
A MAGYAR vIv s z ovn tsÉc LAPJA
7. SZAM

)ocl. Éwor,y.tvr JULIUS

Jelentés a FIE kongresszusfuoI
a FIE L975, máJus 7-9*én N1zzában megtartott rendes

kongress zus á: 1

A kongresszuson és az azt meeeIqz' bizottságÍ liléseken a Maryar Vtv Szovetség ré*
széy L az áranu felsoroItak vettek résztt

Kovács Pál, a FIE Végrehajt BÍzottsag aej?' a speciá}1s kard b1zottság elncjke és
a plopaganda és versenynapta-r bi-z. tb- elnoko,

DI. Balthazár LaJos, a FTE versery.qzabáIy biz. tagja és a VB spec1átts b1z. tagja'
Székely Tlbor, a FIE tecLrnÍkaí bLz. tagja'
H. EIek llona, a FIE alapszabály bIz. tagja'
DI. Fe1kay Ándrás, a FIE btrák blz. tagJa' és

Kárpátl Rudolf, a FIE spec1ális kard bLz- tagja.

Á kongresszuson 45 nemzeti szovetség vett részt vagy képviseItette nagát.

Á blzottság1 iilések május 7_én egés'z nap és B-án déIel tt bonyol dtak 19: A btzott-
ságok mogYitatták a beéyke zetl; javasLatokat és eIkészItették a kongresgzug eIé terjeSz-
tend javaslatalkat.

A kongresszus 8-áx L4.1o b.-kor kezd dott_és 9_én 20.1o h-kor fejez d tt be ,/n.a*qféI
ras ebédszinetteL/.

A kongresszus dontéselt az a1ábbiakban lsmerteteml

I. Az IndIa1 Viv Szovetsé6et a FIE tagjai .qorába felvették.
2. Á végrehajt blzottság és a pénztáros évi jelentését egyLrangri.an elfogadták.

1. A kongresszue elfogadta a Com1té Éxecutif azon javaslatát, h9il a verseqyszabá-- lyokaÍ csak mlnden_páratLan évben l 3Z alapszabáIyokat csak nlnden paJm évben
Iehessen változtatni, ill. m. do-q1tani.

4. Az aLapszabá]y 56. pontja olyképpen m dosítand 
' 

bogy a nemzeti szovetségek ja-
vaslatainak mlnden év'ben tegkés bb február I-1g be keII érkezni a FIE irodáJáb.oz.
Igy lehet ség nyltik arIa' hogy a bÍzottsági tilé'qek el tt megfelel ld pontban
váLanennyi s áovetség és bizott-ság1 tag megkapja a beérkezett javasIatokat tanul-
nányozás céljáb 1.

5. Az alepszabáIy bizottság áItat eI terjesztott uj amat r szabálynak csak azt a
yészét fogadta eI a kongresszus' ameIy rész a7, ollmpla1 játékokra vonatkozik.
Á FIE hlvatalos verson_yej_re vonatkoz részt a konglesszu-s vita után vÍs-qzaadta
az a Lap-szabáJy bÍzottságnak átdolgozás céljáb 1. E kérdéssel a j v év i kong-
resszug fog lsnét foglalkozni, add1g a rég1 amat r szabáJry marad érvényben.



6. A Com1té Éxecut1v JavasIatára a dopp1ng v1zsgáiatokkaI kapcsolatosan a kongresz*
szus az alább1 J rendszabályt fogadta elr

a/ 
^ 

versenyek kiir4 terén a kcizépdiint 6l kezdve csak az éppen verseryz vIv k,
edz ík és vezet' 1k tart zkodhatnak.

b/ A dopplng eIlen rzésre a m1ntavételt ténylegesen két orvoB Jelenlétébenbajtják végre.

c/ A sorsh.zást ez o]-n knok az olYosl bÍzottság tagJa1nak JelenIétében kcjzvet-
IeniiI a yga-sotr}szám befejezése eI tt keII végrebaJtan1'

7. 4 kongregszus-q-] 9ggqta az Iroda és az Olasz Szovetség JavasJ.atát az a lapszabály
14. j/ pont atábbi ktegész1tésére Yonatkoz ant

A FTE tagszoyetségének velgonyz je /csapa vagy ery nL/ nen vebet részt a FIE
h1vataIos Yorsenye1n vary nás lqtruotkijz1 versenyeken, b'a negtagad ja, hogy bárnely
nfu r s zabá\yszerlien' bonevezett vers enyz' eIIen vlvJ oi.

Ennek a szabálynak megszegése eseÜén,/csapat vagy egprénI/ a Yelsenyz' t, azonna1
d1szkvallfikáIní ke11 és a v9srebaJt blzottság megv1zsgáIJa, sztikséges-e és
m1lyen nrér té!ben 

' 
hog{ biintet rendszabáIyt alkaLmázzunk a zzát a szov etséggeI

szemben ' ainelyiic Z ez 1ey dlszkva11f ikált ve.rsonyz tartozL'. ,

t]. Á kongr6jJi:1ELi',i t'lio4nd'ua * j_Íbanonj- és norvé8 's?c5vetség9k azon-juY"9latát, ameLy
a FII]-b1vataL0s -;e.isr:nyoln a négyes csoportmérk zéses lebonyotltás1 rend-qzer eI-
btjrLégére f:rl lt leményágas kozvetLen k1eséses verselyrendszey ujb 1Í bevezetésérg
1r án;rr'rIt -

Hosszu rrl.'t-;a es 'c,nil';lazss*lr ritán a z alábbt dontések sziilettekl

a/ )Z*ig' poul rondszer, mínt a nexlk l ol1npiár-

b/ tr?- vlv t I kezdve kcjzvetlon klesés, vigaszággaI' I0 11I. n knéI B taláIat_
Ia men rn rk zésekkel.

c/ A rernényág levivása a svájcl javaslat szerlnt n dosuI. Ánnak érdokében,
hogy uryanazon viv k ne keriilhessenek ossze lsmételten' a repecb.age-ágon
g2-itEtt-és ltGtr mérk zések eI tt ujb tÍ IangsoI osszeáI1ításara keriil SoI'
oly m <ion, hogy a vlv k megtartják eredetl langsorukat, a nenzet1ségÍ eIvek
megtartés ávaI.

d/ A 6-o-q poul-dont marad, mint eddig.

9. Á franc1a szovetség és a blrák blzott-ságának javaslatára a Jov ben az llÁrr kate-
g riáju versenyeken a résztvev v1v kkat megfeleI száou verseryblrát kelI kiil-
dení. 5-8 vtv esetén I' 9-L5 vlv részvétele esetén 2' L6-ro velsefryz esetén
1 nemzetkcjzÍ verseryb1r t kelI a csapa ttaI kiilden1. Ezenkivi.íI aJ ánlatos a gzeI-
vez knek 2 tlÁ'l kat. nemzetkozi birát meghivn1'

10. Á román és az osztrák szovetségek visszavonták azt a javaslatukat, hogy a Comlté
Esecutiv tagjai nem lehetnek a DT-ek tagjai.

].I. A kongresszus eJfogadta azt a román javasIaÜot, bogy ollnpíákon a DT-nek az ed-
di.gi t helyett csak I tagja logyen.

L2. Á -.vájct szovetség elf ogadott javasLa ta szerint a jov ben a kongresszusokon c-qak
azokat a javasIatokat Lehet targyaIni, amelyek td ben boérkeztek a tr'IE-hez.
lljabb javaslatok a kongresszu,con nenn vethet k fel.

L). A kongresszug vlta után elfogadta azt a -szwjet javaslatot' hogy a vÍlágkupákat
a jov ben a világbaJnok-ságok alkalrnával osszák ki. Á nostanl kongresszu.qon iry
már nen. kerLilt klosztáLsra egy Yllágkupa S lIlr Á dcjntés .qzeI1nt az L97+. évben
elnyert v1tágkupákat a budapest1 VB megnylt linnepségén l 8Z L97r. évben eInyert
viIágkupákat pedig a zfu iinnepségek alkalmávaI kelI k1osztanL

14.. A kongres-szus ellsmerte az Ázslat és az ÓceániaI Z na Konfoderácl kat.

I5. L976 évt l kezdve a FIE tgériy'b tart a televLzL bevételek l %-éta.

16. Á kongresszus eIfogadta az osztrák szovetségnek a csapabverseryek lebonyoIítá-
sára vonatkoz m t1os1t javaslatát. EszerÍnt lebet Leg hárn.as, e-set1og nég7es
poulokat kell kialakitan1 a létszánt l ftigg en. Csak a poulok els heLyezette1
jutnak a DE táblázatra. Á násod1k helyezettek vivnak a 9-16. belyért. Á létszám_
t,il fiigg en L_2-)_+ legJobb csapatot rogt n a DE-os táblázatra leb.et belyeznL.

)-'/. Á kongreSszus eLfogadta az osztrák és BzoYjet szovetségek áItal javasolt n do-
^: tA,.+-.r.]. lJd-''-U' .rmelJ a cSapatoknak az egyénÍ versonyok oredménye1 aIapJán tor én rang.
sorolá-qára vonatkozik.Áz eddig1 szabály szer1nt valanennyt dont ben SzeIepeIt
vi.v 6*6 pc;ntot kapott" Az uj ei:fogadott szabáIy szerlnt a dont s vlv k he\yezé-
sejk szerlnt L-2*1-+-r-6 pontot kapnak.



18. Elfogada-st n_yeTt az_Iroda azon Javasleta, bogy a hátrafelé mozgo vlv nak tj.Ioshátst forditánta elIenfe1ének. Ílyen esetben-itgyeLnez etés után taIálattaI vaI
btintetés Jár.

19. Á verson7rszabá]ykcin_yv 547. c1kkeIy I" pont végére folveend t

llHa az eI-s négy ̂ nérk zés után mÍndegyt_! vÍv nak I-I gy zeIme van' a két utolsnérk zés solrendjére sorsot keII hrl"zn1.n

20. 4^!9osle:q:q?u9 eLflogadta a francla é-q !otsg{ _sz'ovet.qégek azon javasIatát 9 irogy
\9za. évt 1 kezdve a n 1 verseryek9y 5 találatra nen{ mérk zéÁekkeL bonyoriIjarIe. DE esetén B taláIatra megy a n k mérk zéso. '-'

2L.4 kongresszug elf.o8adta az ola-qz és mag_ya.r szo_ve.tség'ek azon javasIatát, hogy azíndox fornula TDITR helyett a jov ben /L9?6-t L/ TD7,IR leryei.
22. errogq9_o!t. 

" 
uov jgt javasIat szer1nt n dosuL a versenyszabáIykonyv ,25, cikkeLye,az a1ább1ak szer1ntl

Á vtv k ltrdex--qzán s zeyIn 1 rangsorolás alapjárr a neryeddcint k é-q kozépdont k
csoportja1ba tortén eILreLyezésnéI tobb viv kozottt egyenI index*-qzám e-qet n a
DT sorshitzás helyett ezeknéL a vlv knáI a nemzetiségi elvet veszi f igyelembe.

2r. A kongresszus elnapo1ta azt a maryar javaslatot, trogy biintet taiáIatta1 i-q Ie^
bessen nÍnden e-qetben a mérk nést veszÍtenl. E kérdésben a b1rátr bizottsírga, a
versenyszab. bIz. és a techn1ka1 blzottság eryi-ittes iilése f rlg javasIatot kidol-
goznl.

2+. Á kongresszus mln1mál1s 3zayazat-kÍ.ilonbséggeL eIuta'qitotta azt a masyal javasIa*
tot, bory a asap6t taIálkoz k az elért sy zelennéI befe jezÓdJetre.h.

25. ELfogadásra kertiIt vÍszont az a magyaI javasIat, hogy a csapatversenyeknéI
/poul-ban/ az 1ndex-számokat kell alkaLm.azni.

26. Elfogadott olasz javaslat szorlnt n dosuI a vel_qeqyszabáIykon;ru 569. cikkeIye
az alábblak szerlntt

Á c1kkely végére fel kel1 vennir ''Egy csapattaIáIko z f oIyamán a cSapa i;kap1*
tány kérheti egy v1v Lec-qe3élését a taláIkoz elÍjtt név szerint megje].oib tar_
talék v1v val. Ezt a cserét csak ery mérk zés végén lehe|_végrehajtani. A l'e-
cserélt v1v nem jcib.et vlssza ennek a csapattaIáIkoz nak tartama al.a btu més bal_
eset vary vls major esetén sem' hogy valamely1k viv t a páston helyettegitse.ll

27. Á kongresszug elfogadta R.Mec1er javaslatát' ameJy kérte a kardpast h'o-cszának
18 néterre or tén u jra v lsszaá1lita-s át.

28. Á kongresszus e.Lfogadta az ola-qz szovetségnek az eryLittes támadás után ttirf5o1
1-qmétIésekre v ona tkoz n dosit javasIatát a kovetkez megf ogaLmazág szer1nt_:l'Egytittes tá.rnadá.snak szá-nltand , ha e8y1k viv -qem kapott ta1áIatot és ebben az
eeetben az elnoknek ne8 ke}I semmislteni ninden, az eredményteLen egytittes tárri'a."-
dáB után esett akcÍ t' klvéve az azonnaIí 1smétlést' amikor ís csak az erylk
v1v taIál é-q a méIy áz Lr-'nl vezénysz el tt esett.

29. ELf ogadásra keriiLt, hogy az egyiittes támadások eIlen i rendszabáIy v gérvényesen
bekeriilj<in 427. cikkelyként a versenyszabáIyk nyvbe. Á IendszabáIy szovegét
t bb é-qzrevétel és javaslat flgyelembevételével átfogalrnazták u5rl hogy az ki*
zár jon mlnden f é lr eért &] t. Mindez ma ryar j av asla tokr a t cjrtént .

)o. Az olasz szovetség és a plbp "bLz.javasIatá:ra a kongresszu-q ajánlja a nemzetÍ
szovet-qégeknek a staféta-rendszerlí csapa versenyek LebonyoJ.itását. Meg1télése
-qzer1nt ez a veISenyrendozési m d látványo-qabb, érdekesebb é-q igen b.atékony len_
ne a v1vfu propagáIásához' Mtden csapat t*} n i-, férfi t roz boL, kardoz boi
és pfubajtoroz b' L áIlana. A n l t yoz' k a B találat eléré'sé1g vlviának, a férfÍ
t roz'k t8 taláIat1g' a kardozok 28 taláIa eléréséig folytatnák a YeIsenyt és
a párba jt roz k fe jeznék be B csapattaláIkoz t )8 taláIat eIérésekor.

1L, A vlláerangIísta, i1letve a v1lágkupa pontozása L976-toL az alábbiak szer1nt váI-
tozlk neg.

VB.OB ilAtr kat. poul narr
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Az eL u6 VB eredméryé non veszlk f1gyelenbe" Á J v ben nenzotenkéntl rlanglÍs sÍs készLiI' fIryelenbevéve nenzeüenként a 3 legJobb erednényeket eIért v1v t.
12. Elíggqgást rye1t 'az a azovj9t Javaslat, hogy a FIE tagorszfal-nak Jelijléséroszo1gáI ..rix1d1téseket sgységes1tsék. Á FIE irodáJa ezt a j v évÍ-konglesszugon

fogJa el terJesztenl.

)1. tríaryar ezovotség JavasIatára eLf ogadásra kerliI ' hosy Budapest nemretktjz1 t r
baJnoksága a jciv ben llÁ't kateg r1áJu Yer-qenynek'nln áitt. -

14. {ary"liavas]a rg szabáI;ozásra..keriiIt az t(Át' kat. YeIseqtrek -qzám", kr1tér1uma1
és a FIE részér L tortén eIIen rzése1'

- Maxlná]_1san évenként és fe5rvornemenként 5 nÁ'' kat. versenyt lehet rendezni.

- 4 évenként feltitvlzegálJák a nemzetkcjzi vetsenyeket /m^1nd1g az ollnpla
évében,/ és a krltérluraoknak IegJobban negfeleI 5-5 nemzetkijzl vereenyt
fogJák'(Á't kateg r1ává mln s1tenl.

* Á négyáves poriorduson be1iil csak akkor lehet nemzetkoz! lersenyt mÁw kate-
g rtává nln slbonÍ' ha Íd kozben ogy Yelsenyt lenin sÍtenek vagy ba n1nos t

- 'Á'' ka t. v ers eny .

- Az nÁr kat' Yersonyeknek az alábbi kr1térÍumoknak kel1 negfeleln1l

a/ T'egkevosebb 5 ktilijnbijz nenzet vÍv Ínak a yéswétele.
b/ T'egkevesebb 4 kiil nbtjz nenzetl_ségri olyan vlv nak a részvétele, aklk

szerepelnok a FTE h1vataLos vtlag rangl1stáJán.
c/ I,a1alább 1kÍi]- nb z nemaot1ségti Á vagy B kateg r1áju nemzetkcjz1 vel*

senyb1r kozrgniikodégo.
d/ 

^ 
FIE szabályaÍr:ak betartiLqa.

e/ A kozépdijnt t I kezdvo a verseqF Iebonyolltása olyan terenben tortén_
Jék' abol a k 'z nség szánáta ts van bety blztosltva.

f / Legalább t0 pá-qt áIlJon rendoLkozésre.
e/ l5zey\tez knek mog ketI hlvnlok a FIE e1len rét, eY, Iebet az ery1k A

vary B kat' vorsenyb1r ls. A FTE ellen r gzemélyé a Fm lrodáJával
J vá keII haryatnI' legalabb a Yersoqrt mesel z' en L5 nappal. A FTE
ellen r jelentést ké-qzít a versoITy lebonyolttásár l.

15. Á kongregszus megbtzta Kllnstestan svéd ezrodest anzaL, hogy a nemzet1 szovet-
ségekt I kért 1nformácÍ k alapján Írja ossze a YÍLágon bárhol negJelent Yary
alkalmazott és a v1vás_oktata*qsaI ka pcsolatos m[iveket /konyvek, f 1lnek' ké'Í_
konyvek, v i^de stb.,/.
}"nnek az Lenne a céIja, hogy a ny1].vánosságra hozott klnutatá-r, 1l1etve cjssze-lrás aIapJári m1nden sz vetség megvá'qároLLrassa azt a m.livetr B 1t v1v sporbJának
f ej Ies uté,se érdekében beszerezn1 kiván.

16, A kongredsxl]'S j vá.hagyta az L976. év1 velsenynaptárt.

17, A kongresszus olfogadta azt a ma6yar javaslatob, bogy a budapesti VB*on s kard-
pengék lehsjrfuának mérése akként t rténJen' bogy a penge végét I számltva 70
cm*Íe legyen befogva ég a 2o0 gr-os srity a pen6ére a végét l szá.mÍtva l0 cm-re
legyon helyezve,

18* 
^ 

tecbn1ka1 b1zottság dubIin1 javasIaÜaÍt a konglesszus olfogadta. Ez kcjzl'qmeyt
anyag, ezért 1tt csak néb.ány f ontosabb dontést lsrnertetekr

- Á feJvédek vlzsgálata Budapeston a VB-on kotelez Legz.
_ Á kosáIon tii'I k11 g koresrbvas eIektronos c-qatlakoz dug ktnondottan

tllos.
- Á kosár belseJében lev kapcso]-áat-olyan bÍztos1t val keI1 eIlátn1* amely

eIoktronos érlntkezést nem hozhat létre'
- Nary slkert aratott Gálusz IBaryaÍ mérnok k1váI uJttasa a t r taIáIat-JeLz *

gépen: Ké!_sárga ég t hg]yezett eI a gép eltjl Iév honlokza án, amoly ázon-
na1 k1gyu1lad, ha a vlv ery pl1lanatra is kosarával ér1ntl férirmetlényét.
4 pá*Íll oJltása ' hogy_a gép klkapcso1 gonb niikcjdését két násodporcíg- kée*IeltetÍ, aml megakadá).yozzar hogy a gépkezel t .t gyolsan kapcsolhassa ki. a
taIáIa tjel z lánpákat.

- KÉ-t-uJabb 'kardtalá]-at1Jelz berendez ssel lg fogIa1kozott a b1zottsfu
,/tlllryann és 'CarmlmayI/.. Á blzottság sii.tgette' hoey n"éIy vágások esetIegest r]-ése ligyében a Jt'v évl kongresazus diints n, nért e-d nÜés nétkiil a-
konstrukt rok nunkáJa nem értékelhet c

- Az eIektronos taIálatJelz gépeken végrebajtott ktsérletekr 1 sz l Jelen-ést szovetségtink nár korábban meBkapta, ezt nen lgmerteten.



,g. Á kongresszus gaanazá_qsaL megváIasztotta ÁDÁM-ot t7lszr7 a prop.blz. tagjáuL, az
elhunyt W. Bouys helYett -

40. Az L976. év 1 1f t VB-ot lengyelor sz á,s r onde zI Poznanban.

4L. Az L977 * év1 ffJ uságt VB meglende zésére Bécs j elentkezett'

42. Az L97?tévl feln tt VB mogrendezésére Buenos_Álres jelentkezett.

41.- Á kongresszus a Feyerik-diJat Dul1eux /Er./ uynak ÍtéIte oda, akl brosszu ideig
Yolt a FrE'f t1tkára.

Á kongreeszus ktize]- 14 ras víta után 9,-én este B.)o h-kor Pierre Ferri zát szavaÍ*
va1 ért véget.

Isnételten bebtzonyosodott' hogy ery Í1y9n nary plénun m1nt a kongregszu-q' nen aI-
ka].mas arra, hogy a szabáIyok m d osltilqának rész Le kétdé-qelben v itatkozzon és dcjntést
hozr,on SziiÉség ánek látszik a Jov ben o1yan alapsza!áIy n dos1t javaslatnak a FIE eIé
terjesztése1 ane1y szerlnt a kongresszus versenys'"péry ts-r9ésekben csak elv1 dontéseket
hozÉa na' a'yészletkérd'ésekben pod1g ogy szakembe-rekb I átl sziikebb pIénum dontene
/pL. s zakemberekkel klegészitett Con1té Executiv,/.

Végezetiil n'egenllten, bogy a magya.r delegác1 valam.ennyí tagja Ir8ry aktÍvitilqsaI és
eI1snerÍ szaktudással képllísolte a Magyar Vlv Szovetséget. 

, KOVÁC' PÁl

frludapeeti oin oitaghainokgág, lg7
1q75. Ju11us u és 20 kij' t f Yálosulhba! zal ]-a!ak az 1de1 vlv vitá8b JnokBág kiiz-

detnel.'Íuníus 2O-1g fr Ae 'zat 555 ne|seÁÍz lét nevezte'

Á leYezett orgzfuok a k Yetkoz k ./a hlYata1G r Y1d1téBek sEeri! 1 sorreldber/I
r r "a'r-a]-rááá iiri_ iiíHot. Iusztráua.'Áugztrle' Belg1u.n, BÍ8z1l1a' Bu1gá.ri e 

' _Kalada '6ÉÍí'. 
' 

_tr"ts1-nx' -r"uáInan 
' 

gpányor rezág, l1ánorsZfu,'Frslcigolszág' Na&/-BÍ1!a!!í8 
'co_i6é '"iae 'x;T|"o " 

i uagyáio.i""g ' 1rg']!ryrsgas' Izrae1' Olaszország, J'pán' Mex1ko'
rr riBsi"' íéngyerország, íoitogarrE ' NDK''NszE' Ro álla ' svédország, svájc' csebezlovákia'
l rot rsias, éiovtre uní , Ju8oezláYla' Luxenbourg'

A leYe2é6 9k regJrvelleuenkéDtl roegoszLásat

Férfi t rt
N i t rt
Kard t

Parbaj t r t

egyénl t I48
L19
t12
L56

csapa tt 25

24
t8
27

555

ÖsszehasonI1ta-qként az L971-as é-q L974-es VB-re benevezettek ezáma fegyveInemenkéntl

Férf 1 t r t

N 1 t rt
PfubaJ t r r

Kard l

SSZgStlf r

1 Aq7-2_12

98 eryéni
tto rr

LO7 *

oa rl

L7 csapat
2L rr

22n
rg'

L97 !
96 egyéni

r14 rr

r50 '|r

LLz ''

2L csapat
Lg'
)4 rr

.ln llL/

4LJ 522

BualaDest utoI.lár8 1959-be! rendezett'\i11ágbaJEokEágot' 9bo1 22 orszfu 274_verse!y-
E lo tndult. Á kiizáelBeket 9 sportcsarlokb8n és c Jégszllházb ! botryolÍtották le.

Áz lalet v11fub8J!ok8ágDak háÍoE b.elyszlle leszt 9 seleJtez ket 8z-olimp1B1 cFáTDok-
bsn' s k zépai rt Éet_e K rcsarnoLban, a d lt ket a spoÍtcssr!okba! reldézziik.

Á vérsoByz k éB a híYat8los k1sér k részére a szetvez bÍzottsé8 a Margitszlgeti
narrvs zaÍtouan-. voIss szálI ban. a Szabadság szá11 b8!' a Royal szá11 b8! éB a Népstadio!
6;E11 

';; 
bi'toÉ1tott elbelyezést. A kiiI Dbij' szá1láshetyeket éB a Yersenyek ez1!helyét

kiil ! 8ut buszjáratok hiit1k nejd Bsz'e. 
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Á Népstad1on Presse ne}riségében a G-yermekQIelmezés1 VáIIaIat onkiszoIgáI étternetIéter:it, iry a veISenyz knek a velsenyek heIysz1nén is biztosltottunk ebédeYésÍ Lehet _
l-- tl8 ti U e

Áz uj-ságÍr i aki<reditáIások Lrivatalos Le-záyásáig 6! kLiIfotdÍ ujságir jelentkezett.
A szeIvez' bízotts érg 9zÉ'ukra a_ RoyaI- és a Szabadság SzáI| ban bi ziosított"s záI1a-qlebe-t séget. Á vÍtágbajnokság kiízdelne1t a szwjet, a lengyel, a rornán, az NDK-ueÍi, az
9qz!{ákr..a harory svájcl, a f rancla tv. két áIlomása és a maryaI televLzL kozvetÍti.
Rádt s kcjzvet1té-qre jeIentkezett az ola-qz R4r, . 

a nyugatnéne - Bayerlscher Rundf unk, a
Il]-Yemburgl .Rádi ' q 19ngygl 1ápi r 9_9:"ehszlovák rádi , a Radto-DDR és a svéd ráoí , a
magyaIon kiviiI. Á juníu-s -l2. i.hgtartd Íg 55 .m?gxar uj-ságir , tévé- és rádi riporter,fotoriporter kérte akkrodÍtálasát a szeryez' bizottsagt I.

Á versenygk 19gjg q.l"t!. két_sqjtqkozpont rniikodik majdl.egy az_OlÍmpiai Cgarnokban,ez Te8geL 7-t L a ko1épdont k lefgjezéséig tart nyitva; á ma-síi< a Sportc-sarnok emeletÍ'vlv tern.ében t aZ a dont k nap ján 18.r0-Ü I tart nyitva.
Á vllagbajnokság negny1tá*sa el tt adja át a Nemzetkozi Viv Szovetség a tavaIyt

v1lágkupa gy zteselnek dlja1t.
Á vlv vilagbajnokságra a Magyar Vív Szovetség a kovetkez yeIsenyz ket nevezte:
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N i t yt

Kard r
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Pierre Ferri, a FIE elnoke
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GÍan Car1o Brusa i alelnok
Edgar Mercler f tltkar
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Klaus Dieter Guse
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Dr. Kanuti Jen
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WardzlnskÍ POl' Muresanu ROM,
é-q Kárpát1 RudoIf .
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A uersenybíráskod,ás h,elyzete a aíuásban
A Maryar Viv SzoveÜség eIncjksé ge '?z L9?5. évi oI*rís.og viv ba jnokságok-után szLik_

ségesnek ÍatJa a YeIsercrbtrfukodás eInéIetí- é-s. g-yakorIati kérdéseinek-Ytzqsá}utát. DávÍd
Sáidor, a vti sport ismért kr nika-qa is foglalkoz-o!t a bira'qkodilq kérdéseÍveI a ma8yaI
baJnokáágokr 1 irott be-szánol jában: Id szertinek Iátom egy I ovid kizár Iag eryéni vé_
re éryen t tartaImaz - vizsgá}a elvégzését e kérdésben.

Á MaryaI Yiv Szovet-ség egyik céIja, hogy n9ry lptsv4yY, elméletileg és gyakorLati-
lag k1trin én f elkés z tilt, nemzeikozL v elsenyeken Íq helytált vers enybír i gárdáva I r en_
oeÍi<e zzék Tény, hogy ezt a céIt nap jaínkban nem érte el t9ljeS9n, meIl YeIienylir . 

gar-
dánk nem nary rétszá .u és vítathatatlan, hogy szakmai rnunkáján is voina javitanivaL .

Á Jelenlegi helyzet okait vizsgáLva, azok két c-soportra oszthat k asze"rint, hogy a

ve;gseryuÍrákban vagy ra jtuk kÍvui1áII okokr L van_e sz . Ennek megf eIeI en eI emzésemet
két csoportra osztva végzem eI.

I.

El s zor vi zsgáIva a velseryblrákban r e j I okokat:
sze}lemi és fizikai _ teljesitmény. Lényegel rogziteni
f ényképet beheIyettesÍteni a s zabáIyismeretbe, donten i
vid 

- folyamat, naryon sok hibaLehet séggel.

A c-" a Iilq

a ve'rSenybir a-qkodás o-qszetett
a látott viv cse}ekméWt, ezt a
és ezt kih i-r d etn i . Egys zer,il és ro_

EzzeL a kérdéssel b vebben most nem f ogla}kozom, mert eZ nem híba, hranem brjn és
mindenLitt btintetÍk. Azt a tényt azonban e1 keLI ismerníe mindenkinek, hogy a z ut bbi
években ilyen jelen-ség aIig tapasztalhat és megszunt az a heLyzet' amikor a veIsenybÍ-
rák a ve"rs enyzok írántÍ nehezte}ésLiket meg nem tortént ''megtorIo'' taláIat alkaLmazásávaI
fejezték ki.

l' Hiba, ha a veÍselybiI IosszuI fényképez1 az esernényeket' nem azt r 8ziti' ami
E iTént. Ez a h1báq na8a1'a-rtás gyakorlássaI javithat 

' de sajnos' nero mindenkinéI.

2. Á hiányos szabálJ.1s0eret azt jelenti' noBy !ég he17es e-'emonyr gZj!és eseLén is
a veIé6I'bíI6JjJ-Íos'"z T ;Tésb hoz. Ez az e1 bbiné] orvoFo'lhabobb hioaforTás' híszeE

a ezabálYok pontos elsajáti1'a-ca e hibát negsziintetbet1. A szabáIyok ni!éI jobb meglsne-
rése éIdekében ve.rsenyb1rái!k felkésziiItek és i!ícban beszáüoltak tudáquk! I' de becsii-
letesen neg kell noldanon' hogy va! tsé8 javitanival . Természei,esen a feladat nem e8y-
szerii, hiszen szabáIyk Eyliink egy t bbszáz oldalas kijlyv'nelynek po!1'os elsajátitását
ne.ezlti a szabályok á1Iando válLozásat nodosu1ása.

1. Az erébteLenség. A bírák egy Iesze, taIáE le1ki tulajdolságaí mia1't' nícok a bi_
z onyEaTzn-s;;EeBi sner et rnÍátt, nem alkaLmazzák a szabá\rokban leirt biinte1,éseket

akko! sem' ha azok alkalnazásálak feli'éteIeí fen!á11a!ak. Ez az erélytelen Bagatartáls is
h'ozzáiérvL sok esetbe! aonau. az egészségteIen légkijrnek a k1alakitásához' anelyet soka!
és alappa1 kifogásoInak a versenyeken.

4. 4 !q!90tsáE. Á félJadt v1Y teljesitmélye gyengébb. Ez a jelelség nindenk1 szánáJa
3íEE'E6-éE-1f ogad obt ' ezért sz1dalnab sen érdemel, Een i9 kap _ elráradt _'
EoEdják' és hibáit megbocsájtják. Á versenybiI d91gozik reggelt l az esti di'!t -ig, s t !éhánya! a d ! ben ís, és elfáradnak. Hibáznak! nrtheto ez? IgeA. Mégis k1-

fiityiil1k' 8zldalEazzák és sérteget1k. Yajon !'íér t? Fáladtsága nen nézhet el? De bízony!
csak va1ami]Jren érthetetle! ok vagy szokác niatt kevesebb r0é1táEyosságot érdenel fá!radt-
sága' mint a versenyztié. Ennek neg kel1 szii!!íe! Á birák t bbseee e8ész béten roeBfeszitel't
mulka utá! induI le8gel ? Íakor a v1v versenyre és este 9-1o rakor befejezett d nt utá!
kezdi meg másnap a mu!kahe1'e1'. Az e!éEz he í rounka után fényképezésí készsége és es/éb
adott8ágai korlátozottak. Ezek télyek. Ezze1 szember eBy e11envé1eményt eILsmerek: ha
fáradt Ya1akÍ' akkor !e b1!áskodjon. lz :'gaz' de joggal kérdem' hogy akkor ki biráqkod-
j oD?

5. Felelem a rossz dijltésekt l. !étezik staIi'Iáz? Nem tagadbat . Eddig csak a spor-
ffim'hogyezéxdekesebbtéoáésfontosab6e1emzésvolt

milt a verseB'ybiIáké, de ez leB jelelti azt' hog'y a versenybir 'ak nem Iebet Btartláza.
Ín rnár félteo a Iossz di'!tés roeghozataláuak lehel, ségét l. Ez el fo.rdult velen t bbsz r
is' v1lágbaj!okí di'nt kbe! ols sorba!. Kés bb a szororgáe e l'B lt ' ha inde! leldben negb.
De ha a f Jtyiilés vagy a kífo8ás báJnely Eás Eodja elha!8zik' a szorongás DCj és bizonJta-
IsEkodássá Yá]ik. Ha a vív a legelemibb htbát véti Lechlika1]8g vary taktlkaíla8 és ta_
lálatot kap' elleEfelét negtapsolják' de t DeE fiiwiilik ki' Á b1l t igen. Á kifogíq oIáE
mostanábaB dívattá vált éles formáÍ' a sért kífejezések bekÍabálága' a hsngo roegjery-



lések uavart okoghatnak uég
kell s nlndenkivcl be kelI
Jea ztésÍ n d Ját.

Iéryegében ezek voltak azok a k riilnéryek' anelyok a VersorJrbfu ban reJ1 obJektív
Yaw szubJektÍv okokra vezetbot k r1sgza.

II+

Á bevezet bor lrott o I eIárését nás k riilnéryek 1s akadályolzá.k' o\yanok; anolyek*
r l a Yeteerybtrák nen ebetnek.

I. A l tszánb1ány. Tobb velsenybtr b l eryszoriibb ktválogatr1 a Jobbakat, nlnt a
ffiarynaryalkárdosapatbi,aneLyetnaraiycsgpgtiak"neváz[ink,' KaYesoDDÖI+ A nary naryal KaIQÖBapaEnÖI' aneJ.ye! ''8lanycggpgtnak'' nsYBzutrk'

eryediÍ1 KárpátÍ RudoJ-f blráskodÍk. Ár ket éIetkorbar kirvet legk zelebb1 generác1 ktit-
foldiin éI. Ax azt kovet kardvÍv kl Pézsa' Eorvátb zoltán1 Meszána stb* Iényegéboa nen

EiB. FETJrAY ÁNDR{'B

a J b1rÓ n[Ík dés ben Ls* Á kr1t1k8 eÍen forná1t nell zn1
tartatnl a k1fo6ásoknak a sxabá)yk nyíten l 5zltett el ter-

bíráskod!8k. Íel tirv ny' ho8y 8k1 nasr Ygra íJr! volt1 az j YerBcryb1r la, d az YaI -B!1!ii' hogl r! nnylbeE a eok k1tiin k8ratvÍY bLréakodng' IoD!E k liiliik D éhá'ni kÍeeelkod
b1r l egyénlség' 1&r a'onba! k 'liiliik !e!' Yálo8athstunk* l Da sraÍ t rYlYés az l950-es
évek násodlk fe1éb ! YoIt a le8eleal!.érygsgbb. Ebbgn aE ld boE 96ré!1 és cBap8 YlláabaJ-
!oksásot ryertlilk. EEeklek az éYeklek kívé1 IBárdáJáb ]- kl blrá.skod1k? SenkÍl Iánét-
19nr allt a kgldYÍv h!ál Eoldottan! ner rlnden nagr v1v b l lesz l verseuyblr ' de e
kíeLe1ked6 ergd!'éEyil Yersery! ke 8 r!a} 1 ékíltév é6 r1Ed8!ok az egyénl tuIáJdolBá-
gok' aÉ lJrck uÍe t !e&I YÍY k Yolt8k' s blrárkodásba! ls seg1tb'etlk. A inggr v1v '' ver-
8enybir k !t biéEycíkkl E kériléB JgYitáBábEn az eryÍk ue8oldás ' hogy 8 régí ktvál kard-
é8 t rYtv ílk - ter!áB!et9s6n b lsértv 8z ut bbÍ évek klvÁl erettr'éryelt elért párbaJ-
t rv1Y k8 ls'Kulcsár, BelJrYss1 arr.' sohtÍtt 8 t. - bÍráskodní kezdenik os ráueiját á
roldBleres b1ráakodásEal JéJ lehé'ÁéBgket ts. EugE!éLo!Óry} rt Jo88aI felholhs , b'ogyoÍI llBcB 1deJij.k' b'lsze! Yergémyorn6k éB o! 1BsE. Díétt atsellott. ho*y t6!'ét lte! _ kélnika11 k9t s bÍrá8kodáara'- 89!doBkoal!Í k 11 8 ny19gos és n'ii&i!d k pe8-ietBe!J.b1r t 1ét-glál nás E do! air é! nijvel gér l.

2. A Je1e!16g !'iiki'd YglsanybÍr l létszál tiibb ok!á1 fo5va áusd a! csiikke!. Áz
e$'-ík..lb/eD ok' hogy lgsro! gok a vlv versery. l Eá: 1an rtote t 1ét8zá'0hÍá.n7

r01at a niiE d g rdg fo8lal kozt8totts á8a t lEot . selkl aon tudJE g h lap vE].gne!ryl-p1ben uapját 8 Y 1Y v lselyeken t lte!1. sok8! ré8iE o! toazlk'-de huran-ogabb ld n- ke-re8ztiil-leD birJá:k é8 teYékerységii}ot osaikk6Et1k Yagy tstJéBe! abbaharyJák. Be1átoB' b'o&/8z gJánlott él1elEÍor - rolalszzelek keYe6sbb vorsgryt - tatá! ! 8 foRáatbst eI szak 'al -'Bz@po! b 1''de az blztoB' ba 8 v6rs9rybfu ágkoilás 
- 
s!1!Tou81át JsYt git gkalJuk' akkor ne6kellele Bziiltgt!1 sz els 8orban alac8olvabb oaltá\Yu Yeraalyoko! tsp6szta1bát 'srakorl8--

to 
' 

llszerÍlt 8 bÍr hiálv [tstt' akí 'éppe! akkor arre lári és neg.iclenlk 9 YelaeEvoB.szt a f b1rák azollal Eogkérlk' _ho6y bÍrá8koiuék. Ezek -bÍrák k v ;bé ol1e! rllhetBk''fory lBe'he k' 'b1s'o! Jo888l hÍY8tko'nak c niiktidésttkat ért kr1 lLa eseté!' boBy nen .íot-
tak kitoldelvo és csak salvességb l b1ráskodt8k.

'. 
l gért di't gég. .A blrák egy réaze Bggsért diitt á8 abb8b8aqrt8 tsvékenysését 8zért.nert 8z ut bbi ld bétr aÍYattá váltak vezet k' edz E. s t a vergeíil k tés!é!Ül fu íha

!oD értégz. boz!á' tllért. ceÍnálod?' éB há-so!1 ! gJery!é6ok. EEt a- Jelersé8et nog kel1s' iinteÜB iilk azonlgl és kiiv etke zetesan. lílldelkLlek nag kellene értánle. b'-o*v anIkor aYÍY felké8liilése befeJez di5tt' a Yalgt , az eilz ad.'lá át 8 vorsery! kát a-i1rák!sk- ágn& ték!érésiike i YegJlék tudonáriul. tre! !.onalom r hosy krítlkáb1'!u1.-ile 8z8bátYszeriiei ésÍlatoko1t8!.- l"ey]'nF s_z1!ték. xeE.glg dbot 4e8 az'a krítiks' ale!y nangosÉoavá, eertá-getYe_szÍdJa azokat a b1rák8t' Ektklgk g !'iit déso nfuls reális ereitléryE boz' nér eenki88E.áI1ÍthatJ8| FqBy 8 r álq8i! -Yar8.oryek végercilrárye - áEev 8 Yá1o8át& aÍaptra - ncl8 téEJrlegeB e! Yls!onJroka ti'ikÍ !í asr8tors: gor.'

. Ea-o! ez Állításon 18az' 8kkoÍ 8z glelrett é8 ells[ Í btán-yoeságok lon elapret ek.hsnan obrrnok| áloveket n'l!de! éldekelt aa:3fogásával alonnal iex tábe tne :tavtiali.D es/et kérekt vélopérye! ollaB l tésrelek egl fÍ$rcLneztet Jele a usuk álátárc azok-b'oz a poltokho!' ahol 8 JavÍtásb'oz k naguk íg borifu árulbatnaÉ.

il1no BertoIaJa,
eln ke elbaLáIouott.

Ilgranosak el-b'alálozott G í u l t o
veuet 8 gl ta6Ja' 85 éves korában'

az Olagz YÍv Sz veteég L95, és L959 kijr tt YoIt

B a B 1 e t t a s 7 olasz sgijvetség erykorl



Hét nemzet férfi t rcsapat Yersenyér l
lfiinche!, L975. epr|I:.s 26-271

Ezt a leezetki'zÍ cs apsitalálkoz t az 1dé! harrqad1zber] rendezték EogI a nagyar féIf1
t rváIog tott násodik a1kalool!8l Yett !észb a v1adeIo!.

Er 8t1'ette B rez Dyt, hogy ez évbe! nár a szoYjet t Tcaapao i5 ÍészLvott a verse-
Dyon, lg.y a ]!a g_ysr c8apat 4. helye ls éItékesebb' len sz lva arr 1' lrogy tavaly' ugya!-
ezen'a versenye!' gyeEgébb mez lybe!' csapatuBk csak hetedlk vo1 .

Á leiiEcheni csapatvo.rseny a Y1tágbaj!okság el tt j alkaloE az er f elné.]résIe' a csa-
pstépltésro. Á t rvlvásba! Yeze1r o!szágok szakvezetése éIt 1s ezzeI a lehet ségge1'
Iáth'at Bn kisérIeteztek, váltogatták a csapa t],_agoka1' az eryes orBzágok el1e!. Á fe1készÍi-
Iést szolgálta a Iebonyol1tás1 !ondsze.r Ls! a csapa i'ok kiirx0érk zéses fora'ában találkoz-
tak e$rnáÉsal és az esetle8es gy ze1ernt 1 fiiggetleniil' a taIá1koz milde! mérk zését Ie-
v iY ták.

Á ngs/al férf1 t rválogatott áIta1ában szoros' 9s7 arányu gy zelmeket araiJo]'t ,/Ror0á-
!1s, T,gngye1ország ée olaszorsz g e\Ien/, de ugyalcsak 9|? alányba[ naradt aIuI az
NSZE/A és FraEciaország ctapatával szenbe!.

Áz elért leryed1k bely értékeslek ondhat . NeB soh választotl'a eI a magf,/al csapatot
dobog s helyezést 1 sen, éppen az NSZK/Á csapatával szembeD.

xByélileg Marton és KovácE T. nyuJto1'tak végig eryenletes teljesítÚ'élyl' _ k ketteE
nllden cBgpat eIleB szerepeltek -' KaÚuti dr. j 1 vívott a leEgyelekkel' olaezokka1 és a
fraEoiákka1. Kár' hory a szovjet eérk zésen bir i tévedések elkedvetle!ítették ket é3 ez
kiha ol't az e!ész c8apat teljesitÚé4yéIe. Pap Jen áItalában h.ozta a 2-2 ry zelneket a
fontosabb találkoz koB' de az utols nérk zésre s fralciákka1 szenben oár elf áradt és
h8lYáryabb teljes1tr0é!y1' lyujto1'1'. somodi Lsjos len a le8jobb fornába! ve.rselyzet ' téves
itéle1rek 18 B lytották' -, ezeket saj!os' Eeheze! 1lselí e1 -' a szeIzett tapasztaIa1'ok
blrtokában azolban a vB-1g felJavulhat.

Ös s z e8 e zv e r a q.ijlcheEi csapattalálkoz n a részvétgl lge! hasznos volt'
sok tanul<ággal szolgált n,írld a csapattagok' n1nd a szakvezetés lészéIe éB j I seg1tette
a íelkészii1ést. A agya! csapat j l megállta a helyét és ÍeÍ!élhet 1eg a férfi t rcsapat
tagjaí arla t rekszelek eajd' hoBy a budape ti vílágbajnokságo! se okozzaDak csal dást.

A nlincheni t rversen_y eIedményét az eL z Sza.munkban máÍ Í-qmettettrik. Mészér_ro-q J -zsef veIsenyb1r -qporttáIsunk' aki a veIsenyen végig jeIen voIt és akinek szíves-eég$5$1
értestitttink az eIodményekr I, most ut Iag ktildte eI hazzásl 1ását a fontos veISenyr }'
amlt n1 kész-qégesen kcjzliink oIvas inkkal.

B ven foglalkoz1k a velsonnyeL az id kozben hozzánk érkezett 'ISPORTtr'ECHTEN!! l 3Z
NSZK hivatalos oIgánumának legri.jabb száma 1s' Feltiin cim aIatt IoSsznéven veszí MrincLren
sportkozonségét l' hogy amikol a ví1ág legjobb 7 vÍv nemzetének klizdeIme zaj lott a Koz_
pontÍ F l-qkola Dreif achhaIIe-jában r CSak 50 néz voIt tanuJa annak a heroíkus kLizdelem_
nek, ameIyben a francia csapat visszavágott a grenoble1 v1lágbajnokság kozépdont jében
eIszenvedett veleségért. Most I0:6 arányban gy zott a francia c_qsPatl amelyben a két raévest NoeI és Revenu tiindokolt. De nagyon elégedetten -qz 1 a Lap a tavaly1 versenyen
utols helyet eIfogIaIt nénet csapat teljesÍtnrényér l is.legjobb viv ja a most barmadík-
nak beérke z német C-sgp3 tnak Heln Harald voLt, akÍ 28 ass z jáb I 2l_et nyert meg. Le_
gy'zte tobbek kozott a négy sZovjet vív tr Valaminb Noelt és Ta1valdot. Á maryai csapat
teljesitntéryét 1s dicséri. Kamutí Jen r L'|az utolso évtized orok másodikjáI 1'' megálla-
pttja' irogy nég mindig a világ legjobb t rvív i kozott van a helye.

nrÉszÁnos JÓZSffi'



Wx e ÉStUXARjDoKUIPA
A nemzetkijzl vorseryévad vége fe]_é ez ldén ls sorra keri.ilt Tri_esztbon' Íllebve

Pa,-1r1ában á MARZI- és lut^lnno-Kupa' anely Eur pa legJobb kardaz Lt wLiJ!1 erybg: 4 Tggy"-
rÜ( i:*;ánp tláe_sarnlturáJukkal vétiok réázt, n1után ér1glqglyz tk' a-vll{spajn9kl f elké*
Áuiire*i p"ogranjukat nen-akarták megzavarn1* A ma w?Í kii}q ttséget dr. Bakoryi Péter
veaette1_ aklnek-JeIertését k1vonatosan a kovetkec kben adJuk'

MARZI*Kupa ks rdcsapatvel.se ry t

IIRS x
I[Á 8t8
PoT' 5t1I
ETII{ 4t]2

Br B IIl5 LZt4
x 'IIt5 10t6

5t II x I0t6
6110 5ttl x

,
2

1

0

S. I
tt rr
TI TIT
rr fV

Á 8!ts*xa végz d sEoVJot-olasz nérk zést a szÖYJetek nyerték, n1után találatarányuh
I tussal keilvez bb volt.

Réslletek a masrar csapat

IIRS * ETm 12 t4

erednéryeÍb It

Pr1hod ko jrKrovopuskov, Yinokurov és Sz.igya k 4_2r'.il].etveFr bltcb Péter 1és Ktjrn cz1 Csaba 1. /l' két 0 gy zelnot arat
magyar vetsenyz nevét a jelentés neu tartalnazza./

Montano T', Montano M,T. és Ronano 2-?, ÍIlebve
P ter és Kijrn' czÍ Csaba 2_2, dr. Nary ZsoLt és Néba1d

Korfanw 1, Blerkowskl és PlcuIa 2-2, 1Iletve
2, Kormciczi, drt Nag-y és Nébald I-l gy*

ITÁ - EI]N

POL - EUN

Á maryaI
lett. Egyedtil
f eltilln

Á csapat
keu táblázat

Maffei 4,
Fr iihllch
l*r gy'

Nowara 4,
Fr hllch

lOr 6

llr 5

csapat eredménye a várakozáson aLuI maradt és lry sajnos1a88k neg:yed1k
Friihllch Péter ered'nényét Ieb.et negonl1tenl, akinek telJesÍ_tménye 50 %-.an

Trlssztb I Padovába mentn ahol a tuxardo Kupában elért erednényét a k vet-
s E@ léltetll

Maffel
Romano
Naz llnov
Krovopuskov
Sztgrak
PrÍhodko

Á rendez aég a ktizépd'ont erednérye1 alapJán Bona FM' Tord'ay Kálnán HUN' N1Ica
ROl[' Fri5hllch P. EIIN1 Nébald Rudolf EuÍ és QuívrÍn tr'RÁ rangsoÍt állapttott m68 a 7_L2.
he\yoken.

A háron kijzépdtjnt k[ilde].ne a k yetkgz erednén:yekkel légz' d ttl
k1esett Ntlca nou és NébaldÁz els csopoltb l Maffel és Krovopuskov keriilt twább' k1osett Nllca Roií és Nébal

f* Á násod1k csoportb l SgÍsyak s PrÍhodko keriilt a dont be, Bena FRÁ és Fr hltcbRudolf * Á násod1k csoportb l SrÍ5yak ás Pr1hodko keriilt a d
P ter. akÍ nen' tud'ta neglsm teln1 a ogapaWersgwben nu atoPéter1 akÍ nen tudta negísm te]_nl' a osapaWerserryben nutatott J fornáJátr klesett'
Á harnsdÍk csopor'bban Naz\ynov és Romano vlvta k1 a dtjnt beJutás Josát, mls TordaynakÁ harnsdÍk csopor'bban Nazlynov és Romano vlvta kl a dtjnt beJutás Josát, mls Tordaynak
és a flancla Qulvrlnnek e klesés so5sa Jutott* Kijrn'rjczl Csaba n'ár a II' fordul ban' dl.és a flancla Qulvrlnnek e kles

x 2 5 5 , l- , gy. rV
5 x 5 5 5 + L ?r v
,4 x 4 41 5 n I
2 t 5 x 15 , n II
5l}55x42ÍlIV5545 r rr Yr

I{as ZsoLt pedlg nár az I. fordul ban klvált a nez nyb l.
A triravezet dr* Bakony1 Péter utlJelentéséber a Yersslyr 1 a k yetkez ket lrJat
nItt nagyon elégedettek lehettink ar ergdnénnyel1 m1vel vtIagbaJnokL nez nyben -

bárman - Fr 'hllch, Nébald és [ordsy * a IegJobb t1zenkett kijzé Jutott. il;lndhárnan na&ron
J I vlvtak.n

Ahb,oa, bogy
sz erepelnl 

"
ke 11

nég tobben elégedettek legylink az eredménuYelr lényegesebben Jobban

K.K+



A Como-i ,,Ez st t r" uerseny

L975, \álu's 24-25.

Á Eé_r haryoeályos ETE 'lAn kaiec líáJ!-neBzetk zÍ ! l t rYers.erye! -jdén'a. Daryválo-
ea ott! B bl6*Ita1rij. utaros M gda' Éejt -Ildlk 

' 
Tordss1 IIdIk /ez ut bb1 sch*arzen-

B;;;;; "ei;;7' nJja á sériiru Siolioki-Már1a he1j'én Eecsey Kgtall! Yett részt. Á csapat-
bsl-Lrrsu ott Sz cs Berlsla! edz 18.

Áz utazás vlszontagsfualra' tselyek 8z IBusz beryageágáb l ad dtak' noBt !e!0 térek

20 éY t8 el gz r len a Eotet Flrelzében szálll'ulk neg' nlután az t'ayalÍ EegsztlBt'
a. 

'o_o.i-á"áÍroda 
./ko!ábba! a szovJet csapat s záI1á'qhebe,/ Eagyon megfele1 voIt' nind

e1belyeiés u1!d étkezés s zoB p oDtj áb 1.

Á vérseDvIe EÍntefry 15o levezés érkezetE' de kiilijlb z repi.il táEsaságok szt'rÉjkja
mlatt b bb ce'apet ,/epeiyol' bolgár' oeztt6k/ nem érkezett neg'

TÍzeBbájcoE !enzet Ito !é6ztve! Jével kezd d tt !r g a verseny' nelynek szÍlhelye ez-
t ttaí-llááei-o vori' - kb. 6 kn távol;ágra cop t 1. A k ztékedést aut buszokkal és m.gáE-
aut kkaI old ották meg.

. Nas/on kolBzerii' szép spo!tcBarnokba! 24 csoporttgl lldult me8 a versely' 96 tovább-
Jut !u1:Á Eásodlk trlraur ooÍ 

'6. 
s ha1'nadíkb 1 24 oaradt állve. fnnen 8z idéE né8 al-

É.i'á"ott néqyes cgoportotka1 ioÍytatták, 2-2 toYábbjut Y81. Ebb 1 a ,/Ivl foÍdul b 1 ki-
"""it-uá.=áy-kaba11ni 

uégy versen}z rk k .riitt s kiizépd Et be a L2. k zé. Ttt s8J!og' nár
cs8k ReJt Í1dÍk lak slkertilt a d lt be Jut!1.

Két szoviet. két f.ranc18. efiy o]asz versenyz ve1 szeEbe! Rej c'íí -tldlk nlDdvé8t8
..oen1áies. xítií vivássat níerié a verselyt. Übo1s n'érk zéséb' nely erye1'le! veresége
vo'it, a veísery blztos gy zte:"ekéEb vlvta -' érbhet ' hogy skkol nár Iaz1tott'

v é g er e d Bé ny I I. R jt ' IÍ._Kryazevg' IT1. DeIo81lIe' w. collllo'
V. .ToslaBd, VI. Be lov a.

Na$ro! rveldotes Rejt lldik __gy zelne és b1ztog' na 8yBzelii..v 1váEa . Bár a t bblek
1s .i 1 i_esálIták E helyiikét' de a k iépd nÜ ben 4ár aD!y1I8 t ntirijlt nez By' bogJ 8

továllJutás néhs Y81 b D ir Jszá1o! /1!dexen,/ n Iott.

-A versegyt vasé.rnap este a szokéaos i]aJ klrálduláB k vette' naJd irsJ !k k1kiitiitt'é8
egy gyiiEy rii izált éttárnében kelalt Btr a b lkettre, az tlnnepéIyes eredné!_yhírdeté sle 

'és d1Jk1os ztá.sra .

Á hétf 1 nap pÍb.en vo1t' kedden leggel ildultak haza a vergelyz k éB ujabb kElaldos
ui'azás utá! szs!dá! é.rkeztek neB'

A velsenyz k halgulal'a' egJrnáshoz vsl kapcsol8ta klfo8ístala! volt. Iz ug/a! ter-
EéBzeteEnek kállele táIáhl' de roiutáE s t bb1 fes/Yerle@!él ez !e tsinden esebben ve!
1sl' éTdeDes!ek t8rtoE negenl j te! i.

A verseny dont mérk(jzéseit a kovetkez tábLázat tiinteti fe1t

Knya ze\a
Dema iIle
CoIIlno
Be l ova
JosIa nd
Rej IId ik

x
,
4
4
)
4

422 41
x4124
Ix404
4Ix44
4 4 ) x 4
2r2tx

7^-
7n
2.
1*
2'
/, ll+

II
rII
rV
VI

V
I

négzletgh a t bbl ma gyar vlv n szoreplésér l!
EgcseJr Kst1 9 leryeddiiDt be! vé8 zts be verBelyzésé!' a.n1kol Kryszevát l és sz

oL8Bz MuEi ! 1 vereséget BzenYedett. Á tijbbl 08gJraÍ YerseryE ! ezt a fordul t slkelese!
vet e éB bojutott 9 k zépd nt be. Ttt M8ros Ma8da Tordas1 Ildlk val eryotenbe! - esr
csoportba! Liizd ttekl - e két fralc18 Y1v 1á_!!ya1 szeroben - DomaÍlle és Jos]Eld - kIestgk.
B bis IldÍk ped1g Mu'lo téJsaBágában maÍgdt alul Kryazevával és 0o1l1nova1 szembe!.

H. EIek llona
csapa tv e ze t

11
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A2 1975, EVI MORAVI^ KUPA
Az 1dei Moravla-Kupg kiiudelen hárnas cs patversennyel kezd dott a cseh, oszták ésnasrar n 1 b rcsapatck kozcjtt

_ Á ilaryal cqapat llt5*re }9ey zte an oeztrák csapatot és l0l6-ra a cseb csapatot,tgy a kcjrn"érk' zés gy ztese lett.
Ré-q zIotekl

Kovács Edit 4'.Nyul rlonq és Varga MarÍan 1-1, Kada Ágnes O'1IIetve laet1vlckova és Vincencova 2-2, TotusÉcrva és itarová1-1 gy.

HUN - ÁIJT t1:) {ygr Ilona 4, Kovács Edít.r' Tá rat Judtt és Yarga Mar1an 24,ÍI1e ve Jahna és Gosch 2-2, Rad11ngna1er 1' Gans r 0 gy.
M1után a csebek 8r8 tusaránnyal legy zték az osztrákokat, 1gy a végerodn nyr

I. Maryarország
2. CsebszlovákÍa
) . -Aus ztria

Á osapabversony befeJezése után kerlilt sor az egyén1 Yersenyre. Ennek eredméryel
1l Kov ács Ed1t EUN /t ffir'2. Racz sva CSSS 4 tr

:). NyuI Ilona EIIN 1 n

4, Jahna . ÁÜr 2 !l
5, Kada Ágnes HI]N 2 '|6* Moekan1cÜva osss 0 ''

'Á le!$enyel.1o9u1t nég 8Inaryalok kcjzlit [átral ,Iud1 és Yarga Mar1an, ak1k a n"áso-dik fordul ban kiestok"

ETIN * CSSS 10 r 6

dr. Kovács lajosné
csapabvezet

6

2L
2L
L9
L'
11
10
9
9
9
9
9
I
I
I
6

5

t
6
7
6
1

2

:

:
I

I
8

:

?

7

:
6

2

62
ET)o
+48
25
I

5n(-27 27
2
61
I

2
22

4

C,zakkeL /2 panb/ 1

F.árá1 t g

Á rangllsta versenyekr I. L974* 9Y1-YB' 2. Martin1 Kupa, ]' Rorume1 Kupar 4* Bonn1versoryt 5" Glovannlnl Kupa.

oitag-Kupa lfrllága a op el rl

Név
Pletr us ka
VoJcleckowski
NoeI
Ta Ivard
Ronanykov
Halr
0.Mon ano
Gyenyls zov
Bosoheríe
Behx
Kovács I'
SrtankovLcs
KukÍ
DabrowEkÍ
PauI

Még Zl*-afr s zereztek pontot,

0rsz
FRá
POT
rRÁ
FRÁ
IIBS
RFÁ
ITÁ
IIRS
ERá
BFÁ
HITN
uRs
R01I
P0Ir
GER

kciztiik

T2



Rangllsta vorsenyek:

Név

Kard

év1 VB, 2. WoIodlJowski Kard'
truxardo Kupa.

,. Hamburg, 4. Hungáríal. L974.
Kupa, 5.

0rs zág

Sz lgya k
Krovopuskov
Maffel
Na z llmov
Ir1mlcÍ uc
Mar t
M.Á.Montan o
Gorev 1ch
Marl-n
Ged vár1
Blerkowskl
Prlhogyko

URS
IIRS
ITÁ
URS
ROU
}íI]N
ITA
HUN
ROU
HUN
POI
URS

27
26
L9
16
L7
L1
TO
9
I
6
5

5

6885775/5/7256/J/6
242/2/8
5B274
82

2?
26

2á- /zj

Még 26-an szereztek pontot. A továbbt magyarok:
Kovács Taná*q /+ pont/, Torday /+ pont/, Kov-ács AtttLa ./2 pont./, Kormcicz.l /z po.nt/

Valter /2 pont/, Nagy-,/2 p nt/, Hámman8 /2 pont/, GeLIért /z pont/, Nébald /z pont/1
Frohllcb. /2 pont/,

I

I

Nitr

Á rangltsta velsenyek; L. L974. év1 VB, 2. Jeanty Kupa'
Betrr 5. Mln-'zkr 6. Como.

NévOrszág1214

1. MartÍni Kupa, 4. GoppÍn_

TorCas I
Kryazova
Szldorova
Re jt
BJ elova
Dunont
Arde Lean u
C ollin o
B bis
S z oIn okl
StahI
GttJaz ova
Denai LIe

Mé6 2)-en gzereztek pontot.

HUN
URS
URS
HUN
UBS
FRA
ROU
TTÁ
i{UN
HUN
ROU
URS
Fzu

7
4
4
a

25
25
21
L7
L6
L1
L2
1I
10
9
9
8
B

B2
777686

I
58172? 2/1/;

2
2

4:i:e

:
n

,
4
6

2
q

i
a

5

b
2

A továbbÍ nagyarokl Maros /7 pont/,

Párba jt r

A ranglista ver.senyekt L97+. éví VBt 2- Speaf1co' 1. Monal, 4. Mart1nÍ, l. Beln,
Heldonbel-my /. MarteI.

Név 0r s zág

L.
6.

87821
678T4 57u126rr::;u:?:13

28 I0262110
729 279

729

S'IIE
URS
POI
SUI
RFA
SUE
RFÁ
RFÁ
FRÁ
RFÁ
T{TIN

EdIlng
Lukonszkíj
Wlech
Evoquoz
Puscb.
Flodtrcin
Jana
Bobr
Brodin
Opgenorth
Pet

Még 57-en 8zerez ek pontot. .A tovább1 na.ryarok: Pap /a pont/, Erd s S. /5 pont/l
Scb.nttt-,/2 pont/ 1 0sztrlcs /Z pont/1 B,Nagy /2 pont,/.

Kovács PáI
13



A vÍvÁST ISMERrarŐ MAGYARrÖIrYVEK
JEGYZEKE

Án1nt Kovács PáI ide1 kongresszusl Jelentésében olvasbattuk' K I 1 n t s s t s n
ozledeg svE Javaslatot nyuJtotü be, bpgy ulnden sz vetség áIlltson sszo Fglql gust'.
ane\y fel ,leit a vlvás oi<tátásár I szbl 1 eddtg kÍadott és rendelkozésre áI1 kcjnyvelnek
Jegyz kétr

Á terv végrohajtá-<a végett Tábor István f tLtkfu felkér e Snab lászI nestgredrlt,
- ak1nek értékás vrv x ryvtára korlsnort *, állltsa gsze az, odd1g negJelent, vlvással
foglalkoz magyar ryelvfi ntivoket.

Szab moster ortjnmel tett oleget 9 kér snek és rovld Íd alatt elkésziilt a Ieg .jabb
kori naryaI vlv -b1bllográf 1a.

A Y1v Etrad folb'aszná)'Ja a kedvez aLkaln.at és olvas lvaL ls negLamortetí Szab
nestel ix szeáll1tá^qát '

Á narvar kla,dásu 1Ív *lrodatP1 nlivek Á+,Iosr,áqtg,/t

D_onJánr Yt-tan /Az eI'q InágJraÍ ryelvii v1v ktirryv-/
QFappon,Loulsr TeoretÍsch-practl.sche Un1é1tung

uuI Fecht*Kunft /német/
PaIassar Fechtmetb'ode e1gens fi.ir dle CavaIlerÍe
Ohapp,on I.,aJogl Á párbaj szabálya1
Sebgt1_c Ra jnund r Oktatás a kardvlvásban
Molnár I,aJosr AtIét1ka1 gyakorIatok
Sebetlc Fajmundl Oktatá-q 8 kardvivásban
Mu_rz Forencl Y1t r-, kard- és párbaj-vivás
Keresjutessy J zs,ef en.Lékk ryv
9.Eg-pp9!-gggg" Á v lv ás mlivés zetének olnéIete
Qbappon. Káro,Lyr Kardv1vfu kezd és halad v1v k

s u aJn.al a

K nygl-Kvss ÁIbertt Vezérfonal a rendszelos kard-
v iv á-qhoz

Srt{aFay NoIbeIll Á maryar kardv1vás nÍnü n Í
testrya km Ia t

4r!ow QusatáI ,}ovggt Á kardvlvás
Sebet1c Rqjnundt A kardv1vás
Obap,poq Sgmur A nenes vlvág mlivészetének eLnéIete

és a párbal szabályal
I'es zák Károly l Kardv lvás
Oh.app,on Samul 1 nemgS v{ás n[ivészetének elnélete

é-q a Nemuetl KaszÍn által eJ-foga-
dott uJ párbal azabá\yok

}eszék'_ Kfu:olvt IItnutatás a kardv1vás csoport- tanltásához
BerÍl !ésg]é-@ Yezérfonal az epée_

vlvás e1néIetÍ ée gya_
korlat1 oktatásáhox

GereJrtsér J'á,sz1 dlr-t Áz ep e-vlvás
GPrentsér !fuzIÉ ,ír.t Jean T.ouÍe élete és lskoláJa
P eta Eá4g.p.r dr"t Eusronijt esztend'6
Idránvl, FP$rng,t KardvÍ.vás
Mez Ferenc dr'l Á kolorsvárÍ vÍada].lskola
ToFFp9c"rv Q'us.ztáv:GpJlír A]"frédt e v1vás kézÍktÍn;ne
Gerentsár Tlá.gzt dt.t Á noclern kardv1vás

Lglg.

Buda

Buda
Debrecen
Budapest
Buda pest
Debrocen
Bud ape st
Pécs

Debrecen

Kassa

Budapest
Budapes
Porsory

Ko1ozsvár
Budapest

Sae god

Budapest

Budapest
Budapest
Budapo st
Budapest
Bud apest
Budapest
Bud.apest
Budapest

A Szork.

211 oldaL
gg'
62 ?r

L55 n

19+ r?

o) rt

rt4 rr

97 rt

69 tr

50 rr

240 w

L26 n

rlg 'r
'1 20 fi

L7O !r

50 tt

27
ol

58
70 ?r

L27 n

LT tr

210 tt

,r4 í

L819,
L945.
1848.
L877,
L879,
rg86,
1890.
L892.
Lg92.

L891.

r894 
"

1896.
Lgaz.
Lgo),

1904.
1906.

19 rI.

L9L1,

Lgro.
L9'Q.
L914,
Lg)6.
Lgr6 *

L917 "
L9t+2.

1944*

tt

tt

It

L4



Békt J zsef l Á m.k1r.'I'F. nrj.ueuml kiilon kcin_yv-
ryrijten nyének lelrása

Bax BéJa-TlIIy Enlre-Rerr1cb- Bé],9r, T r és.párbaJ-
t rvlvás

Rerr1c4. Bé}e-Tl_tlJ Endre l A magyar v iv érs kézlkonyve
TltlÍ Endro-Rerr1ch BéIal Á kardvívfu
Dur,onglly lfu z1, - dr ' r Á' vlvás a l9 Po lomeÍ és

ortatása /kézIrat/
0zosg'y-Sqbqnker Zoltán t T rvlvás
0zoray-Fchenker Zo}táns Á nodern EgJrar kardv1vás
0zoray::Scbenke! lolt.qqr S .belfecbten
0z,orgxsp-Eql-Eer ZoLtán l Szernierka na szable

/LengyeL/
F,grgReIF Lá-q zI dr - l V1vás /W.kézIrat/
Be}e-ZoL án-Polfflr J zsef! Á kardvÍvás m dszertana
Kun Lász I dr . t VÍva_q tor ténet I. rész
Feke Zoltán-Eolgár-J zseft Tb.emethodology of

Sabre Fencing
Kár!á_tJ. Bqlo1fl Karddal a viIág koriil

"*']*Iu3-"5:;Iffiíile5"
luksvlcb. Istvánj Vivás /TF.kézLrat/
EIek flona_-Elek Margltr Iry vlvtunk ml
lukovÍch Tstvánr T rvivás
Kun LászI dr.: Egyetemes magyaI vivás torténet
Vg-qs Irnre: Párbajt rvivfu
Vass Imret Degenfáchten
Lukovlc! rsbvánt Felkészi.ilés és taktika a vivásban
Lukov1ch rstván: EIectric Fo1I Fenc1ng
Syposs ZoItán-SzékeIy TÍbor: Yiv ÁBC
Szab LászI r A vtva-q és oktatása
T.,ukov1ch István: Á vlvá-s elmélete

Párba j k dexek:

Cseresznyé-q Zo-1tán: Á kardpárbaj veszéiytelen k1*
menetele és annak esbot ségel

CIair. !oltán; Párbaj c dex /v. kLadás/
/29 kiadást ért neg/

Rá.cz VÍ-lrnry dr ': Pérba jk dex és lovagias eIjarás
NemzetkozÍ és magyar verseqvszabáLyok

EIs 1896-ban, Iegu'boLs L975-ben
slpo,s,s Zoltánl V1IIan pongék

Nyom4á}an Iév niivekr.

Yass Inret PárbaJt rvivás, angol ryelven
4ukw lqh Jstván t T rvlvérs , Japán nyelven
s'zab]i lászI t Á vlvás és Ök ata-"a az NSZK-ban,

nénet nyelven

EI k.ég z i.ile tben r

Irukov1ch Istryánt TF tankon;rve

Q9r_ev-1c4 AlgdárJ Kardv tvás oktatas a

Budapest

Budapest
Bud a pe st
Budapest

Bud a pest
Budapest
Budapest
Budapest

Budapest
Budape-<t
Budapest
Bud a pe st

Buda pes t
Buda pes t

Bud a pes t
Bud apest
Budape-st
Budapest
Bud apest
Bud a pes t
B udape s t
Budapest
Bud ape st
Bu,l ape st
Budapest
Bud ape st

L94).

L951.
L95+.
L954,

L954.
L955,-
L958,
1961.

L962.
L962,
L962.
L96' .

L961 
"

L965.

L967 
"

1968.
l.9os "

Lg6g.
L969,
L965.
L969 .
L969.
L97L.
L97L.
lorl
1 0n)

L944.
L921.

L97r.

9f oldal

100 il

tgg n

LO' 'r

56 rt

27L '?

256 tt

262 rt

106 tt

E't ll
)L

)ry) n

L01 rt

15L n

146 n

260 il

1-) rr
)-( L

209 n
.)ttc) lla-*L)

L54. ir

)a7 lr

,4O "
zLB TI

2gz '
200 n

24B lí

IBO

222

t

I

1L5

t901. LL)Budapest

Bud a pe st
Budapest

Bud ape -st
Bud apest

Ö*.s zeáLl1totta r

Szab T.raszI
vlv mester

L5



Magya rország 1975. évi Vívo Bajnoksága
(Folytatás)

Párbait r csapat
L975. nájus lo-én Gábor Tamáe és ZaLayáry La;os f btrák kéta nyolc résztvev csapatot.
Az A,/ csopor ba az MTK-VM, az U,D zsa, azÁ B/ csopoIt résztvev lr Évsc, nÉn, csepel

. . .9"oportonként 2-2 csapat jutott a dcjnt be.
v í tték.

Az A/ csoport eredményeit

MTK-VM - Szolnok' mÁ1 9i9z o9c - MTT-y_[ 9,6, U.D zsa Szo'noki MÁV 9z2,{I'D zsa - MTK-VM Bzí, 0SÓ - Szolnok1 uÁv 9;á: és a dcjntouu'vitt eredmény:U'D zsa - osc 8t6. Muékov-qlky, P"'í l:l ,'e"íi;i, Érer."iy"í:í, ílletve KuILsár,Osztr1cs 2Q, T bel, La-qzl ái. i-r áy'.'
Á B/ c-qopgt eredményei:

BVSC - Ksr 8:4, BHSE -.cseper 9t4, PI99 - 9ggq"] g,6r BITSE - KST 9tz, cseper -KSI 9t4, és a dcint ue Yllt reanonyr BVsc - ÉHsi Bz5. É'ao--_s.-4,-Ie!yve-qt dr, Erd sG' 2-2, Pap J' 0 s. r illetve KoLc-zonai, Tele[-ár 2'_2r-É1h;"i I' Tor i< F. dr. o g_y.

ffi,rff=xLi,.fr:5:luZ,Z:-,:'Á"i3ffi'i:MarczaLiJ_),VereS.q2,FaryI.

,:Í:-l:"5*,gL-.53]B:O.Gy:B.Naey),Pakay,Szab2.2,BaIÍL'
A KsI k1e-qett az I: o-" ztáÍyba1T - ._

Á dont eredményel

9v:Tbe!J,Kassai,KuIc-qár2-?,O.qztricSI,Í11etveKoIc ,o|1i +; Terék ár . 2, n1nari, n8iár.-á". l_I.A Honvéd már Bz5-re vezetett!
UtD z'sa - BHSE 7r6 Gy: Muskovszlry, Udvarhet{i^ J-1 , Gellei l, SzékeIy^O, illebveTorcjk F' dr- 1, KoIc rorri 2', rerer._ái] ,, ÁalseI U.ÓrÍá-si, kemény csata voItl

4-es csoportba osztották

MÁv ker iilt.

eredményt nagukka1

osc és a Szolnok1
, KSr.

Az egyrnás e I len i

BVSC .- OSC B: 1 Gy; Pap Jen )t Erd s S., Fen;rvesi dr.2-21 Erd -" G. L, llletve
LászL dI. 1' 0s ztrí cs , Kulcs áLr , T beI 0-0.
A BVSC eddigi legnagyobb g zelme az OSC ellen!

máJu-s Il-én az OIimpia 1 Csarnokban izg,alommentes ij.qs zecsapá-sokkaI kezd dcitt-E3oil'53Íoila"5uj"Íi:P:rtban a mary;;'iardc-oáp"tu"jnoxsáé:.q-ie;irák: Mészá-

fifrSi:"j}"8*$ x:=;-g'3x:3' BSE és az Eger vÍvott, a B- csopoltban pedig az

Á bajnokí cim eldontéséért a BVSC és az Ujpes i D zsa lépett pilstra. Magas nív ju,
érdekfeszIto kiizdelen volt! Á D zsa )lZ_re vezetett az elején, majd JzJ-re alakuIt az
eredmény. Az .ezt kove cscjrte f orduI pontot jelentett. Fenyvesi dI. 1_l4_re Iery zte a
remek|l1 kiizd fiataI UdvarheIyit s ezután má*r a kétszeres Eur pa-bajnok va-qutaá csapat
gy zeIme nem volt kétséges! Megvédték bajnokÍ címiiket!

BVSC - U.D z=qa B:5 Gy: Fenyvesi dr, Erd s S. 1_)' Pap J., Erd s G. 1-I, íIle ve
Muskovszky' Székely 2_2, Udvarhelyl I' Gelle1 0.

Lég-eqgéÁZ!
I. BVSC ,/Fenyve-qi dr., Erd *q S., Erd s G., Pap J., Necleczky, Lasetzky/

II. U.D zsa /lWu-s kovs zky ,SzékeIy rUdvarhe Lyi , GeILei- rPeto /ITr. oSc ,/KuIc-"áÍ 'o-qztricsrT beI'Lá-q zL dr., Ka-qsai,/
rV. BHSE /tarok dr., Terék dr., Kolczonai, Kaiser' BIharI/
V. MTK-VM

VT. CsepeI
vIT. Szolnoki uÁv

VIII. KSI kiesett az r. osztáIyb l.
Szomov Sándort /CsepeL/ sportszerLitlen magatar tá-"áért kLzárták.

Kard csapat
L975.

e I, nyo Ic
rog J z,sef

Az A.
U.D zsa, a

t6



Í

Ar, A/ csoportban csak a BvSc*BsE -q,qzecsapa-*on volt kisebb lzgalonr. a l( groportban
CIaonuán a D zea és a llonvéd ''vérle nen '' ki.izdeI_met vlvott, nelyben az uJpestÍek 4t8-r I
eg_yenlttottek és taláIataránnyaI gÍ' ztelrl

Az Á/ csoport eredmén_.ve1t

Vasas - Egrl D zsa 9ÍIt BVsc _ BS 8t7l Vasas - BsE 9l5, BVSO - Eger 9t0l BSE - Eger
)t21 és a-dont be vltt eredményt Ya'qag _ Bvsc 9t5'
evr' Kovácg T. 1l Gellért, Mar t, Hammang 2-2, 1lletve GerevÍcb P* 4t Gerevlch Gy.'I'
Gulácsl, Kuntner o-o.

Á B/ csoport eredménye1r
U.D zsa Szegedi Posta-q !ttl BHSE - OSC 9t.2t U.D zsa- - OSC 9tit BHSE - Szeged 9tIl
osc - Szeged 9r tl U.D zsa - Bp.I{onvéd Br8 /6L_64 kt,/'
G'' NarybázI 1, itormoczJ-, Ged vári 2-2, Károlyi.Ir.Ílletve Fr bl1ch }' Torday 2'
vátter-2, Kocsis I. Ezt az eredményt magukkal vltték.

BsE - OSc 9l). Gyr dr.Nagy Zsolt 1> Boronkay, SZIávy' Abay 2_2.,
Gémo-qÍ I, GeIIel, Zsoldos 0-0.

Á yTI-yIII. heLyér!! EBIi D z-qa - SzegedÍ Postas 9t2: Gyt Feketer-dr.PodTt 1:)l
niffitItvedÍ.TekuLic-qr.9'.KovácsI-I,dr.AprF.,ÁprL.0-o.
Á slegea1 PoÁtas ktesett az T. osztáIyb ll

Á dont eredményel

U'D zsa-:-FVSC 9|É 8gi"$Í:f,,ff.'ll'*ilífl-!í'),,&"Í3ít3['á;'^fl"*{l'*;}lollletve
Vgsas _ Bp.Honvéd 9r2 Gyr $etlért 1'-Mar t_*j., Kovács !: 2, Hamma!g-0' illetve

Fr |rl1cb 2, Valter, Nébald R., Nébald Gy. 1-L.

Bp.Honvéd - BvSc 9l2 Gy: NÉugI{ B.^}r.Nébald Gy., Torday' Fr hlic'h^2-2' llletve
GérevÍcb. P., Guiác-qy, Gerev1ch Gy' I-L, Bed 0.

Á dont a Vasas és az ÍJ.D zsa kozott feszlilt ktizdeImet b"ozott, vássa1 tarkÍtva.
Az e1elén ugyanIs Kovács Tamás megsérlilt, s belyette Szepesl áIlt be' akLnek szereplését
a D z-qá meg vta, aIIa h1vatkozvar-hogy edz L szeyz dése YáE. Egy 1delg vás glatt folrt
a YerseBYr naJd a vergenyblr ság'az vá-qt elutasltotta.4t4 -'Ísy feJ_fej mellett braladt
a két csá at'-Ekkor a D z-qa 5l4-es vezetéet szerzett, majd 6t6 lett az, eredmény. A Vasag
8t6-ra elh zott, NarybázÍ Hamman8 5t4-es lory zéséveL Iz1-ra szépitett, do az utols
cs rtében Mar t Karolyt 51Z-es legy zéséveI v1sszaszeyezte a Vasasnak a bajnoki cimet!

Vasas - U'Di'qsa q17 sl. MarÍ;t' Hammang r_rr 9'epesi 2, GeILért L' ílletve Nagyházl
4- /| /, Koin" cz1, Ged várÍ, karohri l-I.

VéEeredménvt

/!ar t 
'Kov 

ács T. ,Kovács A. ,Hammang rSze pes 1rGe LIért/
/Nagyház i, Ged v foí 

'Kijr 
n'ocz 1'KáI Olvi/

/.Torday rKoqs l-< ,FT hI1chrVa Iter rNéba Ld R. ,Néba Id Gy. /
/Gerevlch P.rGuIácsy, Gerevích Gy., Kuntnet, Bed , Tu-"a,/

Egyéni n i t r
L975' máJus !)_án SzékeJry Tibor és T1IIy Já.no-q f blrák trányitásávat, a hétf Ínriinnap utá4 -.me|Íen ? 'z ottusa partajt r szánát boryol1tották ré az OI1n!1aí Csarnok-

!9o :''a'n 1-t rv1v k léptek pástra, hogy negvlvjanak a InagyaI bajnokÍ c1mért.
54 viv indultr

Áz els két fordul b t az e.qéIyesek Jutottak tovább, a harmadlkban R nay és Tátray
kl_esése okozott meglepetést.

Á négr kozépdcint már két r1fu1
és a vllágbaJnok B bls Itdtk lzgalnas
Á k zépdcint oreÜléqrer

L csoport

BzenzácL6t hozott. Az olinpiai bajnok Rejt IIdik
hoI verseny után kiesett.

glsgts,{E- -E-12w"/

If. csoport
Maros /nvSc/
5o!]égri---lUT[:IV

2
2

4
t

Yasas
U"D zea
Bp.Eonv éd
BVSC
BSE
0sc
ESrt D zsa
Szegedí Postás k1esett az T. osztáIyb 1.

Tordas 1 /]íTK-YM/ 8Y.tt

I.
fT.

Irr.
fV.
V.

YIr
VII.

VTII.

gy.
tt

IH
tn

ReJ t
Kada

N.D6zsa
/Bysc /

Lrt
ril

Áz V-VI. heIvér t:

Varga M. /BYSC/
Mez szeged L /BVSC/

L7



III. csoport
Száray /MrK-vIr/
ryÉ - __-&:D Z7gl

fV. csopor-E
Szolnoki /lJ,D zsa/ 2 gr.
Eegser-- **lqygg /- -- - *-._a-: - -

2
2

8X.
tt

B bt.q /BYSC/Lettner /BVSCI

Á kozépdiint be jutottak
Kadát, Mez szegedÍt' EaJzert,
érték el.

A dont Tordasl és Maros
IáIattaI nyert meg. Á tobb1ek
mel az egyre szebb reményekre
Nytil rlona. A vIrágba jnokság

A dont ábt ázatal

2rt
oil

Gy rffy f:Iasas/ 0n
Ha J zor /7J.Dozsa/ 0 rr

koziil kÍ.ilcjn dlcséret 1IIet1 a tebetséges fÍataLoka l
Lettnort ég Gy rffyt1 ak1k életiik eddlgt legnaryobb s1kerét

kiilon versenye volt, me\ret holtver-qenyben Tordasi egJr ta-
ís niv s vivárst mutattak be. K ztiIiik kiilon dicséretet érde_
jogos1t Hecsey KataLln é-q a fiataI, kitiin felép1té-<ii

Bzemgzogéb 1 n 1 viv Ínk formája reményekre jogosít.

SÍm onffy
SzoInokl
Nytil
Tordasi
KoIlány1
Száxay
Mar os
Hecs ey

U"D z-qa
U.D zaa
U.D zsa
MTK-YM
MTK-\rM
MTK-VM
BVSC
BYSC

X2'
4 X 4
4 2 X
41IIr4
4 42
0 22
2 4 0

14 2 4 4
44140
42444xr)r2
+ x 4 4 4
40X4I
1rox2
4 0 4 4 X

Á dcjnt végeredmégYe:

T. Torda-qí Ildj_k
TI. Maros Magda

TIT. Simonffy Agne-s
IV. Száray Márta
V. Hecsey Katalin

VI. Sz olnoki Ma-r ia
VfI. Ny .t llona

VIII. KoIlányi KataIin

/MTK4M/ 6 gy.
/Bysc/ 6 'r/U.nazsa/ 4 't/MTK-VM/ 1 ',/BVSC/ 

' 
'r

/U.D zsa/ z tr

/u,D zsa/ z ?r

/MTK-VM/ 2 rr

IX. Varga Mariann
X. B bis lldik

XI. Rejt IIdik
XTI. Hajzer Judit

XTTI. Kada Agnes
XIV. Mez szegedi Lenke
XV. Lettner Er z-o ébet

XVT. Gy rffy Katalln

/Bvsc /
/Bvsc /
/v.D zsa/
N.Dozsa/
/Bvsc /
/Bvsc/
/Bysc /
/Y asas /

o.770
o.7L4
n AO)
o.r)B
a.5rr-LLoo
o.5)r-La54
o.4L7

Férfi t r egyéni
I97r. náaas I4-éB a férfi t rviv k 1éptek pástta. Á f b1T KáJpáti Rudolf és dr.Ielkay Ánd!ás vo11'. 50 velsenyz ildult.
áz els kél' fordul n1nden 1z8a1oÚ !éIkiil zajlott 1e. Á halEadik foldul ban azolban

máJ lsmert VersenJz k hu]]oblak el, t bbek k zL! Kovác8 ].íJe /HSE/, dr. Polakovits /Bvsc/-
Deroéry ,/MTK_ÍM/, axczy /MIK-VM/, l'asz] ay /ASE/, Rozsavá-T1 /tl.o zsa/ és Hurysdi fl.oazsa/'.'

Á k zépd lt EéBy csoportjában aIanyl8g siEá!' bolbveIsery !élk|il d lt el a d lt be
J_utas kérdése. Nggy neglepei'ésle_a tavalyí 6ajEok ÖzakkeI István és a válogatott tagja1l
Marton István' Kovács Jsrván es Pap Jen kle8lek.
Á k zépd nt elednénye !

f. csoport
Kamutl Jen dr. /BYSC/ 2 gy.

Szab La-qzL /U.D zsa/L I'

Kovác-q István /MTK_YM/ L ''

fT. csoport
Szab Sándor
Ha-q-" zán Áttt la

/11 .D zsa/ 8y.tl/Bvsc/
I
2

ffT. csoport
Fenyv es i dr . /BVSC / 8y.tl

C zakke I
Ándr ás l
fV. csoport
Somodi

Pap Jen
Kre Í-qs

/MrK-yM/
/\I as as. /

/U.Dozsa/

/BIrSC/
Nasas /

Ltt
rtt

2
29gl!!-- -----4IY/----------a-:--

/U.D zsa/ 0n
E es c!! ! g _ lgzgygz!\sly / _

gy.
tt

Marton
Iíov ac-q

t
IGyula Nasas/ 0 tt



--

Á 16-b I k1esettek kozii} emeIjtik ki a három fiatal Vasas viv u: Kayár:i
Andra^e Ít é-q Kre1sst, kittin treIytáItasukért.

.l i.l i,;,

A dont az u jra komolyan versenyz veter án Kamuti dr ' 8y zelmét h ozta . Iiét e v LLuán
ismét ové lett a gy zelml babérl Pétdakép[il áIIhat a fiataI viv k ei tt.
Fenyve-sÍ dI . a t rben Ís cs illogtatta kivéteIes kIasszisát. Szab Sánc] or bron zérme is az
''oreg harcosok'l dics ségét oregbitette. Az utánuk kovetkez k má-r e8y ujabb generáci
reményekre érdemes képvise1 i. Somodi -.zép stiLu-sar Hasszán robbanékonys"sa, Sz1ovenszk'.7tuser s keménysége, Komatits megbizhat sága, SoItí IeLkesedése mind nagy érték.
Á dont tábLázatal

Kanutí J. dI'
Fenyvesi dr.
Has-" zán
Somod Í
Szab S.
S z lov en-o z lqr I
Komatits
Solti

DTrCrr

BVSC
D\I(]A

U.D z*"a
U.D zsa
Vasas
Sz.hely'
DT.rcTl
]JJ. IrJJ-l

xr2
2 X 255xqq4/./-/tr,25 /55'515555

1' I I I,r454
,4,,Ixrrl44Xr22
54x45555xt5525x

A dont végeredpénye:

I.
II.

III.
IV.
V.

VT.
VII.

VIII.

Dr.Kamutí Jeno
Dr.Fenyve-si Csaba
Szab Sándor
Somodi Laj os
Ha-qszán AttiIa
Szlovenszlcy István
Komatits J zsef
Solti AntaI

/Bvsc /
/Bvsc /

^J,D 
zsa/

/U .D zsa /
/Bvsc /
fiasas /
/Sz.heLy /
/BHSE/

6 gy.
,'r
4 '' 1240
4 '|r 1154
z n naoz
-/ vv)-/

, " 0806
2.
rtt

TX. Kovács István
X. Kovács Gyula

XT. Marton Tstván
XII. Pap Jen

XTIT. Szab LászLo
XIV. CzakkeI István
XV. Andrási Gábor

XVI. Kreiss Gábor

A'?B''-csoport eredményei:
BVSC - BSE 921; MTK-VM - Yasas !: I; BVSC
BSE 9l}; s a dont be vitt eredmény: BVSC
után Iett dontetIen!
Gyr Hec-qey, B bis ,-irMaros, Varga I-I,
r-1.

Az V-VI. heIyértl Vasas - Bp.Honvéd 9:1.
2_2, illetve Tátrai 2,

- Vasas 9:I, MTK-VIv{
- MTK-VM B:8 /++z++

iIletve Tordasi, KoIlányi 1_1, Szára,,, ,l

Gy: Gy rffy ), Fodor Ági, VÍsy, HorvaL;h
Halmosi I' T th, Kovács 0-0.

/MTK-VM/
/V asas /
/U .Dozsa /
/Bvsc /
/U .Dozsa /
/MIK-VM/
/V asas /
/vasas /

OBlB
0800
0750
0727
0666
o616
0600
05+,

N Í t r csapat
TÍIIy János és Mészá'ros J zsef f birák irányitásávaI kezd dott eI L975. május Ll-én

a n i t rcsapat bajnok-qág. Az egyéni eredrnények alapján két csopoItban vívtak a csapatok.

Az tlÁlt-cS opoI tban az U. D zsa, az OSc ' a Bp.i{onv éd és a C-"epe I, a 'lBl'_cs opoItban a
BVSC, az MTK-VM, a Vasas és a BSE csapatai léptek pástra.

Á llBll_caoport volt a nehezebb, ahol a két esélyes, a vasuta-qok é-. az MTK-VM kerLiIt
ss ze.

Áz''Áll_!sgport eredménye:
U.D z*"a - Csepel 9:O; OsC * Bp.}Ionvéd 9z4;OSC * Csepel )l2; U.D zsa Bp.Honvéd
)z4i Bp.Honvéd - Csepel 9:6; s a dont be vitt eredmény: U.DÓzsa OSC 9: i.
Gy: Simonffy, R nay ,-1, Hajzer 2) Szolnoki I, illetve Dama-qdi L, Nagy, Sziics,
Szentesi 0-0.

- BSE !:O; Vasas -kt./.0riási krÍzdeIem

A VTT-VIII. helyért: BSE - CsepeL )z4. 9y: Sutka 4' NágeI' Pádár 2-?-, Mésza16lr
illetve FeIIegi, Bánvolgyi 2-2, Nagy'Cs. , Vidovszky 0_Ü.



Á d.9nt eredgérye1l

Á dcjnt ben sorsd nt voltr hogy mo]y1k csapat vtvott eI sz r ar, |!,D6zsávaI.
nVSg - p-P zsa- 9!Z Gyr l[qlos 1l Kada ]r 4ecsey. Ir_B b1s O, ltletve ReJt yS1nonffy' R nay 2Q, Su olnbkí'1.

Á D zsa nár 7t5-ye Íezetett! Maros és Kada azonban szenzá*cÍ san vlvottÍ

9yi TordasIr-Száray -)-z, S"! 2, KoIIányt 1, 1tlebve DanásdÍ,Szentosl, Sallay 1-I, Nary 0.
Az utols fordul ban ehátr_j!v-e-! a BYSC gr zelme bLztosnak látstatt az OSC ellen'mÍnden azon nrllottrbog7 

"z'MTK-Yil 
gr z-era n'a-tá";;_ill';; ;;fi;;"o a uajnoÉságranár nen esélyes U.D zeávaI szembenI

Á D z'qa verBenyz k azonban gyolsan feladták a kiizdeImet, és negnemnls1t vereségets zenvedtek.

MTK-YM_= U.9 3sg 9t2 G}r [ordasL^2, s?l, Kollány1, Száray 2Q, tlletve RoJt ,R nay I-1' Slnonffy, NyÍrI o-.Ó.

BVSO - os0 9tl ffr_Kadgr B bis 2-rq {u"!ey 2, Maro.o I, tlletve Szen esl 2,
Á baJnoks@ Szalay I' Nary' Danil"dy o-0.

/Tordasl1 Sas, száray' Kollányl' Kovács T,/
/B bLs, Malos, Eecsey, Var5a, Kada, Yadász/
/Aeit rszolnoklrslnonffyrE nay, I{y 1, EaJzer/
/Danásdl rSzentes1'Na5r E.'Sa1lay'Sziics'Fauféder/

kleset l

MTK-YN - OSC qra

T. lmK-vM
II. BITSC

fTf. U.D zsa
rv. osc
Y. Vasas

vI. Bp.Honvéd
VII. BSE

VITI. QsepeI

Férfi t r csapat
A baJnok-ság zár napJán' L975.náJue 16-án a férfl t rcsapatok léptek pástra- Kárpát1

Rudo]:f é-q Felkay Ándrá'q dr. voltak a f blrák.
Az nAW c-qopoltban a BYSC' az MEK-YM' a Bp.Eonvéd és a BSE1 a tlB't csoportban az

U.D Zsa, a Yagas' a Szonbatbely és az OSC kiizdott a baJnokl olnért.
.{ z-'lAj:cs.o Por t,eT ednérrye 1,t

BVSO - BsE 9t4l MTK-VM - Bp.Honvéd 9t)l Bp.Eonvéd - Bvsc 916. Órlásl meglepetésl
BVSC - I{TK-VI[ 9r5l
Gyl Pap J. 4, Fen;nesl dt'' Kamut1 dr. 2-2, Hasszán 1' 1lletrle Kovács István, Czak_
kaL 2-2' Orczy l' Denéry o.5zt az erednéryt nagukkal v1tték a d nt be.
Bp.Eonvád - BsE 9t).
Á']B:-c-qgport erednéqvel t
U.D z-ea * OSC 9rI; Vasas - Szoubathely 9t1l U.D z,qa - Szoubathely 9t0i Yasae - OSC
9t5l Szonbaübely - osc 8la /5at69/ és a továbbv1t eredményt II.D trsa - Yaeas 9l4.
Gyl Marton, Sonod1 1_1t Szab S. 2t R zsavárl I' lIIebve Szlovensz$r T*, Ándrás1'
Kre1ss, Kovács Gy. L-lt
á-z Y-VI. belyértt Bp.Eonvéd * Szombatbelyl IIaIadás 8r8 /5rs56 kt../
ffiSzakács'SoIt12-2,M1cha11kI'11I.Konatlts4'FaaI1n2,trémetb.,lakl 1-1.
Á VII-VTII. hetyértr BsE - osc 9t5. Gyr [olnay K. 1, Ábrahán, Hajdu, Eurryad7 2-2;

zr dr.' Gábrlel I-I, Kuti:sár 0:

Á 9 nt erqdnéryg!
BVF-C - IaFas 9t6

!ES;I/M -_Yasas 9: 6

U.D zsa - BYSC-9t6

Gyt Hasszán )' Kanutl dr' FenyvesÍ dr, Pap,r. 2-2, 1lle ve
Kovács Gy. 1l ÁndrásI 2, Kre1ss ]-' Szlovensuky I. 0.

Gyr Mar on 4, Srab Sor Souodi 2, Szab tr. I, liletvg
Kaloceay' ÁndrásL 2-2, Kre1ss, Kovács Gy. 1*i.
Gyr Marton 4, Szab S.r Sonodl 2-2, Szab L, I, llletvo
Kanutí dt., Pap J. 2-2, Fenyres1 dl., Easszán 1-1.
Nary kiizdelen volt. A D zsa 4t2-re vezetettr 9 Yasuüaeok
egyenlltettek. Ekkor Szab S. sorsd nt cs rtében 5z4_regy z tt Kanut1 dr* ellen s a D zsa 8l4-re elhírzott' Ekkor a
BYSC 8t6-ra felJiitt, de l{ar on gy zelme Fen;rvesi dr. ellen
a D zea baJnokságát Jelen ette.
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Á b9.1rokBág 1éReredné!-ye t

I. ÜJpesti nózsa /Mertop )szsbó s.'szebó l.'sor0od1'Rózsavár1/
I rr. rüöc ,/Kanut1'dr.'E8r0uit L.,lap J.'fenweg1 dI. 

'Hasszán'I Polakov its /
I III. MTK-VM /Czakkel ,otc z7 ,Denéry 

' 
Kov ácF T.'Balla z. rBlLIa E./

rv.YaE8s /Kovács $.'Szloversz$I.'KreÍss'Ánd!ás1'Ka1oc8ay,/v. Bp.Eolvéd
YI' szoÚbatirely1 Ealadás

vTI. BsE Dr' Nedeczky Györsl
VTTT. OsC klesett !

?
I

i

I

,t

Útttir házak vív versenye
Á Bafryka!1zss1 E8bÍk Károly Utt r ház l97).ápri]is 6_7-én lendezte oe8 iEnélr ne8yed-

"".. á""i|t3i6ha;;k 1Ií; 
'""""nyér,. 

Sarospatair,o1 Szonbatbely1g az orgzág minde! tájár I
204 verselyz gyiiIt _seze a helyezések eId ntéséÍe'

Á helyl 6zerYez b1zottság /Bakj Pál!é' Bál1ts Ká!ob. es a L bblek/ ugy a lendezés-
oun ornT-á"e"8káiurii teuonyorirasu"n, valamjrt s 0e8!y1to és 'zár Lilnepség iinnepélyességé-
!ek b1z os1báeábaD kíváI oulkát vé8zebt. Á leldez bizotbság ált81 Bdoft enLéktárgyak e

á-ávoii""ét.-iiI. t'etyezetuer tisztéletd1jsi és érme1 n1nden résztvev t a szivé\res./e!-
aoítátáera é8 soká1B'emIékeztet!1 fogj ák.

Er dnéryekl
I. korcsoport

Flu tor

l' Kurucz Gyuta SaIg tarján
2. Kiss Lá-qzLo Szombatbely
1. Klss András Torokszentmikl s
4. Sudár Zsolt Szekszátd
5" EÍgen Andor Debrecen
6. Farkas Gyorgy Pécs
'"/, Csoh István Debrecen
B. Balogh Péter Szekszátd
9. Ériaá Gyorry Szekszárd

Leány t y

I. Nagy Ildik
2. Takács Zsuzsa
,. K r dt ÁnÍk
\. $-tg !o r Id lk
6. SzuhárÍ CsiIIa
7. Merics ÁngéLa
E. Cs1ki BrÍgitta
9. Ambr zí MarÍann

Ózd,
S z ombathe Iy
Var pa lota
Vár pa Iota
Vár pa lota
Péc s
Debr ec e n
Debr ec en
Vár pa Iota

Flutr
L" Takács István
2, Zobo k Gyor$Y
1. Popovlcs Csaba
4. Do1mányos Csaba
5" Bajzátb András
6. Bardos tfuzI
7. Sz1vak János
8. Fazekas Zsolt
9. Kurucn Zoltán

SzombatheLy
Debrecen
Ózd
Zalaegers zeg
Za Lae cerB z e E
Ózd'
Óza
Satg tarJán
Szeks zárd

Kard
I" Andrassy Dénes
2. Kovács Gyorry
), Kiss I'ászI
4. Kerpács J zsef
5. Mohác.q TÍbor
6, l rlncz János
7. Rostá-q Átt1la

I1. korc-qoport

0zd
Szombathely
Szombath-e Iy
Na gyka n I z-q a
Na ryka n lzsa
Narykanlzsa
Dud ar

Treány

Ga-<par Zs uzs a
Ftilop IIona
Na5r Mária
Kode IIa Már ia
Torok Ágnes
Hevesi Agnes
MáIt Erzsébet
Csomány KataI1n
RaJnaÍ Gabr1eILa

I.
2.
7

4.
tr)).
6.
7.
8.
9.

tr
SaIg barján
Vár pa lota
Sz ombathe Iy
NarykanÍzsa
Pécs
Debrecon
ZaLaegers zeg
SaIg tarján
Sze ks z á:rd

2L



Knrd
1. Csernus Tibor
2. Scbrrarcz Gy rgy
7* Vértesl T.,ászI
4. Veres István
5, PrIezha\ok Íanág
6.TrkZoLtán
7. Nádas1 ZsoIt
B " I{éneth ZoLtán
9, VásárhelrÍ Tanás

Ózd
Óza
Szombatherly
CIzd
Szomba th.ely
Sz onb a t'ne iy
ZaLaegorsu eg
Szonbathe ).y
Szombathe iy

'{, Fab1lr Kiriláb, a Joge.redményesebb ogyCIsliletnek Jár ci1jat a Szombaühelyl Ha]"adés lt}e.Tter

A legerc,dményose_bb ritt r báznak, az zdiakrak a 'Paj',_áE' ujság áItai feiajanlott serleg
j utott.

Rahe Gusztáv
s zakf e ltigyel

^*ee,/tk*,isdfi 
ldi:r*mlm axr sso*rw&rsr#'bors*

4É*Éd6Á!d. |*.E!íBE&''&5É z"&e

vruÜ H
INNEN-ÜNNAN

Frano1*-.mes.vaÍ vasntáie vlv k találkoz Ját'rendecték Eqg f. évl JunÍus B-án és 9.-áng frqncl-aorguágí_ Tr:t'll.cuso-.jrar. Á sgon.bgthetyl Eatudás SE vlY 1 szabÖ Deze 
' 

Prlsztavok
JáEos és tfJ" Ga'lztilrry1 .Iános Yagetése nellett a Francla Yasutrs Spo1t'Ki5zpontl les4rtá-
sának tetteÉ. gEzeJ_ etégot* Á fránclák tavaLy noY6nrberbotr 8 g!oÉbatb'e1y1eE vondéglátását
é lvezték'

saJnos* a bekriIdiitt Je1entés nen taltelnazua Iéssle Eset q.u e1ért g{sqn.énygk"!-
v rsenyaol'nk nen Jul obtak aa egyén!'Ye;sery nqtge g lt Jébgr 8E el n rk uéaek fo-
k1egti;k. Á n í ecwént veIgetrYEen ?át Eva az i't dÍk ].ett. Ái eryéuí YeIgetry utár
ersenyaiílrk nen Jubobtak aa egyénl Ye}sery bat9s d nt Jéber 8E el n rk zések fo
k1estan. Á n 1 eÉyénI Yelssryben Pát Eva az i'ti'drk lett. Átr eryéní YelserJr után
etaDá{;vetgemlt boivolltottak Ie" Férfl t rben a macygr cBtDBt 16t0 arányban wcsgpatverseryt boiryolltottak Ie. Férfl t rben 8 nagygr csrpa 15l0 arányban ryí}-
árba-lt rhen 1or6 volt az eredném a franc1ák .Javára.páJbáJt rhen 1or0 vott az erednéry a franc1ák Javá:ra.

x**

'Ircige von BonnÍ ,rBsnn*L oICIgul.&n/ Á-mln sÍtésíi Bemzotkiig1 t rvlv Yerseryen L2 non*
getbtjl 1_i5 v:.v*, vett régzt* E.rednéryokr

Féyfl
lyamán
négyes
nott 7

l* Pl-etrusxka Erede::[c
2, Beb.r Matthles
1. Kuki Ádalbert
4' Eeln HaraId
5" Bach Thomas
6" Safra Jean MarL*

EoLtverseny az eIs négy hely rtl
Bebr
HeÍn
PÍe t:íus zks
KukÍ

x )51 2
5lí r 5 0
,2 x 2 3
5 4 5 x I

FII,A
DBR
ROM
DBR
DBR''
Fzu

S.
tt
lÍ
nl

1W*
,n
,n2n
2n
rn

rI
rr
I

TIT



L9?5. f ebruár 2r._I versenyek

véRerodméry! I. Szijll st K8ta11n ,/Péc-'i sÍ/,lI' Kap1l1or Izgbella /K ÍÁeD.d/, I11' Szánb
Ái!"7si"i '"in" tl7 , tv. uo'íáin_loáiu"- 7szoÁ'i>etaew /'l v. xonett Er1szt1ne /szo1baths).r /,
i: !; íiá;i_j ií /po""l sill vii. Keiekee Jud1í 12.n6z"a/, vTTT' Ekkert Zeuzea /Pécet

s1./. Tx. wásler Ibolya /z.D6zs8/.
r tír l ar.-sziill si_Bálint' cB'k s sáldor'

TII.o. n l t r. Rendezte a ZaLaegeIgztgi-!Ógsa: Índul .

III.o" kard. Rendezte a' Sáros tak1 Tanit képz SC. 28 Índul .

-LV.o. noL tor Rendezte az MTK-VM SK. 60 tndul .

I. o. kard. Rendezte a Szegedi Poqtás SK. JB induI .

Végeredményl I" Génes1 T.,evente /Godor1 I tr.AC/, {I..--Mándy Á4os '/ov-rr7 , IIT.. Pat cs Zs olt
iDtr,Tk/; rV-. na*r--n"á"*a /enÁci, u . 4*gai J .záef -/Ny'ir 

egyháza/ ' ,Y]. Kovalkovits István
'/í,á;í' o'iá/, v-'t. ZeLeI r=tvai'' /Egri D zsa/' VTII. Hajdu Huba /GEAC/1 IX. Tamáska Péter
isárospataki TI{ sc/
F blr i Toth JÓzsef , Szab Károly.

-,/égeredmény: I. Fodor Ágnes /vluas/ r, IT. Tue{ Csilla /Cs.epeL./ '--III. .Lambe-rt.Ágnes
/U:Da;uÁ/," lv. Romlehnei niu' h1*"*"/, V. Le ényi.-Ágne s_/KÉI/, -VT.- qábor .!!1qe /WsC/,
YII. I{orváth A"a;;; 7c*ápur / ,' rIYI.' Érns zt Ílya- /osc/, IX. Talpai Mária /osc/ .

F bir : Gulácsy MarÍa és Toperczer LászL '

II.o. n í t r. Rendezte a Szolnok megxei Ylv E.zovet.qég.78 Indul .

Véeeredményt I. Kovács Év a /BHSE/, f 1. Toms Gyuláné /Egrt D. / l.

= "EoiÁíkt ;/. rV. Dékány Katalín /BHSE/' V- Tonka MargÍt /B'HST/ 
'MÁV7;-ÍÍ. bártas Éva /kecskenét/ ' YIII. Eitner K1nga /os)/, IX.

F blr l Platényi MIháIy.

TII. o. párFa jt r. R_enéezte a PEA?. 28 indul '

Véseredményl I. Varga János /PI!AC/ r. TI. Ger$9ly Sándor /Nagykanizsa/.,'/o3C7-,-W:" Szentirmáy F'ere \9 '/PWg/, V.. Haníka Manfr0{ '/tt1qqk-1o} ?sa/ ,'tÉsi't, vrr. Sziics TlLor /osc/ ! vlrT. . Daka Sándor |PTAC/, TX. Nyitray
b'auirái<r GaáI Csaba és Herzf eId T-qtván.

I.s. f érfi t r. Rendezte g N grá{- gePtrgl-yi.]q Szovetség,_ Salg tarián.ban. J2 in0ul .

Végerednényt I. MichaIIk las zL . /B_HSF./ t TI. Kreisz cqPy_:_Üag-gs /, T'II: MagqIay T,.9jos

Brr$i7'-ry:" Pataky GyuIa Nasas'/ t V.Szabo II. István (BIS,P/ ! !|a^{unr9tvy Péter-_/Jasas/,
vÍr.'Verttch Tamá*" 7su1g tarjání Kohász/, VIIT. Soltl Antal /BHSE/, rX. Dávid Péter
,/Szolnoki \IN/.
r'utrárr SzLovenszLry Lajos, Tarjánt KároIy.

IIT. Buzás MargÍt /rarow.-
VT. Dím Er1ka /Szolnoki
Berec zky KLáta /ulntl<ClT / .

III. Balogh István
VI. HaIász Jozsef

AttiIa /PI|ilSC/.

Végerednény! I. B d.r Ts.tv4n /BH1Tj/ l 1I. BoÍ o'1kal Gábor
rÍT-lornáy" Mlkl s /"BsT,/, v. dr.Apr Fer'enc /Sz"Tar':b!x' /,
T.,á*q z I /Si .Pos tás / ' VIII . Kis s Lá.s z I /BÍIffi)/ "
F btrák: Zsoldos Péter, Jávorkaí Istváne .

/BsE/' IIT. Horváth Gábor /Ózd/,
VT. Ábay BéIa /BsE/ ' VII .Ápr

Végeredményl I. Károlyfi_ Edtt /BV}C/, IT.. Kopcsándy {áría /.BusC./' ITI. Németh IIona
/s|ornokr í{ÁVl, IV. Dárnásdy Gyorgyi losc/, Y. Pád+I MárÍ.a /rys'u1 

' 
y7. Bányu] .K{isztina'/BvsC/ 

' VII. fuecsey Katalln /WsC/ ' YITI. Kovács Ágota /BvsC/, TX. HaIsay Mária /BsE/.
F biráIi: dI. Boross Ern és dI. }Tedeczky Gyorgy.

TI.o. pá:rbajt r. Re!dezte a CsepeI SC. J4 indgl .

Véseredményt I. KesztheIy1 Tstván /osc/, TT. Yillányi Zsigmond /CsepeL/, fII. Mohaí
cy6rey N.D zsa/, rv. Dobi T.,ajos /CsePeLl, V. Gulyás J 4sef. /Csepe.L/, YI. Borlay Gyorry
/'cseíel/, vTI' BeIIágb lá-qzl /asc/ ' VTII. lehotay ZoLtán /vrr YM/t IX. Pajor Gábor
/CsepeL/.F btiák' Karácson LfuzL , Slma István'
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VERSENYRŐI' _ VERSENYRE
Dr. NedeczW Gycirgy rovata

Á Baranya me*ye1 Vtv Szcjvetség Ia75. nárc. I-én és 2-án rendezte Pécsett mlndbáron
feg,wernenben' D.égr számbgn az ldel ".rary

Végeredményl I. Szab ErzsL /BY$C/, II* DenalIIe /Tranc1aor az&/, III. EaJ-
zeí 

^],D 
zÁa/' rv. Mé.qzáro'q /BHSF./, Y. Kada /wsc/, YI. T th E. /PJJS'E/l

vII* BányaL /ws}/' vIIr. Szalai /T.D zsa/, IX. HalnosÍ /PFrsI'/-

N í t r.

Kard.

FérfÍ t.ry: Yégeredmény! I. Szakács lE.sF/ ' .J-T_:_Iomqtit:] /$zh.e1q/r. r\!: Mq*!Lay /TSE/,
rv: Kovác-q T. /:g.sF./' V' Slmon /WsC/' vI. Vet rPEAc/, VII. Solt1 /trsE/,
VIII. M1cha11k /]í.sT'/' Ix. Hasszán /wsc/.
Végerednén_yr I. Torday /BE.S'F,/, II.Gerevlch Gy' /BYsc/ 'III. Nébald /BH$F,/,
rV. walter /BÍIST/I v. Gulác-qy /ws}/, YI. Mándy /wrr/' vTr. Vatga fVasas/,
vrII. Kuntner /BVSC/, rY* Erdet /BHSE/.

PárbaJtár. véÍeredÍíélys I. EId 8 GáboÍ /wsc/. 1I. EÍd B sÁnd or /BVSC/. Ilf. B1h8r1
/riÍst/. ru. Kat8eÍ ,/BESE/' v. lÍEleilcB /PEA1/, vT. c8e!!8 ,/FEÁc,/, vII.
Iakl /SzáeLy/, YIII. ÍtaBetzb /wsc/, Ix.. Msdarás z /BESE,/.

A stls taÍ'lánl KobáBz L975, Dérc. 2-áA lI.o. férfi t Íveleenyt reldez9tt 24 ildul val.
tb ÁEt1Ia /,trasas/,

Iv: oIáb Ja'zsef ,/Bpsl8rBst,/' Y. sz8b Péte! /Bryern8t/' VT. Gulyás J lgef Áaegs,/' VTT.
H orvátb' Áttt18 /sEsE/' VIIT. sá.Ddor Tst-ván /SKSE/' Ix.sárvá!1 Jáaoa /Bgatnat/.
F bÍr t Yer icb Tsnáa és TarJáll trfuo'ry.

.A lleYes nepayel vlT Sz vetETT;dU-T6ilT;-..--
véseredmé[yt I. Tons !é D-sg.lwtfy tvette ,/E$i D zsa/, II. Ke!egBey Kat811n,/&sI/' ITI.
Deváreary i{ár is /EBr1 Dozsu,/, Tl . Tuschák Eatsl1D /EsE/, y. Dékáry s8rolta /Es=/, vI.
Mark cry eroese ,/ESE/, VIT' Dlkácz AraAKa /"late/, VTIT. Itary Lgles /KsI/,Ix. B 1og árt8
/EsE1. F bÍrákt IvánJ1 I1lés' Feket'e GJr r8y.
Á soDro!1 MÁFc 1975.EáIc.2-á! II.o. kgrd eÍ{yé!1 ve.rsg!.yt roldezet 

'' 
1!du1 Y8l.

Kbi_ztka rlás z1 /SJtJ-Fc/ ,rv:Génest Leaelte /GEA1/ ' v. RgffgDsperger /SYsE/l vI. riil p Istváu ISIíÁTC/ ' vII. líltru
Gytirgy ,/szhely/, VIII. va1o8 Áldrás /sZheIJ /, Ix. Lá!8 Eloroér ,/SIÍÁFC,/' akl eegB riilt és
v lsszalépett.
F bir ! íd. Puskás Bertala!.

1975. nárclus 9-i vere gnyek

T.o. páJb 'lt r. Reldezte az osc. 54 índlI . F blr l Karáceon !á.e!1 . Páld1 Pét r.
Ve-#Ad-n6!t-r-T; fotpe-EL-a ;Zfs6E-Tl, II. Nedeczry /r'vs'C/, rlt. Udyalheiyt lT.O uea/, TV.
zeapLén /u.D z6a,/, v. Tiiriik /wsc/ t \Í. GelleÍ ,/u.D Esal' vTI. Dob1 /QsepaL/, YI]I.
Szancd.I /oSC/ t Ix. E8rsay /Ifj&-\u/.
II.o. ! i t r. Reld ztg a csÓpol sc. 70 Í!dul . F b1r l stn8 T8tYá!.
Í6gEi6aE-5tr ! Tl ff'TE66-&-IgÍt_iffi'Éa ÍI. Bozs k1 fi.va /Ü.l6zaa/, III. v18y tr LILLI nalae/|
Tv. KenesEey Kst8li! 

^sI,/ ' 
v. selngc! Gabr1elIa /vaaaB/, Yl. Miiller I oLán /l],D6zea/,

VTT. M Dus lrén /PtrÉC/ ' V_IIT. N8gy Agnes /EBI/' Ix. jÍelráth Eedv18 ,/U.D zsal.
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vrvb HInADo a Ma5lar Viv Sz vetség hivatalos lapja. SzerkesztÍ a Szérkeszt B7zottság. Szakszerkeszt z Dávid
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ut 1_3. rátet s ti"ao' Béres Tibor igazgat . - TerJeszti a Magrar Posta. El fizethet bármely postahÍvatalnál, a
Posta hÍrlaptizleteiben és a Posta Kiizponti Hlrlap Irodlinál (KHI. Budapest, V., J zsef nádor tér 1., postacim: l'900
Budapest) k zvetlentil vary postautalványon, valamirrt átrrtalássaI a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelz számáta. El fÍ-
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