
A MAGYAR vIv szovn rsÉc LAPJA

}offI. Évror,yavr FEBRÜAR z. szÁ*tt

XXXil. Vívo Világbajnokság Budapest IV.
Ismét oltelt egy b nap és megtnt eLérkezett az i9 '-!9$y." Y}ua Hírac1ii olvas j-nak

táJékoztatást adJun[ a vilá.gna jnoks ág et kés zLiIete1r l" Eddígí cÍkkeinkben csak aIra
;; ;íik";i-"Ér-É e_y qII_ I a-rnuix{"91-1"junkr, aTe}y"t.1_V!,*uervezéséve1 fogIalkoz,5k vé-szoritkoztunkt bogY arrÖt a nunKaroJ- }IJunK' aÍÍle_IJeu,1.'D.bátrrvEa 5ÜvE'! rU !c1 !r*l

É;;;;É; uost; t cT.L'xiinkben valam1 ri.Jat szerétnénk nyri.jtani.

Na6yon fontosl bogY a vtv spo_rt barátaÍ tlgyqlerranel-kisérjéry az el k'észiileti Eun-
kákat;-a'á r.sJIáÉÉ'""o}"r"a f onto-qr bogy az érdeklíid k megÍsmerkedjenek a FTE adminiszt-
ratlv -szabáIyzatával 1g.

Iry most ebb I a -rzabá\yb l szetetnénk az érdekesebbeket Ísnnertetn1' és egyben
bozzákaJcsoLni nébány érdekes informácl t"

' -''ÁItalános tájékoztat '
A v11ágbaJnokságok és otÍnplg! játéltok vivil pIogr9m ja a FIE alapszabáIyában s zere*

pe1. Á progiam'8 veríenyszáEb 1'á1I _ 
négy eryéTi gu-négI.csapatvelseny-' a kcjvetkez

iáryo*"ie' t u"ol férfl t r, n i.-! ", parba jt r és kard. Minden 9tres veIsenysu á.mot két
;áb"arátt tonyotitanak Ier'a telJes-piogran azonban nem tehe"b tcbb t1 z napná'l_.

Á vílfubajnokságon a Szerve z Bizottság a tr'IE irc;dával e ryetert sben ery pthen
na pot e ng edé Lyezbet . . .ll

Á.budapest1 vÍIágbaJnoks{g Jutius I1*20 kozott kerii1 tebonycIi'tásra" j-o vt;Isenynap
atatt d I eL, ktk a vírag legjobbJal az eryes feryvernenekben.

Áz eIs napon és a k1lencedlk velsenynapon nem lesa r1ont , az o-qszes tobbÍn viszont
Igen.

Á Szervez' BLzottság két p1ben dé}el ttot iktatott be. Bovldesen kozo].ni tudjuk
naJd kedves olvas inkkaI a részletes, orá-ra kldolgozotL ptograuiot.

Az adm1n1s ztratlv s zabáLyzat a
ÍgényéveL f ogialkoz j.k.

nA v1lágbaJnokságokon a pá-"tok
szá&át egyébként az szabja IIB8I bosy
válnak.

Mlnder pa-qt részére 18 n bosszr1ságu és 8 m széIessQgii L++ n? alapLerij]ebii he.lyet..
keI1 blztos1iant. Ezen betyezked1k eI á szaLráLyos vlvÓpástr- 3' YersenybirÓság, a jegyzíj-
konyvvezet k asztaLa, az eiednényje1z tábla és a vÍvok i.il helyei""

Tájékoztatásu1 1tt szeretnénk eInondanÍ, hogy Budapes ten-1'!grr:t Lissze'gen 21 past
á1I majá a vív k lende]-kezéséIe. Á selejtes k suinhetyéLil 93orgá1 OlimpÍai Csarnok
kiizd tére 80x40 m. Ttt 16 db past kap elLre1yezést' négyes blokkokba' egymás nellett'
rlgy, bory a pá-"tok kijzott kereszt- és hossrlrányban ls kozleked utak }esznek kialakitva.

Az épi.il Korcsarnok ki'izd tere 40x20 m. Itt a kozépdont k lebonyotita.saJa 4 past
kerÍil elheWezésre.

Á Spor bcsarnokban ped1g a dont kcjn csak eff/etlenegy past lesz felállitrla.

Azt blsuem' a fentlek 1s bizory1tják, bogy a szervez Btzottsá8 m'Índen esb.etoségre
felkésztilvel b -tartaIékokkaI késziilt feI a veIsenyek iebonyoIlt8t'áJ8.

kovetkez kben a pástok széwával és a veÍsenyek bely-

száma szabáIy sseyint lega].ább 14 leryen.. ' A prxtok
a ktil nbozo y ersenyeken naximál-isan trány rés ztvev t

I



[ovábbnenve q szabáIyok 1snertetésével' kiiliin részs 8Z *dnln1sztratlv szabáJryzat
foglalkoz1k a VB bLvatalos szené\yeivel'

trÁ YllágbaJnokság rendez l negblvJák a kovetkez nemze koz1 vezet kotl

I. Á FIE eInijkét Ygry annak képvtserí5Jét, akÍ a vllágbaJnokságon eIniik<il, ellen rz1
a DT klfogástalan ntikodését' és esetIeg ellátja a fellebbezés1 blr eág elntikl
tls ztét o

2. Á FIE áltaI' klJel<ilt protoko]-l f n ktit.

,. A Directolre Tecbniquo t kiilfold1 tagJát.

4' Az Elektromos TaláIatJelzés1 Blzotüság két tagJát'

5. Á Versenyblr B1zottságnak a FIE áltar klJetiilt egr tagJát.i
Kés bb a DT_r l ezt lrJa a snabáIyzatt
nÁ Dtrectoire Tecbnique*t a FIE nagy YeIsenyeire áIIltJák ossze

a/ a vlIfubajnokságokra 6 kiiltinbijz nenzet1ségii tagb I' ak1k kijziil esy 8 rendez
oÍBzágbel1. . .'

Végiil Ld,ézzÍ.ikt az adq1n1sztratlv szabáLyzatb 1 a nDlJak és TlszteletdÍJakn feJeze-
tét:

,rA Y1lfubaJnokságokon és az ollmpÍa1 látékokon az 9gyéE1_versenyek gypzteselnek
átadják az éimet, a FÍl ula sz1nli szalagJát és a qiszoklevelét' A FIE szalagJát a baJ-
noksfuokon els helyezést nyert csapatok valanenryl tényleges tagJa megkapJa'

A Szervez' BLzottság klilijn érneket kész1tbet Eranyozott eziistb 1 vagy bronzb l a
versenyszáruok gy ztese1 gzá.má_ra /ewrei az egr.én1 6{ zteseknek' egyet1ryet pedlg az els
helyet- elért csápat va Lanennyl tagJa számáta/ 

' - 
klil<in' ezlist .Yqgy eziistijz tt bronz rneket

a mésodtk, valanlnt bronzérmeke a harnad1k heLyezettek gzámár'a,

Á Szervez B1zottság gondoskodbat továbbl dÍJakr l 1s' az oryén1 vereenyek batodlk
és a csapabvel-senyek neryedlk bely 1g bezár Lagr

Á FrE nNonzetek NagydlJa'' aranyozott serlegé az a nemzet kapJa' amely a legjobb
cjsszeredményt érte eI a kovetkez ponttábl-ázat aIapJánt

Eryéni baJnokság CsapatbaJnoksfu

L. belyéért 10 pont Jár I. holyéért L5 pont Jár2. ir 7 - n - 2. F 10 r{

,. rt 4 T 1. ! 7 !
4. T 1 T 4, ! 5 n

5. 'r á '! J, 'l 
' 

T
6. tt l T 6. il 2 r

A rlNemzetek |tary|rJa'] dtcs ségtábIáJán fel ke1l iintetnÍ a ná^"odtk, harnadÍ\, negyedÍk'ijtodlk és hatodlk belyezett csapato lg.
Á FIE oÉe{ YílgordlJát nÍnden évben a nemzet1 váIogatott csapatok kaPJákr anelyeka vÍtfubaJnoksfuok t r, párbaJt r, kard és n 1 t r csapátnersenyél 

'"goyáitékl
Dár1a kupáJát.nlnden évben a n l t9r eeré9t_vlIágbaJnoka kapJa* Á nonac l nary*herceg által fe1aJánlott d1Jat a férf1 t r eLyénr gyoitei nenzeti'sztive{Áeáe-kapl;1
Áz Árgent1n OItnplar nl?ottság XupáJát nÍlden évben a v1IfubaJnokságok ponfverse-

nyében násod1k belyen végzett csapát kapja.
heIyozés1 sorrerdet b1z* lag-az eIért els belyek-határqzzák meg, Qrye l ségesetén a ná.qodlkr naJd a barnadlk helyek stb. d n enek]...r

.. R9nétJiik'..gLndezek lsmoretében nÍné]. t bb masral versenyz pontszánát ke1l naJdd,sszeadnunk a ''Nemzetek tragrd1Jan Yergeny során* *'

. .-R?.9}liixr e? a táJékozt"!*s,l...9egltségére 19nz kedves olvas lnknak abbanr hogyn1né1 Jobban neg1smerJék az eI késziilei1 nuítát n1uden szakaszái'
Ez ar. adnlnlsztrat1v szabáIyzgt 8 YB*vel kapcsoIatoq nLnden kérdésben ulaJdonkép-per klkcjtéseket tartalnar, aneIyékbez a saervez _B1zottsfunak 

rasaszkodnlc keII.

-f,egkiizelebb1 szá.uunk Y1:9 vÍI*qbaJloF^fu.ro1a!ában 1smét az lit k zben1 esenények*r I ée s Bzexvezésl munkáLatokr r roguih .besiátrolnl.

[ábor István
Fiileky Ándrás



Reszletek aZ uj versenyszabályb l
Áz L9?4. év náJusában tartott uonte carI Í kongrees?TB_Jelent sen. ryegFz1gor1totüa

a verseny_ ktjznen elÉ vetett feg-yelnl vétsé6ekért kls zabott f 1grelneztetéseket'

Ezér Més aá.y oB ,I z B of sporttárs mostkiiltjnclkkben tjs-qzefogla1tan
LsnertetÍ az esres esetekben alkalnazend f15re1meztetéseket és azok érvényességének
határa1t'

Öss zEE oGlAT.,Ó
a \'ersenyszabáIyratban szerepl ki'izdelni vét-qégek

elkvet lnek áaand "f 1 g ye L n e z t e t é s e k r' 1

r. EGY-@BKŐzÉERE /oSÖRTÉRE/ ÉRTÉIrns FIffi

4tr. ée 618, cLkke]$t 'lÁveltj-ssenent poux francblssement volontalre des l1nites
ia éraleg"

An oldalvonalak dzándékos átlépése eseténr_ abb l a célb 1* b'ogy e.vétke-q vlv eg-y talá-
Iatot elkeri'ÍlJcin /nLndbárom fegyvernenben,/r

. i" - Flgyelueztetés "' 2. - EI; isnétl dés es'etén biintet talátat" /A mérk6zés ezzel olveszlthet ./

224-. 412. éq 64}"- clF,kg-]'Tl "Avertissemon pour recherche du corp*o-á-corps''
Testér1ntkezés1 belyaet kereséso /t rben és kardban/r

l. - Ftgyelmoztotés
2" - ELEB 1snétl désr brintetti találatq
Jn _ Másodlk Ísn tl désl btintet ta1áIat. /A mérk zés ezzeL elveszLthet ./

48.. és-Ér?._ c1kLq\yt 'lÁvert1ssemont pour provoguex ou prolonger abusivenent Les arrets
de combatn

A kiízdej-en csalárd célb 1 tcjrtén negáltltása vagy a megáI1ások megb.ogszabb1tása
,/nlnd har on f e grver nomb en./ t

]-n - Flg'yeimeztetés
2, - EtE 1snétl dést blinteÜ i;aláIat /a mérk nés ezzel elveszíth,et /.
1. * Máeodlk lgmétt dést e Yelsonyb l vaL k1zárás.

6Q7.-éF, 647. ${Ekelyr 'lA"'er gJ-ssenon poul cbercb'er á favorlser un adversaiIe't
Az ellenféInek tijrtén kedverée szándéka esotén ,/n1ndháyon fegnrernemben/l

l. _ F1g_yelnae ztetés q
2. * lsnétl aés esetént 8 Yelsenyszá-mb l va]_ kirárás.

697,. s 6*tr, q1klielxi 'lÁvertÍasement pour avoir profité d'une col1u-q1on't

Az ellenfélle]_ t rtént negesrouésb 1 származ hasronélvezet esetén ,/m1ndhárom fe&rver-
nernben,/t

I. "- Fi5yelneztetés"
2. * ts btI dée esetént a YeÍsenyszánb 1 val ktzárás.

a3:-És Fi4. _qÍ-EFgLvt 
t'Ávertlsseueut poul qu1tter Ia plste sans autorlsatlonll

Ea a n rk zés félbeszakad, uert a versonyz az eln k engedélye néIki.il .e1bagyJa a pilqtot
/5 fesryernem/t

I. - F16ye1neate ás4 '

2" * EtBt' tsnétl désl bíintet talátatí
1* - ásodLk j"snétl désr a versenyezánb l vat k1zárásr

F57-.'síFkelrs- WÁvertlsgement pour uno fau e contre Ia dlsc1pline't
Á feryelem etIén elk vetett mÍndenfaJta vétség esetén /anlkor a ver'qenyz megtagadja az
elntiknek va5y máls hívatalos személynek az azonnaLl engede)-mességet,/ - n1ndbárom fery_
vernembent

I* - Fl5yelmeatetés.
2, - Els lsmétl désl biintet taláIat'
,, - MásodÍk Ísmétl désl a Versenyszámb I val

]net Í/
k1rárás . /Ezzel a mérk zés elves zLt-



10. és 640/2. ég ,. clkkeIyt 'rAvettÍsgenent pour couverture ou protectlon de la surface

Az érvényes ta1áIat1 feliile
t rvlvásbant

valablen
takarása Yagy fedése a fogyvertelen kéz vagy kar áI aI'

Az elektronos felszerelés bárnely réezének a negér1ntése a fegyvertelon kézzelt
l. - Flryelneztetés.
2. - EIs 1snétl dés t biintet taláIat.
1. - M1nden riJabb lsnétl dés eseté!l btintet taláIat.

Ilyen biintet taláIattal a nérk zést nem lebet eIveszlten1. Á biintet találatokat va6r
|aozzá kell adn1' vsry J.e kell vonn1 a vétkes versenyz eredményéb I.

28. és 64t,&. cÍkFelyl ''Ávert1gsenent poul enlevenent du nasque't

Az eIn<ik l éIe ének kÍnondása et tt s1saklgvétel esetén /ntndhárom feryvernemben/t
I. - F1ryelneztetés. '

2. - E18 ísnétl alést biintet találat.
J. - trllnden Jabb lsnétl alés esetént bÍintet taláIat.

Á biintet taláIatokat vagy b'ozzá' ke]-l adn1 vagr le ke].I vonnl a vétkes vlv erednényéb l*
Ilyen biintet taIálattal a nérk zést nen lehet eIveszlten1'

II._pG]:. FoB4IT4RA.,. oSAP4TTA]ÁIKpZqRÁ yÁGI Á KÖzvE[T.Eg

r rnsÉsEs . vEnsa}rr ffi nFŐ,zÉsB rn n. ÉFrÉ ryFs-r Tg}p,s, n p-lÉsqr

}0. és 64O/t. c1kkeIyt 'lAvert1ssenent poux utlllsat1n de la naln ,/ou brae/ non atnén
A' feg]rver elen kéz vary k'ar szabáIytalan basznáIata es"etén1 védekez vary ánad akct ban
,/m tndbar on fegrvernemben/r

1. - Fl6yelneztetés és a vétkes vlv áItai eeetl-ogesen edott taláIat negeennls1tése-
2. - EIs 1snétl dés eseténl biintet taláIat és a vétkes által _adott ese 1e6es talá-Iat megeennLsltése.
1. - Mlnden írJabb 1snétl dé-q eseténl b ntet taláIat és a vétkes áltaI adot talá-lat negsemmisltése.

Á mérk| zés 1lyen biintet taIáIattaI eLveszltbet t

21. és 648. c1Fkelyt llAvertÍs'qenen poul Ie ma ér1eI'l
SzabálytaIan fegrverzet és felszerelés n1att ,/n1ndhárom f egtrvernenben,/t

2V:A'1t' glkk.LYt 
L: r il*il:t$"ílfrluí;nétett el fordulása eseténl bÍinte találat"
,. - BárneIy b'1ba uJabb el forrlulása eseténr bi.intet taláIat'

aá]. éE-6Í8,/b c1kkelyt ''Ávertlssenent pour nÍee aB contact d'une partÍe non lsolée deT--- I'alne avoQ le llastron nétalliquol|
T rvÍvá-qban, a feg_yveI 8zlgetele len részének hozzáérlntése a fém nellényhezr

I. Az Ílyen n don esetlegesen adott találat negsennÍs1té-.e és a vétkes flgrel-
mez etége.

2. Els 1snétl dést az esetlogesen adott találat negsenrnls1tése ée bÍintet ta1áIat
a véÜkge terbére.

,. Másod1k 1snétl dést a Yerselyszánb 1 val kl.zfuás.
,/Á bÍin et taláIattal a mérk zés elvesnltb.et ./

2}0. és e35-. clkkelyt nÁvortlssenent pouI une touche 1ntentlonnelle en debors de
ItadversalteE

r 1p9n és_párbaJ rben'.szárdékosan t 8Z ellenféIen k1viil más helyre sz .rnI /téayLegestaIáIat elkeriilése céIJáb 1,/t

}' - FÍgyelneztetés'
2. - EIs lsmétl dést brintet taláIat.
,. - Masodlk 1snétl alést btintet találat. /EzzeL a nérk zés elveszl'thet ,/

604. és 654. _c1_kk'gJyl "Ávertl.ssenent poul !o! préaenta 1onn
Ea a vív ez eInijk e].s felsz lltá^qára nen Jelentkezlk, anÍkor a nérk zése gorra kerlil.

I' - F1gyelneztetés.
2l - EIs 1smétl dést biintet taláIat*
1. - uásodLk lsnétI dést a Yarsenyszárb l va1 klzárás.

4



I'
i

Es a vlv két kÍfogástalgn áIlapotu fegrver /ew tartalék fe1yler/ néIkiil Jelenlk meg
a pástont

1. - Flgyelneztet s.
2. - rstétl dés eseténl biintet találat.

645. c1kkelvt ''ÁYertlssenent poul acte vlolen n

I. MLnden szabáIytalan norgás vary elnozduláe k vetkeztében létreJijtt er szakos
cseleknény, ninden olyan .akcl ' 

ane\ret az eln k Yeszér.yg!nek.ltét /pL. leroban
tánadá-q, á e\y aE erysnslily elvesztését ldézl eI , brutálls vágás Yary sz rás/
* n1nd báron feryvernenbenl

8/ - Flgyelneztetés.
b/ * E]_sa' 1smétl dést blintet taláIat.
c/ - MásodLk l-qnétl désr a vgrselysaánb l val k1zárás.

2.'tÁYertlssenouü pour coÍps á corps pal brutallté tntent1onneILe'l
Szándékos brutalltással''corps-á-colps'' helyzet el Ídézé*se esetén /pásbaJt r_
ben Lal/ - a klizdelen folyanán a narkolattalí a gombbal vagy a ko-oáttal negtitni
az eLlonfelett

a/ - Flryelneztetés.
b/ - Els 1snétl dés eeetént a versenyszánb l val kizárfu.

,,'Ávertlssenent pour une flecbe en bou-qculant't
Áz elLenfolet felriik leroban tánadfu" esetént

a/ _ FÍ.gyeIneztetés"
b/ - EIs 1gnétl dést az llyen nn don elért taláIat negsennL-"ltése.
e/ - Másod1k 1smétl désr a Yelgenyszánb 1 val klzárá-q.

4. ''Ávertlssomen pour acte vlndÍcattf!
An ellenféIIe1 szemben1 bossz 'áIr c-qelekedet esetén /pL. brutál1s vágás vasr
sz ráB, kardvÍ.vásban szándékos vágas érvénytelen feIriletre/:

a/ _ F1gyelne.ztetés után vary ftgyelmeztetés nélkiil /az elnok negltélése
azeyLnt/ a versenyszánb l val k1zárasl

Mészáros J zsef

UNBESZAUIOLO
,Iunior párbajt r verseny Genovában

. fryolcad1k alkalounal rend.ezte.n9g Genova városa a 't0egare PonpÍl1oll en1ékvetsenyt.8 busr éven alull párbaJt rijz k szám'áia. Ebben az évben Ísnét emelkedott 'a' ioáoroÉ-iéü-az$.nat !1Eone8y*9IF?ág }o9 Ye.Tsenyz ja-28- csoportban kezdte Ine6 a kiizde1neir-e; iit for-dul ntán alakult k1 á hetos dijnt r'"1y k1emélkea naryar;unior s1kárt noíottlForgács Gyula negnyerte a versenyt.

'}?Í?'y:-I3,/,,#,.,Zxky'73Í.f,,1;,\'i"#*:Z/,/**7?,,,$ií.i3|Íettr/-a!aaz/.s lpTL/oLasn/' Host a d1szes ozlist serIegre felkeriil az elÉ nagyarr F rgá s néve-is.-

A^ - {'=qe$ag=5!}ggllg*$ .Forgács Gyu1a, Bene T,ászI , Veress Sándor, Tarl TstvántB a csapat YezetŐJe; Bfuány Arpád.
Kén-yelnes utg4ás után, szonbat délután léptek pástra vergonyz 1nk a nemzetkcjzlvá-"ár v1v cearnokká slakltott pavllonjába1. A vereeiyblr sas."rnbÉer a naru;k-G ior1smert DeIflno és R'Merq1er urak volták. Á verseny népszeriiEége és xriÍsBáoá"_tirosáJt'-lan lebonyo]-Ltása azonban a% Índul k nagy szfuna niatt-neglehe[ sen vontato t volt.



Á veTsepy .grognénygi

T. fordull

II. fordul

III. fordul

IV. forduL

V. fordul

A dont végeredményet

/L6O Vozott/

/a+ k z Et/

/+a k zott/
4-es csoport

/z+ u zott/
4-es csoport

/L2 kozott/
4-es c-oopor

Forgács
Veress
Bene
Tarl

Forgács
Bene
Yeress

For grác s
Vetess
Bene

Forgács
Vetess

Forgács

4 y zelemnel
4n
4T
2n
6 gr'zelennel
4ti
1ll

1 gy zelemnel
,*
rtt

továbbmant
n
,t

klesett
továbbnenü

n
It

tov ábbnont
It

klesett

,t
gy zelenmel továbbnent

" kleeett
gÍ' zelenmel továbbment a dijnt be.

I. Forgács Gyula
II. Eiigstriiu

TIf. Rlboud
IV. Bohrnann
Y. Bolsse

VI. Houguenade

/nagrar /
/sléd /
/trancLa /
/ny. nénet/
/trancLa /
/ÍrancLa/

4 gf zelen
4tt
2n
2n
2n
1ri

2L/2O lndex
20/22 il
LB/22 il

Á boltverseny eIedményel Forgács * Eogstriim 5z4

l3

Versenyz Ínk teljes1tnényét értékelve' meg kel1 áIIapltan11 bogy kétszeres Juniorparbajt rbaJnokunk, Forgács Gyula' dtint re esélyesként érkezett Genovában nég1s régon
látott keIlemes moglepetés volt az az elszánt' nagablztos Yersenyzés, anelber az els
heIyre tort és azt neg ls szerezte.

Bfu tecbnika1 repertoárJa még b vltésre, olykor-olykor t lfliitott Ideget fegyeIme-
zésle szoIulnak, olyan elnytibeÜetlen f1z1kai er veI és határtaIan ijnb1zaIonnaI rendeI-
kez1k, ameIy nanapság legínkább blányzlk a Jun1or nez nyiinkb I.

A versenyen 28 nérk zéséb l 24-et megnyert és teljesÍtméryét az oIasz Yersenyren-
dez k sz1narany érenme1 és ezlist -qeÍleggel jutaLmazták.

Veres.o Sándor a IegJobb 24 kozé juto t. Bá'r 4r2_es vezetésr l veszite t a tovább_jutást Jelent agsz ban'a francÍa Rlboud eIIenr 8 Ye!'eetry során tobb alkalonmal szlv s-
ságávaI' koncentráIni tudásával j benyomást keltett. Ttilzottan pa-<szlv és gryoldalir
Üakt1káJa azonban határt szabott eredményességének.

Bene Lilszl ' akl az e1mrilt b napokban katonaÍ szolgáIatct telJes1te t' Eellt tudott
elre a versenyre formába kerÍiln1. Bar nary akarással ki.izdott' vlvá-qa mexev volt' foko-
zatosan lelassult és rengeteg passzét sz rt.

[arl István csal dást okozott. Ea gy tud v1vnl, mlnt az els haza1_ táJékoztat n,
akkor az eI nérk zéseken átrághatta voIna nagát. Iff vlszont eIe sorban pszlcblka1 gát-
lások nÍattl ná.r az eIs fordul ban elbticslizott a nez nyt l.

Á versenyr l eImondbatJuk' bo8y szakna1 értéke lgen lt $l ELq sorban áIl képesség1
pr ba a javáb l' híszen velsenyz lnknek srokgtlan feladat a kétnapos utazéuq u án a
százhatvanas mez nyli Yelseny ijt eI mérk zéee. Máeodsorban 1tt aláIkozha nak flataI
parbaJt riiz 1nk at, olasz é8 francla Jel1egi.i techn1kákkal' neIyek ebben a korban nég
sok neglepetést Jelentbe nek.

A franclák példáut népes' 15 f -q kiildijttséggel érkeztek, sz1nte valamennyí vlv Jukfranc1a ngrkolatta1 vlv és kltiin en sz rnak karra. A olaszok els sorban átlagon fe1til1
ryorsaságukka1 Iepték neg elIenfeIeiket és szlnte a7, eg sz nyugat-eur pa1 mez nyr I el-
nondb'atJuk' hogy flataI koruk ellerére nary nenzetkozl rut1nnaI Iendelkeznek.

Van tehát mlt tanulni, apasztalnl ltt é-q Junior parbajt roz lnk ereJét dlcséri az
a tény, bogy Gelley tavaly1 iit dtk^^belye ltán t 9Z idén a másod1k neklfutásra nár naryar
vlv neve kerlil a nOoppa d1 Genovan eddlgl ry ztesel nellé.

Barány Árpád
a kÍirdiittség vezet je

6
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A Mwar Vívti $zÍivetsgg 0ls0 táist'u[tat YgrugnysÜrnnata

rÁBuar n

L975. Január 6-án s Játékcsarnokban 65 v1v lépett pslrg.^F blrák voltakt $o9|_"ivT1bo! il-arl zoxary ÁntaI. Á kcizépdiint négy 4-"es csoportJáb L 2-2 vÍv jutott dont be.

4.- qss)Pot,t

Feryv es t dr . /BVSC /
T bel- /os /

A Etjzépdiint eredgénye

II. csoport

Kulcsérr /osa/ 2 Ü.gulrgi_ _/\I.D zsg/_ ? Wz
Pap J. /BVSC/ I sr.[erék dr. lEsE/ 0 gy.

IV. cEopsrrt

Székely N.D zsa/ 1s.
! gitE E._dI .BH$E/_ f ry:
Erd s S. /BYSC/ L gy.
Mu," kov-q zky tT .D zsa/L gr.

A dcint táblázata

Eorvátb
Kancz Ler

j g!"
L-ry.
rff.
1ff'

,8,2-ry.
1ry'0ry.

tr* lT,D6asa/
/T $ zsa/

III. csoP,oE!

Os ztr lcs /OSC/
Eolcgogas _/EE$EL - -Kelenen N,D zsa/
IlLás fi.D uaa/

Sportkiir Név Sz Kapott taláIatok
21456

BESE
II.D zsa
Ü "D, zs a
osc
RFSE

0sc
0sc

Kolcronay Ern
Gelle1 IsbVán
Székely ZoLtán
0sztrlcs István
llor k Ferenc dr"
T be1 Endre
Kulcsál av z

1

2

1
4

5
6

7

5

5
n
2

5

5

5

orl
55),-
r02
411
tr45
I4
55n

5
5

5
n
5

5

,

2

n
4

)
2
4
1

tr

5
2

,
5

5
tr

Feryvesl dr* a Kolcuonay ellen1 cs rte utol-q taláIata k zben negsériilt
és v1sszalépnl kényezer[ilt- Á f bÍrák kett s tábl.ávaI f olytatták a
velsenyt.

A d<int vQgergdn,é.nyg

I* SaékeLy Zoltán
rr. Osz rlc-q Istvár:

TII Fenyvesl Csaba dr"
fV. Kolozolay ll:rn
V. T bel Endre

VI. Tiir k Ferenc dr.
vII. Kulcsá:r Sándor

vrII. GelLe1 I-qtván

/lJ,Dozsa/
/osc /
lBvsc /
/BHST/
/osc/
/BHSF./
/osc /
N .D zsa/

6sn
6 gy.
4 BY.4 sÍ.
1gy.2 gy-
r gv-
0ry.

rx"
X.

xr.
XII.

XIII.
xnr.
XV.

xyr.
Á bo].tveraeryben székeIy

Kancz Ler István /'U.D6zsa/
Mus kovszky Gábor /U .D zsa/
Erd s Sándor /BvsC/
Horváth T"á-qzL /a.D zsa/Ilífu János N -D zsa/
Pap Jen /E.[SC /
Kolemen Péter /1J.D zsa/
Terék Sándor dI. /BH1E/

JtJ-re ryert 0sztrÍcs ellen'



rÉnpr rŐn

Lg?5. Január 18-án a Játékcsarnokban 68 vlv lndult. F blrák vqItakl dr' Ba1thauár
LaJos és-arl Felkay Ándrás. A kijzépd nt t négy 4-es csoportban vlvták. 2{ versenyz
jufott a diint be.

Á ktizépdiínt eredpénye

I. csopol!

Hasszán
Marton

/Bvsc/ , ey.
ffJ.D zea/ 2 6r.

IIs gFg,pgr!

Szab A. ffJ,D zsa/Czakkel /Y.\eteor/
1 8Í.2 g,

Kovács Gü ' f:[asas/
Koma tits- lElz onba the1Í,/

III. cegport

Kovács letván fY,Mateoy /
Szab S. ffJ .D6ze a/

T
0

,
2

1
o

,
2

Ü.
9.

S.
EÍ.

Kanuti 1.
Soltl

II. ,c,soloÍt
Sonodi
Ándráet

lBYsc/
/BE$T,/

ffJ,D6usa/
fÍ-asas I

8Y.
S.

S.
6Í.

Pap Jen IBYSC/
száu Is ván /3{I$E/

ft.Meteor/J. dr . /F.YSC /
1
o

t
0

8J.
8,

Denéry
Kanuti

8Y.
ff.

Á diint tábláza a#

Sportkiir Név Sz Kapott taláIatok2r4567
lI.D zsa
U.D zsa
U.D zsa
II.D zsa
V.Meteor
Vasas
BVSC

Y.Meteor

Sonodt T,aJos
Marton Istvá!
Szab Trász 1

szab Sándor
Korács 'István
Ándrást Gábor
Easszán ÁttíIa
Czakkel TsWán

,
5
0

5

5
4

5
tr

2
I
2
4

,
5
tr

o

0

,
4

4
2
tr
2

5

5
L

5
4

tr

5

5
4

5
4

5
rl
5

5
5
4

,
1

B
4
2

5
5

5

5
tr

5

5
5

5
5
,

tr
2

5
2
4

5

5

1

T

2

,
4
5
6

7
I

Á dfint végergclné_nye

I. Marton Isbván
1I. Czakkel István

III. Szab Sándor
Iv. Kovács Istvá!
V. Sonodl TraJos

vr. Szab LásnL
vTI. ÁndrásÍ Gábor

\rrTI. Easszán Átt1la

/T.D zaa/ 6 gy.
/YrMeteor/ 5 sr,
/lJ.D asa/ 5 g.
fY.Meteor/ 4 gy.
fiJ.D zsa/ , gy.
71I.D asa/ 1 8Í ,
nasas/ L gy.
/BVSC/ 1 gy.

Tx. Kanutl T'áazL6
x. Dernény I,ászl

xI. Kováss $rulaXII. Kanuti Jen dr.
XTIT. So1t1 Ánta1
XIV. Pap Jen
XV. Szab II. Istvá!

wT. Komat1üs J zsef

/BYÉa /
/\,Meterr. /
tYasas/
/BTS;C/
/BilSF./
/Fl.'rsc/
/BHS3,/
/Szombathe Iy,/

A Szolno 
"ffi:Í:'"t 

két
o1lnpTÉil_T-ffi
28 v1v lndult. A dijnt ben 't s holtverserry után d lt eI a gÍ' zelem. YégerednénytI. Nedéczky Gytirry /wsc/r.II* Szonov Sándor /Qaepqy1, III.-Ímreb trászI ÁakoniI. Nedeczky Gy r.ry /BYBC/t.II. Suonov Sándor /C.aepeL/, III._Imreb láezI Áakon} Vegré
I!: B.Nag1-|ái-l6iorno'.51 ÍÁv,/!-y. 9ápr ZoLtán-Fryglr.'vI. Pakal W r g /s"áinoti ilLT/;
I. Nedeczky wfugJ. /wBc/| -II. slo oY gá.nd or ,/Ceepol/' lII. Inreh_ !áez r ,/}rlo!y YerÍés:,í.Iv. B.Íery Pál /slohokt ILY/, v.8áp1 zoltá! /PE^c/, vI. Paks{ BiirEr /Blolaotl ltf,/.VIT. Dr.iE r k X'erenc /]í:SE/
4l . g.-tg d/ :qL , vav-gvA4 EIl 

' 
Y. vBPr gv-vclr]u l LtEL\rl 

' 
Yr. ÁClB.GlÁ \.{JvItLÍ ls)alt'LLlvVII. Dr.iE r k x'erenc /]f:sF'/t VIII. Kaiser LászL t]í;sn7, TÍ. Árdey Eari'á-/DYW.F btr r Szent1stváry .T zgef.
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L9?5. Január I9-én 68 vlv kezdte.e]-'a versenyt a Játékcsarnokban, Kárpát'1 Rudotf
és T1ííí-gáí -i!liíaÉ-kálryitÁ*Áv"!-_+ !égy kilzépá ,nt b 1 alakult kl e nyoIcas dijnt .

Kovács bamás betegeége nlatt nen lndult.

Á kiizéPdQnF eredqépyg

I. csoport#

GerevÍcb P. /Bysa/
Nag Zs. dr, /BSft/

2 g,
2 g,

II" csoport

Ged vár L N.D6zaa/
Kocs ls I. /ffiSF,/

,s.
2 w.

llorday
Gel1ért

IfI. csoport........'...'........-

Mar t
ilébaId R.

/Ifr:SF,/
fvaaas/

IYasas/
/"'FF.E/

0
o

2
z

Sr
ff.

S.
8Í.

Eanmang f{asas/.
Yarga E. fYasas/

fV., csptroT!

Kovács Á. fvaaas/
!ÍoravcsÍk dr , /Yasas/

1
0

2
2

gy.
8Y.

8Y.
S.

Kiirntic ry
Eábor s.

7lJ.D nsa/
lYasas /

Fr bllch P.
Néba Id Gy.

/BHSE/
/BHSE,/

0
o

sÍ.
S"

T
I

Ü.
8Y.

.A ds'nt táb}égata

Sportk 'r Sz
apott találatok
,4567

Vasag
Yasas
Ynsas
II.D zsa
BSE
BEBE
xrvsc
BESE

!{ar t Péter
Kovács ÁttlIa
dr, Moravcglk Endre
Ged várí Inre
dr. ilagr Zsolt
Kocsis Inre
Gerevicb PáI
Nébald Rudolf

5
2

5
2

5
5

,
n

4
5
5

,
5
4

tr

5

2

5

5
2

,
n
tr

4

2

,
5
4
n
5
2

4

5

5

5
t]

5

5

5
(

1

0
tr

,
2

1
,
t

5
EI

,
I
5
5
2

5

tr

,
5

,
5

5
q

4

1

2

)
4

5
6

7
B

Á dijnt vággJ:edqérye

r. Ged várÍ Inre
II. ![ar t Péter

TII. Gerev1ch PáI
rYt Kovács Att1la
Y. I{ébatd Rudolr

VI. Kocsls Inre
VII. Nagr Zsolt dr.

\rIII* Moravcslk Endre dr.

/ll.D asa/
tVasaa/
/BYsa/
/Yasaa/
/BFF.T,I
IBHSE/
/usn7
fYasas/

7 B!,
4 8Y.
4 gY.
4 8Y.4 w.1#.
2 gy.
o gy.

E. Fr hllcb Péter
X" [orday Kálnán

XI. Eannang Ferenc
XII* KtirniSczry Csaba

XfIf. Yalga Karoly
XIv. Nébald Gyiirry
xJtr. Gellért Mtkl s

xvl. Tábor Sándor

/T',HBT,/
/tsEffi/
/Yasas/
,N,D zsa/
Nasas/
/BHS.E/
tYasaa/
/vasas/

Á Csepel SC 1974.
hatos
IY. Vtllány1 /CsepeL/, V. Dér í /CaepeL/,r' blrákt Karágson T.áeil 

' Zalaváry LaJos.

b
,t
YI.

52 índul val. A diíntIrI. Sárfalvl /CsegeL/,
t rerdezetrosJrcgE6 /Qsepel/,

Dlera /A.D zsa\/,



nŐr rŐn

L9?5. Január Zo-án a Játékcsarnokban 82
T-,á;qzL és rilry János f bl.rák 1rányl ásával'
és 2-2 versenyz Jutott a dcínt be.

Á k z p9iiq!{ oledBénvj'

vlv kezdte el a versenyt, dr. fedoclky
A kiizéodonÜ t né6y 4-<s ceoportban vÍvták

I. csoport_

B bls /BYSC/Tátray /BH$E/

R nay I. rtJ.D naa/
Sas /\LMeteor /

IIf. csoport

Re.l t /II.D zsa/
Száray /Y.Meteor /
n"Ju"v- - TnrscI - -
Gy rffy Nasas /

II. c,soport

ilyu1 yT.D zsa/ , W.Tordael /V.Meteor,/ 2 gy.

r"p"-a"av -Ávsc7 - -- -I-g;.
Károlyf1 /Tf.rsc/ 0 gy.

{V,. csepott

,
I

í
0

2
2

o
0

8Y.
9:
Sr
ff.

ff*
9v:
8Y.
So

29.,
2 W;
o gy.
ory.

Maros IBYSC/Szolnokl yT.Dlnaa/
É--

Eorvátb Za, /Yasas/Kada /E{.SC/

Á diint tábláza a

Sportkiir

,0r444
241414
84444L
ztr4442
0ztr2r0
,14Er23
0244tr2
44444tr

4
tr

4

1
4
l_

4
1

tr

,
4

4
+

L

t
1

I
2

,
4

5
6

7
8

U.D z.qa

II.D zs a
U.D, zSa
HSE
BVSC
V.Meteor
V.Meteor
BVSC

BeJt Ildlk
Szolnokl Márla
Nyul Ilona
Tátray Jud1t
B bís Ild1k
Tordas1 IldÍk
száray Márta
líar os }Íagda

4 dijn!í*vége{edgéqvg

l.
II;

III.
IY.
V.

vr.
YlT *

vIrI"

Tordasi IldÍk
B bls Itdlk
Száray Nárta
Szo1nok1 ttíár1c
ReJ t rldlk
Tátray Jud1t
Maroa Magda
l{yul fl-ona

/V,Meteoy /
/wsc/
/Y rMebeor/
/T.n zsa/
1\I.D asa/
/BHSF'/
/BYsa/
N.D zsa/

6
5
4
4
,,
2
1

9.
S.
8Y.
87r
8Y.
8Y.
8X.
sÍr

IX. R nay lldlk
X. I{ecse} Katalln

xI. Kopced.ndy IÍár la
xII. Kada Ágnes

XIII. Sag líá:ta
xIv. Eorvátb Zsuzsa
XV. KároJyfl Ed1t

XYI. Gy rffy Katalln

llJ.p zsa/
/BYsc/
/wsc/
/Bvsc/
/Y.Meteor/
lYasas/
/BYS9 /
/Yasas/

*x'l

Áz elso-,táJékoztat versenyek r vÍÉ kllPlká.la
A versenyz k naryréazt nég nen érték e1 IesJobb formáJukat. Ez vonatkozlk els sol-

!"o a válogatottak k ziil Kulcsárra' Schnl!tre' Eid q sándoira, a két KanutÍ testvérre,
Pap Jen're, Eannangra, R nay IldÍk ra és llaros MagdÁra' B1zta fornát ér el vlslonü"
Osz r1cs' Marton' Czakke]. és szab Sándor' valanln Ged várl' ToxdasÍ és B bls. KÍ.ílijniL
8en Ged vár1 tiiretlen feJl dése bÍzta .
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Á kijvetkez szonbat-vasárnap nár léryegese,r kedvez bb 1d JfuástzaJlottak le a n 1 t r, jun1or és a kard' Jun1ol-vefaenyek. Ferl"bery
gépeket, tjsszesen 40 kii]jr Id1 vorsenyz lndulása váIt blzoryossá*

Január 11. N 1 t r Junior-baJnokeág

Itt volt a Iegtobb 1ndul , tisszesen 76o ebb I L, osztrák, t olasz és r lengyel.
Ánl)yen neveg vlv kkal neveztek be aY' olsszok' annylra gyengének bízonyultak az osrtrá-
kok. Yersenyz'Ilr- fele már a els fordu'I ban k1esett' a ktinépd<in lg egJr sen Jutott eI.
Á versenyt vég1g két IegJobb JunÍor vlv n nkt Nyul T1ona és [átxay Judlt uraltao lgen
szépen vlvott a háron olasz kísIány' akÍk ktiztil a7 esyÍk dobog ra ls keriilt. Erre á leg-
e-qéIyesebb Batazzi lett volna, de a diint ben klssé negtorpant és e7' eIegend voIt abboi,
hogy az otijd1k be\yre keriilJ n. lottner' SaILay' Bogdán és a f1atal Méezáros Márta nár
eI bb k1estek' {Iryanerre a sorsra Jutott aY, olasz Patt1 és gz osztrákok magrar nevli
tebetséges viv n je' Son1 1 1g.

Végeredményli;#,i''l'*ff 
}#j?íÍi:f TÍ",n',{r'-Ii-áixi 

j#íÍ!ír;lÍÍt?i-ruiiiff il;::
LZ-én rég1* kedves fegpernemiink, a kard. BÍuony' lttkell f lgyelJlink ka.rdoz lnkrs. Sa jnos, a diint f eIo
JunÍor kardvivásunkra. Két-hfuon k1ugr tehetségiink

50 masral v1v nellett 19 kiilfc'rdí indult' aklk kcizott dán' angol, olasz Yelsenyz k
1s szelepeItek;r az olaszok nem kevás sikerreL*Áz els fordul ban nlndJfut meg1epet6etkel ett á rtatal-BuJdos /BsE/ k1esése, v1sront J I sáerepe]-t a két éIl vas' Táboi és
NébaIdon kÍviil Yarga és Glovácz. A násodÍk fordu]- bsn 1zgaLmas nérk zések keri'iltek sor-r8r amelyeken a Iegtobb kiijÍ tdt vendég elvérzett, de a magyarok kijzíil 1s k1bullott s
mez nyb L 9r-U.D zsáb l Decsel, és a ]trasasb 

_I Paliay. Ttt esett kl a harmadÍk Iegjobb
olasz ist PellegrÍnl.-'Á d nt be né5y kiitf tdj. keriilt' ezért a DT 1tt ls két páston
kezdte eI a vivá.ot" MáÍ az els porcekbe-n láttulr, hogy a ry zelem ltébald Gy<iiry és Tábor
Sándor kozott d l eI. fry ls tortént, ezirttal Nébatd Gyorry Javára'

Végerednényt 1. Nébalcl Gycirgy /BÍI}I'/ 6 sÍ. y 2. Tábor $ándor /vasae,/ 5 Ay.,

- 
1" Á.Árcidiác oÁo /ITA/ 5 8Íi,'4" G.F. Dalla-Barba /rTA/ 4"Áy].
!- J..Koslnskl (POT-,/ 1 gy.; 6. G meei Gycirry /OSC/ j gV", Z"- Ut.Jankun
/Pov I 8y., B. Szab J zsef r,J"D zsa/ L áy"

.A fÍateLok ez évi el-q seIegsziemtéjg!"k eredményo azt az áItalános véleményt íga*zoIta, hogy a ktilf td1 vlv kkal valÓ találkozás emeIbe Budapest Junlor Bajnoksá!ánaÉ
sz1nt jét* ReméIjlik' bogy azok* akÍ,k kí jutnak Mexik City*be a,z l_fJ uságt vllagbajnÜk*
ságokra, ott haszno-c1tani 1s tudják gg lttb.onÍ tapagutalatokat"

vls zoryok kijziitt
1s fogadta náJ a

Utols ként k vetkezett január
is megnutatkozottl hogy Jobban oda
kÍi)-r 1d1 volt, és ez Jellenz a nal
_mellett nemlgen látunk utánp tIást'

IFJ. qITfiY ,IÁ$os 
'

Juninr egygní tls nsnpatbalnokságnk
Budapest, L975" Janut|rr 25-?6n február f--2"

Mnt{rarorszérg L97r. évi jun1or férfi t rbajqoheág_a

Á versenyre benevezett 48 ylv b L 4i i_ndult'
Á k zépd rt négy 4*es csoportJának eredm ryeJ-l

T. csgport I-I.'gSpggIt

Durk Etele I

I

í"ía *
d&nos]-

Rakovszky István lHorv éd/ ?
Koltal Z-oLt -n /Vl{,Eryet,/?

Rlzsavár1 l{ándor N.D r.sa/ 2 sy*
ZÍ_mcny1. Zoi.tán /}zoLnak/ 2 # *

Y'et Ferenc fPEAal 0 gy.
}TémetLr ÁttÍ Ia /sa "tre Iy,/ 0 gy.

rV, gsopprt

Delcsi Budolf /ÖsC{ 2 8y"Szab Inre {liÍonléd/ 2 ff*
Hetény'1 Ái; lls fil"a6usa/ 2 8y.
T rtjk ÁtiÍIa /PEAa/ 0 8y.

T,aJ os
Kár trly

/Su,alnok/ 0
/IJ .D zs e/ O

8Y.
cr\. -C)!I '

b:
9Y.

S.
P:
sí'
gY*

JT,I. . csqpol t
orosz Gyuia /SzoLnokl
BaLIa zbltán /T["3,get " /
ioi"r pol-" - 

frrÁrÁ[ 
* _

Danka sándor {TEAÖ/

é.

c-

CI

o
L2



Maryarország L975. évÍ Jun1or férft t rbaJnokat

Bakovszky István Bp.Eonvéd 6 8J.
2. ZJ-monyl ZoLtán Szolnok 5 Ü.
,, Orosz Gyula tt 4 gY.
4. Decsl Rudolf OSC 4 8Y.
5. R zgavfu1 lqándor U.D zsa 1 $*
6. Kolta1 Zoltán VM Ery. , s.
/. Balla ZolÜán YM Ery- 2 gy.
8. Szab Inre Bp.Eonvéd l gy.

9. Hetéqyl Att1ta Ü.D zsa
I0. Jánosi Károly U.D zsa
II. léva1 Péter Vasae
L2. HaJdu LaJos Szolnok
Ll. Danka Sándor PEÁc
14. Nénetb Áttlla Sz.bely
15. Tiir k Attíta PEÁc
16. Yet Ferenc PEÁc

I

Á flatal vÍdékl vlv k szereplése volt az lde1 Jun1or férfi t rbaJnokság rgazl
pozÍtlvuna. Meglepetés a pécsi v1v k J szereplése, 9k|k kliztit ery__sen-szer_epelü a
ranglistán a láJn tsás eI tt' ítt azonban hárman ls bekerÍiltek a kiizépdiint be. A baJ-
nokÍ cln sorsát"a p1llanatnyi Jobb forna diintijtte eIr Rakovszky javára.

MgfflalorszÉ.F 1975. év1_ 
'iunl9r 

férfÍ t r csaratba;ínoksáFa

A IL nevezett ceapatot 2 négyes és

I', gsgport

I hfunas csoportba osztották.

VM Egyetértés xSzonbathely 1BVSC )

J" csopor!
U.D zsa
Pécsí EAc
Bp.Honvéd
B.Vegyész

nA|t d ,ntl l-7. belyér!

VM Egyetértés x
Ü.D zsa 7Szolnok ?

2. csoport

Szolnok X 9 9osc4x9
Vasas 2 6 X
Pápa 2 5

|lB'l dijnt 4;6. bellÉr_t

Péc.qt EÁc
Szonbatbely
0sc

?r. gsOPoTj

íébaId EonvfiRlba U.D zsa

91o)
0xo

99xg
6X

x 9I 9 1gJ.1X 9 9 2gy.
6 6 X Ogy.
4 1 X 0 W.

x99 26 X g 15 5 X 0

9 B 2 s,x 9 1gy.
4 x 0 Üe

2 Ü,r gy.
o gY'

BY.
8[.
ff.
8Y.

8Y.
8Y.
gy.

Maryarország L975. évÍ jun1or férfí t r csapatbajnokal

YM Eryetértés /BaLLa Z., BaIIa E., Laczk , Koltai, Pusztal, Sz1rna1/
U.D zsa /E l.savárl, Hetény1, János1, Dudás , Yános/
Suolnok /ZLnonyI, orosz, Bérrdos' !1pták, Hajdu/
Pécsi EÁc
Szonbatb.oly
osc

2.
7.
4,
5*
6"

Ázr hogy a VM Egyotértée klti.in ' erységes csap9tl IIIá-r a tavalyl jun1or csapatbaJ-
nokságon klderiilt, amlkor a paplron sokkal Jobbnak látsz Vasast legy zték' Az ldén ls
k vol'tak a legktegyensri'lyozottabbak' fe6yeInezett' J vlvással véd ék neg baJnokl c1-

n[íket. Klenelkéd éredmény a pécel t rvÍv k klti.in szexeplése, aklk a j belyezésre
esélyes Bp.Horvédet verték kir nem ls t I nagy kiizdelemben.

u*gtaror5zág 1975. év1 Junlor kardbajnoksá8a

Á vorsenyre benpvozett 46 vlv b I 44 indult.
Á ki5zépd nt négy 4-es csopor Jának erednéryelr

]. csppgr!
Tábor Vaeas 2 Er
Balaton1 U.D zga 2 ía'.

2w.
0ff.

2
2

S*
8Y.

BuJdos BSE
K1ss Eonvéd

IgalÍ
Fehér

Vasas
Honvéd

o
o

S.
8Y.

L'



.t



a-
t

i
i

i
i

Ma rvgl or s34F t975... {Y ! i Lln 1 o:- p4x }s[-tQr b a J,n okg Ég a

Iz 56 neYezett vlv b t 45 lndult.
Á kiixépdiint erednérye1 a k vetkez kt

1. cgOPort*
Palánke1 J zsef
Ungár ilándor
H-É----*

Tary Isbvá.n
Yeros Eándor

?,., cFppgr.t

ze IstVáE
Cserna Pétor

-r+E-

Forgáos GyuIa
Takáce Péter

Maryaror szág L975 * évl

E,za,nls,zl, J{zsef
2. ze TsWán
,. Palánka1 J z-qef
4. 0setna Péter
5* IIn8ár Nárdor
6* Dobl laJos
|, Maryar1 István
8" IatEr Tanás

I" ,qsopor!
Ü.D' zsa xCsepe1 I
Pécsl EÁC 6

tlÁlt d ut L-]. be Lyért

II.D zsa X
Bp.Honvéd 7KSI 1

2.: csOPort

Szan ls zI J zsef Honvéd 5 EÍ ,
Dobi trajos Csepel 2 By.

f tb Gyula KSI I gy.
Sáp1 ZoLtán PEAO 0 gr.

+._SS.g.por-E

Laky Tamár Sz.b.e\y 2 gy.
MaryarÍ Isbván Honvéd 2 8y,
PaJor Gábor Csepel 0 gr.
Sosk Csaba OSC O 5r.

U.D zsa 2 5r.
Eonv d 2 5r.
OSC 1 gy'
UIK-Y L gy.

Eonvéd 2 gy.
PEAC 2 gy.

Ü.D zsa 2 sJ tCsepel 0 ry,
Jun1or párbaJt r baJnoket

Bp.Honv éd

Bp.Honvéd
U.D zsa
P csl EÁC
Bp'Honvéd
CsepeI
Bp.Honvéd
Srombatbe ly

9-I0' Forgác s
9o10. Yetes

ll. Sosk
12. Pa j or
L1. Tary
14. T th
L5, Takács
16. sápl

U.D zga
MTK-VM
0sc
Cs epe I
0sc
KSI
Csepel
?EÁc

lÉ

Masyarorgz4g 1975.. 9v 1 i}P19T qáI}aJ! l csapgllgjllgFFása

Á verseryen 9 csapat lndult' anelyet 
' 

db b'rármas csoportba

2. csErert
Bp.Honv éd
0sc
SzombatheLy

nBj .dtjnt 4:6.. helJért
Csepel Xosc 4
MTK.VM 8

os ztotta k.

x9g
5 X I
t8X

B9xg,x
2 gY.
r gy.
ory

7, qs o.poirt

KST X
r[!K-v!{ 7BTSC 5

2 gy.
r gy.
o By.

9 9 2By.x 9 t s.2 X 0 gr

2 By"I gy.
Ogr.

8gx8,x
9 B 2 gy.
X B 1 5r.8 X O W.

Magyarorszá8 L975. év1 jun1or párbaJt r csapatbaJnoka:

UJpesü1 D zsg /Forgács rPalánkai rKiirnend1' rSzabados rKovács rR zs ayfuI/
2. Bp.Eonvéd /Szanlsz1 rMagyar1rŐne rErd s rNémeth rtJngár/
,. EsI /BenercslezázrDénesoT thrMarosv tsy1'TakácE Gy,/
4.OsoPel
5* OSC
6T MTK-VM SK

Faplron a Csepel Jobb volt a D zsánáI' s t sokan a dtjnt ben sem varták ket az
e].s belyre' Yégiil beb1lonyosodott' bogy 8z .D zsa a lggjobb csapat.



uaFvqrorsrág 1975. év! Junlor.-n l !9r bqJngkgqFa

A velBonyre neYezett 62 vlv b t tvenen Índultak.
Á ktizépdiint erednéryel a kijvetkgz kr

1r.- C*qOPOtt

NvuI Ilona U.D zsa
páuféder Éva osc

írJv}irla- - i"""l' -
Székely Ándrea BYsc

J: csoPort
Gv rfÍY Kata1ln Yasas
B'ozs ki Éva II.D zsa

Éaer Rlta EsI
Més zár os !íálta BSE

A baJuokságon csapat

1.. csoport
U.D zsa
Bp.Honvéd
KSI

''4: don _ I-e. bglyért

II.D zsa XoBc 4
Yasas gC 9

Ma'ryarország L975.

IIJpestl D zsa
2. osc
J, Yasas SC
4. BVSC
5, Bfm
6. Bp.Eonvéd

2. csopoxt#

Kenessey Katalln KSI 2 g.
Butka Ágnos BsE 2 gy.

iá;';y-;Ialt- - iolola- T ;":
Ferd1nándy GyiingyÍ II.D zsa l gy.

4* CeoPOrt

Sa]_Ial GyiirgyÍ osc 2 gy.
Cgernus Klára rmK-vlí 2 5r.
F<-

Krános Extka Ü.D zss 0 gy.
Eord s Katalln BSE O gr
baJ noka !

). Ylsy .Tulla Yasss
10. látray Jud1t Bp.Eonvéd
llr Székely Ándrea Bvsc
2. Mészfuos Márta BsE

L1. Éaer Rtta KsI
14, Eord s Katalln BSE
L5. Krános Er1ka U.D zsa
16. Ferdlnándy GyongyÍ U.D zsa

8Y.
Sr
6Y.
Et.

,s.
_t_{'
1 gy.
r sY'

2 g,
2gr
1
1

ff.
BY.

n i rvlv
79.
5 gy.
4 gÍ.
4w.,s*, W,
2gry.
o gy.

2 w.l gY'
o Etr.

]' ceoPqr!
osc x
B61E 8
lzd 5
salgÓtarJán ,

Magyaror ezág L975- évl Junlor
$IuI Itopg U.D zsa
2. Sallal Gy rgrl OSC
3. Osernus F1ára llTK-vl['4. Bozs kl fva U.D zsa
5. KeuessgY Katalln IrSI
6. Sutka Ágnes BsE
7. Gy rffy Kqtaltn Yasas
b. Fáuféaár #va osc

Á baJnokn Nyul Ilona vlvásfu l csak annyltt -a dijnt bét assz Ja g.o{án 4.találatot
kapott. Efoetlen eglepetésr Tátray Ju{!t p ktjzépdiint ben k1esett. Á néhány vÍdék1
uriiono sz ieplése nén áa okot trllzott blzato{$rq1 csupán bárnan.tudtsk ery fordul t
továbbnenn1.'Ez azért érdekes, nelt nen ls tlil régen a Junlor n l t r csapatbaJnokságot
a Bakony Vegyész nyerte.

I
D-

Magyaro:rszág 1975. év1'junlll n{l t r.gsapatleJ.qoEsága

x8 99 28XB 9 26 8Xg 22 0 0 x 0

x9 92 x g
,4x

8 99 
'x99 2

4 X o2X0

X 9 9 29.6 X g 18y"I 6 X 0 5r.
961xg 14 X t

lndult' 1 b'árnas és két négyes osoportban'

?r o{oPoT.!

Tasss
BVSC
lÍ[K-vM sK
Duna uJváros

6Í.
8Y.
9.
ff.

1Br' sqgt .a-.6.s belyé+t

6X. L5tL)
By. L7 tL)
S, L)IL.b

év1 Junlor n l t r

BYSC
BSE
BplHonvéd

asapatbaJ noka r

lNyril 
'Bogdán 

rBozs kl 
' 
Barabás 

'! 
ller 

'Ferdtnándy/,/Setlal,Farag rSz1kra,Fauféder'Yáqra,Bas lcs/
/Gy rffy,YlsyrP rer,SelnecI r tegye1,Eeve,/



Á baJnoksfuot a várakozásna! rygfelel en, d9 egyáttalán nem k nnyen az U_.D zsa
csap"ta níertél_M"eíepáios tur"Jdonk ppen lgy-rrem.satitetettl 9á'_9' o$C_ gy z9}me a BSE
áríen sokát szánfuí áirnat' rÁtsz tt. á-végereánényt nem !efolyásolta a Vasas-r4py9n. g{q*
;;h; "o u'oozil:lo"ár-eáerv"sebb gárdáJá ellenr- de nlndenesétre f tgyelenre néIt teIje-
sltnéry volt réezlikr 1-

-LÉ

iln 1g75. eYi Üffirágu$ Yidoki iunior egygni hainukságok
"A'r L975. évt vldék1 Jun1or egyén1_!aJnok-ságokat az rysz_negblzásáb t a Szolnok

'ugy"r_víí'6' 
szi'vetsé6 tgzy, 'igt"{'9-r9:éo rená'ezto neg SzolnoEon, 9-sv gT-y1v csar-

nokában* Á versenyt nágyeí-Vtv Szovetség bagyományalhoz"9l"uTr,keLL en el készitve,
nintasuertien rendázte ne[. Á versenyt, az ínauLiix nalyobb létspánát teklntvel YaLamint
a aontonuen nuiatott v1vteuk aIapjáL á nríIt évínél Jobbnak tartJuk.r. f1ata1 vlv lnk aIa-

".oov"uu 
ie1táÁziiltségér 1 és na$oub tudásáI t tanriskodtak. Kiilonosen vonatkoz1k ez a

ié"ii iBr-es kard aiinÍ ren nutatott sz1nvonalas, változatos nérk zésekre.

Erednénye_El

a./ Férf1 t J /25 lndul ,/

b/Nt

Orosz Gyula
Z1nonyl ZoLtán
Vet Ferenc
Szgkács Péter
Fut [anás
Danka Sándor
T tb Attlla
ltpták Endre
Me ld I uáwas

t r /29 lndul ,/

I. $tefanek MarÍanne
TI. Reg czl Rtta

TII. Tolna Zsuzsa
Iv. BártfaÍ Katalin
V. Deák Sára

VI. Harasztl Jullanna
VTI. Kun Zsuzsa

VIII. Er s Ylkt rla
Ix. Bérczi Gy<jrry1

e/ Pfubalt- r /a Índul t,/
I. Remsel Ern

II. Cserna ?éter
ITI. Jandá'q laszt
fV. Bagoly Inre
V. SzentÍrmaf Ferenc

vI . Més zár os Péter

a/ Kar! /ra lndur /
I. DaIIos GyorgY

II. Cbikán Gy rw
1IT. Eorvátb Gábor
fV. Mezel Ferenc
Y" Dér lal os

vI. Sándor Ede
vII. Ánt nt AttlIa

YTII. Berta J zeef
IX. ZaLal Ferene

Szolnokl MÁY
il

PEÁg
Sz.heIyí Ealadá*.
BTTC
PEÁc
?EÁc
Szrrtnoki tdÁY
Pápaí MÁv

Ózd
?EAC
SzolnokJ. uÁv
SaIg tarJá4
Szentesí uAv
puna ujv á:r os
Ózd1 Kohfu z
ÁIba Begla
Szeged1 Postás

PEÁc
?EÁc
Tkarus
Tkar us
Trfsc
Szentest MÁV

BYTg
Sgr1 D zsa
lzd1 Kohás z
Esrl D zsa
Oioshází Spartacus
H dlkitt
Szhelyi Hatadfu
oros báza
oros báza

f.
II.

rTI.
rv.
V.

VI.
VII.

VIII.
TT.

n
6
6
,
4
1
2
2
1

ry ze J-en
il
It

I gy zelen
5rt
4rt
4rt
4'
4n
1rt1*
ttt

gy zelen
?t

Ay zelem
tt
tl
tt
ti
tl
n
It
il

tt
r-l

tt

T
t:
t-t

!
r!
rl
ll

tr

4
1
2
l
0

I
7
6
5
3
1
2
I
I

Polgar J zsef

1 ,-;



SPoRTISKoLÁII oRS zpreos BAJI\ToKSÁcn
L974. december 28-29..

Rendez'be a Budapestl Eonvéd spmtlskola

Áá-!2q6's7 . évben sztilete-ttekt

FérÍl t r
I. Németb ÁttÍIa

II. Rakovszky Isbván
IIT. Gordos Gábor
rV. IIetényl Átt1la
v" Klement Ántal

VI" Szab fmre
YIT. Dudás Reze

VIII. Vet Ferenc

r"
IT..

TII.
rv"
V*

TI.
VII.

VI]I"

4z I95B-5q. Évben. sz[iletettek;

FérLL ,t r
I* l[,éva1 Péter /Yasas/

II. Péntek Tamás /SndeLy/
TIT" R naszékl T1bor /BHSI./
IV. K bor János fVasas/^
V. Horvátb Átt1la /Yasas/

VI. Katona IstváÍr /TJ,n6zsa/
VII . Rácz Gy or ry /BII$T/

YIIT. Pallal- Sánáor IJ"D zsa/
fX. Wágner T1b or 11J.D asa/

{arí
I. Balatonl Tmre

IL Riba Ferent
ITI. István ilÍkl s
IV" Mabolányl Zoltán
v. Kas Géza

vT' Resch BéIa
vII. s1uon trászL

VIIT. Ttjrrjs Istvá!

Á z 199o-6}. évben szi.itete! .ekl

{{1 té'
To Gy rffy KatalÍn

II' Bakps IllIB
IIII Vtsy Julla
Tv. nozá k1 Éva
V. Sa llay Gyiirryl

YI. Míiller Jolán
YII. Rogécz1,Rlta

YIII. Mészár Agnes

/vasas/
/BHSI./
/rer/
/BHST,/
/BE:SF,/
/osc/
/T.D zsa/
/DYT.K/

,t

Nitr.
I" Kenessey Katalín

TI, Ferdln{.ndy Gy nryt
TII. Sutka Ágnes
IY. Eder Rlta
Y. Hord s Katalln

YIo P rer Katalln
VII" I{rab1na Ágnes

YITI. lányl Enlk

fiJ,D asa/
/1J.-n6zsa/
/Tasas/

/F.'HqF,/
/Taaas/
/BHST./ylJ.D zsa/
lVasaa/

r{ 1!.r
I. Gánpár Zsvzsa

II. Eazay Ka alln
TII. T.anbárt. Ágnes
fVr EaIasi tva
V. TorJák Ágota

YI. Pesák llona
YIT. Keve Zsuzsa

YIII. Nénstb Kr1sztlne
IX. Alf IdI Zs tta

Y. Kovalkgrl1ts Tetván 1figer/\n. Jánosl ilárton /osc/
YIT* ZaLay Péter /BiBÍ,/

v T. Vártesl 1ászl /SYb.eLy/

lYasae/
/3fri$N/
lYasaa/
/T.D zsa/
/asc/fr$ zaa/
tTécs/
/3.IEBE/

/Salg tarJán/
lT.D6usa/
fiJrD zsa/
/TBr/
,/Salg taylán/
/WSE/
fIÍasas/
/sznatv /
/osc/

/sznety 7
/BHSE./
,/SaIs t ariéa/
nI.D zaa/
/BEBE/

lBIíffi/
/\l.D6zaa/
/Técs/

Kard

Paltey ZaoLt
Nébatd Gy rry
Varju Tamás
Varga J zsef
Glovacz MlkI s
Ilhráx LászL
Ki,ibn András
Máudy Ákos

/reT/
AI,D zsa/
lwT./
/Ksr/
/rlsB/
/Yasas /
AJ.D6zsa/
/Vasas /

Fér_f1 tí.r
I. Nemes Trás zl frJ.Dízsa/

II. Száez Gábor /asc/
rrl' Papp András lT,D naa/
rV' Krj"Árt Gytirgy /BH'9.T./
v. [akács Isbván /Bzb.ely/

vI. Eorvátb Gábor /Yasas/
Trr. Kolczoney rstván /BH93./

YIIT. Kerényt cáu or /]J .D zsa/

+e5s
I. Yeréb Gv rry /1J.D zsa/

II. Uray Zsott- /DVTK/ .ÍrI' SzEinárl [anás f:{aaas/
rY. Kenény Zsolt frJ,D usa/

T8



DÍ. Nedecz}<y Gyfírgy

HALÁr,ozÁs

Athénb l liltt a hir, hory Katsiou1as Konetantin-né, Dany IvÍargít L975. Január 22-én elbunyt.

Dany Ma r.glt az eLs masnar n i tiínriv baJnokurrk volt, akÍ a harmlncas évek táJán nary szerepet
!átsrctt az uJiáéled n i spor'tvivásban.

1928-ban részfuett Amszterdan'ban az olÍmpÍán Tary Gizella és Bogen Erna társaságában, bejutott a
dtint bo, abol a belga Addams-szal a hatodik-hetedik helyet foglalta el, mert mÍndketten 2-2 5i' zeImet
arat ak és taIáletarányuk Ís eryenl volt. 1929-ben Nápolyban az Eur pa-bajnokság kiizdelmei során l\dayer
Helén és a belga De Boer miigi5tt harmadÍk helyezést ért el.

Dany Merglt tasa volt annak az atanyérmes Eur pa-baJnok csapatnak, amely 1933-ban Budapesten és
1934-ben Vars ban bajnokságot nyert.

VERSENYROT -VERSENYRE
Á BIISE -1975..1an.5-én I"o. kardversenyt rendezett Fillop BáIint enlÉkére. 42 verseny-z'ré

YégeréduérÍl I. Ílar t?étcr /uaaas/, II.saepos1 T.rászl /\4sas/' III.KoogígInre /Hffi/r IV.
GeIIért M1k1 s' lTasas/, V. Varga Károty f-{^asas/, VI. Erdel Péter /ÁSE/t vII. lábor
Sándor fvasaa/l YIII. Fr hl1cb Péter /ÍIsE/, F blrákl Dr. Boros E"rn l Titly János.

Á BYBo
ternéEe:-T3 . Varga Péter /WsQ/, III. Sa1a-

III-osztáLyu férf 1 t rversenyt rendezett a Tanács kijrutí vlv -

et u
/osc/, VII.

non /CaepeL/ 1 IY. SÍnon /BH$T/, V. -Katona /U"D zsa /, YI. BéreÁ /Dozsa/, vII.'Pallay
/1].D zse/l vIIT.Yarga Dán1el /Bvsc/, rX. Szá*" z /oSC/.

A BsE L975.ían.L24n a Puskin*utcal vlv ternében rV-osztáIyu férfl t
r ende
/oSC/l rII. uJvár1 Árpád fflaaás/, Tv.- Zalay Péter /r'Én1, vI. Mlbátyí Gábor
SaJ Jen f[asas/} VIII. lÍezel R bert /BH$E/.

,""'n ;"i8::;:f/: íÍ:fi:':f"&:i iil}J:'.ÍIr. B8t'l.! fÚ:4z44t Iv! [!to_gY!']:gy.Í /KsI/, I. Báca! /FJiÍBc/.l YI; Fátb .T.D záa/, \f,I.
Be!tbe ,/c8opel /, VTI'I. l czL /Volán/r r. szab8doa /'|].D zga/, 
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Á- pon ver.seny végeredménye

Ee-
lye-
lés

Sport-
lekoLa

ffién szerzett pont J ncl l-
tott
gs z.

v erseny

Össz.
pont-
s zám

Férfl t l N1 ;r Kard
60-.6i 58-59 56-57 60-6t 58-59 56-57 60-61 58-59 ,6-57

T. U.D zsa 77 I 27 63 40 ,6 7o 96 16 1078

II. Vasas 7 96 I 99 28 48 67 1) 842

III. Bp" HSE 2L ,2 72 7 45 ,2 e6 ,5 82L

fV. SzonbathelY 14 40 61 15 )45

V. KSI 2L 80 76 21 )r4

vr. 0sc ,5 18 7 9 ,2 299

vÍI. SKSE 76 61 L1 211

trIII. DV[K 15 19 146

TX. Egrl SI t4 ,2 Lva

X. BSE 4B I L16

XI. Pécs1 sI 2L 12r

XIT " B.Veg;rés z 26 84



0s ztá.Iy
Kard Tr Párba.1t6r Nitr

I. II. IIT. T. 11. III. I. II. TTT. I" II, III.

L97+* Jaruár l-én 55 67 68 46 61 65 52 52 52 45 66 47

ul
.c)
trl
c)
.!d
-rd
:o
UJo

ÁIacsonyabb
os u táIyba
kelÍiIt

8 ,2 +2 7 29 4o L5 l_8 28 9 22 25

Magasabb
os ztályba
keriilt

IO L5 L2 16 ?o 'i rtJ-f 1z 26

Vldékre1 stb.
távozo t 1 1 1 l_

tt
't 2 1

ul
"0)do
-!d
o)
P
:oz

Magasabb oeu-
táIyb I
álacsonyabb
os ztáIyba
keri.ilt

I 12 7 29 t5 1B 9 22

ÁIacsonyabb
os ltálybÓ1
maE(asabb ogz-
táÍyba koriiIt

10 2A 22 L' 21 2A 2L 21 21 l-4 1o 1L

vidékr l' Btb l
Jit t

I 1 T 1 1 I

19?4. decenbel 1L-én 56 5' 65 ,L 50 58 5B 49 49 49 7' \9

Min sítések alakulása 1974.ev Során

Változás t

Durk Etsle

vÍVÓ HÍnnr INNEN-oNNAN
Sz1ovensu ky LaJos csapatvezet klsérotével négytqg+ i,419I t rvlv caapatunk..meg*

nlvás;Á_"á'aní:'é.- ."paw rÁenyben vett részt a suicÍItal cattaglrone-ban a két l1nnep
kijz tt, L97+" évl decenber 2$*6p

Á néry naryar ég hat 91ász-Junlor váloga ott tfuv1v ol erdr egyén1 Ye.rBenyber nér_
te ijsÁze &ujéíegy k rvÍv poulban. Ennek oreduénqrer

].. Fíaccavento rrÁ
2. Del rTÁ
1. Capelll r[Á
4. R zaavár1 sándor EIIil
5.' Kovács WuIa Effi
6* Krg1se Gábor EtIg
7. Dacsl Rudolf EUH
8r 0aputo IrÁ

7gn
5 gÍ'
5 BÍ'
4 gY*
1g*
2 sy.2w*
o gy.

Az olasz DeI Zotto Fablo Frrtanbu].1 rFB-1 d nt g / és Ferno Ylsszalépett"
Áz egyénl vergeny után kertilt sor a uégyes csapatvelsenyre. Ennek eredményel

Olasq válorq!-ott. Junlor gqajPa.t_-,4sxYqr Iálr, JsptoJ:. . , 
ot5

F1aocavent 2 EY.r Det , gY.r FElmo 1 és Capelll } s{. ' 
1i1etve R zsav r1

Ná"áoI_I-5r., Í"ovÁcs wirrá'gÁ Decs1 Rudotf 2-"2 gy.* Í(relss Gábor 0 gy"

Á verspryt uz olasuok Áe6e.sIIao Grecco-, nagY mesteriik eulákére rendezték és véglg_
o1qg\-|#iiriÁÉÉa,eá.'ge11gpg*f-g}Í!' Á Yersorxy hangulata f or-r 1o1t és "a qsapabvereeny ered-
nénye ktssé t lzottnak ekJ.ntbet .
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Á DunauJváros1 KobáEz Sport Eryesiilet v1v szakos1táIryá! felosrlatta' és verseryz -
eárdá.-iái átaáta edz lvel' veiet lv l egyiitt a DunaujvárosJ. Paplr sK réstére-
levgJeiag.i crne"! DunauJvárosl Paplr sK; 2401 DunauJvá_ros. Pf . l05.

-x-
Bátlts Károly sporttfusat1 a ZaLa negyel YryQ Szakszd\r"!l9s eln két, eredményeg

sportpunÉÁjaeit a- Zaia negre! 'íanács VB fbÁtneveIésl és SportblvataIa ellsnerésben és
Jutalonban rés zesltettg.

DI' Kovács IaJosné vezetéséveI nri.lt év december 7-én az NSZK-ban vendégszerepelt a
JunÍor ngryar n { iálogatott, abol .a lYggatnémet. iooior cs9Pa!t91 mérte ijsszo erejét._..
i l{y-t iÍ ia--_lÁtiáy Íudlt-l sggaán Áiaie9,-_I,et ner Erzsébet tjsszeáll1tásban szerepl
fr"d};I o.ápát aia-utÍi'n 4M45'aráiyti. tatáIatta1 vesztesként báwtg. eI a pástot. 'A gy ztes
oéffit-""apátban a néry gy zblnet brat Gerb'lld Mti1ler vlvása eneIkedett kl batározott
;;ap-aÉcí ÉÉái' kono$ Éiizdgnrakarással_ és J ..lskolázottságaal. .Ástrtd Ástaloscb 2 sy9-
záifi"t'-'i[ rJ{"á nerlre ée Éva Rodenner 1-I sy- zelmet.szerzett. Á nagyal_csapatban els -
;016;;'N'uÍ riona i6en.J vlvását leb.et nl_".*elqlr B 1! brr9ryLt , w zeIme.le- Két-két
ryB"át""i áratott B sdái és lettner, eryedti]- Tátiaynak volt lgen rossz napJa' szokatlan
1degessége nlatt"

. Á csapatverseny után eryénl verseny ls volt, de 9 n?ryarok !9'n keriiltek a d nt be.
A aontgt i'i""ncrat 2 NszK-6éI1 és 1 beiga verser1yz n y1vta. Á dtintgltít Rr_Ígitte
ratriiiá ÍxÁ kerrilt kl ry ztesként bonf1tá{sa., Pe' 'rlcia Batiste1la eI tt. IIarnadÍk
Sabine Blreboff DBR vol . Nyul Ilona a kozépd nt b l esett k1. Mindkét assz Ját )t4-re
Yesztette. Az v1vása ée vársenyz s1 magatartása 8l.t aml e$re1 re nemzetkqjzi velsonyen
ls ne6álJ-Ja a be).yét.

MÁGYÁR uŐr,1gxloR vÁIoqÁ

IIEG,IEIfiNT 
^7, 

uJ szÁBÁLYKÖIrrv !

MegJelont a kijryvpiacon a Nenzetk z1 Viv Szovetség /.TrE/. alapszgu1]rp és a L97r-
ban ttaa tt Yelsenysiabáxyrata, klegész1tve az L97'4" éY májusában tartott kongressEuson
eLfogadott n doeltilsokkal. Á vetsenyszabályok leg 'Japp kÍadása e5y lge{ izléses és
prakÍ1kus kiilsejí'i, ntntegr }0o gldg)_ terJe'delnii zsebk nyv. Á^nemzetkoT} szabáIyzat fran-
ta nyelvti ezijvegét 4r'Bal_tharál Tlajos, Mésug9B J zsef és Székely.Tibor ford,i-totta

naryai nyelvro. unkáJuk szakLektola dr..Bay BéIa és Táb_oq_István, 15r.nlnd9n-b^lzonnya1
a ÉBnyveéske teues sikerrel fogja ezolgáIn1 a v1vfu szabálya1nak erységes felfogfuát.
A k nyvet 8 mDTcrNÁ k nyvklad gonr!as kj.átlltásban bocs{.jtgtta kc:zre s azt 2t.- Ft
boltl- árban a Spcrtpropaganda kiiryvboit-Jában rv, Bajesy Zsj.Iln-"zky t 16/ és a Sport
k nyvosboltban rvTJ. náx czr íit 64 az"/ ieb'et beszereznj-. Miután a kcjnyv 22oo péIdányban
jelent Eésr aJánlatos n1bannarabb beszereznt.

A láÁLAI EIBÍ.AP'-BIL TETTÍJK Á KÖYHmEzŐ sonorarr

Á n lt 'I1EeEcjtéveF. g Eg!1zs91 vlv sp t
L959 szén' tehát L5 évvel erel tt Ielkes aportvezet k é-q sportbarátok kezdeménye-

zéséye vlv szakosztály aIakuIt Nagykanízsár' a vagutasok akkor NVTE néven niikijd sport-
egye'qiilotén l. Á t r és a kard forgat lnak belyl néletre keltésében'' BáIlts Károly, a
JéIenIegi meryel szakszovetségl elniik nellett dcjnt szerepet Játszott a KesztheLyr i
szerz dtetett okta , Szab János edz '

l'János bácsln qzakavatott munkáJa nyomán hanaIosan ba}labtak is nagukr I a kanlzsa1
vÍv k" KordÍc-q L[agdolnan Vigh Zsunsa' Both Máirla' a Zadravecz_testvérek, CsÍk s Sá:rdor,
KÍes Gycirgy1 Felde T'ászI , Perlaky LaJos' Eackler lászt és a tijbbiek nevét vlszonylag
r vÍd 1d leforgáea alatt ltJeryeztékll a ktil nbtjz dunántiilí versenyeken és az Országos
Yasutas Eupa évr l évre ísnétt d kiitdelneln.

Á 8o f vel. ''""dtoIttr Y?:Fo*ztáJy az évek nrilásáva1^ átalakult. Versenyz 1 nentek/f Lakol+{a, -katonaL szolgáIatra_stb'. /t tt.""ait}oo'on"-j ii;i;'. a toiib'áa*ü"o 45-50f re' maJd F9"Q!u 25-10 f re.apadt a Léteááxn- +9?9 ;gnuárjalán_iyuearJuá-táíozott az szneatelr Szab Jáno.q l lkl ggik_rgslry.tebb tan1 vá$ának,-á Á;géá"á;aí-rep;;í[áut s zel-zet *KÍsq Griil$Tnek*adta ít " "váIt6bototlr a szaknai ir4nyitas"ooo"lán. Ezokben az évek-ben Bark cz1^R1ta, Kany -$og"s'.Bqjcz1 Balázsr--{en'ese Í*wÁnl náae ru'uíc' _soir" 
J zsef!|Íratkorott feln a IegJobbak li'itáJfua - nár a'uÁv NIE szÍne1 en"
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A ielen
A szakosztáLv ottbqna nost Ls a Kun BéIa Áttalános Isko1a tornaterme. A szakosztáiy

vezet jé-Zentay rá;oa uÁv t rntéz . Intéx6 $orvátb ry ÍgT' akÍ egrben_a..nieryel ezaksz -
vetség-f tltkáia .1É. Á szakna1 .nunkát Jelenleg két.ftatal edz , -Klss 9yijrey 9T. Kany . .
Tanás"1rányttJa /' k az uttijr báz vtv Ázakkiiréné1 ls tevékenykednek'.és neYeIÍk au után-
p ttást/.

Á szakosztály Iétszáma 15 t . Áz edz Kary Tt'4ás I. osztátyu nln sltéssel rsnd'el-
kez1k /kardban/, á násodosztáIyu mln s1téssel rendelkez' k.azárya ugyqnebben a fegprver-
némben s f tTtss Gy., Perlaky, Nénetb Z', Táborl' Kany Á., Biide, Kovács T.r Horvátb
Gy. i t rben 2 f' /nlrvárr saro].{;a és Ka4q T./.. ri'bb J.fJusfu| arany-.éF g?Tntjelvényoe.
sliátet telJesltett Yelsenyz Jiik Yarr. ÜJdonság' h9gy. megkozd!Ék. a- p{uaJ! r-ok a ást ls.
Az edz k nafor s .lyt fektetnek-az egyén| f oglal'k-ozfu:okla t-1? w'l!kolázá.gla''. Á f1a alok
k ziil -szépeí-feJt dlk Gréger Gy z r Kglanár Csaba és Zgoldl Zoltán"

Á iitiv

Egytk f -<zempontnak e:tJák q vezet k a szakosztályÍ }9t. nán 50 f re bí5vttését'
f 1eg rányok bevonásával. CéIkitiizéelik a nln ségl !?1!! emelése' ollnp1al pontok gzer-
zése-a netyének, 1Iletve a sportk rnek. Az u ánp tIfu folyanatos neveléeéhez sport-
lskoIa 1é iebozásat és f foglalkozásu edz alkaInazását tartJák gztikségesnok..Á neryel 

'szakszoveteéggel és a 7,. D zsa szakosztályáva1 kÍalakgl! J kapcsoLatokat tovább gka1lák
ápolni. tvagyobu an'yagi tánogatfusqal - rut1nszgrz q céIJáb l.-_a-JeIen}9s1n r-J vaI ti'bb
versenyen szeretnéirek részt-vennl ég tovább akarJák b v1ten1 felszerelés1 elLátottságu-
.kat. Térvelk koz tt szerepel a bÍr képzés 1g.

u).0 rrt

Á NEIMETKÖZI JrIq.lMEs]m r.EsrtIIEt - Ác4pEMrEJD'Ámms {T[EBN+TI0{ÁIP. -
VITÁGBÁJNoKSÁGÁ És rorcnEsszusÁ

A'r, Ácaden1e drÁtrnes negbÍzásáb I a nénet V1v noster Test[i1et L97l+" éY1 augusztue
26_rL_Lg KarIsruhe-ban rend zte neg a vlv nesterek nenzetkijzl v1íágbaJnokságát-a k<jvet-
kez erednénnyell

T rr 1. Provost Danle1 SUI;2. Etefanel].l GÍusBpF rTll ), Gen 1lle RQberto Í[Ár
4, Kardolus Kaspor STlDl l. Starzinskl Edouard tIIIt 6r Suilre Raoul IIS.A.

Epéel 1. Trost Rud1 ÁII[l 2. Rompza x'ranz SUII 1. Drou1l]ard Georges SUI| 4. Schmldt
T[olfgang DBR; 5. Gancsev Geo3gee GBRi 6. Bonato ottorlno ITá*

Kard: 1. Ggncsev Geolges GBRi 2, Kardolus Kasper l{T{Dl ,' Stefanelll Gu1seppe rTÁt
4, Gonbay Fereno s1]1; 5. Po1et Jacques BEf,rl 6n Áugugl1aro G1ovann1 ITÁ"

Az eryén1 Yelsenyek keretében egyri'tta1 csapatvelsenyre ls Bor keriilb1 ene\rnek
eredrnénye a k vetkez :

T rr I.
2'
1.
4'
5,
6,
7.

Epéel I.
2,
1.
4'
J.6'
7.

Kard.t 1.
2t
)*
4'
5.6'
7.

1TÁ /StefaneI11' Gent1IIe, \eonard''/
SIIT /Prov os t, Starz lnsklr lode ttt/
DBR /Stotz, Eeldt FlrLeV/
ÁuT
NI/D
GBR
usa

12 pon
L9 tr

29 tr

19 'r
44 r!

10'
45 tt

ffIf ,/Ronpza, Droulllard, E;rvernaud/ 2L n

DBR /stotz, SchnldÜ; Ftrley,/ 25 't

Á1IT 
'o 

tl

GBR 
'5 

I(

NriD 50 'tÜsÁ 51 't
ITÁ
flIr
TLI)
GBN
usÁ
DBR
DBN II.

/Stefanelll' Áugugllero; Iranestya/ 16 pont
Áonpza, Gonbay' Blanc,/ 24 x
Áíor1 Folters, Kardolrrs/ 26 n

. .A kongreaszua Jabb né&Í év1 .1d tartanra ÁdIer Oszkfut /DBR/ eln knek* lÍoldováry1
Ákost /Gnn7 es Sudre_Raou1-t t'lsl| a1elnflkiikuek és Iéve1I1é Robertet f tltliárrá váIasz-
totta,
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lsr cllg{Hs zlc I VIyÓ,HIBEK

A tengyel Népkoztáysaság )O éves Jubileunl'iinnepséséIe moghlvták Kevey János spolt-
társunxai'r"á lengyel vlv k efukori nagys1kerti edz' lét. Ö hozta a kovetkez blreketl

Á vars L PRZEGT{AD SPORT0WY az L974_es esztend tegJobb sportol lt tinnepelte. Á kÍ-
ti.in Í"n5yuI nportol k az év fory"Fán 52 vIi9ePgjt9ki és }8 Eur pg*b? jnokt.érmet szereu-
tek. de éáJnos-, ,, ets busz leeiobb sportol ktjzott eryetlen viv s1ncs. Az éIen Iréna
Ézá'írnéta íágtáz6n és Kazlnlori-Deyna Iabdarus áIL. Ped1g_n9B 1s olyan lége!-Ienryei-
víoo"íkerekt l hangzott a lengyel sportsajt : 'L9'74: junlus I-én tartobta a SPORT clmii
oJáá6 a ieIszabaduÍt lenrye1 áon ,0:-éTfoial} iának iinnepét._ I!t'. mpg 9z cjsszes sportol k
k ziiÍ k1uagaa1 erednényáiert Jerzy Pawlowskl nyerte eI az el.s be\ret.

Á lenrye1 vlvQk kltor lelkesedéssel vették k riil egykorl mester[iket, Kevey munká-
Jár l; a r sr eoép'v1v linnepségekr l negemtékezett b saJt 

' 
a tévé 1g.

.Ü 0 ..r

\mRSEI\fmO t -\mmSE AtmE
/Dr * Nedecz kJ cv r sr Í cr'r ats/

Á Csepe} SC Lg?4. dec.l-én I.on. p4r_bgjt tY.9'g.g_Lryt renceu ert 'o2 ln'julÓva]-.
veg"rtr-sxaov-sE$a/./Ü'"e9ei/,1II"Lugoss7,/BHsE_/l
rv. Erd s Gáb;;*/E ]a7r" vIszakxáí'Í*bván f{Ml, YIs Mj.k].l'svary Gyclrgy /csepel/l YII.
gerrát(á /asc/ . YIII. sionbatbely L rJ "D zsaf *

F b 1r r ZaLay ály I"a J os , Kar ác s on lrá"'q z L '
É;"il'- ras 'ioí"ftMr koiíro$talan Ye::senyu és nÍat b kÍlláÍták"

4 Is..Erretértée 12Z+É@ karrlvorseqJt yendezett . 7a v lv J-épet'u pás tra 'y.?5::m /12??b,l+i: ffiil'it=ii;"iiu,ras/,
YIt. Yeréb G 

"w_/U"D 
zea/r'vÍÍr.'unt'' Zoltán /oEC/ t Pá.i'naay Gyt5rsy ,/D'unauJvár as1.

F btrákr loperczer T_,fuzt,5, Meszéng Gábor.

Á szeEedl Pogtá".q Szeneden rendeztc> L97+"dec.B-án 4frrQ:- néi-tíjrve]:senyét. 2'7 viv
rnaor 7ffiffi-sTffi_TT.1ffiíc-lffiTTanne lisz.ffigTár-t , IIr.
peÉete HaJialka /Kécs kanét/ * 1v.- sz cs. .ilndrea frM./ ' I.-Petre GyongyÍ ftM( , I1. Németh
Ibolya /vfu/ ' lrII. Szent1sbvány KÍ_nga lBékéscs a'ba/, YIIIn B8ranyÍ" Franc lska /Kecskemét/ .

F b1iákl Sa cs Bertalanné, Jávorka1 Isfváno

Á DYffi M1slroIcon L974*dec.Iii.*én I.Ö* férfl t rv*rnqny'} qe4Qq:4ett 24'
Y é g e x Waryffi]F zffi n o r^-T"rfi
Náiaor /T.b r,sa/ , IV. r'a tárln- x'ár oly " 

/Sab'dry / , Y* Ea IIa Péter ffrsÜ/ | vT.
/nvlr.1 ,- vII. DanÉa Sándor 1TEAa/ t YIri. szab - Isbván fdsn7 ,
F blráks Kaszás Gábor ' Pat cs BéIa"

Á Yas EeÍcyei Yiv SzaksziivetBéa L974.de?.-L51é! rgndezte rlag.íQqályos ''PetFcb'auer
Át fl 1er;ET6ffi ti.!s'ry5E._26 Yersény7 l pett páEtre. YégeredEélyr T. dr. Gy rvér7
ÉdEíoT-7ElrsÉ7iTr.--gEEEa Béta /EVEE/ ' IIr. chiká! sá'ldor /EvsÍ/' Iv. Dsllos GroTg /Ba-
kony Tegrésa,/i v. Ált Bl Á ti1a /EYSE/' YI. gzsb Ándths /osa/ l vTi. Á8fa11'1 FereDc
/vM'/, yTrr. P r lászl /T.D zea/.
Í b1rÁk3 1d. Ga8ztoryl .TÁnoB ' colda IEtvá!.

Á Béké8 ogY Í YlY szgk8E Ye sé{ Békéscs8bá! 1974.dec.t5_é! II1.o. n l t rYersenyt
rendarett, 5o Ylv lEalult.
váqáreauer"i r. ritEce usrta! ,/sE.Po8t&E,/. TI. volteÍ zeurr'a ,/szolloki tuÁv/. rtt. sácekat
fuÍkt /BvlÉE/' rv. Ygt!1t!o.! Juu8 ,/szohok1 lÍÁv/' v. tr8toBE 
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Gsb! lell a /B\ríK/, vI. oláh

lÍár1a /qru}a/' YII. EoYáts EYa /BvTsE/' VIII. vtir 6 Judlt ,/loDlKctr/' Íx. Pakot IId1k
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vÍY 'lápett pá'etra.
véser 1og5 Erv1! 7wnoÉz/,
Ív; 

' 
G E_pér Zsolt /Csatotaázás/, Í.3uJdoE lore / sE/, yT. NlB J zBef /frsE/, vII.

Ba!át l.!pád 
^sE/' 

TIÍ1. ErldeI FeloEc /QeepeL/, Ix. FaJk 6 Áldlás /Bvsc/. F blrák!
Iop.!o!9r IráE!1 ' Itttetn8]r t odaj!.
osongrrlilt lász1 i l'.D ls8/ fe&reluezetlelB ég !1 tt klzárták.

r E 'AÍc Bgpronban 1974.alec.1'-é! Iv.o. l ralieIaelyt reDdezett 
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Y *or sE/' III. Eoll Ándrá8 /sMAw/,
IY. EÍgs c6rb! /ElÍlFc/. Y. ElEs ltt119 /süÁTc/, YI. .Nasr Andr4s /BYSE/' v]Í. EoYácg
LttLLs /osc/lvrII. P.ip Pétex /oag/t lr. Fiili'p Péter /s|!ÁEC /. f b1r l ld' Pu8k8.s
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ÁpnILFI vERsEI\rn{ArrÁn
Tanács-Kupa

eryéni és
Eur pa KuPa
II. og zt.
II. OB Zt.
fTI . os zt.
IIT.oszt"
fV. o-q Et "fV. os zt "

remzetkiiz I
csapattolna
nenzetkiizl

}Tégy nemzet esapa. vels9nyg
nuáápost nenzetk zl baJnoksága
I{eldenheimer PokaL nenzetktizt
or-qz ágos kiizépis kola1 Yersony
Uttor'názak ver-':enye
Gaudinl KuPa nenzetk 'zl
Budapest nenzetk zi baJnoksága
fI.eszt.
II. ogzt.
TTI.oszt.
F lskolai egyénl baJnoksfu
F lskolai eryéni bajnokság
F iskolai csaPat bajnoksfu
orsz' serdliI egyén1 baJnoksfu
Orsz. ifjusá61 oryénl baJn.
III cos zt "

BeLorusz KuPa nenzotk zl
Négy nemzet versenye
I.OSZt.
I.oszt. /Tusnády
TT"oszt.
II.oszt. /Beloval
II o OS-Et.
II* oszt
III " osu t'
1TI. os zt *

III"oszt.
T1í"ogzt.

emtékv . /
enlékv.,/

Eur pa Kupa nenzetk zl
I1ungár1a Kupa nenzetkiizl
Nyotr-c nemzet nk zl csaPatvels.
NenaetkozÍ
TI. QB Zt .
TTT.oszt.
ITI.oSZt.
fV. OS Zt r
fV.OSZt.
TV. os zt ,

4 fegyvernem
párbaJt r
tr
kardnít r
n1trtrnltr
nltr
ksxd
párbaJt r
) fegyverne!!
1 tegrv ernen
tv
n i tr
nÍt r
pár ba;t r
karcl
ff1 és n l t r
kard és pbt r
4 feryvelnen
] fesrvernon
4 fegyveÍnem
parbajt r
r1tr
parbaJt r
nitr
kard
tr
nít r
párbajt r
kard
t'r
nltr
kard
perbaJt r
kard
kard
tr
n(il t r
nltr
trtrn1tr
trnitr

Ápr1 1ls
4

5-6

?
I
9

t0-r1
L2-L'

L1
L6-20
19-20

20

1>

26-27

27

BSE

Ü.D zsa
HaJdu il.TSII
BV[0
SKSE
Baranya m.TSE
7r tt

MVSZ
BVSZ

Csongrád n.[SE
Fablk K.Uház

BVSZ
Yes n' TSH
Bvsc
Gy r n.ilSH
MISZ
M\ISZ

MÍISz

IfVSZ

MVSZ

DVIK

Yas m. TSIí
Gry r n.TSE
BiVSC
uÓprrtIl
KSI
SZEOT
Eeves n.TSH
Konárrom ln. TSE
Bgr. SE
BVTC

MVSZ

WSZ

BSE
Szolnok m.TSH
uÁv-rm
Békés n. TSII
BVSC
Ves m.IBE

Budapest
Helttenheln
Budapest
Debrecen
Yes zprén
salg tarJán
Pécs
Pécs
BudaPest
Budapest
Eeld.enholn
Szeged
Nagrkan tzsa
Románla
Budapest
Szonbatb.eIY
Buda pest
Sopr on

Budapest
Budapest
Buda pest
Budapest
Budapest
Mlskolc
Minszk
PátLza
Sz onbatbelY
Gyr
Budapest
HdnvhelY
Budapest
Szeged
Eger
Tátabánya

Balassagyarmat
Veszprén
Buda pest
Budapest
Mtincb.en

G pplngen
Bud apes t
Szolnok
Nagykan izsa
Békéscsaba
Budapest
Szonbatbely

vryÖ ItrRADo a Maryar Vlv Sz vetség hivatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeezt BLzottság. Szakszerkeszt : DávÍd

sándor. Szerkeszt : Széketyhidy Tibor. Szerkeszt ség: a Magyar Viv Sziivetség hivatalos helyísége: 1054 Budapest'

Rosenberg házaspár u. 1. Telefon: 114-808 119-o8o. KladJa a Ítportpropaganda Vátlatat 1143 Budapest D zsa Gyiir$l
ut 1-3. retet s tuao, Béres Tibor igazgat . - Terloszti a Magrar Posta. El fizetbet bárnety postahlvatalnál, a

Posta hírlaptizleteiben és a Posta K zponti Hirlap lrodÁnát (KHI. Budapest, \., tr zsef nádor tér 1., Po8tactrn: 1900

Budapest) k zvetleutiI vagy postautalványon, valamÍnt átrrtalássaI a KHI 215-96162 ÉnzforgptmÍ jelz szÁT'ára- El fÍ_

zetéei dii fél évre: 24,- y.t, egpsz vre: 48,- Ft. - számonként kapbat még a Sportpropegenda JerylrodáJában 1054
n-'itpegt, BeJoey-Za. ut 36-38. Egyenként: 4,50 Ft.
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