
A MAGYAR vrvÓszovn tsÉc LAPJA
5. SZAM

u,4.rus)o(v. Évror,vavt

MexikoÍ levél
City , L97r. márcÍus 28-1L.

a Iulia k If i u-q ágí VÍlágbgi nok-qríga
Mexiko

)cffII . 20 éven

rÉrrr' rŐn mérk zések dont jének tábIázataz

Bobr MathÍas
Eomenko Boris
Cerboni Marc
Schaeffner AchÍm
Kosenko SzergeJ
Kukl Petru

DBR

1IBS

FRA

DBR

UBS
ROM

X2
5x
52
trtr

25
11

T'

X5
1x
E2
21

55
15
15
55
X5
2X

L6/20
20 /L7
20/L6
21 /L5
L9 /LB
L1 /2'

IT
rV
V

vI
III
I

1

z
2

1

2
tr

A z-q[irieInok1 tlsztet a dont folyamán T,a Raggíone ITA
el' Maryar versenyz' e számban ne]It Índult.

nŐr rŐn nérk zések d nt Jének táblázatat

és dr. Felkay Ándrás látta

loeert Ingría
Astaloscb Astrld
Batazzl Susanna
Ganser Marlene
Tr j-nquet

Crlsu.Aurora

AUT

DBR
ITA
ÁUT
FRA
ROM

x4
)x
41
+4
12
42

214
4J4
xl4
4Xt
2 4 X
424

L4/L6
LB/ L1

LO /L6
L7 /LL
Lo /L7
L6/L2

ITT
V

IT
VI
I
rV

1

4
0

4
1

X

7

2

,
I
4

2

Á zsilríelB k1 tlsu tet a d lt folyanáJr lopez o'IJB és oudtga URs látta el. E szánban'
trault ááryar részr I Tátr8i ,Iudlt és I'ry 1 TloDa. szer plésiiL! ! a k vetkez kbe! számo-
lurk bot

42 lelsenlz n JeleDt Eeg a raJtnát. TátraÍ a g. se1ejtez ki'rbelJ t{y l p dig g 4.
kairbeí T1vot .- trí1Ídké tg! sík resen 8zelepeltek ltt. Tátra1 két gy zeleuneI és Jobb
jp663g záÍnr'le 1 korillt tovább. Gy ziltt 4r2-rá az aueztrá1 Mac !are! és u8yslce8k'4r2-re s
neij.[or L8rrenaga ellen. Vesztett 2l4-le a kubs1 Muguercla, ,l4-re s hollsld I'eelders és
ll+-rá a kelet.n net Eltz elle!. Ny l 

' 
EJr zetnet 8zerE tt ebbe! s fordu]- b8!! 4!I-re ry -

iiitt a sTájct vlret' 4!o-ra az anigol Taylor és 4sl-re 8 brazil Da sÍ}va-v8l alenbeD' E&/
Yeresé8e voltt a ronán Crlsu ry zte lé 4t2-Ie.

Á ná.eod1k fordul ba! Ny I 2 gy zelemnel' , veleségg l' de Jobb lndex8!á-Enal keriilt
tovább. t8mét ry z tt 4:O-rá az eÍ z fordul b61l ellenfele' Taylor és.4t2-re 8z 8uBEt-
rÁI Eerguson eÍien. Veszte t asez t 8 n xÍk l Í'eal elle! 2t4-Íe' a r ouá! crleu eIIe!
ir+-re 5s 1.4-re az olgsz Mocb'1Ygl szeEbe!. Ebbe! a fordul bs! látral ,rud1t 2 8y ze!. El
i veregéc* t 15l!4 ta!ál8tarálEysl 9z t dIk lett' igy klesett. Két gy Eehét 8 kub91
PaLlez /4íL/ és á EzovJgt c8dg8i8 Ya /+Z2/ eLLeA alatta' a nénet Welnl5?r L r.4-t.e, az
o18Bz Pi8llapoc t l ol4-re és az alBol vood-t l ,!4-19 k8po t kl.

I



A hat neryeddtint erednényet

A/
ÍJatriIIe I'RÁ
Ganser ÁuT
íorgns
Hewett

B/
Crlsu ROM 7 8Í.

_rringue!__3R4_ _?_:_
Welniger DBR 0 gy.
San Mlguol FRA 0 "

E/
Eltz DDR 1 S.
Eu!glgs9,!_!BRJ__:_
TreaL MEX I ry.

ELtu
Estrada

c/
losert AIIT 2 g,
Estrada ItÍEIr 2 'l

,
2

S..il

BEL
GBR

Srtt

I.
rTÁ 2 5r.
FRÁ 2 ll

0
0

Wtko
Dick

POTJ 2 gy.
DBR O TI

D/
Moldovan ROM 2 sr.

-!r g g- 
- ----gRg-- ? 

-1 -P1gl1apc TTÁ2 gy.
Vfuet sur0 il

három kijzépd<jnt tabellá1t

E/
Nyit1 HIIII , ff.BatazzI I[Á 2 ?t

Batazzj-

Pe1aez CUB I tt

IT.
Ganset AIIT 2 g,
Crisu ROM 2 tr

Wood GBR 0 g1rr
Ferguson Áus 0 l

ITT -

Astalosch DBR 1 W,losert ÁUT l tt!rlggge!
Nyri.t
T.,atrÍ 1le

HllN I ry.FRA T I'
Moldovan ROM
Dron IIRS

és 2t4_re ve-qztett erya3ánt Batazz1 és

r gy.
lrt

DDR 1 gy.
MT'lxtn

Nyril Ilona 4rO-ra gy zott Latrllle-lal szonben
T4.lnquet-va3- szemben

pÁnnl.rlŐn mérk zések dont Jének táblázatar

Boiese Phlllppe
Puscb Álexander
BeLone Stefano
Poffet Mlchel
Glass T.
tr'akrudlnov Farld

FRÁ

DBR

rra
gUT

USA
URS

5
x
4

v/5
5
4

45
55
x5
l_x
,4
55

2'
45
54
54
x1
5X

x
4

5
4
5

5

, By. L4/2, rI
2 " 2r/21 rV,
2 'r 21/LB V
4 rr Lg/z+ r
, n zo/zt Irr
I rí 24/Lg VI

Á zsiirleIncik t1sztét Garzla Dtaz ESP és Muresan ROM Iátta el. Ebben a számban ruaryal
ver.senyz nem lndultc

A zuRD nér izé'qek kozépd nt ínek táblázatat

A/ Frunza ROM, Dalla Barba TTÁ
K1knad ze Á. uRs
Nebald Gyiirry HInt

A hárnas holtversenyt Barba nyerte.

X4512ff.
DX 4 42 n

25Xr2'r
555 X0 rr

K1knadze és Dalla
X I 4 5 2 gr
DXl5l_'r
55 x21
, 4 5 X 2 \tr'

x4.125 X 5 .'o.rxrz
5,5 X0

B/ Boutt-qev M. IIILS
Kos ln-qkÍ Ü. POIJ
PeIIegrinÍ TTA
Tábor Sándor Hi]N

Árc 1d 1ac no
Bourtsev M1kbaÍI
Dalla tsarba
Trottein [bierly
Klknadze Ávtand1J
Pellegrlnl

ry-. c/
t?
rt

rTÁ
uRs
I[Á
FRÁ
IIRS
lra

Arc1dlac no ITÁ
Nlkos 1n Á; IIRS
Makowka W. POl
Trotte1n rb'.FRÁ

4 gY.
, 8Í.,s., By.I gY.
1gY.

Á d nt tábIázatát nem kiiÉiilhetJÜk' nert az b1áryz1k a JeJ-entésb l.

A dont- qredrnényet L.
2,
,.
4,
5*
6*

Bárán$ Árpád szakedz s2akna1 értékelését'anyagtorl dás mÍatt lapunk legktirelebb1 számá-
ban bozzuk.

K].e11 Ká].nán



XXKilI. v[vo vffiÁmmA moKsÁm
Budapest, L975, Julius 1I-2O

A verseny lebonyolitásí rendiet

Jg!1ue It,. pénlek 1.-ngq

o8.oo-l2.oo rÉnrr nŐn rcrÉnr
1r.oo-15.oo pÉnrr nŐn ncrÉnr

L6.ao-L7 .1o rÉnr'r rŐn lcrÍxr

IB"ro-2o.oo pÉnrr nŐn ncn{nr

I. ford. 24
TI" ford. 16

96
IfI. ford . 

ie
fV. ford. ,rt

-r--
Jurlqrs @
o8.oo-I2.oo nŐr rŐn ncrÉNr
I7.Oo-15.oO trŐr rŐn ncrÉnr

L6,oo-L? .ro lrŐr rŐn ncrÉtvr

16.oo-I7.]o r'Énrr rcn rcrÉtvr

IB ' 45-19 .ro vrrÁcnlnronsÁc mmrmÉrtms MEGtIrTr,Ó:JÁ

cg op.
csop.
v1v
cBop r

viv
cs op.
viv

2xL2 past
t6 pást

LZ past

6 pást

01imp1a i
0l1npía i

0linpía 1

0limpia I

c-qarn ok
csarnok

csarnok

cs arn ok

L9 ,1O- r'Énr'r rŐn rcrÉNr

I. ford, 24 csop.
fI. ford. 16 c-qopr

96 v Ív
IfT. ford. L2 csop.

48 vlv
kozépdont 1^ cq oP.

12 v Ív

dcint 1 c,sop.
6 vÍv

2x]2 pást
16 pa*qt

L2 pást

1 pá-o t

I pást

Olinpia i csarnok
OlÍnpÍai csarnok

olÍmp1a1 csarnok

Kcirc sarn ok

Sportcsarn ok
Spor tc-qaln ok

Jur1us IJ. vasárpap-Z. nap

08 . oo-ll. oo zuBD EGYÉNT
12 . oo-l4 . oo zuRD EGYÉNI

14.Oo-I5.ro NŐr nŐn EGYÉNI

16.Oo-17*]o KARD EGYÉNI

16.r0-I8.Oo ttŐr non EGrÉNI

t8.oo*I9.ro KARD EGI NT

L9 .30- nŐr rŐn EGrÉNI

I. ford"
TI. ford.

f\f . f ord.

TTI. fotd,

kozépdcint

fV, ford.

dont

24
16
96

6
24
L2
48

4
L2

6
24

T
6

csop, 2xL2 pást
csopr 16 past
v1v
csop. 6 pfut
viv
csop.. L2 pást
vlv
csop. 1 pást
viv
csop. 6 pá"st
viv
csop* I pást
viv

ol1mp1aÍ csarnok
0IÍm.pia i csalnok

Ollnpla1 csarnok

011np1ai csarnok

Kcir csarn ok

Ollnplal csarnok

Sportcsarn ok

Jul1us lt:-hÉtÉ 4. lap
oB.oO-I5.oo FÉRFI rŐn csaplr
L6,oo-L7 ,ro zuRD EGYÉNr

16.00-18.00 rÉnr,r TŐR csÁPÁT

19.t0- zuRD EGMNI

f. ford,
kcizépd nt '

TI. f ord .

dcint

24_12 C-qáP.

, c-s oP.
LZ vlv
t6 csapat
B taláIk"
I c-lopn
6 viv

16 pá.st

1 pa-qt

8 pá-qt

I past

Ollmpiai csarnok
Korcsarnok

O1inpíal csarnok

Spor c-qarn ok

Ju1ius L5. kedd 5. nap

08.00-14.oo
08"00-10.00

1 r.00-r, .00

nŐr rŐn csÁPÁT
pÉnrr nŐn csÁPÁ[

rÉnr'r TŐR csAPÁT

J. ford'
TII. ford.

5-a helyért

24-rZ csapr
I csapat
4 találk.
4 csapat
2. aIáLk,

011m.pial csarnok
Kcircsarnok

Kcircsarn ok

t6
4

2

Pa-qt
pas t

páBt



t4.O0*16.0O FÉBFI TŐR csAPÁ[

16*oO*L8ro0 rÉnrr rŐn cslplt
15*oo-t7*oo nlr rŐn ostPÁÍ

1 alálk* ) pást

]. taláIk. ]- pást
16csapat'8págt
ts találk.
1 tará.ít" 1 pás

Kiiroaarn ok

K rosarnok
0llnplal csarnok

Bportcsqrn ok

5-6 he\yér
k lépalsnt
)a+ belyért
TIl fold*

ctn19 "to* r nrr rŐn oslp.ln

JulÍus 16. szgrda 6. nap

o8boo*12 uoo pÁnna;uŐn ncrÉur
o8.oo-10"oo NIrŐncslplr

1]-.oo-1J.oo rvŐr rin osÁPÁT

14.00-16.o0 nŐr',rŐn cs-APÁ[

IJ'oo*l5.oo pÁnnl,rrŐR EGYÉNT

16 Íoo*]-8 *oo rÁnulrŐR EGrÉNI

16noo-18.oo rŐr tŐn csÁPAT

Tg "10- nŐr rŐn csAPAT

'- 

*É**- 
- 

4- 
- 

éFb 
-* 

E *x * E 
-

To ford"
II1. ford"

5*8o helyért

,-6. helyért
kijzépdcjnt
II" f ord.

III. foYd"

1-l** belyért
diSnt

24 csopr
I csapat
4 taláLk.
4 osapat
2 taláIk'
]- ta]-áIk.
4 csapat

t6 csQpr
96 vlv
12 csop.
48 vlv
I taláIk*
l találk,

Zxl.z Bágt
l+ pást

2 pást

, págt

16 pást

L2 pást

t pást
1 páet

OlÍnpÍal cgarnok
K rcsarnok

Kiírcsar{ok

K rcsarrok

011np1aÍ csarnok

Ollnplal csarnok

Kiircsarnok
SpoLtcsar ok

Jullus 17" csli.tortgF_7. ngP

08*o0-I4.00 KARD csÁPÁT
L4*oo-I6.oo pÁngl.]rŐn ncrÉnr

tr6"00*18"o0 KARD csÁPA[

,]-6.oo-18.0o pÁnnalrŐn porÉnr

L9 "1O-
pÁnnurŐR EGYÉNT

I. ford"
fvn.'ford"

I1, ford "

k zépdijnt

diint

24-12 ogápr
6 csop.

24 viv
L6 csapr
8 taláIk"
] csop"

12 viv
I csop"
6 vÍv

16 páBt
6 páBt

8 pást

1 pást

1 pást

OLlnplai csarnok
ollnpÍa1 csarnok

. oltnpÍa1 csalnok

Kiircsarnok

Sportcsarnok

JulÍus 18"- péntek 8. na!

09.00-11.oo
1).00-15.O0

15 "OO-17 "OO

17.0O*r9.00

L9,10-

PÍhen délel tt
KARD csÁ"ÁT

KÁRD csAPAT
a

zuRD csÁPÁT

zuRD 0SÁPAT

IIlo ford"

5-8 " belyért
kozépd nt
1-4 ^ he lyért
5-6. he lyért
dont

B csapr
4 taláIk"
2 taláLk"
2 taláIk.
I találk.
1 taláIk"
t taláIk.

4 pást

4 past

2 páBt

I pást

Korcsernok

K rcsarnok

K rcsarnok

Sporücearnok

Julíug L9r-gzonbat-2. n !
oB.oo-15.oo pÁnnlJtŐR csÁPAT

16 . oo-18 *oo pÁnnam R osÁPAT

JulÍus 20. vasárnap 1o: nap

08.oo_12 '00 Pthen dé]-e16tt
12'oo-14.oo pÁnn.altŐR csÁPÁ[

14 "00-16 "oo pÁnn.l,rtŐn cs.lp.ul

16"oo-I8.oo pÁnru.rrŐn csrp.nr

Lg.ro-

4

pÁnn.l,nŐn cgÁPÁÍ

In ford. 24-12 Csapr t6 pást
If' ford. 16 t;íBio. 8 pást

III. ford. 8 csapr
4 taláIk.

5-B. belyért 2 találk.
kiizépd nt 2 ts]-áIkr
5Á, helyért I találk.
1-4, belyért 1 taláIk.
cl nt l ta IáIk.

4 pást

4

2

L

pátt

pá.st

pás

011npÍal csaruok
0ltnplai ogtlnok

f, rcsarnok

Etireeernok

Xilrcsatnok

Spor tosarnok

SportcsarnokV IIÁGBÁJEoKSÁG zÁnÓtfimrgpstan



,
VIVOHIREK INNEN - ONNAN

6 lyoe ba1eBo a Eeldelbeln-l Yere94Y fo]-Yaná!'

Á Eeldenbe1Eer Poket-ér foly versely !é&Ye8 dijnt Jében e.20 éves fÍ tal gárb8Jt !-
!lvr5. ÁketEaD Joba! Y1vott a nyugatDénet opge!orth Gerddel' -8n1ko! opgglort pe!6éJ6 eI-
;6;Eüt_3;_;- í";ii' t-páná" 

-r.i" 
"átitotta 

ákeráan.karJár s !uházstot' 8zo! keres!tiil beryo-
i'1i._eÁ felgzsk1totts-" "vsá 

vrvo es/1k vé!áját. Ákernso sok vér YoEztett' n1g a. ktizel1
tJiáá"n i_'r 

-lti.oáir - 
ro" nauu" Ezá1t1títt4k' shol az orvosok s!o!naI kezeléabe Ye ték! éB

:á$iii5f:!f;i"*!*y"Í:*száBu 
néz k z nBégét' hogy a szgr.lcaétlelii' JáJ' flatal vív

ETLYRsTGÁzI!Ás
A vrvÓ HIBÁDÓ L9?5. év1 I. számában PoIgaI J zsef tolláb l ctkk jelent Teg a !Á9AS

SC vlv szakostÁíy_ay'ai. E o1kk r\j.. bekezd séveI- kapcsolatban dr. Kau-qz István az Osc
vív szako-qutaryá irávéuen b'elyesbltéqt kért'. nert az M[sZ elnciksége !9z+. éY1 december
ro-en tartott tiiésen a bekezdést a kcjvetkez szovegezéqlgo f ogadta el!
;.q ie"ií-tarcsá'"t \974-ben a7, olszágos P"jtoFságon 3 TTT. helyet vlvta..Fil meIy-uI?9:
.éoy-Áiért-iá-oiv"naátes, mert a c-<a!at ta[;a1 z mnel 1fJu-<ágÍ versenyz k és ez a tény
J iiv re nézye blzta ' 

n 
Szerkeszt

ffi

llorváth l(ornel: Smkgdno ielentesg

Í rvívÓink lranniaurslági táh0rouásárol

Ez év fgbruáJ 21-ér lnalult eI innár h8lBgdlzbe! frslclaorszá81 odz tábotozáBi8 8z s
k1sata}d féÍfl rvlv cg8p8t' 8ne\ret 8z }nrsz el! kBéga kiJelijlt. Á csapat t8gJ8Í! Kovács
Ía vá!' czakke]- Ístvá!' Pap Jen ' orcry Gytirry' Denény láEzl é8 Kovács Gyula.

224B reeg]eL élkez lilk neg Pár1zeba. A FrancÍa YIv sziivetBé8 negbl!áaá.b I J8cqueB
Donlaalleu' a válogatott yeze eclz Je fogsdott be!!ij'!ket' éa kiir'iiIte' hogy r gtiin a
Duval-kup8 veIsé!_y Brllheb/ére uesriink' ne.rt a veraely nar fo]'Ylk ég azon a Esryalok ls
rész veszDek. /Á verseny ré8zlete1t netl lziik' nett szt t. é\L 1.6zá.nulkbg! nfu ki'ziil-
iik. Á szerk./

Másnsp Ma1tro DoDlaalleu-vel EegbeÁzéltiik a hé hetes edz tábor terveze ét. Elbelyez-
kedégi.i.!k a v1!oe!!eB-l erd b9!t Párízs ki.ilváÍosÁb8! e1toÍiil Fralcia Teat!6Ye]-ési F -L8kolába! 

^ 
s/ t rtéEt. Itlután a vÍY teteo és a szál]_á'8unk gzonos épiiletbe! volt' EÍn-

donn8pí tevékelyBégiilket oz laryba! ng8kijlly 1tette. !élsl tt - délutá! kiizijs edzésoket
fotryt ttulk a francla válo88tott ta&tglv l. Á speclá11e Bzaklal nulka Eellett klegéBzi-
tétképpe! rend Ikezéaii!kr e ál1t uszoda, 8tlét1ka1 pá1y8 

' 
l8balgrug pá\ye 

' 
teDísz pálya.

TijbbsziiÍ éltiink 1s ezekk l a lebet Bégekksl.

Fe lké8 z iiléB iilket az ealz táboro'áa 1deje alatt Dolladieul couttl1lat és ordenek
neB erek szgkE'8l taDácBokk8l' reldszere8 Í8koláztatáseal !aslba! el seg1tették. 

^z 
ed,z -tábor es/ba!Eu8á8át gzla1 oldották.fel' ho6/ a váJoÁk zpoltba! kiilt'lb 

' 
vlY klubok

terEelbe látoBattulk el. EglleE' B éB baBzloa !8pokat lt ttiink a hlreB Rac1!g c'tubba!,
a cercle lfl1ite!-be!' Fonte!ableu-ba! ' trÍe lu.n_be!: Ezekbe! a telnekbeD kiiziis edzéBekett'ílletvo b8rá gágo6 nérk !éBeket vivtulk vgndéglÁt .Í! kkal. 16r a soron k ,tretkez lasr
Bo! eI {up8 v rso[y!é optÍnÁl1ts! felké8z iiltiilk. /A verseuy grednényeít nár ktiz 1t L.
Ézerk./ s8J!álatos' hosl oz8kke1 8 kiizépdiint beD nen tatália neg az'er szakos8! v1v Paule1lglazelé . Eí68é8ét 8aJná1h8tJuk' nert egész tl8p !asron J l YÍvott' dtilt t érateEelt
v01!á. Rsn81l8ta II. voltl Kovéc8 Is vá! !eE tudt8 az el nérk zéseke! lyBJtott Das/azetii
foruáJát a diint re 18 átne!te!Í. TaIál az els , balszerencsésg! elYesztétt sssz Fiul-Iel szenben YÍtto eI 8z es6lyét é8 a kedvét. A verseny vé8ii1 8z egész oap klvál an v1v
chrlÁtÍ8! Noer nyette. Yersenyzésére Jellenz ' hoEy Dá]á rIncs asei ' anehrben Yesztéareáll. Íyernl tuqott 

't4-r 
1r 2z4-r L, s t lt4-r 1 is. Kovács erzeL az 

_er'edEé!ryel a t t
Yllág-kupá'bal foel Biigii t a II. belygr ál1l

1 Bolnel Kup8 befeJéztével lérkéz iílk k zel hájolhe es kiilriiu 1 t8rt zkodágulk vé-gére. áspap' !Á'cÍue' 10-é! lnalulturk baz8. lz edz tábotozá8 {\re! fotD.áb8! lasro! hasz-
!os é6 naBro! élvezetee vol . Kt'Bz !et é! e 8z ille ékaaeklek. riiltj!iise! sok k izi'net af.rslclg nestetokDok' sklkt I sEaklaÍ vo!8lo! ren8eteg éttéka8 B g1t6éget kaptulk.



Europa-Kupa versenyei

FERFI TOR
Pfu1zs, L975. nárclus v-9.

Az L9?5 BEK versenyen tI ország képvlseltette nagát a nult év1 baJqokcsapatával,
csupán Ftanc1aországot képvlselte két csapatt_a sokszoros baJnok CE de Mel n és a
Racing-Ctub de France. A iendez bLzottság a L2 ceapatot né8y C-copg"1"" osztotta az eI _
mér k zésok Lebonyol1ta-s a végett .

A csopoltbeos ztás a kovetkez voltr

4l-ssqPos!
Mos zkva
TauberbÍdcbofsh
London

Bajnokcsapatok

B/ csoport

CE de Melun
Vars
Ans zterdam

c,/ csgpor!

Raci.ng CIub
WeIls
Briissz oI

D csopqrt

Ü. D zsa
Bukarest
Sz fla

Á ceoportok kormérk zést vlvnak erymással, és az els két helypzett keriil a
csapa kozé g k1esés1 táblára. Á nagyar csapat cgopoItJában e]- sz r Sz f1a
mérk ztí.inkl

legJ obb
cBapa-nyolc

távaI

U.D zsa - Sz fla 9:1

Bukarest - Sz fia 9t4
Bukarest - U.D zsa 9t6

Szab Sándor )t Marton István 1t Sonod1 Tlajos 2 s
Szab lá-qz1 L g;y zelmet Bzerzett..

CE 9.e Metun qt6

|[os zkva _ '2 r Z

Az 1smerotlen feláll1tásban szerepl román csapat e1len Szab Í'ászL 1t Szab Sán-
dor L, Marton István L és Somodi lajos I ey zelmet szerzett. Mlután nem tudtuk rneg rlz-
ní vezet belyí.inket a csoporton betíil l atzel' a vereséggel azt 1s eI kell isnern1, hory
sajnogr 'jelenleg nlncs helytink Eur pa els négy 1egJobb csapata k zott.

Az eryenes kÍesés a kcivetkez képpen alakult t

CE de Melun 
I

Ta uberblschof sb.l

Vars
Bukarést

Racing-Club
U.D zsa

WelLs
Mos zkva

Yars _9i2

RagÍng ,C!ub 9i3

&$&*,
Moszkva 9r6

A sorsolás BzenzéLye Racing-Club-ot Jeliilte eIlenfeliinkiil.
Racing-Club de France - II.D zsa 9t4
Flanent 41 Noel és Rean 2-2, Safra lt i].letve Szab lá-"zl és Sonod1 TJatos 2-2,
Marton rs.tván és Szab Sándor 0-0 sl

Á naryar osapat ezzeL a vereeéggeI k1esett a tovább1 kiizdelenb ].. l[lndkét vereség-
ben az erednény reálls volt. Végerednényben a drjnt nérk zés Moszkva csapatának gy zel-
mét eredményezte1 telJesbn negérdenelten.

Gyarmat1 Béla
csapatve zet



Az A/ caoportban lefo]yt U*D zsa nérk zések részlete1l
U.D zsa - C,DIA' lausanne L7tT S1nonffy Ágnes 4 gY.l ReJt Ildtk 4 gy." Szo1-nokl Márla , 5r. és B nay IId1k 2 ry:-. íttetve

W1ld' Ylret és Senn 1-1, Rotherbach i: Ó ry.
II.D ZBa _ Thames london tOr6 szolnok1 -4t-Rejt ]-, -NyÍrI 2, S1nondfy I' ÍlletveÁger 1t Dudley 2' Mllner-Barry l' Ha1sted 0 gr.

Á,{ cEqport

U.D zea HIIN
Tb.anes I'. GBR
ZaaL Yisser N[,D
CDÁ laugann sUI

U.D zsa
ZaaL Vlsser

Brl gsoport

DÍnamo K. URs
Coblena DBR
Zlsca Brat.CSZ
Toronto cÁN

DÍnamo Kazan
Coblenr

C/ csoport
Steaua ROM
Rac1ng P. FRÁ
cszu Sofía BIIT.,
Havanna CIIB

Havanna
Steaua Bukarost

raJtnáI. Á rendez' ség az

/

D/ csoport

Scerma T. ITA
G.K.S.Katowlc POI
ÁSC W1en ÁUT
Teberan IRÁ

Á.S.c. W1en

Scerma Torlno

.nlnano 9t2

Á rTT-rr. helyért:
Steaua - Torino 9t7

, U.D z-qa - Zaal Vlseer

Á k1esésÍ táblán a lofolyt
Olub Scorma Torino 

I

Za aL YÍ-qs er Ans teraanl

L)r, BcJtí' 4'*Szolnok1, 
-S1monffy- 

és -R nay 1-1 Ü . r1lIetve Petrus 2, Sauerblr- 1, Sizoo- éÉ r,eínoérs

nérk zések a lri"í"z képet mu attákl

II.D zsa Budapest
Havanna

Steaua Bukarest
Coblenz

Dinano Kazan
Á.S.c. Wletr

Á k1esésÍ táb].án lefolyt
U.D zsa - Eavanna 816

U.D zsa - Scerna Tortno 9rZ

DLnamo Kazán - UrD zsa 9z2

lor lno 9 19

TJ.'D zsa._ 927

II.D zsa 816

Steaua 9lá

Dinamo 9l I*

Ptnano grZ

u.D z sa-nérk zések ré'qz lete1t
ReJt ,41_-Szolnok1^2r-Slmonf|y és B ngy l-l 8y. ll1obveFons és Üránga 2-21 

-Garc1a l- és Rodrtluez O"áy.
Szo1nok1 és SÍnonf{y 1-7-l BuJ_t 2, R nay L' 1lletveIrorenzonL ,, Cynernann 2i corrrno'és lfuÉrct tiá_Í-i-w.
T}Eop ova_7r.. {n!aE-e_vq, Pavlenko és GíIJazov a 2-2,llletve Rej 2' l{y t, S1monff} és Sz rnoni 0_0'ry.

v é.g e r e d n é ! y l 'I. DÍnano Kaaáa URs2, U.D zsa HUII
7. Steaua Bukarost ROIí
4n CIub Scerma Torlno ITll

Á csapato Maros1 PauLa veze e1 akÍ benyonása1r 1 a kovetkez ket nondot at

tvŐl rln
IIíÁB0SI PÁULAl+ lorlno, L975. nárclus 15-16.

Az idei BEK versenyen 16 nemzet baJnokcsapata Jelent neg a
eI uérk zéseket g kcjvetkez négy csoportban bonyolltotta lol -

Á nérk zésgk lebonyolltása után a kiivetkez csapatok Jutottak a nerye{dc5nt be, aholmár a kÍeséses rendgzel szabáIyat suerÍnt vÍvtak a cáapatoÉ.



llIgen szoIo-q mérk zést v1vtunk a torÍn 1akkaI, ak1krok c-qapatát az 1dén neger s1-totték a lenryolek váIogatott.v1v n JéveI, 'Cyn'ermanna1 és IrorenzonÍva1, akt eddíg nenszerepelt Tor1no csapatában. Á lányok ki.izd képes.qége nÍnden dlcsére et-negérdenol' mert
9?. 0199z..clapat náz 7t5 arányu-vozetésre-tett -qzert, amíkor a maryar csapát tagJaí ahátralév -néry. a5s?Ét. Teelyerték. Az utol*q, assz ba'i EÓnay Itdtk iak a ciapat í gs sy -zeLméb.ez J -tust kellett adnla' amonllylben vesz1t. De R nay nagab1ztos vtváisa1 4íI-r _

nyerte 8 kr1tlkus c-qijrtét.

Á don mérk zésre este 'f ra tájban keri.itt SoIr Ez a nérk zés a szoYJet- csapatnaryarányu 8y zeInéveI végz dC'tt. A 9l2-es erednény azonban mindenesetre t .rzot .-Á ma-
sya{ csapat veresége éI1enére nen Játszott 9lya! alárendelt szerepet, mÍnt an'ÍLyet az
eredmény tqt9t. _4- qzovJet csapatnak--négy-4t} ar-ányu gy zolrne _vott' eitek1ntve att I, hogySzolnok1 Mária GlIjazoya eILen1 és Nyírt T1ona Kn1azeyá eIlen1 mérÉ zé-sét a zsiirlelncjk
tévedése1 m1att vesztette eL.rl

Á Bv$Ü

Itrt

PÁ nBAJT nÜ$APATA

BAJN0KI uÍ['lnt[{B VAilTH BBK
Heldenhelm, L975. ápr1lls 4'

Á XV. alkaLommaL megrendezebt Párbajt r_BaJnokc-qgpatok Eur pa Kupa ''OOIIPE D'E'tIRoPEll
kiizdelme1t a He1denhe1ner Sportbund áprll1-s 4_5-én Heidenhelnben ninden el1s-
merést megérdeml en rendezett neg.

Á nénetr de ki.ilon sen a belyl eaJt ltépes riportokban, részletosen boszámolt a naw
esenényr 1' Naryon nagy reményt ftiztek az edd1g1 nagy nemzetkcjz1 egyéni Yersenyeken kt_
vá1 eredményeket elért és majdnem az egész NSZK váIogatottJával eg_yen1 NszK bajnok
TauberbÍ-ocbofsb'ein vég.< gy zelnéhez. Egy Iap f c1ne 1gy bangzottl 'tD1e Magyaren baben
starke Konkulvenzrf - a magraroknak er -q ellenfelei Losznek.

Á D.T. - R.Mercler, P*Gnaíet, a Wiirtenbergt Ylv Szovet-qé6 oln ke, Nedoczky T'ászL
dI. é_q W.G. Dieffenbach a Szovetség alelnoke - a negjelent husz nomzet baJnokcsapatát és
a yendez beidenbe1nL csapatot az elrrrult évi végorednény flryelenbe vételéveI 7 hfumas
csoportba osztotta' A csoportokb I az els kett q l6_os dlrekt táblara korlllt; aboI a
résztvev csapatok a kornérk zés eredményeínek értékeIése után uJ rangszá.not kaptak'

Á -<oÍg szeszélrye f olytán az Á--o-qoportba níndJfut két esélyes csapatt a tavaIy1
gy ztes Bvsc és az elnult évben 14.-nek végzott Stockholtr csapata ker[ilt'

A/
Budapes - BVSC
Stockb.oln - DJurgardens
Tzmir-Hava Giicii

D/
ParÍs - Universíte
Copenhaven-Dans k Faegte
WÍen-He eressv ere ln

BVSC - IZMIR L4t2
BVSC - STOCKI{OIM 9s6

B/
Sion-Societe DtEscr ime
He 1d en be í-n-S por tb und
Skopje - Babotnlcki

E/
Mos zkau-ZSzu
luxenburg-Spora
T.london - PolÍtechníc

c/
Ta ub erb ls c hof s heIn-CLIIB
Br uxe Ile-q -Ge nd aln er 1 e
Sof1a - ÁkademÍk

E/
Katowlce - G rnicziy
Olonouc - Dukla
Bukarest - Steaua

G/
Mllano - Glardino
0s1o - Wgdit
He1sÍnkl - Míekka-M1ehet

Az ltA't csoportban eLért InrSc erednényokt

Erd s S.; Pap 4-4, Erd s G'r Nedeczky
Erd s S; ,, dr.Fenyvesl, ?apr Erd s G.

1-' s.
2-2 gr.

a dlrekt táblán.Az erodnények ijsszes1tése után a BVSC a 4-es langBzánot nyerte eL



Slon

Bukarest
Lond on

Katowlce
Budapest

Tauberb.
Wlen

S fla
Par ls

MíIano
StockhoLn.

Slon

0s tÓ 9 t,0

Blikareqt 9l ?

Budapest 914

Tauberbs 9r7

Parls 9r4

osl 8!F

Budapest 8tJ

Tauberb+ 9t5

Mosu kl/a ,9 t2

BqdaPest,9ta

Moszkva 9r6

ludaPest_ 7 r7
' 64;64

He1denb.eínl
osr l

Mos zkva

StockFoIn 8:f

Mos zkva

Á BVSO eredményel a direk táblánt

BVSO * Katowice
BVSC - Bukarest
BVSC * OsL

9s1 Dr,Fenyvesl, Pap 1-)t Erd -q G, 2, Erd s Sr I gy.
821 Dr.Fenyvesl, Erd s S., Papr Erd s G. 2-.2 gr.
9t'1 Dr.Fenyvesl-, Pap )4, Erd ,q G. 2, Erd s S. L ry.

Bvso - zsEÁ 7|7 /6+z64/
Dr.tr'enJrveBl - ModzoleYsk{ 5t4
.! dijn t61á}ko! batalnss kiiudelnet houo t' a két c8apst 8 páibajt rvÍvás szépségeít

vo!ultattE fel a k ze1 bárom Iaho6suat talt 
' 

BÍ!de! elképzelést feliilnril iÉ6aLnas ta-
táIko.z ba!. Á Rau Ealle telt háza uozdu16tle!uI figyelte a yáI ozatos éB leEoa vetélke-
déBt. Á kiiz nség telJ68 ne8elé8ede t8é8geI távozott' uert párbsjt rvívást' r1ási kiiz-
deluet' vást' noccs-lullt és ery t8lál8toD m l végs fir zelnet láthatott.

Az éteJé! a BzovJet Y1Y k ,tl-re elhli.ztak.

Modzol vek1-Erd s G. 5t4, Erd s S.-Do!1! 5rr, turkom-. zklj-dr. Felyves i 5!tr'
Pap-K!1ss 5:5i Modzol vskl-Erd s S. 5r4.

Á Pgp*KrlBs cs rtébgn t rtént 8z e&IetIeD váÁ. Á Bvsc szerllt Psp átt91 bevitt
ry ztes talále .szabá\Io8 vol!. Á vezet blr ' G!eie!' rneg íe 1téIte. Ezt kijvet leg az
id méÍ kija lte' hogy a taláIat ez ld lejárta utá! tijrtént' me\ret jetzett' a Yez t
bÍr aEolba! ézt leE vet e éBzre. Á DT bosszas vÍta utá! 9z vást elutgEltottai nert 9
Pap á!tá1 2l2 á1195!á1 bevÍ t találatot Íkételq|l-nek n'ln s1tette. Isr a csijlte kett s ve-
rgségkélt keriilt á táblága.

Áz vás elb z dáEa 8 Bvsc viv Ínah kedvezett' esrEáB után 4 8y zelnet Bzereutek!
E:rd B G.-lukom.szkíJ 5tI' Pap-Don1D 5!4' dI .TelJrves l-KJ lee ,lr, P.rd B s.-lukonszkÍj
5to. Áz áIIáa 5l' a BYsc Javárg.

Ezutá! lgné s szovjet Ylv k k vetkeztek! Modzolevek1-P8p 5to' Kr1sg- rd s G. 5s1.
Don1!-dr.FeDJrves1 514. 6t4 g zsKÁ JaTára. Pap ezután k1e5lenll ettt Pap-lukoDs zkIi 5|4.
Az állás 6t6l

' Á kiiYetkez t8lálkor ! Eral B s.-K!18s h8t81rBss kiizdeleE a JaYáb t. A c8iirte ktizbe!
&rlBB es/ Ierohs! tánadásnál sza1t mortáIéval riipiilt te a naBaEltott páÁtr l! R vld
ápolás után fo\rtgt dott 8 verg ly'Erd s s. áIlott kijzelebb a gy zelenhez, de Yé8gzetiil
kett 8 yereBég lebt az eredEény' Az á1IáÁ vá1 ou9t18nu1 6t6.



Dr. Fenyvesr az addlg veretren,legjgpb s rgvlet v1-v va1, Modzorevskj-ver keriilt szem-
be. 4z2_re ve'"l"til ** E";i kbáÁ ereíttto a végé _gy zolnei. Do négFep'..ory k1s neg-
ineás és csax_i;4:;; ues'aá it-_; "eo"t". Ir6-{.a-a BÍBc vezet!l Két'-kett -q veresrág szg-
;;Bái !'táiiio, va jon niryán 

-á iuiar"taráhy?' 9{oI!-'zá.motá'q l rnéa a legearszerlibb ssze-
áo*t is t bb;Lai- ÉáÍrutt" eIvégezni, az izga1on tet fokán.

Erd s Gábornak az utols c-q rtében 4 találatot kellett bevÍnn1e, hogy a BVSC nyerJo
a Kupát. 1 taIáIat esetén neccs-nulla van'

Nem j t kezd dlk, Donln már 4r I aránylar .yezet", Mlndennek véger Dgtr tudJuk meg1sné-
teln1 tavalyl gy'nelniinket.--nJ-mégsen, á Lovetkez pl1Ianat ery kÍs'ronénysugárt JeIen-
tett a magyaI Táuo"nak: nráoÁ_nevTtt ery találato!r-'?r4-re alátult a beJyzet. Még fet
sem ocsudtunk, 

-;í;a-; két Íu'p" egyszeiro gyulladt'kÍ, 5t)-ra gy zijtt Don1n. Moccs-nullar

Á két csapatnak bor1tékoln1 kellett a Yégleegg e{eqgpP{t.u}9ijnt csortére felátl
két viv nevét. Á BvSc resnayjr Brao* S. mete[tt tt. A tobbiek koriilveszlk és tabácsok_
[;i iaiJáÉ-eI. A hangosbu*'ero bemondta a két'kiizd feletl a ZSKÁ yészéroL az egésu ver-
seny alatt egészen kimagasrolo'^át- nyr1Jtott Modzolovsklt' a BYSC részér' l dr. Fen;rves1
Cs abát l

A néz téren néna cs nd. Kezdetét vette az Eur pa Kupát éIdiint utols csorte.
Modzolevsk1 2to-ra vezetett, de Fenyvesi a t Ie ry9gÁzokott sz1v ssqs"} 9l ktizden1 tu-
dá-qs aL 5l4-re megnyerte g 

"Á,;rtet, 
á BvSc sorrendbén mfuod1k BEK gy zeln'ét.

NEMZETKOZI VERSENYEK
foRDAsI ILDTKÓ GIŐZÖTT ToRIEÓE4N-4Z_TDEr RTINI-\TEBSNIrMTI

[orln , L975' márc1us 16.

I. Tordasi Itdik HIIN 4
2. Dumont Brlglt o FRA 4
). Sidorova Valentlna URS )
4. Belova Elena URS 2
5. Urban-oka Cr Ístlna POtr I
6. Pavlenko Trlna URS 1

TordaeÍ - Dumont 4l'?

S.
tt

T
tt
r.!

il

I{oltverseny 8z eIs belyértl

Á dont nérk zések tabelIáJat

Sld orova
L'UMOIIE

Urbans ka

Pav Ienko
BeIqva
Tordasl

TIRS

FRÁ
POT,

URg
uRs
HUN

x4
1x
44
44
44
IO

20
,1
Xt+
,x
+2
OI

04
14
)4
44
x,
4X

7 w,
4tt
rrt
rtl
2rt
4'

205 versenyz n Jelent meg 9u |qel Martinl Tr feáért kl1rt Yelsenyen' k zottiik 9

'"*"a".'l,z erÁ$"io;duÍot mlnd á g sikerosen vette, a másod1kban k1osett Maros mgsdg és
sif;".,iiiy-Ág;&; ; náryeorx toraui t jelent nyotrcáddiiolQuql .eqott k1 B b1s.IIdik ée
R;;y-IiaíEo'-á ougy;áoi'otou"o hárnai estek-kil ReJ! 1tdlk t T?9?9{ Kataltn és Nyirl_
iÍ;"á, 'íÉ á'tozop bnt ben Szolnok1 uÁrla vérzett é1. Tordast IIdlk ..na.ryBzey ii. sry9re}Pe

'*Ír"tt-É'drÚno""o'á 
két flata1 vlv n nk orednénye okozott osztatlan r met a viv korok-

b;;. Szo1nokl hot versonyt vlvott Dumonttal és Pa'''ugI --a diint beJutásért. Á neryed-
áontoueo nálto csoportjában alulnaradt Pav]--e_n\p !$s és I anglarott1vat ITA szemben1-
;;-;J-staoi v"-é;'t"i;írle-taI szonbon és tryril Ilgna a kér dijnt sseI, Dunontta1 és

Éeiov-ávat uoe'b.n. Euek az eredmények blztat ak n í t rvtvfuunk jelenlegl áIIapotát 1I-
let en.
10



Á üs!tt!1 Ilterlat1olal Club és a Federatiole rüal1ena sch6r4a roldezéEében 1966
óta reldozlk folysngtosa! ezt a vereeryt 8z olaszokr és ez imEájr a dlj h8rnsdÍk ki1rása.
.a'z elBó k11ráab8! g d1j8ü GoÍokhova Gallna nyorte nág. L966-L97o közötü eléIt s1kere1voI.
Á násodÍk kllrá-Bba! Be1ova E1eD8 lett a dÍJlJrgrtes' niutá! r9?L ég L974 között kéüBzerls 8yőzött s DasI vgrseEybe!. Áz ÍdéÍ versery 8 hginad1k kÍirás első velBeDyo és llye!
Yere€nyt nasrar Yerserryző nég nea nyert' caak értékes he1yezé6hez Juüott 1974-be! BóbiB
Ild1kó é-s üaros MagdE' L972-beB RóEay..Tld1!ó' 197o-be_D ReJtő lldikó. Mé8 régebbe! Gulá.csyMárÍa' líaroB1 P9u1a éE sákov1cs!é Dönölki !td1a 1rta be levét s BJ.őzte8ék közé.

K1ell Kálnán

XXII.'tHeidenhelner PokaLtl nemzetkoz1 egén1 párbajt rvelsenY

Heidenbelm INSZK/ L975. ápríIis 5-6

l. Rolf Edling SVI
2. Gerd Opgeqorth DBR

í: $l{"fli[Eií"" Bíi
. Á II. belyért b'olwerBely volt' anelyet opgenorth nyext neg 5!2 arárybg!.
. Áz v-vIII. áelyezettek rangaorolása:

5. Spigliev trolcza Islry Pol
6.. X1nar Beiorstettel DBR
7. B. Nagy Pá1 ]N

B. Nary PáI jo vrvassal, bl;::::"T:ff:': ..-"" -*:::, táblá]ra' ahol els elle!-
feIo a svéd Eiigstr n volt. Kítiin ellerfelét va1 sfuga1 1ehengelelte I-0!2 ará! rbaD.
L 12 kazo|t Pap Jen<ít kapta ellelfeliil. tr'1atalos leldiilettel t 1s lery zte 10!B axá!y-
bs!. Ts/ jutott a legJobb 16 k zé' ab.ol egy eddig iBneretle! flslcí8 viv , Ducbene volt
az ellelfelg' I'ijl tto 18' diadaluaskodott Nary PáI 1o38 aránybar. Itt kapt8 ellelfelének
a svájcl Guy EvoquoE olYostaDb.allBat t' aki az 1dén oár Iészese volt a uilan Í spreafíco-
versely dij!t jé!ek' é8 Pár1zsba!' a RolEel-eloléLverBonJen is e8észen a k zépdijlt Íg ju-
tott. -& lendi.ilebes flstal 8'váJc1 vlv vaI szelbe! Nary Pál nen tudta bebizoryit8D1 f lé-
nyét, és Io!4 arályb8n Yesztoskélt baryt8 el e pásbot' de enDek elle!ére a v1lág legjobb
epée-v1v l kiiz tt e1érE Dyolced1k helyezése eI1sneré6re nélt .

A.verse!ye! 11 naryar párbBjt rviY Jelelt neg a rajtnál. Áz eIs fordul b l e1lden
nagler vlv továbbJutott. A ussodík fordul volt a krltlkus. Innen csak hata! keriittek
tovább a 6o-as kÍesé81 táblérra ' amelyet kÍegészÍtettek a 4 legJobb Índex_szánu verBerry-
z YeI. Iry aok kelleaetleD neglepe ésbe! volt részii!k. legn8ryobb negtepei'ést Kulcsárszeleztg' ak1nek Jelenleg1 erejéb l csak 1 g| zeLeEre tellett' anÍ kévésnek bÍzolyult a
továbbJ utá-shoz. Haso!1 aors!a Jutott Erd s sáldor ls' 8kinek te1jes itményé!é1 szé41tá8ba
ke1I voD!1'.b'ogy-e verseEy-el t k zvetleliil végigv1v_ba az eÍ s BÍK Eur pa Kupa-versenyt'
aB'1!ek kijYetkeztébe! fáradt éB nereli volt. Kolczolay ErD is a kieBés soÍaárs iutott a' -

krtttkuB ]'I. fordul bsn. Eddigl J s1919p1ése utá! t bbet váJtulk t te. Tech!ÍÉábaE Eég
tové}bÍ fejl désre vs! sziiksé8e. Á ti'bbi k1esett Y1v képességeit ez a feladBt nál megl
haládt6.

á k1esés1 táblára kerÍjl 6 versenyz a kiivetkez ] B. Naqv Pál. dI. FenYvesl csabe.
schnttt Pál' Pap Jen , Pet T.ászI és dr. r riik Ferenc. Ezek-Ázerepléeér t t vetkez '
beBzánol t adj uk !

Á mergv és toglkátla! verselyk1iráE nÍatt tr'enJrvesÍt é8 schni tet páros1tották.
Feqrvea1 a csijrte elejé! 4-5 taláIattal vezetett' de aztán !áls is jelántkezett az el: z'
BEK-veleoDy fá]radtgágs' a cB rte oásod1k felébe! schE1tt Isgsa! feI r t e FeDyvesi k1-Eertiltsé8ét és 10;8 arályban lery zte az ol1[piai baJlokot.

Tijrijk Ferelc ellenfele sz an8o1 Bou.rle Yo1t' aktt 1 10!7 arányban szelved tt veIe-
Eéget-. Pet lá8z1 els ellepfele a kleséses-réeibe! a -q'váJc1 schu h8leckÍ' akit j vi-vá'esal 1017 arálybaD gy z tt le' Pap Jen pedÍg g lelbyel Plepkowsklt ry zie Io 1 18-ra.TáI s 1e8Jobb ,2.k: z' tt a 6 na&Ier v1v Ieolvadt 4-re;'B' Na8y é8 Papr l Eár sz Itgo'
nég Pet 'és scb_Eitt Borsé! l kell negenlékez!1. sobn1 t Fenyvée1 f l tt aratott gy zétneutá! a kés bb d ! be keri.ilt Gerd 0pge!orth-taI keriílt szente, aklt l lO:7 arány 

_ 
veresé-

8et azelvedett' l6t klesett. Pet azo!b8! a nés1k EYequozt k8pt8 elleEfeliil. gkit Darykiizde1eo utá! -_ J _ 
techD íka 1--é6 t9ktika-1 Ee8oIdásokka1 - 10t9- rá!Jba! 1e5r6ziitt, 1gíbe-jY!9tt 9le8Jobb 16 ktizé' B.Nag8yál esri.it . Pet ekkor s kéts zeres 

_ 

ví lágbíJnotot, níItEdl1nget kapt pattleriil. Pet lesr ki.izdelembe!' kijzvetlen a v1v -1d 1 '.iáita elijtte8ye!IÍtott 9t9-re' és s vIv -id lojájrta utáB ery találstts1 k8pott k1 á vÍIágbeJnokt l.

rr
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A ver:.t:n;.'n ;i,,j.e:',l;-'-'; &:naí-_al "rvor<iirdcittség v ezet'Jeként Yass Imre mesteredz ls,
akl a kOVe r;:<*,t- 4.i';l;[:: -:):: i; ad jri a Vef Benyf lt

r|Á na.qYi:: vorsea;vz k telJes1tnényét auluna-sunnárum ryengének ke]_1 mln slten1, ha az
e]-nuIt évekhez viszon-.rÍtJuk. A Yer-qeny tiif,rijzte az utols olinpla után k1alakul nemzet-
k z1 er vlszoo-vo'xat és azokat a trjrekvéseket, amelyek a MontreaI_Í oI1nptára tcjrtén
feIkészuLés jegyében folyanatban vannak. Kt kell emolnÍ a no-qt 1ezaJlott eryén1 és csa-
patversen;t éitéketésénéI elg -qorban a vÍlágbajnok.qvéd' szoYJet és NSZK csapatát' aneIy
1tt Ís uJabb er ket tudott felvonultatn1' uJ1taní tud a sváJct és ta1án rnég a francia
csapat tg. RenéIJtík, bory a v1szonylag ryongébb f pr bák ritán j lesz az e1 adáBln

K1ell Kálnán
*

DURKÓ ETtrLEr

I,[e mze tk ozi Budapest Bajnokságok 197
Négy napon keresztiil ismét bábeli nyeIvzavart 1 volt b.angos'a Játékcsarnokr a Bud'a-

pest1 Viv Szovetség tartotta az lmná_r hagyományossá vált NenretkcjzÍ Budapest BaJnoksá-
gokat. Bá-r Budapest Bajnokságokat nagyon rég ta rendeztink - nen'zetk z1 gzln on eÉ ceak
az otodlk volt. rurp4Qq jeIent sé$e vo1t azonban 8Zs bory egybeesett felezabadu]-ásunk
bárm'1ncad1k évf or d uI jáva I.

t97t-ben voIt eIs 1zben-a Yerseny nenzetkoz1-. Ez évben nég kevés. ktiEi']_d1 verseryz
vett rajta résztt mlndcjs-qze ,2 t' " Mogdupláz dott e% a szá.u a k vetkez évre' naJd L97r*
ban márr tobb nint t00 f érezte sziikségét annak, b.ogy eIJ JJ n verseiryllnkre.-L974-ben
L25 f , ez évben pedlg az alább1 táblázat szer1nt1 nego-<zlásban vettek yészt Ídegenek.

Tr Párbaj t r Kard N í t r Összeeen

Kiitf 1dÍek
AIg1r
ÁngIla
Ausztrla
Áus ztrá1Ía
net!1un
Kuba
Cgeb-qz Iovákia
Franc ia ors z ág
Jugo-sz lávÍa
trengyelország
NDK
Román1a
Sv édors z ág

14" SzovJetunÍ
Öss zesen r

Be, lfoldlek
Öss zesen t

;
5
1

)
1

?

8
l_

1
4
2
z

4

IO

1

I
5

;
5
1
I

1
1
B
I
I

22
B

L'
I,J2,

L8
L2
I

;
7

1
,
6

2

40

,
tr

1

,2

5L

J2

48 5L

28

44

112

L9+

Összes 1ndu1 l 88 81 8' 72 ,26 t

siirg Bs! hozzá. kell te!!eE' ho&I a kiÍlf 1d19k'6t tok1ltve a! aatott s!ánok E'lt Ben
Jeleltenek -' b1szen Den a leBer aébb.v1v k Jilttek 1. Két8é8te1o!ii! sYéalorB'ág Bzér9-pelt a le geledBényesebbe! 

' 
akl 1 f t kiildijt c8upán -r.az 7é Eeglyertg 8 ! í rt. Er scsopattgl j tt k a fralc1ák' le8elábbtg !6l t rbe!. suoYJetull . le!ffirelorgzác éB Boué"nla

0ásod1k vonalát kLiIdte el. TeIJ98e!_táYo} neradtak a Yerselyt 1'az oIbszoh, p d1g t rben
haryonáDyos an J I szoktak azerepeh1.

Á!Dál ér ékeBebb feIv1láioB1tást nyerb.gtLi!k 9 belf td1 1Ddul k szá.náb 1. Moldhat!á.uk.
ninden els oeztályu versenyz euDdult' ak1 szá'E1t - klYéve 8 Bériilt gr tot. Kulcsár!ég t rY1vásb9n is negpr báIko zot 

' 
n'éghozzá elég erednéryeBen. Áz éi(yosiiletek LnduI Í!8kszálns eryli t8l Jelenthet1 az esresiilet pluanattry1 er sséEét, rangsoíát, b'i8ze! kb. !ryiele os ztá\ru velsenyz Te1 reldelkezlk' gBe!!v1! iltnut8ttu Dk. 'Fo$riernenáu ként ís ren k ]képet 8d ez az iigszeáI11tás arr l' ..hgsy.-bol gyelge 8z eryesiilet, hot kellené nég er a1-te!í. trtr1nt látJuk' há:oE nary egyesii)'etilnk !ándelkoz1k n'1nd a régy fesrTerDeEbei kall

szánu eIs oeztá\ru versenyz veli al II.D zsa, 8 EolYéd éB a BvBo.--
t2



I

I

A vorBenJrek * o&/ s lyos f 8yeloeze 1e!8égt 1 elüekÍntvo * a le8na8yobb -reBdbe!foIyt8k Ie.'Yásk'os máglepotés 18 b ven akailt, ezekre EaJd 8 résrletes taglalásnáI érek
kÍ.-.A f btrá}, a rendáz áB teboDyol1t gáÍd8 elJes nértékben Yégig uÍa volt 8 Y6rseDy-
nek' ég a szokott preo1z1iás6a1 Iá ta el nuEkáJát.

ldlld a Désr fesrvelleuDé1 aEo!og lebolJro]_1!ásl Ie!dszelt alka]'naztulk' 16 lqB9port-
t81 kezd iik. 0á'1yb l'togábbEe! 1-1 f ; Az áIIY8 B8radt 48 vív t lyolc h8to o opoltba
oaztotta az'lrde*, 1!!e! továbbÍíehetett 4-4 f . 

^ 
r2 f B legyedd Dt 8 c8oportba! zaJIott

le. de 1tt náÍ !éÍcy s cBopoÍtok YÓItak. Ez volt a 'rráz s|' foldul - ltt vétzett é1 sok
neíes vergeryz . áiszen cÁoportonként ce9k k tt E't! B1 h6tte magát a kijvetkez fordu1 rg
- azaz á1Il a' naig<tt n1nd ssie t6 f . Á !égy Dégyeg kijzépd lt b l 8 f keriilt 8 dii! be -
a szabálYos hatt8t ellenLétsaen. ázért ryolc' n1Yel a YerEeny e6/ tt81 tájékoz at ver-
sery ls iolt, ls/ a korábbi táJékoztat iersenyekkol azo!og pontazánot kellett.bÍzto81t8-
!1 eryeB he\rezetteknek..

El te kgll né8 bocsáJtalon' ho&. EÍld a !égy Versenylapo! a negJelolt killf ldl Yer-
spryz k éÁ Yezet k leE szlltébb ![e8elég d éÁ Liket feJezték k1 a versely roldezés6vs1 éB
Icbonyolttá8 áYa 1 kspcgolstbaE. Tehstték lsr hiszeB a telJeB velseryo-led!ély q ke iikben
Yolt' Eíré a vergenJrg k fel ltti Ek dtek. . .

' EzQkt]tá! lássuk a tr gy fegyverlonet' ki.ilii!-kii1ti! .

FÉR31 R - L9?5. \áraI\B ?2.

88 índul . E b1rákt dr. Felksy Áldrás éB dr. Baltbazár L8Jo8 - íge! kívá1 8! és 8iir-
diiléke!_J/6! látt .k eI feladatuk8t. Á halmadÍk f blr nlld a négy vorsenye! MuÍaL Á! aI' s
Bvsz 61Daike' abÍ iEkább - beosztá..álak negfelel en - a kiiut'ld1 ver8elyz kkel foglalko-
!ott' s c8gk qE esetlege8 prob1éná}ná1 l pet k zbo.

Áz els fordul baE no! Yolt neglepetéa' hacsak soltt ég Ballg klesését Detr tekíntJiikg!!ak. l[1!de!e8etre soltlt s kii!épdij!t ro íB eBé\realek tertottuk' nég ebben 8 eez !ybe!
lB. Uryancaak s 1u'á-! zaJlot }e 8 Eágod1k fordul 1s' ahol a D zsá's szob láasl ' vala-
n1nt 0!cr' kleBése s!álltott vár8tls! eeenéuynok.

Á b8rnadík foralul ba! aztán elkezd dtek 9 vaskosabb k1eBéseks kl9sett e szovjet
vllágklásszls SztankovÍcs, néghozEá ry zeten nélklill /TaoutÍ Je! éB holfitáJsa, Ísalov
ver é kÍ,/' dg kÍeEett K8nut1 T,ész t Ia /d fIatll Kon8 bltg i.it tte el a továboJutást l/j
9zolklYlil a lasron tehetaégea cBoh8zlovák KoukgI' a kelet!éuet Pfetffer ,/czekkell81 és
fiÍ9ttonÉal ketiilt esr caoportba áu lndox szeszélye f obtáo/, valanlnt b cslit nondott a
klizdéteElek két fíatalunk lsr sonodl és x zgaYárl. Ezenklviil néB Yary b8t LliuiildÍ tine! 'lszÁI1t el.

.á k !épdi'[t 1. cEoportJába! 8iEá_o továbbJutot Papp ,]e! é8 a !éEe BaechBtaed .s8l!oB' k1os6tt cz8kkel - gy z lem nélkiil - ée sEakács' akl' E1után eIéB ce rya sz xt
sebet kapo t lábéra' v1sszalépn1 kéoyszeriilt. A náEodík cFopoÍt neglepeté8et kiesett
szgb sárdor /gyívelen !élkii1/ éB a szovjet I8akov. Továbbjutott YeretleDiil Koz1ejowski
,/Ieagyel/ és Eovács rs vá!. Á bgrnadÍk csoport YoI -a legBinább! toYábbnelt z ujra ifju-
EoIát é1 dr. E nutí' éa a szoEbgtbelyl Kon tlt8 - kleBett DeBély é8 a azov.jet Szqirnoi.
.Á !96r d1k cBoportbaD cs9k boltYerseBy dii! ijtt. YeIe 1e! iil toY ibne!t E er er ADK,/. r0ÍR
a nág1k háJon v1Y e$r b.elyért Eérk zijttr 1D!e! !Íartolnak 81keriilt a d nt bejutás a'VaYás
Kovács és a ceehsllovák s ep nek'ellenében.

Á d lt polt iitkoÍ keld' diitt. vtlá8klaBszÍs[nk' Ka[utt Je! uxalta a Eez 
'yt3 eryediil

egy ueglrgása volt! a német B8eob8t8edt*t l BzglYedett Yere8éget' de ez percig se ve-
FzélJ.ez et e els belyét. utols aÁsz ját l{a!to! elle! vÍvtas ha gy z, negnyerte a Ye!-
8e!yt' ha klkaps uJrs vlvlak b'oltverEenyt. Nos' gy z tt' ha lee 1s az eBész ! p nuta ott
lnpolá1 f lé!ryel.

Kijzlijn' a k ,rvj.vást tábtázatot l-qt

Haerter
dr. Kamutl
Papp Jen
Kov ács I.
Baechstaedt
KozÍejowsk1
Marton I.
Komatlts J.

x5551X2425 x r455x5 4 525512
55It+
5515

2 o ) 45141r555
5551x555, x 51o ) x 215 5 x

IJT.
I.
V.
YIT.
YTTI.
IV.II.
vr.

Á váIoget poltversely nlatt lldex8zeI negáll8pi ott továbbl solleldt
9. Dg! n{' 10. szakács' 1l' EovácE Gyr' 12' Czakkel' Ir' sznlrnoY' 14. s ep nék' 15. szabS., 16. IB koY.
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!ÁRBAJTŐR - I97r. r'áraíut 2r. Íédől d!' tr'enyvoBl csaba

a4 lÚduló. Első fordulóbali vaakoB neglepetést kleeett Oezürics' Yáloggtottunk eÍós-

"é""-"í il;;á" 
-rá""i ré.r" i Y1Yott kt-kt siszót ée - gluln€radü. Erre 8 goÍB!8 J[tott

ii[!i éaíái- ii '];-;;i;ré; loo"a'i utott. é1 8 toYábbJutáatól: KóröBi. Áz.angol ?8u1- ls
ííiJít_'ó"á"itl váremrnt " lóuú so's"" érdenes Forgáós .1g 

' -ak1bő1 1ger' k1vá1ó víYó le-
Á"ine. na ..lobbón tuitoa uralÉoánt 8z 1dege1!. R6!ge Iső kélt 'széko 

\y. Jutott a násodik k8-
il;;;;'_."i'-ó;át-á 1engyel Batbuxskl kiesését hózta neglépeüéslek"

Á h8rnad1k forduló bozts 8 1e8váJst1€lgbb erédnénytt a gyelge napot-klfogó ÍelyveÁ1
c""ual íi&"éov ueáojé, noitvérseiyteo alutngradü 8 róEá! Póilgrácz-oal ég 9 Dó'Fág
plioiér-" 

"á'üéo". 
Iti""éti Múekovsz$_ 1s. Ebben 8 fordutóba! raJ1ott 1e 'az_egész. régy - '

oJoói-soááp""t Bajloksá* usláii"; ieryo Ine zetlel sé8e! az I'Jpeét1 DózBá€ EoÍvátb T'ászLó
i!ááioÍ-iáéi"i.átá"i_" 

' 

-ii.;&.rsányer;; ísneletlen tango! séÍt6tt9 neg 8 Yerselyblrót.
TéÍnéBzetesen 

"zonna:" 
r'zariák a iersenybő1. ÍÍ$róben á I.egyo1o1 B1zottság döDt tlgJd.

Áz elBő középdöntő cBoportból slná! kieeett Kalczler - a náslk háron vtvó hottver-
.ervt_v1vott ery üebért. Eüber a szovJeü v1lág!a8yBáB' KllBBz blz oElult . IegJ obbr8k'
áá"",iioiá -áia ófrtáúi oset t nagr renényáégiilk, Fgpp'Je!ó é8 6 IoBán PoAgrácz. El kel1
i;.;;;i;. á;& -óu ópo'tot hozoüt összja Jors. Á Eáaoalk csopoltbó1 einá! továbbmeot
r'ió"a"'cÁ-uaos sá-ldor, riésótt rrrás ég € BzovJgt B1Lqv. Á barnadik ceoport.slkeÍüIt g

iáJ#J*áíu"áÉi- uövatú]útóii lnsetescu rorán és ropetkg c8epe11 versery4ó, skltő1 ez
i;3iláíE;á;;;;; i;ry;;;té;i róii. xreetet Petö éB tóbel. Á neryedlk csoport lenét rázós
,,^3í;'_ilj;;ó;i r'ilo éÉ á ázövjet DulajeY nyert Jogot a döltóböz -' kleBgtt válogatottulki
scbn1t! PáI és a osghse1oYák üulka.

A döDtő kéü k1eEelkedő vlvóegyén1ség barc8 volt' klktő1 elna!Bdt e-többi_résztaevő.
l'"i-t"-i-Á.ii"ii eviiitötte a syőzeÍúeket Kulcsá.r ée Kolczon€y' 9kl tsIá! éIete 1e8Jobb

"iírii"e."t"-ti._tÍüelv volt";ézní oindkottójiik vtvását, csodálaüoB tenpós zúrásslkat 
'..f,3r-.iptsi"t.jaÍkat' K;ttőJük ta1áLkoráEábó1 5t4-re KulcsáI k€rült kl_ugran 8yóztese!'

a.-iirr'iátn"í [inJrcvaeát É1hssz!álts Pongrácz é8 Eegverte ót. Iry holtveteeny algkult
k1 keütőiük i{ózött.-Ízt tuponátó fölénlyel' a fiat8l' Íge!-1ge! tehetBéges rÍoIczoDay
i;'á-;;;iü 'áÁ és e"zer kiharcolte a BüdaÉest BajnoÉa ó1uet. Nen gyózzük dicsér!1 nl!d-
íáiia liiÉ-" t.ra."at. oely örönnel töIthetto el azokeÍ, akÍk előtt nár a jullusl vllfubaJ-
nó*#-i"úu*. Er{íébké;t a dö!!ót véglg közvetltette a te1611z1ó ls' nely_€zt az adáat g

vi1ág6ajnokíá6 ii1ágítási fópIóbáJá!ak Bzá!t8. IJ&r tudon' te1Jes 6ÍkelreI'

Á föb1rákl szókely T1bor' d!. zékály Által é8 Mur8i Ántat - s 1u'á_u ' z ökke'ő!|entesen 
'klvátóa! oldották úeg fe18dgtuka t.

végül a döltő körvivásl táblázata!

Erd s S.
Kulcs átr Gy.
KoLc zonay E.
Kopetka B.
Kr lss
Duna jev
Pongrác z
Ángelescu

X
A

1
5
,
2
5
4

551r5x'4 , 2 2
5 x) 4 

'55x455 5 5 x 1
5515x751255rr54

15511155
5045X4
5x

VII.
II.
I.
YIII.
rv.
V.
III.
VT. Holtver-qeny s 5t)

Tovább! helyezésekt !. Pet , I0. Papp J', 11. T bel, L2. Jurka, L1. Bikov' 14.
Schnitt, L5. TL1ás, 16. KancZLeI.

KÁRD - L975. ápr1Ils 5,

véd : Gerevích PáI' Ez a Versenyszám volt talán a legkevésbé nÍy s' bár Mar t k1ve-
te1éveL az egés z maryal élgá:rda eI1náult. Összesen 81 .ler'gsnyz vetk z tt neki regge).-
nyoicxor, Az-eI-q t louIo taris hozot mellepetéstl. kiesett a frapcia T,efévre s a kelet-
német U1bricht. Ugyanerre a soIsra Jutott-a ma&rarok koziil a honvédo-s Walter és Szlávy'
A mfuodtk fordut Üán más1k éIversenyz nk is elbricsrLzottt Hammang séri.ilés nlatt vÍssza-
lépnt kényszeriilt' Itt esett kt dr"Ij[oravcg1k és Gulácsl Ferenc 1g.

A barnad1k forduI 1snét b veIkedett neglepetésekben. Á legfáj bb volt résziinkr 1
Kovácá Átt11a kiesése1 aklt a szovJet Gu-rzelnylko1 és 1naryal GerevÍch Gytjrry ij.t tt el
á tov"nlJutást I. Igei -qzépen vtvott vlszont Kormocz1.és.Tordgyl _váLam1nt a f Íatal Ged -
vár1. Má;1k neglepetés vott a kubai 0rt1z kieséser.aF1 nlnd ez ideig .re9o j t*szerepelt s
a rang-qoI nyol a,dik belyén jutott bo a forduI ba. A kuba1ak k ztil csak De la Torre jutott
tovább holWer-qenyben .

Lássuk a kozépdilnt ket' EI.q csoportb l slnán továbbnent és dijnt be kerÍ.iIt Korncjcz1
és Fr bl1cb, kiesett a kuba1 De Ia Torre és a szoYJet Koroloczk1J. Á másod1k csoport
kies i a két ktitf ldÍ voltt a -qzovJet GuszelnyÍkov és a kubal SaLazay. Innen dont be
káIiiii Kovács Taná-q /Igen j viva.ssaL/ és Torday, aki szintén veretlen volt,/erymás el-
I4



Ienl assz Jukat Ie sem kellett vlvnlak/. A harnadlk csoport. ngqfepel$: voltr hory.".J 
.

"á6"t-Éii;á 
_s;"páur-áonton" 

velekedte Tagá! a. v-é-d9 GerevÍcb PáI ne1le_tt -. 9]-T8n vlv kat
;;;"itoá-tí' ;1ni á szoYJet voIt.nagyvá1o{atott.Melry1kov é9, " 3?ryaT.Narybáz1"--Á-!e{e-etk ;;;p91i oí-ceaooá"1 és Gerev1cb-éytirgÍ quatÍftkárta nagá!r.klesott a rmán rtlka és
á-'"ry;i á".-rv"ry-zsg1t, aE1 egé|'Pgb ráfoeÉrit forgatta pengéjét. Eryébk nt e$r tuson
ásetf, tl Gerevi L Gyorry eIIen-v1vott assz Jában'

Á dtjnt ber két k1váI ságunk - Gerev1ch PáI és Xovács Tannás - 8rlnte kiiltin rorseny't
vlvtak, de a íépé;-eui.itáÍ_iE cerevlcbnek. Jijtt kl. Jobban, 9u 1nmáron bal& r!oll! 19

nogvédte a nuáábáÁt-bajnokl címet. Szepesi-b'arnad1k netv9. |s9n-k1váL tel$ont*'áqt qrta 
'ffi"Gerev1chcsáIádnás1kaarJának'Gyorrynekotod1kbo\rezése.

Á d nt korvlvás1 táblázatat

Gerevich ?'
Torday K.
Fr hllch P'
Kovács [.
Gerevlch Gy"
Ged váry I.
Szepesl L.
Korn czl Cs.

X'2
5x,5 5 x
521515554
,)t555

0211
55 45
5 455x 45 4
5x5422 X 5
5 5 4 x
,5I'

2 T.
I 1 VT.

O YTI.
2 TI.
1 V.
5 IV.,
4 III.x vTrr.

Továbbál 9, De Ia Torre, L0. Nilca, Il.MelnyÍkov, L2- dr.Nary ZE., L1" Nagybáz1' L4'
Guszelnylkovo L5, Korollczkyr 16. SaIazB!t

NŐI rŐR L975. áprills 6-án.

Á 1es!1v sabb Yelaenyr báI 8 legkeYesebb volt raJt aZ í!duI '' Úildo9gze 72 Í .
EI1!dutt áz egész naryer éi-nez rry, válenint e francla Dunont-Gapals' Deoaille' a svéd
Palt! é3 bég t bb ki'ilf ldl reves vetsenyz .

Az els fordul ueglepe!ése száJ8y k1e8_ése voIt' ak1t a BsI-be! Y!v fÍat8l aBel
el ett ki. Ebbe! a ford I bs! vérzott eI e Eonvédos Halmosi' a kubal Ü18Dga' valalllt s
D zsás Ealzer é8 Ny l. RaEgBor eIE Dunolt-Gapáis lett.

Á násodik fordul veBztesége''g nagya! Károlyfry ' a T oD.á! Tudose' a nénet lorelz'
betga Gr8lddean' kuba1 Garcia. RangelB ' 

Be8lepo étre, a 1en6ye1 ry ocz6!za lett.
MeR1!t c88k barEadÍk kaEyaÍ bozts s c811lagbullágt. Kiesett 8 lary faYorIt

Dema11Iá. a kub 1 RodI1ouez. a 8zov.iet Borotlylkovg, a nas/alok Ian8eIB Je: fsxoa' vela_
nÍnt Kovács Edl és DaE6;dy'- ho6/ csak g jelelt 8ebbeket er0liteeo. K1tiin e! vlvott nár
ltt ÍB Eecsey' a f1atal gVSc-e véisenyz . Mlnd ssze 5 tuEt kapott a poulbaD. Rejt
IId1k lak r0ég jobb8! nelt taLált nert mlld Esze csgk 4 tust kapott.

iássuk kijEolebbr l a k zépd lt t. Ets csoportb l remek vívással /Eíld ssze 1 tust
kgoottl/ EeJt éB a kuba1 Fons! keriiI 8 d nt be - sajnoB' k1eBett B bís ]Id1k és nel-
leite R uay. Á Eásodik csoportba! s 1roár gl ziitt P91r0 és 8 ezovJet Ársksja --s1nonffy
ne1lett klesett a leEByeI B]rsocza!za. Á harmedík cBopoÍl volt a legklegye!.s ulyo 

' 
ottabb:

s1ná] d lt be Jutott Í-oraaei éB s Bvsc-s Eecsey ,/Ísuét cs k 5 tust kapott,/ - kleEett 8
IeDgyel Bato! és a D gsás Eot1átb. Á leryedlk osoportba! holtYerBe4y alakuIt k1. szollokÍ
verátleniil alijBt be lutott. n É tte e* hetyért hárroar vlYtgk. Mlutá! 1ge! !a&I Ee81epe-
tésre 8 BYsc-s Vargá Marlánn Etldkét - elle!Íe lét stná'o lery zte' ijvé lett a d lt lyolc -
d1k h91ye. Kieset -a francta viY cslll8g DuEolt*G paÍs és a szo1,jet Kravcsuk! BÍav 

'trtrsrlan! t

Á d lt nagJron 1z8alÍa6an 8tgku1t. l{lután Paln kIkapott Eecsoyt l és yatgát I /|/
g fÍ8ta1 Hec8ey_lépett al nary esébeBlek' nlutá! csgk Rejt t l k8pott kl. Utols asz-
sz la nég hátrs Yo]-tt a u1ndijáslg, gÍ zeLÚeg szoLnokiTsl kellett vlTlis. Ea Ee8ver1 t'.
sinán Budapeet-b8Jlok. Ea k1tap: holtvexseryt Ylv ?aln-Eal. troB' s f1gtal ].á'!J/ p'1!de!t
beleadott! oár ]t0-ra Y9zetett szo1noki e1Ie! - háron ''neocslabdáJg' YoIt. Itt azolba!
kliitk z tt raJtg! 1degel nég len bírJáE az ekkors neBtelhelést. B'olnok1 [yugodt' tap sz_
talt vÍvésa gy zelen:e Beg1tette a D z8ás k1slálytt 4t'-ra velte Eecaey '

Iry hát b'o]-tvere'euy alakult k1 az els hevért EecBey é8 PalD k z tt. Itt 8ztá! a
gok évés tapBaztalat éÁ ru ln ry zed e]leskedettl 4t2-re !ye! PslE - éB azze]' v1BBzah *
dlto t8 L971-ban él sz r negBzerzg t' Egjd t8Ya]d/ Denallle-lek áto!8edgtt baJloki c1lret.

Áz, aBlt Eecsey véghezrlttl Eílden d1cBéretet negérdenel. Igazá.! szelettiik ÍoIns'
h9 szeEéhrébon ggyÍéezt Ea 8J/ar veÍaetryz nyerÍ el 8 Bud8pe8t B8J!ok1 clnet - náarészE
frlss er vel blztoE1tj8 n l t rc8spg unk utánp tláeát. ReaélJi.ik' nég'8okEt foBu'k r ls
hs llan i.
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Végezetii1 nénz'uk meg a korv1vfui táblázatot ist

Tordasl I.
,tr'onst
Pa lm K.
Szolnoki Mn
Árskaja'Hecsey K.
BeJt I"
Vatga Mn

142 4
x 44'0 x z 0
T 4 X T
444Xr r 41
4 4 4111r+

v.
VIII'
I.
ITI.TV"
VII.
IT.
lrr*rv.
vT.

/ex aeqva/

X
4
t
4
0
1
t
4

4
4
+

1
4
x
,
4

1
,4

4
4
2
l-
t
x

1
4
,
1
4
4
x
4

További sorrendr 9* Dumont-Gapals, I0* Wyso1zanzan 1I. B bls, 12. Ba]-on r L). R nay'
14. Simonffy, L5" EorYátb. M., 16. Kravcsuk"

Ös-qzefo8Lalvar ugr érenilik, az 1deí Nemzotkozí Buda?"Í!' BaJnoksfuok^néIt ak voltak'
ctmtikre' .- -9iinvonatof, lebonyoi-i_tasuk mégÍitijtte .17t a nértéketl lelyetj:r:zabadulá_qunkjo, eir rdu1 jara elvárhattunL" Mlnt 1sneietes, 19éo fogja-tÉIryi1nl q.{re kongressEusa
á;i, b;#_á u naotk u 1 BudapJqt Fq jnok.*íe.t9rtÍ t9= számá nÁ't Eáteg rráJ* velseny.mín -
Áíté*t iyerJen. ÍaI sziniine'k tartJ n a tátottax' aIapJán, ho6y ennek nen ]_esz akadáIya.

APRÓsÁGoK

Férf1 t rversenyi.inket - m1veI iegz kiinyve1t az trAtr kateg rÍa elérése érdekében fe1
keII ter jes zténiink P-ár1zsba, a_ Iebet -Iegszabályosabban k1vántuk megrendez3l- Ezt a célt
;;;'gáitá;' i;r-Éoev a oon lovtvása uÍán bá:rbm - korábban el re klsorsolt _ b.elyezés[i
.;"r*6nyz t doppíng-;izsgáIatnak keltett alávetni. Tudjuk, a F]T szakavatott orvos!r
dr. Káhut1 .reib, áxt kl"1s soIsolta el re /a dcjnt lovÍvása eL tt/._a. helyezésÍ szánokat.
a-*p"á-,isy boztá, hogy a nérne ek ktttin séger_I{aerter kertilt_Ylz9qáIat aLá' Bz a v1zsgá-
rat üizoiyos uroÍosrái f oJ;yadékeIvételb I_áir; neIy nenn mtndlg éq lery-PIndenkinek sike-
iiiÍ ádott'korrilnénÍek k zijtt, kliliino-<en nem a vergenyIzga1nak után1 áIIapotban' Jolen
esetben Haerternek sem slkerÍ'ilt, Az egész néwet csapat t 8Z olvos1 rendel glqt! szurkolt
--ijrao jonlan, nlnt a dcjnt, v1vérsa aÍa,tt * a sÍkerért. végre nlry1lt az aJt és -qzéIes

'oJoÍÍyai a7, aicán negJelen a detÍkveng' ak1nek láttara n.LndenkÍnek nary k , esett Ie a

s z Iv éy' T,

Ury látsz1k, slkertilt nekl_. Do az ts Ieb'eto bow k lc-qqnkért valamely1k ass zIsz-
tenst l. ".

*0

Játékcsarnokszerte meséIték, hory dr' Kanu i Jen végteleniil sz15oru Y9}!, és on-
magát ls doppÍng v1u-qgáIatnak vetette "lá: vgjgt' n1! tett vo1'_n9r- ba va]-am1féru-{opplng*
sz;rt k1nutáiot voIná a v1zsgáIat? FeIJeIentette volna onnagát? Mlvet'Ítygl fetJelent s
nen futott ber rráry a val sztniisége annákr hory a v1z-qgáIat negat1v volt" MáJ csak azért
í'Á; mert ak1 ázna!^v1vni iátta t; ttjkéIetesen meggy z dhetett r Ia, bogy nek1 autár
niícsen sztiksége Áemm1f é]:e szellel Ronokiil ment a v1vága anéIkiil lg.

-o*
Megsroktuk nár n t válcgat s dont Ínken'-hgsl-a d nt nÍnden násodlk tag át TldÍk -

nak h1vjákt TordasÍ Ild1, nejt Ild1, B bls lj-dt, Hazzá kell szoknl lassan a KatÍ név_
hez ls. . .

Id kozben letárgyalta a Fegyelml B1zottsag_a kízárt iíorváth IrászI iigyét és mlnden_
nen[i vlv versenyt I eitlttotta décember ,l-]-: Öttusa Yersenyekre ez nem vonatkozÍk*

YégíÍlt rovtd felmérést végezttink az gryeq fordul k ktizijtt1 átfutas1 1d r 1. Két
toraui "nijzott /az eL'z forduÍ utoIsÓnak-befutot Jegyz kiinyvo után/ meg keII áIlapl-
tan1 aV! |ndoxek alapJán a rangsort, a IangsoÍ alapJán negcslnálnl a kovetkez fordul
csoportbeogztását a-fennáll szabáIyok szer1nt, najd a csoportokat be ke]-l lrn1 az uJ
Jegyz k r;rvben

Nos , mérég [ink
b.árom és fét pelcre
portbeosztása és a
J val rovJ.debbr hol
el lebet kezdeni a

aIap.Ján az átlagok az glábbtakt az uto\s iegz kony'v beérkezése után
nái-kész vilf_E-Tangsor, lolrva, sorrohdbe szedve. Á f birér]< cso-

Jegyr kiinyvék megirása átlagban 11 'percat vett Í-génybe. Ez az td hol-boászabb'volt' Mlndenesetre, ba nás el lrilq nem lenne, t4 pe.rQ alatt
kcivetkez fordul t.

t6

K1váncs1an vá:rjuk a vllfubaJnoksásott vaJon a kouputerek n'1t f ognak produká]-nÍ?



GA[]DII. FÉRF'I TOR CSAPATVERSEI{Y

Bukarest, L975. ápril1s 5,

I. Ola-q zoygzág
2. FragciaoIszá8
u. Román1a
4* Maryarország

Á mérk zések sszesÍt tabelláJat

ROM

HUN

FRÁ
ITÁ

X Gy./LO
Y./6 X

W . /8 Gy */LA
Gy./1 Y./7

v,/8 Y,/'
Y,/6 Gy,/9

X Y,/6
Gy,/LO X

Rés.zletek a maryar ceapat nérk zéseib It
FRÁ - I{UN 1016 Jury: Muresanu ROM és Poenaru ROM

P1etruska 4, NoeI, Flament és Boscherle 2-2' 1llebve Kovács rstván J' dr' Kamuti' 'Jen 2, Czakkel István t és Sonod1 Lajos 0 sf.

ROM - EUN 1016 Juryt Closset FRA

Petrus és TÍu M. 14l Nlculescu és KukÍ T.2_2' 1lletve Kovács Ts ván 1, Marton
rstván 2, dI. Kanut1 Jen I é-q Czakkel I-qtván 0 gy.

HUN - TTÁ 9t7 Juryt Poenaru ROM és Haukler ROM

Kovács T" 4, Marton I. 1t dr' Kamut1 J. 2, SonodÍ l.0' ÍIletve Simoncelll J'Plnelll 2' Coletti és Montano t-I 5r. 
,

Á csapatverseny után eryéni versenyIo kerÍilt -qoIt. amelynek eredményo a kovotkez t

KamutÍ Jen dI.
Kovács István
Marton Tstván

Tlu
CoIettl
Haerter

HUN

HIIN

HÜN

ROM

ITA
DDR

S.
It

It

t!

n

It

x55552 1

1x55r5 2

21x) 45 4

245 x55 2

455 4x5 2
5 +2 41x 4

22/L4 Vr.
L9/2L rrr.
L7/22 IT.

2L/2L rv '
21/zo v'
LB/22 I.

rndult nég maryar részy L Son'odl LaJoe' ak1 a III. fordul ban esett kÍ, n"iután k1kapott
l'lamontt'L 5l2-re, a keLetnénet aosluet L 5t2_ye és a romárr Bur1ceat I 5|r-la. CzakkeL
István az I. fordul ban esett kí 2 gy zelemmel és 2 vereséggel. Ve.reséget szenvedett a
f_:ancla P1etruskát I 1l5-re é-q a yomán Ban1cat 1 2t5-ye.

T roz'tnk eddÍg1 nemzetkoz1 erednényo azt mutatJa, bogy el relépés tijrtént ebben a
fegyvernemben, Ezt nutatJa a bukarestl er s velseny háron dont s be]Jezése Ig. Az eryén1
versonyben Marton csak Haer ert I_kapott kl, y-tsaont Haertert Kamut1 dr. verte tregr-íry

PaE Jutott Z ryozelenn'gl a doltÓbo' de Áováca z Ey leLénnel hárnaa bo].tverBelyt vlvott égjobb lldecBzel keriilt toYább. Dr. KsnutÍ I ry zelenoel 8zí!té! hárEaB hottYélieryt vÍvott
és ott D1Ddkét ellenfelét lery zYe jutott 8 al lt b .

Á csap8tmérk 
'és 

ek Borán Kováa8 P1Btl véBlg i forEába! 
' t tazet eo! és lgen eredné_

lyaBe! vívott. I arton vlváea 1g i86! 
' 

bélyoEást kéttett' bá! Iábsértilé8e kt8Jé 8átolt8a ooz8á-8ba!. DJ' EaEutÍ g ronárok ellell no8lnBá'Bt l eltgkÍltv J l Yívot . sonodít térd-
Bé!iilése gkadá\rorta aE erednélyeB vlváEb !' Így loE tud a klfeJtell tudá,Bát. czakke1 ury
a cBap8tEér k Eése! 

' 
Eílt 8r ryéll v1adalo! sro!8e fornát fogott kl' hiá.ryzott bet te 9

kiizd a'o llén.

poltvelseny alakult kl az eIs belyért'. aml Marton JtJ arányban elvesztett, 1ry meg EáIett eléged'nle a II. heLIyeI. Á kozépdijnt b velkedet tzgaIfuakban' Marton uryái bláto-Iett eléged'nle a II. heLIyeI. Á kozépd
Esn Jutott 2 sv zelemmel a d nt be. rie

aml 'Marton JtJ arányban elvesztett, 1ry meg keI-
Ea! Jutott 2 ry zelenn'gl a diilt bo' de Kovác8 2 8y uelénnel hájn88 botverBelyt vlvott és

ld. Somodl Lajos
I7



Hivatalos ktizlemények
A Maryar Testnevelés1 F lskola hlrdetmé1vt tett kozzé.- a'meLyben értes1t1 az érdek-

I d ket, bogy rappaI1 tagozáio-oioo "'"r. áotií" ianfotyamot ienaez, ane);yre felvéte11 v1zs*
g'át tart Lg75' év1 szoptenuer--r_eo. r"rníoí,+É i ror*Lora htrdetményére mlndazoknak a vl-
Íá;";[- á i í!eíát;é;,- ; ÉíÉ- 

" 

-vr.' 
a-" t é leth1v at a-" ukna k v áLa s z tJ ák.

r,nlrrÉrrlI ÁNrÁG

a nappgry tasozalu. vlv szal&ed.z t szak részéIe

FeLvéteLre jeIentkozhetnek azok a nagyar áIIampoIgárok' ak1k

a/ kozéplskola 1 v égzett-<éggeI ;
u7 íááuiáun egy fefovernemben els osztáLyu
.'t á-Tá""Í*ání x' t iytatfu á:ra pedag glallag

F-qtlétel1 vlzrsfla 1dŐpontjar L9?5' BZ ptenber ]-'

A f elvéte11, v 1zsgak yeteJnénye.kt

T. orvoB1 v 1zs *álat
. valaEennyi jelentkez nek nagérval ke11 ho'nl8!

1.6 hétnéI !e4 ré8ebb1 nellka 8-r ntge! loletét 
'á. érvéryes sportorvos1 elten rz kiinyYét'

II. Á felvételi Yt!tsFa réBzelt
fléglsur 1. Blol gta /fubeltag/
Gvakollatlt 2. Á Eportfu techn1káJa l

,. spgctális képegsé8ek v 1ze gáI8ta

sz be1lt 4. spoÍtáa1 alapisneratek'

Á felvéte11 v1zsRs 8 AYaga !

TrásbeIlr
r. arorost" [a!k lJrv t Btal gla E BÍ.E!á'tu[ok II1' éÁ rÍ' osztÁ\ra qzálí.éla '
qyakorl tÍt
2. Á v1v s tocbllkáJ a

g/ L perclg tglt !á11 8! YéBzett fo.lyarnsto8 
-Y 

Ív 
' 
IáDs/8k?lIa -benutatá8g'-' l Liir r o"a rauiíi "iíiti 

-3íáiár 
zi"opee el re, l p Á bát! 

' 
ugrás e1 t9' ugráí

hÁtrg. kÍtairée.-ráíá"-"ior" utiirés,'ugrás 9t6re kltiiréB'/ gBzékapcs0lá68 a
iíinuivártás1 Íehei séger f 1sreIenbevé eléYel'

b,/ IBkolaviYág glaDtYEkoliat8l48k
- ' éE_ve! eg ez'ílt& /l ázás/
- n&rtas - szrirás /i áse/
-;;i-6;/"ásáB/: bá.ít - gl rés /l6eáa / benutetága pájlokba!'

o./ su abadY1vás t r- ég katdTíYásbgn.

'. 
BpecíáIíB képegg égv lzg Eálat t

El6te Eo8 leE 8dh8 egysze.riibb feladatok végzése'

4. gz bellt
' A leleltkoz kngk 8 sz béI1 ví!8Bán B!á!'ot kelt ad'!1 str lt hory

a/alltyása18pYet technÍks1, s akt1katelons1Y 1'tij!té!etlég'eln letí' a1apJa1Y8'1 tlez ában Y8!. lrdekl dÍk a! oEtateB ptoblosá'l 1ÍaDt'

b,/ vt!.Ágosan, giirdii1ékenyon és BzeBlétetoaan tudJa nagát kljPgJez!lr
c,/ általános éB sBtnevetés1 EiiYglts 8ére rá tebet épl eri a f tskolat aryagot'

Irodalont szgb Lászl t ..A v1vás 68 ok gtés8
lukrvlcb' I8tvá!' A v1váa eln t B
v1vá8 szabáIykiiryr
,/áz iroilalon beBzorszbet a Eá'k ozÍ utl spoltkaiDyv 8b oItbaD ' /

Á J leltkezé8ek' t ÍráEba!-kétJiik a líarygr vÍY ge vé 8ég clnérc /LL41. Bual8pett' D !8sGÚijrry ut 1-'./ EegkiildeDt.
18

nÍn s lté-qseI rendelke znekl
és orvosÍlag aLkaLnasak.

A folrétell v1zsga t naplg tart.



0rsuágns iunior bainnkságnlr,lltánputlásnsvgln putttvgr$Üny állása iln

iliusági es sendtil hninokságfrk tltán
Jun1cl IfJusá61 Serdiil Össmsut'i

L, D zsa
2, HSE

,, Osc
4" Vasas
5. MTK VM

6. Szolnok
7 " BVSC

B" KSI
9* BSE .

L0. Pécg1 sI
i1-12, Cs epeL
tI-12 .Sz ombathe Iy

L1. Ózd
14' Medosz-Erdé.rt
15. Eger
16. DunauJvárosi Pap1r
L7. Pápar uÁv
18. Szentosr uÁv
19 " DVTK

20" Salg tarjánj. KST

21- I{ dÍkot t

22, Godolr 1 EÁC

21-25.Bakory Yogyé-*z
Szegedl Postás
ÁLba Reg1a

5ro
440
29
190
2CI7

L25
r00
80
r:E))
85

65
6'
1o
7^

t:

L2

I6
t0
2L

i
4

].t

TO

2
10

,588
446

,16
2qq

265
160
t_+5

122
116
8'
65
65
4I
1a
20
L5

t4
L,
9

6

4

1

1

1

t

6

6

1a
99
59
1o
+5

42

57

'i12

J
9

6

4
v

t
1

t

Á pontozásnát az trffsZ Eln ksége áttel j váharyott I=I0 1 II=|, III=6, rV=5, Y=tryT=1, YiI=2' vrIT_1 pontszánokat vétttiu.r..a..k velxt'í szoI no*zámma1g juníor csapat I0,
Juní rr eryéil 5l tf Jusági ery nI 5l serdíil egyéni L.

Bár a stattsztIka csak az áItalános,tendengj-ákat rlutgtJa meg a bozzáért knek' nem

vé[otlen az U*D zsa eIs he].ye, b1-.'zen a mesÍendezett 15 vetsenyszá-utb l l4-ben szereziek
pontot. A HsE junlor korosz'tá.l1ia után naryobb tirt {rulnak' eL a szá_nok. uer{"slerrién eI -
ietcjrt a7, Osc,-aní a saaki::.abátyb'an folyri torvszerli nevel nunka etednénye. Á Vasas érzi
g kardcentrlkris elvének hátrányalt, cie mfu kezd ezen váItoztatnl. Áz MTK YM jeLenlegi
e3ednényelt -sportiskola1 bázís néIkij'I érte eIl 1tt csak..jaYllás várhat ' Szolnok ls csak
f rfi tlrben szerezte pontJaít. Á Bvsc Iépés hátrányba keriilt a ttjbb1 Á-kateg rÍas szak-
osztáIlyaI szelmben, g a mogt beindul sport1sko1áJára Ígen nagy feladat várr. Á KSI annak
e1lentáre, h'rsy níncg bázis gzakosztátrya, szépen hetytáI1t a !as{ versenybetrt Ta]_án csak
a Bakony'YegJ"észtíj]_ és a Szegedi Pos1's'L. versenyz i I vártunk tobbet* Természetesen eze-
ken a p ntoÉon az ífjuságt é-q serdii]' csapatbajnokságokon leb.et nég váItortatn1'

Rabe Gusztáv
s za kfeL iigye l



ln 18i,75. evi sgystsmi es tniskolai ogyeni es nsapat

vív bainokságok

Az UÍsz L975, áplllís 7' 8r ée 9-én rÖlalelte 0og sz eryeteeÍ és f Ískolal egrén1 és
c s8 po tb8J !oks ágok8t.

Áz oktatáEiigyl ML!1szté!lum TeBtlevel Bí és Sport E osztá\Ya' az orszfuos TeatneYe-
IéBi trportb1vatallgl eryetértéBbe! felkéIte a Budape6tl Eiitvii8 l tálal Tud onás/ Esratgu'
F ígazga sfuÁ é6 8 Budapeet1 Eryeten1 Átlet1kal Club xlniikeé6ét az olgzá8os b8JlokBá8ok
0eglendezéBébe! v8l kaizreniikiidéB! éa g b9J!okeágok véd!aikeégén k e1látásá-rar

riinEel Á1Iap1tb tJuk neg' b'og/ 8z 0ktatáaijsr1 M1!1tztériu[' Te8tlev IéEí és Sport
F o8 ztályáD8k - hogezli évek utá! els Ízb ! tsp9szt8lh8t - irárylt teYékelyBégé Dasr
seglisé8et. és gztaiDzést Jé19ltet !1!d az es/e guek testleveIés1 ts!az ke1!ek' !1!d a
rész veY 6porboI k!8k' s leE kevé6bé 8r vetgéglinklek. Á Yéd!iikBéget uát Bud8pe8tÍ
Esretenl Átlet1kai club Elntiksége az eryéll YerseByek le b JoB 'belyezettJélek tlszte-
letd1Jat' a csapstvelselyek gy ztesellek okleYslet 9donályozott. Ulnepé\/essé tet e Yer-
eelyÍilket azzal 7e) bogJ 9 8y ztgaekDek 8z érBet és 8 tlszteletdlJat Bént ltr1kl s tanszék-
vezet ' 

a BEÁc elniike 8dta át. Á Yerseny réeztYeY ibe! J érzéet {ÁItotb k1 az gsr teD1
sportgzelYeklek 9 Yelsony 1!á!t1 érdekl déBe éB figye}meBsége. Megs/ z atéB iilk ' ho8y g
!8!gjáboz Bélt é!' kfils eége1ben Ís negbecBiilt f Ískolaí vÍv bajnokBágok a JijY be! 8zak-
Ea1 vodatkozáaáb ! é8 t8r alnában 1s erednélyesgbb 1esz.

' Áz ogyéll baJlokBá8oko! 20 eryeten, 111. f iskol8 1l0 h911gat J8' a csapatbaJlok-
ságoko! 20 ceapat vett Íéezt. Kári hos/ !ébá!y váIogatott velsenyu /p1. oBztr1cs; Ged -rlár1/ nen ve t részt g baJnokságon. _

E r ed E é !y e k !

a/ Férf1 t r epryénÍg }l 1ndulÓ /47 neyezéa/

b,/ N Í t r epryénír 20 indul /r5 neYoaés/

I. nary Éva
II. Horváth Má-r1s

III. NyÍrI Ilona
rV. lettner Erzsébet
V. Kovács Ágota

Vf. Fellegi IIdlk
vII. PádaI MárÍa

vrII. Gy r Márla

c,/ Párba.jt r e*yén1l 46 1ndut

I.TbelEndre 6 ryzelenrf . Ka1ser Í'ászL6' 5 tt

rII. Marczally lá-qzl 4 ll
fV. Kassai "Rudolfl 4 tr

V. Galg czl Tamás 1 'l'vr. Harsay tá_qzt 1 n

vlr. Kopetka BéIa , :!VIII. B1r ZoLtán 0 tt

d,/ Kar9 egyénlr' 20 1ndul /l+ nevezés/

1. Fr blicb Péter
II. GeIIért Mtk]- s

fII. Kocsls Inre
ry. Tábor István
V. NébaLd Rudo]-f

vI' Génes1 $vorwVII . Fiit Gy ,r ry
VTII. Génes1 J zsef

IX, Kuntner Gyula

Budapesti MÍiszakí Egyotem.
lE
TE
Tf,
?éc-q1 Orvostudonányi Eryeten
Tet. és Vendéglát F lskoIa
Árta tolv os'tud manyí Eryeten
M1skolc1 Nebézipar1 M[Lqzakl Egyetem
Budapestl Mli-qzaki Egyetem

Serumelweis Orvostud. Eryeten
TE
Ker. és Yendégtát F iskola
ET.'TE
Ker. és Vendéglát F lskola
,TF'
EIJ[E
rF

TF
TF
Sz lnniivészet1 F 1skola
Budapestl Sennelwel-q Orvostud .Egyeten
Budapest1 MtiszakÍ Erye en
Budapest1 lÍiiszakl Egyetem
Bánki Donát Qéptp.trfi 'izak1 F lskola
E]JTE

TT'
Budapestl Mliszakl Eryeten
Budapestl Miiszakl Eryeten
Éudapestt Miiszakl Eryeten
1S'
Budapesti Senmelwels Orvostud.Eryeteil
Kand Kátnán V1I1.Tp' F 1skola
Erdészeti és Fa1par1 Egyeten

v1ss za 1épett '

I. Molnár BéIa
II. fuczy Gyorgy

III. Soltl Antal
rv. Szlovenszky István
V. Vet Ferenc

vI . Gábr 1e L Trá-q z I
vII. Mlchal1k LászI

vrII. G l]_ért Ákos
Ix. Dezs PáL

7 gy zelem
6rr
5rt4'
ltt
)n1'2rr
2rl

7 gy zelem
5*
5tt,'
,w
atr
2n
rn

/19 neve zés/

ry zelen
tt

il
n
tt
tt
il
tt

rÍilés

6
5
5
v
,,
1
0
sé

I 20

nlatt
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I

r
í
I

I
t

e/ Férfl tŐr ceapatl

Ir a'Iest.uevelás1 F Ískola caapota /SotttrSzloversnky 1Óro zy 1Demény/IIr a PécsÍ 0rvostudonány1 E5reteu csapa a /Tet ' Puskás' Tori5k/
III* az ELTE caapata ,/Ándrás1 ,Tatak11Yarga*So1tész/
IY* a Budapes 1 iltiszgkí Egre en ce*Fta

f*frr a GEác
Y*YI" a Budapesti Senmetwels OrvostudonÁryl Eryeten esapata

t/

8/

b,/

$ L tÖr csqpatt

In az ETITE csgpata /.w r' Pádfu t T''ettuey/
II* á |lestnevet st F 1skola cnápata ,/Ivagy' FeIIegí, Eorvátb/

III. a Bp-1 BemneIrre1e Orvostud.Eryeten csapata Á{awi Uzsal_Í, Fogar asI/
rV. a szegedl OrvostudonányÍ Egretem csapata

Pfubeltlr csapatt

I. a Testnwetést F lskola csapata ÍEetri nT bel1KalsorrGe lle1/
. TI+ a Budapes t MiiszakÍ Ery-otenn caap-gta /.caLg6czírTarl$Iar.<aÍ.rHalml B./
III. a Budapesti- Semmelwei-t Orvostud.Egy.osap. /KassalrD mer[ar1 I./
IY. a PéosL Orvostudonányi Egyeten csapata
V* 9z Erdészetl és Falparl Eryeten csapa a

Kard csapatt

In a TestnevolésÍ F lskola csapatf;l
TI" g BudapestÍ Mi.ia zak1 Eg:yetem ceapata

III" az Erdészet1 és Falpar1 Eryetem csapata
rV* a Bp-Í Semmelwgls OrvostudrE&retom csapata
V. a G di'II 1 Ágrár udonányt Egyeten csapata

y'r': ejntÍc b, Néba ld,Ya rr , Osv át]n /
/Koca 1e , Ge1Iért ,tábor /
/Génesl rKos ztka rPapp/

PoIGÁR JÓzstr

***

K Í. !í uj.-LT' Á, q

az eryeten1 ée f lskola1 vlv baJnokságokon rész vev
eryetenekr I és a részbvev veisenyz k l tszán'fu 1

Eryetomr111 ,flskola
megnevez'é-se

r"Énrr rÖR rŐr r n pÁnru,rnŐn Össznsg:[
eryénl csapat r GB* e. QSr e. CS. éFtré!Í_csapát

Gdd tI Í ÁgrráLrtud. Eryetem
Erdészetl és Faiparl Eryetem
PoIIák Mlháry MiiszakÍ F 1sk.
Semme lweis Orvo,qtud .Eryeten
Matx K. Kiizgazda-qágtud. Ery.
Kel" és Vendéglát x' 1skola
[ostnevelésL F ÍskoIa
szegedÍ Orvostud n Egyeten
Pécs1 Orvostud. Egyetem
Mls koIe-l Nehé z 1p . M[is u .Ery n

E tv s L ránd Tud.Eryeten
Á1Iatorv ostud . Eg'yeten
Sz 1nmlivés set1 Ftllskola
Jub.ász Gy. Tanárképz F 1sk.
Kecskenét1 Kertésaet1 Egy.
Bálkl ,D. Géplp"M[iszakl F l-qk.
Eand K. vÍ]"1.Ip.F lskola
szegeilÍ J zsef á tlIa tud.Ery'"
Rend rti"ezti F tskola

1

'4

)
2

1
1

2

III
4rL
T2
rrlI4l-
t11É
T2
7r5171
r41
, 1 '* 1 1
l_F

414t5
I
rl_

I
t

.1

: -:: ::
J

1

L

1

t
1

I

1

z
11

,
t0
7

,
22
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I
t

L1
I
2

I
1

1

2

I
t

2

2

4

4
1

2
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1$i5. evi iÍirÍsági bainokságok,

A Magyar Y1v Szovet-<ég L975' áprlI1s LZ-L)-án az_ol1npÍal Csatnokban rendezte meg
az L975. év1 1fJu-ságl 'vÍv 6aJnokságot' Á megye1, terlilet1 versenyek alapján m1nden fery-
vernemben L2 vtáék1_és L2 f' városl versonyz szelzett jogot az índulásra.

Erodnényekt

Á fentleken k1vi'il a kovetkez klubok versenyz 1 szereztek jogot az Índulfura:
HSE' D zsa, osc' Bala'qgag}arrnat, sK SE, Szombathely, Pécs' Tor kszentml_kl s.

I97q. év1 n i t rbajnokség

1. Kenessey KataIln
2. Mészá.ros Márta
,. Sutka Ágnes
4. Nagy Ehna
5. Ferd1nándy Gy rgyÍ
6. Barabas Plroska
7. Hord s Katalln
B. Selneczy GabrleIIa

1975.. év1 f érf! télPa.JncrEság

I. Eajdu LaJos
2, R kusfalvy András
1, lévqY Péter
4. K bor János
5. Meídt Máwás
6. Horvátb ÁtttIa
7. Pat cs ZsoLt
8. Mészáros Péter

I. Oze Tmre
2. lebotay ZoLtán
1. MedgyesÍ Gyorry
4. Bácsl Tlbor
5. Rozsnya1 Géza
6. Sz cs Ferenc
?. MedvÍczky Kárcly
8. Ásízonyi Zsigmond
9. Soltl Járos

1975" évi kard bgjnoksá4

I. R1ba FeÍeno
2, István Mikl s
,, Kossuth Ferenc
4. Kas Géza
5. Bujdos lmre'6. Balatoni Inre
7. Maholányl Zoltán
B. Gén"esl levente

KST
BSE
BSE
Dunau jv áros i Pa p1r
D z-qa
D zsa
BSE
Vas as

Szolnokr uÁv
BVSC
Tasas
Yasas
Pápa 1 MÁY
Yasas
DVTK
Szentes

0sc. MTK VM
MTK VM
BVSC
KST
BVSC
D zsa
DVTK
Péc-q 1 SI

D zsa
Yasas
Yasas
Vasas
BSE
D zsa
TiSE
Godotl

A fentieken kiviil a kovetkez klubok velsonyz L szeyeztek Jogot az lndulásrar
HsE' BVSQ ' sK SE' Yarpalota r"-Bakony Vegyés z, DVTK' Ozd, Szombathelyr Pécs 

'SzaÁir, Kecskeuét, Szolnok' sZEOl.

!L975. éyi párbajt r bajnokság

Az eIs Ízben megrendozett 1fJuságt pá*rbajt r bajnokságnak csak 16 tndu1 Ja
volt. Ennek oka1 egylészt a veIsenyklirásban keresend k, mert a h!ányz -yey--qenyz']r az ugyanab6án az td ben ryegrendezett t rb! jn9k9ágbgn 1ndultak. Itt
n dilsita'qra ááorul a versenykl1rás. Á fentleken klviil lndultak mégt Csepel'
Álba RegÍa , Szeks zfud, Bakony Vegyé-<z, Szentes.

Á fent1eken k1vi.il a k vetkez klubok Yersenyz I szeleztek Jogot az 1ndulá-qrat
BVSO, Eger' DVTK' SzonbatbelYr Soproni VBI, Pécs1 sI, Szeged1 Postfur SzolnokÍ
MÁv.



1$75. evi s0rdÍilíi bainokságok
o'\*"" Ylv Szcjvetséa.L9.75: ápr1l1-q lO-l1-én a Spor'tcsarnokban rendezÜe mog azL975. év1 serdÍil 

_ v1o9^u"il9Fgágokg!. Á Teg91, tetÍi]-eti versenyek erednény"i aiáElan
mlnden fegnlelnenben 12 v1dék1 és L2 f látos1 versenyz szerzett;ogot az indu1áEi';._
EÍednényekt

osc
MTK VM .

Salg tarjánl Kohász
Szolnok1 MÁv
U.D zsa
0sc
Pápa1 MÁV
ÁIba Reg1a

Á fent1eken klviil a k vetkez kIubok. vorsenyz 7 -qzereztek Jogot az 1ndulásrar
ESE'. Szonbatbetyl HaIadás 

' sMAFc.' Bakony-Yegrész, Szank1 oÍaiuánifu;;-H d1tat,Kecs kenét +
I97s.- évl segdgI n l Ü, r baJnoksáe

1975t év1_serdiil férfl t r bq.Jqoks.ág

I. Szá-sz Gábor
2. Héder János
). Sándor István
4. SzeIe1 István
5" Nemes T.,fuqzl
6, Elek 'EnÍI
7, HaJn czky BéIa
8. Klacsun C-qaba

I. Deák Sára
2. Petre Gyorgri
1. Hazay Katalln
4. Sz cs Ándrea
5. Benczéd1 Zs f1a
6, Bogár Jud1t
/. Egervary ÁIlz
B. Slpos Katalín

1975: évl ,serdiil kard bglnokság

L. Kovalkovícs Is ván
2. Ujváry Árpáa
1. Schwartz Gyorgy
4. Halnay TrászLí
5, ZaLay Péter
6t Szatnáry Tamás
7. Veréb Gyorry
8. Vltos ZoLtán

Á fentleken k1vt'ít a kovetkez klubok versenyz' L szereztok jogot az índuIásral
Vasas' Kr' EsEs Szonbatb.elyr SaIg tarján' DVTK' Béké-qcsaba, Szegedl Postá-q.
Á versenyei nen ÍnduIt a'budapestí koráetí vers nyt nyert KáIoc-sáy Éva /rst7,

Szentesi MÁv
MIK VM
U.D zsa
MTK VM
E dík t
0sc
MTK VM
Bakony Yegyész

. Egrí D zsa
Va-qas
lzd
Ózd
BSE
Yasas

. U.D$zsa
szeged1 Pos ás

A fentleken kÍviil a kijvetkez klubok ve.rsenyz I szereztek Jogot az lnduIásralO-qepel' EST' 999' sry{c, Szomlatbely, Bakony Ye5rész, H dlÉ t, Gyulb.
Á versenyr l h1ányzott egy OSC-s és ery Csepel1 vels enyz .

Yiv Szakszcjvet-qé8 L9?5. IV.
tornatermében rendezte meg aLHídasí J zsef , Denény lá^szI ,

TérÍI t' r /4o 1ndul ,/r l. Eajdu laJos
2. Rakovszky István
7, Hetényl AttÍIa
4. Tévay Péter
5. Magyar1 I-qtván
6. BánhÍdí Pétel
7, Rensey Ern
8. R na'qzéki T1bor

1. Mészáros Málta
2. Gy rffy KatalÍn
,. Sutka Agnes

Verseghy glnn. Szolnok
{ glcz Za. glnn. Budapest[oldl F. ginn. fi
ToldÍ F. gÍnn. ll
Kafka M. glnn. rr

Nary tr. gimn. Szonbatb.ely
Nary L. gimn. Pécs
E tv -q girnn. Budapest

4os-1u b Zs. gimn. BudapestPetfI glnn. ?t-
Pet fl glnn. rt

1g75. gvi ors[águs kÍinepiskolai vívri bainokságok
.Á Csongrád..megye1 Tanács VB Miiv. OsztáIya és a megyei

5-6_án a h dnez vá-<{r!e!y1 -Vendéglát 1part SiakkijzépÍs Éi,ráL975. év1 kcjzépÍsk9I"-1 V-1v -baJnot'ságoi. Á v"r*eoy iour'ai'So1 i Ántal' Ábrahám István és-ifj" Maszlay laJos"voItak.
Eredrnényekt

Nit{ /r5 lnd uI ,/r

23



Kard /+z lndul /:

Férf1 t rc'qapat /8 indul /t

,'
N t t rcsapat /+ lndur /l

Kgrdcsa,pat /5 naul. /t

4. Deák Sára
5. YÍsy Julla
6. Regéczy Rita
7. Nagy Ándrea
B. Selmeczy GabrieIIa
9.. Keserti Franciska

I. Eehér Gábor
2. Igali János
). Tstván Mikl -q

4. VarJu Tanás
5. Kaq Géza
6. Rescb BéIa
7. Raffensperger E.
8. uhlá.r ZoLtán

Eorvátb. M. ginn' Szen eg
Ecjtvos glnn. Budapest
Nary T-,. gÍnn. Pécs
R zsa F' ginn. Békéscsaba
Pet fi glmn. Budapest
ságvár1 gínn. Szeged

MÍks záth g1n'n. Budapest
Eotvos g1nn. tt

Pet fi gÍnn. tt

D zsa Gy. glnn. tt

Pet fi gÍmn. tl
Eotv cie ginn . w

GépÍp . Tecb'níkum Sopr on
Eobvos glnn. Buáapest

I. Ver-qeEbv Gímnázium SzoInok
/naíoir, Mosony1, Lipták, Csák/

2. Nary T"aJos Gimnázlun Szonbathely
j, Ápáczai Csero János Glmnázlum Budapest
4. Toldl F. G1mnázíun Budapest

I. Pet f l Glnnázj-um Budapest
/Gy rffy, Sutka, SzékeIy, SeImeczy, Éder, Porer/

R zsa Ferenc Gimnáziun Békéscsaba
Nary Lajos Gínnáziun Péis
Bethlen Ginnázium H dmez yásárheIy

Pet f1 Glnnáztum Budapest.
/Istl án , Vor cjs , Kas , Vas zLL/

Eotvos Glnnázium Budape-ct
Szécbenyi Gimnázlun Sopron
Kolc-qey Glmnáz1um Budapest

Rebe Gusztáv

2.
z
4.

I.

2.
7).
4.

,,

VERSENYROL -VERSENYRE
L975. február 16'-j versenyek

TII.o. kard. Rendezte a Szegedl P stás. 24 lndul .

Y.98eredne.nY! I._Néneth Gáb or /Sz..Postás/, f'- Rácz MtháIy /SzoLnok/r III. Pencz Áttlla
/SzoLnok/., II. Szekeres Ándrás /s'zBov, Y. Cs1k1 ZoLtán -/SzoLno\/, ÍI. Alná^q1 rmre lBé_ké."c saba/ ' vII. Gasch1tz r-qtván /SzoLhok/ , vIf I. Sztank Átti La' /szroL/ .F blrákt Ápr I.,á-<zI ' Kovess M1háIy.

I.9. férfl t r. Rendezte a BVSC. qa l'ndul .

V_é-geredm9ly'-I.. Pe!já'9_qy-Sárdlr /BvsC./, fI. Ha-qszán ÁttJ Ia /nvsc7, IIr. Szakács Gyorry
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vryo HIR.AD9 a Magyar Vív Sz vetség hivatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeszt Blzottság. Szakszerkeszt : Dávíd

Sándor. Szerkeszt : Széke1yhidy Tibor."szerkeszt séi, a Magyar Viv Sziivetség hÍvatalos helyísége: 1054 Budapest'

Rosenberg bá'zaspár u. 1. Telefon: 114-80B 119-080. Kiadja a Sportpropaganda VáIlalat 1143 Budapest D zsa Gy rgy

ut 1-3. Tele1 s kíaá : Béres Tibor ígazgat6. - Terjeszti a Magyar Posta. El fizethet bármely postahívatalnál, a

Posta hírlaptizteteÍben és a Posta rozponti Hirlap lrodánál (KItr. Budapest, V. , J zsef nádor tér 1' , postacin: 1900

Budapest) kiizvet1entil vary postautalváoyoo, vaiamint áhrtalással a KHI 2L5-96L62 pénzforgatmi jelz s zámáta' El fi-
zetésídlj fél évro: 24,- Et, egészévrei 48,- Ft. - Számonként kaptrat még a Sportpropaganda Jegyirodájában 1054

hrdepest, Bajcsy-Za. ut 36-38. Egyenként: 4,50 Ft'
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