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A d-ecenber1 számban negj"r"ot c1kktink ta a kcjve tkezo események bcjrbénÜek a vi_
1ágba j nokság iigyében t

Nagy cjr nmel számolhabunk be ked.ves Olvas ínknak arr l, hory e 9ik}.megírásakor
yré;^ 20 o"Eáasb r n'1nteg'y 1oo versenyz és J-5o kisérÓ jeIez e részvétel1 szánd.ékáb
a bud.apestl víIásbqj nokságon.
I 

Id. kcizbuo . 
"', 

,=oua ki.je]-c!]_be a víIágbajnokságon hívabalosan részbvev sze-
né]-vekei. és err l levélben ér esitetbe a Szervezo Bizobbságob. Tz,ek szerínb a kcjvet-
kez1 szeÁé1yek Lesznek Sze:rrez 81zoÜ ságunk vend-égeí :

Dlrekboire Techniquet

Elncikl R. Merc1e / zEranciaországt /
G. Brusa tí /loLaszországl/v. Gol1ani czkÍ /tSzovjebv l |/
K.D. Guse /tttSZXt/' H. IÍesche:rek / t Lt:sztrLaz /
d.r. Bal hazár ,/rMagyarorszá8l/

Fro okol f nci\1. R. Held.e

Elekbronos Találabjelz B1zoFtsáe képvtseI 1:

J. Gu1 te ,/ttr*ranrIaorszá6t/
Sz$ke1y TÍbor /rMagyarorszá1c/

Versenwb1r kiilÖ g

DT. Felkay András /lMasyqrországt /
ortos1 Bizo ÜsáF ,/rd.opp1ng kontroll:/:
Yezet jel Dr' Áza.mar ,/lFranciaors záez/

Ezekubán arr 1 tájékoztabjuk kedves olvas 1nkab, hogy Szervezo Bizo bságunk
m1lyen k1egészíb rend-ezvényeket 

-k1ván a Vllágba;noksrág alatb lebonyoLL anl.

Ezek kcizcjtt eg:y1k legjeIent sebb a Sportmri.zeum á1taI rend-ezésre kerii]_ "A vívás
ÜijrténeÜelt c1mii kiáll1bás.

lg eL zetes terveirrek megfe}el on 12 bénakcjr oIe]ne feI a kíál]ítás.
Az eJ.s bénakcjr ery fegyvertcjrténeti bevezeÜés ad.na, age+y a vivás keletkezé-

sével és az 1d.e vonabkoz -rrito1 e1a1 részek Ílluszbrálásával f og1a1kozik.

A násod.ik ténakcjr az antlk v1lág y1vásáÜ k1vánja szern]éltgtni, Fi"*g}yg a gcirog
tesbklilE rÁb"o a vÍvás saerepét, valamj:eb isnerbe t ad. a glad.iá orrck éIebébŐl.

Á harmad.ik témakcjr a lovagÍ vlvás tcjrbénebér l' a vlv -iskolákr l és a viv _

céhep. l .d';-'ajékoztatás . rliíiin flgyelnet érd.ene]'ebbecr a ténaFclrbeq q nag{al.1ova81
Játexot Ísmertetése és a Szent Gyiirgy L-ova6rend. a1apiÜ levele' anelyeb ZsÍgmond' k1ráIy
ad.omá:ryozobt. l
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A negyed.lk
végvár1 d.Íad'a]-ok

Lz b d.lk
o]_asz Ísko1áját

Á nvo]_cad-j"k bémakorben a
Lásai keriiinek bemubabásra. Ez
cia és o]asz sz 'r fegyver iskola
versenyek egy-egy epiz d.jáb.

' A habod.ik bénakcjr a
Itt kertílnek bemubabásra a
latos d.okunenbu.mok.

A k1á]I1bás hebed_ik ténakore a századÍord-ul klenelked. mestereível, a v1vás
vi1érgnasysaáaíval, valamÍnt az els olÍnpÍaí bajnokokka]- foglalkozn'a.

ténakcjr a renegzánszkor vlvásával, a párbaJozás elte:rJed sével és a
bemuta ásával fogla1kn.Elar

bénakcjr a mod-ern oportvivás k1alak1básá ' a vásÓ:.éP nzur feg'ynrerek
és á franc1a szilr iegyver 1skoláb k1vánJa szemlél etn!.

század-ford.ul npmzebk zi és haza1 versenyeít nubatja be.
nCInzebkcjz1 és a Mag:yar V1v Szovebsé8 1ébrejci éveI kapcso_

a bénakcjr fogIalkozlk najd 8 magyar kardískola' a-fran-
kÍalakí ásáíaI, és megeJ-even1b1- az olínp1a és vÍIág-

A ki]-enced-ik bémak r a magyar viv nagyságok bárgy1 enlékeí és d1jait szemlélbet1,

Á tized_ík témak r a nernzebkcjzí és hazai vÍvás 1rod.a]náva1 foglalkozík, és 1s_
merbebi a vivás szerepéb az irod_alonban és a mi.ivésze ekben.

A bizene6yed.ik énakcjr a Nemzebkcjz1 Yiv Szovetség szerepét kivánja bemubabn1
a békés egymás mérrett élés t 3Z olimp1ai eszme és a hrlmanizmus szolgáIabában.

A'z uboJ-s fejezet a vivás és " "okoo"portok 
kíalakulásár l és kapcsoIabár 1'

valamínb az utánp bj.ás nevelésér ]- és a vivás jciv jér l sz l majd..

Természetesen ez csak vázlatos feIs roIása a k1ál1ibás aryagának, de azt hj_sszi.ik,
a vÍv spor hiveÍ szárnára szép élinényb jeIonb m ijd a kíállibás negbekintése. Á k1á11i-
tás rend-ez i r1"gy terveziko hog:y a tárgyí és irá-sos emlékek mel]-ebb meghívnak magyar
viv nagyságokab, hosy a kiál1íbás szÍnheIyén alálkozhassanak és elbeszéJgebhessenek a
vív sporb ked-vef íve 1.

A kiállibás akbuáIíbásának ncjvelése érd-ekében Szervez Bizobtsfuunk a rend.ez k-
ke]- kciz sen rigy bervezi, hogy a kiállitáq a Mtijégpá}ya nagytermében nég a világbajnok-
ság versenyeinék megkezd-ése él bt' julius lo-én nyibnák il sl J he es id. barbamra'

Els sorban a szakemberek számára ]-esz nagyjelenb ségti az a bud-onányos konferen-
cia, ameIyeb ''Orvosbud"omány, - ped.ag gia és psz1chol gia a vív sporbban|t cinme1 a
v1lágbajnokság id.eje aIabb az OTSI és a TFKI munka ársaíval kcjz sen rend.eziink.

A világ kiilcjnbcjz országaíb I id.e érkez ed.z knek} orvosoknak isy j aIkalmrrk
nyilik arra, hogy kicseréljék tapasztalataikab, m d.szereÍkeb a versenyz k ped-ag gía1
és pszichikai felkészibéséve1 kapcso]-a ban.

a magyar vlv szakemberekSzerebnénk felhasználn1 ezt a7, a]ka]mat arra ís, hogy a magyar v1v szakemberek
kok kozos konstrukci jában elkészti]t kard.-balálatjeIz gépet a vív -szakemberek*és nérncjkok kozcjs konstrukci jában elkészti]t kard_balálatje

".r< 
é= a nag:ykcizcjnségnek bernuÉathassuk. A-%t }riszem, nem ketl réÉzlebezniinkr.- h_ogy

mílyen nagy :elent sé6ti Iesz a kard.vivásba! az efekbromos_ba]-ál$!jeIz késztilék beveze-
bés . A 6"em tato érd-ékesséséb fokozza majd.' hog:y jirI1us 14-én f9 rakor a kard- e8:yén1ése. A oemuÜaÜo eroeKesse8eÜ IoKozza
clcjnb e'l bb kívánjuk azt lebonyoliÜani.

ké t d.rb. R-10 t1pusri.
Ís szán1b gép miikcid.jon
a Vid.eoton 'rOsapatn

a versenyek ld.ejo alatt

Árrand. kapcsoIabot tarb fenn Szervezo B1zotbságuxk a Magyar Telev1zi Sporb-
oszbályával. Minb azt már korábban 1rbuk_r_ L4 9r?zá6 eleylli q.áIlomása.!9sja kcjz-
vebiteÍr1 a vílágbajnoksá6 k'Lizd.e]meit. A TY_vel folybabobb álland. konzul á1ásaínk1
vala.m'1nt az eIkoveÚkezend- hetek televiz1 s viv -kcjzvebibése1 már azb a céIt szo16á1Ják'
ho6y kipr báIjuk a lehet }egjobb kcjrtilményok klalakítását a v1Jágbajnoksá8 eIeviz1 s
kozvebÍbéseihez 

"

M1re ezek a sorok negjetenneK.a v]-vÓ Hlrad. _irasábj9ín, .már e]kezd. d.cjbb a 19e;
népeseul-rosáÍíé"a áa*aá' ipaplbrígádok,6yakorl"!+.T}ryáq?. _A l:p:}!"" 1-"':u__1o-:}:népesebb résztvevo 8aroa' a pasu()I].Bao.UlÍ.6yaÁUI''ily+ _uJ'LL!.Ác[Jdo lr rrdPL,,ÁUclLt Jt'DZ c^'

e;i;k;;l"t-és a br1ááaok'kiaiak1 ása utáll-megkezd- d_1k maJd az okbatás, a VB-re va]-
gond.os, szakszerii felkésziilés.

M1nt az má-r bízonyára ismerebes olvas Ínk e]- tb--" nap11apja1nkb ]-, f ebruárban
lezaj]-otb az .+átl ";;;;;ájei";;;;a:- .Á,"Í:ll-;r-.,?*:í.?lo'}:h:- i':t*^*{''i::T:?:^P'":?!'1ezajroTi"áu'á1áB'"!ií;;ájft";'3ia:-. u" "iilg-;r.,:i9f .árx.roh, +igu^:.,'.:::::::,B1zobb-
sá8 vezetoi uárárr<oz "x ."náuáoÉu" akred.iiárt-xurrci} L'. és.áz i bho!Í ujságir kkal.
Nyugodban ernonar'átjrrx, 9 fiiQ!íJ+i9r.táto' ' 

erednény:?_t"-:1o::::^:i}b:-^*}l'':í 1: Alr
ft(1.tS v Vlr9 vwL vr

Nyugod.ban elmondha juk, 9 iljlq!4Jguo'qtáto _ erednényes'és s1keres volbl aII!1 az ís
i;{;8;;ib; -h"#;-há;;i u"-*worái t j"s:-To*l' 11P-:*li-:= , 

szerePel sporbfuunk ezn{;E;;iil "#;;:'hffii-8""[ ii lái ,1];$otu31_nap ".mlnb.nap-szerepel sporbfuunk ez évÍ
i"á"áí's.sabb ÉÉ"'o"ye=Br' a Bud.apesbí Vív Vilasbajnoksá r l.

. Na8Y cjrcjmmeI ujsáeoIhgt-luk u?t.ls, ho8y a_-V1d-eoton-gyár
számÍb gép ea szerepei a-vi1áE5bajnoksá89n' logx Masyarországon
kozre épbitesemény_ Iebonyolitásában. L"Pu+k k ve kez számában
vezeb rn'érncjke bájékozbatja majd" olvas inkab a szá_mí gépr l és
mÜlrcjd.é siikr ]_.

A szerrezési munká]-abok az el zetes terveknek megfele+geT folynakl .ás.Pá" a

versenyex rezáetéia ;a;_É;oá-ráE ván-hátra. m1nden pr uténáÜ s feladatot s1kerti]n1
f o8 a Bzervez B1zo tságnak megoId"an{ a. TáborÍ István Fiileky András



Berti Létszlo sztiletésének 100 éves évfordulrí jara
trletl Ká]!á!

Á !a8"y&r rriv sport e1s 'szá'm1 rrt1á h1ressé6e ' 
Ber l' ÍÁszI 100 eEztend Yel

ozsl bt ' rs7'. j,ídua 24-{n gzijletett NÉT g,-'bázá! 
' éB 2>!k éve, 1952. j -Lius 22-én

távozohi ot Á raínJ<u t rtibe. éE sokal va':l:3ak' aldk enlékezn k cBoltos' Bz1ká_T
alakjárar h16ze!' o t volt .uL]xd e! v Taonyet] éB . éfdekl dve 

. 
fi8Jrelt e az j v-iv Generáci

neelálenéséb. uto1s 1eheloté1g buzdl_totta' bátor1totta és n6ve1te az 1fjuságot an! al{
a éiortfunak, arnelyob ind.i'tott 1 a v1lágh1r litjára.

189a-ba! rtén ' hog:y Bécaben' az U!1on Fecbtclub D6nzetk z1 versenÉn u rben
E ka:edba! egyarán egy flatal !'agyar f hadnagy' Bert1 I'á z1 _nyerte-neg_ az aran;r ér_

!'et. Á BaAYer ne4zetk z1 vlv Bíkerok bosBzu aorozaEába! ez volt az elso beJeByzés é6
ianen kedzvá be8zélhe ijlr]< 1'-ilá8hirii laB_yar v-lvásr l. Bert1 lé'szl tehát tiibb loínt eg'y
féLBzezad.ob ti'lt tb éI a v1vás nezeJén - kiira'lféle beoBzbásokban' de.Éziintelenijf al]]ak
f ejtesz ésén lruxkálkodva.

BertÍ nár fiatalon katonaí pá1yára kásziiJ.b, é6 189}ben végezbe e1 a budapesbi
akadéto1át. Háron évi cgapatszolBá-1a á alatt nu atkoztak rtreg adobtságaí és képessé8ei.
PaIancsnokállak Nugent-lairalnak ' a kor }dvál v1v jának és lovas iEztjének érdene'
ho8y ezt lábva' a Íieleraeugtadt-l tolna éB T-Ív taDf oly8Era vezényelték.

.A. bécsájhelyi in éznéqy a fiílt Bzázaa1 Dágodlk tgléten és a ]o(. 6zázad e]ejéD
Bl_nd. a }raza1 itno" az e6yetenlegee viv eport fej1 désébe! koTszakafkob jelent ségii
voIf.

A' Ln'Eézab 18'2-be! alakuJt, és kabonaí kíképz k nyerbek iEt k1képzésijkel.
t867-bon, a kiegyezéskor, !Ínt fe1es-[68est neB6ziio'betEék' de kés bb anayíra érezbet -
Yé vált a Bzakoktá k h1álya' hogy a hézagp tlo 1ntézEényb 1881. január 1-én rijra-
azet''i.ezve 1aÚé no8ny1tottaiL.k Feld_rnaD'n J z66f paTancsnok6ága alatt. Az 1tL me8szerezneL
elnéIetÍ és gyakorÍaií ísnereb k kiizéppontjábau a Yívá6 és a boTna áIlobt. Á szeivez
Feld.naD! után'a kor leves vÍv ja' Ígalffy Guszbáv, najd schadek oszkár, Czajkowszky
sáDd.or áJ.Iott l' az Ln\ézet éIén. Már IBaIrfy ídeJébe4 bevezették é6 reodgzeres_iletcék
a kiiDllyobb kardou é6 l895-ben' lou1gl Barbasetti Béceben leteJ-epedése ubán kéc é\'Vel -'
rí ner-neustadt teljegen beb doLb a Radael1í álta1 felbalált k 4y kvívásnak.

Ebbo az lntéze be kerii1t Bertí T,ászl , aho1 a fÍatal honYéd.tiazb a két évfolya-
uát !a!8e1B ként végezte, 1898-ban. A tanfolyarn elvégzése u áE kttiintetésb ] nég
egy év:Pe vl8BzaLartották eint segédtanárt. A:zokbal az években \'áltakoz szjnhel]yel
''I{ád_EeT'e8ba jnok1 Verselygk'l [egrendez sére ke rti1t sor' arnelyeken x[e8je-LenLek az oszcrá}-
magyaI nonarch1a }egjobb viv 1. I898-ban Bert1 lászl nyer e a hads ereg-bajDoksáBot.
Á k vetkez évben Budapesten rendezték az els Kereszl'essy-e&1ékveTsenyt ' IÍá6i éTd.ek-
1dés ue1lett. Á ''le8jobb magya! kardviv 'l biiszke ciméL Gáspár Artur nyerte 5, j adu1
kiiziil' de az ug}anekkor sorra ke riil nagy t rverseny Bert1 Lász1 zsáJ@áDya lett'
Mészárog Erv1n ée PoTteIeky IÁszl e]. bt.

'Ügyanebbe! az évben neg1onétl1 a hadesregbajDoki vefseg).ben az elozo éví síkefe-
íbt kardba! és t rben 18 í8nét eJ's .

Ezubá! hosszu ld'eig DeE szeTepel a penge nagy ni.ivésze a velsenyeken. Az akkoI
fo!jxál]. szabáI.yok értebében ugyanj s a Wíonerneug tad t-baD vé8zett t,jsztekeE KizaTLák
az amat r'lersenyz k soraib t. De nino az akadénía tanára sokat foglalkozik kedvenc
eportjával. 1912-ben azo.oba! isEét amat I}-6Látr]_eba keriílnek a bécgujhelyí akadémiáL
végzettek és így résztvehetuek a stock_ho]Jnl ollnpiá!. Ber 1 lászI t azonnal szá!ításba
veszlk 4 k1kiild'éÁ!é} ' aDéIki. , hogy kiiLelez vé tennék a'pr baverse4yen va1 részvé-
telét. I6y Bertí ís régzb vesz az olinpíé-.n és a t rwerseny folyamárx Békessy Bélával
e8yiit t a diiDt be verekszÍ nagát. Nedo Nadí éB specíale Pie ro n 8 tt a harEádík he}yért
bolbve?Eeuvbe keril]. az osztrálí verderbeT ltlcháTddal. Á holtverse!'yb 1 tusra vivjáJ< és
azt Vorderber nyeT1' a hareadlk legz' Be:Pb1 ! gyedik. Tagja volt az o]inpíaí 6y ze1-
not aTatotb kardcsapatnak ís. Ig n eTedlnéqyes ! vlvotb az olaszok és az osztrákok er s
csapatával szenben.

Az ou_Epi8í v1v esenényeit Berbí !ászl Bz1nes boBzámol Jábo1 Í8EerjÍik' a'meJy
utá.n nernsokára n 81ndu1t a Easy vilá8é8és. BeIt1 Í,ászl 1s a harc élre kertilb és a
miiyéEzl vlváara hoEB'li' Íd.e18 a fe1ed'éB homálya borult.

A hábolu ubán csak nebezen bud'ott talpra áIlní a eport. Á vív e]cnek i$en fagsan
népesiilbok. 1920. náJus l-én Bertí ],ászl 1ebt a paraucsnoka a sportoktat rTaDfolya.Elak 

'!épszefi.i nevén a sPoTI-!'ak. Ezt: az Inbézményt BertJ_ hiiaéBes nunkatá]'sáva1, Getlér Alf-
réddal egyeteub n nagy ktjrtiLtekíntéesel éB hozzáéTtéssel azervezte Beg.

B rti I'á.szl viv miivé sze tén k te1Jébon' l924-be\, 49 évee korában részt vesz
a pár1zB1 ol1npián. Ibt o]ys! feltijné8t kelt e!' Y1v' hog-y az e1leDfelek vás adrak
be sze$élye lleD. EétBéEbe vonták a.nat rsé8éb és csak hosEzas hu'avona uLán lsEerlék
el 1nduláBi jogosulbságát. Rtlgzbvett llagyarorazfu b rcsapatábaa éa legfényesebb s1ke-
rét a so'Bd. nt gl elbln - Ilagya! nérk zéselt aratta' ahol négy ragyog Ey ze1nével f
!éaz s volt a iliadalnak. Ezze1 csapa rll!.k. ba]rnadik bely zéBhoz Jutott' dá k zel áIlbu!_]r
a Eá6oitl} h lyhez Lg' Í'é]:t e't BelB{u[ agak.r ].e86zofosebb g'y zeJ-ennel szerezte neB 

3e11eníjnk.



Igazá.n' sajnálabos1 hogy ezen az ollnpián BerbÍ nem vebb részt az egy n1 versenyben,
mert egy véleblen fétr-eértés k vetkeztében a magyar b nrersenyz' k lbkésbek a raJbr l'
s 16y nem indu]-habÜak. ]

Két év nrilva Bert1 a hu.d.apes 1 Eur pa-baJnoksá6on az olasz ChlavaccÍ ncis tt
násod.ík losz a t r.egyén1ben' maga nci6cib hagyva az, olasz extra-kIasszisb Jelent B1nÍt'
Marzib, Carn1eJ-b' P16nobb1t és a kÍtii:r oszbrákokat. Ezze:. bti]xd. kl versenyz -páIya-futásának d.eleJ_ pon j ához ér. Ubols versenye L9Z?-ben Vlchy. Ekkor már 52 éves és
egyi'i b versenyzett kitiiJn tan1 ványával1 Eckl Vlkborral' ak1 lesjobban megkcizel1bette
mes bere Üiinernényes b ecbníkáj át .

Ezribán teljesen a viv okta ásnak szon eIbe éIebét. K1vál tud.ásá a TestneveIésÍ
F ískolaviv tanárakénÜ Ígyekezebt a jciv vív mesbereinek {|gí]ní. De m1nt b bb táread.al-
mi egyesiileb mes!-"re lg' É}.!. alkonyá1g fe1iiJ.milhabaÜla! szorgalommal v1sel e szívén a
nagyar vivás továbbfejIeszÜésének nasx t'gyéb. Tanitványainak nemcsak sz val mond.ba, be
ís mu a a az e8y9s akci k kívÍte1ének helyes n d.jáÜ. lÁozd.ulata1nak ésszertiséger Ponge-vezebése' Iábnozgása nin aképe volb a szababos kÍv1telnek. Mínd-ezb ped.Íg y11fám8yor
sasá gal és elragad. 8rác1áva1 bud.ba végrehaJban1. M1nd-en banlbványa echnJkában bijké-
1eües vo1

Okbabásának fényponbja a vele val assz zás yol . Ezt ma már nem leheb lábní afia al viv mesbereknél. Berbi T-,ászL az 1skola után még eg:y Íd"e15 szabad- assz v1vobb
banítványaÍvaI. Ternészebesen elért ered_nényei mind.i6 feriiinriItáÉ versenyeredménye1b,
de Ílyen,,barátságos1_ked.élyes hanguIabban szárnyaka kapott vív miivészebe' és fci.lénye
lenyi.i4iciz en habobt ei-lenfeleire.

NEMZETKOZI VERSENYEK
N,em,zebk-ciz1 kard' es.vén_t és cs,aPabversenv

Moszkvat L9?5. februÁ* L4-L7.
Egyén1 versenyt l.

2.
7).
4.
5.
6.

Kcizépd.cint kl

SÍdják V1ktor
Nazl;rmov Vlad-ínír
Krovopuskov Vikbor
PawlowskÍ Jerzy
SaÍg1n
Pavlenko

$Y' zj/rc
'r 2L/L?rr 2o/2o
't 16/2r
' L1/25

URS 4uRs 1URS 
'POL 
'URS 2

T]RS O

1. s1d.ják 8X.
tt3:-Eeiels

Kovács Tn HUN 1
Salazar CUB I

)zJ-re a kubal Ortiz ellen.
Csapabverseny! l.

2.
)"
4.

Részle ek a mag:yar

HUN - BUI 9t1

ln Nazlymov IIRS 2 gT,
3:-3eyJe!Ee - - ---gEg- ?-Eyz

Vinokurov URS tr gy.
Kiknad.ze URS O gy.

1. Pawlowskl POl' 2 W.
3 . -5:eygpssIgr---9BE__3_sy.

uRs 2
URS 2

Did.ekov
Gasparian

BUL 1 By.URS 0 By.
Kovács Tarnás a k zépd.cjn ben 5sr-Ta gy zotb Salazár ollen és Jz)-re veszbe b

9i*jq és_Sa1gí4 ellen. A-magyarok. Éo4tn 1áául nég Ha.mmang Fárencr_uárot péter esGed-rvárl Imre. Míndb'árman a negyed.d.cjn ben esbek kí. Hanmang uét gy zelmet arabobtKÍknad-ze és Á1jec4Ín fc'lijb i d-e- 4tJ-re kíkapott Krovopuskovb 1. É"ossz 1nd.eiá-m1abtkiese t. Mar Ü .2s?:T9 gy zotb Salazárra]_ szehben, d.e |zvre veszbebt Éáví""to r 
' 
+'yRenski ellon. 'Ged. várl-csoporbjában 2zJ-re velz etb Nai]ynov' l:}re'Pawlow k1 éá

d.9 7.>Te veBzbebt Pavlenko, 4tJ-re

Magyarország csapaba
Moszkva I. csapa a
Be]-orusszía csapaba /BSSR/
Orosz Szcjve ség1 K ztársasá8 /nsr,sn/ csapaba

csapab mérk zéseÍb lt

Mar t és Nag:yházI 1-1,
DubÍkov 1-l gy.

HUN - Gnizía

/Nyolcaddonb /
Ged vár1 2 éa Kovács Tanás 1' 1llebve Din1trov, Hr1s ov és

9s4 ./Negyeadont /
Mar t 3l Hannang, Kovács Tanás és Ged. várí 2-2 8Y.

HUN - Orosz Szcjv.Kcjzbárs . 9z5 /Kozépdont /
T**""s.Jr-Kovács Talrás, Mar b és Ged. várI 2-2, 1lle ve NazlJrmov 21 Semskov, Án1s1movés Troe1n-I_f 8y'
4



HUS - Eoszkva I. .9tt /Bíjnt /
Ged várJ- ée Kovács [anás h7, Ilammar:g 2; Mar t 1'
Rens}í M. és, Renskí P. 0-o -8Y.

HIJN * Taitqs1k Kci,z ráipqság 931 y'Selej bez' / 
]

Nagyhágí. 1t Hannangr. Ged. váÉí s Mar b 2i-2, ílJ_ebve Sfacb1n1kov 1, Melnikov; Isnaílov
és-Ísnaílov ' o-o 8y; 

q

i

IfiJII * {ns?eirbel.d.zsán KcizÜársaság 9t4 . /SeleJtez /

Nagyház! 4, Kovács Ta.tsáB és Mar t 2-2, Ged. várí l' ítle ve Kasakov és S1d.orov és
Strís}c1n o.-0 $;r.

HUN 932

Dr. Mend-elényi Tam'ás

' tí' jeIenbéséb l

.

: i.

1 a lF 1-

XXT-III. Nemzetk zi kardverseny. __ _ __.J

1. Tord.ay Kálnán HUN 5 8y.

' ' 1. Prause Fribz ÁUT 2 8x.
Gellérb M1k]_ s IIIJN 2 BY.

5. Brand,s aebbor Hans AUT 2 8Y.7 - ;--*ir -i- -LL' - trYYT\T r Ii' 6. Frcib]_Ích Péber IIIJN 1 gy.
.i

A versbnyen Índ.u.Lt 49 versenyz , az oszblákokon kivii]' 5 4asygr'--! a+8o+r-2 _olasz
és 1NszK viv .' A d.cjnt be keriilb 4-nagyar ver enyz n k1ví.if 1ndu]b Tés Kcjrmcjcz1 Csaba'
ak1 a k zépd.cjnb b I nem kertilb a d.cjn bé. Csoportjáb l Tord.ay Kálmán és Fr1bz Prause
Ju oÜÜ a d. nb be..

4. d.cjn! mérk zések baPelláíar
Tord.ay Kálrnán EUN
Ge]lért Míkl s HUN
Kocsís Inre IIUN.
Frcjhl1ch Pétpr HUN
Prause Fríbz ÁUT
Brand.staeb er Hans ÁUT

kciznege1éged.ésre .

x 4, 1 21 5s,y.
5 x 5 2 5 0 zgy,
5, x 0 5.4 18y.
5 5 5 x I , 18x.
5 O 2 5 X 5 28T.

-5 5 5 2 4 x 28Í.

a

i-

111ef,ve Krovopuskov' és IIjuk 1-I,

II.J]T 935 
\

IJ

A verseny el t 1 naDoD az oszbrák válogabot csapat baráÜsfuos mérk zést vívott
Nagy Brltannj"a íáIogatoÜt _csapatával-3 

a nérk zésb az osztrák csapab, nyertg 'lL:5 -arány;báá: l nérÉ zésen á zs'ttrÍ ti3z é Tord'ay Ká]'Bán vezebésével mag:yar zstirí lábba el'
Maszlay Lajos



Az 197q. év1 Sante]+i - Kupa

Foggia, L9?5. februá': 22-21'
T1l1y János

b1JeJ-en éséb l
Lz 01asz V1v Szcjve ség a )o(IV. Sanbel1j- Kupa kiizd_elneinek lebonyol1tására

Fo6gÍa á?r-oí."z városb jerci]te Hr.qloI ez alkalonnal náIl vlv ermeb ad-tak áb ren-
á"íEétésének, igy a hag-y ná+yog baiáIkoz i.innepélyes kiils sqsel-< kcjzcjbt,folyt'le. Ne-
rti"x"iÁ tovetni-"aeÍren "a pelaau, és a propagand.árá nag:y9n alkal+as San e}ll-balálkozd.el ebésének' i8y a hag-yomá+yog ÜaJ-áIkozÓ unnepeJ_yes Kursose8eK Ko%oUU.Ig*TU. .L9. Ae-
rti"x"iÁ tovetni"teíreo ". pelaau, és a proPaganiárá.n99y9n alkalPas San e}1l-ba1á1koz --Vat: q iÁrr han rrir1ák.l ^ rir eiÁntlétes1bné_nveink bemu a á-eával kellene cisszek tní. Els -x"t-u-joíáuu"liaak1' ril-"ío"tíetesrtné'nyeinr .bg+gtg á"eával kellene cisszek tní. Els -
sárban"Szomba heÉ.-'ui t<oic. Szegod" .icjirne számitásba, Ezzel Ls segí enénk a vid.éksorban Szomba h;Í'' 'ui t<oic, Szegod" j irne számításba, Ezzel Ls segí enénk a vid.éksoroan Dzo]IrDaUneJJrr IIIf[tJíoJ.c
viv éIetének el bbrevíte]-é .

A kéb"?P?P.verseny 9}s -naPj{t'. románok Pop--- Ir{n1ciuc - MarÍn - Mustaba -
Nílca osszeárr]- asu csapa ával sZátttunx szembe. Ug'yan_ez ? csapat avaly GreTobleban
e"-Já""y-o'o rend-kiviil éizékeny vereséggt nért. ?."Pasy-ar kard-viváSTar Orcjnnel á1Iap1b-
ÉátJ'r. áug, hogy a visszavqaág-most b_e15es nérté{ugn" s1kertil 1 a. balálkoz t ktizd.elen

"tai, d 6íztoéán nyerti.ik 14lt1 arányban. A kiizd-elem azt 'bizvplitjar ho8y 'a nagyot
.iavuit román csapa "ís ud'atában vol-Ü a mé^rk zé-s jelent ségének. -A nagyar c-saPatban
;=eb Pab;;lÁ -fiá*"ng Ferenc 4-4, Kcirmclcz! Csa6a 1l Ged. v4l1 Inre 2- és Kovács Tanás

J- rv ze]net szerzett, nÍg a ronánoknál Pop 4, Irtm1ciuc J, Marin 2, MusbaÜa 2 és N11-
6"' -8; réJ^;b;--i, """éErÍíÜás azb mubat]",'.!9sy a Román-Szcivebség megbocsájtott már
nircaááxl a.niérb Grenob]-e-ban d.opplngob használt.

Ugyanebben az 1d" ben az olasz csapab a arÜalékos franc1a csapattal répg_uE páp!-
o"ou|'-'-o..lohatáq kiinnvprlrrágpe] werLá ].BÚ anánvban a kijzcjnséE ferEebeses bÍz a ásaTár és aáb megleheb s kcinnyed.séggel verte \8r7 arányban a kcjzcjnség 'f ersebeges bLzta

É ;*p;btg, éÁ""z máJ^ el re"jeleáEe, hoBy násnáp esbe-nehéz percek várnak csapatunkra
az olaszok ellení mérk zésen.

Másnap d.éIel bt nem je]-enbetb probIénáÜ a franclq 999p"t !egy()7ése3 - sínánl
kiinnyen gyozitinx 19!6 arány an, -csak-Kovács Tanás lábsértiIése okozobb gond-oü'- d.e

gzerencsére . "e=tiio" Jér"í,tea efennek bizonyu1b. Á 19 gy zeleTb' l Ged. vár1 }<Íuéte1é-
vái ninagnk-l 4-4-eb szerzebt, csak Inre szeizett )_at. Á-franciáknál QuÍor1n 1-at,
Yallée, Kohler és Peabers I-I-e , levavaeseur 0-b.

-d3

Mind.en
csapabunkab,
fel kell hivnl
t)

Esbe keriilb sor a magyar-olasz mérk zésrer- _de el' z Leg a román csaPat -+8:7
arányban_gyaz,eaelmesked-etÜ á"frailciák felett. A kís v1v csarnok estére zsirfolás
néEt"ert. -híntegv 5oo-6oo néz férb e]- benne, és gU:an klszorulÜak. E7' a nérkarányban gy zed.etmesked-etÜ á"franciák felett. A kís v1v csarnok estére zsirfolás1g
ilát}l ' 

"íi"tágy 5oo-6oo néz férb e]- benne, és gU_:an klszorulÜak. E7' a mérk' zés Ís

"iEuuágáeo 
jel]éss l bÍr , me::b &Bya'rlez az 91?s?.egytibbes - természe!"'"+ négyes alak-

zetban'---9l árailíuan gy zatt l.}reni;u1e-ban felebtiiJt}' a II.*ITI. heIyérÜ vlvobt ktiz-záiu.o'-"916 áraíínan gy ;'att l.}reni;u1e-ban felebtiiJt}' a..II.*TTI: 4.e1yéT v1vobt-} u:
áárá'ueo.'uoÁi "Éapat bk feln ht a felad.abhoz. Sem-a kcjzcj"9ég letke-sed.ése, a.nellyel
cÁápatutat gy zelenie sarkalluák, .sen a u"uT{ .apr bévedése1 nem ud.ba megzavarn1
rrtwlinkat" _Ílrouu 

6z2 
"ráorro 

yez,e'u'ésb szeTezbiink; najci 83'4*re alakult a mérk zés,
"í" írrr"t" "br uu o:z arányu vez,é'u'ésb szeTezttink; majci 8l4-re.alakult a mérk zé-s,
rrÁciil 11z6-ra gvozbtínk. Ged" várí r.'o]-b a mérk zés h se; 4 4y zeLmet arabotb'. Marvégiil LJz6-ra 1yozbtink. lb a mérk zés h áe; 4 1y zeLmet arabotb'- Mar és

Hq'nman8 I-eÜ. Az olasz.oi,má1 Maffei volÜ a legjobbMaffei volÜ a legjobb'Kovács Tamás 1-1-ab, Kcirmciczi 2'_t' H_arnmang 1-9Ü Lz olasz,olmal MaI'Ie]_ voJÜ a l
z- p.i'zetlnet sáeízétt csa-prabának, Á-L,l.o Montano 2-b, Tull1o Mon ano l-eb, Rigo1í é) gy ze\net szerzett csapabának' Á
Romano O-t.

A h n áhiÜobt víÍ:szavágás tehát síkertilt, am1 feled.bební fogja a tavalyi bal-
síkerekeb, és reméIhet leg .i ribraval- j_s J.esz a bud'apesbi világba;noxságra.

! verseny-e+ réF? Y9tb Gerevícb .At.a.,lár vílágbaJnokunk 1s és érd.ekes megfigyelé_
seÍt a krjvetkez kben k z1í o].vas ínkkalt

"A versenyr 1 isméb egy-ké messziv1e]-end. bapaszbalattal érten rraza. A _fran-
cla.'._olasz_és roTá|.'9Pap9t á-1e5;obb er 1l' vonrrJ-Lat a fe]r n18 mí Gorevich Pálu kcinycik*
sérti]-ése mÍabt nélktÍlcjzni volt;r;n_rc }rénybeJ-en'ek. .Telen felad.atomu]- azt ttiztem k1, hoby
sbabj_szbíkát áIribok fel arr l, hcls;;i 3 versenyen melyík akci b l keiebkezÍk á reg:
tcjbb taláIab? Ebb l kclvetkeztetní Lllilr"r:k arra' ho8y tanítványaínk feikészii]-ésénél
TiJy"" akci kra fektessiik a f(j han.6su'i;l'E ég ugyanakkor a viv }r ís ész.re,re;Byékr hosy
foIeg mít gyakoroljanak.

Á sba isz íka1 osszeáJ-lítás azb mlttabja' hc8y a legtcibb eredménnyeJ. végz d
akcí a b án ad.ás. Támad-ás r véno]asz-franciaésromá.ne]lenfel_eiak128, n1
p9qi8 L25 érvé1y9s-balálabot' ..Qsszesen be!áb 2B1 .baIálabob ér tink e].. ParácJriposzbb 1
ej-lenfe]ej-n]{ 4) alálaba sikertil , mig ni 6J ÜaIáIabot kcjszcjnhebtfuk ennek a-klássz1kus
akcÍ nak' TenPÓ fejvágásb l 22 e]-lenfé1- és 16 sajáb alálab, e1 vá6isb 1 8 ellenfél -és 11 sa.Ját' eIIenfél fegvverének elkapásáb l 14 élJ-enféI és 10 sajá balálab. vonaI-és 11 saJát' el1enfq1 fegyverének elkapásáb l 14 elJ-enféI és-10 sajá balálab, vonal-
ba hozobb oenEéve1 16 ellenfél és 18 saiáb találab ke1etkezetL^ Tll eirrrÁez g,zAm], tnlÁ-ba hozobb pengével 16 ellenfél és 18 sajáb taIálab kolebkezebb. Elenyész szám alá-la keletkezebb még rimesszákb l' kontraiíposzbb l. bemp szirrásb ]-. ábvebb flesbámaaála keletkezebb még rimesszákb l, kontraiíposzbb l, bemp szirrásb l, bt flesbá.nad.á_
sokb 1. Tá-mad.ásb l kelebkezebt - mÍn fep ébb eml1 ebben - 28, ese ben alálabr m18
a Cjbbi akci kb 1 osszesen 2)5 a]-á]at'' Érd.emes ezen a k1s sbabiszbikán eInéiked.ní.
Á hár1bás - visszavágás és a bánad.ás elhár1 nás akc1 k száma ijsszesen 2)5t behát
najq!9+ annyil. ni! a bámad-ásé. Nagyon érd'emes behá , ha anÍbványaínk a áíad.ás
ne]le t a hérríbási gyakor]abokab is forszj_rozzák, mert a vílág:-e[;obb vív Í ugyan_
rigy ud.nak hári anÍ iainb ámad.ni.

Verseny kcjzb_en v1v Ínk a recés a1rr.nín1r:.u' fénpásÜon e1éggé csírszkálbak. ILzoIasz 8yr v1v Ínak c1p balpá va]aní ragacsos anyag6a1 beken! -t bb áraáronáa1 is.
csapat e8y{9T+9.nelegíb ben és karszallaggal vonult fe1,melyben-a 111áb 1 kezd.ve mÍnd.en sz1n képííselve volt. ÁvÍv int f1g:yelnét az egységes nelegib -re s a karszalag

kívévo a mí
csapa veze nek
vlse1ésélo. n



Pár1zs , L975. február 22-2r'

Nemzobkiiz1 eg:yén1 férf1 t :rerseny a

' Duval Kupáért

1*/ Flanment D1d.1er
2./ PaB Jen
1./ Talvard. Beraard.
4. / PLetruszka Frod.erlck
J./ ReLchert
6./ Boscherle

Pap Jen n kivtiJ. a legjobb
orczy Gyi5i5y. Á ktesésí bábla a

FRA
EUN

lTRA
FRÁ
DBR
FRA

16 kozé Jutott nég Kovács István, Czakkel Is ván és
k vetkez képet mutabJal

Talvard.
Lerma

Kovács I.
Ruorber

Relcherb
Czakkel I.
Orczy Gy.
Flalnment

Pap J.
3.aul

Vard.l
Boscb.erie'

Va j d,a
Safra
Ple ruszka
Noe]-

llalvard. 1o I q

Kovács 1ol4

Reíchert 10t81.L
Flannent lor8 

{

*l
rrun'"ot rors J

Pap Jen 10 L2\
\ Pan Jen losT \

Boscb.erie l-o:zI 

- 

I

!-
szka 11r9\

-/

l
Flanmenb 1lt9

Rész1o ek a xnaF]rar vív k kiizd'elne1b I:

Kovács Isbván d.cinb nek be1ll nagyszerii kiizd.elmeb vivobt Ta1vard.-d'a1 szemben,
O:4-r 16:4-re javibotb. A lejár 1d. vége felé nagyon eIhamarkod.Üa a versenyb és
Ta}vard. k1egyen]-itett. Kcjzben lejár az 1d. és a bovább1 kirzd-elenben Talvard. szerezbe
Beg a továbbju áshoz val ba]áIa ob.

Pap sinfue szeTezte meg a bovábbjutág j o87t:. El szor a csÍkág 1 gy ?tes Boscher1t
ver e 10r7-re' n'ajd. a világbajnok NoeI_t k1ver Pie ruszka f lcjbb gy zed.elnesked.eb
10r8-ra. Hossz 1a ubán teháü 1sméb magyar t' roz' vivba a t rverseny d.onb assz jáb á
szakér párc-.zs1 viv kozcjnség el bÜ. Pap Jen nagyon Ízgalmas kiizd-olemben maraÓt alri.]_.
6zJ-ra et ut Flamrnenb vezebeL , d-e Pap égyenl1bebt és 8:B, najd. 9l9 le b az eredmény.
Ekkor Flamment vezebékcseréb hajbotb vé6re, ani szemme1 ]-áthat, Iag Papot k1zcjkkenbebte
.i ]_ond-iifetéb l és kéb gyorsan bekapotb balálatbal ellenfelének keIlebb ábenged.n:i a
ly zd-meb, d-e az igen e1 ret eziistéremmel 1s neg lehe elé5ed-ve.

A verseny j rend.ezéséérb efs sorban a Melu.n. mesterét, Revenut kel1 negdicsérn1.
A d.cjnt kiizd.elnétet BoiteJ_le FRÁ' Reicherb DBR és Ned"eczlgr dr. vezebbe. A verseny
ubán a ltragyaT versenyzok' a francia szovebség vend.égeként részt vesznek egy kébhebes
edz báborozáson. Etkezés és elhelyezés az Ínsbitub Nabiona1 d.es Sports-ban, Horvábh
Kornél ev vezetésével.

Dr. Ned.eczk;r Lászl
tij e1enbéséb 1

Flamment lOtB



BESZÁMoLÓ JELENTES
az 1fJri'ságÍ vtv k nBarábság'' YersenJrér 1

A szo$riaf1sta orszások tfJirság1 vív 1na} Barátsfu versenyéb a Bo1gár V1v Szcl-
vebség 19?5l f ebruár 2J-28-a kiizcjtt Pleveaben rend.ez e neg.

Magvarország teljes csapatbal vet rÉsz . A csapat ta6ja1t Polgár J zsef
vezet , Eáranv Árpaa éá ,rávor István ed.z \r Kov{cs Imre és Vid.a .{ános vorsenybrlí}'
DrávaÍ'Tibor fégyvérnesber. VelB ayz' kt ' Orosz Gyulal ! zsavár{-_ I[ánd'or' Bal1a-Zoltán'.
Decsi Rudolf , RáLovszky Isbván, Forfuács Gyulqr Viress-Sánd.or' uasygl Is ván' Szan1szl
Jozsef, Taká s PéÜer, GénesÍ Gy rgy' DecÉi Isbván'-Ba]-aton1,Inre' Varga J zsef 

' 
E1b*.

Ferenc, ratra1 Juelti Sa11ai ffi"sÉ, Gy rff1 Kabalín' Bogdán Ándrea és Lettner Erzsé-
be.

Á csapab a enrezebt id. ben reptil vel
Sz fiáb l au- busszal utazÜak a mlnteg;y 18o
zés szállod-ában cirbént.

A versensek l)75. II , 2),--t'J- 27-Is tartobtakl e8y Jonnan éptil sporbcsarnokban.
A versenyeke a ''Barábság'Í versenyebe negállapltotb rend-szerben bonylíbobbák le.

Eredméqvek:

a./ ffI. t r egvénít 48aulr'ffiés DecsÍ b vábbnen , Rakovszkí és R zsavárl k1esebt.
índ.ul , kcirmérk zéses rendszer.

I. f ordu]_Ób1. forduJÖooJ Urosu } ljalra es rrecal UovaoomellL' íaÁQvElz.
II. ford.ul b 1 Decs! és Orosz bovábbmenb' Ba1la kÍ.ese t.
Á kcizépd.cjnt b l Decsí és Orosz 1s k1esetb*

A d"cjub végeredményet I. Szitnyevsz}cl
II" Roba

III. Jablonezki
Iv. KondraÜ
V. Tomenko

TJ, Galejev

A mag;yar verselyz k helyezéser Orosz XI.1 Dece1 rlI. 
' 

Balla n. r Rakovszky
R zsavárl XXIX.

bJ/ ff1. b r _q-q-qpqlrrÉEEs$. J-ebonyoll ásr k1lenc csapatob 7x7-as csoportba
osztobták'zéstvtvtakonaJd.asy,ztesekazI-III.lamásod.Ík
hclyezettét a IV-VII. _helyezésért v1vtak. Á rlaeyar-csapat az NDK-val és á bolsá]r B
csapa bal keriilb egy csoportba.

Magyaror szág - Bu1gár1a "Br csapata 9r0 /R zsavárl-1, .oecs1, Balla és RakovszEy
2-2 gy zeLem/

l{DK - Mag:yaror snáB 9t5 /orosn, R zsavárJ- 2-2t Decsl_ 1 és Bal1a o gr zakal./

Ezzel a veroségger ceapabunk csoportJában II. lebt és bovábblakban Kuba ée
Rorn'ánla csapatával a IV-\rI. helyérÜ kiiud. tt.
. Masyarorszá8 - Kuba csapata 9r7 /Í*r;:filrDecsí b1t Orosz 2 éa R zsavárí

Magyarország - Ronáala csapat a 9t5 /or'osz 4, R zsavári, DecsÍ 2-2 és Rakovsz\y
L gy zeLem/

Á csaoaWerEglrlÉgele_dnégYp! _I. 9zovJe unl. abverseqy'vé8ered.nényer -I. SzovJetuni
II. I"engyelorezág

IIT. NDK
Iv. líagyarors zfu
V. Kuba

1|I. Román1a
WI. Bulgária nÁr

\'l[II. Csebezlovák1a
IN. Bu1gárj-a nA''

c-/ n I b r eevén1l 28 1ndul . kiirnérk zéaes rend.gzer.
I.forau1@ettnertovábnent,Ba11a1,TátraíésGyrff1kieset"
II. ford.ul b Lr Le bner bovábbment' Bogd.án klesebt.
Kiízépdiint b l: lobbner 1s kíeseÜt.

E

érkeze t Sz f1ába1 naaJd. v1ssza Bud.apostre.
}m-re lev P]_ovenbe. Elhe]-yezés és étke-

Lengyel 1 fy zefemqel
tt,
rtln
'l2lÍszovJet 2 n
rltt



q
Á diint véeerednércyet

Á nagrar részbvev k helyezésel T.lgttnel XI., Bogqq! XV.;
rx']r.' Tátral rnrTII.

T. Íenlger
If, Drony

ITI. Eltz
IY. Krisu
V* Dlck

vr. Dltk

NDK
s zov Jet
}TDK
ronán
trDK
Iengyel

5 gr zelem
4 gy zelen
l gy zelen
2 gy zelen
I 5r zelem
0 gy zelen

SaIIai XWII., Gy rffl

d/ !é!-_!jts-_9 -g!9@gz! tebolJrol1 ás' [1!t a ff1 t r c88pat!á1.

csap8tulk 8 Blovdst s s botgéJ nlí c8apatt8l keriilt sr csopottba.

!t96ráro!suá8 - Butgárta íln csapata 9'o }!|r"*irl 
ÍJot DeI 

' 
Bo8dán és ga1181

Iag/atolBEá8 - s'ovJetuDl cBsp8te 9!6 /T'6tra!, Boed'án 2-2, Eott! r ée Sa1lai
I-1 gy zeleV

Á Tv-vI r belyért Kubá és 8 ro!án c8ap ttal Y1Y u!k.

f,a6r8!ors'á8 - truba c8apata 9s5 /Tátra! éa w yffí ,-r. Bogttán 2 és trettler
L gt zelen/

f,a5rarorszfu - B".á!18 o.apsts 8:8 
ii:áLIZrri",r7.'/oíer, cy rrrr 2-2 és Bo8dá!
L g ze\em/

A cgapaWglBely YéE6radnély6t 
11i P"5o1"tooro

ITT. le!8yelorE zá8. r[. lagrarorszfu
v' RonáE1aYI' Kuba'!l:rl. c8eh8 z1oYák19

vÍIT ' But8álra nÁ'|
Ix. BulgáJ 18 nBÍ

a/ g!-s3géBL 48 írdu! 
' 

k rnérk zéBog !6!dazér
I. fordul b l Rlba és Bel8 o!1 továbbEelt' DecB1' GéroesÍ és varga kieBett.
II. fordul b l R1be éB Balatoll 19 toYábbnglt.
l ki'aépdlilt b l gaJloA' Díldke te! k1estek.

'Í] ffi53i3í"
III. Burceva
IV. Frunze

"' i: Í33*ro"uxr

4 gy zelem
1 Syozelem-1 Sy'zelem
1 gy zelem
2 Byozelem
O gy zelem

Decsi nV., Varga )CKIX. t

szovJet
tt
n

román
lengyel
longyel

Yersenyz Ink he1yezéser ffil:"IktBalabon1 
xII. 

'

f.,/ kard- csapabverse4trl 9 csapat, Iebony-ol1ta*q, mín a r számokban. Kard.oz -
ínk a cseÍrs e]_ekkéI keriif ek egy csopor ba.

l[agyarorsnég, _ Csehszlová}ita 9lz /RIbarrBalabon1, Génes1 ,-1 és Decsi 0 sy -

Ma*yaIorszá* _ TJen*ye'ors zág 8,u /?Ztrlá l:í"Éffi'(r"ÍT"", 
4, Riba 2, Balaboní és

M1nt lá hab t aZ a csapattalálkoz teljesen d- ntebleniiJ. vész d. bt. A lengyelek
Ís 9l2-re gy zbék ]-é a csehszl vákokat, d.e k három tussal kevesebbet ad.bak a csehszlo-
+ák_cÁ.pátí""x, mint m1, 15y háron találataránnyal a m1 csapatuak keriilt a d.onb be.

A d.cjnt be a magyar, a román és a szovjeb csapat jubotb.

Szovjebua_t _ Magyarorszfu 9t2 /R:-lba, Balatoni 1-I, Gén'es1, Varga o-o gy zeJ.em/

Ronánla - Masyaro:rszás 8z8 /6o'ura'H3:*tbra1atonl 1 t GénosÍ é s Varga 2-2 és
IL[ba



A c,saPabverrsen]r véFered.Bénye l I. SzovjebunÍ

- rr. Ronaiia
III. Magyaronsz
IV, Lenryelors
V. NDK

trÍ. Kuba
VII. Bu16árta tÁr
*lI: B*f;#i:"lli"

8./ pbt. egyéll varseqyr 48 induJ- 
' 

u8yancgak kii]Í'érk zég s ! nd'Bze!.
r. toraurou6F-r Sffi_rE7Ií'-_V6-rc-ae és Íorgác toYabbuerrt 

' 
llagyar1 Ós Takács lí.eÁett.

Il.fofi.u1 b 1!1ndháro!. ver.seayz n} kí seub.
S !' a kltz pd, nt betrr B ! a dij.ut ben lBa8:ya! \r rsonyz nen szsrepelt.

!e$L$T+*,lÍ: 
#:"::::"* triJ::l i"*l;ili:IIV. glUer ceehszlov lr 2 Ey zelee

"I: 
{3s}*á9" ffi;H"' í EyÍ;:i:l

h./ pbt. cEapa YeIaolyt ÍDalulb 9 caaDat, 
'x}-as 

cBoDortokbaD sele.l ez nérk z 8dt.
ca apa bulk a-ffi''í]!T-Es-i-5-)$Er n.0. cÁ apat_taI' tariirt egy isoportba.

Magyarorsafu - Bulgár1a fÁ' csapata 9z, /lor ácB )1 Vgres, szalri8z1 éa llagyarl
' 2-2 sÍ6zeLen/

Mag'yarország - szovJetuJa1 caapata 8t8 /65.69 tu1ará{|J/ szaD1szl 
' 

uq8yarÍ }r'
veress ' trorgács 1_1 6y zaau/

Á d. nb be ttaByarorezág| Rouánta és Kuba c8apata kertilt.
Euba - Ma8yslol1zé& 9l7 ,/Forgács, lía8yarí éa vereBs 2-2' s'a!'1B'1 l 6y zeLe!./

Magyarország - Ronáa1a csapata 9!6 ,/tr'orgÁcs ' 
ttralyarL >r, vgr as 2 és szaniszlL gÍ zelen',/

rtt. ffx}$"""" ,,2&
III. Ronánj-a
IV. SzovJetuei
v. leng_yelország d\rI. Csehszlovákía

VII. NDK
\[II. Bu1gár1a nA'r

Ix. Bulgária l'Blí

Á versen:r érbéke]éset

A ma8yar csapab az ed-dig1 Ifjrisfu1 Barátsfu versenyeken ibt szerepe]-b a 1e8-8yen8ébben. Idáig á]-talában' 3 Szovje'*{o ' s [; 'iaÁ"ái1-;;8y*h.rnadik helyen végze .A gyen8e szereplést az 1s b1zony1É;a'_[osy á" "sicií 
.,r""""oyEtu"'nem kerii1b-mag:yarversenyz , peaig ennek a versen}neÉ 9 me ínye "'íii_";";B;"tEi'i'r.ebelével *:yen*ébbnekJá szotb' m:inb a legu bb1 Ta1lín-i ÉaraisáÉ-"á"u6iyé. *-- 4-

:":{:íit,:{" i33":",iá;B*'s: iptilq:iil.áííit :"ÍÜí"Íá*;" ilif,í i*i: i:fi";3iioluliil-9 versenyen. /ztanulnány1 és bebegÁégí-o$k-;iátT17.- r'eiuen""5ar_na-orlutvJoo"x, ak-kor mínd' az egyéni, niná a csapab+;r;Enyeken j"'b 
"i.áo^e"yt ért rio1na el csapatunk.

végzerrt "é"utvev nyolc szgcia]-1s a grszág csapaba osszesÍbésben az alábbÍ sorrend'ben

á8
zás

.[. Szovj ebunt
_II. T-,engyelország
IIT. I\TDK 

-

rV. Roné.:r1a

-J. Magyarország
\rI. Kubá

WI. Csehszlovák1a
\I[II. Bulgária

55 pont
4) pont
JI ponb
2J pont
1l ponb
12 ponb
4 ponb
0 pon

10



Tfí. t rt Á ff1. b rrrerseny a lenryel t rvivás nagy p1kgr{b b'ozta. Öt rnaJr oor
néBy veffiffiJ& az els négy helyet rosláIta el..._ Nemcsak k1bi'in ftzÍku:nnal rend.e1-
k;;í"k;-á"--É"'"ratos tecnnixáíal kéze]ik a fegyveriik_"b, é1 valamenn{i-{ggTyernem d"cjn -j6b c;sézávetve, a leglátványosabb és legeredméíyesebb v}yás_b k prod.ukálták. Bár a
ázov;et csapab'a cs"|abversényben legy |tp. o\e!' d-e ezrj.bÜal a szovjeÜ t roz' k kcjzcibb
nen iatfulk'hasonl ai kÍemelké6 képebsésii v1v b. Á verseny megIepetése' hogy a mírlt
év1 tfjri.sás1 v11á5bajnok román Kuk1-a kcizépd'cjnb b l k1eseÜt. A nagyar csapatb l a
szolnoÉí Orosz Gyula- beljes1tménye érd.emeI d.1cséreteb.

N 1 rt Á n ! b rozoknéI ez évben az MK-b t j bt cjssze e6y csapaÜra val ki-
vál ságT_ffis nyerték nind. a ké számot, k ziiItik ketten mé8 J v re 1s_ ju$iorok lesz-
nek. Íizrtrl] ut er teljes' beehnÍkájuk ragyog 1 ígen takb1kusan és korrek 'lil Yersenyez-

"ex. 
Á szovjo b lányok az id.én nem érbék uto1 a bavaltrr1 +a9{ csaPabukgb3 Még a 'román

rríáut leheb"kieneli.í' akí bcirékeny, kislányos negjelenését neghazud_bolva, rendkÍvtilí
nááániubossággal, szív ssággal, er ézakos bákbikáVál a mez' ny-egyík kiemelked. egyénl-
uéáu volb. I' magyar csapa b l Íátra1 indu]t a Iegt bb eséIlyel' d-e. a1 9syéai versenyen
ter;esen Índ-iszpohart vo1b. Csapabversenyben már szép eredményf mubatobb.

Kard-: Már az el mérk zések során kid.erii]-b, ho8y a szovjet csapat kard--része a
mez ny ET]rted. en feger sebb e5ysé6e. K'Íi]-cjnosen Kiknad-ze és Burcev vivása bebszebt.
Ragyo[ an állnak a lábukon, j a- bechnikáJut. Bábran; tánad. sze1lemben virrnak.

Á magyar csapabb l Ba]_abon1 és Rlba vivásáb lehet kíemelni. Kiiloncjsen Bafaboni
hivba rel mábára a iigyelne szépen ÍskoIázobt echnikájával és-bcjbbold.alr1ságával. Mind"-
kebten n g három évi6 á junior koroszbályban veTsenyezhebnek. Tábor és Néba1d. híány-
zásával ebb l a csapabb l bcjbbeb nem is várhattunk. ;

Párbq.it rr Elozetes velsenyeredményeÍk alapJán párbajt roz inkb l jobb er-ed--
ményt vEffi-kl-Tgyéni szereplés'tik- sajnos-minden várakozás alabt marad.b. A csapat_
beljesíbménytik, anhak ellenére, ho8y tijbbsz rQsen egy:eg:y-talála!on nrllobb a% els
helyr k1elégi nek mond-hat . Á leájobbnak vélb Forgács Gyu1a.,fárad an' forqrán kiv1i1
v1v tt. A vérsenyen tanr!'s1tobb magatarüása sri'lyosan eIi élend. . T1yen vise1ked-ési.i
versenyz' \ti]*fl ld. n nem képviselhebi a magyar szinekeÜ.

A bolgár sporbhab ságok rend.ktvtil szívélyesen fogad-bák csapa o+Fq . Elszálláso-
lásunk, éleln]ezés{ink kif ogásba]-an volb. A sporthat sáBokon kirrtil az áIlaní és pár!1
szerveÉ ís nagy figyelemmel kísérbék ezt az esemétrxt. Fo6ad.ba a kti1fcjldJ d.elegáci k
vezet jéb Plevén váios Párbbízobtságának eIs b1i;kára, nyibobba meg a versenyt, s az'
b bb alkalo''al meg 1s tekinbetbe. Togad- a aveze ket bovábbá Pleven város Végrehajt
Bizotbságának elnoke, a városi sporthÍvaba]_ vez'eb je. Az ubols napon csapa unkab el-
v1bbék a-Had-torténelmi Mírzeumbar- majd. az egylk szovogyár Komszomo]. szeTvezebe gyár-
látogabásra hivba meg keb.

PárÍzs 
'

L9?5. éví Ad-rien
Ierr l-

L./ Noe]_ Chrístian
2. / Boch,erie
1./ Woicziehowski
4./ Hein Hara1d
5./ PauL Graham
6./ Kovács Isbván

Bárány Árpád. Polsár J zsef
vezeb'edz' csapatvezeb

L975. márc1us 8.

Romme1 enlékverseny
b,'rv1v k részére

FRA
FRÁ
POL
DBR
GBR
HI]N

HolL-verseny az I.-II. helyérbl NoeI - Boscherie )z4

A maEvar versenyz'k kcjzijJ- Kovács Is véuron kivtit részbve b nég: Czakkel Isbván,
ak1 a ktizépábnÜ ben esétt kt L gy zelemrneJ-'. csoporbjáb l Pau] GBR' &s Wojcziechowski POL
j"tott továunl Szab l_,ászl , 9É a leg:yed-á nt ben g!utb kÍ_o qt?."elenmel'. csoportjáb .l
Íssatov és Ktr}rÍ RoM jubobt bovább3 son *i lajos, aki a nyolcaaáciTt uen /lT.t. fordul /
"Áett kí 2 5y ze1onmé1, csopor jában SzbankovÍcs URS, DabrowsEi PoL és Niculescu jutotb
bovább. Ugyáhcsak a ny lcaa_acint ben esebt k1 d.r. Kanuti {9o L syor"lernme}l mi8 a három
bovábbkur io Bocheríe"FRA' Koukal CsZ, és Monbano ITÁ vo}t.- 9gyq9"""k 1tb esebb ki
Demény Lászl L gy zeJennel' csoportjában Reichert DBR' Paul $'.$$ és Rouz1ev URS
kertilt továbbl váranínb Marton istván L gy zelemmel' 'csoportjáb l Noel' a verseny
By ztese, Ronánkov URS és Robak POL kertiIb- bovább. A-másod.ik ford.u1 ban^jutg_!t a k1esés
E rsára Éap Jen L gy zg]gmmel' csoportjáb l bo.vábbkeriilt Kozlekowstí !p!, Niculescu
ROM és Koulal CSZ1 -Bzab Sánd.or 2 gyozelenmel' csoportjáb l Re1chert DBR' Sz ankovics
és Marbewicz POL Éertilb bovább, va1áminb Kovács c.yt+ra 2.gy zeJ-9n4el' csop_ortj4b* Hein
oÉn, Haár er DDR és Montano IÍA Iett a továbbkerÍil . Már- az eIs ford.ul baa k1esett
R zsa.rár! Ná:rd-or 1, Orczy Gycirgy 1és Kanubi LászL6 2 g-y zelommel. Á versenyen lt
aemzet 159 vtv Ja 1nd.ulb.

A versenyen rész vev d-r. KanubÍ Jen t negkérbi'ik, számolJon be oIvas 1n}orak a
masyarok szereplésér t. Ka.mr-l'b1 d.r. nyÍlatkoza ában a kovebkez keb mond.ta' ,,

4 gy zelen
4 gy zelem
1 Syozelern
2 By zelem
2 gyozelem
0 gy zelem



'lNarvgzabás vergeny vo]. . tigy a verseqYz k számáE nint az á1 aluk ny jbott
vÍvás színí-onaIá ekÍntve. natraí_az év egylr le8kÍemelked. bb verseryánek- bek1nb-
het jtik.

Kovács P1sb1 ma már a pár1zsí v1v szakenberek kedvence Ie . A sz szoros ér_
Üej.mében rnegh d.1bobta az 1gényes, 1nyencslgekhez szoko t szakemberek sz1vét.

Ezek el rebocsájtásával fe]- kell h1ylon a fígyelqré arrar hosy va1a.mí-nego1d.ást
kell balálnía erv fá'i -momen unra! a d-onb ben Ís hasonl6 Ty znlakarással kell kiizd'enJ-1
nínb ad-d-1g. Mo tan1-szereplése már a harmad.1k na8y d.cjn Je' abol hatod.ik lett. T b-
bet tud. ennél n1nd.en vona
versenybársa 1s eLflárad-t. Ö ezt megbotd.o ta xéaveblenséBgel. ReméJ_en' les}g?elebb

Z Út -nogÍ vlv bud.ása ál"pján rés ba várJuk ;(,Le ezt és esebleg 9npé1 jopb e19drn{ny9+-et
Íg. CzaÉi:e1 Istvá.n végíg_J 1' magab1zbosan vÍvobb, m1nden ford.ul ban. Tenp 1 -b1ezbák'
egyérbelniie}r. r*rlg} kezd.enénye?éseketr' s mj_nb]aa akgi diisabb }u!t v9++a a vÍvása.
Sáinos , a yi5 épd.ont ben m1ntha- elvesztetbe volna ezt a-b1zt-onsá6érzebét, .kevesebbképzelésekkel'-ínkább ktiad.ve vivott, és egy j adag ba]ezerencse ís b.ozzáJárulb' hogy
nern kerrilb d.cin be.*

Kanubí d_r. érbéke1ése
mel Ü lbcibt el benntinkebl és
Renélhet lea az érd.eke]-tek ls

K1eIL }ráIrnán

Bern, L975. márclus 15-16.

XI. cH.ll.T,TnNGE T.,ONGINES ae,:nzetkciz1 párbal b r
verseny

A versen:r dcint Jének táb}ázab-at

nínb ad.d.1g. Mo

Pusch .0"Lexand.er
Behr Reinhold.
Pusch M.
Erd. s Sánd.or
Giger Dáníel
Pau]- Graharn R.

Erd. s Sánd.or J wlvassal
két sy' zelemmeJ., ubána azonban
seniáy zbesét' l' !r4-re kapott
ho]-tveiseny 8.z' els b'elyért.

Iése már a harmad.lk nagy d.cin Je' ahol hatod.ik lett. T b-szerepJ-ese m&r a narmaorr l1e6x oonUoJe' anol [aIJooaJí leUÚr aoD-
vona Lozásbano Tgaz, hosy hoászri., r.ebéz verseny volb, de a tcjbb1
adt. l ezt megto}d.otba kbdveblensésgel. Remé]_em. legk 'zelebb

nyern!_fog, a.ni ma már nen hatna a megIepetés erejéveI. YiszonÜ' ha nem változtat
eLen a hoI'}zeben' ezzel a ''bénnyell' az-eIlenfél is és a zs'ttcÍ le szá.n'oln1 f'o5.

Magyar szempQnbb f az Ujpest1-D'.sa v1v lnak 9 v{bn-al 6yengébb-szereplése kissé
=6o"76mta bélyesé versenyz J'nk hangulabára1 negablv érte]emben. E zzel egyiibb' cisszes-
séséÜ bek1ntíel bizakod.ásgal 1ÜéIen meg a b rw1vásunk nyírJbotta képet. Kovács d. nb be
jutása1 Czakkel Isbván rn:in1ná11s arányban val k1esése a-kcizépd.cjnt benI megnJrugta!
VOJUr AZOIIOan mJ-noenKeppen IIByermeU eroelBel DZaoO IJaBZ.LO oL'vAuor JO vl-vaEal &J(J- llrl-Ilat
a csapat-r' mínd- az esÍén1 veréenyben.messze várakozáson feliilíb prod.ukált. MegJesx:
Z ILl -hogy vlv bud.ása alapján rés ta várJuk ;'(,Le ezt és esebleg onnél jobb eredményekeÜ

volt. _Azonban 
mind.enképpen fÍgyelrneb- érd.emeI Szab LászL b1zbat ' J v1vása1 ak1 m1n&

e1-
hosv

- m1ubán erre a legh1vatobbabbak eg:y1ke _, j l es r '-
llyen értékeIésekeb a J v ben is g:yakran fogunk 1génye1nÍ.
1gy fosJák fe1 az g][an8zottakab.

NSZK X 
'NSZK 

' 
x

NSZK 5 5HUN 55sur 5 IGBR 1'

5 48y.
) 1BÍ.
, 1BJ.1 2BX.
7 2 8y.X 1BX.

14111'x 125 x ),5 x5r5

I.
III.
r1.
IV.
v.
TI.

s1nán jutobt be q d.rint be, és gb!,ls lFen J l kezd.ettl
sajnosr-elfárad.b és a cjbb1 d.iint sb l k1kapott. { l:rykí, ézen az e6y ÜaláIaton mriJ.t' hosy nem vÍvhatof

A ver'seLven részbvev magvar .\r1v k oYább1 eI.ednét\ve1s

Osz r1cs István a kcizépd.cínt els csopoTbj4b- 1 ese t-I*^ Q 6y z"1g'9l' '+"!9
n1nd.en e}fenfele - Behr NS'K;- iuscb lí. NSZK és-Scbwan es BRts - ne8verbe b.. A ae-
a;;áá6";a;;" "é 

tt F+T"1.;4i ^cÍ "9; 9'. r9ryT"11^9:.}u .-:-Í:1lt1l:,ls'.^:*::P"::Í:
mtnd.en euenráÍe - B"h= NSZK;' Puscb lír NSZK és-Scbwan es BRts.:.'n9

iÜ;fiá í";i iil;;g ]"" "é-oti-ria;i+É 999?3: 9"_ry::+^I:^T."*}: :::1*:*royT::*^Í:"o'
í i : t i :' 

j ál 6 í 
- 

fr J P; ;*:: 
: * * ír-::**l'';Í*t :-' "u Íí Í*iH* ioltí' : " "rf; 3 l i"3"::í}t' íj;á-o:ae 

" 
és a svéd. EsÁen holbverge1yb vÍvtak t !o

tir t Jt.Lt5 r'gu.y Y EpÁ l q 4l qAv-!

riiiésérb. Á holtversenyt Jeanne
u E cllJJ-rg t Vp q

nyerte. m1után n1ndké err ntáíg[-íá6yozte.- scbn&tt Pá1 csoportJában hasont volb a
ffií;;;i.**i; Pusch A. vor ]-orztoÁ"tov4u te"tiro' nÍg ScbmÍ_tt. a-francia Lemo1gné-van'elvzet. Itt Pusch A. vol a blzbos
aÁ Ívenerével / zNSZK l; / L"-1 gy le1

, '1s Scbm1^tt a-francia- Iremo1gné-val
á;'íTffi;i+"!i' 7ifréZr"í g 7-_i"-r áíoláre''el holtverÁeny6e kertilt. Ezb a holtve:rseny'b
Nemere nyerte, 'isí-a-terurt-."tonJpáein ue, de obt- 1s elvérzebb Pusch A. és a sv
G{ cen-r.el sze .ben.-

/ zNSZK l ; / Y"'{Í::*3tTÍá"::''á:":Bt"E"'"*3*ái;"'f";"3"f,"il"#":Tunu'4 a-, A leav.n'i'l

Gige:r-rel szemben.

Indult nég a veTsenyen Erd. s Gábor íer .a}.c+ a nvo1cad.d' n ben.r-beb.áb a.4. ford-ul *

ban jutott er íÉrásés-ÉoqÉG.l_;'i\'bá"-Éerei'stertet nÉzr - Roh1in SvE - FÍscher NSZK -
il'p;; Éx1 é; non1 FRA uÜán o igy zelennel i'eik let .

^7, 
els ford.ul ban esett ki d.r. Tcjrtik Ferenc' Pe T'ász]. és Ned.eczkJr Gytirgy'

2-z gÍ Árá'nárl -- ;aaíg Ís'érebfen nevli kiilfi'Idí veisenyz k kiizcj b.

Kívonab Gábor Tanás
lib1j elentéséb I



Ha.nburg, l9?5. március 8--9,

n[appen von Ec.Bbur8" nemzetkiizl- kard.verseny

&l, egwént verseny d- nb iÉnek áb}ázatat

ItJuI .lr.lexeY IIRS X ,-
Ír{.rcruc D; ROM 2 x
M"Íf*i-Míchele ITA 4 5_Krovop"skov VíH r uB.S 5 2
Btert wsft POI, , 2
lr"rot iéter HUN 2 5

54151522x41'
,x1555x5221X

2 8Í.4 gy.
1 By.2W,
0 gy.
4 By.,

LB/22 taI.

zo/zL bal.

9 gy.

4 BX.

K1vona d_r. Mend.elényL Ta.nás

ut1J e1enbéséb 1

L:r' els s gérb foly holtversenyb Irímíclrrc nyer e'

Á h.áron kcjzéed-o,nt,o eredmé4Jre t

Krovopuskov gE$ 1 gy. Bíerkowskí PoL 1 8v' Mar b P' HUN 2 8Í'
tr1r1gl9g----_-_ry *2 ,sí: Ejg5---_-_--gEg--e-gÍ. Ug!!s1-U:--I!4---3-gx:
Gerevl-ch Pál IIIJN 1 sy. MonÜano ÁId.o ITA 1 8x. NazlJrinov URs o 5y.
Montnrro tulf1o íTA o á+: r"ía"á ralnás II1]N o #. Mowaia P0]-' 0 g.y'

Á magyar ver'enyz r x ziit 1nd'ult nég l1amm9n8 Ferenc, akl a negyed-d- nÜ ben esebb

k1 bolbverseny után' csop9;t;ábÉi-Irrontano"Á1ao és-a bolbversenyben gy ztes 1en8ye1

Nowara ker[jJ-bJt;;áb 
' 

-K"íil;"Aiú:_r", 
"r.i-""roteo 

a negyed.d.cjnt ben esébt k1 0 gy zeIem-

mol, csopor jáb l rl;ux_rrRs és BíerÉowskÍ vol a bová6bxerii1 . Ged_ várl Inre 1s a

negyed.d.cjnb beá--áÁutt t o &a""r".*;Í; 
-"Áoporbjáb l'Maffei és Ir1m1c1uc harcolta k1 a

továbbJubás b.

A csapatverseny részlebes ered.nényéb saJnos, Pe+..bud-juk_kozcilní, mert d']?'

Mend.elényÍ Tanas uÜtjélenbésé cáak . pusáta erédményÜ kcjzl1. Eszerint a csapabverseny
ered.ménye t

L./ Szovje tr:nl csaPata
2. / Magyarorszá'g csapafa
1. / I'eisye1ország csapata
4./ Bul'gária csapa a

A csapaWerseny d nt nérk zését Szovjetprg 9'-yF{?::T:i* csapata vívta* A

nÉrk zé"t á_$oov;etuni nyerbe !t4 arányban. A mérk zés részLebel:

Nazlymov V.
IljuJr A.
Krovopuskov V.
sld.já} V.

Mar t P.
Kovács T.
Gerevicb P'
Ged várÍ 1.

2 2 0 5 78y.
1 . 2 5 28Y.
5 , . 5 f gv.
4 41 , 18Y.

, 5 4 5 18Y.
5 . 5 5 ogx'
5 5 . 5 o&Y.
z 1 I . 7 By't



luKo\nci{ ISTVÁNI

Fel'ti]-ebes szemlél a
nak, nagJrvonalrj.nak bartJa.
be sen nelegib.

bemelegítés problematikáia
vj-v -beme1e5itését elenyész en kevésnek, kevésbé h_atékony_
sorát vé}enénye szerinb- a vers enyz k zome bulajd'onképpen

Á.mi a fízika1 munkavégzésb 111eb1, a vlv k tcilbqég_e.val ban keveset mozo8 e8y
ablé a vagy "gy-Áif"to, 

egy irx z va6y eay sÉlyemelolno1.!9p9u!i_ T-desrleg.v1szonü
sokkal bobbet'"teÁá a áíte!"érd.ekében, 6á eá-ebbeí a sporÜágban d.tjnt bbt m1nb.az organ1-
kus eJ-íjkés zibés,

Aki más sporbága is iiz üb' ud-j
gítését !sJ'r a sZervez'e-bt_ l-rnár :1_?ti

b' ud.ja csak 1gazán, menny1re nem }ebet a v1v bemele-

^L 
efs p1tfanabban ís maxínális vag:y nagy er fesz1bést

\/i)<14 Jbo,pqst uvJ.J4J4!v .rva

1tfanabban ís maxínális vag:y nagx er fesz1béstgibését egYr a sz,eTYez,eÜÜoJ_ mar az eJEo p]-IJaIlaÜo9l *s trraxJllrarrti u19J:16J.er-f)t
i"é"'ro éE"r'o"u".11 Lart vagy. eg'yenletes_igénybevébeIb klvá_a sportág kéPí1sel jének
uEnáiesiúési bevékenységéve]" cjsslehasonlibaní. Ebben a s?j4!q" karakberii' exÜrém e
Á'áxo"iáti ágbán-_ uá* s problém6boz hasonl an - más megÍtélés alá es1k a bemelegit

'-Ú vv

té"i- t;;ék";#égéváí" cjs lehasonlibáP1. Ebben " "9p+!9s- 
xgai<!9l l :T!*1-I::!-

#;;;;?;;i"asb;;;;:;?$; iTlig+gl:'li:"il9an^--T*:j"-s-*l:*:-:.*-::1T.:t P:::+"í+:*?B;aé;;-i;.-_Á;_-ártáráno" 'áauo"e]mé1ebnek erre a bém.ára vonabkoz n'egálIap1tása1 alaÉéraése is. -Lz áItalános éd.zése]mélebnek erre a bémára vonabkozÓ me8áIlapltásal a+aP:
;;;á"; ;;;y""i"ti"eá"k; m;Í'"[.-" gyakorlabban n:,n}rp 9 ?P9l!E.5i:'I!:T9T:T-i"BÍ:l:lve o orwenyszeruse8eK' meJ-yeK a 8yaKortaUuatt .lrrtÍl(Il a bPUl-_vd 

, 
Ádr_dAVEi.l_-El19^ u9 Áv49!v

nr á;"-é;-'aíbaÉu""-E"vé',y"uii1nek" -hz rt más a v1v bemelegitésének berjed.elmo, inben-
zi-tása' je11ege.

Melyek azok a szemponbok, amefyek d.on n d.on i}abározzák meg a v1v bemelegibÉ:

A viv val szembení elvárások - jelenb s mér ékben - pszÍchÍkaí természe iiek.

Á versenyz' nem néhány percre vagy rára'
senyre melegib.

hanem egész napos, néha tcibbnapos ve]}-

1. Er sen f]-ukbuál mind. a fizikaí, mind. a pszichikai igénybevétel mértéke.

4. Kiszámi habablanok az 1d_ pontok. Més a }eggond-osabb tervezés eIlenére ís el ford-uI*
habnak jelenb s Íd. beli e1tol d.ások egy-egy versenyen.

'f.

2.

5. A viv nem bcjlbhebi e3ész íd_ejéb a barb s_ benie, ki ís kel]- kapcsol d"nía, k'tilcinben
fel r1í íd.egei ener6íáít.

állapobában. Le 1s kelJ- eTesz-
elfogyasztja f1z1ka1 erejéb'

bemelegltés
ld. ef bb

Á feIsorofb szemponbok m1att beháb a viv benelegibését nem IeheL egysJ-krian
szemlélnj- és puszbán m'eirnyíségi aIapon ne51bé1ní'

A fízikai melegíbés áItaIában lábvánxoSr kézzelfogh-at és 1ev4J-aszbhat a.sport-
6gí tevékenységr l, nte a pszich1kaÍ szÍnbé teljes egésugpen osszeo]-vad. ve1e. Ámí5 a
f]."ix"i bartal kok - ad.-absiurclum véve - a sportágb l ner ben 1degen g:yakorlaÜok se-6gí tevékenységr 1, níg a pszich1kaÍ szÍnbe feljes egeszQben osszeoJvad veler Antl$
íi."ixoi bartal kok - ad.-absiurclum véve - a sportágb 1 ner !'g+.19.ege! g:yakorlaÜoE se-
Éit;éáever is soromp ba á].lib}r.ab k, ad.d-1g a p9z1.ctrés ]'ráá11ás't_ elképze1hebeb]-en a
],nnlrnÁ{- 'harrÁ1ro--'oÁc"* t-á,:,l.l ai.ai npk^ ppa/ell prlakor] etalnak. akcl ínak bénv1eEes vagv f e1xonrrB't tevékeoy""g'iészleteinek, egyes gyakoilabainak, akc1 inak bénylegeg.y98y fet é-
belezett kcjrti]ménoéx t o"c;tt tcjrtén -Íetíáé zéser pr bá1gabása ' áüé1ése ' isnéb]ése nélkti]-
konkréb tevékenység részJ-efeinek' egyes $yaKorJaÜalnaK' aKcaoanaK UenyJ-e6e9. y96y IeJUe_
te1ezett kcjrti]ményéx t o"c;tt tcjrtén -Íetíáé zé1er pr bá1gabása ' áüé1ése ' isnétlése nélkti]-.
l, pÁzicnos nemelefiítés 99zk9zei mindi5 ad.ekvátok.' M1után' azonban *éE.a !|nt<rpi-l::ql"seh min i8 és mind"enkinél oka és hord-oz j llerni konbakbusberemtésnekn bizgnyossem min i8 és mÍnd"enkinéJ o.ka es ilord-ozoJa a szeflemr KonuaKÜusuereTUesner(!. orz9{]-y9Y
iá"s"éod.sieri tipusoknál a pszíchés bemeT.eged-és elképzelheb nininál1s mozgás me]_]-ebt
vagy mozgás néIkti] is'.

Á vers enyz ugy'sz Iván bel jesen heil zi azt a
rLalcn ''áf alán s bemétegibésn' o1ursz alatt bárgyal.
Ínkábh osszevonjau egybeolv'aszbja a speciá1iSsaln

faj Üa
It,+-pav

melegi ésb l alrít a szakJ-ro-
, miné1 fejlebbebb1 annál

Kend'o 'tvív k't melegib sében az álbalános jelIeg d.ominái.
mee/k&nnás"iik során Éíilnwom részt ezb a fajta bemeIeg1téstszokbák neglképzésiik sorÉrn tÍilnyon részt ezt. a fajta bemeIe81tésbszoKDaX me8/KepzesuE soran Lulu'yojuo'Í"eszv e' U a IaJ Utr Ut:ruvJt' J-t/Etr

/és e?! a ac'nt 6u/, mert nég nem rend.eIkeznek azza! az érzékkel'

Egyrészt, merb ezt
használták/, másrészb

képességgel és rubÍn-
nal, arn1vet xialátithatnér]r*spec1ális cétrok érd.ekében alkaImazobb, sajábos bemele8ité-
stike t "

A kezd. k ezért senabikusabb melegibésb foly abnak, szemben a halad. k]ral' akík
d.ifferenciáIbabb, tesbhezáll bb ne1e5íbésre képesek.

A kezd. t a me}egibésben az edz által ad-obb gyakorIatanya$ éq fe1épibés er sen
befofvásolia' A halad. fokozatosan e]-szakad' et i a- sénáb j- és egyén1 váfbozat kíd.ol-
áázasán fáiáaozik' Elhagy b1zonyos ryakorlatokat, cscikkent1 az álbalános rész id" bar-
E.'at és gyakorlabanyagáÚ'. uere$1tésé egyre jplue* veszíb álbalános jelIegéb 1' bár a
fíz1kai n ika més niáoíg betemes-tészét bészi kÍ ityen 1rányri bevékerrységének.

A halad. k bemelegít se tud-ásuk nciveked.ése arányában - foko'zatosaD-specializá-
1 d-ik. Á ilr megértír-megérzÍ a sporbfu 1lyen 1rányri. 1génye1 . 4"sfi5ye11 nngsgb1-
váttoztab a bene1é51téé fornáJán, lá barbanán, 1ntenaitásá.:e. Egyén1sége aIakulásáva]

i cárbuzanosan csíszol dik me]eár sének m dJa 1s. A2 arány eFyre 1n}ább a speclálís,
"ezen be]-ti] ís-a pszlch1ka1 beneleg1tés irányába ol d'Ík el.

t4
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A versen;rviv k bemeleg1tése beljesen egyénir ltrdxlná]-isan d.ifferencÍá]-t. Á vÍv
mod_or ftiggvénye. Á versenyz tlyenkor n'ár csak azt végzLl a]niben h1sz' amínek kézzel-
foghat m d.on-hasznáb vesz1r Csak anny1t meleg1t, a.nennyJ.re fel éb1enti1 sziiksége van.
Minais a várbat , a soron kciveÜkez igénybevébelhez rnérÍ'o}gzetes er' f eszibéseÍb.

A vorsenyz k a IegÍntenz1vebb fizíkai ben'elegítéssel sem képesek megold.aní az
Íd.e81 ráhangol d.ásb, a sportág á1tal megkÍvánb leIkiállapo ba keriilést' ha a bevékenység
n_ell z1 a ki.izd.eln1 tényez ket.

A v1v k bcibbsége ezérb csak a tétre men }íizd.elen kozepette képes ígazán bemele-
Le.d&iI Ternészebesen vannak kívételek' áIbaIánossá6ban azonban elmonrrhabju}: egx viv
E_enelegltése rend.szerint be1eayrL1ík az e]_s kanyarba, obb nyer k1be}je.ged-ésb, teljes
befejezésb.

Sokan nem Ís ud.nak násként benelegi enl, bárhogy pr bálják 1s magukab kiizd-e-
Iemre hangolni, negjátszanl a tényleges kcjrii]-ményekeb, elképzeln:l az ellenfé1 veze!é_
séb -1 csakis effekbÍv fe1bételek kcjzcjtt. Ezért ezek a v1v k a1íg-a118 mozognak vala_
n1b a verseny negeI z en, ínkább csak a sér'Li]ések elkerii]-ése érd.ekében végeznek néhány
guggoIást, rug zásb' el re-, há ralépésb vagy kltcjrésb és felállást, a bcibbíb rábizzák
az els assz ba' a.Itr Iyekeb a k]-asszís- d.1fferenclá]r niatt f1z1kaíIag és id.egÍleg ls
kcinnyen abszofváInak. ÍIa az eJ-s vív keményebb eIlenfé1' szorosabb eredmény roeI1etb
jobbán negkíizdenek vele. M1nd-ez nem veszélyezteb1 presztizsiikeb, nem befolyásoIja
ered.nényi'ike .

^z 
els k rc'k keményebb assz í rcjvid. id' a]-atb bizbos1bják a kiemelked- bud.ásu

versenyz k koncenbrálb'bemelegítéséb. Á gyensébb viv k ermészetesen jobban késztilnek
aze].skanyarra1g.Őxnenngeahebj-knéánáguknakazba1r::rust,b.og}aze]sasszk
kcjzben neleged.Jenek be. Számub| r:ayanÍs m1nd-en balátab d. nb lehet.

^z 
adek''rát melegi és habására a vlv érze]m1]_eg és akarabila8 ís ráhangol d.ik a

tevékenység elvégzésére. Megszi.iník szébsz rtsága, l a7' osszponbosÍbás képessége t &%

érzékelés' az észlelés' az ern1ékezet, a képzeleb' a gond-olkod-ás érzékenysége ,/a kisebb
1ngerek 1s habásosak losinek/.

A psz1chég bea,eleg"edés eg:yénenkénb eltér m d-on és id. aIab! negy végbe. Van[akr
ak1k bJ_zonyos elgond.o1ásokat kcive ve szIszténablkusan assz znak ,/a laikusok b obsége
nem Iát lényegí ktilcinbségeb a bemelég1bés és a Versen'y kerebében vívobb assz k kozott/
egxr esetlég t bb' erre a célra alkalnasnak bartobt parbnerrel. Mások m1ndcjssze né-
hány Üust vívnak, kti]cincjsebb cé]-kÍtiizés és válogatás nélki.il azzal, aki éppen haj1and'
veliik nelegibeni. Akí mege1égsz1k fegyrrerrel a kézben vé6zet lábmunkázással t dZ egyes
szirrásm d.ok és háT1bások ín1tálásával l áZ ''árnyékvívássa1'l vagy a szrlr párnázással l d%
egyed.iiJ- me1eg1t. Ák1heek 1d.egrend.szeréb a ktils ényez k' a verseny szin}relye, a koz_
veb]eni'il kiisz bcjn á11 ktizd.elen ténye l &Z cjlbcjz hangulaba, a pengék zaja, nevének em-
11tése' a k1látásobr I fo1y abott esznecse]Íe' sbb. ís képesek mobílizáfal, részben va8y
beIjes egészében megtakarithatják a versenyb negel z' ' mozgást vagy assz kab.

A versenyz k széls ségesen a psz1chikaílag nehezebben neleged k vagy a magukab
a kijad.elombe effek 1v fizíkaí moz6ás nélki.il is beleéln1 képesek csoportjába tar oznak.
Á tcibbség' erynásb.oz viszonyi oÜü árnyala nyi d.ifferenciákkal , dZ ábmenebeb a1kobja.

A verseny e]- bbí bemelegíbés a legtcibb viv ná] ktiIcjnbcjz1k az e -zéseken végzebb
beme1eg1tést 1.- Ennek az eltér 1élektan1 hábtér az oka.

^z 
ed-zés nyugod.b, keIlemes' kíegyensulyozobb, pozÍblv, Iend.it érze]-mekke1

be}i tanulás1 pr bálgabás. A verseny bétre mon ktizd-elem. Izgalma másf ajba emocíá]_ís
kcjribés és hat'ásb eredményez. Tirlviszí vasy visszafogja a versenyzot a szi.ikséges
mértéken. Á v-iv ezekeb íé eÍtensrilyozza a-helegités rán.

Lz iskolával bcirbén meIegibés nem általános jelenség. A versenyz k nagy nemzet-
kcizÍ versonyeken 1s csak ritkán foIyanod.nak a ne"leg1bésnek eh_lrez a speciális fájtájához.

Á beme1e6ités edzés vagy versenyvégÍ ellenbébe, megfelel je a Levezetés. Vivás-
ban ez sokkal k1sebb problémáb jelenb mint más sporbágakban. Á viv nak erre nem is
anny1ra fízika1' ninb lnkább pszichikaí vonabkozásban ]enne szi.iksége. Ez ub bbi azon_
ban, mín ud.juk' nem old.hab meg mozgással. A vív sem egy kiad- s ed.zés után' sem
e8y k+Inerlb verseny végén nem ígél{lj. a fÍzikai ]_evezebésÜ. PszÍchik9}tas-pe4í8l b
nrennyÍre is szeretné' még hosszrl ideíg nem bud. leenged.n1. Sokszor rák telnek eI a

végén nem ígényli a fÍzikai ]_evezebésÜ. PszÍchíkailag ped.íg, bár_
mennyÍre is szere
rész1eges 

' 
napok ped.1g a végérvényes IecsitIapod.ásíg . Ez af abb a viv k b bbsége rijra

n98.irjra átéI1 a sorsd. nt assz kab és a kribíJnrs bzlbuáci kab1 rijabb és jobb-meg_
old-ásokab keresve.

ÖsszefogIalva a fenb e]mond.otbakat:

- A v1v beneleg1bése nértékbarb , kevéssé látványos. Lz cjkonomi}nrs melegités cjsztcj-
n s véd-ekezés a hosszantart igénybevételle1 szémben.
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* l[1nél ed.zeblenobb e8:r vÍv r
mele8ÍtésnéL. Á rend.szersg n
a goad.olat ls képes roegfe]el

annál tiibb Íd. re és etfekt1v alkiiz]re van szii}sé6e a
edzéeben lév verse4rz b nár n hány -mozdulab1 s t ma6a
:raJbállapo ba hozaL.

ld.e8rend.szer beme-
eIérbet l mlg a

az
ís- A kiizd'elemre kész Ld.egÍ áIlapo el 1dfzése, gond.olatÍ á lésea

legÍ ése rcivldebb !d. afatt bek<jvetkezheb' - kevesebb moz$eEsal
rrZtrat-rrzror gÍa! rend.szerínt Íd. * és nunka1gényesebb.

- V1vásban az etlenfél akara ával' sze1lemével , eIgond.olásaívaI 1s-meg kel} kíizd.ení.
nzort nen el g csak fÍz1ka1tag Bemelegedve a'p_ásbra lQpn1. .Á 1e1k1*sze].Lení kiizd.elen_

"e-árrr d'ásnák legatább olyan - ha náro nagyobb -' Je1énb8"és9 V&Ilr Á vlv behát ért-
Ée m d.on els sorban ld.esileg, érzelnileg-Ígyekszik nagát ktizd.eIenrre hangolní.

- Á vív eg;yénÍsége1 funkcíonálís és 1.d.egrend.szer1 1génye, szokása1 a benefegÍbés során
is énrényésítÍk b'atásukat.

- A versenyz k _ r1tka kívébe1J.el - sszevonják az áIba]ános és specÍá11s bemeleg1tésb.

- M1uÜára a vÍv nak nl-ncs sztiksége más az e]_s p1llanabban ís max1mális e$\1!eJ ésre
/á ver"ány|z 

-legfelJebb készt tnet , de senm]- esetre sem_kénygzg:ríthe fokozob
Íra.nra,/, ". szeivezét kevesebb f1zÍ l gia1 el kész1téssel 1s- beér1. K1vé elt k{nez-
11ái abÉ, "xrx b tzobü Íd'egeeségiiJcr a éztiks'-é 9gngl nagyobb nérbékti laj9_el bÜ1 .1zgalni
árrapotrr:t Íevezetéséb, optínártá sá1nbre állÍbását vagJ. {pPen*_e1lenkez l!8_r.1aJbapá-
trai'ur megsziinbebését'reilortk az Ínbonzív f1z1kaÍ munkáb l. 0k a cé1 érd.ekében a
karák er1 ztíkusabb1 BZ ltrb Ütj! bb1 d.raszÜikusabb bemeIegi'bésb l sem r1ad.nak vissza.

- L7, egy1d'ejtiJ.eg végzett fÍzlkai és par1chÍkaí benelegi és legkézenfekv bb n d.Ja ma$a
az áÉsz . .n'-bcibbség, a z m ezzel meleg1t be.

Á sportáÉ je]-]_egén l fogva ugyanís a v1v nak tevékenység kcizben 1s van m d'Ja s Íd.eJe
á áiln1 á fokozobbabb nunkára- és ígénybevéÜelre J

lLz extrakfasszÍsok részére az els assz k jelenb1k az 1gazí bemelegJ-tést.

.{' vÍv nen &l}tatJa magát azral, hogy neleg1 lge ' 
a verseny eeÉPz..ldp!"l_tp+á"a..sz 1_.- A vlvÓ nern' á_LI aE.ja magaE azrall IIo8Y meJ.oB]-uoae a verBelty e6eEz Lo.9l,atrUalr4l& IJZorr

' A verseny elején-íé&z,ett eg:yszeii ne1eg1tését ezérb ??-ewes'kdr k k z tt.sztinebek-
ben vasí e gorso.on'uo assz k el bt. a szi.ikséges nértékben' .Jb l s Jb l k1egészÍ-
A verseny etojén vé8ze U eg'yszer]- meJ-e8].EeBcE ezeTv az_ e6yes'{9T9l[ JíozouÚ]--8zuIlBIr Jí'-
ben vas} a s rsd.cinE assz k el bt1 a áziik9éges nértékben' gJ!9+. s {rJb l'k1egész1-
{:{ Á tlq<r'.'i \ráYraérrvak nr.r.o kánqLáhlk n v{wÁket. }rog_v mernrr bá]-iák a lehebetlen't.ti. A h sszri versenyek arra készbebík a v1v katr h9sl negpr bálják a 1u!9betlent'Irlo A Ilor'szu veJ..sl'Iry(,Á. .ll''.L'ét 4('E'&rrt'u.L.Á. al vlYL'AdU' !Yt5J ggt'Pr_Lrgq

fennbartan1 opÜ1náli-s sz1n sn a bene1egí e_t_t"ég érzését a verse ész id. bartanafennbartan1 opÜ1nálls szln sn a beeeJ-egl- eulst8 Örzést a vers-eny ogegz ]-oouarEami
ala t ugyr no-sy k zben a relabív f1ztkáí p1nentetés- és a pszích+k.1 kj.}_ap9s91 d.ás.
c'lrrÁnck-iá e1áLet tagznek_ l{índ.ezt azzal-érl-k eI. horv az al a assz kb I áÜnen :ervenet-is eléáet besznek. l[c_nd.ezt azzal-érÍk o1, hogy az al a assz kb l átnentLk
ud.a osan vasí tud.ab a1aitl rnÍndazbr amÍ.para693g''._aL-Látsz P1ob1éTE.megva1{"1!9-t t'l'lLélrrUaJa''Jl vaa J vLr(la''l, éJ l'Uu' e.lgu.q'4v' #J }rq4quv^vgq& éqvvgv L,Lvv*v+s 5v|]'q-vE

sánoo sztirsoá "s. A v1v k eánek ered.nényekélpeu tudnak kevés eszkiJ,;.zel p r vid. ld.sáh'oz szuJrBé8egr A vl.vÖl( ennei( ere(utrenJíeKeppea Euclnalr líBveEt ggz5.a'Ilze+ oF r(JYIq. Lo-(J

alabb .Jb 1 s ri.Jb 1 e1Jutn1 az assz k ktvánta 1e6ked-vez'ébb fiztka1 ée Ie'lkí álIapob-
ba.

Az 1975. évi vidék-bainokság
Izléses ntlsorfÍiuebbel h1vba meg a vÍd.ékí v1vás reprezenbánsa1Ü f . évt nárcíus

8_9-re SaI6 arjánba a 25, sziilpÜésnapjá i'innepI Salg árjání Kohász SE V1v szakosz-
báJ.ya _ tnÍnb a XTl. vÍd. k-ba.'inoksáe háziqazd.ála. A szakosztálv ktile okok ntabb. gzí8_9-re SaI6 arjánba a 25, sziilpÜésnapjá i'innepI Sa1g arjání Kohász SE V1v szakosz
tá1ya _ nÍnt a XlIl. V1d.ék-baJnokság házígazd.áJa. A szakosztáIy kiils okok mÍabbr sz
ereJén fe1fjJ-í rnunkát vég1ebb- a-ve::seny zcikkonésmeTbee éq n9sfe1e} ^lebonyol1tásában.

ktils okok níabb, szín e
ám1kor ugyanís tavaly a VÍdék-bajnoksfu mogrend'ezéséb kérbék1 néltán száfuíbot ak a vá-
ros1 snorbcsarnok namtersmére. d_e ez éoít k számi tásuket a1etosnn kererlzttilh zbák-rosí sportcsarnok nag:yternére, d.e az épiÜ k é szá. itásukat aiaposar ke:reszüii].brizbák.

L975. III. 7-én L9 rakor a J zsef AÜ 1la Mtivel {ésÍ K zpont Klubbernébea me8-
arbott echnikaí ér ekezle en a Me6y9í ISH ée a VárosÍ llanács -lIle ékesoÍ ná:r seJtte
ék a hely1 er fesz1 ések s1ker elenÉégéb és a hívatalos lhbugon brí]. ÍEyekez ek a na

LY'/2. J-lIo '/-en Ly Örar(or a dozgel AUE]_Ja uuYeJ-oqosl ÁozponÜ ÁtuouermÖDeE me$-
arbott echnikaí ér ekezle en a Me6y9í ISH ée a VárosÍ llanács -lIle ékesoÍ ná:r seJtte -ék a hely1 er fesz1 ések s1ker elenÉégéb és a hívatalos lhbugon br1]. Írvekez ek á naÍ{YÜék a hely1 er fesz1 ések s1ker elenségéb és a hívatalos lhbuaon br .]. Ígyekez ek a nagyvlv taláIkoz bará Í hangulatáb 1ehe 1e5 megberemben1. Hosy a n'ln&tg el ford'ul b1r i

téved.ések száná a mln1muma cs kkentse. az MVSZ Bfu:ák Bl_zo tsáÍ(a merfelel versenvbl_éqed.ések száná a m1nímr:nra cs kkentse s 4Z
nbon1. Hogy a mln t8 el ford'ul bír
Blrák BJ-zo tsása megfelel versenyb1*r 1 gáTd$! bíztos1üotb a VÍd.ék-bafnokságra /zWv:m' Pál' Dtr. zékáry lnba"r' Zalavárí-la-

log. Solb1 .Antal. Kovács Ime. Híd.as1 J zsef t/.Josl Solb1 .Antal' Kovács lrce' HÍd.as1 J zsef t/.
Másnap reg6e1 8 rakor a 8ép1par1 [echn'|kun feld.Lszí e t ortaternáben és ar:Iá_jábaa az iinnep lyes negnyít u án 6 felszerelt fénpás on' a férfí b r z k ktízd.elnével

kezd. d. Üt meg a kéÜnapos verseny. Tzt a n 1 r seleJtez kcivette, s ezu álr a vergen;r
folyamalosan s párhuza.Eosan folybat d.ot a d.cjn klg. - Yasárnap hasonl rend.szerben apírlajb r és kard-vorse-Dyre keri.iJ. Bo3r Mind.en nap a d.ijnt k végén ifuanep lyea ered.BÓny-
h:Lrdet s vo] ' ab'ol a Megyeí TSH képrrtsel je a d.iiíb els háron helyezbtbjének tÍsz*-
|elebÖlJat' a ti'bb1 d.cinb e-versonyz nek kiil n e célra késztilt 1zI eeÉ plakábteb ad.o t
átt ' mely az eredményen és az eseíényen ktviiJ. a házlgazd.a SKSE. 2). évas Jub1leunára ís
enlékrz e ní fogJ a a gy zteseke és á helyezetteket.
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l verseny.!l"n*u4"s híba nélki|Lr_z kkenésmentesen zajlobt le, d.lcsérve arend.ez k er fesz1téseÍt. {_oPT"9oy 8,JoIP'Iebonyolibásá íg eíBseglbeÜ e "'á'"enyszá-mok e]- bi val ban végrehaJ ott feffiárhl elesiiés.
Á verse4yek sz1nvonala', a kiiad'elnek élessége1 & Bpor :sz?rjr rÖ8-kor megfele1Ü a

várakozaen"k.-ttuo"o;en íoráse t, hogy a szÍnvonálon nem lehebett ászrevenni a I IBZe-
áewáÍtast sem, biszen tíÁztáret'egy-[65 k1vételnekt..egx j képességl.sqTal..hagyta .

gbba . '"=="frLe"t'-7i;";a;dr-rs=aoi l'-papel "tjl t'íoz''k,"veszirém_réift t'oroz kz/.
A nenze*'áretToi;"'.i";;áEát loÍ-Jzínuor1zlr;at hogy q Jun1o1.xi=,'--"grsenyz k.ered.mé-

"'"Á"o "z"=ep"l 
ák a ferndtt ez nypen /1ru rás'..E!g9gor.' Sápi, Ma1etísz PEAO1 Orosz'

zíi""íil-suoi"oti no':r'atn, l,ilnzát1" lzd't Gérnes1 G d- ll !/.

L 4, vid.ékl viv szakosz ály kcjziil )) azakoszbá}l verser].yz 7e-krralifikllt" maBáb

a ba.lno[sáÁon;áro "o"áved"Í"u. 
b, inkább_azb jelenbJ_l .-hoFy á négIév szakoszbáIyok

ioiá"e=o; ai[' -ní"l azt, nosy a vezet v1d.ék1 Ázakoszbátyok-gyen6ii1nek.

A VÍ.d k-ba._tpokságok vé6eredmé nle a

férfÍ rt 1. Koma Ícs J zsef

- 

2. Puskás Ta'más
1. Ztnány1 Zolbán
4. Imreh L,ászL
5. d.r. f,elther Károly
6. Danlcs Ferenc
7. Orosz Gyula
8. Dávld. Péber

n í b rr }. Néneth llona
2. Regégzy R:lba
1. Pál Eva
4. HérIcz Kabalín
5. Yéber Gabr1ella
6, L, nárb Jud.it
7, Tons Gyuláné
8. Fub VerohÍka

párbajt rl 1. Pakal Gycjrgy

1. sápÍ Zoltán
4. Ma].etícs LászL6
5. Gyertyánffy Ta'uás
6. Szab LászL
?.. Pálvc5jgyÍ M1k1 s
8. D czL TÍbor

Mánd.y Tanás
Fekebe Gycirgy
I,indák Isbván
Horvább Gábor
Génes1 Csaba
chikán Sánd.or
Berta B Ia
Szentmarjal Tibor

Szomba helyÍ Halad-ás
Pécs1 EÁc.
Szolnokí MÁV.
Bakony Vegyész
Bakony Vegyész
Szo1nokÍ MAV
Szolnoki M{.V
Szolnokí M.A'V

Szo].nok1 MÁV
Pécsí EAC
SzombathefÉ Ha]-ad.ás
Tabaí Ác
Ta abányaí Bányász
Kcirmendl- MEDOSZ
Egri D zsa
TababányaÍ Bányász

Szo1noki MÁV
Szolnokí MÁV
Pécsi EAC
Pécs1 EAC
Székesfehérvári Vo1án
Szolnok1 MÁV
Dj- sgy rl VTK
SzékeÉf ehérvár1 Vo]'án

Di sgy ri VTK
ESri D zsa
Özd.i Kohász
Ózd.l Kohász
GC'd"Cj]-] 1 EÁc
Szonbathe1y1 Haladás
Szombathely1 Halad.ás
Bakony Vegyész

kard.t

' A Veszprém negye1 Vlv Szcjve ség á1ba]- ki1rÜ tlY1d.ék Kupa'' ponbversenyének
végered.nénye t

1. Szolnok1 MÁV
2. Pécs1 EÁc
,. Szombathely1 Halad.ás

25 pont
1/ ponb
12 ponb

Ponbot szerezte-k négl .plg"sygr!.vT{t Ózdi Kohász 7-?l Egr1 D zsa, Bakony

ffif;ÜÉa'rT3l'.Tatal 
LC ,y Tababányá1 Bányász, Székesfehérvár1 yoÍán 2-2l 'K rn'en .l

Án'1kor.vasárnag d.élután farján1 Károly sporttárs az ered:nényhtrd"ebés ubán a
_v1*k-bajnoksás-ot bg1árta, végre nyugod.ban hájb-hatba álonra fejé r-h1szen a.nÍt e]-vál-lalbak, arnak becstiJ-etbel neg is ieleibekr

Rábe Gusztáv
szakf e1i.ig:ye1



,,Trud oli m prjskiego zlotta "
JEBZY PAwr,owstr vtsgzArrr.Éro z &I

rv. n sz

A ttogoda{yerE9kokt| áletlo blvá s

Á feleJthgtétlo! l 8zép esslar tEv.Bz utlb a Ya!9d T96t!6YoléBl Flgkolábo! tar'totfuk ar, ed'é! ket é6 sz 916-
kol Brlstol száll ban lákt/a v r 'rk &'szovi t pegblvás utaztlst el&é6z{tle glt. I{9v6y q8 d.@t6tt9 .' rd!érbk tta.Eát'
ugyhos. élvezlrettílk b.zánk tBvaszát ts és végto, aDtko! az ut8zÍd tbt k t' szos sdDlDlllttáor ja rad ! d tl, qltdul_
hátfuEk várva-vlírt u .t!k!a a 8zovi t f v rcsba.

Á r p l -{rtDak usl ílltttlk, miDt a gy6rok6k p dlg még, E @ tudtuk hogy Et vdr reríok' El6rl r rcpltlÜgD élote@-
b o. xlevé! koros't l ! ptlltÍbk' eeikor a Yáros fglett b.talD.s h vlh.tb& ker lt e géP lk éB 45 perolg korb8ott feult
a leveg beo a rstt ! tos vtharbao' alrlg !e hdtulk 8'áI1!l s'blztos botfire' Eg a pd.olt ut&'ás bosgzu ld re ry@ot
hagrctt ideg!éldsz r bo!. MáraÍepltl g6pek Dobr'aÍDak borDdttá a tB !oB!4ruát9t ter@tett a gl@_pEbeD c ké8 b_
br kb.

' Nas/on sokat dolgozhrEk a szoviob'uri bao' át kguett veltr Dk 8z 8z ta EÁr vtlfuhtrE @olk dett gzovj t lramot,
éE lgy nasr@ sokat tgEultuDk, or 8 kodtci ra é8 ltll képeE6 gTe tgtttbk 8!or1. MtDd lbsekvábon, mbd L otlgrádba'!
lui1lB-8zállodá'l a! l8khEk éB házlgazdállk szilts ml'ld .t }íválgágsilket t6lj 9ttgtték. GytlDy r volt r st',@'ot srksÍg
tavaBza ia. . .

' Az et a dzéaek é8 vélsenyek utj! hazaqérvo, IGvéy pib6néBképpe! zakoP!ábo vttt l b6!dlDk6t, abol átáltl&
a KÁÍpátok s.t'Eyt'di t vaszi ldvirágzátát. Ez mÁr & ne5lgdlk tava8anlk volt bb sz egt r!d6g! éa .z i't dlk tsverz
Hel8lnktb n várt b6nlt0nk t'

Az oltl!Éar et tt IGvéy Mild téchn&;rbg, !t't!d taktlkafla'g Dtld@t bolosd a lookébkbs.

szltrto holtra fÁre'Ázt b (bkot. Másfél íts, s t még boEB'rbb leckéket tr kglok lGv yt61. verltékllDktl & pást
olJEn mlltha vlzz l leiintiitJék voba. Félhclten f k8zom lo a padÉ. A l6ckék utlh e$l r vtd pthen éB utáDs K9vBy gue-
liilzése ltollett azabad mérk&ésok, Bzilte .4egtill s Délk l. líljdD@ élve'9m 9!t a lÉmgE Íralot, tartr uetátotouarro*
ebb a sok vlvásba.

Kevey, bgy f1e86TlpoaztlkÍa lev ljon boElbket ezokon . métt zéggk@ 1-1 Íl gBrlpogzt rt 2 találabt s'áDtt és
eltelfel t.D.uok 2_3 lElátat layt &d, bogy keEéuy bb k{tzdoloEls D v l' u, olrjd u$r b ráskod& glleee, bosr mgg3'ok-
ja a tévos ddttés ket.

A hélébld oltmptéla a To8btdv6lést F&gkol& brcgr't tDÁk b@ttthkgt s lo$lgl BEfoB ,^BzL6 alr,tt, bgJrDat a.E

képvisetJ k . Lelggel Népki'ztársaság 8ziD it.
A l(la8ttaia stÍíela'l voDaton háld(ocslkb9_E utazunk esr loBa H l.6l!ldb " Hátom Úapos fÁraszt utazáa utá! éF

keztink a' ollepla szttrhélyére.

Rés6l K vey ébte8zt batrtbkét, a r6gg ll r lLo(srakorlatdíksl. Au oltDÉal talu udveráa már kora rogg l lasr
mozgáa, kiil s-k dtl mind u tt ryakorlatozDrk.. . Élvezem ezt ez ol 8' r lálott oumÉst étrgtet, é6 szko vasl*, ho6t
ltt l'ohet k' Ebbe! a táborba! csak e szocialtÉta áltamok Bpotrtol t volt8k, de volt egl tÁbo! 8 qnrgstr 8poltol k r 8z -
re.

Az egyéB1v ra Dysz álrban kgtaé ygr Hrzd tt ln Etndon ogye8 tg'lálatért' Dhd tt egl98 coBtLB6t rért, pedig akkot
Dég szÍDte hrl flstal' á8 talán ostoba voltaD.

Á má8odlk 'fordrl ban vere8é8et Bz nv dtem a Htlb fia.nctr Léfsvrét l. D{lh a volten oagaroÍa 6'ért a vér 6ég6rt,
, do i l étnlékeztém mllde! egy 8 t 'lálatra, ég a.blkor másbap s Dgsr dd nt beE lsBét 's8z k tlllt Dk, Eér f lkész{tlt o
vÁrt E a 8zokáaoé b&or ftancta tá. radáad(at. L ÍeÍv moBt ls b&rs! tánadott 'tAu Eott't ldált'. lovagl'..á! flelcta
o1l@f6lem, és már li0-!a v z tsk.

'tAllozti utá! tgnét azomal tá.!trd. fu te vedet ievotslgget éB psrÁddal é8 Eo8t e baáD csat'art a írrlaztrlm' Ezzel
egy klcsit olfo'totta-B a blro8 francia tábad s'6ll@ét ég usl lét8rtk, Eegért tt , hosr !9D tud DrJd ez .lkalombal
oly8! kthlye eltEté@t, 41!t az el z foltul ba!. BizoDy & hoErlaBtéDp k9!9rá9éb@ alspoga! &od'z&d lnk Ebdket-
to! éB hosBzu td lg D&redt a u 0 -Á8 etedmély. vé8tll i6 Eégqy rt m a Dárk 

' 
3t éB az ollofolem l8azl fr8lola loEd-

a.6á8gal gtohrllilt a g&elet'bez.

t 1" t ^lt"- -eg, hogl bos'a! kéu lovrgÍsran olv 8zt6ll 5l E6* zárt mág skkor ís, h& ez gu Efál egy lly ! gy Eg9
f,atel éllonÍél mtlt rDivo 

'fuag.m 
tottBE e helsiDld olteptlb. lÍosolygvr udvrt{s.qtt, Dtndg! t llllrtot bemodvr''

5ztut6.ztw l gEtul lt.

Ez . Bl'lkoz volt az sl8p's i'!t'k b8r&gágulkDak n Do6akl s pásÜotr h.Em sz él-tb6! í3, p d18 rlrr d<bE EiDd@t
b leadhltk, ho5l sl zhes8tbk 6srElÍ6 6lta. Mbdkett ! b ker lttbk r k 

'épd&t 
bg.

Á k zépd(htbeo er g euoffsl.tB v9mak' a tn&gyar l(ová.Bo! ldYltt.z o6ztrl& Ltr l, L vtvaqr ! ás még esr er s
olaBz... K&' !'Bgz&.ry t|ek é8 ba mág esr t !J'er!t tudok, u&r m r b Bt t6 vaslok r d ot6e!.
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Ez t az a66zot s' alöntőb€! JutáBért az oBztrák LolEélle] vivLaÍL, Az o'sBz&, sliiÍ'yö len kéadell! é8 gyöbyöÍíl támadások-

kal ttBztán t tálom et ett6!l|el@ot. D€ óaj!o8, & volaéoybi!óság addtg ma6laráz, .Dig eltsétlt adják mog a találatot.
Ugyanaz tiirtlnik az erőt6ljes másodtk táordá8@Dal' 6z€mb€! iB és EáÍ 2:o_ra véz6t &z ell6ttfBletn. Még ném b.rdok

p;otégtáloÍ, igy hál próMlol( még tlEztában é8 ez óikeÍül la . csekbaÉar 4:4-t€ áltutk é8, akt tatÁl' az jut t'é e d&rtö-
L. rry 

"itta-gro"s 
feJ-cBel oldal Ílo.BtÁBadást bajtok végre é. tiBztán találok. örbmtimbon léÍántolrr & Irlr.gzkdltlr't, hl-

""* űot 
'rgy 

i'k . döntőbo! De a vorsenybtr6efu a togtalanr ol&fuáet adjB d6g oll@em, igy 5|4-ro kik8pok éi kieEtém az
olimpi]ai döntőbőt .

NeBt ia é'zem Lol8ot kézazofitáóá't' lebory&Bzlott fővel lnésl€k & h€tyom!.e é8 Eajdttem siÍva fskadok. LiBel' jön

hozzán' és kezd b€8zétDi hozzám' ámlt Áeo értok, mtg vég{ll gr€Dgédebb' flancláut mondja:

''vouB av€z pédu, DaiE vous gagngz motal! Pard.riEgz Eoi! PatdoDnez Bbi!|i

Nemiá €mlékózoru a!ra, hogy mtt vÁtaszolt m neld. -Igy vég,z'&ött az ol8ő olimplat es/éol velaeny€m.

A caatE tvét6€Dyb€o előgzöÍ a t@á!okk&l k€Íltttltnk azeDb€ ét] itt c6ek döntgtlet étttink €t, de a fr&tciáklcl 8zet!-
b€n, aldk ké8őbb & blonz érm€t nyortg< el - Í1es-6gkk9l kl'oEyeo &2-!e srőztltnk. A dtirtőbe vató bejutáÉé$ n8gy csatát
vtvulk az'amedkai Egy€8itrt ÁlamdrkEl. ErőB k[zd€lom volt, az égéBz közi'lBég miÁd a mi pástunkhoz buz&ott' A
mérk6zés rnajdnem bot!áDybo.-fu[adt, az amédkalak majdnem e1Ed6! t lálabál vitatlrozni kezdték a v€ts@ybiróBÁggat,
és tgy sokazoÍ tévo8 ltél€teket htvtak élotre. A vágá8ok sryto erősebM váltak, előezör inkább azé't, bogy a v€rs@ybi-
ró8ág köDÁy€bbén érzékelh€gEe éz€kgt r találat ka-t' később azéÍt, bogy a' slleufél eIő6 vágfuait m€_8t!Íoljuk. . . ' Isr
eg:.!o naglobb csatta!Ások, puffanéeok hangzottak el é8 & wojte zablocld - G@rg wortt! ÉÉ!zó 4:4 átláBnát maid!€D hai-
62á10! mulott a botrfoy kitöÍé8€.

A ketiős találatok volták a 4:4 után' e5lÍe €rő8obb BuhiDtásokk&t é8 drÁmai kiáItáBoLkál, hogy á vérBobyblró6ágot
elutoo le b€folyá8orh&E6lÍ< & v€r.olyzők A dritmri küzd€Lembe s ktÁltásd( oteje iA Íolytob fo kozódott, mlg égyazér caak
trtán a-tiz6dik ko$ős talátat után, a magyaÍ szÁmazáau worth vtté' Eagyalos tonporameltuDJnal a telálat után amnnát
irtózatósa!'etordiqe úagát, Bzilto 'diadetittsB4n, és €bbo s p6zban maradva vá4a, a szugorált zBüri dtiltését. zabtocki

' &bbad i piuaía:"tba! usranury sakállgzerü ofdltóó8al odrpottEn ell€of€téb€z és loráJttott inaózkkal mtnt két iarl<as állanak
og]qráseat' ozemben' sz€Iéncaétls tíozdulatla! EztDhEi pózba!. Árc az 4rcoal 6zé!obéd, 6zi.ute őaezeémek az orlhegyeÉ
eíattor meg €gyazer'ordítá!.k D1Írd a kotteo. .. .. szor€ncBéro €z a véglol€ktg f€gzÍttl dráDai belyzet egy kicsit nevet-
8é868 ls Volt, ugy hosl a közöoság €gy pilt&Datnyt mogriiköDyti!éB után kacagásba! iobbant ki, ami feloldotta a dTáIDai

hétyzet€t. Az ldő8obb éB trpoóztattabb worth, fetiBÉervé a héLyzotot' k€zot Áyujtott é6'tgy béké8én váttak szét az elten-
feLd(. 

l

sailod, voregég€t 6zenv€dtlbk. Áz améÍlkrlak után még leh€tií€égünk volt az olá5z c8apat ellooi 5rőzelemmeL to-
vábbjutni, de akkorlbü'n az ola8zd< Ds'ryon erő8ek Yoltak, hisz€ür Eattüém a Ítrs/ar csbpatot iB megveÍték a döntó'ben

6:2-o8 voz€té8t blztoBtlva a vitÁgba'n6-kok gtl€d.

Az olaEzd< 11-5-r€ slőztok velülk EzeEboD, do az grős küzdelemr€ i€ltomző vott, bogy a u voresegílDkbőt 9 dőtt
ol egyétlenory tálátato! tehát etdőthotett vohe ogy kis BzereltcBév€l a javulkra is.

Ném lutotbrDk b€ toMt a dibtőbe, do Kev€y látbatta, ho$l r€ményei volitÁk kaPcsolatban valófe válhataak. Az egész,
v€t's€Dy &l.tt Bziwell.élgkkél áIlaldóo! vollÍtk volt' tuzditott bemítDkot, vitatkozoE a verseDvbíróBággal és
vtga8zt4lt bsnülk€t, Éondválr, lDry még tul firtr'tok va6lubk, é6 try a zslirí aokszo! loe kody'oz DektlÁk.

A saitó, kütönöBeÍt a íraltc1a Bzald\ ''{ loDl' !&5aon értékélté mllködé8ltlkot' dic8érte t bbirikei felké8zültBégttnket,
hang8ulyozva, hos. tty€ü ftatat korbon gz azut. |ohotetleo és éppen a fÍancia 6aitó haBz!álta dtőször JellemzéBükle a
cEoda5l6rmék€k €Llovozé8t.

Á hél8illd oltEpia óta €zok r cBodaslerék€k, 6íí mÁr Dekik i8 va.onak sleÍeketk, dg még miodtg wyan azza'I a Í1-
ato.log kllzd&odvvgl h8rcoldrk €r€dméDyes€n leD @6sk a páston de, az él€tb6! is.



Vív hírek
tstvtÉt sINENa pÉcst vrvÁs

A mutt év kiizepét l eryre panaszosabb kiáltágok éri<eztekPécsr l a SziÍvetségbe. December végén azután már ury
Látazott, vége Pécsett a vivásnak. A helyzet rendezésére' a vivás megmentésére a Baranya meryeÍ TSH és a Baranya
meryei VÍv Szaksziívetség 1975. január L7-ére értekezletet hÍvott tjssze az érdekeltek részére, amelyen Tábor István
f titkárral egyiitt én is jelen voltam. Dr. Csenrus Kálmán, a HTSH elniike vezette az éttekezletet. Bevezrot ként a helyi
vlv -szakemberek el aatáta trBtr kateg riáJu szakosztály ziÍkken mentes miikijdtetéséhez sziikséges anyagi és terem_
ígÉnytiket. Az anyagÍ bázis megteremtéséhez a meryei TSH elniike tette az els komoIy felajánlást, amelyhez minden
tésztrtev csatlakozott szetényebb méretii hozzájántlásá\al, mirrd anyagiakban, mind az edzéslrehet ség b vitésében'
A kiizijs et f.eszitések eredményeként az anyag! el feltételeken kivtil a tátgi,et telteteteket is sikeriilt teIjes megelége-
désre megteremteni. Tábor f titkár zárszavábn trjbbek kiizijtt a kijvetkez ket mondta: ?'Pécgett olyan alapokkal rendel-
kezík a sportág, anrelyre épiteni lehet.' IIa ma mégnem, de holnap létre jtihet itt egy l'A'' kateg ríás szakoeztály. Ez
dzonban nem a Maryar Vív szijvetségen, hanem a helyiek er feszitésén, iisszefogásán és áLdozatos munkáján mulik.'t
A három f&, három mellékfoglalkozásu státusz, a heti tjtsziirt edzéslehet ség, melyeta megyei sszefogás biztosÍtott,
megnyugtat a vÍdéki vivás fe3l dése szempontJáb l.

Pécsett értesiiltem BY, & versenJrnaptárban nem szerepl versenyr l is. Ez a||Lábos-Kupalt - verBenyr' amelyet
kiivetend példaként ismertetek. Az ijttusá.z kvettek kijzijsen egl lábost, melyet az a vergenyz ' tiz a kiivetkez ''verse-
nyÍg'' a szekrényében, akí az azaapi ktjnivásb ! gr ztesen keriil kÍ. A tiibbh napos versenysorozat végén a legtiibbsziir
gt ztesként végz! versenyz jé a ''Lábos-Kupal', akÍnek kiitelessége a vereenyeken résztvev ket ery aban f tt rlacsorára
meghivnÍ.

Elharyva Pécset, ury éreztem, hogy ahol eruryire szeretik a sportot, s haJla'nd k érte tennÍ is, ott j kezekben
Lesz a vÍdéki vívás tirye' 

: Rabe Gusztáv
akfeliiryel

Jrinius havi versenynaptár
]. I. oszt. /Yeszp.rén Kupa/ tgt

II. oszt. Paroatuor
8. I. oszb. noJ- uor

II. osz . kard"
TII. oszt. t r
ITI. osz . /BalassÍ Kupa,/ n l b r
III. oszt. kard.

!5, Orsz.vid.éki vegyes csapabv. 4 ,,|o.2L-22. lVemzc tkozj. noi b r
22. Du:rántul-Tíszánbul 4 fnem

2L-áá. Velence Kupa /2o éven aLíL/ 4 fnem

Veszprém
Bud.aoest

zd"'
Óza
Balassagyarmat
Balassagyarmat
Balassagyarmab
Szolnok
0lniibz
Sz eged.
A6árd

BVTC
BVSC
Ózd.1 KSE
Ózd1 KSE
DIB fuYSE
DIB fuYSE
DIB BgySE
Szolnokl MAV

Csongrád. nTSH
FeJér nTSH-TIB

Klel1 Ká]_rnán

20
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VERSENYROL -VERSENYRE

DI. Ned.eczkY Gy 18Í: vEnsENrRÓI-vsRsE]lTRt

Áz osc 1g7q. februáT 2-án IÍÍ. osztálvu férfi t rvereenY rend'ezett 81 részt-
vev vel 6 8y. ,
ÍII. PaIIay 

^l,p 
zsa/ 5 gy. ' IV. Dezs /Vasas/ 4 By., v. Gelleí /t.D6z8a/ 4 8r.,

vI. Tébi /Yaeas/ 4 y.l Ítt. lapp /I].D zsa/ ] gy.' TIIT. Bel,ás,b /osc/ 2 51r.9 IX. Béres
/u.D zsa/ o 8:y. I' b1rát3 Mura1 jtn al és lbrabá& Is vful.

Á BsE 1975- feb]:uár 2-áI II.o. kaTdv rBolyt rendezet 59 tndul val. Á d nt
v fiere \Te lÍJ.D zBa/ 5 8r.,
IIÍ. R1ba Íerenc /tJ. D zs a/ 1sl.' ÍV. Bujiios tnte /Bsfr/ 5 gt.t V. G ra Dénes,/BVSC,/
4 g.y., VI. Igalí János /'Í asas/ 4 8y., lIiI. Fehér GáboT nst/ J gy.' VIÍI. Reech Béla
/aÉÍ/'r 8Í. ' Ix. Farka8 A!dJá8 /BYsc/ I gy. T bírát3 Toperczer lászl és dr. Nedeczby
Gyfirgy.

Á' l97E. februá! 9-én lefolYt verselyek!

III. osztálvli kard. ReEd zte a Eeyes nogyel vív sz vet ég. 76 índul .
vee-rc-'ffinT-T.-- n4Y trj5oa /DWK/ ? sy., fi. Bátky Ta!ás /E.D zBa/ 7 8y. ' 

TTI. Pat cs
ZsoLL /DVIK/ 6 gy.. _IV. 

Kabona Ferenc ,/liiriikszent!1k1 s/ 5 es., v. trovalkovíts
LBtváJ' /E.D6zBa/- 4 sy., vÍ. T th zolt áB. /DwK/ , aj., vll. zéteí l1tvár! /E.D zsa/
2 gy. ' vÍII. Ga]ántá Gytir$r /nyIlegyh6za/ 1 8y.' Ix. szerencg1 lÁszL(l /E.D6zsa/. Lz
e18 holyérts uáudy-Bátfo 5i'.. F biiá}: Iváayi TlIés' Fekobe Gy r8y.

Iv. oEztáIyi ! 1 t r. R nd zte a Tata1 ÁtletÍka1 c]ub. 
'4 

1ndut . végeredlény|
Í:-ffiá-Lrsf*fi'-g-á 8 By. ' II. BányaÍ l{ária /TBsc/ 7 8y. ' III. vértegí N ra ,/ETo,/
4 ay.l IY. Bognár Erzsébet /Bábol!'a/ 4 gy., Itr. Szaryae Rozál1a /IBsc/ ,8y.; yl.
I'adány1 Dorottya /csepeu , gÍ., \rII. csintos GabT1eua /r&1c/ 3 gy. t WÍ1. T bb
ÍLdLk6 /fuIG/ 18x.., Ix. Bezerédy Kati /TsI/ 1 E:J. T btr t Horváth Már1a.

Í.osz áLyli párbait r /Iebr. L9-étl/ '. Rend z 
' 

Üjp6st1 D zBa. ,I indul . vé8el'ednény!
ffiyIstvá.n/v|.nzsa/'gy.'-TII.Sas1cs-Szvetisi-
Láv /HsE/ 4 8J.' Iv. Kaíczler lBtyár' m.D zBaJ 4 8y.' -V. Bálla sánd'ox /ll.D na/ , Ey.,vI. ],aaetzky ITIayeB /Bvsc/ 

' 
8y.'.. rlI. KeleBen PéteT lv.D zsa/ ? sl., 1rlII. Bíhar'i

Is ván /Hsl/ 1 giy. F birá}' Zalav{ry !ajo8' tr8rácBon lá8z1 .

II. oszbály férfi b r. Rend.ez e a Vas megyeÍ V1v Szcjvebsé
7 Rv.. II. Máevéi Tsbván /G d.C'11

Rend.ez e a Vas megyeÍ V1v Szcjvebség. 27 1nd.ul . Végeredmény:
/ 7 8y. ' 

I.I. n4ásye1 Tsbván /G dC'11 / 6. 8y. '. III. Laki Tanás-ggAv ILLlvyI í ÖJ.' -*. 
*r^ J /'vvgvA+v, " rJ., JJla lqllJ

/EYSfr/,. 2. sy: , . 
IY. 

-Gyiirge EgurÉ , /osc/ ^4 9x. '_-_f 
. .Berta Bé l1-lHVsP/ 4 sy: ' VI .._Bago1y

Inre /}Jba- Regía,/ 1 w., WI. PénÜek Tanás /7I\I3E/
2 'BÍ.t IX. BoIyDos Férenc /HvsE/ 2 8y. F b1rákt

) 8y. ' 
\[II. Némebh János /K rnend.,/

Id..Gaszbonyi János, Gond.a TsÜván.

II " oszbáI
!iÍ"-...-'r7FF'

kard-. Rend-ezbe a MÁV-II'TE Nagykanízsán. indu1 . Végeredmény: I..Kany

Iv. Pérla]ry l,ajoB ,4LAv-NTE / 4 'sy., v. szolor trpá ' /PE^c/ 4 gy., YI. Mach lamás ,/PSI,/
2.sy-.r _YT!. J9nebh Zo1bÁ,!. /M'LV-NIE/ ).sl1r !]!I. Kany Lászl /PEA1/ 

' 
g:'.' Ix. Táborl'

Iász1 A}V-aTE/ 1 8y. F b1r s dT. sztil} 6y Báun .

Á Vijriis etáor Egyetértés 1975. februá! 2-á.a III. osztályi n i t rverseavt rendezebt.ffi
végered.Eéay! I. Harsay tva /BsE/, II. cso!.bog Árrdrea /U.D zga/, ÍII. Biszcray trÍáT1a
/KsI/, Tv. Bo8á.l: JudLt /.osc/, v. szevera R zsa '/BvsC/, 1|t. orjráa Mária /BSE/ 

'vII. Á} csy YétLa /'[asas/, VIII. Sípoa Eatalín /Bakony Yesyéaz/, IX. Kerekes Ilona
,/Bakory veir!éBz/. F b1rákl Badovsz$ GJrula' KTéner Csába. _

Á suA}c 197q. f bruá! o- !' III. o. f'é!.fí t rver8enY reDd zot . 26 viv ind'u].b.

I. Gyt'r8:yi Llarás /Pápa/ 1 II. cBurBay Sánaor zPápal l III. Mayer LászI /Pápa/,Iv. Eg"yházÍ Teteac /Pápa/ , v. R vay zoltér' /SM},IC/ t WI. Zepko 'Ferenc ,/S 4FC,/,
vII- Borossay cyijrgy /suÁFc/ ' 

yIII; Kiss Á b1la /sJ jJ"C/ l Ix. Pu8kás zeol /SIíÁFC/.F b1r ! Puskás Bertalan.

+ BsE.l97q. 
"f 

ebTuár.lHn relale?te,a 
':?91á/ry1 

J '89Ílt enlékvorsenyt 59 I{sztvev vel.
ÁZ er B !oz !y 1z8a@ B_íEíETr-{o-rÍT áévad enlékéhez.
!'á8er d!-é!yl I. -Nagy zso1t dT. /Bs\/, II. var3a KáÍo]-lr naBaB/, III. Tusa PéteT /Bvsc/ l
Ty. Fq!q_eJa'"EI- /vdsaE/ 

' 
Y. 

- 
Euat_uer Zo]-táa. /B\SC/ l - 

1rI. _N8ay $r 4y '/,,Iaaaa/ ' 
1[I. szlávy

Géza /36E/ t vÍII. Károlyl Géza la.D zsa/ ' Tx. lÍes!é!'a Gáboi Áasaá,/. l b1iák: Papp
Berbalan, Durk Etete.



.r. február 16-Í versenrek.

III. oszbályír n í t r. Rend.ezte a EODIKÜI S.Er iÍ dmez vásárhelye[r )| Lnduf' ,'

Va1ér1a/Bzeged1,Posás,/,II"Bereczk1Í0-ára/nontrÜt/,
IIÍ . Baran}l trbanclska ,/Kecskemé.b1- SC/ t Iv. Huszka 'TrzsÓbeb /Sze8e t Posbás/ , - 'V. Kertész" Ild.tk ftecskené bl SC/ l VI. 

_ Janá$ Mar1ann /sznol-,/, WI. Benczéd.1 Zs f1a'/H}DIKÖ[/, ITII. Horvábh Zsuzsa /H}DIKÖT/, F bÍr r Jávorka1 István.

III. oegbáfy q i-!.Őr. Rend.ezte a Salg tarJá:r1 Kohás? sE. ,0 lndul .
Katal1n/DWK/,II.Sonory1tva,/Sa]-8.KHE/'III.Nénebh

Ttiad.e /lz0l I{sE/, IV. Balogb. IId.1k /Sarg.KsE/ r V. Szeged1 Erzsébet /asc/ ' vI. K s
Ágnes /DWK/, VTI. Magyar Ágnes /SaL6.KSE/ ' 

\nII. Na8y Már1a /DWv. F birákl
Verb1ch Tamás' Buch1ngor Gy rgy.

III. osztá]yŰr férfi b 'r. Rend"ezbe a Szolnoir meg-ye1 Viv Szovobség. 5I. 1nd.u1 .
Gycirg:yí,/SzoInokiMiLv/,-II.E1ekCsaba/Szentos10iajb./,

IIÍ. Csák Brárnoor ,/Szo1nokí-Mlv7, IV. Sáad.or János ,/Szolnok1 MAV/, V. Mosony1 Att1la
,/SzoJ_nok1 MLv/ ' \rI. Mucsi M1háiy /H)DIKÖT/, TII. Szele1 Istvál /SzolnokÍ MW/,
]nII. Gcircig T1bor /Torokszenbmíkf s./l IX. Ancs1n I.,ászl ,/Békéscsaba/. F bír c G.Kl-ss
G;rula.

N. BJBmnll$$Í KllPA Nall'lÍITl(ilíl B YBNI Ú$NI T0n Ü$ÁPÁTvH$BNT

M1n-s zk ' L975. ápr1l1e L7_2o.

Eryén1 versenyt
I. Bjelova HeIene
2. KnlaseYa Olga
1. Sidorova Valentlna
4. Maros Magda
5. Zolotova TatJana
6. Dzakhova ZaIya

A naryszabá'qu velSeny rendoz sége kétnyeIv[i magasnyomásban kladott eredményfiizetéb I meg-
tudtuk, hory a velsenyen tndul I41 v1v n t n"lnd langsoro1ta, anÍ nem negvetend adn1- -
nisztrácl s feLadatot Jelentett.
Igy lett 7-9. Nlkonava Valentj-na URS

Dumanskaja larlsa URS
Árdellanu Susanna ROM

LO. Kotelnikova HeLena URS
LL. Pavlenko 01ga URS
L2. Tlcby Danuta POI

A Maros Msddá! klviil lldul szohokí l{áJ la 8 Ía!8Borolág B!6!1!t Jo-Jl., Kovács ldÍt
49-50.' HecseJ. K8ta11! l9-2o.' Tátr8y Jud1t ped1g 60_62. tett.
M8roB Magda telJeBit!élye olÍBletésr Úált . Á diilt b ! két ry zelne aoLt,4sr-ra g ztele zolotoYát és 4s2-!e Dzgkb'ovát. Belova ellen YeBzt t 2r4-re, ,l4-re K!1aaevg éa 2!4-rá
síd ot oYs eIle!.
Á t bb1ek k ziil IegJobb8E Bzerepe1 Eecsoy'K8talL!' gkÍ 8 !eryeddijlt tg Y1tt9' ltt esettki 1 s/ zeleoEe1 zolotoYa éa Dzgkbov8 ellenébe!.
szollok1 MáJ1s EáJ a lyolc8dd D ben egett k1 Pavlelko f I tt aratot I sr zetE'ével' dozolotola 4t2-re' N1konova |lr-ra verto' lgy k1eBé8 let a 60!69.
Á két fÍ8tg1 VIY ! DE az Ín6 d' lt beo e6ett kl. KoYác8 Ed1t 1tt , sr zelnet aratott' doezzel csek Deryedlk lett és ez kevéslek bluoqrult a toYábbjutá_choz ' Isr jált Tátr8yJudlt 1s: 4!l-re verLe Msn8Íarottlt és 412-r s1dorové't' de héÍon leoeretleo revii ver-
Belyz társ! j t l veleséget Ezelvedett. J 

' verBelyrutllt ceak bosszabb ld eltelte
utáE Iebet ne gs ze!e z! 1l

CBapsbverserryt
l. Bl IoÍB88 zls
2. M8s/aror8'á8
,. RoEá-!1r
4. Itáua
5. Nérct Blilve ségl X zt rsaság6. RSB
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cEapat YerBerysredményet a csapabverseny folyanánl

- Ukrajna 9t5 Kovács TÁ'It r, Maros Magda, Hecsey Katalin és Szolnokl Márla
2-2 Úl

8lB /4+-49/ Árdeleanu és Sztahl 1_), Draga és Pricor I-1' illetve' lorena,oni 4, Pigt1apoco 2, CoII1ng és Mangiarottí /a naryhirii
olasz viv cealád }egirjabb dajtilsa/ I-1 gy.

EUl{ - Moszkva 9c2 szolnok1 Márta 5l Hecsey KatalÍn, Maros Magda és Kovács Edtt
á-z, 1lletve ÁráÉaÍa 2r- Gorokb'ová, sldorová_és ZoLotoy" 0.gy..

Á maryar lányok erednénye na6yon értékes:'-J]gy táts lLk, GgTokbov9 
' 
GgL1na v}rágpg jnok-

oo-oli'c* váI gato t foríábaniA kozépdtint béi] az oIa-qz vá1ogatotta1 egyenértékii
olasz csapatot -kaptuk ellenfeIiiI"

Br8 /41-50 ta1áIatarány/ Maros Magda-ll Eecsey-Katalln és Szo1-'no_tr- Mária 24, Kovács l' j.Ilebve Lorenzonl 1, Mang1arottl L'
Qol|one o és CoII1no Consolata 4 gy. Ez az eredmény 1s lge!
értékes, konoly slker. Ezután kerlilt solra az els - másodlk
heIy eIdontését JeIent nérk zé-q t

I{I]N - ITÁ

BJEI0BUSSZIA - EIIN 9t7 Pavlenko és Kozlenko 1-1, Ucsakova 2 és Belova I' llletve- Szolnok1 Marla 1, Maros Magdá 2, Hecsey Katalín és Kovács
Ed tt I-I gr.
A kts arányu szoYjet ey zelem a naryar lányok s Íkerét jelenti.
Kovács 4r2_re, Maios 4t1 ya verte Belovát, arn1 neglepetés,
vlszont a suovjet csapatban az 1sneretlen Ucskova j szerepIé-
ge Jelenti a meglepetést.
Á barmad1k, neryedlk helyért Románla és ItáIia csapata f olyta-
tott elkeseredett ki.izdelrnet' amelyb I a legkisebb arálnya1 a
román C-sapg6 kertilt k1 ry ztesen.

RoM - rTÁ

Az V_VI. b.eIyet eIdont nérk zést az NSZK^c-qapata_-nyerte, miután Br B /)r_47 taIá_
rataránryaI,/ verté az RSR csapatát. A némotek OrteI - Han1-qch - Bethmann - Kircheis fel-
áIlttásban szerepeItek.

A nasyal csapat vezet'Je Hepp la-"zL né Elek l}ona volt, aki utÍ jelentésében a ko-
vetkez ket noÍdta!

,,Ápr11ls L5-én reggel B rakor 1ndulturik a ullov-8éppef Moszkvába és menetrendsze-
rlien, iiman megérkeztiiíÉ qz9vjet. ld ' szerint L2.2o rakor. Ttt aZ a keLLemetlen meglepe_
te* ért, hogy áenkt nem vá-rta-érkezésiinket. Tobb mi_nt három és fét orát vártunk pod_
gyá-szaíáxi<aÍ egyiitt, beIybez covekeIve' F9PEl ng+, jelentkezett. végre, osszekottetésbe
Íépten a not zuíát Sfiortszovetségge1, és k1kilidottének gegttségével este 22 Órakor vonaton
etindultunk M1n-qzkbe, ahova násnap reggel I0 rakor érkeztiink megi

Á BjeLorussz-Kupa versenyt a FrE A_kateg rrájg versenY!ek mín sitette' eze'nkÍvtiI a

szov;et ior to"oz kn t< váIogat versenytik isi ennek megfelel en nagy létszámu /L4L/
részbvev je voLt a veIsenynek'

Mindent os-"ze8ezve a kemény velseny során cqa6 egx_ ktilf oIdi versenyz nek sikeriiIt
az egyén1-yerserly hatos dcjnt jébe ot szovjet viv n mel1ett bejgtli és e'z a magJgr Maros
Magdá"volt, kl végiil 1-q á negyedik b.elyezést foglaIta eI..Áz eI mérk zések fordul i során
ri Áten o4ian j Eépességti v i.enyzokr'mint a njuga német Kírcb"eis,-Örte!'-?.román
ArdeIeanur'StaáL, a- I'engyeI Urbanska és SkIadanowska ' St?czek l áZ. ola-sz CoI1inor. Ldren-.
zoni, Manglarottí stb. F Itiin- , hogy nÍlyen 

_ 
j er t képvi!uI a sz9y_J9t kozépmgz ny-

Á reltc;uu_országban így náIunk is - 6-8 viv n van az elgtl a tobbi messze leszakadva.
Aszvjetnitrzkt<Lott20-25olyanvan,ák1knéIapiIlanatnyiformánmrilik,hogy
bekeriil jon akár a legj obb 5 kozé 1s.

A csapa versenyek során a széttagolt'
v alamint a ktilf ld t /ronán, olas z , Iengyel 

'
de né8 tgy 1s. nagy tit er t képviseI szovjet,

vclJ-dlut!llJ (1 BLtr-Lv!ul / Lvqqu t v!qLrat -vubJv!t

Iányok igen kemény ellenállil"t tanusitottak.
vegiir is"7z7 áltá*Ér L 9z7 arányban gy zott a

Á velseny lebonyoI1tá-'a, az el re megad_ott
dezés m1ntas zérii voIt. Nem voltak llholt-id k'' ,
sége is.

nyugatnénet/ csapatokkaI szemben a magyal
Á dont t a Bjelorus-az csapattaI vivtuk,
-szovjet csapat.

íd pontok betartása, a technikai beren-
de ehhez h.ozzájarult a száIta*qhe Iy ko.zeI-

nen ismert - szovjet versenybir
j r isnerlk, azokat alkaLmazzák é-q
PíneI Ií v ez ette, mÍn imáIis h íba-s zá-

KIeII KáIn.an

Kellenes neglepetés volt eg-y egész soI
mlikodése. A nenzétk zl versenyszabáIyokat aranylag
lgen j I "látnak't. A dont csapatmérk zést az olasz
zalékkaL.

Este bankett kovette a versenyeket' anelyr I esti vona unk lndulasa miatt korán eI
keIIett JonnÍink.9 rakor sz1véIyes bír9s t vettlink vendég1át91nkt r..9q 9ry éjszaka1 vo-
natutazáá után 2L-én Iegge1 Moszkvába érkezttink. Itt klvittek a repiil térre és déIután
Lr,15 rakor ellndultunk és slma repiil rit után maryal id szer1nt 14 rakor Fer1hegyre
érke ztlink.'t

os
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Hirpk a Nénet Sz vetség} K zbársaságF l
W11he]o Blrrmenbha1, a DerjÜscher Foch en-Brrnd. 26 éven át volt f tÍbkára l QZ év

.'január )L-éveL egészségilsy1 okokb 1 hívaba1áb l megváIn1 voIt kénybolen.. W1lheln B]u-
enthal'L949, bá n-iikc'árÉ*a német v1vás vezérkarábann sok barátot és nagy érd.enekeb

szetzett a háboru ubán a német sporbvlvásnak. Bcilcs tanácsa1val bovábbra 1s tánogabJa
a DFB vezeb ségét.

l-l_

Áz NSZK v1v bainoksáraÍ

M NSZK-ban mág. január 18-19_én megrend.ezték a nemlebi feln tt baJnokságokab Bad'
Dtirk}reimben a kcjve tkez ered.nénnyel t

Férfi b r: ].,/ Re1chert Klaus
2./ Behr Mabthlas
1./ Hej-n Harald.

N í b r: 1./ Hcihne Jubta
2./ Hanisch Vornél1a
1./ Lsztalos Asbríd.

Párbajt r: ]_.,/ Pusch Alexand.er
2./ Fischer Volker
)./ Losert Ro1and.

Kard": 1./ Convents Wa].ter
2./ Wel]-mann mo er
)./ Hobne Knut

OFC Bunn
Tauberbh.
Tauberhrh.

KSC Koilenz
FS Offenbach
FC Regensburg

FO .Tauberbh.
usc Mí.inchen
FT Reiburg

OFC Bona
OFC Bonn
KSC Kobl-enz

Á.ninb a '|SPORTFECHTEIIi 1rJa, loserÜ Ro1and-, az, L964, _ 6J" év1 1fjirsási t r
vi1á8bajnoka és az L961. év1 pártraJ r seniilr v1lágbaJnok, eg:y év a néne á11anpo18árr
s rnínb ilyen vett rész a nénét n'efuzeb1 bajnokságban az FT tr're1burg szlne1ben.

o-a_

A Sporbpropagand.a gond-ozásában negjolenb'A sporbegyes'Lllet1 d.olgoz k nu:cka-
viszonya éÉ béiezése" cimii kiadvány. Ez a fi.izet a spor egyestilebl_ alka'l'azobbak' a
szerz -désben á11 e 'zok tájékoztatá-sa cé13áb l készlilb. Szerkeszbéeét és anyagának
cisszeállibásáb d.r. Mo1nár Ístván végezbe. FelbivJuk a k1ad.ványra az érd.ekg1tek ftgyel-
méb.

vlvo HIRADO a Maryar Viv Sziivetség hÍvatalos lapJa. SzerkesztÍ a Szerkeszt Bizottság. Szakszerkeszt : DávÍd
Sándor. Szetkesat : Székelyhidy Tibor. Szerkeszt ség: a Ma5lar Viv Sztivetség hivatalos helyisége: 1054 Budapest,
Rosenberg t .zaspát u. L. Telefon: 114-800i 1L9-080. Kiadla a $or@ropaganda VáIlalat 1143 Budapest D zsa Gy rgy
ut 1-3. Felel s kiad : Béres Tibor igazgat . - TerJeszti a Maryar Posta. El fÍzethet bármely postahÍvatalnál, a
Posta hirlapíizleteiben és a Posta Kiizponti HÍrlap lrodánál (KHI. Budapest, V., J zsef nádor tér 1., Postacim: 1900

Budapest) k zvetleniil vagl postautalványon, valamlnt áhrtalássat a KHI 215-96]'62 péndorgalmi je|z szÁ.nára. El fí-
zetési dij féI évre: 24,-l"t, egész vre: 48,- Ft. - Számonkéntkapbat méga $por@ropagandaJeryirodáJában 1064

Bndapest, BaJcsy-Zs. ut 36-38. Egyenként: 4,50 Ft.
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