann NOR 2 g.
Adam CSZ 2 gY,

1.
2.

Liivak
Lugosi

Kuur
Picot

o gv.
o gv-

URS
HUN

A három kiizépd nt eredményei:

Kolczonay HUN 2 g.
Horváth HUN 0 gy.

C/

Pap Jen HUN 2 g.
Nr:rmann NOR 2 g.

Boisse
Udvarhelyi

B/

Fenyvesi dr.
Osztrics

FBA
HUN

1 gv.
1 gv.

URS ?.

FRA 2

HUN
HUN

2 gy.
2 gy.

1.
r)

Nedeczky
Erd s G.

1 gr.
1 gi.

Pap Jen HUN
Fenyvesi Csaba dr. HUN
osztrics István HUN
Normann NOR
Picc.rb FRA
Kuur URS

HIJN
HUN

Peth
Adam

IIUN 1gy.
CSZ 0 gy.

Suchanecki SUI 1- ry.
Mikl svárÍ HUN 1 ry.

L6/Lg tnl. IIi.
i.

2L/20 rV.
z4/r8 v.
L7 /2L ri.

vI.

A verseny d nt mérk zéseinek tabellája:

N
X2
5X
9R

55
15
55

Z 35r
7 2 4gy
5 3 Zgy
5 5 2gy
X 2 3W
5 X 1gy

52
ta

x5
4X
45
53

Ktell Kálrnárt

.l
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Jelentés az 1974. december 7.-i frankfurti n i t rversenyr l

Lg74. december 4-éna ].s10' 'á, bécsi s/orsvonattat indult utnak ot f s sportkiitdiittségiink (Simonffy Ágnes,

R nayItdik, ésSeregiolgaversenyz <', Skor István ef;z' ésMarosiPaulacsapatvezet ;aNyugat-németországí

"*'-lrjl;zett 
utvonalon menttink és 5-én reggel o'29 o".t o" érkezttink meg Frankfurtba.A pályauclvaron vártak verr-

dégLát ink, az Universitast }-echt C1ub Franldurt EVképvÍsel Í. A pátyaudvarr l szálláshelyiinkre, a Hotel SchwilLébe

menttink, ahol nagyon kellemes ktjriilmények k ztitt laktunk

Még aznap délután eg5l kis edzést tartottunk a verseny helyszinén. Egy nas/on szép sportkombinátot táthrnk, mely-

ben a vivá az' teremben 14 pást fér el. A pástok ugyan nem szabványméretiiek sem lrossuuságban, sem szélességben,

de mindegyikhez kiilijn gépet szereltek fet. A tal'áJatjel,z gépeketazedz tetemmellettíszobábanhelyezlék et, igy a te-

remben a viv kat nem 'zavarja a gépek zaja, nem szolmak rá, ho5l assz ktjzben a gépet nézzék-

Ugyanis mindkét viv m g tt a falon világit támpákr l lehet megállapitani, hogy esett-e talál'at vagy sem.

A nagyteremben, tulajdonképpeni verseny szinheLyén, amely nem kifej ezetten viv terem, 16 pástot he1yeztek el.
Minden vezetékapadozat alatt huz dik, egyediil a viv dobok huzalaÍ láthat k. A fémpástok r gzitése is a padozatban

vannak épitve.

Ilyen k rnyezetbenkezd dijtt szombaton détben a n i tiirverseny' 42 indul részvételével. Hat hétf.! s csoportban

kezd d tt a kiizdelem, 3-3 továbbmen vel. A továbbmendk egymás ellen elért eredményeiket vitték magukkal a 18-as

dtjnt be, ahol mindenki vivott mindenkivel. A kiesettek ktiliin kijrmérk zést vivtak. Érdekes és fizikailag nagy megterhe-

1ést je1ent verseny volt.A verseny kijzben ugyanis sziinet nem volt, még annyi sem, mint ami a csoportcisszeál'Litáshoz
sziikséges. ]-0 rakor 1ett vége a versenynek, mely nemcsak egyéni verseny volt, hanem az egyéni eredmények alapján

rangsorolták a 3 f s csapatokat. A verseny szinvonalára jellemz , hogy majdnem az egész n i vátogatott elindult, p[.

Broniecky, Rutz (i11. Gieselman,) Oertel, Bieber.

Az egyéni versenyt Hanisch, az Offenbach FSversenyz je nyerte, C)ertet és Seregi et tt. Simonffy az5, T1(,nay a

7. helyen végzett. A csapatversenyt azTJ.D zsaviv n inyerték, 15 ponttal, mig aIÍ. helyzett offenbach FS csapata

36, a III.helyezett Tauber Bischofseim FS csapata szintén 36 pontot ért el.

Vé1eményem szerint elégedettek lehetiink viv n ink szerepléséveI és a felkésziilésnek ebben a szakaszában ez a

verseny igen hasznos volt

Vendégtát Ínk messzemen en gondoskodtak arr [, hory ott_tart zkodásunk kelLemes legyen. Pénteken détel' tt

városnézésen vo1hrnk, meglátogattuk Goethe szal bá'zát is, majd utána polgármesteri fogadáson vettiink részt. Délután
a repiil teret nézttik meg. A prograrnok mÍndnyájunk részéte élvezetesek és tanulságosak voltak.

A klub eln kévei folytatott beszélgetés atapjárr a vendéglátok szeretnék azIJ.D zsa SC*vel a kapcsolatot tart ssá
tenni és a párbajt r feg5rvernemet is bevonnÍ a frankfurti versenybe.

Azt hiszem' a versenyz kket egytitt nagyon kellemes tura emlékét fogjuk ' rizni.
Marosi Paula

(9t

Á Hevea mery i vlv szaksz v. Eg rbon rendozto,1974. doc. l-én tr.o. kaTdvér6dlyét, 31 indu1 vat. végotédÍnéoy:
1. Konia Tanás (E.D zBa)' 2. EgreBsy Gábor (spatak)' 3. cbiká! GáboT (E.D zsa)' 4. KÍs-T th Mikl t (s!alak),

5. ]<ováoh Gyiit y (E.D&sa s)' 6. Bijg B Láézl (E.D zsa sI)' ?. IÚgzo1 Ferenc (E.D zsa)' 8. Algn Í J zsof (Bg}arÍlat}'
9. Schwarcz Gyiirgy (Ozd).

A szolnok megyéi viv &aksz votség 19?4. dec. 8-án szolnokou rendozto II'o. n l t rverserryét, 33 indul val.
végp r dmény:

1. szatmáxi Gyijrryne 1sz.lrÁv1, 2. S os Éva vsc), 3. Regéczi Rita (PEAo), 4. Pádár MárÍa (BsE), 5. Dob-
reczeni Emilia (Bvsci, 6. Eitner Kinga (Bvsc), ?. TbLu z8uzsa (sz' MÁv), 8. It4aryari ÁgDes GtoDIKoT), 9.FaÍkas
Éva (Ksc).



Yugyurorczág II' osztáIyti vív csapatbajnok ságai

Férfi t rcsapat-bainokság: I. SzombathetyÍ Hatadás Vasutas SE
II. SzoLrnoki lVrÁv sr
III. Csepet SC
IV. Pécsi SI
V. S7r&OL
VI. DVTK
Vu. Kecskeméti Sport Klub
VtrI. Szentesi Vasutas SC

El' métk' zések:

I. csoport

Szombathely X 9 - 9 4pont
Kecskemét 1x 1- 0l'
PécsiSI - 9 x 9 4ll'Szentes2-5X0rt

Dijnt mérk zések:

''A'' D nt (1-4 helyért)

Szombthely X 8 9 9 4pont
PécsisI 8xt.42||
Szolnok49X94tr
Csepel 494X2tl

II. csoport

Szolnok X 9 - 9 4pont
DVTK 3 X8 - 0 'r

Csepel - I X I4 tr

szEol,S-6X0rt

''Bt| d nt (5-8 helyért)

KecskemétX 9 4 6 2 pont
SzentesSXS20rr
DVTK 9 9 X 7 4 ',
szEol'999X6il

II. csoport

SzombathelyX2S9Spont
OrvoseglyetemgX996rr
MEDOSZ 8 2 X 9 3 n

VM.E5letért.4 2 7 x 0 ll

''Btl Dijnt (5-8 hetyért)

Sopron X 3 2 0pont VII
VMEgyetért. 9 x 7 2 '' VI
MEDOSZ99X4llV

Az llAtr d nt ben az I. és II. helyet a g,' zeLem és a vereség k z tti ktiltinbség dijnt tte e[. Miután Szombathelynelr
26 gy zeLme és 16 veresége volt, iry 10 pont kiil'iinbséggel Szombathely lett a bajnok, és ezzel bejutott az I. osztátyba.
Szolnoknak 22 glízelme és 14 veresége volt, a kiÍliinbségtehát 8. A bajnokcsapat tagjai: Komatits J zsef, FataLÍn lGroly,
Nénleth Attíla, Laki Tamás, Horváth Lá.szL

@ I. OrvosegyetemisC
il. Szombathetyi Haladás Vasutas SE
III. ozdi Kohász SE

. IV. ciidtill. i ngyetemi AC
V. MEDOSZ
VI. V rijs Meteor Egyetértés SJ
.VII, Soproni MAFC
WU. SZEOL (nem indul)

EL mérk zések:

I. csoport

Ozd X - 9 2pnt
cdtill - x 92 il

Sopron 5 5 X0 rr

Dijnt mérk zésekz

tt4tt pijo1$ (1-4 hetyért)

Ozd X I 4 7 2pont UI
citditli 6X 02 0" IV
Orvosegy. 9I X I6rr I
Szombathely I I2 X 4 rr II

Az orvosegyetemistáli csapa.ta meglehet s biztonsággal nyerte meg a bajnokságot s igy visszakerijJ't az els osz-
t6lyba. A csapat tagjai: Gyárfás Attila, dr. Simo Zoltían, Szab András, Zsoldos Sándor, Gellei András.

Li-1,
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N i t rcsapat-bajnoksásl

Et mérk zések:

I. csoport

Eger X - I 9 4Pont
Ozd X I I4 rt

Szombathely 41X -0 rr

Krmend 3 4 - X 0 rr

Diint mér\ zések:
ttAtt 1;iiqxs (1-4 helyért)

.Eger X 8 5 9 4Pont
Ozd7X010r'
Vasas99X96rr
Kiizpontisl 4 9 3 X 2 "

A bajnocsapat tagjai: Szab JutÍa, Horváth Zluzla,
nyerték et a bajnokságot.

I. Vases SC
il. Egri D zsa SE
III. K 'zponti SI
Iv. ozd lcohÉsz SE
v. TatabÍlnyat Bárryász SC
vI. Szeged Postás sK
vII. Szombathelyi Haladás v$E
VItr. Ktirmodl Medosz TESC

Vasas SC X
Tatabánya 4
Szeged 1
KSI 3

II. csoport

9996
x952
6X 5 -
99X4

pont
n

n

n

tt3tt pi16s (5-s hetyért)
SzombathelyX I 7 4 2Pont
Krmend G X S 4 0 rt

Szeged99X64rt
TatabÍinya 9 9 9 x 6ll

Gy rffy Katat1n és Visy Julia, akik megtebet s biztonsággal

Párbait r c saqgtbajnokság:

Et mérktizéselg

I. csoport

PEAC X I I 4Pmt
Bakony3X40"
Szombathely 5 9X 2tt

Diin]! mérkízések:
tt6tt piipg$ $_3. hetyért)

PEAC X 9 6 2pont
BSE5X80rr
KSI 9I X 4 rr

I. K zponti SI
il. Pécst EAC
III. Budapest SE
Iv. Pécs1 Msc
v. SzombathetyÍ Hatadás vsE
VI. Vasas SC
vII. Bakony Yegyész TC
vlil. salg ta4áníKohász SE
IX. Gy ri Magasépt k SK

tr. csoport

KSIX994pont
VasasOXSZrt
Gyr 5 8 X 0 tr

trI. csoport

Salg arján x.2 1 9

PMSC 9X89
BSE88X9
BEAC 4 z z X

2 pont
4n
6il
0il

1
I

I

I

'tt

rrgrr p6pgff

Szombathety
Pécsi MSC
Vasas

(4-6.hetyért)

X 7 I 2pont
9x94il
42lx0rr

l'c'' Diint (?-9.hetyért)

BakonyV. X I 9 4pont
Satgtarjárr 1 x 8 2ll
GyriM. S I X 0 t'

Miután ebben a feryvernemben nincs'harmadik osztály, itt rott tegnaglobb a nevezés. 14 csapat nevezett. A sz '-
vetség ennek megfelet en készltette eL! a versenyt, de sajnos, a rajtnál 4 csapah a Székesfehérvári Atba B gia, a Ta-
tabárryai Bányász SC, a Spproni MAFO és a sz ntesÍ Vasutas SC nem jelent meg é s Íry nom indult.

116rr 66o6fi6en szoros mé*ozéseket tátbat rnk. A tegizgalmasabb vott a KsI-BsE mérktizés, ahol a BSE Tolnay
M.-Tolnay K-Hunyadi_Gulyás csapata már 6:2_ro vezetett és ebb t a vegztes pozicÍ b t is gy ztesm ker{ilt ki a Ks
fiatat csapata.Abajnokcsapat tagiafu Bene LászL6, Dérres Prlázs, Csiszát Pál és T thGyutra, Mar"osvtilgyi EliÍl.

KálmÍin



I. Junior táiékoztat k
A lVlagyar Viv Sz vetség L974. november 23-24-én

eis napon a n í és férfi t rviv k, mÍg másnap a kard- és
t z <nél volt, ebh.ez azonban bozzájárultaz, hogy ebben

rendezte meg a juníor viv k els tájékoztat versenyét, Az
párbajt r viv k léptek pástra. A legt bb Índul (66) a pár-
a fegyvernemben III. és IV. osztályu versenyz k indutás&ra

ís volt tehet ség.

Junlor n Í táiékoztal

A versenyre benevezett 59 vtv n b l 57 Índul't. A verseny lebonyolitási rendje a ktjvetkez vott:

megálLapitott végs helyezésiik l'áthat . )

II-.! _opor!

I. forduli

II. fordul :

III. fordul :

IV.fordul.l
(kiizépdtint )

7 csoport 6-6 viv val
3 csoport 5-5 viv val
tclvábbment: 3 vív csoportként

6 csoport 5-5 viv val
továbbment: 4 viv csoporionként

4 csoport 6-6 viv val
i.o vábbment: 4 viv csoportonként

4 csoport 4-4 vív val
továbbment: 2 vív csoportonként

A kijz épdiint eredményeÍ:

(A kÍesett versenyz k neve el, ,tt az index-szárnÍtás alapján

I. csoport,

Bogdán pÚzsa)
Tátray (HsE)

3

2

9. Visy (Vasas) 1 ry.
L4. Regéczy (PEAC) 0 ry.

III. csoport

Mészfuos (BsE) 2 g1t.
Székely (BvsC) 2 gir 

^

Gy rfíy
Nyul

(Vasas) 3 gy.
(D zsa) 2 g.

16. Kenessey (KSI)
11. Bakos (HSE)

tYt. c.ew$-

Satlay
Lettnen

1 gr.
0ry.

(Gsc) 3 ry.
(BV$C) 2 st.

L2. Dékány (}IsE)
13. Krámos @ zsa}

Aqbntéí-Yé,ffiedményel

1.. Nyul Ilona
2. Tátray JudÍt
3. Sallay Gy 'rgri
4. Lettner Erzsébeü
5" Bogdfu Andrea
6" Mészáros Márta
?. Gy rfÍy l(atalÍn
8. Székety Andrea

1ry.
o gy.

(D zsa.l
(i{sE)
(osc)
iBvsc)
(D zsa)
(BsE)
(Vasas)
(Bvsc)

5 gr.
5 gv.
5 gi.
3 gv.
3 gv.
39.
2 g.
2 gv.

10. Bozsd<i (D zsa) 1
15. Mura.y (D zsa) 0

S"
gv"

Az eLs hetyért vÍvr:tt hfumas holtverseny:

Nyul. X 0 2 Zgy.
Tátray 4 X 2 Lgy.
Sattay 4 4 X 0g'y.

JunÍgl'Jérfi t{r táiékoz tat

A ver:senyre benevezett-c3 viv bd' 43 jeierrt nrog 23-án reggel a Játáicsarnokban.
A verseny tebonyolitásÍ rendje a kijvetkezeí volt:

I. forduli 5 csoport 5-5 viv val.
3 csoport 6-6 viv val

trI.fordul.i 4 csoport 6-6 viv val
III . fordultrz 4 c snp,ort 4-4 viv val,
(<'ozéfr nt |

1,045
O,BM
0,850
0, 739
C,,538

tolíbbrnent: csoportonként 3 viv
toyábbrnejrt: csoportonként 4 viv
lovébbmq$ csoportonként 2 viv



;

A kiíz épd nt eredményoi:

I- csoport

Decsí (osc)
Laczk (VM)

3ry.
1gl.

II. csoDort

R zsaváry (D zsa)
Rakovszky (HSE)

2gy.
2 g.

i

I

I

I

:l

Jánosl (D zsa) 1 ry.
11. Bárdos (Szot) 1 gy.

III. csoport

Balla E. (VM) 2 g.
Orosz (Szot) 2 g.

12. Zlmonyi (Szol)
14. Iíoltay (vM)

IV. csoport

Németh (Szhely)
BaLLa Z. (VM)

1ry.
1 6t.

2g.
29.

13. Egeni (BVSC)
15. Dudás (D6zsa)

Tábor S.
Decsi

1ry.
o'gr.

(Vasas) 2 g.
(D zsa) 2 gr.

A d nt végeredménye:

1. Orosz Gyrla (Szol.nok) 6 ry.' 2. R zsaváry Sárrdor@ zsa) 5 ry.
3. Balla Zoltán (vM) 3 ry. 1,130
4. Decsi Rudolf (OSC) 3 gl. 1,000
5. La"ezk6 t (VM) 3 ry. 0,931
6. Németh Attila (Szhely) 3 ry. 0,862
7. Rakovszlcy István (HsE) 3 ry. 0,594
8. Balla Endre (VM) 2 g.

Juníor kard tájékoztat \

A benevez ett 54 vív b l' 44 Jelent meg és indult az els táJélt.rztat versenyen. A verseny lebonyolitási rendje meg_
ewezett a férfi t rversenyével.

A ktiz éodiint eredmfu.voi:

I. csoport

9. Het&ryi (D zsa) 2 g.
16. Lévay (Vaaas) 0 gy.

II. csoport.

Nébatd Gy. (HsE) 2 gy.
Gémesi Cs. (GEAD) 2 gy.

U.Dallos (Veszp.) 1 5l.16.BarÍitb (HsE) o ry.

III. csoport

14. Buhrza
13. Ftba

Szab
Varga

(KsI) 1 ry.
(D zea) 0 gy.

IV.csopor-t

j
q

I

I.i

Balatoni
Igaty

@Úzsa) 2 g.
(Vasas) 2 gr.

(D zsa)
(ÍIsE)

3 gv.
1 gv.

9.GémesÍ Gy. (osc) 1 ry.
12. G ra (BVSC) 1 ry.

A dtÍrt véggredményei:

(Vasas) 6 ry.
(HsE) 6 s.
(D zsa) 5 gr.
(D zsa) 3 Sr. 0,962
(D zsa) 3 ry. 0,893
(HSE) 3 ry. 0,786
(Vasas) 2 g.
(GEAC) 0 gr.

10. Horvtlth (Ozd)
15. Btrjdos (BSE)

1ry.
1 gv.

1. Tábor S.
2. Nébat{ Gy.
3. Decsi'
4. Balatoni
5. Szab
6. Varga
7. Igaly
8. Gémasi Cs.

A holtvgsenv végeledménve: Tábor S._Nébatd Gy. 5:1



Junio r p 

^rbajt 
or.}3i é}o ztzt

A 8]- bonevezett versenyz'kijztil' 66 jelentmeg. Anéry fegyveÍnem versenyeikijziÍl eztartott a leghosszabb ideig.
Érdemes áttekÍnteni az Índut k min sitését.

I. o. 9 viv
II. o. 20 viv
III. o. 13 viv
IV.o. 24viv

Amenn5liben tghát ebben a feg5rvernemben is csak I-II.o. viv k induLbattak voJ:ra, a résztvev'k száxna mÍndijssze

29 tottvolna. Ha azonban áttekintjtik aztakis statÍsztíkát ar4ely aItr-IV.o. versenyz k által elérteredményeketmutat-
ja, kideriÍl, hogy ezekaviv k végiil'is csupfui averseny eLfogadhat Létszámához járultak hozzá, min ségi javulást azon'
ban nem jelentettek.

I. forduli kiesett 7

18

II. fordul : kiesett 4
5

III.fordul : kieseit 2

1

trI.o. viv
IV.o. tr

trI .o. rr

IV.o. rr

trI .o. tr

IV. o. rr

A kijzépd nt be tehát sem III. sem IV.o. viv k nem jutottak.
A verseny lebonyoLitási rendje a kijvetkez volt:

Ifordul: 6csoPort
6 csoPort

II. forduli 6 csoport
III.Íordul z 4 csoport
IV.fordul : 4 csoport
(kiizépdtirrt )

A kijz épd n_t eredményei :

L csoport

Cserne (PMCS) 2 gY.
Tary (OSC) 2 gY.

10. T th (KSI) 1 gY.
tl'.lMagyar (CsePet) 1 gY.

III. c soport

6-6 viv val
5-5 viv vat to-vQbEment-csoportonként 3 viv
6-6 viv val továbbment csoportonként 4 viv
6*6 viv val továbbment csoportonként 4 viv
4-4 viv vat továbbment csoportonként 2 viv

II. csopol:t

Takács (Csepetr) 2g"
Magyari (HSE) 2 g.

Forgách
SzamodÍ

(D zsa)
(osc)

2 sv.
2 gv.

9. Remsey (PMSC)
12. Dénes (I$I)

IV. cPoPort

SzanÍszi (HsE)
Veress (VM)

2 gv'
0ry.

2 g.
2 g.

1 6. Horváth
15. Dobi

(VM) o S/.
(Csepel) 0 ry.

L1. Laky
14. Pajor

(Szhety) 1 gy.
(Csepel.) 1 ry.

Ítj. ritty János

A dijnt yéeeTedqlpnvei:

1. Forgách Gyuta
2. Tary István
3. Veress Sándor
4- Szaniszl J zsef
5. Magyari István
6. Cserna Péter
?. Szamodi Zsolt
8. Takács Péter

(D zsa)
(osc)
(vM)
(HSE)
(HSE)
(PEAC)
(osc)
(Csepet)

5. gv.
5. gv.
4. gv.
4. gv.
3.9v.
3. gy.
2- gv.
1. gv.

L,200
L,L67
1,034
0, 690

vr9!or



lfj s gi és serdÜl egyéni ba jnokscígo k eredményei

orsz. ItjuságÍ fiu t r eryéní bajnokság, L974. évÍ decembet 22-ét

1. Hetényi Attila
2. Hajdu Lajos
3. Németh Attila
4. Lévay Péter

1. Balatoni Imre
2. Riba Ferenc
3. Pa1lai Zsolt
4. Yarga J zsef

1. Bujdos lmre'
2. Berek Gábor
3. Veréb Gyiirgy
4. Csillag István

VERSEIVYROL - VERSE }IYRE

A Szolrok megyei VÍv Szaksz v. L974. nov . 24-én Szolnokon rendezte III. o.
pástra. Végeredmény:.

L. Abonyi Sándor (HODIKOT), 2. Gulácsi István (Tszhnikl s), 3. sándor János
Gytirry (Szolrrok), 5. Zsemberi István (Szolnok), 6. Zelei István (Szolnok), 7. G r g
1sz.ivtÁv;, 9. Busa István (Kecskeméti sC).

I

i
I

I

Orsz. Ifjusági leány t r e$léni bajnokság, L974. évÍ december 22_én

1. Sallay GytirgyÍ
2. Gy'rffy Katalin
3. Kenessey I(atalin
4. Vissy Julia

Orsz. Ifjusági kard egyéni bajnokság, 1"974. évi december 21_én

5. Bakos Lilla BHSE
6. Barabás Piroska D zsa
7. Berényi Gabriella BHSE
8. Zsámbéki M nika Szombathely
9. Tolna Zsuzsa Szolnok

5. Glovácz Mikl s BHSE
6. Maholányí ZoItán BHSE
7. Kas Géza Vasas
8. Bart k János MEDosZ
9. Bodoki Ákos BHSE

D zsa
Szolnok
Szombathely
Vasas

osc
Vasas
KSI
Vasas

D zsa
D zsa
Vasas
BHSE

BSE
BHSE
D zsa
Vasas

Vasas
VM Egyetért.
BHSE
BHSE
BHSE

VM Egyetért.
D zsa
KSI
Vasas
Vasas

G diill
Eger
Vasas
Pécsi SI
Szombathely

5. Pusztay Gábor
6. Dudás Erik
7. Bánhifí Péter
8. Remsey Ern

5. Gulyás J zsef
6. Héder János
7. Erd si Zoltán
8. Turner Ferenc
9. Kriszt Gyiirgy

5. Egervári Aliz
6. Hrabina Ágnes
7. Éder Rita
8. P rer Katalin
9. Teg}ei Ágnes

5. Gémesí Levente
6' Chikán Gábor
7. Szatmári Tamás
8. Mach Tamás
9. Mandl LászL

VM Egyetért.
D zsa
Szombathely
Pécsi MSC

Orsz. serdiil egyéni bajnokságok eredményei

1. K bor János Vasas SC
2. R naszéki Tibor BHSE
3. Hajtman Olaf OSC
4. Marton Gyiirgy BVSC

Orsz. serdtil leány t! t egyéni bajnokság, L974. évi decembet 22-én

1. Hord s Katalin BSE
' 2. Sutka Ágnes BsE

3. Ferenci Emese BHSE
4. Nyikos Margit BHSE

Orsz. serdii1 kard eryéni bajnokság, Lg74. évi december 21-én

férfi t rversenyét. 36 viv lépett

(Szolnoki MÁV), 4. Mészáros
fibor (Tszmikl s), 8. D sa Béla

Fejér megyeí VÍv SzaksziivetségSzékesfehérvárott L974. nov.24-én III. o. párbajt r-versenyt rendezett, 18 ín-
dul val. Végeredmény:

1. Hanika (NkanÍzsa), 2. Bagoly (AR), 3. Antonovics (AR), 4. Dudás (Volárr), 5. Gergely (Nkanizsa), 6. Dénes
(osc), 7. T th (Starján), 8. Jandás (AR).

Az Ujpesti D zsa az Etjtv s-utcai viv termében rendezteL974. nov. 30-án és dec. 1-én I.o. n i tiirversenyét,
36 viv indult. Végeredrnény:

]-. DamásdiGytirgyÍ(osc),2. FeLtegi ItdÍk (Csepel), 3. Vadász Éva (BVSC), 4. HalmosÍ Julia (HSE), 5. Nfuel
Katalin (BsE), 6, Gy r Mária (U. D zsa),7. P6d,áx Mária (BSE), 8. Bátori Vera (U.D zsa), 9. Horváth Mária (I].D -
zsa),
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HIVATALOS RESZ

Az LgT4. E\rI, EGYEsÜLETEx xozorr FoLYo ERTEKMEn poNtvERsENY

vÉcrREotvtÉNYE:

1971- L972-
szerzett pontok

1973-
iisszege

5568
3734
2360
2943
L84T
1465

297
24
373
536
2L3
157
L20
163

?0
105
185

79
80

110
55
15

hazai
19?4-ben
nkiizt Osszos@

versenyeken

1. Budapesti Vasutas SC
2. Ujpesti D zsa SE
3. vM. Egyetértés
4. Vasas SC
5. Budapesti Honvéd SE
6. Orvostudományi So
7. Haladás Szombathely
8. Kiizponti Sport Iskola
9. Budapest Sport Egrlet

'10. Csepel Sprrt Klub
11. Szo]noki MÁV sE
12. Pécsi Eryetemi AC
13. Egri D zsa SE
14. ozdt Kohász SC
15. Gt'd lt i EgyetemÍ AC
16. Sa[g tarjáni Kohász SE
1?. Di sgy ri Vasutas TK
18. Pécsi MSC
19. MEDOSZ Budapest
20. szÜoL

TatabányaÍ Bfutyász SC
22. DurraujvárosÍ Kohász SE

Tatai Atlétikai Klub

4510
5306
2301
3396
2334
2050
260

g4

230
LU
346
314
180

74
60
40

L92

2L
130

40

4603
3482
L448
3045
1991
1932
282
301
3?4
371
419
118
140
156

7

70
145

a
55
50
60

1815
1 993
1239
LzLT
L262

731
392
390
327
305
t86
191
183
170
104
90
80
68
63
60
60
50
50

26?3
2485
1495
1.371

481
?L7
45
L2
3?

2A

:

3

4488
44?8
2734
2588
L743
L4á.8

437
402
364
305
206
191
183
170
107
90
80
68
63
60
60
50
50

Pontot szelzett még 50 - 20 k z ttl
HoDIKoT 45, Álba Regia széked hérvár 40, szég dt Postáa 35' oro8bÁzt 8pqrtacus 30, BudaPatt E8yotomi sc 30,

várpatotal BáDyász sc zs, plpai IvrÁv zs' IGcBkeméti sc 25, Na5lkaDizsal sc 20, IiÍEDosz Ki'rboDd 20, Bakoly v6-
géBz IQ 20, soptoli MAl'c 20 és t{yirs5lháza 20 potot

20 pontnál is k vesebbet Bzereztek:

sárospotaki Tanitd(épzai L5, zalaBgets'ze8 10, &ate8 10, Debr ceDi va5utas lo, Béké8c8&bs'1 vátod sI lo,
sopÍoni vaEutas sc 5, Gy li ETo 5 pmtot.

osszeállitotta Klell Kálrnárt

VERSENYROL -VERSENYRE
A DVTK Miskolcon L974. nov. 24-én rendezte megII. o.férfi t rversenyét. 42 viv indult. Végeredmény:
1. Mihalik Lá'szL (HsE), 2. Pakai János (Szolnok), 3. SziLváryi Sárrdor (BVSC), 4. Zsornbor Károly (BsE),

5. GalánthaG1rij357 (Nyire5lháza),6, nmodiJ zsef (Nyire5lháza),7. VaszkunTÍbor (Sárospatalr), 8. So]"tészPéter
(BEAC)' 9. Zsig Lászl (Szentes).

A SMAFC Sopronban L974. nov.24-én III. o. férfÍ t rversenyt rendezett, 29 indul val. Végeredmény:
1. Kemény Ándrás (sMAIrc), 2" Magyar Tamás (sMAFc), 3. Révay ZoLtán (SMAFC), 4.Pát Sárrdor (Haladás),

5. Kosztka LászL (SMAFC), 6. Koltai Zo|,tán (osC), ?. Takács István (Haladás), 8. Fijldvári István (osc), 9.Solymos
Ferenc (Haladás).

A Bakony Vegyész L974. nov.24-énII.o. kardversenyt rendezeLtYeszprémben, 33 indul val. Végeredmény:
|, ]m_reh 

Laszlg (BVTC), 2. I(rrngt J zsef (BVTC), 3. Varju Tamás (KsI), 4. Bauer Ferenc (svSE), 5. Antoni Attila
(Szhely), 6. Imre Lászl, (KSI), ?. Kiss.ren 1svsn), 8. GondaJ zsef (KsI), 9. EperGábor (svsE)"

20



I-2 párbajt r Bukarest
párbajt r London
4 fegyvernem NDK
4 fegyvernem Pécs
t r Salg tarjárt
n itlr Eger
párbajt r Mjskolc
kard H dmez vásárh.
kard Gy r
t r Szeged
3 feg5nrernem Veszprém
3 " I. BudaPest

I' f[. SzombathelY
" III. Tata

tr
tr

'' Iv. Békéscsaba
PárLzs
Párizs

kard Hamburg
4 feg5rvernem Satg tarján

Baranya m.
N grád m.
Heves m.
DVTK
HODIK T
Gy r-sopron m.
Szegeffpostás
Lovassy Gimnázium
BVSZ
Vas m.
Komárom m.
Békés m.

N grád m.
Csepel SC
BVSC
osc
BSE
U.D zsa

nol [or
kard
párbajt t
tr
kard
kard
nol [or
nol [Or

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Moszkva
Torin
Torin

TSH
TSH
TSH

TSH

TSH
TSH

TSH

TSH

THS
TSH
TSH

II. oszt.
III.oszt.
III. oszt.
III.oszt.
III.oszt.
III. oszt.
IV. oszt.
IV. oszt.
IV. oszt.

28-31 Nemzetkiizi
29-3L Nemzetkiizi

(Ifi. vÍlágbajn)
(Ivlartini Rossi)

párbajt r Bern
4 feglruernem I. BudaPost

" II.SzombathelY
rr III. T ata

'' Iv.Békéscsaba
párbajt r Budapest
t r BudaPest
kard Vars
párbajt r Budapest
kard Miskolc
t t Veszprém
t& Kecskemét
n it t BéÉéscsaba
párbajt r Szeged
kard Békécsaba
kard GitdiUl
t r Miskolc
n it r Nyiregyháza
kard SoPron

Mexik
4 feglruernem New York

BVSC
Vas m.
Komárom m.
Békés m.
v.M. Egyetértés
BVSZ

BVSZ
DVTK
BVTC
KAC
Békés m.
Szegedi Postás
Békés m.
Pest m
DVTK
Szabolcs m.
Gy r-SoPron m.

N-Y AC

TSH

TSH
TSH

TSH
TSH

Az 1975. év március havi versenynaPtár

NemzetkiizÍ (IfiihaÍl Savu)

Nemzetkiizi (Martini)
Nemzetkiizi viv torna
I.oszt. (Parur nÍa Kupa)
II. oszt.
II. oszt.
II. oszt.
II. os zt .
II. oszt.
III. oszt.
LovassY KuPa
Kiirzetí serdti.l eryérri

iltl

illl

n

ll
It

7 Nemzetkijzi Eur Pai KuPa
8-9 Nemzetk zi (Rommel)

Nemzetkiizi
vidéki feln tt bajnokság

8 II. oszt.
IV . os zt.

9 I. oszt.
II. oszt.
II. oszt.

1-3-L9 Nemzetk zi (Moszkva KuPa)

L4 Nemzetkiizl Eur Pa KuPa
15 -1 6 Nemzetkiizi (MartinÍ)

Nemzetkiizi (Grand Prix)
15-15 K rzeti Ifjusági

16 II.oszt.
22 Budapest Nemzetk zÍ bajn.
22-29 Nerrrzetkiizi (Hat nemzet ver. )

23 Budapest Nemzetkijzí Bajn.
I.oszt. (Vár. Ifupa)

VNNSBNYN T. - VERSENYRE

A DVTK 19?4. okt. 6-áJt ltr. o' n t t rversenyt r nd zott Mldloloon, 39 tDdul val. végeÍedméoy!
1. Nag .fuíeB lKs|, 2, K|rbicza, zBilz! ' pvTK}, 3. szab n@r (IGI), 4.K s Ág eB pvTK)' 5.KocsiE xataltn

(DVTK)' 6. Bisztray M&ika (KsI)' 7. MÁrkus z6uz8a (DVTK)' 8.vetr b ErzBl (Ks)' 9. Budai Judtt (Bvsc)'

A vM.Eryetértés 1974. nov. 3-át uI. o. n i t rv !8 iryt r ndezett, 59 l4dulqval. végslodm Dy:
7. Sz'&s Zsuzsa (VM), 2. Makat Ilooa (U,D zsa), 3, Budat Gabrlella (U.D zBa), 4. Fereoczy Emed (flSE),

5. Bí' }ota4n (HÍlE)' 6. Kaloosai Éva (t<sl)' ?. Egervárt Aliz (vM), 8. Iirszár N lr (vaBa8), g.Hazal Ka.t8li! (U.D u B8).

A szolbok me8yét viv &ak8ztiv. 19?4. nov. ?-é! I.o.or8z.férfi t rv lseoyt r (rd zstt, 41 íÁtllrllgal. IzgaLE&B
háÍÍnas holtveÍseny után alekult ld a végeredmáy.

1. Basazán Attil& (Bvsc), 2. orczy Gyi'lBy (vM), 3. Balla E. (vM), 4. kor J. (tj.D zsa), 5. É4ei A' (Bvsc),
6. IQda J. Fvsc)' ?. t<ová48I' (vM)' 8. Rakovszky J. (HsE}' 9. Pak&i Gy. (szolnok)'

2L



Mozgáskoordináció és kinesztétikus érzékenység szerepe
szepegi László a vívásban
A kooldináció oredets jeleEtéso: mellércndetés. A témakörben ezen tul elsősortErr összor€ndezést értiink alatta.
A kooldináció Íogalma azonban csak a feEti értetemben 

"gy"é8"s. 
A @\9&!4!E3!e!@!&g! 'az ogyos 1zmok, izom-

csopoTtok összerendez&égét, fiziológiába! a gzinergista és ant4gonista izommükiidés ldogrcldBzeri BzsbáIyozá.Bát ér-
tik. (8) Ezzel €zembeo mozglistánitási szompontból kootdinácló atatt a különböző mozgásfázlsok sorrerdiét, kapcsolódá-
sát, ösazeradézfu ését értjük.

A ktittltböző megközelitési módok iltegráásában na5l szerepe volt a PEligbgligial Íőt€g pedig 'EEggtlEÉ
koordinácló-megközotitésnek ' A má8yarázó elvekb€n béleker{itt uslanis a cél ÍogaLma, ami téliosotr uj ket gória volt,
és ez tohétőséget toromtett a koordináció áttatánoBabb ért6tmezé9érc' schnabel szeÍint| '|Á mozgá8koordináció mozgáa-
cselokvések sorrgttdjét' meghatározott szeTveződé8ét jol€nti, vatamely anticipált célnak, (éÍtelennek) megfetelőén. '' (9)

Mít értÍink kooldináció alatt a vivásban? 'thooTdioáció alatt e vivásbao a kéz- és l'ábErozdutatok vivólag értelm€s és
célszerü összehangolásáJ értjük.t' €28.o. Lukovtch I. ) (12) vivásban a meg{etelő kéz-láb koodináció a taláLatádá8 té-
nyege. szinte azt ürondhatjuk, minét ''felszabadultabban'!' ÍiE8etlénebbül mozog a lábtól a kéz, anÁát képzottebb a vlvó.
És ez nemcsak technikal képzettségre volatkozík. Az a vivó, aki €gy-es/ lábnozdulat atatt k6t-háxom, vary több kézmoz-
dulratot (Vtvólag értélmesen) tud yéíézri' az a leBküLtintiizőbb féladatrnogotdások a technikaila'8 is alkalmassá vállk. És
ez több mint léíyéges!

Á vivás tanitás gorán azonBan a helyes kéz-láb koordináció kistaldtása szinte a légnéhezebb íétadat, aeivel megter
és tanivány szembekerül.A vívás mozgásanyaga annyiaa távolesik WJ,Enis s kezdő vivó éddig mogiÉmoft torméBzetes tnoz-
gásanyagától' olyandyÍra szokatl,an ütemben töTténik e testrész€k úozdulatainak ögBzekepcBoláss, hogy mégvalósití.ea az
első píltanatra szinte Lohetetlerrnek látszik, Bá! a vivómozgások tégkévésM aollr tormészeteBek, méggem elsőboJbán a
pozicÍók megtanuLása okoz nehézség€t, hanem ezek ''vivólag céLszeTült összekapc8oláBa'

Mi okozza ezt' a nehéz'qet? Mtért lehéz egy mozgásÍol5araatbon kmöDböző időben mozdulalokat végézni' ''értolme6''
egésszé koordinálni ?

MÍnd az egyszerü, mind pedtg a bolyotult mozgáBfoljramatok blzonyo8 Plgglg4qgg!€a alapián keÍiilnok ldvitolezésre.
A prpgTam, a mozgáévázlat kialakulásának folJ.amatát iélédlog alig-alig isDerjük. F61eg a programozó t€lrdazeÍ szoÍké-
zetére, mükijdésére, vonatkozó adataiok olégtolcnok. Pedig a mozgásvázlat ldalakuláóá'lak döntő szerepe va'n a mozgás-
ko9rdináció s zempontj ábóI ' Kialakulása függa céltól, a fotadattól, ' lglgPgglb!4$g-anatómiai rondszertőt a 1q4yuu=1'
tőL (8) Á helyes mozgásváztat kialakulása glőf€ltétele a iioofiiüátt mozgásnak.

A pÍogranozó reÍrdszer azonban hasonló olv€k alapján müködik a ktílöÁböző mozgások talnrlása, végzé8e ktizb€rr.
Mégis mi okozza a vlvómozgásoknál a nehézséget?

Mindeneketőtt a s zokatlan kÍiEdulóhely zetek, a poz1ciók.

Mára tégel8ő alaphety?et iB, amiből e mozgá6ok etindulDak é6 ahová mindig visszatétnak, a l'l'lvóá.llásl|aMyira szo-
katlan, hogy komoly feladat é[é áttitja a ''néuromutzkuláriB. anatóniai'' réndszér't. Euúatt podig sokszor elvéBz e kdrkTét
cél, a feladat hrdatotitása. Ezek a mozgások uryanis légk€vé8bé sem íevszhetők'lteÍmészeteBll mozgágo}ilrk. E18ő lá-
tásra, tlbemutátáEra'' nohéz a végrehaitáBuk' bár csak utálzáttal vlló tanrlás e6etéo megnraradla a 1egfoÁto6ebb a gya-

koTlat ritmuaa (belső, alapfitmusa) á kéz-láb koordinációjánek a Titmu8a' éa tgJl kooldioáctóE Bzempontból n gy előDltyel
járna. A bemutatással párhuzamosaD cé16zerü azonban a bonyoluItabb mozgások eBotén a kiÍndu]ó é8 véghelyzetet tuda- t
tositártí. (Lukovich 1. ) (1o) Ezzel us.anis a mozgás 1égzéBo soráI kevésM kell foglalkoztrí és miltdeü figrelem a helyet
koordináIásra iÍányulhat!

kit rés végrebajtása:

1. Vív állás megtanÍtása

2 . A kit ijré s v éghely zetéstek me gi s me rte tés e te rpes z áll ás b l

3. A kitijrés folyamatának megtanitása.

Hasonl képpen ezért van sztikség a viv i céLgimnasztikára is.

Az el'tér' , szokatlan pozici barr végzetL gyakorlatok nemcsak a viváslroz szfÍkséges izmok, irrak
tését szr,lgálják, lranem mintegy el készitenek a bonyolultabb koordináci s feladatokra is.

A viv oktatás hagyományos formáináL a tanitványok gyakran kevés informáci t kaptak a helyes
Lakitására. A fenti meggondotások alapján tehát a kijvetkez képpen tudunk ezen javítanz L/ Lehet leg
táb t indutjunk ki.

2. Tudatositsuk a kÍindul és véghelyzetetaz uj gyakorlat tarritása eL tt.
3. Határozzuk meg a gyakorlat koordináci s célját.
4. A hetyes koordináci érdekében a gyakorlat bels alapritmusáb linduljunkki,

tetiink, a rnozgás lehet leg marad'ion fol.varrra tgg és csak a mozgásf áaisok idoarányain

Azodbalt a hetyes mozgásvázlat ldalakutáBa csak el fettététo a j l koordinált mozgágnek. Ma8a a Erozgás folyt![os
szabe|yozáB alatt áLv a rncfagás menetér l az afÍoren8 pályán álland jetzé ek k zvettténék lnformá4i t. Ezek a' reafferen
informáci k Anochin szerint kétfélék:

- a r^ozgást sz,abályoz , irányit '(az izom, iziileték, b Í) pToprioceptiv rece,ptoTai, amelyek s mozgÁs rnenetér l a
te8t végholyzetér l szolgáltatnak íolyamatos in'romáci kati

nyujtását és er si-

mozgásvázlat kia-
a mozgás folyama-

és ha a tanulás érdekében titemez-'
változtassunk !
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- a végrehajtás menetére utat (rezultativ) reafferens Ínformáci k. A mozgás ery-egy f'ánísát L, végs eredményé-
r I szoLgál'tat Ínformácí t,

Ezeknek az Ínformáci knak az alapján ttikéletesedÍk a mozgás,

A mozgáskoo rdín ácÍ pro blematÍkáj ában a két Legízgalmas abb ké rd é s:

- arnozgásvázlat, a prograJn kialakulása;

- az ÍnformácÍ és reafferentání hatág koordináci s folyamatokra

A két kérdés megválaszolása a koordÍnáci s folyamat megfejtését jelenthetí.

Az eLs re, a mozgásvázLat a kialakulására - az eLfubiekre utalunk. Nem tudunk azonban érdemben hozzász Lní
mozgásvázlat idegrendszeri tijrténésének kialakuLásához, a:rrÍ elengedhetetleniil fontos lenne. Ennek megválaszolása

a

"":d-kÍvtit bonyolult fÍziol gíai, sebésztechnikai és egyéb _ számunktahozzá érhetetlen - kisérleteket Ígényelne.
' Viszonylag ktir:nyebben megk zeLithet! nek látszik a másocik kérdésktjr. A továbbiakban ezt vizsgáLjuk.

Informáci k szereÍre a mozgáskoordináci ban

Mindeneket tt el kell dCxrtenÍ, hogy a receptorok (analizátorok) mÍlyen arányban vesznek részt a koordináci s fo-
lyamatban.

Ebb l a szempontb l ijt anaLizátot jelent s:

_vn
- halt ,

tapintási,
- egyensulyi,
- mo zgásan aLízátot @rogricepto rok) .

Az irodalmi adatok egytintetii tanuság-a szerint mínd az iít teriilet infor'nráciílí jelentiísek. Szoros kijlcsijnhatás rran
ktizijttiik, egymást kiegészitik. (8)

Áhhoz azoÁban, hogy éldiinthessi.ik, ktilijn_kiiliiÁ mityen szeTepiik van a koordináci bon, az egyes teriiletok a:ralizá_
toraít a tt'bbít l fiiggettenlil kell vizsgálni.

Az e|íhíj ÍeiezetbqL látb]k, hogy a mozgáskoordiná4i s Íolyalratban kiemelt j(doAtíjsége van a proprioceptolpk ki.-
bésztéttldrs infoÍmácí inak. Ez az az analizátot, aJletyik a nozgás alatt is íolyamatosan k(i"V'etit ilrÍomláci kat. az
inditott arra, hogy a kilesztétikus érzékelést és a vizuális percepci t - lnint rezultativ reaferent'{4í t - vizsgáljam, a
mozgáakootdi!áct szémpootjáb t.

A kineEztétlktrs érzékelési witte F 1962. (11) szeritrt a kinesztézis az az rzékeléB, amely lévén {z eryén tudo-
mást vesz tésté ek, testrészárék helyzetér61, továbbá izo kontlakci s eTejének és mértékéoek nagyságár l. Magá a
kine6zté6kus étzékélés a szowezeton b ltlli intoroceptiv, &égpedig kiizveLlentil a pP!4999P!l: ingeÍiiletcli h&tásaként
jain tétre. Ez eg/ komplex ÍolJiabat, amely9n belilt logfotttosabb szerep az iznrok fesziilési áLtapotváttozását jel nt
ga&Jtra-aff .éntácl nak va!. & tzmokba lév izomors 3lglg9lil]ug receptoral az izmok mindeq megnyulásakor iníor-
rilá!Í t kiivetlt nek a Íragasabbréndii strukturák feté. Ehhez az lnformácí -lmpulzuBhoz kapcsol dnaka test, ilbtve E

tsetÍ szek helyzeÉríí tnfoÍmát iziItéí inak (colgt leceptor) és a tokszalagok, va|amint a bKiT receptorainak jelzései.
Az g4g!9!PE4!99L sokkal étzék nyebbok, és o6upán az lzom nyujtásakor inditanak impulzusokat. A golgi készliték ellen-
bon extrém nyujtás és bajlttáB esetál jiin 

'n8ermetbe. 
(8) A kiueBztétikuB impulzusok nas/obb !észe csak a gerincvel is

iut eli toíttartáa ÉrabeLyozáBát blziosttiák Íeflex uton.

Máaik Tészlik a Elgg&us llletvé a thalamus vPmagJán ker Bztlit a Daryas.kérog (B.. 1.2'J.) un. szo ratikua
érz tertltetekre jubak el,

Mou4tcastle (1) kutatásaíb l liidertitt, hory az izmok, inak, izÍileti tokok proprioceptoxai jelzik mind a végtagok hety-
z tÉt, Íttbd pédts 4ggégé!g\. jI@yéL

Egyee szetz k bizonJros tiilvéoysz íiiségsket tártak fel sportol kDál a mozgásérzéklet kiatakutásában.

PuEi (1958) (911) 6zerinl:

- a mozgáséÍze<Letok pmtosságá1 az edzés fejl sztl:
- kiil n Be! a l l édzett sPortol kban ér el magas Íejlettségi Íokot a mozgásé|zék|eE
- H.ilibbiiz sportágakba. a szakosodást l Íiigg eÍr fejl tik ld a mozgásérrzéklet pontoBsága'
- a mozqásérzéklet pontossáqának Íeilett6éEe szorcsan i'sszeftiqg a spoltgvakoÍlat technikáiának elsaiátitásá\,at _

a mozgáakészség ki alakulá8 ának tdéj én.

A szakembelek e5liintetíi véloménye, bosl vivásbao a kiÍlesztétikus éIzékenység a sportol viv tudásával egyiitt n ,.
fejl&lik. Á viv peugén kefeszttit is érzékeli ellonÍelét, és azokat a kedvez és kedvez tten jelzéseket, amelyek alapján
alk2'|rn!zz!. a száinára legkedvez bb megotdásokat, akci' &at. Ezek során kinesztétikuE élzéketrysége pontosabb, tÍnomabb
lesz. Kérdés azonban, lDs/ a v'vás miDt speciális tavékenység, iavitja-é szignifikálsan a kÍoesztétllars érzékenységet, vagy
má6 analizátorok Jelzéseivel egyiitt hozza LélÍe a kivált mozgáspontosságot a kooldiná.i s folJ.amatban? Milyen lzerepe
van a mozgásérzékenyésg fejt déséb n a vivás metlett az életkornak? Á kérdések megválaszolásáxa v|zsgálat'okat véEez-
tiink.

(LolyLtjuk)
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VryOHIREK
Erdekes versenyr 1 bozott tud sitást Gábor Tamás, aki mint f bÍr vett részt az UnÍversÍtat Fechtklub lllMarathoni

Viv tornáján''.Férfi párbajt r - és n i t rviv verseny keriilt meglendezésre uglanis a Nlajrra melletti Frankfurtban,

ahol 84 verseny" a párbajt rben és 42 versenyz n a t rversenyben száIlt sikra a dics ségéft az Egyetem hatalmas

tornacsarnokában fe1állitott 21 páston. Reggel 8 rát l este 20 ráig mintegy ]-500 mérk zést bonyolitottak le, ami nem

megvetend fetadatot t&t a versenyrendez ségre. Eredmények az egyéní versenyben:

1. MatwÍejew
2. Fischer V
3. Muck
4. JanikowskÍ
5. Reder
6. BrÍbacsek

Eredmények a csapatversenyben:

POL L4
NSZK 12
NSZK 10
POL 10
NSZK ].0

CSZ 10

gy zelem
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3 vereség
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'í || 55 kapott taláLattal
,? tt 65 rt rr

,l|69rrrr
7lt70rrrr

1.
2.
3.
4.
5.

Len5lelország
Csehszlovákia
UFC Franldurt
UFC Diisseldorf
UFC Miinchen

( MatwÍejew 1, Andrezejewski
(Brihacsek 6, Adam
( Reder 5, Paschel
(Ittel 9, Bohnen
(v. FÍscher 2, dr.Tinhof

Janikowski 4 = 1-7Pont)
Jurka 11 = 27 It

Bartecki 36 = 56 tt

Nemere ZoLtán29 = 6]- ll

Aust 56 = 7L rr

L2,
10,
15,
23,
13,

HeIyreigazitás

Laprrrrk novemberÍ számábarr at|Hivatalos rész'' rovatában k ztjltiik aktjvetkez nég évre kinevezett Mvsz eIn k-
ségi tagok névsorát, s abb l tévedés folytán kÍhagytuk lVlaszlay Lajos nevét. oN.vasd'nk és az érdekeltek szives elnézését

kérji.ik.

YáItozás azIJ. D zsa SC. viv szakoszlá.lyábn.tt

|Jjvezet' keríilt aszakosztály élére Gyarmati BéIa szenrélyében. Cime: 1136. Budapest, xtrI., Rajk Lászl u.30.

Telefon: 295-3TL
Az U.D zsa viv szakosztáIyárurk levelezési cime továbbra Ís: 1067.Budapest, VI., Eiitv s utca LL/a.

.HorváÍh Gyiirgy sporttárs, a ZaLa me5lei Szaksziivetségf titká:raL974. novembet 7.-e alkalmával a megyeÍ vívás
terti'leté,r kifejtett tevékenysége elismeréséiÍl a t'Sport kiváI doIgoz ja'' kitiintetést kapta.

vryo HIRADO a Magyar Viv Sz vetség hÍvata.los lapja. Szerkeszti a Szerkeszt Bízottság. Szakszerkeszt : Dávirl
Sándor.'Szerkeszt : Székelyhidy Tibor. Szerkeszt ség: a Magyar Viv Sz vetség hivatalos helyísége: 1054 Budapest,
Rosenberg házaspár u. 1. Telefon: 114-800; 119-080" Kiadja a Sportpropaganda Vállalat 1143 Budapest D zsa Gy rg5l
ut 1-3. Felel s kiad : Béres TÍbor ígazgat . - TerjesztÍ a ivlagyar Posta. El fízethet bármely postahivatalnáI, a
Posta hirlapiizleteiben és a Posta K zponti }Iirlap Irodánál (KItr. Budapest, V., J zsef nádor tét I., postacim: 1900
Budapest) kijzvetlentil vagy postautalványon, valamint áfutalással a KHI 2L5-96L62 pénzforgalmí jelz számáta. El fi-
zetésí dÍj fél évre: 24,- Ft, egész évré: 48,- Ft. - Számonként kaphat még a Sportpropaganda Jegyirodájában 1054

Budapest, Bajcsy-Zs. ut 36-38. Egyenként: 4,50 Ft.
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