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PaI czGy rgl: It{emz,etkozi delegácioval Dél-Amerikában
A Nomzstkiizt oltÍrpiat Blzottgág szolid&rttásl Bizottsága felkéft s Ma6lar ollmpiai BizottEágot' hosl 19?5. ja-

nuái 10-- Íebluár 10-is.6ry Dél-AmerÍkábo íDdul ném'etkiiá délegéci taElául boceáEeon Tendelkézé8re gs. meslar
vtv gdz t' aki zakmal tudá3a éé fe {é8ztiltEé8e mellett aDgolul éB gpafryolul tB bészél.

Á Mrsls'r vlv sz vétség 

'aveg1atg 

al&p'á! Ezemélyemet Jeliilto kl a Ma5rar oltmptat Btzottság.
Ktkilldétésemr l' jelootéBemet az alábbíáLba! adom meg;

1975. január h 10-én utaztaE ol Budlpé8tr 1 ztirichéD keresztíil R mába. Repíil je6'éaet a coM' szolid'rttási
Btzottsága kiildte gg, a viv felBzerelééem és a vtv -oktat filmok magaEmal vltéléhez 6ziíkBégo8 fep ] tul8uly befi-
zotésévél e6íltt'

Jaluár 10-én délben érke'tem R mába, shol má! vártak éB olvítték a NemzetkiJzi olimpí8i Bizottgág lmpozáls
azé|<hárál)o, abbo az épliletbe, ahol az 1960_as r m'i ollnpÍát szer:rrézték.

Ítt találkoztgm a szoltdrfttási Btzott6ág f titkáIával' wieczoTek EdwaÍd ulrtl, akl bemutatta a dolegáci te$aÍt
oslmásnak és a leend vezet nket.

Az ellgaz1táB szeTtnt egJl hat f s delogáci t hivták meg é8 inditánEk utba azzal a feladattal, hog] azokba! a 6poTt-
ágrkban, melyektb a meglátogatott orEzágok élmaradtak, léryenék a 8ogítEégtikre, elrn6leti é6 s'akollati el adá;okkal,
tanác8okkal.

A delogáci által meglátogatott oTszágok: Bollvir, Ecuádof, Kolumbla és Bra.zilla.
A de]'egácÍ tsglat éB a k pvtso1t Bportágak a ki'vetkez1t< voltak:

A delogáci vezet jé: Maurizlo cleÍici, o1asz'
Arno Grimm, n]rugahrémet, az usz6sport gzakért 

'e 
é6 el ad ia,

Michail PiÍnenov, s zovjet, rijplabde B zakért ,
ott lloÍbér, tválcl, Bportj.?jv B?'',kéft 'Pal cz Gyi'Í6l, mesl8'' viv edz ,. Antortio véneTando, olasz, Etr'ortorvos.

Á delegáci uttprogramja: BolíviábaE tÍr1ndén sportágbon segrtséget n]urtani, Ecuadorba[ usz'Lsban, célliivéBzétben
é8 riiplabdában, Braztliábsn vivásben'

Áz utiprogr&m éB a fe]adatok megbetzélésé után a delegáci vezgt Je, M. clorricl o5l furgon gépkoc8in elvitt ben-
niinkot B ma' nevszotetrségeit !Eggtr6z!i, a fégi roDokát, emlékekot' Meglát gatfu} a céptt liumot' a colosset'unot, me-
lyek ma' már ajnos' e1keTttett látványoB8ágok, A leYeg Bzenuyezetttége, a belzilg z málasztja, omlEBztja & régi fa-
lák8t, melyel(et a'z éYszázadok nom tudtak tirnbet nnt, der)o(. százed roban világa tgon, _ ha csak meg norn mentik.

Január 10-én e8té iDd]rltunk dél-amorikai utunkr& e6l Dc g-eg gépen, és 11-én hajnslban a bÍauilíal R cife-beD
zálliunk te olíí zt'r. Tankolás után tndultulk tovább Rio de Jadeir b8', aholutlevél-, oltísi Íg9.zolá"e éB vámYizsgá]lat

utát ssl mástk gépbé szálltunk, és további 5 rat ropiiléÉ után 9' csendeB- ceán partJ'á-n' Peru f váro8ábq!, I'imában
éÍttlnk ujla f ldet. Itt tijlti'ttiik az éJsz&kát, mert csak másnap tndult tovább a gépíink Boliviábo.

Január 12-é réggel tEfultunk tovább, éé délbon már Bo1ívÍa f városában, La Paz-bon éTtiiík betont, ami 42oo r!-reva a tongerszint felett. Nekiink éz laryon ulrg''6 éb bizouy elég nehezen Ezedtiik a' leveg t' Az oxigéahiány egé6z tdíí
ela'tt naBlorr zevart enlFm. A váÍoB usr&n 5oo m-r l al&c8onyabban ! !, de ez Dem sokat segitett a gzésl zgvelainkon.
En még azoÍencsésllek mondbatt m magamat' melt csak égr hetet tiilt ttgm La Paz-ban, a mágodtk héten sta. cruz-b&n
vol'tam. Még jamrár 12_én megtartottuk a Boltviai_oltEpíai Blzottsággal megbeszélégiinket, mely szérint a delegáci
tagiai még 8zna'p délutárr megkezd1k mulkáJu.l(rt. Én délutá! 4-koÍ már el &dást tartottam a r,a paz és e5l k zeli várog,
or1rro viv 6dz i el6tt. saját i'Bsz állitá8l pllgramom Bzérint naponta 9-L2 ráig, délután 15-19 ráig ta';tottunk fogt]el-
kozásokat, 9 mivel ért voltam a' eBretléD' tkl oktBt ítlnéket tB vittem magamma1, két este 20_23 r;lg vetitettem á
rnegfelel'ií ma$rarázattal. A pÍogTanbau gzéropeltek a leg.zitkeégesebb eliréleti ei&dáBok, de tegt6káipei grar<orlati
oktetÁBok, mgrt a látottak alepjá! elTe volt a lognaslot szttkgégiík.



La Paz-ban január 12-18-ig tartottam el adás<rkat, majd 19-én az innen 1000 km-re lev Sante Cruz-ba reptiItem

és ott január L9-24-íg tartottam ugranazt a kurzust, mínt La Paz_ban.

A két város viv élete k zijtt elég nagy kiiltinbség van, Santa Ctuz javára, ahol a vivás magasabb szintli, mint La
Paz-Mn.

Az els tanfolyamon ].0 haltgat vett részt, éIiik n a bolivíai Viv Sz v. eln ke: Sr. Jenaro Silas S. , valamint

GermanRojas, FroÍlanRojas, Rosario Auza, Ju1io Viscattt-, José Bedoya, Vitalio Misuttani La Paz-b l, migFernando
Alcala, Raul Saavedra és FrancÍsco Infante Onrro városáb l.

A második tanfolyamon Santa Cruz_ban 8 haugat vett tészt az el adásokon: Pedro Bleyer Presser, Jorga Mendez

Roca, Edrrardo Auza Guzman, LuÍs Auza Molina, Luis Dario Vasquez Rivero a tartományi városb l, míg ery'másik tar_

tományi városb l, Cochobamba-b l Rafael Julio Quiroga, Edmondo Rios Vasquez és RamÍro Verduguez Vera.

Mig La Paz-ban a vivást a városi |abdarug stadion pilonjaÍ aLatt, siitét alagsorban tanitják egy aIig 40 m2_es terii_

Ietii betonpadl s kis helyiségben, minimálÍs felszereléssel, addig Santa Cruz-ban egy naryon szép sportcsarnokban,

25xt4m-es teremben, pástokon, rendes felszereÍéssel, találatjelz gépekkel, villanyfegyverekkel felszerelve tanitanak

olyan id sebb viv k - képesités nélkiil -, akik már tiÍbb tapasztaLattal rendelkeznek.

LaPaz-ban spanyo| viv k nyvet sehol sem találtam, csakangol, francia sz'etz kmunkáithasználják.

Santa Cruz-banviszontmaryarviv k nyvekis varurak, melyeket felhasznáLnakazoktatásban. Irypéldául talíLkoz-
koztam Ozorai Schenker Zolíbácsí viv k nyvével, valamÍnt a Beke Zo\tán - Polgár J zsef kardviv kiinyv angol fordÍtá_

sával. Míndkett t na5ron szeretik.

A Sta-Cnrz-i tanfotyammal be is.fejeztem bolíviai
jan'uár 25-én ujra a delegáci val egriitt utaztam Peruba,
egr napot itt t lt ttem.

A delegáci tagjai kijzii1 a szovjet edz Quitoba és Bogotéba, a nyugatnémet és a svájci edz k pedig Guayaquil-be
utaztak.

Hogy miért váItam el a delegáci t l, ahthoz tudni kell, ho$r eredetilegnekem is Ecuádorba kellett.volna mennem'
azonban Ecuádorban jelenleg nÍncs számottev viv sport, iry nem tudtam volna segitséget nyujtani. Igl esett a váIasz-
tás Brazilíáta, szorosabban véve a Rio Grande tartományra és annak f városára, Porto Alegre-ra, a gauchok fiildjére.

Január 2s-én indultam volna tovább Limáb l, azonban a reptil téri.sztrájk miatt az itányit torony nem miík d tt,
igy sem inditani, sem fogadni nem tudott a repiíl tér.

Szerencsémre egy btazi'J.légitársaság gépe még ott volt a repiil téren és vállalták, ho5l a másik társaság helyett
elviszrrek BtazíLiá;g... Uglan nem Sao-Pauloba mentek, hanem a f városba, BrazÍliába, de ez akkor nem számitott,
rtiltem, hogy elvittek.

Braziliába hallottam azután, hory a penri f városban ellenforradalmi zavatgások voltak.

Brazilia után kés este érkeztiink Rio_ba, majd Sao Paul ba, és 27-én délel tt sok viszontagság után megérkeztem
Porto Alegre-ba, ahol tetmészetesen nem várt senki, hiszen másfélnapot késtem.

Telefonértesítésemre azonnal kíj ttek értem és bevittek a városba. Január 27-én délt l aludtam 28-án reggelig.
is tartottam

munkámat és január 24-én visszarepiiltem La Paz_ba, majd
Limába' ahol elváltam t liík' k ncuáaorba utaztak, én pedig

Ki is pihentem az izgalmakat. Majd három napon keresztiil foglalkoztam a Porto Alegre-i viv kkal. Itt nem

olyan záLtt tanÍo\y"*ot, mint BolivÍában. Braziliában ebben az idííben van a karácsonyí, azaz náluk a nyári
denki s zabadságon volt, mos't voLt az iskolai sztinet is. E zért nagyron nehéz volt tis'szes zedni a vív kat.

A sziinet ellenére a versenJprogramjukban febnrár 1-én és 2-án ery válogat versenyiik ís volt Ri b'an. Én is el-
mentem veltik és három napot ott' t lt ttern. Természetesen ebben az id ben nem tartottam el adásokat, hanem"a verse-
nyeiket néztem, s t felkérésiikre a dijnt kben biráskodtam is.

Naryon kedves jeienet volt, amikor a megbeszélésre érkeztem. Éppen akkor osztották ki a budapesti VB postán

érkezett propagandaanyagát, a plakátokat, híszen három város, RÍ , Sao Paulo és Porto Alegre képvisel i ryiiitek itc

ssze. Persze nem mindenkinek jutott plakát, de amikor el vettem a magammal hozott kisplakát-csomagomat és min-
denkinek adtam ery-egy plakátot, riimrivalgásban t rtek ki.

Kije1entéseÍkb l arra kijvetkeztettem, hory a brazilok szépszámu ki'i1d ttséggel fogják abrazil vivást képviselni
a budapesti \lB-n.

Sz ban is átadtam a MVSz elniikségének meghivását a VB-re.

A versenyeken láttam, hory sok tehetséges fiatallal rendelkeznek, f leg n i t rben és párbajt rben. Braziliában a

vivásnak széplngyományaí vannak. IIazaL és kiilf ldi mesterek Ís dolgoznak a vÍv kkal, de általában a vÍv k zpont Sao

Paulo és Ri '.

Porto Alegre-ben sok fiatal van, de mesteríik nincs. Ezért is kiild<jtt a Szolidaritási Bízottság engem Portc
Alegre-be

Febnrár 3-án étkeztem ujra vÍssza Ri b l és egészen február 8-íg folytattam a tanfolyamot a La Paz-í program
szerint. Febnrár ?-8_án'levetÍtettem az oktat -fílmeket, amÍk igen nary tetszést-arattak. Ezzela Porto Alegre-í tanfo-
lyamot befejeztem.

a

sziinet, min-



Február $'én, vaEárÍ'p elvittek a 15o km-Íe tevő teagéTpaÍtra, ahol ésr naglon szép azabad !&pot tö]tött€m.
Fébruár 10-éí indultam vissza, most máT sao Paulo volt az utlevélvizsgálst helye é8 Reclte-n, Lléabon-o! ke-ÍesztÍil február 11-é! délben érkeztém ujr& Rómábo, ahol máÍ váft a szolideÍitáEt Bi;oftság meebiáttJs,-ati.et ebd-taE az utamiól é6 & munkám!ól ké8zitett jeletrtés€met, Ír''d a'z eati órákbon zürtchen ko"";;dtl-BúpJ; érkéztem.
Áz utlméÍleB elkészitéEéaél feltettom magEt]o'ak a kiJvetkez6 kérdéséket
1. Érd€me€_ vott-e ezt sz lgen trasl költségget j áÍó utat megt€uEi ?2. Holyes ídőpontot és az arra raszonrto terüÉbt vál."otoital-" ttz3' Elérte-e a célJát a Nemzétközt szolidafitágt Bízottság óunkája, adfunk_o mogfélelő segíteéget a' Beglátogatottolszágok tportJáÍak?
4. Lész-e maÍad&adó efedméüye - hA cBékély tB - a' befektetott alva'gi éB érkölcst erőféózltéBeknek?
:. ::y_"_: "',':-" :- "'l"rt 

népszerüsttéséuek éB Íelemélésénék a gegttés emo fortná'a ?o. Irdeméa-e a 

'övőben 
a' BegitaégnyuJtáslek gzt a fonnáját mégtartrll?

Tigztában vaslok az'al, hoAr rz eryéa kéÍdé8ek méÍleg€l6se é8 élda'rré8e ne4 tartoztk e fet]Bdataim kö'é, hitzenén c€ek a }G'trzetközt szolidalttáai Bizotteág egrik moghtvotó" e" 
" 'r'o"p*tot képvtselő t8da volta'r e5/ olran delogá-cióbab, ahol öt némzet kítlölbiiző sportáBat iép;tselő .oxs"+a1" vetl Áezt, végréba'tó .aefiekként s nom mint sz€Ívézők.

M !d'árt &z olBő kéIdésre váleszolok.

Igen, érdemos volt ezt az utat oegtetllri. A ségitségadáslrk r legiobb forúÁ'a' hr a hély6ztLen slőződunk meg
atról, hosr mi az, ami & lég'otlbgn hiáÁyzlk' ml sz, &mlben í legDaryobb 8egitségpt tud'uk iv{t&Dt.

Bolivíábon és BraztlÍáb'n tt tBmerlk a vlváBt, mogvan Elnden adottBáguk alüoz, ho5l €z! a BpoÍüot t8.Átt8ák, ok-
t sták. Fel6zeré1ásék, fesrvefék, gépek féldelkézé8Íe állanak é8 vlvóík is \,annrk. Ami btáayzik' az a rendszoresség,
a módszere€tóg, 'z 

oL<+'t6s félépltóséüok i6msÍeté' a célok eléróséhez gz ewszét\7, következetes ut l8méret€ hiáltyzlk.
Ezt pedlg c8ak az emberek, a hely8zin, a köítlméDJrek ft5'elembevótelével, a'ok igmeretében lehet helye6 tanácgadág-
Bal a helyazlleu megtnutabi.

Az ldőpont Bollviába! jó volt, Br&ztltábaE szonbaE esl holttdőpoltban érkez!6m, do eÍről a széIvozés nctn tohst.
Blztos vasrok benDc, bogr &z öÉtzea gportágat tekbtve a delegáció eg&zében elé"te kiküldeté6ének célját. Ré8zeml6l
Bollviában tiibbeti Bra.zlliában kevesébbet fudtam ÉegÍteli.

A megta'rtott tanfolysm &z otted aportvezetőlorek, edzőIoek olyan lEmerEteket adott, a.mtk c8ak elö:bbÍo víhetlk
a sportfu feJlődé8ét.

Érzéeem gzerint - ér ezt 8zeTóoyteleuéég Délklil moudhatom - & vivá8oktatá8fa. vonat}ozó el&dá8aim, ryakorlati
utmutrtásalm, és főleg a magamoal vitt oktat6-filmeken lÁtottak olyaD uJ utBkat mut&tfak Bíndkét országbaÁ, 8mí ma_
r&drndó kell' hosl losrén.

' szoÍény véloméÁyém Bzérilt a szoltdsritást BizottBág lgBn nas. 8za}értelelnmot és fáÍadtsággal összdá1itott
pÍograúja, helyegdek bízolyult é6 a 

'övőbeE 
is Jálható utjr' mirad a Jó éÍtelemben vott megBegítésnek.

EsI bizto8. Bárhol' tartottam élő8dá8t, bárholrdtam kéldésekré tauácBot a sportágÍa vohat}ozóIag' mindenütt
öÍölljbol éa kééz8éggEl batlgatták uteg, mert megértették, hosr Egm krritizáLrí' b&Dem koBoly éB őBzhte BegitBégst
tryujtalt meütitrlk ho 22áJrr}'

Jelenté€eú végén ezutoü 18 kiigzönetet mondok az olimpia'i Bizottság mel1ett mükiidő szoltdaritásí Bizottságlak
mégttsztelő bizalmáéÍt, meghívá8ááÍt ég köszöDiim azt & segltséget, anit muDkám elvégzéséhez mtodenkor nyujtott.

szeretettel köazöotöB a délégáció mindeu tedát' ek1k e szép uton segitőtársatD voltak: Maurlzlo clelicit, Altolio
venerandot, Mlchrll Pimouovot, otto Horberot, ÁrBo GÍlrnbet éE valerii Kauchrrov-ot.

Budepo8t, 19?5. jarlllá! hó 15-én

---

ll



Klell Kálmán: M, 
'raranyérmekrtilrlÁ Budapestí )'t(KI. Viv Világbajnokság ktisz bén ery statísztikai sszeállitást adunk a t. olvas knak az"atany-

r'mein]ir 1'', ame.t3rek szerfelett becsesek számunkra.

Ismeretes, hory a viv -világbanaz olimpiaí- Eur pa-bajnoki-, vílágbajnoki-, f Ískolai világbajnoki versenyeket,

to.",áboáaz Universiaáe_versenyeket tartják ígazi világversenyeknek. E zeket a Fijld mínden tészén élénk firyelemmel
kiséi.,..ii. K zttik is az olimpiai versenyek és a világbajnokságok a kiemelked k, amelyeknek eredményeít a FIE nyilván-

tartja. s ma már ezeknek egész t rténetiik van, hiszen 1896 ta eddÍg 20 olimpiai játékot és 31 világbajnokságot rendez-

tek és csakazért 31_et, mert LgzI.t L 1935-ig tF..át Lag rendezett Eur pa-bajnokságokat logÍkailag nem lehet a vÍlág-

baj noks ágokho is z ámitani.

AzMVSZ, amint.azk ztudomásu, aFIEalapÍt sz vetségeikiizé tartozik, ésfennállása tz 1926-banés1933-ban
rendezett Eur pa-bajnokságot, ].959_ben pedig vÍlágbajnokságot. Alant tjsszeáIlitottuk az eddíg megrendezett ijsszes

olimpiai_, világ_ és Eur pa-bajnokságokon kiosztott aranyérmek eIoszlását, azok számát és birtokosaít, hog,' lássuk,
milyen szerepet tijit be 1-p;zánk az eryetemes vív -világlnn. Tessziik ezt abban a reményben, hory ezt a kimutatást a

brrdápesti vi1ág-oajnokság után átadjuk a multnak és a 5tiv ben számunkra még kedvez bb sszeállitást hrdunk majd a ma-
gyar viv társadalomrrak felmutatni.

Kímutatás
Athént l (].896) - Grenoble-ig (19'í4)

megrendezett sszes olimpiai játékokon és vÍIágbajnokságokon (Eur pa-bajnokságokon)
kios ztásra keriilt aranyérmek megos zlásár l

Férfi t' rcsapatok részére kíosztásra keriíIt
Férfi L roz!k '? ll 't

N i t rcsapatok rr rr rt

N i tíjroz t< l? ll t?

PátM'jt rosapatok ll ?l ?t

PárLÉ'jt r z k lr lt ll

Kardcsapatok ?r rr rr

Kardoz k rr rr rr

o.J.
13
16
4.

1t
L4
16
15
t7

VB Ossz.
29 42
31 41
29 33
29 40
28 42
34 50
28 43
34 5t

ll

ll

o.J. vB
01-
02
LT2
36
33
24
9L4

t1 L7

Ossz.
1

2

1"3

9

6

6

23
2B

1896-1974-ig

Megjegyzés: Ho|tversenyek esetén is csak egy aranyéremr l van sz .

. Az 1906'-os athéni verseny nem számit olímpiának.

A kiosztásra keriilt 346 ararryérem megoszlása nemzetenként:

29348242106

Férfi t r
egyéni csap.

- -rr. , ,,No1 tor
egyéni csap.

Párbajt r
e5léní csap.

Kard Osszes
egyérri csap. egyéní csap.

MÍndtjssze

}.Íagrarotszá.g
Olaszország
Szovjetuni
Franciaország
Lengyelország
Német Sz. K zt.

88
,5+
63
58
L4
10

628234543
16 7 7 35+ 40

3 6 8 28' 35

L22-3424
L4486
182

2 I 9 13 6

1b+ 16 3 1 10
6' 12 10 L2 6

l5+ 10 L+ 2 Í5
31 1

2.61,

A vM E*yetértés L975.jan.I!-én IV.o. férfi t rrie4senyt rendezett. 77 viv indult.
szakám'_ffi r I. Kerény1 Gábor /I],Dozsa/1
TI. Molnái ELemér /Bakony Yegyész/, III. Takács János /Bakony Yegyész/, Iv. Bod Karoly
/tsvsc/, V. Cseke Ist-ván Nasas/ l VI. KonstantÍnovics MiIán /BvsC/, vII. Gémes tászI'/osc/-} 'VIÍT. Kákonyi Péter /BT,'AC/, IX. S tér Árpao /Ksr/. '

A Kornáron meryei Viv Szovetsé
FeIszá6-a6T ze]

A Kornáron meryei Viv Szovetsé an .19-én. Gy r meryével ij.qszevont me
1 tÓIben es a JÜ oI Den

EoI!-effi-ffiTe-voTE;-F TlT6rben 2}-en; parbajt rben LJ-en 1ndultak. Végeredrné
Nl1l t rz T. Hoffmann Tbolva /GvW/. II. SziEeti Erzsébet /TBSC/. ITT. Héricz
tloIvaEn ua_rLa voIÜ. I\o1 toIDen l4'eBi paJoaJ!oIoen L2-eIJ 1I]ouIE lKr Vege-reomeny!
N 1tŐr; T. Hoffmann lbolya /Gvn/F'l, IT. Sziget'i Erzsébet /rBsc/, III. Héricz Katalin

/T^a/ ^ Tv. Ketoná xlrzsébet /TAC/. V. !Íeber Gabr1ella /TBsa/ - VT- F'r:tri Gabr'i
!! UVMq!U 4Wv!JO I vJLru{ t 4t. Ua! vLr! !!asvvvv I Luvvl t 4J+a alV-L!Va

/TAC/, rV. Katona Erzsébet /TAC/, V. Weber Gabr1ella /Tf,sC/, VI- Fut GabrÍelIa
/TBSC/' vTT. Dikácz Aranka /TAC/' VTII. KeIesztes EdÍt /TAC/,

Párbajt r: I. Herr Lajos IEMG/, ]I. Maryar Tamás /snuE}/., rII. Villányt Zsolt /EMG/,

-Tr. 

Láng Elemér /sMAyC/, y. Bucsis Gábor /GyMrtr./, Vr. Rendes Csaba /EMG/ ' VIr"
Mor cz J zsef /GyW/ ' vrII. Révay Zoltán /SWFC/, IX. Vendég Árpád /TBSC/.

I



Dr. Felkay András: NEM] 7ÁWTK0 %t YE m$ENYffi K
ulnrrm rÉRFt r nvensrNy
Páfiz9' 1915. 

'anuár 
25-26'

Á versényt szokás sze'int. pártz8i coubertin-ceaÍr;kbon reÁdezték, 15o tndul régzvételélrél. A mi veraeny-
z Ínk: Kovács istváa' Marton IBtvá! éB somodi Í,ajoB, a ti'bbt kiilftildivél éryiitt 18 cgoportban kezdték még á ver:seny_

zéét, amelyekb l 3-3 viv Jutott t vább. Az iry to;át'bkeriil 54 viy(][loz fuzzeEjtték E' világransuBtán szerepl ée a

veroenyeo indul Lz veneiyzí3t,68 az 1gI k1atrkult ?1 f 8 létgzám vivott tovább. Ebb l 12 c6oportot áuítottak i's8ze

a-a to"auuiotoo-at. Ébboo a }orrful ban esett kl MArton. (sa'Bos, a jelentég Dem ismelteti & c8oport B8zeállitását, c8u-

pán azt mon ja, hory a caoport om volt tul eÍ g éB Marton s. zelom nélkiil eaett kl. A szefk.) E foÍdul után 48 viv
rnaraat, atillt'e ui r s csoportua osztottak bé. Ebb{íl a forful b l ls 4-4 viv 

'utott 

tovább. Kovács István itt 5 sl ze-
lemmei vereoég nélktll men| tovább' p6dig ctopoÍtiáton volt Romankov ls, az 19?4. évi világbajDok. somodi is ktt{in en

vlvott és 3 sr zelem ol btzto8a továbbJutott. A továbbkéÍiil 32 yiv t az tDdextábla al'ap'Án a kieséses táb1áÍa helygzték.

Kovác8 sls elleDfelg sga8-GoriuB, NszK volt, &ktt 1o:9_Íe legy ziitt. véleményém Bzerilt Kovácg ezen a mérk -
zé6ed bemutatta' hogy J zaD' és a reáli6 taktikához alkalmazkodnl hrd vtv , hiszo! elleDÍele már 9:6-ra vezotétt. Ht
támadott, ez c6ak eslones tártadá's volt, ha pedtg az elleíÍél tánadott, a.kkor nem k zbeszuÍá8okkal operált, hanem vé-
dett, emibeu er Bebb volt a náláDál 

' 
val moga.sebb elle!Íelénél.

A fiatál somodl a lenslel Kaczmaleket kapta elleDJeliil, akit l 1o;8-!a k pott kl. somodfutak még tiibb ver8ény-

nrtinm v9rt sák8ége ét arln'ak blrtokábq'n komoly eledméíyok'e lesz képe6.

A kiivetkez fordul ban - a 16 kiizi'tt - a francia Fl&hent 1ett Kováca éllenJelo. KovácB blzto8a! sr zi'tt é8 a nyol-

caB diint be keÍiilt.

A dtint els mélk zéaei: sztrDkovica - Noel 10:? (Ezt én vézettem. )
Kovács - znaghí FRA 10:5
TahaÍd - Dabrowskt PoL 10:8
Denisov UnS - Martewicz POL 10:7

A légjot]b ésI kijz tt: Denisov - Ta1vard Gy z Denisov
szt2nkovics - Kovác8 10:9

Fei-féi mol1etti kitzdelémbeE kitiiD véd és támad akci kat láttunk, és tsr alakult ki a 9:9-e8 eÍ dmény. Ekkor
sztankovics tá'íadott, Kovács a táinadást védte, vissza zurt, ami ngÍE talátt, a test k g8zeért, mire Kovác mogfoÍ-
dult, eLkor t41áItá el t sztánko.L'lcs hátszuÍása. Az elni'k] francia Boitello ezt a talÁlatot megadta. Á találetot sérel-
meztiik, mert Boitolle-nek a testek ijsszeérésekoÍ ÁU-t kellett vo1nA vezényolnl. KiiliilbeD iB az 1lyeu helyzetekben á1-

talábon lem mé{ányos bizo4yt lan taláIattg1 old Dtenla kÍtttku8 mérk zést.

Á mérk zée után a le1enlov lraryszáÍnu velsenybiÍ a mt ál1á6poíhrnkat oBztotta, és nagánbeBzélg tésed Bottelle
ig belátt2 állásPotrtlrn} holyeBBégét. ' .

(A.sztáDkovtc6 - Deliszov diint mé rk6zés azámszefJ er dmélyét - o mérk6z st szankovics nyerte - !'elamint a

mérkiízéoek végerodményét a JelentéB nem tartalmazze. )

1975. évi SP RE A FIc o PÁRBAJT RVEJRSENY -

Mílán , 1975. febnrár 1-2.

Lezaj1otta.k az ídei Spreafico ktizdelmei és nary sikert hoztak a magyar párbajt rsportnak. 13 nemzet 170 legiobb

párbajt rviv i kijzijtt Pap j"' ,rye'te eI a tt f.eát, és m g ,tte Pet LászI lett a második. A d nt tabellája:

Abushametov
Lukomski Boris
Modzalewski Viktor
Pet LászI
Pap Jen
Evequoz Guy

Holtverseny az els' helyért:

A három k zépd 'nt eredménye:

A/

1. pí\t I{UN 2 g.
2, illodzalewski 2 t'

Opgenorth DBR 1 gY.

Ladegaíllerie 0 ''

X 2 2 5 5 5 zg5'. IV.
5 X L 2 5 1 3'r III.
5 5 X 5 5 2 r I' V.
3 5 4 X 3 1 4" II.
2 4 2 5 X 3 4 rr I.
2 5 5 5 5 X 1rt vI.

UR.S
UR.S
URS
TIUN
I{UN
SUI

Pap - Pet S:5

B/

1. Lukomski URS 3 g5r.

2. Pap IruN 2 rt

GigeÍ sUI 1 ry.
Evequoz SUI 0 "

C/

1. Evequoz G. 2 gY.
2. Abushametov 2 t'

von Essen SVE 1 gfr.

Janta DBR 0 Íl



A hat neryeddtint ererlményei:

1.

L. Opgenorth DBR
Z.'Pap HUN

Edling SVE
Lemoigne FBÁ

Peter DBR
Menghi LUX

.2.
1. Giger SUI
2. ModzalewssÍ URS

Pusch A. DBR
Varille FRÁ

Picot FRA
Makler USA

3.

1. Lukomskí UR'S
2. LadegaíllerÍe FRA

Romanelli ITA
Janikowski POL

Kauter SUI
Karagian UR.S

6.5i4.'
1. Abushametov URS 1. Evequoz G. SUI 1. Pet HUN
2. Evequoz J. SUI 2. Jana DBR 2. von Essen SVE

A III. goleJtez for l1obgn esett kl osztrlcB IEtván. cEopoÍtjábaE Modzalowgki, LeraoigEé és Evequoz J. ker4tlt
tovább, é8 vele eryiitt Kosett Bel'lole, 1TA, éB BoÍmaDn, DBR.

A maslar veÍaenyz k kiiztil íldult még Ku|caát Gy6z , schmitt Pá1 é8 Erd B sándoÍ. Mlnd a hárma! a tr. Bel 
'to'foÍdul ban é3ték ki. E Íd s csoport'ábn tovább 

'utott 

EdliEg svE , Picot FnÁ ég }Íartno P. ITA ' kieBett vele e5ditt
Fl8cher v. DBR é8 Ptéíkowskt PoL. schmttt csoportjábq'í továbbmont Joffe URli, M rch GBR és R maBelli ITÁ, kiesett
volé eryiitt Placella. ITA' éB st egtnilllsÍ DBR. Kulcsáf c8oportjáboE továbbment MaÍino G. ITA, Kar.a'gira URs é8
Muck DBR' v le eB.iitt kt 8étt BélBo! GBR és MaÍchesé.

Á verserryz k csa1ntvezet te GáborÍamáB volt.

A ino taBi verÉenyt az olaéz viv6 sz vetaég reldezte é6 ez E Ísrio spTeafico eDlékére relalezett veTse{mék r
:oqv' kiirá8a. A tr feáo az epée-vivá6 lrgr'eilrk Devét olva8brt'uk' l'i'ztiik sákovlc J z efét (1955 é8 1956}' Gábor
TamáBét, 1963, és Kulcsár oy6zGt (1969).

A vergeDy utáE a verseoyz6tet vélcellibe vitták át, ehol a kiivetkez hétf([ réBztvett Dk- a ha.5lomáryoE Beltbettl-
eEl6kverreuye!.

''..., MARoELLo BERTINETTI PÁRBAJr n-csapaTvERsEI{Y".',. -)' Vercellí, 19?5. febnrár 3.

t. Szovjeiuni 2 gr zelem 1 d ntetlen
2. IVlagyarország 1 tt '1 rt

3. olaszország 1 'l
4. Német Sziiv. K zt. 1 ll

Részletek a magyar csar'e't mérk zéseiMl: .

HUN-ITA.8:7
osztrics,3, Erd s és Kulcsát2-2, Schmitt 1, illetve Bertinetti, Pezza J. és Granieri 2-2, BeLIone 1gy.

IIUN. URS 6:6 (6+-64)

A rendkÍvtil érdekes és változatos mérk zés tabeilája:

Osztricslstván 2 5 5 2 2 L 
KulcsárGy z(5 1 5 5 5 1 L6
PapJen S 5 5 5 1 20
ErdsSándor 3 5 5 1 2 L4

LukomskÍBorÍs 5 5 4 .5 1 19
Abuslr,ametov 5 3 02 3 10
Karagian5555020
Modzalewskí 5 415 2 L5



Ekkor jiitt a meglepetés. Az NszK csapatával keriilttink szembe. A németek Pusch - Behr - Peter - Beierstettel
csapatát' tehát lényegében a Grenoble-l csapatát állitották ki, csak Hehn helyett szerepelt Behr. A mérk zést a németek
nyerték, mert versenyz ink kiizepesen vivtak és senkÍ sem hrdta egalízáIni Kulcsár píllanatnyÍ ÍndiszpozicÍ ját. A mér-
k zés tabellája:

Pusch2235
Behr3325
Peter 5142
BeierstetterSSSS

OsztricsIstván 5 5 2 L

KulcsárGy z 5 5 5 5

PapJen S 5 5 Z

ErdsSándor 4 z 6 3

3 gv.
3rt
oil

Lrr
2tt
0ft
1n
al?

Klell Kálmán

NEMzETKozI EGYÉNI És csAPAT I(ARDvrvÓ ToRNA

Plovdiv, 1975. febnrár 1-2.

1. Szidjak VÍktor
2. Prihodko
3. MihaJlov AnanÍ
4. IrimícÍuc Dan
5. Torday t<álmán
6. Convents Walter

UR.S 3 gy.
UR.S 3

BUL 3

ROM 3

HÜN 2

DBR 1

A rnasÉr veraelyz k ka'zi iu&rlt még Fr hlich PétéÍ, aki a kiizépd rt'ben esott ki lÍtmicluc és MthailoY ellen -
ben. H&rm'dlk eltéDfelét, a szoYjot Pavlelkot 5:3-ra lest zté. Iodult B g KtiÍmi'czy c6eba, akt & mágodik for(l bdn

ho1tver6sry utá! véÍzett el lrimícluc é8 a bo1gár ch'lBtov elletréb n. Naslházi zoltán és Nebald Rudolf az e1s fofíful -
ban vált kia mez nyb l. Nébeld 3 s' zolmet aratott, ds itlde'<e sleEgébb volt 4t t a la di HellElde zé, éB Ig 6I't4tt a
kiésés sorsára-

Á di'nt'beu !ésrea vlvt&k holtYerse'rjÉ a z els6$ég|étt. E zt szídjak nyert megtehet seu lasl bi'tonaágg!.l. ToTdly
s dtint bett két ry zélmet &r&tott: 5:4-Í lesl zte Irimictuc-ot és usl&nílyeE aÍá!ryboÁ a Eyugat!émet convontB-et.

A csapotvéraény folya.mán 9 cBapat in&r]t. A 8elejtoz t báTom háÍmaB cBoportokboE vtvták le, r mrsrar cBspat a

bolgároktlAlt éB 'lJ'l c$pstával keriíIt e6l csoportba. A boIgár junlor c8apatot Frtiblich - Nébold - }&5lházi és K Ím czy
8 zeá[itásbau kiiDltyen 6l zték le 10:6 aÍányban, de az'tA'' c8apett l 9:4 arárryu Eulyos veÍegéggt azeBvedtek. Ez érzé-

keny veroség. A ma.srar céepatban Kiirtn czy 2, FI hltch és l,laslházi 1-1, Torday o 5l zelmet szerzott, mig e bolgÁf
csepatban legtobb Dudekov vo]'t, 'ki 3 5l zolmévol vált ki az égysnl tes 

' 
téljeditméoyt byu't csEpotb l'

A c oportokttn gy zt s cBapatok vivták a d t e! az el8 három helyezést. Ezt Románia csap&tr tryerte meg,
miutáí 9:2-re sr zté le BulgáÍla i'A'l csspatát éa 9:3-rá lfubo cBapatát.

A cEoportokbo! kialatq'lt máBodik belyezétték a dtint Ív-vl. helyézéBééít vlvtak. Itt vlvott tebát a Dagaaf csap6't

7s. EI sr r 4z NszK c8apatával mérk ztiíok, s lagy kíizdelem utáí 9:? &!ánvbo! sl zedelmegkédtii'k. K rmi'czy é6

Naslbázl 3-3, FÍilhlích 2, Tordry 1 sr zglé mel vette ki réEzét e gtketb li, aíg ez t'lszK cgapotában convoEtg 3'
Boch 2, GrosseÍ éB stratmaDr 1-1 sr zelemÍlel 6ze' pélt' UtáDa a szov'etuni ÁljochiD - Prvlélko - Prthodko - savinski
csapotÉval ker lt nk ' BBze. t, a Ú1érk zés 8i8 aráDyban v6gz d tt, e t8lálatrrá y a a'ovjetek rés zéÍé volt k6dvez6:
2+27 ' lg tehát 

' 
véger drnéDybeE Románl& - Kuba _ Burgárra t'4tt - szovJetr'nt mtigtitt a magJral c6ap t &z v. 'z

NSA< el tt.
A csapet ktBér je cétevich Al&dár volt, aki megfisrelésoir l a k vetkez kben ézáBol be olvas i krrak:

A plovdivt nemzetktizi veraery az edz6 Ézemévsl

váratlrnu1 joli'ltek kt a p1ovdí!'1 D mzet}i'z1 kardvera DJr vezet Jévé. Az el ré Kjel lt vezet6 u5lalis megbstegedett.

Neut tzivgsén vál1altam a kik ldétást, mort taDitváu}rai a má.Boalik váloget el6tt álltak, é6 t5I pÁr n pra édz
Eélklil mr,lzdtak. Most ut lag iirííltik, hosr ott lehettem ezen a veÍaeíyeD' mert i5l régel'bi' máÍ egr kla8é e1Eo6 dott
élméÁyeim {eleleveneát k é6 uJabb t&paEztalatoket ia Bzeleztem.

Rádilbbentam, hogy ha az édz komoly eredméDyeket gkar olémt, !ém né]kiil zbett a E mzetktizl verÉelyeken
Dyeft tápagztalatokat. Itt {tryolhott meg igazál tanltványát, bosla! viaglkodik a' kiíl nb z elléíJéle}&el gzemben, milyen
hibákat k vet l a.kár tecbnika.íl&g, akár tekttkatlag. Itt Bzelez ujsbb tapoBztalatokat, lát u'abb akcí kat 8tb... Ebb l k -
vetlezik, hos/ a maryar víváe fejl déBáDak létíontoseágu része, hory az éd' ott lé5.é! tsuitvÁlyrtDrk ngmzetki'zi ver-
sgnyei . E 

't 
1sr 8 zervezi e legtiibb orBzág véuet 8égé, f leg e szovje 'rli . MÜrden veÍséDy utfu edz l t4poBztal&tc8er

va.d' változtk 8' btfák felfogá6a, k már szoEst lugEllnasan alkalmazkodDak r.bhoz a t&nltásnál é s btrÁ6kodá6!ál !t.
Az él vtvást kell szemmel kiséÍní és abb l kelllevoDnt a kt'vot-kozt té8eket'



Termés.zetesen meg kell kivárrnÍ a kikiild tt edz tíI az írásbeli, s t a sz belí jelentést is.

Ez a f.ejl!désnek alapja, ne hanyagoljuk tehát eI.

Megfiryeléseím a versenyr l:

Már korábban Ís láttam, ho5r majdnem az ijsszes ország kardvív i ury melegitenek és ury 5lakorolnak, hogy f Ieg
támadásaik, de mÍnden akci juk ery kissé lassított. Ezáltzl elérik, ho5r egy ilyen lassitott támadást kiinnyebb háritani,
de kiinrryebb el vágni vag7 elkapni.

A hárítás ís kiinnyebben megy a lelassitás rniatt.

Ha ktinnyebben megy mÍnden, akkor kiinnyebben lehet azo|<at gyakorolni. Mindenki vonallal vagy rryujtott terccel
zavar1a a támadást.

A helyes távolságtartás is jobban érzékelhet ahfuití tészér l. A támad u5ranakkor támadását a vonal miatt
kénytelen kissé távolabbr l kezdeni.

A támadások ttibbnyire futással kezd dnek és addíg tartanak, amig ellenfeltiket el nem érik. A támadás cselleI
vagy csel néIkiil kezd dik és résbevágással fejez dík be.

A cseIeket visszahuzott l<atral mutatják be, csak az utols cselnél nyujtják ki karjukat.

Iry kevésbé vannak kÍtéve az el vágásnak,vary az ellapásnak. Miután a támadásokban a futás domÍnál, aki pvor-
sabban fut, az eléri ellenfelét. Természetesen a háttá|6nak ís uryanolyan ryorsnak kell lenni.
' Miután a sokcseles támadást hárÍtanÍ naryon nehéz, ba a támad ellenfelét a határvonal el tt meg tudja ktizelíteni,
t bbnyíre be Ís adja a tal.áLatot El nyben van tehát a pvorsabb lábu támad .

Ezért feltétlentil sziikséges viv ink lábmunkáJára tijbb gondot forditani, azt kíegészit sportokkal er siteni,
grrorsitani.

Mindez csak a kijztjs táborozásokon val sitbat 7gazán meg.

A bolgár A_ ma5lar csapatversenyen sajnos, terhiirrkre sokat hibáztak. Az egyik egytittes után véleménykiíl nbség
vo|t az elrriik és a viv kilz tt, mert az els eryiittesnél az ismétlést nem akarta megadni. D. T. eIé keriilt az id'gt , enrrek
sz sz L ja Dzsakovszki volt, akÍ el adta, hory azuj srabály értelmébene5rtittes utárr egyáltalánnem adhat megaz
Ísmétl vágá's. Szerinte már Grenobleban is iry zstirÍskedtek. Szigonran birálták el a sisaklekapást Ítélet el tt. Els re
fíryelmez-tettek, másodikra találatot itéltek vagr 4z4-néL eget levontak. Emiatt 2-3 taláIatot kaptak versenyz ink.

A mí versenyeinken ís uryaniry szigonran a szabáLyokhoz kellene tartani magurrkat, hory vÍv ink Ís megszokják,
hory ne kapkodják'le sisakjukat.

A kardvivás azutols tiz évben sokat fejl di'tt és eza fejl dés f leg a távolságtartás jobb kihasználásában nyilvá-
nult meg' A távolsággal rzal 'ljátékotll tanítani kell.

F,zt a tanÍtást szeretrrém segítení a most késziÍl ktinyvemmel, amely a mai kardvÍvás minden részletével kÍmeri_
t en foglalkozik' 

GerevÍch Aladár

EryénÍ verseny:

NE

Gtippíngen, 1975. február 8_9.

].. Nébald Gyiirgy HUN 5 gy.
2. PaLLay Zsolt HUN 3 rr

3. Decsi István }ruN 3 ll
4, Tábot Sándor HUN , 2 |'

5. Lefevre PatrÍck FI{A ]. ll

6. Vokmann JiÍrg DBR 1 ll

Indult még maryar tésztíL Gémesl Gyiirgy, aki a kiizépdiint ben esett ki 1 gyiízelemmel és 2 vereséggel.

, Nemzetkiizi junior kard-csapatverseny.

Német Sziiv. K zt. - Francíaotsz. - Magyarorsz.

1. lVÍaryarország Jun. csapata 2 $l zelemmel
2. FrancÍaotszág ll lt 1 't
3. Német Szijv. K zt. tl ll 0 l'

Magyarország - Fnnciaország 10:6

TáborS. 4, GémesiGy. 3' NébaldGy,2 és Pallay Zs. L, ill. I'amourJeanF. 3, Trotteín ThÍerry, Barbaud
ThÍerry és Marcilloux Jac 1-1 w.

í)\)



Franciaország - Német Szijv. K zt. B:8 (57_64)

Ma5larország- Német Szijv. K zt. 9:7

Gémesi Gy. 4, NébaldGy" 3, Decsi I. és Tábor S. 1-]' gy., illetve Delberg Rorna, Dehmer Michael 2, Volkmann

J rg és Grosser Michael 1-1 ry.

A csapat vezet je Tilly János volt, aki megfiryeléseír l a k vetkez xet iria a VÍVo HIRADO olvas Ínak:

Az ez évi giippÍngeni junior: verseny sorrendben már a X. volt, és egyben Eur pa e$lik legnépesebb nemzetk zi
junior versenyévé váIt. A csapatversenyben a magyar csapatban három ujonc szerepelt: Pallay, Gémesi és Decsí, akik_

nek els nemzetk zÍ szereplésiik rvendetes eseményt, biztos magyar gy zelnrethozott. Az ujoncok eleinte lámpalázzal
ktizdijttek és nehezen viselték el a kell szakértelemmel nem rendelkezíj birák miik dését. A csapat legeredményesebb
tagja - naw meglepetésre _ az egyrikujonc, Gémesi Gytirgy volt, akinek mindkét csapatgy zelemben oroszlánrésze volt.

Az egyéni verseny teljes mag:yar sikert eredményezett. Egyedtil a csapatversenyek h se, Gémesi esett ki a k zép-

d nt ben, áe tegyiik hozzá: szerintem teljesen érdemteleniil. A francia csapat vezet je ugranís Lefevre Jacques, a ré-
gebbí ia x ntres kardviv ja volt, akínek fia, Patrick Ís abban a csoportban vivott, és az apa a legnagyobb mértékben

befolyásolta a német-spanyol zstirít. Tiszta kiiriilmények kijzijtt Gémesi biztoSan a d nt be kertilt volna. Itt a két kiil-
ftjldí nem tudott belesz lni az L-4. helyek kérdésébe ' a maryarok j ktizd szellemet tanusÍtottak.

id. Tílly János

M o NA L - r<u pe EMLÉKVERSE}ÍY

Párizs, 1975. február 15-16.

Váratlan eredméruryeI végz d tt az L97 6. évi Monal-verseny.

Nem sikeriÍlt a ma$larok részvét'eLe a Monal Kupa idei kiizdelmeÍben: egletlen magyar viv sem keriilt a d ntíjbe,
még a kiizépd nt be se. Pedig 1969 ta a világnak talán tegnagyobb epéeversenyén mÍndig ott kiizdijttek viv ink a legelsií
sorokban: 1970-ben Schmitt Pál volt azeLs , Kulcsár Gy z! harmadik, 1971-benSchmitt második, Fenyvesi dr. harma-
dik, 1972-ben az.osztrák Losert miigtjtt Fenyvesi másoclik, 1973-ban Erd s Sándor els , mig tavaly az els ség
dr. Fenyvesi Csabáé, és miig tte Erd s Sándor a harmadik. Ilyen el zmények után nagr vátakozással nézttink a Monal
Kupa idei sszecsapása elé, ahol 269 indul jelent mega rajtnál. K zijttiik 1?4 ki.ilf ldi viv volt. Ezek ktjziil is kivált
Létszámával a 45 tagu NSZK-gárda.

A magyarokutols képvisel i, Erd s Sándor és az ujonc Székely Zoltán, a verseny negyedd nt jében, tehátaz
utols 24ki z| tt' vált ki a mez! nyb l. olyan er s volt ez a mez ny, hory az innen kikeriil bármeIyik viv megnyerhette
volna a kupát. A cl nt mérk zésektáblája a ktjvetkez képet mutatja:

Varille
Beierstettel
Berinetti
Ringesísen
Jana
Malkar

FRA
DBR
ITA
FRA
DBR

0 ry. VI.
2'I TV.
3" IU.
2tt v.
2r I.
4'I II.

XDDDDD
VXDDDV
VVXVDD
VVDXDD
VVVV){D
vDvvvx

lloltverseny az els helyért: Jana - Maltr&f 5:4

A maryar Bzinék képvisel i k ztí1 lggel sz f Muskovszky GáboT maradt kl a versenyÚl, rnáÍ a 96 ktiziil 6em tudott
tovább keritlni a ki'vetl'ez .fordu1 bo. schjnitt és Kolczor9y itt még 4 ry ze1emme1 éé 1véÍeséggel, Erd s Sándor és
Székely Zolt6l3 ry zo]edljnél és 2 veréségg l harcolta ki a továbbJutást. J fonnájuk azt a Íeményt kelt tték, hosr a
inaslarok ez évbeD is bélo6z 1 ak a végKtzdelémbe. sajnog, a nyo1caddiint6n, e legiobb 48 vÍv 8 hatos csoportjábo máB
ti'rtfut. Itt csak székely zoltán eglépetést kétt j vtvá8a - 4 g,6ze|em és 1 veres g - és Erd s sándoT Hizde]meg to-
vábbjutáBa hozott rtimet, Kolczo!.y E tl6 2 g. - 3 Yergséggp1' ETd s Gábor 1 gr' 4 vele6égge1 és schmitt Pá1' ha6o l
tolje6itméunyel bucéuztak a vgÍsonyt6l.

ETd s sárdoÍ é8 székoly zoltáE, mtnt emlltettiik, s nesreddi'Dt n gyes csoporrtjaiba véÍzett el. csoportjuk bo-
oaztása ígmeretle!. Míndketten 2-2 ver 8égge1 tisztáE eBtek ki.

Dr. Bay Béla
utijélentéséb l



szeÍenc8é6 Rudolf:

A LEMNGBÁDI FÉRFI TőRvEBsENy

t én1Dgrád, 19?5' febflrár 15-16

Február 13-á! i!du]'tu!k utiak és ér.keztiilk meg MoBzkvábo. Itt sÁilekoztek a küüölalt délegáctók' é6 esÁltt utaz-

!.!tk tovább a vefBeny 8zbhe1yéÍe - LeningÍádbo' 1+étr váloBDézésen és muzeumlátogatáaob vettíiDk ÍéBzt. Délutá'! ke-

Iii1t 6of a tecbnik'l é"t kuot"t"", abol megtudtuk, hosl a versényeo tlz rÉo.'zet (csz- SUB-ITA- F11.21 - PoL - NDK -
NszK - BoM és hazánk) a vendéglátókon kivül ög8zeBeE 108 vivója' vesz ré8't.

A kébúpo6 versény renalozéBe és lebonyolttáaa végig pórdás és Bportszér'{l volt. Itt Je$lzem meg' hosl bÁr mtltaleD

nemzet rlelegált nemzet-közí veroonybiróL, a, bázigazdák ezt a középdijntő és di'Ető kivátelév€l - ahol Malscarle ITA é8

Boitel FRÁ müködt k közTs _ Dem vették igérybé. Ez a téÁy t tméBzetesen aeÉ a véfaoBy hE!8ulatát' aem éÍefuélyét
uem befolyágolta.

Az é16ő fo].dü]óben Kamutl Je!ő, I}Íart n Istvá'lt éB somodi l"ejoE 

'ó 
vivássat btztogan koÍ{ilt t vább, 'caek szabó

sándor ném tudta ktharcolíi a továbbiutást, mert két 5lőzelme után ktkapott a lelsrel Godél-től 4:5-fo, Luk'anc.oükótól
2:s-Te éa Tolkac6év-tő1 4:5-Íe.

A má6odtk fordulóbaa 9 h'tos c8opoÍtot alaKtottak a továbbkerülő 54 vivóból, ahol mildháÍoE veTséEyzőnk ígBn

Jót vrYott' Kamutl ég ÍartoD 4-4 srőzelnet sÍatott, és a leryőzótték között Drs. levoket t lálhafultk.

A háÍm8dik fordulóban is lgen Jó1 szeÍ€peltek vivótnk, ennek rl,acára csak a fiatal soúíodÍDa]r éikéÍült továbbkeÍiilnl
a középdöntőbé. N'muti dÍ. z gy6ze1:rrL€]t atatoL1'l6akov UBs éB Putyatin UIls fö1ött, do 2:5-re kikapott a cBeh JufkátóL,

u6.anc8ak z:s-re a kubat sa'lvattól é8 4:5-!e a loDryel DebÍowBkitól, isl fostzabb index6ze1 kieaett. I\{&rtoD'l'k la ez '
eó-rs Jutott' mort 2 6lőzelméve1 az€mbe! 3 veÍ€géget gzedétt ötsze. RoEankov é8 Kuki ellen srőzött s:'t-rg, de vor€8é-
get 6z€nvedott Godeli61 4|5-tÉ, az olasz calatÍonitól 1|5-!€ és a gzovjet KutcgeTtől 4:$-r€. soírodl kivelte Lukjancgenkot

és a keletüémet llertéft.
A néryodtk fordulóbaB 6 nósres cEopoÍt alakult. BeDnüDket a 2 c6oport érdekelt KilöDöten, Íttért itt vivott somodi

Deniszov, Noel és az uj BzovJet c6l1lag, Galev tárBa6Á8ában. somodi holtvergelybg k€liilt Noel-lal' de a holtverBeÁy íB

5:3 aránJ^r somodi slőzelemm€1 végződött.

A háÍlb középdöEtő közáp6ő csoportjábo! soBodi sztankovics tár6aságáb6n vivta kt a továbbjutáat, miutáu srőze-
delmeskedett a szovlet smtrkov és a GreDoble-í l'tlágbarnok, R.üraukov felott.

A döntőt parádés rélldezégsel a Klrov-Bzilház szltrpa'dán - tt,lt Íráz eLőtt - tartották. somodi megíBmételte déIelőttt

rtraga.biztos viúBát, é6 ebbeá alln''ry íevekke!' telttlizdelt Úe'őnyb€n az előkelő második hélyet tzetozto rneg l!)agá'ír}.

Á döntő tabelláia:
Isakov Szergej
Putyatin
Deníszov VladÍmir
SztankovÍcs V.
SomodÍ Lajos
Kuki Adalbert

x 45
5X4
0 5x
304
553
552

533
532
555
x52
4X3
5 5X

18/20 rv.
rs/L9 rrr.
L8/20 V.

I"
2r/20 rr.
L5/22 Vr.

3 gv.
Dn
Ln
4"
o llo

1il

Az egész verseny mélt befejezése a d nt utáni diszhangverseny
senyz ket, valamínt a j rendezést produkál házigazdákat.

1?-én délután repiil géppel _ Vars n keresztiÍl _ érkeztiink haza.

volt, amely k sz nt tte a gy' zteseket, a ver-

A GnÁ4I NEMzETKozI I(ARDVERSENYR L

1975. febnrár' 15. és 16-án x\nII. alkalommaI megrendezett grazi nemzetk 'zi kardversenyen' vezetésem alatt,
aza|ábbi csapatvettrésztzZatándy Csaba, technikaivezet , TordayKálmán, B}ISE, KocsisImre, BHSE, Friihlich
Péter, BHSE, Gellért Mikl s, Vasas és Kiirmijczy Csaba, U. D zsa.

Febnrár t4.én vasuton utaztrrnk Bécsen keresztiil Grazb. Kellemes utzzás után vendéglát ínk az áLlomáson fogad-
tak és szálláshelytirrkre kisértek, amely a már évek ta megszokott, kífogástalan Weítzer-szállodában volt.

15-én, szombaton déIután az osztrák válogatott vÍv csapat barátságos csapatmétk zést vívott az angol kardcsapat-
tal. A csapat mérk zést kijz s felkérésre Torday Kálmán vezette, és a né5l magyar viv oldalbir ként mtikiid tt kiizre.
or rnmel állapÍtottam meg' és ezt mind a két csapat versenyz i meger sítették, hory a métk zést kiemelked tá'tgri
tudással és pártatlanul vezették le.

A néryes csapatmérk zést megérdemelten 11:5 arányban az osztrákok nyerték meg.

16-án az eggétú versenyt bonyolították le világbajnokÍ rendszerben. A versenyen 49 versenyz índult. Az osztráko_
kon kíviil 5 ma5rar, 9 angol , 2 olasz és 1 }SZK viv lépett pástra. A mez ny ktizepes er sségii volt.

A kiizépd ,nt6,clc-^ L2 viv jutott, akÍket három 4-es csoportba osztottak be. MÍnden csoportb l 2-2 v7v jutott a 6_os
d ntfue.
IO



lr

Mínd az 5 mag;uar kardoz sÍmán jutott a kiizépd nt be. Rajtuk kivííl 5 osztrák és 2 angol kiizdijtt a diint beiutásért.

Az I. csoportb l d nt be jutott Kocsis Imre 3, Gellért Míkl s 2 gy' zelemrnel. KÍesett Cohen angol 1 és Wlesperger
0 gy zelemmel.

A II_ik csoportb 1dijnt be jutott Torday Kálmán ésaz osztrák Prause. Sajnos ebb l a
Kiirm czy Csaba és Rílle osztták, mivel egir gr(ízelmet sem fudtak szerezni"

csoportb l esett ki

A III_ík kiizépd nt csoportb l Frtjblich Péter és Brandstetter (osztrák) 2-2 gy zelemmel biztositotta a továbbju-
tást. KÍ'esett az angotr Phildin és az osztták MarÍk.

A 6-os dijnt be tehát 4 ma5rar és 2 osztták viv jutott.

A diint métk zésein 5 angol viv biráskodott, mégpedig meglep en j l. A versenyt, az egész nap folyamán maga-
biztosan, j i vÍv Torday Kálmán nyerte raeg veretleniil, s ezzeY megísmételte 1970-ben aratott gr zelmét.

A dtjnt végeredményét az alábbÍ táblázat szemlélteti:

otszág Név 1 2 3 4 5 6 Gy'2. Hely Ilrd.

Mo. Torday Kálmán 1 '///, 4 3 3 2 3 5 I

Mo. Gellér Mikl s 2 5 ///r 5 2 5 0 2 m-rv. t .000

Mo. Kocsis Imre 3 5 3 ry/, 0 5 4 3 II

Mo" Frtjchlich Péter 4 5 5 5 ///Ú 1 5 1 vr.

Aut. Prause 5 5 0 2 5 /// 5 2 In-ff. 1. 000

Aut. Brandstetter 6 5 5 5 2 4
,//4

2 V. 0.809

A versenyek mírnd a két napon sportszerti, nyugodt légkiirben zajIottak le.

Maszlay Lajos
csapatvezet

ÜrNppr vrv rre'r,Álxoz

MGzKvA És BÜDAPEST JÜMoR CSAPATAI K zoTT

1975. február 8-Én déIutá! a spoÍtcsaÍnok DasÉéÍméDék két pástján r ndszté o Bvsz b.s.ományoE Moszkva-Buda_
po6t junlor cBaPatYer8éuyét ! í és féffÍ t Íbéll' páfbajt fbeí éB krrdbs.n.

Az ldet verÉénylek kitl n Jélent 8 g6t adott, hosr az es égBett Bud.péat fsl.zabad ás& 30. évfordul 
' 

á\ral '
Murai Altal, a B'y'sz e1n ke lnepi meglytt beszédében hÁlával emlékézétt meg azokÍ l a h 6tikr l' aktk Budap st

lakosságának szebadságááft élotitk9t áldozták.

Á verseDyén Dary k ztilség jelént t!eg, t'relylgk Bor".Íban ott volt Fsfks8bszLy L&jo., a F váÍo8i Tanács éhtik-
helyetto8e, és Kapcso8 LaJosné, a BTSE elí ke.

N6i t rbeD g páÍbaJt rben tittis b8r,patok vtvtak.

Az ii6szec rPások ktiziil c8ak a párbojt r c8rpatok kiizdelBe bozott reudHviilt tzgalm&k&t' Á Bzovjet c a.pat uslaEl6
mÁr 10:+!e vez.et tt, de a msBr'r fietalok ra5log haj!ával osrentitettek éB 

'obb 
telálatará.Dnyal, ésl kett 8 vefo éggel

ry6ztesen has/ták sl a pástot. N6t t6rbe! Mo8zlqt& cBapota, férfr t rbeE és ka.rdbeD a brdsps8tt fir.tálok sTattek fi'lényes
5r zelmet. N6i t rbon ezoroB&bb elefuéDJrt vártunk. l.Iyul kétBzer veEztett 3:G-d1.

Á verteDy rendezéBe ég a fi'atal Eportol k vtselkédéBg mélt volt f vámBunk Dr,sl tlDnépéhez' Ezt h8lgEulyozták a
8z Dokok a h tf e6ti kitliu , baráti l gk llt beDkette! 18.



Részletes eredmények

Nitr
Moszkva-Budapest 13:? Csaldajeva, Csernyova, Mozsarovskaja 3-3 gy., Tyimosina, Gyenyiszova 2-2 gy., iII.

tatÉi e ey;, Nyul 2 g,, Sallay, Gy rffy 1-1 gy., Kenessey 0 ry'

Férfi t r
Budapest-Moszk\'a 13:3 R zsaváry 4 8., Rakovszlry, Balla E.,

l--1 ry., Arszenyev 0 gr.

I(ard

Decsi 3-3 ry., i11. Galganov, Bujvolov, Szolovov

Budapest_Moszkva 11:5 Decsi I., Tábor, Gémesí 3-3 gy., Vargp 2 gy., Í11. Kozonin, Zsitnij 2-2 g-, Pavkov

1 gy., Galganov 0 gy.

Párbajt r
Budapest_Moszkva 12:t2 (95:99 kt.) Forgács, Szaniszl 3-3 5r., Ma$lari, Ungár, Veress 2-2 w., Í11. Szolotov

+ ry., ctrondog , Misin 3_3 gy., Boldírev 2 g., Arszenyev 0 ry'
A verseny befejezése után Mur:ai Antal, a BVSZ elniike adta át a csapatoknak a dÍjakat.

Dr. Nedeczlcy Gy rgY

HAZAI VEM$ENYEK

^Z 
NÍvs z nn Ásoom r fu É;ro zTAT vE RsE I,lYsoRoZATA-

pÁnna,lt n'

Lg75. Január ZL-én 71 versenyz kezdte el a versenyt a Játékcsarnokban és a Sportcsalnok viv termében,
dr. Balthazár T-aJos és Székely Tíbor f bírák irányitásával.

A kijzépd nt eredménye

I

I

I

t

I. csoport

Kulcsár (osc)
Szomov (Csepel)

3ry.
2 gv.

II. csoport

Salamon (Csepel) 2 g.
Schmitt (MTK VMSK) 2 gy"

T bel (osc) 2 gy.
Forgács (U. D zsa) 0 ry.

IV. csoport

Kolczonai (BIISE) 2 gy.
Maracsk (Csepel) 2 gy.

Erd s S. (BVSC) 2 g.
Halmy G. (MTK VMSK) 0 ry.

Horváth L. (U. D zsa)
I(aiser (BIXSE)

III. csoport

Osztrics (OSC)
Székely (U. D zsa)

1 gr.
o gv.

2 gy.
2g.

Nedeczky (BVSC)
Bak (BIIflE)

o gv.
0.ry.



I
I

I

hr

t

I

Á diint tábláz.ata

A dijnt végeredménye

I. Szomov Sándor (Csepel)
II. osztrics István (osc)
III. lWaracsk Tíbor (Csepel)
IV. Schmitt Pál (MTK \IMSK)
V. Salamon Gábor (Csepel)
VI. KolczonaÍ Ern (BHSE)
VII. Székely Zo|tán (U. D zsa)

VIII. Kulcsfu Gy' z (OSC)

6 gr.
5ry.
4 gv.
3 g. 29kt. 25 at.
3 gy. 28 kt. 22 at.
2 gy. 28 kt. 28 at.
2 g. 28kt. 25 at.
2 gr. 34kt. 23 at.

I
I

Ix. Erd s Sándor (BVSC)
X. Nedeczky Gyiirry (BVSC)

)(I. T bel Endre (OSC)
)cI. Horváth LászI (U. D zsa)

)(III. Bak Pál (BHSE)
)ÜV. Forgács Gyl1a (tJ. D zsa)
)fi/. I(aiset LászL (BIISE)
XVI. Itralmy Géra" (MTK vMsK)

Nagy meglepetés a csepei.iek kítiin szereplése. Naryon j l szerepeltek a remek kondici ban lev tjttusáz k is.
A válogatott tagiaÍ osztrÍcs kivételével még nincsenek megfelel formában. Fenyvesi dr. sériílése miatt nem indult.

,/,FERFI TOR

19?5. február 9_én el sziír rendeztek tájékoztat versenytaz MTK-VMSK uj csarnokában. A f birák dr. Balthazár
Lajos és Mészáros J zsef voltak. 49 vív lépett pástra.

A kijzépdiint eredménye

I. csoport

Czakkel (MTK-VMSK)
Komatits (Szhely)

2 gv.
2 gv.

II. csoport

Kovács Gy. (Vasas)
Marton (U. D zsa)

2 gy.
2 gy.

Szab L. (U. D zsa)
I(alocsai (Vasas)

IfI" csoport

Szakács (}IsE)
Szlovenszlqy (Vasas)

o gv.
0ry.

2 gr.
2g.

Pap J. (BVSC) 0 gr.
Takács (Vasas) 0 gy.

IV. csoport

KamutÍ L. (Bvsc) 3 ry.
Szab S. (U. D zsa) 1 gy.

KunÍa1vy (Vasas)
Rakovszlry (BHSE)

Somodi (U. D zsa)
orczy (MTK-vIvÍflK)

0
0

Sportktir Név
Kapott taIá1atok

Sz. 1 2 3 4 5 6 7 8

osc Kulcsár Gy' z| 1
//r, 5 5 5 5 5 4 5

BÍxsE Kolczonay Ern 2 5 //t, 5 5 5 0 5 3

U. D zsa Székely ZoLtán 3 5 1 //2 5 2 5 5 5

osc Osztrics István 4 0 4 1 //t 4 2 5 5

MTK-VIVISK SchmÍtt Pál 5 1 4 5 5 ,,, 5 4 5

Csepel Salamon Gábor 6 .tJ 5 1 5 4
t///

5 5

Csepel Maracsk Tíbor 7 5 4 4 4 5 4 ? 5

Csepel Szomov Sándor 8 4 5 4 L 0 1 2 ,/r,,



Sportktir Név
Kapott találatok

Sz. 1 2 3 4 5 6 ? 8

U. D zsa Marton István 1 //r, 3 2 4 4 5 5 2

Vasas Kovács Gyula 2 5 '//1, 1 2 5 5 2 5

Vasas . Szlovenszlqy István 3 b 5 7/t, 5 4 5 4 5

U. D zsa Szabi Sándor 4 5 5 4 ?,, 3 5 2 5

Szhely Komatíts J zaef 5 5 3 5 5 '//t, 5 2 5

MTK-vIvÍ.sK Czaklrel István 6 0 1 4 2 2 /4 5 0

BIXSE Szakács Gyiirry 7 4 5 5 5 2
,///z

1

BVSC I(amuti Lászl6 8 5 4 4 3 4 5 5 ?

A diint tábLázatz

A diint végeredménye

I. Czakkel István (MTK vMsK) 6 g7.
II. lVIarton István (U. D zsa) 5 gy.

III. I(amuti LászI (Bvsc) 4 gy.
fV. Kovács Gyula (Vasas) 3 ry. 25 kt. 26 at.
V. Szakács Gy rgy (BHSE) 3 gy. 27 kt. 25 at.
VI. Szab Sándor (U. D zsa) 3 w. 29kt. 26 at.

VII. KomatÍts J zsef (Szombathely) 2 gy. 30 kt. 2T at.
VIII. Szlovensz}qy István (Vasas) 2 gy" 33 kt. 25 at.

IX. Szab LászL (U. D zsa)
X. Orczy Gy rgy (MTK VMSK)

)tr. Somodí lajos (U. D zsa)
)(tI. Iblocsay Gyiirgr (Vasas)

)trII. Kunfallry Péter (Vasas)
)trV. Pap Jen (BVSC)
XV. Takács Antal (Vasas)
XVI. Rakovszlry István (IISE)

Czakkel és Marton tartja J formáját. Kamutí LászL 'tvísszatéré8e'' a diint be iirvendetes. A t mez!nyte a Íiata-
lok és 'liiregek|l harca nyomJa rá a bélyegét.

I(ARD

19?5. febnrár 9-én el sziir a Vasas Fáy-utcaÍ csarnokában, feltí.in en kevegen, 3?-en léptek pástra a kard_tájékoz-
tat n, dr. Nedeczky Lászl és Kárpáti Rudo1f f birat irányÍtása mellett.

A kiizépdijnt eredménrle

I. csoport

Ged várÍ (U. D zsa) 2 g.
Walter (BIISE) 2 gir.

Nagy Zsolt (BSE) 1 gy.
Fiit (Vasas) 1 5r.

III. csoDort

Kovács Tamás (Vasas) 2 gr.
Nébald Rudolf (B}xsE) 2 gir.

Kfirmticzi (U. D zsa) 0 ry.
Szab András (osc) 0 gy.

II. cgoport

Hammang (Vasas) 2 gy.
Torday (BIISE) 2 g.

Kuntner (BVSC) 0 gy.
Gellért (Vasas) 0 ry.

IV. csoport

Mar t (Vasas) 2 gy.
Fr hlich (BISE) 2 g.

Gulácsy (Bvsc) 0 ry.
Por(U.Dzsa) 0gy.

t4



A d nt táb|ázata

A d nt vQgeredménye

I. Mar t Péter (Vasas)
II. Hammang Ferenc (Vasas)

III. Ged vári Imre (U. D zsa)
IV. Torday Kálmán (BHSE)
V. Kovács Tamás (Vasas)
VI. Fr hlich Péter (BHSE)
VII. Nébald Rudolf (BHSE)
VIII. Walter Béla (B}xsE)

.aa1

7gy.
5 gv.
4 gy. 25 kt. 31 at.
4 gy. 29 kt. 30 at.
3 ry. 26 kt. 27 at.
3 ry. 28 kt. 28 at.
1 gy. 34 kt. 2L at.
1 5l. 32 kt. 18 at.

íls

l

'l

IX. Nary ZsoLt dr. (BSE)
X. Ftit Gyiirgr (Vasas)

)(I. Gulácsy Ferenc (Bvsc)
)trI. Gellért Mikl s (Vasas)

XIII. Kiirm czi Csaba (U. D zsa)
)$V. Kuntnet Zoltán (Bvsc)
)fi/. Po r LászL (U. D zsa)
XVI. Szab András (orsc)

Mar t Péter kiemelkedett a feltiin en ídegesen és sziirkén vÍv mez nyb l. Nébald Rudolf dicséretet érdemel fejl -
déséért, Walter Béla pedig azétt, hory sulyos sériilése után ismét d nt be jutott.

Meglepetés Kuntner, Po r és Szab j hetyezése. Kovács Attila, Moravcsik dr. és Gerevich Pál nem indult.

Dr. Nedeczky Gyiirry

AII N I t n vÁr,ocet 'vrnsrlw

Dr. Bay Béla már t bb izben , ig ez idén is ttjbbsziir kijelentette, hory a szokásos felkészÍiIésben miudig a n i
viv ínk a legszorgalmasabbak. F.zt bizonyitottz a Játékcsarnokban ez év febnrár 16_án sorra keriilt II. Tájékoztzt -vet-
seny. 44 viv6n jelent meg a rajtnáI és az e1s fordul ban 8 csoportban kezdték meg a KÍzdelmeket 4-4 tpvábbmen vel.
Itt esett kÍ tifobek kijzijtt Károlyfí Bvsc, Damásdi oSC, Mez szegedi Bvsc Klszel U.Do. A továbbkeriil 32 vÍv már
néryes csoportokban kiizd tt meg a továbbjutásért. Itt esett ki mások mellett Yadász (Bvsc}' Tátray (BÍISE)' Varga
(Bvsc), és Gy rffy (Vasas), aki azonban csak nehéz holtverseny utárr adta át a továbbjutás jogát Sasnak és ltrajzernek.
A néry csoportu kiizépd nt legnagyobb meglepetését Szolnolrí Mária okozta, amÍkor a poulban vereséget szenvedett
Kovács Edítt l. Igy holtversenybe keri.ilt lVÍarossal és Kovács Edittel. Itt minimális inde' zel kíesett.

L5

Sportk r Név
Kapott talá1atok

Sz. 1 2 3 4 5 6 7 8

BHSE Nébald Rudolf I //4, 4 5 5 5 5 5 5

BHSE Torday Kálmán 2 5 ////,, 4 2 4 5 4 5

BIISE Fr hlich Péter 3 3 5 '/a 2 5 5 5 3

BI{SE Walter Béla 4 2 5 5 /a 5 5 5 5

Vasas Kovács Tamás 5 2 5 4 0 7/tr, 5 5 5

Vasas Mar t Péter 6 3 4 3 3 4 '///t 3 4

Vasas Hammang Ferenc 7 4 5 2 4 0 5
'////r

4

U. D zsa Ged váry Imre 8 2 2 5 2 4 5 5 ////tr



A dijnt mérk zések tábláz'ata' a k?}vetkez :

Rejt Ildik
SÍmonffy r. Ágnes
Seregi Olga
Tordasi llclÍk
B bís Ildik
Hecsey Katalin
Maros Magda
Kovács EdÍt

II.DO X 31412
u.Do4X4344
u.Do43X444
MTK240X24
BVSC 4 0 2 4 X 2
BVSC4t234X
BVSCSIL2Sr
MTK-VM  4 3 4 4 4

9. Szolnoki Máría
10. R nay Ildik
11. Nyul Ilona
12. I<ada Katalín
13. KopcsándÍ Mária
14. Szátay Márta
15. Németh Ilona
16. Sas Márta

42
43
44
41
43
43
x1
4X

5 woz.
2n
l-n
4il
i tlt

4il

1!t

l-il

L7 /25

27 /L3
L7/24
Le/22
2L/2L

27 /1.7

2. helv
6. rr

g. rt

D tt

Ltr

5. rt

1. il
d tt

A 9-16. helyekÍg val helye zést a versenybir ság az index számok alapján a ktjvetkez képpen áIlapitotta meg:

U.DO
U.DO
U. DO
BVSC
BVSC
MTK.VM
Szolnok
MTK-VM

0.857
0.8
0.750
0.667
0.667
0.556
0.556
0.333

HoGYAN Ár,r'Ne.r A RÁI LIsTÁK AZrLI xÉr ralÉKozTATÓ vERSENY UTÁN?

(- Az els tizenhat helyezett -)

U. D zsa
MTK.VM
U. D zsa
BVSC
U. D zsa
Vasas
U. D zsa
Szhely
MTK-VM
BHSE
Vasas
BVSC
Vasas
BVSC
MTK.VM
MTK.VM

46 pont
46n
39 rt

33 rr

30 rt

30 tl

29'
22 rt

20'
19'
t7n
16 rt

16 rr

L4||
11 n

11 il

44 pont
4I rr

3gil
33 .rr

29'
24n
22il
2L rr

zI It

20n
19 rt

1g '
1g r?

16n
12 rr

L1 rt

11" rt

MTK-VM
BVSC
U. D zsa
BVSC
U. D zsa
BVSC
MTK-VM
U. D zsa
U. D zsa
BHSE
BVSC
BVSC
U. D zsa
MTK-VM
U. D zsa
MTK-VM

Klel1 Kálmárr

45 pont
42 rr

41 rr

4Í tt

oo ?t

30 tt

2g rr

26 ?r

oD ttAO

1g rr

1g r?

1g*
1g rr

r7 rr

l-6 rr

t3 ??

46 pont
45 rr

36'
32 rr

31 rr

30 rt

29 rr

2Ln
20 rt

19 rr

1g r,

L7 r?

16'
16 rr

15 rt

11 n

10 rr

Kl'ell Kálmán

Férfi t r

1. Marton István
2. Czakke1 István
3. Szab Sándor
4. Kamutí LászI
5. Szab Lász|
6. Kovács Gyula
7. Somodi Lajos
8. KomatÍts J zsef
9. Kovács István

10. Szakács Gy rgy
11. Anclrási Gábor
L2. Hasszán Attila
13. Szlovenszky István
L4. Pap Jen
15. Demény Lá"szl
1,6. Orczy Gyiirry

Párbajt r

1. osztrics Istvárr
2. Székely Zoltán
3. Kolczonay Ern
4. Kulcsár Gy z!
5. Tobel Endre
6. Szomov Sándor
7. Erd s Sándor
8. Fenyvesi Csaba dr.
9. IVlaracsk Tibor

10. Schmitt Pál
].1. Salamon Gábor
12. Horváth Lász].
L3. Tiiriik Ferenc dr.
L4. Gelleí István
15. I(anczler István
16. Muskovsz$ Gábor

Nedeczlry Gyiirgy

t6

osc
U. D zsa
BI{SE
osc
osc
Csepel
BVSC
BVSC
Csepel
MTK.VM
Csepel
U. D zsa
BIISE
V. 6zse
U. D zsa
U. D zsa
BVSC

Nitr

1. Tordasi Ildik
2. B bís lldik
3. Rejt ltdik
4. Maros Magda
5. Szolnokí Mária
6. Hecsey Katalin
1. Szány Márta

, 8. Nyul Ilona
9. R nay Itdik

]'0. Tátray Judit
1]_. Kopcsándi MárÍa
L2. Kada Ágnes
].3. Símonffy t. Ágnes
L4. Kovács Edit
15. Seregi Olga
16. Sass Márta

Ka$

1. Mar t Péter
2. Ged vári Imre
3. Nébald Rudolf
4. Flammang Ferenc
5. Torday Kálmán
6. tr'riihlÍch Péter
7. Irlagr Zsolt dr.
8. Gerevich Pál
9. Kovács Attila

10. Kovács Tamás
11. Kocsís Imre
L2. Ktirmiiczi Csaba
L3. Walter Béla
L4. MoravcsÍk Endre dr.
15. Gellért Mikl s
16. Fíit Gyiir5l

GrÍlácsí Ferenc

Vasas
U. D zsa
B}ISE
Vasas
BIISE
BHSE
BSE
BVSC
Vasas
Vasas
BIXSE
U. D zsa
BHSE
Vasas
Vasas
Vasas
BVSC



VIVOHIREK INNEN - ONNAN
Az MVSZ elniiksége az i'dei tájékoztat versenyein a k vetkez pontozási rendszert fogadta el Gerevích Aladár

javaslatára:

I.
II.

III.
IV.
v.
vI.

VII.
vrII.

heIyezés
t?

tt

It

il

n

It

tt

2_ 5 Nemzetkijzi egyéni és csapat
4 I. oszt. (Vu.rgha Ilus e.v.)

trI. oszt.
II. oszt.
II. oszt.
III. oszt.
III, oszt.
ÍV. oszt.

B országos egyéní bajnokság
9 országos egyéni bajnokság

10 Országcts csapatbajnokság
11 Országos csapatbajnokság
13 Országos eryéni bajnokság
14 országos eryéni bajnokság
15 Országos csapatbajnokság
16 országos csapatbajnokság

15-18 Nemzetktjzi egténi és csapat
(lVÍarzi és Lu:ca.rdo e.v.)

17 III. oszt.
18 II. oszt.

II. oszt.
III. oszt.
III. oszt.
III. oszt.
III. oszt.
I1r. oszt.

24-25 Nemzetkijzi verseny (Marte)
Nernzetk zi verseny @speria)
Veszprém Kupa párbajt r és

25 I. oszt.
II. oszt"
II. oszt.
II. oszt.
III. oszt.
ItrI. oszt.
III. oszt.
IV. oszt.
Ifjusági vegyes csapatverseny

30_31 Nemzetkijzí Giovanniní Kupa
31 Veszprém Kupa

IX.
x.
)c.

)fir.
)CII.
)(Iv.
)w.

XVI.

Magdeburg
Budapest
Budapest
Veszprém
Tatabánya
Miskolc
Zalaegerszeg
Szeged
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Bgtlapest
Budapest

Padova és Triest
Budapest
Miskolc
Tata
Budapest
H dmez vásárhely
Eger
Pécs
Gyr
Poitíers
Como
Veszprém
Budapest
Budapest
Pécs
Budapest
Komárom
Komárom
H dmez vásárhely
Békéscsaba
Szolnok
Bologna
Veszprém

helyezés 12 pont
n11 rr

rr 10 rr

rtglr
ttgrr
ttTri
ft6ri
nSrr

24 pont
22 ?r

2L rr

20.
19.
1g rt

L7'
l-6 rt

Gerevich Aladár korszeríi kardkiinyv irásán dolgozik. Az illusztrÍs szerz hiányt p tl munkája már igen el re-
haladott állapotbanvan. K nyvében részletesenfoglalkozikazol<l<al a 5lakorlati és elméleti elvekkel, amelyeket részben
nagy mestereit 1 tanult, részben a maí felryorsult kardvivás tapasztalataíb l meritett és ame1yek irásban még nem je-
lentek meg sehol. GerevÍch elhagyja a t rszerti glakorlatokat, amÍt ma már assz ban használni nem lehet, s helyettiik
uj $lakorlatokat Ísrnertet ktinyvében. A ktinyv ujitása mégaz 'lÍskoIaassz |l, ami ígen kiizel á11 a szabadvíváshoz, tehát
mqgtanit assz ztri, Viv ktjrijkben nagy vátakozással tekintenek olímpiai és világbajnokunk vállalkozása e1é.

versenynaájusi ptár

.P

t r +n it t
n it t
tr
n it r
párbajt r
n it r
kard
kard
párbajt r
kard
párbajt r
kard
n it r
tr
n it r
tlr

kard
n it r
tr
tr
t.r
tlr
kard
kard
not tor
párbn.jt t
nol tor
kard
tr
n it r
n tt r
párbjt r
tr
kard
kard
n tt r

tr
n it r

osc
MTK-VM
BVTC
Komárom m. TSH
DVTK
Z. D zsa
Szegedi Postás
MVSZ
MVSZ
NTVSZ
MVSZ
MVSZ
MVSZ
MVSZ
MVSZ

ovsz
Csepel SC
DvTK
Komárom m. TSH
BHSE
HODIKOT
Heves m. TSH
Baranya m. TSH
Gy r-sopron m. TSH

BVTC
MTK-VM
U. D zsa
Baranya m. TSH
osc
Komárom m. TSH
Komárom m. TSH
HODIKOT
Békés m. TSH
Szolnok m. TSH

BVTC



Mit kell kibtrni egy fejvédnek?
Az L97l+. évi Vidéki vlv bajnokság el csatározásai során'tortént a kovetkez eset:

egy fe jsziira-e mlatt Danics Ferenc s is"t<j9 behorpadt.'. két eleni száI elszakadt, a szemhéj
teirepedt, a szem kornyéke megdagadt és láthat vér nleny keletkezett.

Á fejvédet bekiildték a Magyar Vív Szovetségbe. Igy m dunkban volt részIetes.qzÍ-
Iardsági vizsgáIatokat végezni, aminek során a kovetkez ket áIIap1tottuk meg:

a/ A nemzetkozi szabáIy rogziti a fejvéd elemi szálaÍnak aZ átmér jét. Á beki.ildott
fejvédr I - 5xI0 véIetLenszeriien vett ninta aIapján elvégzett és statisztikai,
matemat1kai n d-" zeyrel k1értékeIt mérések során - megálIapitottuk, ho8y megfeIeL
a nemze kijzi szabály koveteIményelnek. A néré-"i eredroények koziil nindossze két
adat volt 0105 nm-Iel kisebb a szabáIy áItaI rogzitett minimumná}, de ez 1. a
statisztika1, matematÍkai kiértékelési szabvány szeIint megengedhet ; 2. az eI-
térés mértéke, miután a srabályban tijrés nincs megadva, a triretlen méretekre
vonatkoz Magyar Szabvány el irásai -szeIínt megengedhet .

b/ IJg:itancsak nemzetkcjzÍ s zabáIy rogzití a ros téIysz em mér etét is . Ezt is 5xI0
véIetIenszer[i mintavéteI alapján mértlik és értékeIttik. MegáIIapitottuk, bogy a
fejvéd megfe1eL gyartásri.. A mért eredmények a szabályban rogzitett adatoknak
minden esetben megfeleltek.

c/ Bfu még nem Iogzíti szabáIy a fejvéd szilárdságát, de ezt is megvizsgáItuk egr
fejvéd vízsgáI eszkoz segit-cégéveI. A fejvéd a javasoIt szilárdsági mlmináIÍs
értéknéL - szintén 5x1o mintavéteI alapján - minden esetben j.obb voIt1-

d/ A szilárd."ági adatokat, bÍzonyitásuI, egyéb iLton is eIIen rizti.ik. Ezt a vizsgá-
Iatot az tette Iehet vé, hogy a fejvéd a sz rás kcjvetkeztében ha-"znáIhatatlanná
váIt.
A fejvéden az eredeti sérri1ésseI szimmetrikus eLrendezésben, LridrauIikus er -
mér ve1, a pengehegy átnér jéveL azonos méretli pr bapá}cával, a lehet ség sze-
r1nt azonos nagyságir horpadá-"t ldézttink eI . Az er mérés eredményeit felhasz-
náIva kÍs zánitotÜuk, hogy a s zrirás tltkozés i ere je ha acéItestek mer leges Lit-
kcjzését téteLezzrik fel - mlntegy 40o kp er nek felelt meg, azaz az eddig java-
-" oLt sz ilárdsági minimáIis határértéket kozel ots zor sen heIadta meg.

Viz-"gáIatunk aIapJán végeredményként meg ke1iett áltapitanunk, hogy nilyen erejti
szrj.rás ellen blztos védelmet nyÍrjt fejvédet kész1teni nem Leb.et.

Mi okozhatta ezt a komoly -qériilést? Va} -q ziniileg a penge. Sa jnos, forgalomba kerril
nem is nagyon ritkán olyan petrge, amely sokkal merevebb a nemzetkcjzí szabály áItaI

megengedettnéL. Ide tar ozi-k aa a ezubjektiv megfig"yeIés is, hosy ezeket a pengéket
oLyan, viszonylag gyenge viv k szeretik kiválasztani, akik azt híszÍk, hgsy technikai
é-o taktÍkai f ogygtékos-oáguka t ezzeL p tolhatják.

Végeredményben - szerl-nttink - a sériilést -szenvedett viv talán az életét, de m1n-
denesetre e8Y.oÍr}yos -qériilés elkeri.iIését koszonheti ennek a fejvédnek /gondoIjuk c-oak
megr L cm)-re jut er' mintery 800 kp-nak felel meg/.

Hang-"rj.lyozzuk azonban azt is, hogy a fejvédneic legalább oLyan szilrírdságunak kell
Lenni, mínt amÍt edd1g javasoltunk, és el keII érni azt, brogy ez a nin ség fettétlenril
megbizhat legyen, mert sportol inkat nyugodt szivvel csak 1gy engedhetjiik a klizdelembe.

ZaLayátl L'ajos

,,
VERSE}TYROL .\MRSE IVYRE

*o""*# 6iáí%ÍÍ:3ío5*ooo"-torést szenvede'-!!: 
'vég_u_reámény: I. Kada Áeo.g.:_1qVS-C-l,-IT.-Kopcéándy- uaria-7siéC7, ÍÍí:Halmosi Julia -/_\sE/r IY. Iettner Erzsébe-t ./ws]/, V. Varga Márian -/BvsC/, ÍI. sutka

4el"9 ./BsE/' vT.I. Mez szeged,1 lenke /BvsC/, VIrI. nooo'-E"at"_7iér'rpiéÁ'ti iÍ: c!o''ityKatalin fVasas/.

r"ro"ffif;ta"r d::"*iáit';'i}';:í:"íg::':á*E*l,
]: GeIley Ándrás /os-C-/, IT.. Cso_ngrádl-T,a-qz1 /lJ.Don'sa/, IIr. Veréb Gycirry /u.o z-"a/, ! -

IV. Kossuth Fer-enc 'fVasas/r-\2 {y9*zo.ll !ana*< /osc/, YÍ. Par cs Zsolt /ívrx1, VIT. tto-váqs Gábor /V.Met./, VIII. PáI Öaon /os}/. F btrák:'Toperczer Lérc'zL és dr.'ltedeczvGy rry.
I8



I l

I

I

i

rrl
Mozgáskoordináci és kinesztétikus érzékenység szerePe

a vívásban Szonesi.Szepesi;
A probléma Íelvetése

Vi zsg álahrnlrJ<al a ktivetke z kérdés ekre pr bál tunk v ála szt kapni:
(folytatás)

1. Milyen szerepe van éle tko ronként a kines ztétikus informáci rrak a mo z gásponto ss ágban ?

2 .'Speciáli s tevékenység hatása javitj a_e a mozgásérzékenységet ?

3. JavÍtja-e a mozgáspontosságot aL informáci mennyts niivelése (<inesztézia
és speciális tevékenvség eset&r?

A kisérletÍ leÍrás

+ vizuális) a ktitiinbtiz él"tto"olt*

A probléma megoldásáratiz-tiz 8, 10, 14, 18 évesnerr, sportoL dÍákot, valamint rendszeresen sportol 18 éves
viv t vizsgáltunk meg.

Mérési m dszer Frais se (1-9 65) vlz sgálatának továbbfej lesztése .
Egy papirlaptatiz meghatfuozott hosszuságu vonalat huztunk. A vonalak hosszusága sorrendben:

L. 20 mm I.
2. 60 mm VItr.
3. 35 mm IV.
4.40 mm V.
5.70 mmX.

6. 30 mm III.
7. 50 mm VII.
8. 65 mm IX.
9. 45 mm VI.
10. 25 mm II.

A r |Irai Bzáeok mutatjá< a v@alak hos8zuságbeli niiYekedéBét. Az arab azámok a széríahatáé kikeÍiiléBéÍe szotgál
e'(ponálásÍ sorrendet mutaE ák.

1. Bekiitiittu< a klBéÍléd sz mélyek (ksz) szomét. Feladatuk a ktivetkez volt Eg5l pB8sziv vonalhuzás, amit a
ki8érl téz (kv) Beglt égévél végeztek. A kv. a k8z. lézfojét mégfo8va, végighuzta a ki8érleti személy kezébén teltott
cefi'zát a kijeliilt szakaszon. Ezt ktivét én a kisédeii személy Erés)' bálta most már usla.Eézt a Bzakaszt roprodukálni
tot}'tat lag, anélklil, hosl cenrzáját a paBsztv voDalhuzás után a paplÍt l felemelte voha. A továbbtakban ezt a Ldsérloti
ÍoÍmát t'!'ak_vak'' (vv) lormáDak iel ljlik. Itt tobát c6ak a ldn 8ztét í.r8 éÍzékenységet vlzsgáltuk.

2 . Ebbe! a Bzakaszban vizsgáltuk a látáB szereÉt. A bek ti'tt szomll kEz. sz Írér l a pa sziv volalbuzás után le-
vottiik a ki'tést - l&batta, !'lzuáltsaD k@ttotláLhatta Élozgá.seL. (TerméBzeté8en k zbén letakarí'rk a reprodukáland sza-
kágzt, éB a taibbi fettétgl n IE változott). Jel lé8 : llvak-lát ll (vL).

3. Itt az el zetg8 vtzuális lErcepcid< hatáaát i8 vizsgáltuk.

Á passziv voDalhuzás alatt a ksz' Ifulta B^iát BozgáBáL Mijd b ki'tve a sigmét- ''vakon'' kellel,t Teprudukáhl a szakalzL.
Jole |l],ár _vak'' (Lv),

A kiBérletet a f nd' soTreldben Bziinet nélktil végezt k el a kEz.kel anélkiil' hogy teljeBitményiiket akáÍ vérbáLls
va$l nonverbáJls m don értékeltiik !ÓLna. Az adatok ldértékelé8e a ktivetkez m don ttirténtt témértiik a két v@a[ kii-
liinb8éget. Az adta Lz eltéfések naryságát mm-ekbe!. Ezéket e} istt l fiiggetleEiil 8zeÉély lként vv, vL, Lv ctopolto-
ltáaban iisszegezttÍk. Klszámitottuk az egyes korosztályok, ogoportok oltéréséíék átlagait' és ezekot gymáshoz vlszo-

byttothrk.

Á táblázstok tigszeslté8énd. eredeéoYe

KisérletÍ szitu.
é}etkor

*u" Xr,v"w
8 éves II.o.
10 éves IV.o.
].4 éves VIII.o.
18 éves IV.o.
18 éves viv

97,5
185, o

L03, 4
93,2
74,34

88, 0
131,8
81, 0
73,4
66, 9

103,0 288,5
143,6 464,4
96,6 281,0
64,9 231,5
56,62 19?, g7

A !'izsgálatt k érdéBfgttévé 8ék

I. EIs 16é8b !r azt vtzsgáljuk' hory az bformált EijveléBe elíí og1ti-e & mozgáekoordtnáci t?

Ítt toltÁt életkoronkélt !'tzsgáljuk a prsztáE cgak klnosztézián aiaprl nozgásteljéBttÍnéoyh z képo8t, hosl a látással
kiegészitott ktbéBztézia egylitt66a javltia-é a bozgáBpoDtoBBágob

A 8 éves tr. o6ztá1yoB taÁul k Lv t tj stt lye ez ogyetLon, aooly rcasz9.bb 9. vV-néI. l!ÍndeE tiibbl os tbon 'e vizu-
ális ioÍormáot ttibbet Jr.vttotta a mozgá8ponboBságpt. Kérdés' azonbo! hosl sztgnlíkáng- a jav(rláá ? EDlok eldíltéBét
9Ey-@!é9-! pr bÁval vég 

'zíik. 
(A tr. oB'tály W-Lv helyett Lv-vv*t végéztiiDk, vlzsgálve, hory moDDylre rontja,llza-

varial! k t &z él zeteg vtzuálla percopcl ' IIo5I azoÁbaE korrektek legy Dk' k bldaIu pr bával ézámolulkl
r9



IT. L/ Vizsgáljuk, hogy a látássa] kib vitett ldnesztétlkus inÍormáci s teljesitmény a csak kinesztétikárr alapul hoz

képest j avui-e kiil n btiz életkorok barr

Tehát vizsgáljuk: VV-LV, illetve vv_vl a kiilijnb 'z étetkorokban szignifikfursan eltét' -e?

Az eredmények sszesitése:

KisérletÍ szitu.
életkor W-Lv VV-VL

ált.u.o.
8 évesek

5,5 9,5

IV.o.
10 évesek

4L,4 53,2

VIII. o.
14 évesek

6,8 22,4

19,8

A W_v! az élétko.rat osiit(k o, teMt az ut l&go6 látás - kontÍoLt j4vitla az él'etkor fílggvényébo! a pontoBságot.

KérdéE azodba!, hos. szigniftkánsa!- e ?

A W-Lv hutlátnz . A virBgálatokat az els fajta hibE ktktíszi'bárcse éldokébe! eryÉzempontoB varlAnciaanallzÍssel

TI , rr"rorr*, bosl a vivás - rnfut sp clállg tevékolység - batÁsára javul - o a mozgáapoutoaság Íokozott inÍoÍmá-

cl metlett (t<ineszteaa + táJás) a ogak ki!észtézlához képes t. w-Lv, illetv w-vl, !9gl!9!\9!_ég-!g@ry9'&\Li
l !b8éE esetén.

IV. gimnázium
18 évesek 28 

' 
3

Kisérleti szÍtu.
életkor vV_Lv VV.VL

nem sportol lV.
gimn. ].8 éves 28'3 19,8

viv 18 éves L7,72 7 ,437

A vizsgáIatot 2 mintás t pr bávalvégezzifl< el'.

ilI. L/ Vízsgáljuk, hogy a kinesztétÍkus érzékenység (Vv) ktili'nb zÍk-e az egyes életkorban.

2/ vízsgáljuk a klnesztétikus Ínfoi:rnáci az eL zetes vízuálÍs percepci egyi.ittes (LV) áIétkori. alakulását.

3/ Yizsgaljuk, hogy a kinesztétikus informáci + az ut lagos (VL) látáskontroLL az es/es életkorokban horyan
fejt tik. KiiLiinbijzik-e szignÍfÍkárrsan? A vizsgátatokat egyszempontos varÍancia analizÍssel végezziik.

IV. Vizsgáljuk, hogy speciálÍs s1nrtági tevékenység _ vÍvás hatásáta - jawl_e a

1/ kinesztétikus érzékerrység, VV
2/ kínesztázia + vÍzuális kontrol1 teLjesÍtmény: VL
3/ eL zetss vizuális percepcí vat kib vÍtett kÍnesztétÍkus teljesitmény: LV.

V. Vizsgáljuk, van-e koreláci sszefi.iggés és az milyen!

1/ a kinesztétikus érzékenysés (Vv) és az életkor
2/ VL,
3/ Lv és az életkor kiizijtt.

Az ere0mények értékelésg

Ezt akÍsérletso tozatptarra tervezttik, hogy adatokat gytijtstÍrrk az étzékszervi inrormáci és a mozgáskoordináci
moz gáspon tos ság kapc sola tára.
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Ezerr beliil vizsgáltuk, hogy a kinesztétikus érzékenység, amely mint láÍtuk, dtint jelent,císégi a rnozgáskoordiná-
cí folyamatában - az éLetkar, vagY a speciális tevékerrység hatására fejlcílik-e? VizsgáIat a7á vettiik azt is, hogy hogyan
hat a mozgáskoordináci ra az informáci kombiná,lása. Ennek kapcsán vizsgáituk a látás szerepét a kÍnesztétÍhus infor-
máni melLett.

Kitérttink a komplexinformáci (kinesztézia + vÍzuális) mindkét formájának étetkorÍ (VL, LV), illetve speciális te-
vékenység esetén betijlttjtt szere1Ére.

Osszesen 72 szeméL.yt vÍzsgáItunk meg:

40 ktilijnbijz' éLetkorra (8, 10, L4, !8 éveseket) nem sportol , Íll'et leg 32 rendszeresen sportot 18 éves vÍv t.
T'eljesitménytiket 3 x 10 esetben felvett mozgáspontosság eltéréseik,hibázásaik alapján értékeltiik. Tanulrnán5runk ered-
myényéb l a kijvetkez konzekvencÍákat vonhatjuk le:

1/ Az informácí nlivel*ése el segitÍ-e a mozgásp9ntossfuot?

Ij.zta kíiliinbtjz éLetkorban a csak kinesztétÍkus Ínformáci r:' támaszkod teIjesÍtmény (W) és ennek a vÍzuális és
kinesztétikus Ínformácídn alapul teljesitrnény (vL' LV) e5lmáshoz vÍszonyitása alapján végeztiik. (VV-VL, VV-LV)
A táblázatok ijssz esitése

inÍormácÍ m dja
életkor VV-LV VV-VL

8 éves LV-VV
t.= 0,M6 0,6 t = 0,858 0r4

10 éves t = 1,665 0,1 t = L,977 0,1

14 éves t = 0,229 0,8 t = L,79I 0n1

18 éves t = 1,931 0, 05 t = 1,496 0,1

0,3

A ]átáa, miDt plusz iÍtfoÍmáci6' a' 8 évoseket kivéve' mtdeniitt pozitiv hátáEsal !'an a mozgá.spontosságra. Az et _
zeteg v1zuáli6 percopci val ktegégzitott ki eBztétilos i!íormáot (Lv) a csak kineBztéd'kushoz képest,1w) ugy Látszit ,
hogy a 8 éveselalél szi^te ||za\2'4a|| z koordlnáci t, mozgá8pontosBágot. (BÁt ez á !!zavarás'' ném 6zi&iÍikáJrB! p 0,6).
Az ut lagos vÍzuális kontxoll pozltiv hatáÉa néln o].Jrat eraís szldtii. 10 éves kort l kezdvo a látás, milt plusz informácl
ogyértelmiien javitia a ponbsságot. Az ut lá8os vizuális (vL) koEtToll pozltív Bzerepo vizsonylag állabd (p 0,1).

A mozgás kiibon vlzuáIis percepci iavit tzerepé 10 éves korban kb. egjrforma a vl-et, de a 14 évesek átmeneti
visszaosége után ugrásszeriien, igen er s pozitív batáéuvá válik. (18 éveseklél p o' 05)

Igen er s szighifikfurciával javttia a látás (Lv) a vlv k mozgáspontosgágát. p 0, 02! Azt moEdhabálk, hogy t
Iéndszéresen edzésoik, véÍBelryeik hatá. ára minto$. kényBzerityo yannak az i]tíormáci inak fislelembevételére, llletve
az informáci k integrálására' Ezzo1 szemben a viv lcrál - Mr náluDk is pozitiv hatásu a vL _ az ut lagos vlzuális kont-
rotlnaL nincB olyan uagy jelent sége, mlnt az Lv-nek, llletve miDt a kontrollcsoportnál (18 éves gmn. w-vT, p 0, 1:
ozek va.l szlrii magyarázata, hosl a vÍvá8ba ' W-vL p 0'3), denemcsak Ítt, ut lagos látálkontroll csakaz el irt ered-
mény konstatáJásban, i[etve koEekci jában vad. Az assz ba! pedig kevés - hiBzen rtem véd meg a tatáIat kapását t-
Lv-!él a vv-héz képeBt B az inÍonná.i meollyisége, a vl/nél azolban a látáB az lrom mint afferelttáci jelenLkezett
- ezért a mozgásminta kialakitásában nem játszott szeTepet. A vl-nél a látás cBak mÍnt - Anochin ter/trlool giáját hasz'
nálva - t'fezultativ'l ÍoaÍÍeÍerrEkérrt szolepett (amoly, m'nt tudjuk' Eem folya lálos, bg.lem szukceBsziv) . Az Lv aéL a
vizuáus percelxji n volto az aJfer oB jélzések azfutá!, 

" Eg3E4!4gts!e, po4tosabb kiabkitásábán. Nem vélétlen, hogy az
el zetos vlzuáus perÚepct (Lv} jobb porrtosságot oredményez- mint az ut lagos látáBkolttou (vL).

Ez a konlduzi kiiltin serr a mozgástanulását!ál j lent s: felhlvia a fislelmet a látá6 fokozottabb bokapcBolásáÍa a moz-
gásta_nulás alatt. Ez a LíséÍlétl vizsgÁlat meget sltette gaját s/akoÍ1atltapas ztallitaimat: eg/-egy akci tal íás.:t Éorán
! tanitványok aj át mozgá8ukat csak míutegy vao enszeÍ{l o perlfélikusan érzd(euk.

JeLer'tíjser] ryoraul't azonba.B a mozgásb_rrulás, ba azt a foladatot adta.rn számukra, ho5l az akcí centrális látá.s al
figyeljék sajáJ mozgáaukat! PL.: oldal csel-fej vágás eseté! Ít8yetid< mog a katdot' fo8 kezitkot és p."iféTikusa;Ea-
jék csak a méste. mozgását (a térc bá!itást)! K'zép- és nagytávol8fuba! igy végrehaitott ryakorlás iEodináci
és formai hibázásaik lenyilz gyoÍsaBággal Eegsz(trtd(. fiibáik tudatogr]'nak, és áz errrrek atapján tiirtéE korrekci B he-
Iye6 végrebajtáat jelent sen ol Ee8itette. A t'tv6tlozEá8ok során D'ncs id , seEr lehetÍiség a sajat mozgás megfiryeléBéro.
Egy_egy fénykép ry filmfelvétélen sokszofoBa.n el bb lsmelik Íet egymáat a vív k, eint 8aját magukat' Az gyéni i8ko-
lába! a végfehajtá.g korrokctEánát i8 lriz6r lagosa! a me toT bibaiavitásáta támaBzkodnak. Ez podig rendszerlat ut lagog
a mozgá8 b Íejezés iltán tiifténi - igy néhéz tisBzokapcsotDi. Ha ld legesen - Eozgá'stgnulá.si, Jhibajavitási s'.*porttb Í
- felc8eréljiik a c ÍttfálÍs éB perlÍériás látás tf&yultságát, lagyszorit lehet ség n)dlik a holyé8 YégrohajtáB tudabositásá-
ra! val Bzin ' hogy hasortl eÍodrnáryrg vezét4e a ttlk r haBznál'ata lt, de talárt nem lenne elryire kiizvetlerr. (Nem be-
azélve a magyaf viv tertnok tiik !- éuátottságá! l! )

].8 éves
viv t = 2,968 p 0,02

szignifikáns
t = 1,000

1
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A másik fontos kijvetkeztetés: ury látszik, hq]y 8 éves korban az informácÍ k - a vizsgálatok szerÍnt els sorban
a vizuátis - integrálás a még problematikus. A tanÍtás azonban - nemcsak sportmozgás-tanitás, tranem Írás is! - e}so-
sorban vizuálÍs jeltegii. Megpedig LV tÍpusu, ami amint láttuk, szinte |'zavarja'| a pontosságot. A tÍsztfui kinesztétÍkus
(VV) i{rformáci jobban megfelel Ézárrrunkra . Ezt az eredményiinket további kísérleteínk Ís atátámasztják. (V .: VV.
fe;lodése.l

Mivet a látáskontroll is egyértelmiien és tart san (p 0,1) javított a pontosságot, megkockáatathatjuk azt a fel-
tevéstis, hogyakett egyíittesen(LL)mfu jobban javitjaakoordináci t. (Bárerrenemvégeztiinkkísérletet). Az
eredeti kérdéshez kapcsol dva vizsgáltuk meg, hogy vajon a kiil nbiiz életkorban a látással kib viilt kÍnesztétikus infor-
máci mozgáspontosságot javit batása javul_e életkoronként, illetve a vívás esetén:

él'etkor (év) L8 vlv 18

vv-Lv - 5,5 4L,4 6,8 28, 3 L7,72

VV-VL 9r5 53,2 22,4 19,8 7,437

' Az életkor vonatkozásában egyszempontos variancía analÍzissel számolva azt az eredményt kaptuk, hogy nÍncs
szignifÍkáns javrrlás 8 és 18 év kijz tt:

8_18év: W-LV F=1,65 p 0,05
W-VL F=1,202p 0,05

Hasonl képpen nem javul a vivás hatására szÍgnÍfÍkánsan a pontosság, csak az el z!h z basonl pozitiv tendencÍa
van meg. A kébnlntás t pr ba eredménye:

1E évea vlv6 - nem vlv cv. giE+. )

VV-LVt=0,6773 p 0,3
W-VLt=0,?4? p 0,3

'Iehát az eL'zetBa, illetv az ut l]agoB vtzuálts kotttrott mozgásponto ságot iavit hat Ba &z étotkor é8 te{'ékenY8ég
(vivás) hatásáta javuláB (a látás Jnint s. csiszol dik)' d6 az a iawlág lem 6'imlflkáD8).

2/ A ldneíztéLlllolB érzékenység az életkor vágJ. a tavék íy8* btá6áÍa fejl dtk-g.

e/ A ldnesztétikus llfo.mácl - int láttuk _ ' szilto a legfolto8abb jelzéB a mozgáskooÍdínáci bgn. A kl.rreszt -
tlklr8 .éaJfer ntácl ld séséve1, zavaralv&l Jelelt 8 mozgáakooÍdblcl s zavarok jtin ek Létre, pl.I Parldn8o!-k r 6seté_
ben. (DerlÁ'ort 1958. stuttgert 89). De mozgÁsaanuláa gz mPolrtiáb ltB a klleBztézla íejl6aésédek, foil Bztésérr6k lehgt -
séget tiibb mi]ít lé!üeget kérdés'

A vátaBzt E-18 v k z td YL teljeBttmáty alapián vizsgáltuk égyEzéllponto variancla aDAlÍzisael, ldd r lt' hory
a klnesztétik'rB érzék nY8ér 8-1T=1+$ év k zi'tt g!g!!\!b994 jgsL F=4,866 p o,01.

MoBt máf oEak a't k ltott meg!ézbi' bogy a 8-10' 10-14' 14-18 évoBek kilesztétlku8 étzék oy8égp mílyou. {,'1@;
f,li!El3!e!!4!gnél ki'zvetloltll ad dott a E-10 évosek kine8zt&íhr8 éÍzékenységénék bszeba8olltátára a 14-18 éveBek _
vel, ahol a' el&bÍok szigdflká!8alt jobbald(é t j ttek kÍ. (F=4'?04' p 0'05).

A 8 évoaok a 10 év B kb z kép st szlgdflká. sa! 18éb gr b Ó iobb klrrésztétÍkus érzékertységgol r rrdolkézEek.

(F = 9, 763, p 0,005! )

A 10-14 évé86k sdzohaBonlitásá' j''ktjt jel szebáry't DÍett kéhntntás t prtbával végoztlik. A kapott értékek 8zodtrt
- 14 évos k a 10 évea khez képeBt sztgniflkánsart J obb k'nesztéÉilus érzéEenységgel r odelk zqgk ! |t=2,222p 0,05.

N m kaphrBk sztgDlfikáns ktfl obgég t a t+lE év ki'z tt.

F = 0 
' 
132 p 0, 05 csak tendeucla atrs, bo$l a 18 évé6ek ldEesztétiku8an érzék nygbb k.

Ez a tálált t ÍvényBzé'rii8égaz okt tágo1kgzdétének td ponttáre nyrit jol t s s6Bit8égot. Látbatiuk, hogy a 8 év
kiiíllt kiBgyerokek rot - isérzékerrysége er 8e szlgniÍlkáDsan, jobb mjlt a 10 év ki'! lieké. A flatalabb gyerekek r !té8y
l'íl5le8obbek'' r llt eg/_két éWél ld s bb kortátsalk. Emtatl 

'obb"u, 

g]'akrabban élBajáttthatiák a Eoz8ásokat' azoDban
fojl déEiik nem lesz t rotl bl

sok c8al dá8, érthe!étlsn vlsgzaesés lob t zekb l. Mi!d6!t flgyo16Dbo kollveÜrl képzéstlk soTáI'

Dzze[ BzétnlÉí a 14 év sok sztglclÍtkárl8aD Jobb klleBztédkua érzékenységgel rendélkead< Etlnt 10 évgB kort rs&ik,
éB fej aésuk t fétlén! Ha most ehhez azt ls hozzáves8ztlk; hogy & viváb konroly sz llemi igénybeYéoelt t8 jglsEt, Drgy
fl8yeln t's8zp@tosttást tgányél' nagyoo is ké.déBe68é te8zi a tul koral kezdé8t. K I|D vlzsgáIatot lgélyel aonrk oldt'D-
tége lg, hosl flatálabb korbn m gtaltulnak a kés bb bokiivotkoz vlaszaeBés utá! milyeE Bziltrt n rEradDÁk mgg, éa merry-
lylb n a folJBtD8tos képzég ktivétkezdréoyéÍl Erre votls.tkoz lag é6 a poto6abb éto <orí elkiil Dlt sre mogt Íoly-
tatd( vtzsgálatdtat'

22

L410



b/ A tevékenyBóg (vlvá8) és a kinésztézia kapcsolalÁt vizsgálva Eogáltapitlatjuk, hogy a vtvás - eint speclális éport-
ági tevékglység - előzetos várakozás8al €ll€ütétb@, neE javlti4 BztgltfikfuEan a líoésztétilnLrs érzékolységot.

(t . 1,637, p 0,1) Bára teDdencla meglJaD rá.

összofoglalóal azt moldhrquk' bo6l a' ld.nesztéttlor8 érzékénység KBkoúaq jeléntő8. t(ésóbb a táláa fokozottabb
bekapcaolódáBa*or víaszaeaík (a 8 évos€k 8zt8nlflkángan jobbak, mint a 10 év€sok' a 14 évosek szfuttéo ozigDiJikán6an
jobbak.) Az érzékenység továbbra lanő, ha tr€m szlgDlftkádsan. Ezt tükriiik ko!€Láció vtz8gálataink is.

8-1o év köziitt az életkor és e klÁeEztétlkug érzékerység kiizött 8z1g!tfíkáu6 ko!stá.Ió6 kapc8olat van ( t = o,'l85
p 0'05)' 10-18 év között 8zíntéd ( t = 0'480' p 0'05)' Az ét6tkorral' gztgltftktiltsan csökk€! E bibázás.

Putú (1958,/10) éÍédmén}€i alapján mAslarázhatiukt bogy EiéÍt Deb ia!'ttia sziglifikÁnsau is a kilesztédkua érzékely-
Bé8€t a vtvá6. (vö.7.old.)A oEgásérzékoléspootogBágaugyaot6, atn€Ly€k a ryakorlás sorá.o f€jtő&ok ld, ugyalakkor
nas/méftékbéo apecialtzáldDak ts' szoro8 ö8szofabgé8ba! a végz,ott t€vékénység (8porttecbika) elBajádtá8ával' &yakor-
Lágávat. Igy a tevék@y8ég folyaÉát elért Plgeg mozgás élzékolé8i szlntlétaz adott (Bportági} t€vékely8éghez közeláltó
vag azzal arral€ motolikus tltodellgkkst tudjuk lomérBi. Ez Ezonbarr &z ''általánoaliérzékonység€t rlem Jevttja 8zignifÍ-
kánsan, caak elre ráE'{il.

3. Elősegiti-e az utólg.ggs vtzuáu8 b'ormárló a mozgáspolto8ságot?

a/ Az ltí}ago' látáskoltloll (vL) betására 8-18 év kiiötü !€!! iavul sztgolfikálBaJr a toue8tb!ény, a mozgÁspmtos-
sá8. Egy€z€mpoDto8 vaÍla^lola aEAltlls8el EzáDolva; F = 2,395, p 0,05. Me8e!ő81tt ezt ktégégzttő koÍ€IáctóB vtz8gála-
tulk eredúénye között, á.hol &z utol8gor látÁBkobtlollat klégészitett klneÉztét .lré inÍoltnáción alra'puló tetJo€ttrnélyjavu-
tás (vL) és az é[€tko! köziÍt Dem talá'lunk Brtsltflká.üa ti8Bzeftlggést. 8 -10 évosek!éL r = 0,3E3 p 0,05: demár 10-18
év között atacsoly koreláclós kapcBol&tot találtulk. (r : 0,3E5 p 0,05)' E!!ek vatószinü okára az előzőokb€rr má! utat-
bank. Mozgásta'lulá8l szempontból az vtszoEt eorylból étdeke8, bogy kb. vL tipu8uak a fitm€k, képbagnók hatása a Eoz8á€
tanulásra. A poztÉv teldedota oegvrll igy l8, de 8zlgtriflkálsa! Jobb teljesitbély a mozgáa közb€Dl vtzuál16 peto€pció
osetéa lílL csak feDn. (vL).

b/Az e|6zeÍÍ)é v1zlrénis perc€polóval (Lv) 8egilett mozgáspoEtoaaág azonban már j€latőBen Ja.lr.rl Áz é1etkortll'
- iobba-o' mtnt a üln€Eztétíku8 órzékely8fu. 8-18 év között toljesiim&ryek€t ogy8zempontos varlancia alrallziEaél vlz6-
gÁtva kaptulg F = 6' 882' p 0' 005!

A lovábbt alalízl8 Eofált ktderült, bogy 1,F18 éveBek BztgniÍikánBalt ig€Á-ig€n eÍő36r jobb tolie8itméDyt prcdukál-
Dak, mlnt a 8_10 évetek. F=11'915p 0'005!

A 14 éve€ek a 10 éve8olüoz képgst Bzl.ntéE szigDiflkáD6an jobb érdbéEyt értelr et ( Lv-vel)' kéttEtütáa t próbáva1
számoIval

t = 2,L75 p O, (b.

A 18 éve8€k a w-h€z ha8o óan s'tgtttftkárrra! lom t€Ugslt€o€k Jobban Lv-b6, Bém milt a' 14 éve8ek. F = 3, 30 6
p 0,06. .

A korolá.cÍós száJúltás ert szllít& alÁtÁb&Bztjs. 8-10 év és Lv-B t€tJ€8itmély ktizött ntlcseE Eztglütkáls kotol6-
ciós kapcsolat, p 0' 05 vig'@t a 10-19 6Y lózött az előzetes vlanÁlls percopciót t6 í1stébnlbg vevő toue8itménypootog_
ság az étotkorral ogyütt oő. r = - 0,639, p _ 0' 001 . A btbázás a' életkorlal csöldlgn - oz a lggerőBebb gzídikáns koreláct-
ctós koefficieÁs !

I'€lbAsznált lrodg.!o4:

1. &-áe.syörrv': Értékelés, h.rd9't, émlékszés t ológuB szotnmol ' Medioina' B(dapEBt' 1969'

2. 94rn!-E@ Az élotta! taDktinyve. Medtci'la, Budapost' i965'

3. IIgiE-Li A ktgérletl pBztcbológta grkollati kéztki'qrv9 ' Budapest' 196'

ofrtrat (Járó-KalEár): Fojlóltéglél'€ld.ot sEkorlatok Í' Budape8t' 19?0'

(P.opos err leB faltenrE d&értltü€trBt de la DAtrtcldé ') I€ GyDbastle 1957' 1'tz'

5. Kere_szty Alfonz: Élettan, Sportétettan. Sport, Budapest, 1967.

6. Kalarow a Z .J .z A funkci Íntegrálás magasabbrendil mechanizmu sa az ember izommurrkája fotyamárr'

(C vyzszyck mevharrtzmack integracji funkcji podczas pary mÍensi u czowÍeka')

RoczikÍrn Naukowe AwFw. Warszawa, 1968. P\ilN

7. Nádori Lászl : Lz edzés elmélete és mdszertana. Sport, Budapest, L972'

8. Nemgssuri-Lissák Az emberi mozgás autorrratÍkája.Testnevelési T\rdományos Tanács. Budapest, L972'

Nádori L6szl' z Lz érzé|<'szerv szerepe a mozgáskoordlnáct s folyamatokban

9. Puni A. C. i A mozgás étzétek fejt<ítésének tiirvényszertiségér l a sportol k esetében.

( Dzakonltstech r"ozvoje pdzylych pocltkus u sportovon Teorie a pril(e tabesné wchow')
1958 . 6. évfolyam. 11 . sz'

1-0. WÍtte F.: Akinesztétilnrs percepci viazonya ldválasztott, motorikus ryakorlathoz elem1 iskolás gyerekekkel.
Research Quarterhy. 1962. 33. sz. 3.

11.L@AvÍvásoktatásánakalta1ánosmdszertanaésmecbanikája.Brrdapest'1967.z5.
(folytatjuk) 2'



A Hajdu-Bihar megyei TSH 1'974. évi okt tpr 20_án másodosztályu kardversenyt rendezett, 34 résztvev vel.
Eredményz t. P6t:- István Dvsc, 2. Kíss Antal DvSc, 3. F';ácz István HODIKOT, 4. Dr. Rab Ferenc DVSC, 5. Feletár
Emil I{ODIKOT, 6. Tompai Mikl s HODII{OT, 7. Csath István DvSc, 8. Dr. Sipka Sándor DEAC, 9. Vadon LászI
Dvsc. F birát<: Szentesi Ferenc és Fiilcip Gyula.

A Pécsí Eryetemi Attétikai Ciub 1975. évi január h 5-én IIi. osztályu n i t rversenyt rendezett, 12 tésztvev vel.
1. Bajolin lbolya PsI, 2. Szaj,ll sÍ l(ataiÍn psl, 3. Tiir k agota PsI, 4. Miotta Magdolna Nagykanízsa, 5. CsÍlierEszter
PEAC, 6. Ekkert Zsuzsa PsI, ?. Szijll si JudÍt PsI, 8. Macl csi Mária.

A Vas rnegyei TsH 19?5. éví január L2-énI. osztályu férfi tiírversenyt rendezett, 39 résztveviível. Eredmények:
1. Komatítcs J zsef Haladás vsE , 2 ' KuirÍblví Péter Vasas, 3. Michalik Lászl BHSE , 4. Kalocsy Gy rgy Vasas,
5. Kovács Imre BHSE, 6.. Solti Antal BHSE, 7' Demény Lászl Mlx-vM, 8. Maszlay Lajos BHSE. A verseny f biráia
Gonda István és Szlovenszky Lajos volt.

A Bakony-Veryész Tc 19?5. évi január 25-én II. osztályu párbajt rversenyt rendezett, 9 résztvev vel. Eredmé-
nyek: L. Dr. Szépviilgyi János, 2. Hanika Járros, 3. dr. WeltherKároly, 4. Ságody Péter, 5. Gyiirke Lá.szL6,6. Szab
Károly, ?. Vargha Lajos osc, 8. FeJes Sándor Szekszárd, 9. Líírincz Zoltán Szekszárd. Az áItalános érdektelenséget
jelent verseny f birá5a Tiszttart Tibor volt.

A Heves meryeÍ TsH 19?5. évi január 26_án III. oszt. n it rversenyt rendezett, 26 résztvev veI. Eredmények:
1. Kovács Éva Egri D zsa,2. Kovács Tiinde DVTK, 3. Nagy Mária DVTK, 4. K s Ágnes DVTK, 5.'Csatl s Éva EgrÍ
D6zsa,6. Kertész Ildik Kecskemét, 7. Fekete Hajnalka Kecskemét, 8. Krajcsovszlry Zsuzsa Kecskemét, 9. Dancs
Katalin EgrÍ D zsa. A verseny f birái: Iványi Illés és Fekete Gy rgy.

Az Ujpesti D zsa SC ].975. évi január 26-án III. oszt. n Í t rversenyt rendezett, 72 résztvev vel' Eredmények:
1. Sziics Márta osc, 2. BudaiGabrieilaU. D zsa, 3. CsontosAndreaU. D zsa, 4. LányiEnikíVasas, 5. Sipos
Katalid Bakony-Vegyész, 6. BÍsztray M nika KsI, ?. Keve Zsuzsa Vasas, 8. Kerekes llona Bakony-Ve5rész. FÍíbirák
Toperczer Lá'szL és dr. Nedeczky Gyiirgy.

A GyuIa Városí Tanács VB Sportf ;iiig/el ség Lg75.;jan. LZ-én II]'.o. ferfi t rversenyt
rende TrEeT*FffiEan
íd. Chris tiai'i Las zl s Karácsonyi La jos voltak. Yégeredm nyi I. Ádamik" Pái /Hod'ikotl,
liI. rreskLl Is'bván fgaaikot/ ' Tir. I{o_rv áth Lás zLo /GyaLa / , TV. Mucsi Miháty l[oai-.r.ot/ , v .
Benkij Áttj.]_a /Gyula/t vÍ. EIek Csaba /Szanki' ob./ ' VIr. Ancsin LérszI /Bcs:'V'ISK/, VIII.
Egri. Lasz1 /BcsVTSK,/, IX. F'e1eiár Gyorgy /T|ÓdL)r.Ót/.

Á ZaLa megyej. 't'S!! L97L.!31-:-E:^9_!_{1]EIE_9I8E9j;*1V"s.-IÉg{!-IgJJeIsenyt re!!ez_e'bt..
)6vjffi--
íegereriményl 1. Németd ZoLtán /MÁV-NTE,/, rT. WoIIne.r J,ázsef ,/MáV_NTErz, IIr. I{edvig
'Iivadai /Szomb athe1y /, ]_V. SaI1ay ZsoJ-t /tvtÁv*tlt.ln7' \r" Bacsinszky Gyorgy /Z.DoZsq/ ' VI.
Német;h Tamás /SzombatheLÍ/ ' VIr. KeLamár Csaba '/MÁ'Y_NTEi/' VIII" Hu;iLter Gábor ,/MAV-NTE,/'
l-X. Jakabf i Gyorgy /Z.D zsa/.

Á Szegec1i Postérs SlgÉ.eden ren,lezte f972"ian.'L?:Én I1_I.o. n i
1 vat@-T;*EaTona:CeTffi-Til*Gtufis &n es

t rverseiivét
.L

/Sz .Pos tás /,1 vat. Véáétednrény: I. Katona -GabrÍe1Ia /Bv'!sK/ ' II. Gyrrr js Agnes
Kazár Éva"/B,7IsK/", IV. Kertés? t]-,liko /K.ecstemét,/, V. kováts Eva

)5 indu-
TTi.

Benczéi]i
r' biráklZs t'ia t'Iliaikox/ ' VIT. Janáky }JIarta /sZEoL/ ' VT-II. Jánoslra Z-oltzsa

Kcrinány l,ajos, Jávorkirí' István.
/RVTSK/, Vr.
/s7 ,Pos bás ,/.

Dr. Nedeczky Gyiirgy:
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