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. , .Ez évben a Eexik l vÍv sz vetse8 1ábba vendé8ii1 hLrszoEes/ olszág 1egjobb juliorvlv Ját'. e husz éve! sl 11 k vtlágbajrokeága alkaImáb t.'Áz oÍinpiár Í 1 Í-isrneit uegaa-1e!9 uixhula 'qportcsar!okbaÚ.háztgazdáílk látványos kiils ségek k zijtt réndezték Úeg avetserJ/t' de..e1!d en . 18yeke zetiik sen tudta elfeled1'etni azt á té!yt' hory a nary táv'olsfuÚIa t a legt bb eur pal oIBzfu er se! csijkkeltett lé szánu csapattát véit rés'i a vel e-!yeke! .

. TeIJee csap tta1 a kijvetkez olrszá8ok indultak! szovjetu!1 ' Kuba, USÁ' FIeEc1aor-ezág' olaszorazág és terEészetesen Vexik . Hazálkat négy versenyi , két n i'L ! z ! Ny lTlong'.Tátr8+ Ju_d1 i-két k9rdoz ! Táb or sáldor' Néb8ld Gy xá/ képvise1te. Á ceapet veie-t Je.Báráry AJpád Yolt. FIE Be8h1vottként nilt verseryb1i á'csalatta1 utazott iir. tr'elkayÁndr s.
Klut zá_qulk o1 ttl er jelzésiirk. k votkez vo!t3 nnind a Bégy verselyz lk esél]resa..d !t be-Jutáqr ''' saj!os' vergelyz llk ledl feleltek oeg a várak _zasnát. 

tr.jutot ta* ekoEépdoll Íg hárEa!' ott azoDbaD e !asI tét n1att sorozatos taktjk8i hibáka!-ktjvettek
_e 
1'' és k1estek. Áz lldex e zánltáÁ atapján véglil iB Nyírl llona a VIIr.' TáboÍ sáldol ésNébald Gyiirry a s-x. helyet szeÍez ék Beg. -

.' ^ Á. }orse.qblr e ág ijsszetétele a kdvetkez vo1t3 xlnt'k' M.Geuter 
^szK/. 

T8Aol.l
trí.c_ pr1les ,/ÜSÁ/' S.Caupos /Mexlk / l. c.schwende /Kanad'a/, zablock1 ftoL/.'A I]i részér 1E.tríerc1er. Á b1Í kijld G.Malacerne /IIA/, a techn1kai iiglek felel ee c.Í'"raioí-zrtl7-" i'.
-----A_o="Íg'ryp1r ság kitiitr en ég ezakszeriien.boEyo1ito!ts a voIse!y eBenérryeit' nínd-oaaze ery h1bát kovetett eI' a!01 .Eilket is_ érinoett, nevezetese! az\, hoef é]roiaata eoexÍk 1 k. eredet1 verBe!ypIo8r oját' 9uelybe! a karávivás az utols ázám"iloiu. nnnet
'e-reomerryokélt. az uto'LsÓ lapon' Ísoét oly8n kr !lkus oldaIbír -híárIY mutatkozott. aoilMsJ-acarle csak a 5zakma1 hozzaértée és objektívtbás 18ényéBek feláaásáva1 Luctoít oegol-dsDl,

Er ed r0 é ny e k r

r'fnrr t nrrrq 20 orezá 51 yeTleq|zí3ie indult. Á velseBy !agJ. oegleDetése. hogy a1engy6T_cs--p--áíT;rn tt vál gátotbban íe EzeiápIa- taraiai_ io?r:Li_íry-^3J"5 iiii'a ootou".
1^l:ggq_d tl:!g.: !9Té!{" vott;.hogJr a frarrcia z iirÍeIriik, v"iáá' Éíl;" i" á-uá.=uiyooi Éo-nolytalan YlYáséÍt z esrébké!t Dagy teheteé8nek kik1áitott oÍasz Da1 zotto-t.

- Á velselyBzá.E k1eEelked viv ja a ronán csapat szstEár1 sziiletés1 verselyz je' PetruKuk1 voIt' ki z egész nap fofuanán veretle! oaiadva véaie 'éÉ-uáJ" ti-ciiáii_

'..' ' 
I,-TqBPTT 20 orszá| 48 versenyz je' k z ttijk két oarysr! NyLil Ilola és Tátrai JuditlIIduIt. ulndtsét Easr r lály 8z elnult évben ért e1 szános_i]enzeti<iizí ;unior erédoényt,

i:_|:1ré:"^*l!Íési}:! i:-1! bízo(yítJa' bogy a bazai rern ti váÍcááia";;;;;; ááito5""u"'i"képeaek Yoll'ak bevereked!i naBukat. optÍEists válakozással tek1laetbiilh eáát szeieplésiire!é.

['



Áz el nérk zéeek so!á! kldeTiilt' hogy TátI.ll Beg19het 8eB índlezponált' al Ny I bÍu-
toeaE vette az aksdá]'yok8t e8é8zeE a kijzépdijDb rg' shol ki-kí 8ssz t vlvot a kés bbl
"irá.uá-inor Trinouet-iel. J -kezdés utá! étég vo1t e&Í-két perceB roltaz zér1a ,/t 1 kti-
zerrEt átart véde-lt ég 6 dobott sz rások ebrra eléÍték,/' ég náJ1E a klesettek BorsáIa Ju-
tott. DedlE e dijnt r 1bfuk1 me8áIlapitbabja' ho8y az elnult évtlzed legslelgébb nez ryej tt' isze, ahol Nyril ÍloDo val8melyÍk dobo8 s bely váronáryosa lehetett volla.

Nem viRa6z számuDkIa, de neg kel1 enliten1' hogJl haEoll cssI alá.s érte a teljeB csa-
pstt8l kjálÍ NDK-beIÍ és szovJet !á!yoks 

' 
ak1k 8lig 9ry b n8pJa a Baráts fu Kupá-n tene-

Ée1tek. ltogt v1szolt Talane!!y1e! oéhre! a fornájuk alatt telJes1 ettek és nen jutottak
d Dt be' nelylek szilvonala ezért ts' az átlag al tt malaalt.

PÁRÉÁJT RIEN \9 orszéL4 46 Yerselyz Jo lldult} ebben 8 suánbgn ![9srar IeD Bzorepelt.
Ezen 6_TB]E-E7-] olt a legsziDvonalasabb vereely. tr{ár az el nérk rések J vívást hozt8k'
és a dijnt ben a Poffet' BoÍsee' Pusch bárBas olJr8n tech!1kás é9 takt1kuÁ Yívás uutatott
be, anl neE ery f91! tt pÉrbaj r d lt becBi:letére vá!.hatott volls. Á sváJcl Poffat' h8
neá ls r nnyen, de 0e8védte vilá8ba J lokságát o és ez ebbe! a fe8JrverleBben neu kiB t ]'Je-
E 1bmény.

rÁRDvffÁsB.Al{ 16 ország 41 verseryz Je lldult' k ltiik két naslarl Tábor sáldor és
rvar'o t fritá7H-Í? "imort tEt év nenzetkijái Ju!1or'k8ral ered@éDyoi 9lapjá! szeué]Jiikke1
iiáiJ".r"t"i!i re j;gos volt 8 b1zgkodás, bogy ltt diilt be Jutlgk éB a t1tkos re6ély'
bory elé!lek ery -dobo8 s helyezést.

Á vB-D ls oj' 
'*oL 

n1!de!, bogy ez e1keÍiilhe s nlodketto! j l' tech!1káas! vlY sk'
" .."áti"to"áo .i iot!ár a lee.i obÉ tiiinkett k zé. Á kiizépdi'lt ben 8zo!b8! 8 lagy tét

r" iE-'é*,arto z tt a kép. Üsíiz lván nlnde! páston 1g9z1 kardY1váB helyett EgsI robanés
i."áJaEiÍ.-á'"t_" ez er izak iabb' er üelJesobb flz1kunu versenyz knek kedvoze t. Á sok
li;;;áii;i á[cr-ot á még1ehet sen'képzet1é! oldElzBiirik !eheze! tudták megenégztenl' és
í8eD sokat tév edtek.

EbbeB a versenyszakaszba! két kardoE lk saJBos' len találta fel negát. Átvg t k az
errunioí-[uza 'oaoriit, ae az táEad saik rendrá r v1dre E1keriiltek' Yédokez ekcl ikat
ped18 a zsiir1 len néIiányolt8 kell képp n.

ElEondhatJuk' hogy s d Bt be JutáBéÍt fc\r barcb8! a al1lan1kus Earaloiás f télybe
t<erlili a !écunítaíar ízembor és euíatt nen jutott s nag]lar f1tlk pelle alii'.lt be Bon leD-
gye}. seE Íouán. ped1g tudásuk el_spJá.n ott leheltek volna. .A d nt r l nindiis8z9 cBak
!írn"lt. aocv áz'eiedrnéoyb1rdetéckoi-a gy gt s olaBzt' g z8iirl e1! kéYel e&rete.be!' au
e gy'ouként Íé tkes ée E'poits zeTii kiizijlség klf iibyi.ilte.

Mi' a E 8yax csaps tagjal 1s ugy láttuk' hoBy a di'!t té8JobbJ8 a szovJet Burceir
volt.

A szskna1 tapaBztaI tokat aí alább1shbaB 8ÁzéFezbe'jii6l

Á oextk í Ju!1ox TB j J. Ee8reldezet ' 
klils ségeiUen J''rpozÉ-:e. voltI de.BzlnYonaláb8!

" nezdny -iziit v tta m1ott; e s/áÍt81á! !en_adott E,iácn qlf?, boelÍ bárn ]J régztvev oT-
szág v1í utáDp tlás-loYelésexí'i bir képeü kapha8suqk.

Á oonbveraelY eredoéDJo lsszolla /o|rtLa zsiBzáe u pont' szovjetunl 15' FlancÍaoIszá8
14. l{szi 11/. hoei els sorbar ázoE az otez61ok száníthatlak s1kerte' ame].Yek telJes cs8-
o"it"t toaoi 

"t 
.'Ízek az országok áltatában konoly képv1salettel reldelkeu nok s legfel-

i bb verseny-reldgz 1 éB. bil i''szl! e! 6srará!t' és ez o1y9! erkiilcsl á.nogatáBt Je1elt
szá.nukra' a 1 éreztlet Íolt vé81B a versely sorá-E.

Á roasIaI kiildiittBéB kelle&esen és kéryelEege! tet e..meg 'a z ' utat lÍexík 9r9y:.rg.
E1s z á11ás ílas unE eryszeiLi, de kie1ég1t volt. Á Yerseny! k ré zére 

'8po!t9 
edzé6t tgr-

totbuBk. Á versenv i<eo eeikÍ nem pan8szkodott' EeE a bét ra ld eltol d s' sen a mBgag-
iati rÍioá nel1ékLa áq aÍr a. Verseiyz lnk J k ldlci ba!' de lgn csÚcsfornában áI1t8k
páE tI .

Általában figyelBet érdenel az a tiiriilmény, hogy a legut bbl Barátság. truPa s/ zte-
Eei k zijl e$r sen-iudott TB d nt be jut!1. Náluk ÍB er 8 fornabg!:Ígtlás Eu 8 kozott 

' 
éB

Begle peté st-ke ltett 
' 

hogy szovjet veiBelyE Dek lero_8l'k*iilt-Ey r!ig eze! a._Yllágb JDok-
sáEon. ury látszik'-a Déi1k i'trB-Ie Y 1 folkészLités' forE91d z1téd t bb kiild tts Blek
leE s Íke! iilt.

'Á naryar juB1oÍuk vé6ig nagy f1gyel9nEe1 ktsérték a velselyek 999!é!Ye1!. -Az esret-
Ieo szebad=-rapoi kirándultunk a plranÍeokboz és negtekiltéttiik a uexík l tiirté'eInÍ
urizeuroot Is.

Ha ozli ta1 érenBel len i8 tud un! a vB-! l. hszaiér!1' ugy b'Ísz6n' ve.ls nyz 1lket a
tészvétetí lehet ség es. életre sz 1 élréanwel 8azdagltotta.

Bárány Árpád
a kiildilttség vezot' je



gZ4}i!Áv.4,RY GYÖBGY s zakedz I

ia kulása

A gyermekvívás oktatásának kérd sei
TÁRTÁLOM:

A "livasr 1 áLtalában
i.Iány év es korbarr kez o j tik a y ivás t
E1etkor1 sajátosságok
A k1válas ztás kérdései
Mikor? Mit? Hog,yan?

- -Az áIta!áp.9._s 
" És-.s pg',"p'"L*l'i .-Lép ?ésAz oktatás m.Ód*" zettana

DidaktíkaÍ aIapeivek érvényesÍ.iIése a kezd k cktatasában
A d ntés szerepe
Az izom-ideg koord1náci kia
Az oktatás fornáÍ
A ryakoriá_s f ormái
A nevelés fontossága
A mester szerepe az oktat -neveL r:nunkában

tii o *i
*Á viva-qr I áLtaIában

d A vtvás 8sz in[!,etr lkus-ac lklikus nozgások sorozatáb l tev dlk ssze. Á viv hosszu
utat teBz Be8' n.i8 kezd b ]- varBelyvÍY vá fejl dÍk. Á taDítvá-ny lagyo! ritkán tiirelmes
azzal a hosE'antait nulkáYal azenbe!' ane\ az okt8tfu folyamán reá vár. Á k9zd knek
qÚfrffi| ÉBzt ige! honálJros elképzelései'k vanlak a vivásss1 kapc8olatban. T]eg1'ijbbszdr
a filnekbe! látott é éIvezett Eoz8ás tetszik neg leklk' és ez az) ae1 a sportá8at voD-
z vá teszÍ s!á.nukra. xz az elRoDdo1ás reldszerínl' sze0be kelijI 8z oktatás folyamán a
leal1tással. a gyerue a,
hogy of!áry a lenorzEol dás l Dg, a ko!án kezd k hanar abbahaslják a vivás talulását.
\l nozgas anyaga rniinozgásor< lirozatalor á11' aboI nÍldent eeg kell telulni. ! feláI-

lást - a kar kily'rjtását -, a kéz- és lábmozdulatok s-qzekapcsolását. Á vlv oozgás nem a
teÍméazetes nozgásokra épiil. á ké Iáb len a jarásrak negfeleI nozgá,sát végzira t rzs
sen tsozoghat klilijn' 9 fegJrveres kéz pedÍg senn1lyen 8e8il'eéget nen ad. Á viv -nozgásokigeB kevé3 B zá-u'rr ijBBzetev hb I állrak' neb'ezen elkiilijnithet k' de az e &Inás után is águk'
sotrendÍségiik !aryon fo!tos. A vivés-kiterjedés szetlpoqtjáb 1 a szi.ik aBpli udctu nozgá-
sokk8l dolgoz1k, a nozgás dilamÍkáját illet en azolban a Iegszélesebb skáláJt/í.zeP,

\l vroa" Je11e8e gyorsa8ági- iigyességl 1zontevékeÜJ8é8 éF végrehajtásáboz az ide6-
reudezer poDtoB niikijdéBe szfikBégeB. Ezért Bzokták a vivást kifejezetten idegsportBak
!evezní. Tecb'!lkájánáI fogva f á.r8gzt 

' 
he]Jrhez és fornához k t tt. Feli.idiilést ' Ez Iako-

zá8t. kíkspcsal dást nen lyu.it anlaI(. akl csak íLyer],.szándékk81 fordul felé. Ha]latlan
el rrie. bogf}# leqtov ább""ei eánényeseá iizhet e port".j"1"tivásra jelentkez k re 16-frffiE-6a:r

ztalja, hog} a sportág 1gen neÉéz.
.A k llyebben és gyoxssbb8! e18sjátltbat ! 1át!áryosabb eredoélyeket pIodukáI 

' haBarabb
lijmélnély lyujt sportágak kedvéért a eár iibb éve folyamatosa! dolgoz portoI k iB

elpáÍtolhatlak 9 vÍvást 1' de eokg!.ottha8Jják verselyz koIukban is. Á uegnarad k k: 4ijL' 9 Ler:. -ped1R íRe! kgvée a tehetséRes. ezbEtilkább a szorqeloasak kijzlil kerii]nek ki; SájEodlnen
iena tréziink poltoe" j l kíaoÍgozott képess6{íí7s-[-áTET6ÍEa-T-E!y fe1vé ell k veieln -lyekke1' 1!kább 8 rutinra' tspaszt latIa' iIletve legt bbsz r' saj!os' azokr vsryunk
utaIva' ak1k vlváera jeleltkezlek' tgsrelek gzok ii&/esek vas/ ii&Ietlenek. Igr igén na$llegativ el jeIii nunkát kell végezlijDk' és cs k évek n lva deriil kl' hogy EulkálK hiábá-val volt. Áz els verselyek után !ájiivLilk' ho8Jr sportol nkb l' aki lapo! a azépe! táb-
Bu!káuott' szépe! ískolázott' vo1t foxmai éxzéEe' Eiályzik nÍnáea versényz 1 erény' és
nuEkánk kárbaveE zett.

4Ezek fíryelenbeYé eléve I iBe! foltos kérdés' bogy n1kor kezdJ iilk eI fo8lalkozli a
s/e.rekekke1' ée hosl uit hogy8! tanl sulk.

" r1r
uJ__.oqb !

Eáry éYes korbg! kezdjiik a vivá|gt?
. \.i lol )-q ' '''ilqltAz 'eL z ekuen ufu *o+ b" hogJr n.i]Jen ijlt rvélyii és rn1\ren techlika - ídegsport

- a vivás. Ebb l klÍldulva v1zBgáIJuk meg' hogy B1lyelek ál alálosságb9! az éle koii 8s-
JátosEá ok a 10-16 év kiizii t1 srerEeke'knéI. lílnde! teetgyakollást szárv1 és lelki vá1to-
záaok k1séÍ1k. Á szelvi változá!-ok k ziil az 1deg-' Ízon- és cgoltreldszel. valauint azellát szetvek szelkez tébe! éB fu!kc1o!álís tuIajdonságalba! tapaszt lhat váttozásokat
ké11 9 legfoltoBabblak taltanuDk. Á rendszeres gyakor1ás azonban nagynértékbo! hozzájárul



I

I

\

a kliliilb z érzékszervek niikijd képességé!ek fÍ],]J_ déBébez. Iej1 d1k a látás éleBsége' Já-
'uI 9 perlféÍ1ás és Eélységl látáa' t Lélet9sedlk a Bzeuooz8at lznok egyenstilya 

' 
javuL

a statikus és dlnanikus es/elBulyozás szerveílek Blikiidése 
' 

feJl dtk 9 hatlás' az iiten-
és a rítnuséIzékelég. Á sok ínger hatá.eéJa klalakul!8k au ugyDevezett koEplex érzékelések.
Á-sy"koliá"_á i"itét"r"" 1degkápcsolatok sokasfuát alakitJa-lii. Á renaÉ-á6F6E_E 

_z{&-b-a-íF-
sáiá uegn az izoÚros ok keresztnetszete' feJl dík a cso!tok hossza!ti ! vekedéBe.

lí l testgyatorláB azÖlbs! lemcaak e szetví' halem a le}kí vál ozáaokat 1s el Beglt1.
Ela 8orbaD á'neglsmerés, é!zeln1 és akaratÍ tu1 jdooságok vá1toznak. NeE lebecsiileld
azonba1 az okt8 ás folyáEán az akatatl, erkijlcsl' j-9]]9g!-9!9]-El-_ug!éE seo.

\t "u.l
Ér9-B94--s&ié!9seeE9ts

4 a cs oE !re!d s zer. Á cEol]l'relalgzg!.re le1lelrz a hosszalti niivekedés.
A6:1mossza!blt]vekedé8iik-1!te!zlY.Áfiukná1ezI2-I4
éves korlg DéB 1ltelz1vebbé váIik. Ea ebben a kolbarr hoBBuabb tdetg tar Begtetheléseket
éB eryoIdalu helyzetelikel Jár mozgáEokat gÍakoroltatunk' akkor ez ryors1t'Ja aE 6pltizís-
porc elneszes6dését' varyis a b'osszaDtÍ ! vekedé8t gátolj8. Kii1 n ke11 nggenliteni a
kézt csoltok fell dését' n1vel ezeknek íge! !e&Y szerepe vgn a v1vásban. Á lyolc ké!t -csont eErrésze n r 6 éves kor1g elcsoltosodlk' a boÍs csolt lo-1' éves korb9!' az uJJ-
caontok 9-l1 éves ko!1g csoltosodDak el. MiYeI a vlvás bonyolult' preclz naDuá}iB sport'
ezekot negszenen e! fÍgyelenbe ke11 ve!E[i!k.

{ l vé!kerinBé9 g?ql]le1. Általában eryijtt ba Isd 9 tiibb1 szervek
féJ1 niik déBe a v1vás szenpoatJáb l 1gen
fontos. Á haJszálerek átuér je aráry1a6 !a8Jr' ez negkiilnyltl a szlv E'iik dését. Eanek o1-
le!ére s szlvizotr roBtJa1 Byelgén feJlettek' 8 negtorholéssel szenbe! ryujtott áIl képes-
séBe Ls kicEi. Ez azolbs! az életkortal tohanoslill liiveksz1k és lBe! terhelbet Yé váuk.

{ A 1égzés szerve1 Kb. 11 éve6 korí8 páJhuzsnog n b'a18d a tjbbi
szérv@Jé!vi8zory18gvisázáfej1d1k'ezérÜkÜtijnsft-
87e1Eet lgélyel' r0aJd 16-10 év k uijtt er sen feJ1iíd1k és }o év k riil leáll.

tt I d e g r e n d s z e r " Áz ídegxeldsue! anat nia1lag Eá]r lge! koÍá! k1a18ku1. Kii-
liin eeí gyoiÉan fejl dík 2-, é\eB koÍba!' gEíkor is negindul s d iffereDc 1á1 dás 

' 
a fel-

tétetes reflexek necha!Í znus ána i. klalakulása. Á hoElokz Dák niivekedése 7-12 éY ki'za'tt
1ge! Jelelt s. .A 1o-l2 éve$ kort jelleez1 a k zponti 1degreldszer fokozo í!ge!letret -sége, de a B8slfoku fáradékolyság i8.
Áe éruelnek ezéIs ségesen hul1á!zaDak' 8z 8kgratÍ tul8Jdolságok Ia csiikk6!nek. Euon élet-
koIÍ BaJátos8ágok f 1slelembeY éte léve 1 lesziigezhetj iik' ho8Jr a YíYás!át s sportágrs je11en-
z sd8tok nÍatt az ideál1B kezdés1 kor L2-L, éí. Íeltétleniil foltoa 8zoDbs! a 14-!6
éveBekkel - ba n duDk vau .rá - val foglalkozás' nivel 8z 1lyeD Loru' vlYá.sla Jetentkéz kgen riivld 1d alatt u lérik' 1ll6tve elh8gyJák a uér koEábbs! kezd ket' éItéLÚiik' ízon-
zá uk feJlet 

' Jobba! terhethet k' h9Earabb feíl dbet!ék.

{ Áz okok, 8nelyek Eé818 arra kéryszeÍ1telek be!!ii!ke 
' 

hoBy lBen fl8tato!' lo évee
korba! kezdJiiDki kiivetkez kl !z e&re6 spoltágak életkori t[laJdonsá8aí lecs kkeatek'
a Bportfuak 1gen Lo.IáD válsszth8tJák ki a -leklE negfelel sportol k8t; Ea nI srra v Junh}
bogy l2-I4 éves korb ! kezdjiilk' le8t bbsz r ná-r csak a vlvá^qra alkalÚatlanokat udJuk
felve!íi. Tebát rÍva1ÍzácL6 az.' aeely eryréBzt rákéqYszerit be!liilhet a kora1 kezdésre'
násréezt ped18 az a téDy' hory 8' lfjuságt v llágY eraelyekre fel kell Eé8ziilli.ink. MÍvet
a v1vás lgen boryolult techlikgí epoÍt' eleajátÍtásához hoeszu 1d sziikséges. saJ!o8' ez
olJran Yeszély i8 rejt' ho8y teh tsé8eket La e1ve6ztiink a kolai k zdés nlett' uelt neg-
ulJák 8 lebéz ta!ulá.s . Ezt azonba! vállallulk ke1l az eredmélyek érdekébe!.-

lt l to'"l kezdés problenat1káját Bén11eg enyh1tl sz a k r iitnély ' hory általábaE széletko! lero EÍDdíg - legttibbgz r DgD - egÍk esrbe 8 b1o1 81a1 élgtkorÍáI. A ual slerekeker se! fejlettek' és lekiiBk aÍra kel1 tt'lekedniink' bosr ezeke az et ser feJlet gyeleke-
ket vála8szuk k1' és 8 Ee8fele1- terb'eJéqsg1 az életkor1 BsJáto8ságok figJrelerobe véteté-
Yel slakltsuk ki edzéselket. wr}Ébiiltizt7ttletpen 

' k^Es 'l*!&r4re*th,h9gÍ9{ qt!;4'4
J.í*rnlafggÍátíe

{ lesziige zbetj iik tebát' ho8y s Tivást 1o éves korba! ./el bb s enn1féleképpe!,/ kezdJiik'a legmegfe1el bb fornába!' szervezett sportlskolai keretek kijz tt' d9 12-t4' s t 16 éveg
korba! sen ké8 . /PL. PézBa TÍboIt akí kezd korába! 16 évos Tolt.,/

w Á ktváIasztásnáI 1gen nagy fÍgyelrnet ke1I fordÍtaní arra.,
mln ség Ís kerlilj<ln a sport1skolába.

hogy ne csak t meg, hanem



ll r

Vl a|áol
{ .A ktYá188 ztá€

{.Mt Jetternz1 8 Jó vivót? Á lestj alkalnasság' B kelIó techltka' taktlkai éxzék, tá-
v91ség- é-. bonpóérzék' psz1chikai -elkaloaeság, k1váló .reflex' sroÍs heIyzetfelieneré-q 

'91kalnBzkodó képesség' iig'yeseég' á1lóképe8eég' eőt' a vlváshoz erő:g szLkséges, és nén
utolsó-sorb9! llte11ige!c1a' dönte!1 tudás. Ezek biztosltják a 9selekvér. sÍkéres végre-
ha Jtás át.

4 ntto" azolban az olyan vívó, akíbe! eze! képessé8ek összességiikber naBaB szinten
Eegle!!éEok. Inkább ezek'a kép98éégek harmonikusán kiégész1t1k egínást, ezért szoktunk
technikáB'- i-lletve takt1kus vegy erőszakos stb. tipusu vivóró1 bészétní. Eze! képe8sé8ek
s z üks é8eségét, nég egr igen fonl'os 1'ényoző ís indokolja' Eégpedig az, hogy a vivái acík-1lkus' aszínmetrlkus sport. Ez a k1vá18szLásnál igen nagy néhezséget okói. Á ciklÍkugspoti'ág€k!ál az eredméryek áItalábao oérhetők' 8 mérésekkel pedig bizolyos gdaüokat ka-pu!k' anolyek alapJá! ,/nég 9 kezdők!éI iel egy rangsort tudunk fáláujc;EÍ. Ezekkel aBéxéssziltekke1 azo!ba! !encsak a pilIa!atlyi tudásszi!l'et 1'udjuk eeghatározni' ha!onbizolyo8 képet 1s kapulk a váJható feJlódésrót.

d Ez e vtvásban lehetet1e!' va! u8yaB roéréE'-p1. reakc1ó Ídő - de ez csak kis része avlvó 8lk81nssságqlak. sajnos' a Eaí nap1g még neE reldelkezLink eg-ységes' tudonányos ki-választá'e1 !or!0ákka1' !llcEe!ek megb1zb'ató bizolyltékok a v1vót á1kéTnaásásra. tiért ak1választás legfőbb felad8ta sz a1ka1n9sság Ee8í1lapitála. vIvói szeEpo!tbó1 az Ídes_
5s_!gsE94 ' 

a_szellen1 és akalgtl tulajdoleágok a legfolLogabbak. Ehhez járu1Dak a;6T6b-bÍekbe! nár felsorolt eryéb iellenzők 1s. Tehát a fel8dat! fellslDerni ázokat; a kéDe_qsé-geket' oert sz áIt81á!o5 képeeségek fe1íBneréséIe oá.r veprak 8yskorlatai!k.

' 11 'sa;noe, s t€kt1ka1,éxzékr-az akaTaEr 8 küzdeni budás' E' teEpóérzék e4yen1őre oégtesztokkel len nutsthstók kÍ. Ttt csak a tapasztalat' az éö,zői intettigeníia és érzéE
B€g1t'bet.. Igen Bok rounka utá! és csaB évek nulva derül kí' ho8y jól váÍasztoü.i;unk-e,nerl' a tébetség lRaz1 próbaköve a vorsely' Itt dől el' bogy kibői. ni lesz' ner]nyire'vÍszi.

+.teBzögezhetJlik_teb'át' hogy a._kiválasztá8 !apjainkban az edzó ösztö!ós negérzéae'
P98}átása'-tspaszbalata alapJá! törbé!tk. Áz ugynévezett ífötösleBes'' mulka kiküózöbö-légéb€! va19nlt seg1t az uJ reldezerü ískoIai trsbEeve1ésÍ oktatáá. aneIv arra hivBtotl,_bory laryobb és álüa Iá! osabb 

. 
kép zést lyujt8o! az eddÍginéI. Ez bizónyos áertexuen - regialább1s kijlső jeryek neg1téIéBe BzeEpontJából - lagy jelentőségü.

. !..F'okoznÍ, J8Y1ta!1 kell az tEkolákkaI a kapcsolatot'. ÓÍa1átogataBok /több órán áté8.több faJü9 noz8ás oktaüá's a után/ a teatlevelővel va1ó ko!zultálások seBÍtséget nyu5t-hatnak e8y hatékolyabb klváIasztási rendszer k1alakttáaához.

..' '4. 99joo", ma 
'.E'é8 

ez € kapceo1ab naryon laze, a loegte:enbése legtöbbBzör !ehézségekbeütköztk. .Az edzőlek v1szonb_éppen a háI-ytelen úlvátaáztás miatt pökat és iei.srege-;eukel1-dolgoz!ia. Nen árt !éni Ísroeltetést adni a külólböző o!szágok trváia-qziesi ,i'oás""-r ébőI.

p
t
I

' Q,'Á uyugatt 
, 
or 8 zágok t'k1TálasztÉ|aJ8'| 8 sportta!Ítás jellellz . trdi!t nlldgnt' a sportot1B áthatja a pélz uralna. Á vivás okta á-ea áItaláuan magánkézben van, es áÉi négtrzétr a

!9ogU9t' az v1vásoktatásban részesi-il. I{a az ÍIlet teb tségesl annáÍ jotu._neiT 
"trork1váItk 8 bbÍ k ziil éB gpo!_t_á!-_kiváIas zt d.as. utjá! é! erjréá.eny"Éei:--' --'

, l l szovJ-et reldszer a azep]ezett keretek É z tti kÍválaszta_ct tartja Ezen el tt-
l -:1::':",_l:-': 

ot_k: *!:!':9y id ld ! beliil neeta!1tJák a -"portág;19pJ;i;;'_il;"; fesrvert
'k9P!?k 9 kézbe' Be6ta!u+!9k ery bizolyoa a1apgyakorlatot, aneilye1-ézabaávivás ke;-eténbelL1I véggllek. Az ltt jeleDtkez 

' kiil lbijz test1 és lelki jelénségek alap;l'áq vai;aii:Ják'8zutá! ki 8Eokat' 8ktkke1 tovább fogtaIkoznak' Iélyegesei iouu ÉoiiiineiiáI to"ott.BI1lll lll1' ne!! s Bes te!-t8D 1tvá!y re!d6zeI számszeriiség beklDtetében Jobb, n1nt nálunkl
Tíl""I_9Ec !"!t9lT9 lo_náI gakiaa t bb ta'itvá!y jut] áni-eiéii"isa8";ij"_á"i"ate! ere-r]$rLunf e8y me:Ü?IT9 'I^|;nat 8yaKIan tooP -tel itv á_ny_ j u ' .amí s zétf oÍ gácsolja ajét. Gyakran emiatt i_áIunk is a wryfrttÍElWÉB a ;étiemá . # 'tul;; ^" .r,.,.|,. -,I a ! I JF*?f1t,}';,tc:.].:Í .1.',,lL1 t aid"r j

lz oktgia=o Eérdései: Mikor? Mit? HoEvan?l

,-!'4_-'96nI3pvet bb kérdé9r,!roey rllkor kezdjiik eI a -qpeciáIis képzé-qt. Az eL z ekbenrá-mutat!tr; !9ry osszefiiggésében miLyen os-qzétev k hatar ozzák ,oug'á viooí-'o'!*t. Tehátezek fejleszté-qe az oktatilq f feladáta. --9

{í r"zd knéI a f1zikai kqpzé-qt kell el térbe helyezni. A fizÍkai képzé-snek az60 %-at_É"íI 
_niienní;; 

Á ;ii4_ o"L'9ioít, f tnom, iáegizom- koordináci s mozgá-<" 'í:í;:"klr-ey:l'koTls csak atapoz -jeltegtiék Iegj'enek aá edzEset.rj-io-eo"* korban kezd dík afe1n tté váIás és ekkor ke1]. a tetl en +éeqlapozott spqrtoioi-"-"p""iátia-topzesner< teI-jes er vel alávetni. Á viv ka versgnyz kÉé_akarjuk.nevelnl, rrí-*z n a sportolás atapja averseny' Itt d I eI végs solon nunkáitk eredmény . _Á'szeIveáet azonban o"' *p""tááir",'"-n9m bioL gÍa1.gry*9s.^4 Y9r:*e!I vl-qzont ogq uíoi giqi, hanem tipiku.san emberi ter3es1t-mény9 technika1 és ftzikai k vetelmények lratároázá}- meg. Ezeket ke11 
"sy*éáu" hozni azedzések folyamán.
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ÁIta}ános flz1kai képesség,ek fgjlesztéss)

Er

Üry

sokféle belry- és tre\rzetváItoztatásokkaI' ro-
váIt veÍsenyeket.

b1ztosítanl. ráruriÍik"azon an a nonoton' azonos ritnus!l. hosszantart futá-qokat., Beb1zo-
;'"-;a9!i;.opry_i'Í+"gl'^9k1F-9g{?1}:t"i^gI"Tl-fl":::}trl3u''::-I:Í5*l::*:;:.flÍ:?{*ayosodott' hory a v1voK' aK1K 9Byeu.Lt, Usr:i ut/oull. &}anvrJ_.'.!-Lava yvlvgL sávAyq 

' 
q ./C

iiiu'oÁrtoátatEbokt l hariar ettáíáonax, mert 1lyen nozgások végrehajtásáboz nen fejl dtek
ür " fe1tételJ-q refIexelku sem az izo koordínácÍ a bels szabáIyozás terén.

4
{ -1' .-: -^--! - L n^-L,}. .t,r^4^a szak

végeztetéséveL Lehet
Á vív "'p""1á1is 

áIl képeeségét a szakági- p91aasanyg$! . buzanosabb 10pig tortén
T"ttsove! Lehet blztos1tani.-Áz akc1 k fanltáÁakor áIl képeg-qégl munkát végezteltégeztetnl

azenban nem szabad.

1,
4

iá"i -'""n'Éép"* \rÁ^rát ÉtataEítiloa. Bolyolult. és ígen f1nom izon-mlikodé-qb.ez a sÍma és
kís 1zmok niikodéséro van *"tiÉÁeg. Eaért kértitjÍik a nágy megterbe}q"*t ízonrfej]-eszt mun*

kát. A s atik;;-;;eÉii"jtéáeiiet"merL' zzuk. NeÉtink a dínamikus er fejleszté-q ?zl. ameIy_se-
_J !^''-'.:-l--^ 1^l^^+ ^u nt'*ot4< f o'lrrnmqtÁhan- Nepvon naEv f igveLnet keI1 szenteIniink az 1s-*ttséeiinkre reÁet a7' oktatás folyamqtában" Nagyon nagy figyelnet keI1 szenteIniink az 1s-
*;;i;?#-i; ai'ara" Á trilzott i-qnétreáex elmereíédéstr-áztikáégképpen az 1zom keresztmet-6r vr'
tetreáex szamáIá. Á trirzott i-qnétléáek eImerevédéstr" sztik-ségképpen az 1zom keresztmet-

J t,

s zeténet< megvá*-siás;oa"ai eredményezik. Azt 'már. ]esziigezlgm.n b9er.9z gátolja .a v1v 1

t""n"iÉát. Ma-ix-F::t:í.léi::: ^,:^2*-:i"::Íy"5.":lí:Í:":;':::l;:'};":*5.""j:il:;'Tili'n3-sportágnax csaÉ--*pá"iairá ár re van-iziikseg"' a. p1bené-s9k_qránya az 9ry9s ryakorIatok
;5;i";Bg;e.-ráÍao'ury tudnád(ezt érzékelte ní' }:gq'*:13991g,Tg-k::gl:E^:^ uJra a rysportágnax csáÉ speciál1s erŐre van-bziiksés 

' 
a. p1bené-s9k_qránya az 9ry9s ryakorlatok k

;5;i";B;;e.-ráÍao'"ry tudnáf,(ezt érzékeIte ní' 4ggy rnind'addig.!9 x"l9i,iE :1 uJra a rya_zott me8nor IáI&tr u8y UuuIli{{[YáU t'r vÁ'<'!vg9!rr' rrv ./ u.!!gguu
koro1tatástr_ 'íá-" Íégzes v'Í-b_-*za nem tér a noimáus, funkcíonális nlikodésig"Í_

I

L2^ iÍoI s a s áe,. Ágyorsaság azegyépnelvelesz[iletett tTtgjdonság" Nehezen'
irí3áE6rni.-Á'ryor9ás4ekímondottanidegrenciszerífo1yanatr,1?9ligTirí3áF6rní.-Á.ryor|ás4ekínondottanidegrenciszerlfo1yamat1':'':l!:|
;;ÍiHoáririr< í"o-á-i"jLe-qzté-qéIu: Ezt-1eginká6b*a sportnoze5:Tu!!::F:g":^l"}ql?::liffí::ltnozgás - esterséges feigyorÁ1tá*ráva 1's zLiEségiirík van a f ejLe-qzté-qéIe. Ezt legint(abb a spolllnoEgas-nesTeIseBes IerBJ9.ILsJ-Ua*\av l
iriéitv sok-q'o"í rÁ etIésével tudjuk elérni. Ez 7 tevékenység azonban nen tarthat hosszu
i6;íár-'iv"i_á-s"Észori isnétráá-iaraoil"boz vezet, a fáraáás-ped1g a nozgéu< gyorsaságának
Iecs kkqnéséhez.s éhez.

0

b- t. E r ' A vlváshoz i-qr mint minden SpoItÜevetíenysegaez} eIo szuKseges- -íjZ aza
n"-ír.ffi*po"iáéijurr"gi.i.Av1váSs!embontjábIhátrányosa19s{-éFcsakrv1diá"i -'""náÉé 

"*-i;aat Éíár"Ert 4,: Polv"l*l!, éu- iqg! {1l:l_i:9?:P k!'1Í:*:1'':-:l2"-::

'" \tegeztdssiink nagyon sok f ut 
. To?Sa:"tr

v1d vág át<ut, titru[á_.okat, váIt futilqt és
ílfqt*

*uí",T3ffi"fl.]'IÍiu-}íBffi::?!á"Íá!""í""'í:T3[l]";-t6k"í3;."uo.ozJoinekav1vert'éel\y,é,Iá!ryqFgrlatok'.aryeIy9knem-
c'*áx-r'i,gl..nvuJtJá5, !l:l+!l5 ?', }*P. !:2:2:y*J^l"::T,.:2::ri5-íÍ *+}'5:Pr::éFfl^:l;'A,l*;-c-qak hogy nyuJ'Jat; ár 9iEix a Iáb ízonzatát, Lranom. ncjvelík 

'az 
áI1 képességet.Ís. A vi-

oooáx-"ÍÉoii," áfi-íáoáiárreg átl képességre {an szliksége, amit els sorban futássaI lehet

..4 +;1{ep
uryesseg os-q ze

sé ten rítm.usé
a ÍLz megnyl Ivanu ap

A vÍv 1
z} másrésztr

a szellemi tényez k m att taktÍkához kapcsoI d1k.

Á techníkat képzés soráur a viv nozgás-iiryessge9t, ktizdelenben pedtg' szellem1
q6""6+- kgma1-;oztátta. A kett azonban-rttkán taláIbat meg azonos szÍnten a v1v

^nnYt
uryesse!ét_ ';[o'tát3á. l kett azonban-rttkán tatáInát meg azonos szÍnten a v1v ban.

Á feJ
milq 1k már
ta lanr s

h
Ie#zté-q sorrendjében eI szor a mozgás-iiryességet Eur} fejle-sztenÍinkn !lu!?n a

á-nívá-"-todás efur rota'l Jelentkez1É. Ez a taktlkai képe-sség azonban p totha-
nnivel sen b.elyettesithet 't[,

Klmondottan vÍv 1 értelemben az iiryességet csak tecbnÍkal anyaggaI lehet 'f eJleszte-
A* Á't#al ánnaan rro#t Árta]omtran mÁi-- e szákogor]ásl _ tehát a techníkal kéozés el ttánosan vett értelemben mái a szákosodilq - tehát a techníkal képzés el ttnÍr báJ áItatánosan vett értelemben már a szakosodá'q - teháÜ a Üechnlkal KePlgq eJ

t"ír-magás tokra ene1n! a_ nozgás-tigyességet' .Olyap gyakorlatokat ke11 ii.q.qzeállltanl.'.
oma'l.'alz-{a'l'l ooiiktrcn hngon] 1taíak a-vivásia. 'A Evakorlatok sikerességét kiits tényez';;;1y;É'trárregtiÉuéo 

- Éásonlltaiak .a-vivásia. 
'A gyakoilat9k 1ikerességét kiits 

' ley1eyalket
bíztb-o1tjuk, á" a feladat negoldását a rygrekekre !r?rqt'Tijl"k9ajiink arra' 49ey miqdgn
i"aovo-o; náryságu nozgások,-valaPi!_t eáét<. i.'ooT9tn$c1 Ja biztos}tva, }'ug{9l:--01{91 i3tÍ

É, "á*ury t<re áemcsak f lgyelnÍ kell,. hanem. a, fÍgye}"T.tcjbbirá1lg,T999s r!á-kokat játsszunk' ameLyekre nemcsak flgyeln1 kelI'. hanem a Í.'tgyelen'!obbllanyu.negoszEa
;á"á r náve1neÉ" rry kezziink várat].an' a" nen lekLizdbetetlen akadályoF'! {gIáIIÍtanlnén olwan pvakortatoFat beík atn1. amelyek az akaratot és az onferye]-met f,ejLesztlk. Az9s "ty!n-eyqFo"IatoÉát 

bei! aln}l'919}Í9E,,Í.:.1!:""|o!^:i^3Í^?::"fl:li:t {3iiig:?ti5: *ÍBtJ UJ-Jall J<'ÁLrJ: J-.' t vl\clU vgJ-LUovu+'_o-"lJrvl!'.:'._*'_":-"

tiryesÉés réJlesztésé]nez p1bent áilapot sziikséges. A ng8terbelé-s nemcsak fiz1kal' de ideg1
til. ezéít t reked.iiink a váItozatossfura és szlinetek kcjzbeiktatására'
Íiryesség feJlesztéséb'ez pIben áIIapot szuKg9$ Sr A lue$le.lnele-s nemc
1il' ezéít t rekedjiink a váItozatossfura és szlinetek kcjzbeiktatására'

,.rro-W á temp - és r1tmus érzékr L, amelyek bár kiilonboz fogaImak, négls ijssze-
fiiggnek esÁffisal, A il-tnus a moz6á*<b l eréd. Nfurcs*E|oJigás*_r1tmus-,+é_lkÍil| ez a..teclrn1kai
io[ienájt& Lelke. A kezd vÍv nnáI a ritnusérzék fejlesztéser.naJd ?z.a}apvet képzés
toÍiamái az akcÍ r1tmu.qának k1alakitasa a cé1* Az els feladat megolda-<áhaz.a nozgás
soktéIo és sok-qzorÍ gyakorlása vezet. Á ná_qíkr a.v1vásban kiíl nosen fontos'rltmust és
iibenet ke11 e1enezn1|nert csak 1éy adhatunk tanácsot, hogy !gr keII-fokozn1'_ 1IIetve
cst'tkenten1 a mozgásir1tmusát, IendÍ.iletét ée boI n1Iyen mértékben ke11 ho-qgzabbo iILetve
r vldebb szlineteket kozbelktatni.

{a ,/T"f- éyr.*tnuséx-4k-'

6
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- ,. Á tenp esgtelkélt 9s g8yéDelkélt váttoz 1d l'artanu átnelet1 áIlapot. Tenpé}! a
11vás barc a cselekvésle alk lEaa 1d poEtot éIt jiik. Á er0p a vívá.q lelke. a loozdulatokéletre ke1t je. A cse1ekvéaIe alkeláas 1d po!i Kijzeledt?it, e1érkeztét. Úekiivettezésétjelz1. 

. 
terop érzék. Ezt az érzéket 8 kezd k!é1 helI k1st ÉitaE1t Sajn s, a teop érzékfeIépttését' B dját nég alíg ÍsmerJiik.

ránoriink Iizikal. Psz19ho} Eial teep b. Ha ez e1lelfé1 Ee8!ozdulá-saiDkét e8yáttalánnen vas/ cEak kéeve érzékeI1' éa ezéxt D1!cs ldeje e]19oe teD!i. pszicholostaí.-'ha rnoz-
8ását oban fáztsbsn IepJiik áe8' ametybe! tehetellenségéné1 fo8i ' ;li;;'ái 8-ii:áavu-. "":g*T?...g'_k9!!e1e!''f izika1 teBp ! I beszélii!h. á pBzÍ hol g1aí terup ,a figyele kolcent-rác1Ójfu]ak cE tikke Dége.

\. til
u I oEr"\ \{ Tecbrlkaí kénzés

Az áltaIános képességek fejiesztésének végÍg keII Yonulnia az egész oktatás
ma tán 7il

.lÜto"zdeti f szerep 
' 
után azonban mlnq jobban a technikai képzés és veIe igena taktÍkai képzés veszi át a szerepet. Százaléko'qan kifejezve a'ro-r2 oves'*xnlif 1z1ka1 40 % tech.nlkal.l2-I4 éveseknél nár fordltott ez az arér!!. Á 14-16 évesek!él nég Jobban lecsijkken atechllka1 képzés Javéle-és egy-re Jobban á techlikát kell hogy sá;ise, és hozzá Ígazodjék.

11^ í]!:1í" 9: -!épess 
égfe j les z tés fejezetben utaltao aIIa' no[} ntÍyen'nozgásfoTÚak-;;; ;'_'gne'Iyek e legJobban szo1gálják a echn1kai képzést.

JA*s tg_12.1.i9!lé} a f feladat az áItaláloB képe8sé8ek k1alakitás9' a gpecÍálisv1v luoBzat és viv 1 Iazaaág negazerzése.
{.

GYakor16tí alyag

' ^"^-l::9*Í!'""1:lofl'!!lá"ok váI oz be']{zetekben. vált Yereelyek' Íge! !9gy variác1 st e-neÜos e$eKke l 
' 

de Í1gyelve !Ia'. hogJ. a fe1ad8tok megoldhat k Ieg7en k. Áz*egyéni xez-oefuelYezest éa megoldáaokgt b1zzuk 8 slolekekre.- Itt.keu oegszeráttetni a ooiáa"t, á-nind.1q tijbb udá.g utá!1 vágyat'és 8zt1 !apJa1lkban igén a iv!i""- Éii" j"iéJt tartatoo_na1
T:$!':iI:!1'' anelyet,a pszicb01 gusok s1keréÍnénynek n veznek. i'ér"aái o[,-no67 ezt !eeroazakorjlrk nllde!áron a ryerekekre, h8Don' hogy szt k naguk' 8 sgját áulkrjuÉo; É;-.reEzt 1 szerezzék neg.t
Á v1vás 6.]:YaR8

{
f olyá_

s u oI oSAn
60%

VÍv el kés zit tábryakorlatok
ÁrcvonaL- alap vív áItás
lépés el re
Irépé-s trá ra
Kltorés
Ugrás el re
Dobbantils, Iépé-s el re
Dobbantás ' kÍtclrés
Az eI bbiek variáLása.

trtrttaf$m*q#:i"i:iiii,:iii!:i19!}'}ii'i:"Í'il:;'i:;l"í"}:iHÍ,: :;TE:3;'

'";i:Í';;íÍ:":'í5#iu'ii!i]EÉ"":i#jÍi:':;:;x:*:l"t1l;""*É$fi*#*r-á":tí:i'i:Í:-te 6z u! lon1* ke]l lsmété'Dl; h''x az nélyen beÍtl-egz a5on. rryeir<oí " .;"ga"_';" ub"""g"-,egysikusága-- a b Izott' neá e Íényegi 
' niuár.á' ti er Jéo o i"oiia""_táai.rBgéehez, a vi-vá'B. megu!ásáboz vezet Eá-r'akkor, amí-koi neg á"t ei-ién"É""at"'á' á'3i]'i"iszalaoáub, Éot"tié"á l-i"";eT-i;.;;;-;;"'"Er6íi,'aoe\r 8 hibákat*reoy"si-#ry#da,i# 1hibákla o8ztje. a nozEás strukturáiát.veszeryezíet -Á-ilát"t-j"-"itjá_$i!á"iiu"o, 

o. 
"t bb1t az oktatás folvanetán.nyesele i. Á rabgyákor ra tot par r<uen"ioiiéiá-_or.t"ta"anar, 

"távol' áRt rtáÁnál nár_az ets iépéEnei "" " it""áil 
_u"ey 

i;á áiáEitJi't "!"s!"ut"rouu o,nlér foltos a hé]ve* táb.ozgá.s.'Me. teii ériétolnt, b'o*y ez DeE puaztáE el re-hátla Ié-
5?E"!fia*5i!3fr";"'!g:t,:ígÍ':;leí!:"ji;l"'.;iÉ;Í-kii1ilita"á,"J*tá'iiíJátlita;.;;a";i-

-,*$r}Fffi;;F:#:Í"í"Íí;::'Éí:ff 
ffi;x;*l';iÍÍg*:*.3Eá[il;i,ffif,ffis*F#*#*;-,

' !osv-a I2-I4 évesekné1 egfordu1 azégyver é-. alaki ki egy sajátos probtémát
arány a technikai képzés javára.

a -qpoItágon beIiiI, nevezete-qen 
'

v,i';
ÉÉn:

hogy n1\yen feryverreI vívJon a gyeiék.



Mlndenekel tt megkérde,*#, bo8y 'ntlyen J:];:ig}velTeI szeretne v1vnÍ. Ez dont . Ea nen

tud váIasziani, "kkor"a 
mestel'oz ial,l évetc f<lIyamán klalakitott véLePényét tartsa szen

"iBtii-á'eri áiopaa a test1 és leIk1 Jelenségekre ép'ot'' gmgtqeI Jelentkeznek az eryes
á';É;iI;ToÉf;i'ilán; i_uátorl sy9TF'.59upqnékony --ko káztatn1 tud -,naryobb nozdula_
tokat 1s plu"íoáo-oee"ehajiá;í Eí.aoÉ'általában k rdvivásra alkalmasabbák- Á kardvivásra

n eI ny a nvulárk^3agae alkatl Í

Á urra-. .". "-n' j}egl;14*u-"" " i **'''

Í}dv zlés a fegyverrel
Áttásot
Y:ell:ff:k * Egyszerli - féIkor * kor
AtmeneteK
Az lskola-vivfu alaPgYakorlatal

Hár1tásoknálr Elryszerii -. félkor - k r

Kardv1v knál 1gen fonto-q a specÍátis EgÍslvi'IÉ_9rŐ kialakit{"9r a na$yo!P mozdulatokat ls
rrÁotalennY'e.riiiia=sa1véokeLsegÍtje;a1enditések.végtelen pIec1zltássaI végrehajtanvégtelen pIeclz]-tássaI veglenaJlan1 lugq mozoula UUÁ eIoiJEBrUUJt'i .l J-ii!(lJ.L,l'R('Á'
V;íÍjox uá, ké;'éÍni os efoeu. zempon.blY} gtés $yaliáT uáp5nf' .*?T"-I':-q{:5:"}:l;::oport-ta1. bolott "-ká"aoív 

-teínnrxa tráraxttásánaÉ Íéglontosabb é-q 1e5biztosabb_ plllére.
;"i3"áiiéá,]n"i6 "to"t 

-oásasí és ha:1tas1 Iendltésék. Ezeket vé5ez!etjiík Iooi9 uton fél-
;:_é; 

-kijrsz'eriien. A kéinnozdulatokat kapcsotJuk ossze a LábnozdulatokkaI. Á1akitsuk klkor- és korsz'eriien. A kéznnozdulatokat kapcsolJuk ossze a Lábnozdulatot{'KaI. ÁtaK]- suK
á-r.ez--eá raumozdulatok 1gen fontos sszbangját. KezdjgF'"s 3 mester-taTllY4y,rend_a kéz- és Lábmozdulatok lgen íonÜos ossznangJaE. Á.ezq{Lr5 u'e6 3 ules U$.L-Uo4+uv atJ J_E

*uá"u"o É"uo a -"É';ig"at] Á falazá-qt és a É nvencionáIts gyakorIatok beátl1tását.
Á r.otott szabadv1vást és az egy találatra rnen assz t.

'Tii Á képességfeJIesztés legf képPen..Pz_á1]_ képgsségre t 8Z er meg raésére, a vér-t'
Í
I
i
í

i

I

\
\

I

1

i
I

Eryszerti egyes cselek. .

j .J'o'?o.ii. íq.,.-. l*io - 
g''j'oll"t

Természetesen e#T saját tapasztalataíffi ír lr Le, nem receptet #á{ne' b9Ü.lsy' és. csak
1g.Y. és c-qak19 ánnyit anltsunk. A tanultakb l'mÍnd1g aIakÍtsunk konvenclonáI1s ryakor_
rilt xát.-l-Éotott izabadvl'vág fonto-q szerepet kap. A-tecbnÍkal képzésseL nqrhuuamosan
hassa át munkánkat az aLapvet taktlkai elgondolasok tanÍtásar 8Yakoroltatása. Tryekez-

'iioÉ 
síetség nélkji'I n dszeresen tanÍtani, és a vlv i gondolkodast miel bb kialakÍtani.

- -"-;^- - ' -l'*"'" *-*r'-"4;'- **-
rul g szoletnek 8z 1!1 a nlianyagt r szerspáfi'I. Végré ery l8e! basiloE és-kÍtÍi!

seceaeBiÉ.z.ÁoAéalo6 zk z a sz azoil érteInéber' amenlyÍbell f eBzkaizuek a v81 d1 t Ít éIt-
'jii[. 

_Éláiteítauá 
a helyes kezelés ne1lett 8zínte vé8t6lep. 

- 
l|éretre_ é8 h9srDálhat Bág

z, y;s;Í-k fokozott és j miikodésére Írányu1Jon.

Vlvfuq arylgar E{i! -:és
és IéÁ'í* F'3J}uk fokozott és
AÉe' Várt --és kj-tér szurás

I;'Kotések
t}tések

10 évesekl

ra az eIs évben, ',"x 2-2 ra a násodl.k évben.
ra áItalános, fél Qd"a speciáI1s

.jiifl. Érette{taná a belyes kezeIés irrellett szÍnte vé6telen. Méretre és használhat qtg
á'.'pont#b L azono-q á vat di t ÍreL. Srilyra viszont sokkaI konnyebb. Ez narymértékben
.eái[t-áyÉu'ooxut abban, hogy keziik nep !árad eI, n:m keletkeznek toyzulfuoK a mozgfu-
bá;, gcsit1 azok konnyed, piec1z végreb.a jtasját. _.A.miianyag t rr I tcirtén áttérés gen
GirL.ttiieet, míveL a broÉr ma az \olt, hog;r.''a vtv nen lendelkezett 9 fggyver vezetésé-
oét.ri"rtá*oáÉoz szLikséá9s erííveL* Mlre-átt'é'r*!k' add1gra 9?t a 

. 
képosségiiket.megs r?|?ikr'

íH!t''* hamar mogszokják. EsetLeg tanács'Ös ilyenkor egy. kícsit_ IektjszoriilnÍ a val dí
fu esterb I' ez a"fokoáatosság b1átosan'"átseg1t n1ndenkÍt az áItás foLyamatán' Végiit sze-
re hek egy ideáIís távIati edzés ld p-eosztilqt adn1t

xI
x1

4
t
I
Harmad1k évben hetl .4 edzés,
L/2 ra általános Eépzé-<, a

Lq-L6 évesekl l'
J lenne, "ha qdti 5 edzésen

.t

képzés és lgen -qok játék.
- , ra,

sportág1 képzés.
2 L/2

t bbl

Iráspnban megpr báItam azokat a tapasatalata1mat ijs-qzefogIaln1, amelyeket a kezd
v1v k oktatásánál-biiJtottem, szonban ez c-qak alla korlátoz dottt bogy m1kor és m1t ta-
n1tsunk, I)e szeretnék-naJd rátérn1 arra an igen fonto.q kérdésre 1s, bogy tlb'ogyan'' tan1t

D.
*' Lg ,.Á-á

i. " ., ','1( i^ r> rP..,1 ' .r 
i "_,'' ) -

* o{ f,". b,ii ;..t 
"

. L li
oi*{"-"r;.. j }^-,.a.1 :

vennének részt , 1-1,5 rát.

'. i, 4 d-t

l YIYU 6JlgÜwvwwv4'
! ,, . nitsulk' De szoret[ék-EáJd rátérni alrg az 1ge! fo'tod kérdésrg ls' hogy llb.osr8!í tallt-

{a/li\a11i511oe e kezd kot.
i

!dir,!f
t.,..r"'*.{41

"i'*L
, '* tll J *'*.t x' it ..

' í} '".. r| ", {

. P,'. *í
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rJr'-.4
("1 '{" 'Í lÍ'



Kard 197 5. évi Europa KupájaBaj nokcsa patok
Bud a pes'b , L975' ápriIÍs 25-én

I. CSZKA Moszkva /VRS/2. Legla Vars /POL/
1, Honvéd Sport Egylet Budapest /HUN/4, Steaua Bukarest /nOU7
5, VasuÜas Sport Club Budapest /HuN/6. BacÍng Olub de France 1rzu/
7. Dinamo Berlin /npn/B. Koblen z /nnn/

EI nérk zé-qek

I. csopsrtl Moszkva - Párizs Graz II. csoport! Yays
Mo-qzkva -'Pátj.zs 9tI Vars
Moszkva - Graz 9tL BVSCPárizs - Graz 9z7 Vars

RészLetek a nagyar csapat nérk zéselb I:
BVsc - Prága 9r I
Gerevích PáI és Gulác'qi }'erenc .)-?-, Ggrevich Gycirry 2, Kutner
Vr-qeckÍ L' la-qtovicska, Ticby és Miku1á-q 0-0 gÍ. --
Var-q - BVSC 9t7
B1erkowskl és^PÍcula 1_-1t Roter 2, Nowara I' illetve Gerevj-ch P" }, Gerevich Gy. 2,Kutner Z. és Gulácsi F. l-t gy.

Ilf.csoportl Sz fia '- Berlin - BHSE
BHSE - Sz fia 9t4
BHSE - Berlln 9r7BerlÍn * Sz fía 9t2

RészIetek a magyal csapat nérk zéseíb 1:
BHSE - Sz f 1a 924
39"q"y KáInán és Koc.qi-q Imre -1], Valter BéIa t és Frohlích Péter 2, í1letveDinltrov 2' SpÍridlnov és Dudekov l-1, Chr1stov o 5r.
BHSE - Dinamo Berlln 9lTroh1lch P. és-Kocsí-s I. 1:1l Torday K. 2, Nébald R. 1 gy., íLletve Kunze 1,Hciltje és May 2-2, Hallfart o 8y. '

rV.csoport3 Bukarest - Koblenz - london - Belgrád
Bukarest - Koblenz 9tZBukarest - Belgrád 9l0Koblenz - London BrB /aZ-AT/
*:riffi'--':iáÍeá 3i1

Á nésr csoportry zte.qr Moslkvar-Yars , BHSE és Bukarest a7' A/ dont kort vÍvott azI-rv: !elyezé-<ekért, ? 9s9PoI!-'*odika k az v-vtÍr. 
_nuiyeket

kÍe-qés1 rendszer szérínt d ntotték eI.
Mérk zések az V-VIrr" helyekértl

nvSl o rZ

- Prága - BvsC
- Prága 9t1Prága 9l I
- BVSC 9zT

ZoLtán I' tlletve

Pár 1zs l

rourenzl

BVSC I

Berlín l
BVSC 9.t q

Az A/ dont nérk zések tabel1áJa:

Moszkva
Vars
BI{SE

Bukarest

998
x98
6Xg
B6X

x
6

6

B

1
r2
II
í0

S.
S. ; 

-1.

ff. \ 1

g-y. \l'
'!,- tt1) J'+



Moszkva - BHSE 926

var-q - BESE 926

BHSE - Bukarest 9t6

Á másodtk'fordul még tijbb
a kijrvetlen céI. Ttt esett kí az

eI a kiizdel-met áprÍIts 26-án délutánr bogx kí-
is neve-q vtv k Jutottak a kiesés sorsára. Iry meg*
lom.án Mustata, a bolgár Christov s Dudekov ki-

meglepetést tartogatott, amlkor a leg{9bb-ry v1v volteglepetést tartogatott, amikor a leg{obb 48 vlvÓ vo
Íde1-bécsi bajnokt Brandstátter, Vallée 9M' Romano

Á 8r8-la légz d, Moszkya - Bukarost mérk{iu*s.t Moszkva 57-60, a Vars - Bukare-qt
mérk 'zést peaíá-64-,65 arányban nyerte Mo*gyiva, lIletve Vars .

RészLetek a BIISE nérk zéselb I a dijnt bent

Illuk u. Szid"iák- Kr ovopus kov és V1nokurov 2-2, illetve
Ko sis_ Ímr e 1, r'ionrtcn_Péter 2r Torc'ay Káinán I és
Valter Béla 0 gl.o

Blerkowsk1, Plgula és Nowara 1-1, Kgnrad 0'.1ll-otve
Fr hllctr Péter-é-q KocsÍs rrore 2-2, [orday KáInán és
Nébald 1-1 gy

Kocsls Imre, Nébald Budolfl és, Fr hlíoh Péte, ')-2' Torday
KáImán o, 1iletve Pop és Marln 2-2, Mustate és oancea
I-L gY"

KIeII KáImán

1-. poule MartVasas 2 gr.
9sre:!g!-I4!----3-s:
Renski URS
Valter BHSE

Ged várÍ HT]N 2 5r.
9glÉjéE--_qEg-' 2-fl:
Pr thodko IIRS
IÍannang Vasas

7
I

S.
EV.l.y--

Vaga-q
BHSE

. SzidJák Vlktor kii]-onáIt kIassz1sa neIlett orvenrletes esenénye voIt az idel Hungá:ria
Kuoa kardversá;;;;k c"="oicb Pát és Ged vár1 fmre jelent s..fgjI dést mutat v1vása, az
;:íi iliiu íál-;é;; ""i; ' ái.i elj.ott -Iegjelent sebb -nemzetk 'zi versgoq:o|{-9l-9l ',.?* 

, lqs-
";á-uu__*p""tÍét";ifuébiiák 

megsziitetésel-ameEqt Qz alka1ommal adtak át bivatásának" Mlnd-
ái renoktviil rvendetés ese*6ny és sokálg emlékezetes marad a vívásrajong k kozott.

Az 1975. évi Hungária Kup

L26 versenYz 24 csopoltban kezdte
kerri1Jiin kiiz[iliii< a legjobb 72. Már lt
tepetést keltett a szovjot Vlnokurov' a

váIfua a mez ryb l.

lUtiJ UttLillI UClJll\JI\a t!qlluseqvuv!, rq!!vv t!rt

Gulácst és Geievích Gyorsr. Á IIr. fordul ban még mln-Íua, iena FR.A s a naryarok k ziil Gulácsl és Gerevích GyQrry. 4.ITI. forduloban rygg Pln-
áia'hato-q ".opo"io!!pg"-Éuuoott9k 

a viv' k a }9q{oP!'?? \ y: *:}9^l:l::9"t: lji-:í}t.'Fl-:
iláEo"lyuái ;-"o*áo nitca és Mar1nr.9 nl-g_gatnénát Fitting gs Weissbers9T'_a francla V1trac'
mtg a ma*yaroÉ-Éoutit Frohlícb, a'két I{é6aIo d,I., Moravcsik és Tábor Sándor.

A ve.l-qenyt másnap délet tt folytatták a IV.. fordul vaL, de 1tt márr néryes csopor-
tokban vivott a legiobb )2"

Az eIs poulban VaLter szolgáItatta a,meglepetést, ak1 az eL z gyengébb szereplése
e'lrapnr]te a tovább.iutás joEát a csapafvei-*enyen k1trin en szerepelt Kocsi-qt I' és
Az els poulban Valter szolgáItatta a ,me8lepelest, aKL az elozo gyengeoD SZelep

után eIragadtá á továbbjutás ;ogát a csapa vei-oenyen k1trin en szerepelt Kocsi-qt I' ésután eIragadta a továbbju ás jogá"t a csapalveÍ-qenyen. Kj. unoen szel_eper! Á'(JcsJ--qt/oJ-' eH

rrááÍná'iib'i; Á másod1k loulban-á vasas fiatat.kardoz ja',$t19'! TiF}9: !:g{oÍ |q!1gtosNagyházlt l. Á másodlk poulban a Vasas fiatal kardozÓJal.G9IIéIt 1Y'1t(|9s lagyo! lgel_e

"iíL"sal a k1tiin Prihoáko nellott jutott tovább. K1esott Kovács Attlla és a legjobbviíL"sal a k1tiin Prihodko nellott jutott tovább. KLesott tlovács AttlIa és a IegJoDo
r<áiátnemetr Hohne " A7, 5" csoportban-NazlJrmov és Hammang továbbjutá-"a.neP volt' két-qé89s'
;ry"'inion a 6.-ban Geievich'PáLé és Toráay.KáImáné. A kovetkez csoportban s"9oopuskov
éilKovács ramás vott a biztos továbbjut , i<1esett Dunont FRÁ s a legjobb_bo}e3"'
spi"roínov' pumont vezette kés bb a ái;nt uen a nérk zéseE..f919t:. * q"g-k9tI áIIapltan1'
É &-e'[i " kardvÍvá'" tejteIme1t. 4 kcjvetkez ' 

poulban c"99]aJ1 }*gyot:try:I_lg'_!_Tql? ':s:*-O./

álcbta:yozni *"nÉrr'"lle te a sz9vjet kardoz k-f1ata1 csÍItr_aga, Renski ju!ot! !qr4!r' In18
a r I r,akáaá)yozni senk1r E lIette a sz9vjet kardozoK ÍIataI csLIIa8a'

s'"p"*i 'itanár r'i Vasas és a balkezes -Bed Bvsc klesettn Er 
'qéi"páJi-;láo"" *"'i Vasas és a balk zes -Bed Bvsc klesett. Er 'q csoport yolt 9'l0j4F

oÍifipra1 bajoox "sopoÍtja, de az továbbjutását, valanlnt Maffei ]ÍlagP-gjlqx továboÍifipra1 bajnox csopoÍtja, de az továbbjutását, valanlnt Maffei ]ÍlagP-g jlqx továbbjt-t-
tásái sem a"kttiin ei kti;d t<épes nyugatnémet Convents, sem a keletnémet H ItJe nem tudta
r.é"áeuessé teáni. 

- l, utoIs csopoittan K r'noczt Csaba és dr. N"gI Zso].t el1smerésre méItkérdésessé tenn1. Az utolsÓ csopoltban Áo.r'mocz1 UsaDa es orq NagI Zso1-T elasmeIesIe
; ;ili--aggar-Éiizaottet<r á01nek-kcjvetkeztében a kltÍin szovJet ItJuk és MarÍo TulI1o
Montano kiesett.

Iry Jutottunk a ]-6-os kiizépdont 1g' ameLy a kovetkez eredményeket boztat

2. pouIe Maffe1 ITÁ 2 gr.
Kovács T. Vasaq----_3-g1:
Na zlymov IIRS
dr.Nagy Zs. BSE

4. poulq Krovopuskov IIRS
K rmoczí D zsa
GelIért
Torday

1. poulo



A dont mérk zések tabe1lájat

Mar t Pé er
Ged vá.ri Imre
Kcjrnocz í Csaba
Sz Íd j ák VÍkt or
Kovács Tamás

Maffei Michele
Krovopuskov Yíktor
GerevÍch Pát

Vasas
D zsa
D zsa
URS

Vasas
ITÁ
URS

BVSC

x5r545451
2 x 15115 5 4

5 
' 

x 5 5 5 5 
' 

0

4 4IX 4415 6

5525 x155 2.

45 455 x55 )
54rr45x44
14044?_5X6

gy. 1L/26,, ?_2/tr2
n

rr 25/1+

" 1a/2i
" 1L/25
" 28/10
tt )(\ /RJtLv/ )-i

4.A1,+ V.
L.455 IIr.

.VITT.

I"
4.967 VrI.
0"806 vr"
1. .O7 rrtr.

ir.

Holtver-qenyl Sgiojgk - Gerevich P_.._5:4

Az indexszánrok alapján a IX-XVT. b.elyet a kovetkez vÍv k szereztei< megi

IX.
X.
xr.
XII.
XIIT.
XTV.
XV.
XVI.

Gellért Mikl s
Nazlymov Vladinir
Hammang Ferenc
Pritrodko
Torday Kálmán
Ren-q kÍ
Nagy ZsoLt dr.
Va }ter BéIa

Va-o a-q
URS
Vasas
URS
BI{SE
URS
BSE
BiTSE

o.Bo9
o.7oc./l)7o
a,7oo/L161
o.,/oo/LL?L
0 .666
o.612
o.526
a.+74

Á versely után negkérdeztiik Táb or TstváDt' a Maryar vlv sztjvetség f titkárát' ho_
gyan vélekedÍk a kardv1vás jele!leg1 beLyzetér l. Eábor f titkar a kijvetkez ket noldotta.

''Me81té1éseE 5zerL!t az idei EulgárÍa-Eupa és EuI pa-Kupa kardvexse!y az ut bbi évek
Ie8kleEe1ked bb !ernzetk zí kaldverBeBye volt' atro1 a sok je}enlev szakeEbelre1 esrii t
i8e! !as/ jriiD.EeI álla pít tra 1'l'u k neg' hogy eltiin ben var] az a bullárov 1ry' anit álta lában
a szinultá! akc1 k elburJánzása hozott és ÍsBét kezd régl szépségében cs11log!l a klasz-
sz1kus éT elenben vett kardviválq. Hogy a két kerdversely sorá! í]Je! vélernéoy 91akuIha-
tott kí' ez talán a k vetkezíj okokra vezetttet vissza.

Az eg|k bÍzolyáxa az' hogy l ildepkí elitélte a ninden taktíka1 ÚeBgoldoláB nélkii1i
és o1!dkéb fé1 részér 1 es/azelre Be8ilditot1, és végIehajtott szÍ pla tá adást' aE1rek
2o-r0 'ltenpo conqune'' akc1 lett az eredBélye. Ezt elité1ték níldenekeI {'t a kaldvivás
ijrijk szerelroesei' 8 klassz1kus vivá-q hive1' Ieryenek akár edz k' versenybirák vaBy szak-
vezet k' de es/re 1nkább elitélték a színultán akc1 k kijvetkez0élye1t 1áthat lyonokba!
Ea8uko! vÍse1 veIseDyv1v k ls. Áz elitélést k vette a telliakarás'. ' Az e 'z' V egyre i!-
kább 8 roha! vlv k elle!1 klizd roodox kialakitását és f le! a véd készséB fejles'tését
belyezték az el térbe. Á vereelyz k is eryre t bbet fo61a1koztak a 'xob'an vlv atílus
e1leBÍ 1'aktikáva1' ani!ek egJre!es k vetkeznénye Iett 8 8yakoIi ''vonal-elné1e !| alkaIna-
zása. Ez viszolt a vonal elleni pengetámadás okat sztilte' aroi el1e! pedig a kltéIéFek'
feltart BzuIá^"ok ryakoIí a1kalEazását tapaeztalhattuk' Ezeknek lett a ktj.i etkezrnérye,
bogy 8 kardvivás elnozdult aIr l a sokat kárhoztatott Eélypontr 1.

JeIe!téke!ye! befolyá_q olta ezt a j irá!yu fejl dést a NenzetkijzÍ Y1v Szijvetség és
az eryes Denzet1 szaivetségek ery lrányu ttirekvése a k8rdviváE .iavÍtására, bal a szinultá_D
akcI k é8 ts1á18tok elleni s z abályn d osítas erységes ÚaryaIázata nebezen a1bkul k1, és
nég na sen-nondhabJuk egJréI telnLi!ek a nenzetk zi életbeD. M1!dezen nehézségek e11eDére'az uj szabályoE pozitiv hatás8 tagadba 8tla!. KoE'o\I Bzg-repe v rt a kardv1vás szépséBeinek
ujb li fe IcE í 11a! á.s ábsn.

MÍldezek a feleoIolt téDyez k eryiitth tása 8I8pJa! sr ryijl k d he ttiilk a BEK és a
EulBárÍa kardveleelye! a !as/szerLi assz kba!' bar eegállap1bh8tjuk, hory a vB el tt két
és fél h lappa1 s Yelsenyz k tiibbsége né8 !í!ce 8 fornáj9 csucspontJán. EnEek elle!éreqlidj4k! NazlyBov' Krovopuskov a szovjetek részér 1' Maffei az olasz versenyz k k ziil, afÍa al Pap és líarln a rouán csepetb l és 8 sziikebb válogatottulkb I Mar t, Gerevích,
Ged váI1 és Kovács Tanás' Bzorgalnas ískotázásr l teszrek tanub1zonysfuot' és uáÍ kaiieled-lek ce cEforÚájukhoz. BizoDyitja ezt 8z a 14 csiiÍte' shol az elednény á $r ztes javára
534 vo1t. Á verselyben 8y ztes szidJák !égy 1\re! gy zelnet axatott' 8 hátedÍk bélyezett
Kovács TaBáÁ ped1g !éBy 1lye! veÍeséget nondb'at nagáénak. Figtaljaiik kiiréb 1 eBtitést
érdenel Gellért MÍkI s é6 9 csapatveIseny f oJ.yauán, kiilijnijsen Kocsis In:re ' ezép kard-
v ivá.st nutatt8B be.

Á d lt nagas szinvonaIu' korrekt yelselyt bozott' nelylek izgalnait a T\I ki'zvetltés
e lle!ére 

- 
lary_ s zámu néz' k z' nség élvezte végi8! A Yersély hévgsségére és lzgelnassfuára

volatkoz an elég b8 8!re ut81unk' ho8y csak holtvelgely u á! d lt-el az egén! versely
BorB9'..a-.csgpatveraenye!_ped18 a BEoYJetek csak tusaránnyaI tudtak nyelnÍ az rrinic1uil-ot!élkiil z toEán csgpat eIle!.
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Varsu 1$75. tnárníus 21-zz Xil. lÍn{ nlemnet kardnsapat viadala

Az 1deÍ ta1áIkoz n 10 csapat vett ré-ozt, ezéyt a csapatokat a velsenyIendez' bL-
zott.qág háron csoportra osztotta

Ání a vorseny lendezését j.IIet1' annak kezcletl szakaszát I eItek1ntve kÍfogástalan,
oyogoot régk'i'rben'bonyol dgtt tp' q ÍTI. fo::dul t l kezdve pedÍg a dijnt fe1é baLadva,

"ávi"_'"ea_;árÉ 
szinvoialu b1rá*q"kooás mellett' A kezdetÍ szakaszban, amlkor a 1|-ogston

ÍEíB veráonyz k, versenyb1rákr cggPgtyezeb' k nég.az. atlét1ka1 cgalnokban is zs foltsgeot
oÉoztát, melrenét sen atarchiÉu-q átlapot láts zatát kel bették' de szembesgok za\aI itt
sem nutatkozott.

bogy velsenyzÓk és D1raK c-qaK egyuTEegen ÜqoJ lK- J'i{lll9U i' tt'aItJ'VrV.'js s4eP:-e69U1 tÍ9líUlualu-
*aá"at egyre magasabb ez1ntre gnéigL" M1ndezekr L..a velseny sz1nb.elyén }"Y szakenbg:eken
t#1Í níÍráenn1"más 1s mogry z dbetett, akÍ a kés e.qt1 sportrniLqcrban-vé8ignézte- a tv
k zvetitést. Ttt ís a veiáényz' k J vivását é-q a btrák pérrtatlan 1téIete1t szenléLhot ék'
amikor a IassÍtott felvételeicnek be1ktatá^qával a'z ellen tzé*qte Í.q leb.et ség ny1Iott.

BefeJezéstil azt klvánhatjuk, bogy ezen a?, uton fejl djon ? vÍlag-kardv}Y *portja
és bogy h sonI éInényben Iebessen résziink a Jov kardversenyein' n1ndenekel tt a buda-
pest1-v1v v1lágbajnokságon.''

Á verseny befejeztével flábor Isj;vá! f t1tkar osztotta kl a sz p !lszteletdijakat.
Á verseny gy %tege'-Sz1dják Ytktor a Magrar Viv Szovetseg-ti-qzteletd1Ját' egy-bataLmas
krl-qtáIytaÍát váIaáztottá' Á másodlk belyezelt -Gerevi"!t '|4r- a Gyry é-q Gépsze5-9} YáIIa-
1at t1siteletd1Ját' Ged vár1 Imre a Vizkutatti é-q Fut VáLIa}at' Krovop11-sko.v Viktor az
Aut Villanosság1 FeLszeteLések Gyarq' Mar t Péter a Százh'alombattal il er mti.'. Maffoi
M1cbele a Sportpropaganda Yállalatn Kovács Tamá.q a Díák Sport Tanács és Kormocz1 Csaba
a Népsport t1szteletdÍját nyelte.

rry be1gazo1 dott 1snételten azoknak 
"-19}u+éoT91 

ak1k-nfu.korábban lp bangoztatták'
bogy versenyi k és btrák c-qak egyii!iittesen tudják 1'qnét a kardv1vás szép-<égét' sokoldaIu-

KIe1I Kálnán

Varsri Ig75' márnÍus 23.

A,/ -cs oport
S zov Jett-ln i
Lengyelorsz áa/a
Bulgár la

Á jelen és hlányossága miatt te1jes

''Ál' D nt fI-IL helyezés/

ItBtr Dcint /v_vl. heWeqéil

lt0ll D ntli {JT-X " he lYe zés

Bészletek a maryar

HUN - POL/B

EIJN - FRÁ

és részlete-q eredményt nem tudunk adnÍ"

B./ _csopgrt
01as zország
Kuba
Románia

l. Szovjetuni
2" Magyarország
1. Románía
4. Kuba

Q2!csopolt
Mag'yarors z ág
Franc 1aors zág
Német Szcjv. Kozt.
Iengye1ország/B

l gy zelemnel
2rt
1 r.r

oil

I. Románla 2 'l2. T.engre Lo, /B t tr

, . Flanc1aors zág 0 'l
Á ry zte-s Ronánia csapatát qegbivták
d nt be.

7 " Nénnet Szov' K zt"
8. len$relország/B
9 , Bulgár la

I0' ItáI1a

5,
6"

l gy zelem
1n
tn
Irr

helyozés
helyezés
az ilail

csapat mérk zéselb 1l

L4t2 /Az eL nér k zés f oLyanán/
Ged vári Tmre és Kovács Tanás 4-4, Gerev1cb PáI és Mar t Péter
1-1t ÍIletve Nowara és KoslnskÍ 1-1' PÍsula és Ro ber 0-0 ry.

9z4 /lz eI nérk zés foly aaán/
Ged vári Imre J, Kovács Tanás, Gerevlch PáI és Mar t Péter 2-2,
llletve Dunon 2' Bena és Qu1vr1n I-1' Vl rac o gy. \



HI]N -

HUN -

IIRS -

KIIBÁ LZz 4

ROM 15r t

HIIN B:8
Na zlymov
VÍn okur ov
Sz id Ják
Ki'or/ opu-.kov

/58-59/
E)
,
1
I

/A dont'ben/
Ged vá_ri 4, MarÓt 4, IJamnang } ás Gerevich 1' illetve Salazar,
De tra Torre, ort1z és Mor:a L-l. 8y"

Ged vári, Hammang és 'erev1ch 4-4, Mar t }r itIetve Marln I'
Oancea, Pclp és Marin o-0 gy.

.l

I

I T3
555?5+
555

59

1
2
1
2

r555
5)54, o )2,254

0tto Finski e$ygni kard smlgkvgr$eny

7

I
1
1

gJ. t0 k. t.il1gtt
rl14n
rt 16 ,, 5g

Gerev ich P"
Mar t P.
Hammang F.
Ged vári T.

tl
tl
!t
rt

L, It

1 n tlL/
IO r!

l-6 *

Gerevlch ÁIadár' ak1 Jelen volt a versenyen' a kovetkez ket Írta a fej-fej mellettí
1zgalnas mérk aésr It

llKovácg Tamá-q lázas meghiilés mlatt nem vÍvott, heLyette',se Hamnnang volt, akÍ dereka-
san beJytátlt é-q 1szép 1y' zelnet aratott Vinokuro;' Szidják és Krovopuskov ellen,
Vinokurovot 5to-ra verte! Ged várÍ Ís Ígen j I vivo t. 8:/_es szovjet vezetésnéL az
utol-q assz t Ged vá:í vÍvta., 4t)-ra vezetett Krovopuskw eILen, amÍkor tÍ-qz'ba temp _
-qzurására nindkét Ílletéke.q zsiiritag tart zkodott. Ig1t az eInok nem adott találatot.
Ha ez negadják t aZzeL a nagyar csapat tusaránya egyenl lett volna a szovjet csapatéval
és egy-egy szovJet és magyar viv nak kellett voLna eldcjn'beni az el-q hely'kérdését.''

KIeLI KáInán

' vals 
' 

L975' né'r''Jia3 2).

1. szídJák viktor lJRs 4 gy.
2. KrovopuEkov vÍktor uRs , n

'. 
líarln oornol RolÍ

4. Ua^ff ei ldlchele ITl,
5. azlymov vladlÍ!fu IIRS 2 ,|

6. ?8wlorrsky Jetzy PoÍ.j 1 ll

Á Eas. r vÍv k k zi.il .ré8zt vett s versenye! Fli'hlich Péter, aki 1 ry ze]'emnet kÍ-esett s_vereelyb 1az ele forduI ba!. Usra!így járt Kutner zoltán. Gulá e1 Fereuc ] ry -zelennel tovább keriiIt' de a k letkez fordul bgD klesett. Tord8y &á1ná! az els és-n&o-dlk fordul b 1 tovább keriilt'_de 9 leryedd nt be! 0 gy zelenmel kiesett. csopoltjábaE
Krovopuskov é6 a Eyugat!éEet conv nts keliilt tovább.

Biln$ll trRU rPÁr -: Buc$ii illor ínníDlÚl
----4!9Jnok8á8kzbenér-kezettBzoEoruhÍr8zotínp1tcffi:,PYPo-ZZ,9l"f oeeteredz Je' a 'Testleveléa é8 spolt kli,áI dolgoz jei á iép""tsiu Ái'Ji'

:*:1,9TÓq: 1?.t9 !e'9 Í:Fvu"Tt. 01yan cseldbe! és szerélye! távoz tÉ er, ánogyan eit'ollnpla1- ée v1lágbaj !okok_9Éée 
! ' 

soIát-Yezette. be.a v1vás'rejtelDeibe és'adta"íeg nekík9 b1ztos'aIapot a tovább1 si[eÍekhez. E sikerek fényébe a cajto nán-áz-B návBt_nerv.zte.de a viv táreadalolo tudta' bo8y épitette ki el sz r a s1keihez vezet utái. r""ii.á--'
!{"1!9F sokaeg g nlldlg há-lé.sa! tért vÍsBz8 az ijreg BeBteÍbez. A Gere!tgér-iskolg nevelt-Je.Yort' ea,érete-ve8é18 hu m8raalt ebbez az i Eolához. o\/8! tlele0Í iskolai tsDit 't vota.
::}l:! !"tll!? !él!l'l.": eryeteuek !e4 bocsájthatDák 8záInyra kívál eDberek sotaiaeai.-'Al!l(o_t a lavaryl -LokaJ _Express.-v eraer]y b9DkettjéD t8nitvá[Jr8i kiséretében fáradtan és
[E9!9.-t9." E6gJ9lent' az t k IiiláIl k- szeoében-k rny csri169otti-ioáiát'_'"ioijL" v"nEo zoÚ uK.
uoet.pedL8_8z i're8 h8lcost pástra sz l1totta s leglaryobb e}lelfél' 8 ha1á1. s az u olsce rtét' nllt nlDdelkl. ls elvesztette.
Enléke uegnerad' !1g leszlek ngsrar v1v k pástokoll

Dr. Nedeczky Gyorgy 
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ll.

ROM POL

Végerednéry l

párbait0rv0r$0ny

. *BBHn
Vegyes csapat

NemuetlíÍizi egyuni es tsflpat

i

I

I

I

I

I

HIIII - ROM 9t7

HIIN - Veryes csapat

HI]N - CSZ 81 4

DDR/I DDR/II 925 /l III-rv. helyekért/
9z4 /Az Y-YÍ. helyekért,/

I. Maryarország csapata
2.'Csehszlovák1a csapata
7. Nénet Dem. Kcjztársaság'fi. csapata
4, Nénet Den. Kijztársaaá&/aÍr Csapsta
J. Románía csapata
6, lengyelország csapata

Kívonat S1ma István
u 1jelentéséb ].

lgipuig , 1975, április 19-20.

ncrÉnr vERSEtrr
L. Fabian POl 4 5r..2, Popa ROM 4 rt

, . Barbur skl POL 2 " LBIL9 0.947
4, Nocula PO], 2 " L1/LT 0.765
5. MtiIIer DDR 2 ': L6/2L 0.762
6. Gutzelt DDR I tr

Á résztvev magyal ver-oenyz k kozril mar az eIs fordul ban kiesett Ka-qsay Rudolf 4
vereséggel és egy gy zelenmel, lfj. Nedeczk}'Gyorgy 1 vereséggel és 2 y zelemmel, vala-
m1nt MÍkl svár1 Gyorry., vereséggel é-q I'gyszelernmel. M1után 41 lnduI volt a ver.qenx pr
a második fordul ba kerlilt 24 viv náy négyes csoportokban krizdcitt meg a negyeddcint b l-vaI továbbjutá'"ért. Sajnos' 1nren csak Zemplén István kerLilt tovább és jutott ue a k -zépdijnt be' miután bármas holtversenybe keriilt a lengyeI Fabiannai é-q a romá.n sz1nekben
Yersenyz KerekesseI, a holtver-qeny pedíg FabÍan és ZenpLén nyerte, m1után mlndketten
verték Kerekest. Á kcizépdont ben sajnos Zenplént j.s elérte a végzete, a román Dutu-val
egyetemben'.csoportjában Barbur-qkl és GutzeÍt kerÍ.i'It a dont ber Sovány eredmény a ki-
krildottekt l.

cSÁPÁTVERSENr

Á Jelentkez 8 csapatot a kovetkez 2 négyes csoportra osztotta a versenyt rendez(í
bízottságr

Á/ csoportr POL

B3*lI+,
csz

A naryar _csapat 8!9-"q ry z tt a DDR,/T t 9z1_ra Románia és 7t4-ye a vegyes csapatellenl. igy bejutot_t a dont b r -8hol a csoportry ztesek vlvtak az els ségérf 
' a csoport-

má.oodikak a TII;{. -belyekért és. a csoport harnadikok az v-VI. belyekért. Á'magyar csa_pat minden nérk' zé-sét__végíg vezetve biztosan nyerte még akkor ís, ha az eredméíy -qzoro-sabb ver-qenyre utal. Végeredményben egy igen j -qzellen[i, ésszeI viv 1 kLizdeni tud ma-
gyar csapat nyerte a ver-qenyt, feledte ve az egyénÍ ver-oeny gyenge teIJesttményét.'
Részletek a magyar csapat mérk zéseib l. l

HT]N - DDR,/I 816 Erd s-Gá!or 2, T.d9gzky Gycirgy é-q Mikl -svár1 GyorÜ 2-2,
?em_p_lgl Is ván I' í.Iletve l[tirzberger 1, Panzram 2l lrmlÁcb 1és Miiller o gy.

MlkI sváII 1t Nedeczlqy, Erd s G' és Kassay 2-2, 1Iletve
Angelescu 2, Rotaru 1' Dutu és Popa 0-0 gÍ.

7z+ M1kl svír1 ,'-KgsggÍ Zl-Erd s Gábor és Nedeczky GyorgyI-1' llle ve Schriiter, Scbwarze, M[il1or és trerékoÁ I]i gy.

/lz I-II..beLyekért/
Erd s Gábor és Nedeczky Gyiir g ,-1, Kassay Rudolf 2, M1kl svfuí0' illetve Holub 2, V1cek és-i|rne-s-I-I, H loubek o [7.
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Ul. l'rannssoo Nlannio ngmffitkÍiui egygni párbait rvgr$ ny

1. Jacobsson Hans
2' SzékeJy ZoLtán
1. lv-equoz Guy
4. T bel Endre
5, Kauter Cbristlan
6. Giger Danlel

Á bárom kozépdcint erednényet

t/ Jacob
9rsgr
Poff er SUI
Pet La*qzl HIIN

10i5. április 1$-20

s\jrE 4 gY.
HUN 
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',tsur Iil
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n/ T bel HUN
Evegggg-9:---99I
Aoetscher SUI

catánia,

sson SVE
SUI

c/ SzékeIy
Kauter

Z. HUN
Chr is15 . SUT

Di loretto TTA
Noe j_ FRÁJeanne FRÁ

Az índul +5 kcjzott magyar versenyz' volt még Szomov Sándor és Kolczonay Ern .
Szomov Ís és Kolczonay 1s a ná-qodik forduI ban estek kÍ. A versenyt kovet napon aut -
buszon átmentiink PaLermoba, ahol rész vetti.ink a Francesco Ger:tj.Ile csapatversenyen,
SajnáIatos n don a francia, a svájci és a nyugatnénet csapat a vels'renyt lemondta, és az
olagzok ls csak a B/ yáLogatottal áIltak ki a d1szes tr feáért.

Palermo l L97r. áprilís 22.
Francesco GentiIIe párbajt r c-qapatveIseny

HI]N - ITA/B 19:6 Székely Zoltán 5t T bel Endre és Kolczonay Ern 4-4, Pet
lászl és Szomov Sándor J-1, ÍIletve Pilla é-q Vino )-1 ,Di troretto' FIor1ani és RomanelI1 o_0 gy.

Kivonat dr. Zékány Antal
csapatve zet

utÍjeIentéséb I

férfiJelentés a 7 nem zet torcsa pat versenyrci I

Áz NgzE Yiv Sz vetségé Miilcb.glbe! reldezte eeg a v9lselyt, L975. ápr 1LIs 26-27-éD.
csapatulk 2r-éD, utazott volattal a verBely szinhelyére.
A caapst tagjall lÍarto! Tstváa' dr. Kanut1 Je! ' KoYácB latván' P8p Je! ' sonod1 trajos.
verseDybÍr ké! Mészáros J zaef utazott a cggpattaI.

Áz eI8 napon !ég7 nérk zést vivott csaps unk. Els kélt a lengyel csapattgl vlvtunk.
IzgglnaB kiizdelenbe! 9.7 látvba! !ye!tii!k. KoYáqs 

'' 
l[grto! 2' dIa KaDuti 2' Pap 2 8y -zelnet Bzerze t.

MasodÍk nérk zésiigk n az NBZK/B elleD 12!4 ará!yba! ry ztiilk. Pap 4' M8rtoD 
''soEod1 ,' Kovács 2 gy zelnével.

Á barnad1k fotdul ba! szoYjetun1 cs pata elle! 12!4 a!áDyba! lu1ngr8dtuDk. Geltex
biráskodás8 6/enge voI . Két8égtele!al Bokat tévedett a telhiinkre' de táxsr1lagosa! meB
ke1l állap1tali' b'ogy a szovje csap8t lélyeBese! jobb volt ezen a oérk zésep.
Kovács 2' l[a.rton' gonod1 1-1' dr. Kanutl o g zeLnet szerzett.

.A ne$redlk folIdul b ! az NszK/^ csapata volt az ellelfeliilk. Az eL z nélk zés ideges
ha!6ulat8 ng8uuta kozot az egéez ceapato!' é8 e!!ek kiivetkeztébeD váretlan )l| aré'ayu 

_

veIegég a zelved ii!k.
.A gy zelEek az alábblgk azerÍ!ü oszlot ak neg! tr{arto! r' Pap 2' Kovács' sonodi 1-l.
_. Méa!8p Ío88el a r_oná_! csapat_elle! kezdtiilk' és nagy klizdeleoben 9s7 srá]yba! !yer-tlilk. Kovács 4' Psp' I{srton 2-2' sonod1 1gycizetnet ért éI.

A k vetksz fordul ba! az oLasz csapa volt elleufetiink. Csapstulk kleryelsrilyo z otttelJeslt'!élyt lyujtott és 9s7 grárJrb8! nyert. Dr. EaÜuti ,' Eováci, Marton,nap z-2 g -zelnet s uérzett.

L'



Az utols fordul ban a veretlen francie c$fipattal vivtunk. Á mérk zést 9z7 arányban
e LveszitettÍ.ik, de a csapat tel jesi-tnénye, f íg*v*:iembevéve ' hogy a francia csapat 18en j
fotmában vol ezen a"velsenYetrr kietég1t volt' Marton, Kovác-s, dr. Kamuti 2-2, Pap t
gy zelnet -q zer zett.

V é.g e I e d n é n y l L. Flanciaország
2. Szovjetuni
,, NSZK/Á
4' Magyarország
5. TlengyeIors zág
6. 0Iaszország
7. Románia
8. NSZK/B

Tallin 1975.
EGrÉNI VERSENr

Ln GorIov
2^ Ábusah"metov
)" Matwejew
4. Zazsitskí
,, Joff e
6, JanÍkowskí

Indult 120 viv .
68. ' Kanzler István a
nyerték' és ezzeL az

csÁPÁT\r$RSINr

IIRS-EESTI,/T - HIJN 8:.}

HI]N * URS-ARMÉNIÁ 1r 9

URS 4 By.uRs 1 rr

uRs , ,,

URS 2 I.I

URS L I'

Por t rt

A maryar résztvev k kcjziil Muskovszky Gábor )5., GeIIey l-qtván a
96., Lasetzlry Fr1gyes a ILI. és Pakay Gyorgy a 116. rangszámot

el mérk zések alatt k1estek.

7W.
6n
4tt
4il
/r lt*
rtt
In
0gr.

I dontetl.en
trt

cEapatulkb I Eovács Is ván éB líaIto! 18 váB Lge! j forlaáb8! versglyze Ü. Dr. Kauut1 Je! 
'Pap Je! és soEodí T,8 j og k zepes forBábg! voltak.

Á c69pat eredmélye a k zelg vB sz6npoltJáb 1 b1zt8t . ]Íi!d 8 kiizd gze1lén' mlld a
csap tsze11eÍ! kÍtiin v01 az e9ész verserrye!.

Meg1téIé-qem szer1nt k1tlin tapasztaLabsaerzé*q lehet sége voIt a VB eI tt.
ELszátIásolásunk, e1látásunk kÍf ogfutalan v olt'

sonodÍ I'ajos
csapa tvezet

TAttlNl PAtt0$ n0m[gtkiini párbaitíirvsrsgny

áRrilis 25"Ufi

21/L7 t.B,
21/La tr

L6/21 'rLg/22 n

L7 /24 rr

]_. UkraJna /KrIssz, Patamonov n Vítebski, Bokov/
2.' Ronánía /putrr, Popa, Ángelegcu' Kerekes/
,, LengyeIország,/ntelaba, Matwlejow, W1esch, Jan1kowskl/
4" URs VÁlGÁirET[E /Smoljakov, Rossolko1 Bokun, Valetov/
5. URs EESTI/I /Joffe' lÍivak, Kuur, Rossar/
6. IIRS Vm[E $FgV /Falnrudtinov, Kurar,w, Petruhhln, Mattwe jew/

Indult a.velgenyen_20 csaP9t' a magyal c-sapat,/Muskovszlry Gábor, Gel1ey Isbván,
Kanc zLer István, Pakay Gy rgy, - lasetzky-- Fr1gyeÁ,/ végeredményben a 14.

Eredmények:

Els mérk zéslinket GrrizJ_a csapatával v1vtuk, a táb1ára ker[ilé-qért.
HI]N - Gr zÍa 9r4 Pakay 4, Ge1tey és Muskovszkly 2-2, KanczLey L' illetve

Davít1svíIl 2, Sbaru11dze és ZurabísviIi L-I, Managadze 0 ff.
Rossar ): Joffe és LÍ1vak 2-2, Klq L' 1lletve Gel1ey 2,
Muskovszky I' Kanczler és Pakay o-o 5r.
Karakj9n és_PetrosJan 14t Á1rapetjan 2, PegpsJan 1' tlle ve
Kakay 1' C'elley, Kanczlel é.s lasetzlgr 0-0 gy)

HI]N - URS-EE$TI/II 9z6 4anczLer 4' Muskovszky és Pakay 2-2, Gel1ey L' 1lte ve
Kuznetzov é-q Nells 2-2, Oras és Bínberg 1-I sÍ..

Klvonat Rabe Gusztáv
utÍ jeIenté-qéb 1

t6



vrvÓ I{IRIK INNEN-oNNÁN

New York-1 Martinl Ross1 verseny, New Tork t L9?5.máJc.22-23.
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Párba j t r:
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Benk ÁUTPÍetruska Fzu
Bt'uce T'yons UsÁ
Montano ÁIdo ITÁ
Muzio Christ1ne FRÁ
Tonnul1nson Nikkl usÁ
PaIm Kerstin SIIE

L.
2,
7

Negy nerugt párhaitor

lermont Fsrrand 1$75.

I. Bon'án1a 12. FrancÍaorszríg 2
,. Maryarország I
4. Olaszország 0

sa pat versBny

április zB-27
*o'il'"'

Franc 1a ország
0Ia-q zország
Rouánia
Ma gyaror -q zág

X V/L)D/1 xv/8 v/8n/7 y /a

D/B
D/B
X

n/T

Y/a
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v/9
x

2 gy.
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,rt
t'l

RoM - iiliN 9g7
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22 4 555154 221
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12i222
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Ettl
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5 45'
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il
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il

Scb.mÍ tt
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Erd s
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2n
ltt
Lil
1'

Kulcs álr
Fenyves Í
Erd s
Os z trlc s

I
HUN - TTA_ Bg7
Pezza GÍon
Pezna GhiI
RomaneIll
Be Ilone

2214
5155,550
2__2__?__2_
5 425
55745 o 4 5545r

4
I
T
1

#.n
il
tt

Schmitt
Erd s
Fenyvesi
0s ztrÍc-q

2'
2tl
2tl
2n

Nm[ZEmÖZI EGrÉNT PÁRBÁJTŐR:yERSHq

Clermont Ferrand, L975. nájus

B5r. IIf.llT Lt
tl 'rr

-LJ rtt fV.

fordul után áIIva maradb 12. Á kÍeséses táblázatkovetkez erednényt adták:

Kulcság Gy z
Scbmltt PáI
Rlbout
0sztrÍcs István

HUN X554 rHUN 3 X 41 1FBÁ 45 X' 2
r{uN 555 X 0

Á verqgnyen lndult 95 v1v , két
után osszeáLI1tott párok kÍizdeLieí a



Iorgu ROM

Laroche FRÁ

Nigon FRÁ

KuIcsár HI]N

Píc ot FRÁ

Boisse FRÁ

Cessac FRÁ

SchnÍtt HUN

Fenyves i HIIN

VarlIIe FRA

I,acr oix
Ribout

Erd s S. HUN

0sztrlcs I{IjN

Iorge - IOt5

Kulcsás tOl9

Pícot I0:6

Scbqllt , I0t9

Varll-Ie I-0r o

Ríbout 10r 6

Os zjrics l0r I

Kulcsár 10l4

Scb.n1":tt I0l7

Ribout I0r6

0sztrics 10:o

FRÁ
FRÁ

tadegaÍllerie rnÁ 
|-acob FBÁ l

Dr. BÁY BÉLAI

Kivonat Schm1tt PáI
ut1jeIentéséo 1

l|agyar $ynnelem il párizsi nni torvívo tornákon
mÉcy unuzsr nŐr tŐnvrvÓ vrmlrl

Párizs' L975. máJus 2.

4 csapat- és 41 eryénÍ gy zelemrnel
2il'2rrrr.
2rt26ttrr
I'rjOTrt
In29rtil

a magyar csápat mérk zéselb 1t

ITÁ- Br8 /18-+6/ Rejt Tldtk , Tordas1 lldik , Maroe Magda ésRejt Tldtk , Tordas1 lldik , Maroe Magda és Szolnok1
MárÍa 2-2 8J.r illetve CoIIÍno és LotenzonI )-1t
Manpíarottí 2 és Cagllone 0 ffrMangiarottÍ 2 és Cagllone 0 gr.

HIIN - ROM 1115 Maros 4, Rejt 1t Szolnokl és TordasL 2-2' Íllebvo
Árdeleanu és Prlcop 2_2, Bartos I és Draga o By.

Maros és Rejt 4-4l TordasL 1t Szolnoki 2' ll1etve
Dema11le, Josland és Brouquíer 1-l' Trachez 0 gy.

Maros 4, Rejt }, [ordas1 J és Szolnokí I' 1lletve
Dumont' Tratr11le 2-2, Tr1nquet L' Muzlo 0 &Í.

1.
2.
,.
4.
E

Magyarors zág
Fránc1aors zág/A'
Franciaors zág/n
OIaszország
Ronánía

Rés zletek
HI]N -

EI]N - FRÁ/B L7t1

I{UN - FRÁ,/A I1s5



Á mérk zések nagy táblájat
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FBÁ/B
EUN
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Br8 X
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6 r I0 I0:6

5t 11 9t7
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Ü. ,2 eoffr
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kovetkez t

Co1lÍao 4f,orenzonÍ 1
Manglarotti 1
Caglloni 4

t(e J Üo
Torda-qÍ
Mar os
Szolnokl

JEANTY-EIfi'ÉK\rERSENY EGrÉNI NŐI TŐRÖ-ZEK RÉS zÉRE

Párizs, L975. náJus 7-4.

3 2 0 ,224 1441 24440

W.lt
It
lt

2'í
2t,
2t,
2rl

441
4I2
4 0 2
040

0
4
4
4

rv.
IT.
TIf.
V.
I.
VT.

LL/L6 taL.
L7/L2 n

L5/L2 rr

LL/L8 w

X 2 4 2 4 4 Zgy.
4 X 2 4 1 1 7 n

1 4 X I 4 2 
' 

r
4 1 4 X 4 

' 
ztlt 41 0 X 

' 
4'l14 4 4 4 X ilr

ROM
HI]N
ITÁ
ROM
EUN
DBR

StahI
Rejt
CoIIlno
ÁrdeIeanu
Tordasi
Hainisch

.A báron kozépdc!nt eredményel
1

A/ Hanisch 2 gy.
SlcEl ---_?-ffi:-szolnokí 1 ry.IJatrÍIIe 1 w.

A bat neryeddont erednénye:

2s.
?-w-:

loren zoni 0 gy.
BrouquÍer 0 gr.

C/ Tordasi 2 gy,
9g!rise____i_il:

B/ Rejt
Árde Lean u

Dumont
Bartos

t BY.Iff.

f.
Brouqu1er FRÁBartos ROM

Hoehne DBB
Mar os HIIN

B bis, Száray
4r1-re verte

rv.
Szolnokl HIIN
Lorenzoní ITÁ

S'tt

Josland FRI
I{ul1n BEI

IT.
ÁrdeLeanu
Dumont

S.tl

FRA 2 II

DBR O I'

CoI1ÍnovaI és MuziovaI
pedig 412-re legy zte

rII.
Stahl BOM 1 gr.
Ee gisg!-__pEB__-a_:__
Denaílle FRÁ I 'lMang[agotti ITA O I'

2 Bx.
7rt

BOM 2
FRÁ 1

B bls HTIN I 'rSzáray HUN 1 rt

és Dumont b.oltvers9p{t. v1v ott..a. továbbj utásér 
' amelyben DumontSzárayt é-s 4t1-ra B bi-qt, így keriitt Lovább.

Ltr
0n

5
I

V.
Tordas í HIIN 2 gy.

ITÁ 2 'l
Rej t
tratr1lle FRÁ 2CoI1Íno

VTt
HTIN 1 gy.

il

rtt
lrr

Muzlo
0erter Kock DBR O tt

Tr Íquet FRÁ o l'
a ov ábbkerÍ.ilés ért.

a francia ellenfelét, k
'IordasÍ 1s holtversenyt vivott
Mtrután TordasÍ 4t1-ya-. CoIIínojutottak a kiizépdtlnt Ée.

19



4 ''Négy Nemzet'' n i t rversenyet m9ly azzaT' h9gy.a.francÍák két 9Bap?ttal szerepel-
tek, tuIaiábnÉéppén tjto-q csapatverie y te-tt, lgen j mérk zéseket hozott- .Á nary_neveket

"éíí.iiio; ;_t;heiséges fiatat t<xat t<iegészitett ronán csapat tudása alatt -szerepelt ery
Éo*=ro ne zetÉciz1 orozat végén. Az oÍas? csqpat CoIIínovaI és lorenzoniva1 az élen ko-
;"i;_árr""iéÍ; a; ; c'*ápat nEgyeqik. tagját még keres1k. Á két fr"og+? cs9P1!'!:91s kozel

"svbo"'" er t'képvlselr-amit áz is bizonyit, hog{ a Trachez - Demallle - JosLand
É;"";;;iér-n/_csaiat, há csak tusaránnyal iq'..oe legy z e a Dumont - T'atrÍI1e - MuzÍo -
T i; ;;i- 17' cáapátof . Á {"ancíák koztii kiilonijsen az 1dei ifjuságl.v1lágbaj49k-.v1vása
tui;üétt, b* á;';z eredménye1 még nem ís áIland k, nern ne]néz számáta nagy Jiiv t j solni.

Csapatunk er szor az ola-"z csapattaI mérk rol|r. és. blzony na8yon' ne?éz*kiizdeLemben
sixertiii'csak a 8y zeImet megs:.,eyezni. E4t bi_?onyitja' -h9ry'a! oIaszok már 7z7-ya elhuz-
r;É;_ámixor csapátunk magára tatáIt és síkerrilt az eredményt.8t8-ra aIakítva togqTánnyaI
ái!;oí.-V""*uoyiarnx ggy nletesen 2-2 '$Í' zelmet Élt:to 9rl egészg-n h1hetetlen találat*
áiátnyat, mert_a két-Éét.gy ztes assz ban Szolnoki 0' n9jt9 l' Maros 2 és Torda-q1 1 ta-
ráÍat"ot Éapott. Kovetkez -éLlenteIÍ.inkke1r 

'8 Iomán csapatt1} 'q:, IuL-qzabadultan v1vtak
iáoy"ink éi vá*rakozáson feliili gx zelemaiánnyaI nyertek. Més jobban vivtak a francia B/
c*á"patt"r, vaÍámint utoLs mérr iési.ink n a fianciá A/ c|apattaI. Az utols bráron rnérk zés
nose Maroé Magda volt, oki mind a 12 mérk zését megnyerte.

Másnap aZ egyéni Jean y-em}ékveIsgn{I9 terP}! goI' és.az oIaszok kéyésének-megfele-
1 en á cs"batveríé,nyen rész vev k az el-o 'fordul ban nep.vÍytgkl csak a fI. fordul ba
Éáp"*ol dtát< ue. UgÍ i4nen, mÍnt a kovetkez ITT. fordutgb t 9uáray;M3:t9v3l F+?g:*:1!:!t[;[-;;;;u'ii'oot toiláuujuto t a negyeddont be, 1nnen azonban márr csak ,o % kerLi1t a 'kozép-oootouu, T rdasi, Rejt és SzolnoÉ-í személyéb"9: Szolnokí még 9-"? sY zte' tg-g I9Tánoootouu, T rdasi, Rejt és SzolnoÉ-í személyéb"T: Szolnokí még 9-"? sY zte. rg..9 román
st"r'rt, de aztán'kÍkápott a francia latrllle-t L 4z1-ra és a német Hanlscb-t t 4tI-Ie'
amiveI 'kie-qett a további ktizdelemb L. TordasÍ és Rejt viszont b1ztosan jutott a dcjnt be'
s t, ott az el-q és násodik héIyen is k osztoztak. Az els mérk zés{ikon Rejt nek
nosázu td után nost sikeriilt Tordasit tbgy zníet QZután azonban a két román ellenfelével
eIk nnyeIntiskodte a mérk zését és kÍkapott.lg aLakult kÍ a nérk zés..vegglg9ryeny9:
Á fran 1a lapok azt irták a c*qapatverseny után'_h9gy a maryaI csapat'ler lkodés nélklil''
ovért, Íry aá egyéni verseny eredménye ís megfeleIt a csapa versenyen nyujtott formáknak.

NemzetkÍizi nÍii es lerfi torvívti torna

EGYÉNI VERSn{rEK

Férfi t r l

N í t rl

L.
2.
).
4.
5.
6.

DDB
Ct-rIB
DDR
POL
HI]N
CTIB

gy.
tt
il
It

It

n

tr

4
3
2
t
0

SoItí Báchstádt I 215, Jont L )z5, Haerttert I 2r2, Kondratt I Lz5 arányu vereséget
szenvedett, eryetlen gy zeimét Gangbey f Iott aratta. J for1{át-azonban a kozépd nt ben
bízonyitot ar-ámlkor 5i+-re' gr' z tt KoukaI cSZ és Kaczmarek POl ellen, és ezzeL a dcjnt -
be jutott.

Á tobb1 magyar résztvev szereplését nem renet slkeresnek mondani' Szakács Gyorry
és Komatlts J záéf níndketten bekeriiltek a negyeddont be, de 1-1 gy zelmlikkel nen Jutot-
tak tovább. Szakács Kaczmarekke1 és a velseay gy zteséveI' BáchstádtteI szemben narad
alul. miq Komatits Kondratta1 POL é'" Salvattat cÜB szemben nem tudta bebÍzony1tani foIé-
nyétl oe 'eny la-qzl és Andrást Gábor a II. fordul ban estek.k1, m1után Deménynek csak t
gy zelme volt, Andráslnak 2, és ez kevésnek bízonyult a továbbJutáshoz.

I. Hecsey Katalln
2. EItz Ursula
,. Rodrlquez Neneyda
4. tescbnlk Gabi
5. R nay Itdik
6. Kovács Edit

HIIN 4 ry.
DDR 7 tI

cuB 1 rt

DDR 2 'tHI]N 2 I'

HI]N I I'

L5/t+ tal.
L6/L6
L4/L'
L6/LB

Hec'oey egyetlen vereségét EItzt } szenvedte eIr a tobb1 assz Ját b1ztosan nyerte.
B nay, de ki.il nosen Kovács szereplése renénytkelt " A mggyarok k ziil 1ndu}t qég Tátrai
Judit-és Varga Marían, nindketten a If. fordul bein keriiltek a klesettek lÍstájá:ra.
Tátratnak 1 gy zelme volt, de lo-qgz yoLt az Índexe.

ÜIagdeburg 1g75, máius z-

Báchstádt
Jon
Haer tter
Kondrat
Solti ÁntaI
Gangbey



csAPÁt''WasENms

Fér{1,9$epatt

Á verseny rendez sége a 91nduI csapat_o_t a7 egyénr ogTsenyben elért heLyezések
pontszán"- u'"itot r'aro^ soportra osztottá' Mlutál á negyedík rangszamot kaptuk' a III.
;;;á;;á'" bnR7Í-ryeI é-< Nagy_Bribannla csapatávat jutottunk ery csopcrtba-
Á csoport erednényeit

DDR/r - GRR 9r1
ITLJN - GBR 922
Szakács Gy rgyo Kornatits J zsef és Andr{áLsi Gábor 2-2, Demény La_qzI 18Y.l llletve
Glai'ster 2, fraiper, Kay és Fox 0-0 gr.

HT]N - DDR B r B /14-59/ Szakács Gyorgy
Komatits J zsef
Demény T,ászI
SoltÍ Antal

5 1 o 2 l sY-,5 5 
' 

L"
,5 t5 1-

5 t 1 t l rt

t0 k.t.
aar
!Lr

16
8 ,10 5+

Haertt-er
Los s Íus
Bác h-qtádt
PfeÍffer

Mérk zésék az I-fI-ITI. helyekértl

1 2 2 2 t+ 't
5 1 

' 
5 2 rt

5 2 5 5 r'r
5545 i I

9
t4
'l 11

L9 59

CUB - P0! 926
POI - HIIN 9t5
Kondrat és Zych 1:Jl Kaczmarek 2, Sypniewski 1' illebve Szakács Gyorw 1, Dernény
f.,ászl é-q Andra-qi Gábor l*I ás Solti Antal o gy.

CuB - I{UN 926
Jon és Salvat 1-1, Garbey 2t Mackenzie L' ÍIletve Demény Í'aszlo é_q Komatits J zsef
2-2, Ándrásl és Szakács I-t gy.

Végerednérry: I. Kub a
2 . Trengye 1ors zág
1. Magyarország
4. Német Dem. Koztá:r_" as 'g/T.5, Német Dem. Koztársaság/1T.
6. Nénet Dem. Koztá_rs aság/III.

N Í gsgpatt

A rajtnáL 7 c-qapat jelen_t 098l anÍt a veÍsenl rendez sége két cSopoltra. osztoÜt.
A'z I. csoportba jutott a-DDR,/T és 1TT csapata é-q Kuba csapata, a TI. csoportba jutott
[Í[IN' DDR,/[' ÁUT és csz csapata.
Mérk zések a Tf. c'qopoltbant

ÁUT - DDR/II.
ÁUT - csz
HT]N - CSZ

8s 8 /46-47 /
926
9r5

DDR/II - CSZ 9rl

1t Tátray Judit 2| Varga Marian o' 1lletve Mockan1kova
Vincencova L-L gy.

Kovács Edlt 4' R nay Itdik
2,.Lac ov1ckova, BÍd1ova és

á* - nun 9z5
Hecsey Kata1ln1, R nay Itdlk, Kovács Edit és Tátray Judit 2-2 8Y.r llIetve
Goscb', Radllngmaier 2-2, Krebítz I' Jerebícn1k 1 gy.

HUN - DDR/IL 9z5
Kovács Edit 4' Hecsey KatalÍn és TátraÍ Judit 2-2, R nay Irdtk L' illetve
Kobler 2t Wenlger, Dick és Schaarschrnidt t-I gr.

DDR/Í - HI]N 9l5 /Az I-II. helyekért/
Kobjolke és Moncb )-1t EItz 1' torenz 2t ÍIletve Kovács Ed1t és Tátray Juoit 2_2,
Hecsey Katalin Ir R nay ftdik 0 gr.

\



CUB - AUT 9t5

Véger edmény t

,/A TII-W. helyekért/

l. Német 'Den. Koztársá""s
2. Magyarország
,. Kuba
4. Áusztria

I. csapata

K1vonat Wurm Pál
ut1 j eIentéséb 1

DR NEDECZrÍ GYÖRGY;

Magyarors zág 1975, évi Vívo Baj noksága
Párbait r egyéni

' L9?5. nájus B-án reggel B rakor az Ol1nrpiai Csarnokban a pá_rba jt r egyéni verseny-
nyel kezd dott az idet viv bajnokság, a k zelg vÍIágbajnokság jegyében.

Gábor Tamá_q és ZaLava:ry L,ajos f birák irányitása mellett 6I viv lépett pá-<tra.
Az eIs két fordul ban csak a Heidenb.elmben nyolc kozé keriilt veterán B.Nagy PáI /SnoL-
nok1 MLv/ é-q klubtársa, Pakay klesése okozott nagr meglepetést.

A III. forduL ban, a 12'kozott márr soIIa hullottak eI aZ, 1smert nevli versenyz kr'
tcjbbek kozt Muskovszkyr O'qztti'c-q, Pap Jen 

' 
T bel, Nedeczky, Kelemen' Zemplén és

nasetz ky.

Á kozépdont ben négy oscrportban folyt a harc a nyolcas dcjnt be Juta-sért.

Á kozéPdont erednÉnye:

I. csoport TL c-qoport
Pet fiI.D zsa/ 2 sr. Fenyvesi dr . /WSC7
Egrggr- ------ln!!5:YUl-------a-:-- Ug"-ggell------- --lVW=\Al

2s.
2*

Erd s Sándor /BvsC/Bihari /BHSE/

f II . cs o_por.!

Kulcsár /osc/ 2 8y.
Erd s Gábor /BvsC/ 2 "

fV. csoport
Schnltt /MTK-VM/ L gy.
lersi E*Esre !!.-9.r:-lEEgE/____ -_- !_:_ _

/BH9E/
/CsepeL/

/MrK-vM/ rrl
N ,D zsa/ kí zárva

/MTK-VM/ o ',,

/CsepeL/ 0'

KoIc zonay
Kopetka

Varga'GeIIel

o BJ.os. 2"
0il

Bir
Sa lamon

A k zépdcintp ''vérre men '' klizdeIen volt, melynek során kiesett a mlincheni ollmpiai bajnok
csapattag, Erd s Sándor' és a bajnokság véd je' Kolczanay Ern Í*(.

. Á d<jnt fej-fej me1lett1 izgaLmas harcot hozott, melynek -qotán álland an váItakoztak
az esélyek. Végiil 1s a rend[ívÍ.iI tuser sen, -qzellene.qen és magabiztosan v1v ollnp1al
baJnok' dr. Fenyvesi Csaba szeyezte meg a bajnokl babért' k1tiin en v1v 1 váIogatott csa-
pattársa, Schmltt PáI el tt. Uüánuk az ujabb generácÍ két ktttin képvi.<el je' Pet Lilqz-
I és Marczali L*-"zL kovetkezett' losgzabb lndexszeL. Erd s Gábor ísnét a megtestesiilt
me$b1zhat ság vo].t. Kulcsérc Gy z még n1ncs v1lfubajnoki fornában.' Torok Ferenc dr' mé8
mÍndig barkíveI egyenl eIIenfélként képes szerepeln1. Har-qay T"ászl dont be jutása az
Ífju v1v edd1g1 l'egnaryobb s1kere.

A klesett váIogatottak k ziil Erd s Sándor J formában van, amit a csapatversenyen
nutatott vívása is Igazolt. KoLczonay Ern - akl tavaly Fenylesl dr. -"riIyos sérÍ.íIése
után lett bajnok _ kenény, harc1as, tu.qel s viv , d az idegein jobban keII uralkodnia.
Á ktilford1 pástokon ez alapvet kovetelnényl

Ge]-le1 Istvánt /lJ,D zsd/ BaLcz Ándrá-q vezet bÍr komoIytaLan ver-qenyzés m1att ki-
zás'ta.

22



-ril
I

Á don! táb}ázata

ScLrmltt
Harsay
Marc za 1i
Krilcs ár
Erd s G.
Fenyve-. i dt .
Petí3
Torcik F. dr.

MTK-VM
MTK-VM
MTK-YM
0sc
BVSC
BVSC
U. D zsq
BHSE

X
5
5
5
5
4
t
5

21515i r 'x 5 5 5 4 5 54x4255Ir5x5552
555x1245425Xt2, r r 5 5 x 525555lx

Á dont végere{Lé4ye

I.
rr.

ITT.
rv.
V.

VI.
VTI.

VITI.

Fenyvesi Csaba dr.
Scbnítt PáIpe1 T"ilq zI
Marczal1 LászL
Erd s Gábor
Kulcsár Gyé,z'
Torok Ferenc dr.
Harsay TrászL

/B\rsc/
/M'rK{M/
N.Doz,sa/
/MTK-\IM/
/BVsc/
/osc/
/BHSE/
Arrcr-vrÚ'/

5 gy.
4 ry.24
4 gy. ?-L
4 BX. 26
) gy.
2 gy. 28
2 gy. 10i gY.

kt. ]0 at.
kt. 26 at.
kt. 28 at.
kt. 27 at.
kt. 20 at.

IX. Kolc zonay Ern
X. Erd s Sándor

XI. Var6a Pál
xTI. Blhari Tstván

XIII" Salamon Gábor
xrv. Kopetka BéLa
XV. Bir ZoLtán

XVI. Gellel István

/lrsB/
/Bvsc /
/MTK-VM/
/HSF,/
/CsepeL/
/CsepeL/
/MTK-VM/
fiJ.Dazsa/

o.769
4.7I4
o "667o.616
o.5rg
o,511
o -462

kizárv.a !

II. csoport
Kovács T.
GelIért
Torday
Kocs is

IV. csoport
Mar t
Kijrmoc zí
NébaId Gy.
S zepes I

/HSE/
/HSF./

lHsE/
/Yasas/

2 Br.0gr.

S.
8J'

/\Iasas/ 2 gy.
_Ü.zDlze?l----?-:--

0gr.
0gr.

A másodík t5,S barmacÍk rrsoportban lzgalnas holtversenyben, kemény harc ritán d tt eI a
clcjnt be jutá-s

Á ucnttjb.er.'rru!. szé.p.csorte -volt. Ezek kcj,zí.iI j--q kÍenelkedett az el-o belyet eIdcjnt
n_oitverser:7 Ma::l*; ,''s Kcvács Tamás kozott, melyben Mar t 514-re gy zott. Ged iárlnak és
Korr'oc Í:.'n*i. i g .s: 't ,,,r:rlékezetes akcí ja Yo}t. Nagybází eI ke1 héiye zése meglepetés .
VaLter. *.]-;-s :;éIíl-,-u-qe után tovább jávui. Gerevíln pat me8 sql tcizétitette ázoL'ott forná_ját. Geilér5 'oui;obe juta*.a nary slkere a szép jciv el tt átl Ífju viv nak.

Egyéni kardbainokság
L97i. E'ái!]s 9-é! MéBzá]ros 'J zsef és Pal cz Eldre f b1rák lrányitása nellett az

,JI1mpiaí os rnokbaB JJ,lerienyz(, kezdte neg kiizdeIDét az egyé!1 kaidbaj!oki c1DéÍt.
MáÍ az ei Eélk zések tti:f |i tt h6!8uia b9! folytak' de az éts két forául ban len voltkiil D s bb megtepotés. Á 1Ii. foÍduléba! 9zolb D roá_x Bokasodtgk a neBlepetéBek. Nem ju-
tctt be a 16 kiizé tiibbek k zijtt Gu]-ácsy /B\sc/, d]| MoÍavcsik /vasae/, té.roLy7 lÍJ.D6ása/,Gerevich Gy. /wSC/1Tábor s. naeaBl', Boronkey /PF,E/ éE dr. Nagy zeoit /BsE7.
Á kozépdcjnt eredménye

I' csoport
Ged vár i /ÍJ.Dé'zsa/ 2 8.f .
Ig1 !er--_*égE l-- ----- a-:--

/Yasas/, 2 5r./Yasas/ 2 't
Nébald R. r'lsB/ o
IIamm.ang fVasas / O

III. csoport
Gerev ich. P. /WSC/ 2
sg gu Lérr -_*-- 4i :2!zgg l?
Ko-;ácri Á. tYasas/ 2
Frolr.i-1sb IHSE/ 0

gy.
8Y.

8v-
il

,23



A__dSnt0 -tantazala

Mar t Péter
Kovács Tamás
GeI1ért Mikl s
Ged vári Tmre
Kormoczl Csaba
NagybázL ZoLtán
GeievÍch PáI
VaLter BéLa

Vasas X 4
Va-qas 5 X
Vasas 5 5
U.D zsa 5 5
U.D zsa 5 5
U.D zsa '5 5BVSC 5 5
BHSE 1 5

r21415221212x555252x241025X22)
?55 x 42
55r5xt)5555x

A dcjnt v-égeredménye

T.
rr.

rTI.
IV.
V.

vr.
VTI.

VIIT.

Mar t Péter
Kovács Tamás _

Ged várÍ Tnre
Kormocz i C-qaba
ItlagyházÍ Zoltán
Valter BéIa
Gerev1ch PáI
Gellért MÍkt s

Nasas/
/Y asas /
/A.D zsai
/u".'D zsa/
fiJ.D zsa/
ATSE/
lBvsa /
/Yasas /

6
6
5
+
1
2
I
t

$Y'
il
w

n
It

il
il
tt

1L kt.
12 kt.

Tx. Kovács Attila
X, Hammang Ferer:c

XI " Szepesi T.,ászt
XIT. Torday KáLnán

XIII. NébaId Rudolf
XIV. Fr hlich Péter
xV. }Tébalcl Gyorgy

XVT, Kocsis Imre

/Vasas/
Nasas/
Nasas /
/HSF,/
IHSE/
/Hsn7
lHsE/
/HSE/

o.857
0.8r8-2.2O1
0.8I8*I .61)
o.727
0.600
o.r81
0.500
o.455

(Folytatjuk)

Ilelyrei sa zj!49
lapunk L975.éví L" szárnában azt Írtuk, h.ogy az L975l évl eryesiíIetek kozott fory

értékmér pontveIsenyben a Szegedi Posta*q sK 15 pontot gzeIzett' DI. Jávo'rkal István
feIsz LaIá-qaÍa most sajnálatta1 á1Iapi juk Úe8r hogy tévedé-" c-qli-qzott osszeállÍtásunkba.

Á Szegedi Postrás sK nem 15, hanem 90 pontot -qzerzett, amível a Salg tarjání Kohilqz
SE-veI'eryiitt a rangiorban a 16-L7, hetyet foglalja eI.

A szerkeszt

-- :-:,=-======-=--= :-== =:====:===-= ========- :=::=:: ,--=:=== :=--:-
vrvo HInADo a Ma5rar Viv Sz vetség hÍvatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeszt lJízottság. Szakszerkeszt z Dávid

Sándor. Szerkeszt : Székelyhidy Tibor. Szerkeszt ség: a Maryar VÍv Szijvetség hivatalos helyisége: 1054 Budapest'

Rosenberg házaspár u. 1. Telefon: 11+-800; 119-080. KÍadja a Sportpropaganda Vállalat 1143 Budapest D zsa Gy rgy

ut 1-3. retel s ti"ao, Béres Tibor igazgat . - Terjesztí a Magyar Posta" El fizethet bármely postahivatabnáI, a

Posta hirlapiizleteíben és a Posta Kiizponti Hirlap Irodánál (KIil. Budapest, V. , J zsef nádor tér 1. , postacim: 1900

Budapest) k zvetleniil vary postautalványon, valamint átutalással a KHI 2I5-g6L62 pénzf.orgalmi jelz számáta- El fi_

zetési dij fél évre: 24,- 1..t, egész évre: 48,- Ft. - Számonként kaphat még a Sportpropaganda Jeryirodájában 1054

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

Index számz 26.922
J--,-----
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