
VIVOS Z OVEA MAGYAR TSÉG LAPJA

oKTÓBBRx)il. Évror,yem
ro. szÁm

VILAGBNI\OKSAGOK TJTAI\
' Á Marygr vtv sz vetség kib vített eln ksége f. évi julius 24_én taltotta a vB után

els sszej vetelét' aBelyen az eI! kség taBjai k zvetlen tapasztalataikat ondták el -'els sorban a magyal csap8t szeIep1ésér 1 -' BÍntegy el készít've az eln kség szep]]e.4be!i
átfog irás o5 beszá'mo1 jái.

Áz értekezlet tárgysorozatárak folyamán T &pe István eIn k Úélta!ta a vÍ1ágbajIrokság
eseroényeít. J les r ume1 állapitotta ne8' bogy a YB Szervez Bizottsá a igen gondos nurr-
kát végzett' j 1 szelvezett és kifogástslanuI leboDyolitott világbajnokságlak leheLtiink
Iészeseí. Ebben a nagy szervez nunkában kijzrelxiik doket k szijnet illeti áldozatos nunká-jukéIt. J8vaslatárs az El! kség ugy d lt tt' hogy a szelvez Bizottság vezet jének éÉ
oinde! ta8ján8k' a Népstadton és iEtéznényei 17ezet ségéRek' a DT magyar tagjának' a l'l!
EagJral képviseI jének' továbbá 4indazoknak' akik nunkájukka1 hozzájá!ultak a VB sikeIé-
hez, irásban fo8ja kifejez!i k sEi'netét. EgJrben felkérte a fe8yve!nernek vezet edz it,
ho8y szélesk rii tárgya1ásokat folytassalrak fegyverneÚiik zake bereiveI' és iIíqban lryujt-
sák be a vB-r 1 IeBziirt 1'apasztalataikat' valaroint az el ttijnk á11 olinpiai felkésziilés
10 h !apjá!ak feladat ir 1 alkotot1' vé1ernényiiket.

Áz Eln kséB k sz nette1 fogadta Masz1ay lajos bejelentését' míszerint a vB a1att
me8figye1éseket végzett a szovjet éE fIancia t r z k és paIbajt I z k bemele8itési Úod-
szereit 1' anelyeket Írágba! elenezve kiván az elniikség és a szekvezetés rendelkezés le
bocsájtani. HasonI bejelentést tett Polgár J zsef is' aki nagnetofons zala6ra Í gziteite
a Eagyar csapat sszes taIá1koz inak eseményeit' anelyet a TFIfi-va1 eIeBezve' az ered_
nélyt irásban a sz vetség rendelkezésére bocsáj1'ja. i(ovács PáI felsz laLáeában elroondta'
h o8_y egy irásos jelentést kiván készíteBi azokr 1 a tapaszte1a1'okr l' anelyek a vB alatt'
keriiltek sszegyiijtésre.

szakna1 kéIdésekbe! hosszu vítára keriilt sor' aroelybelr t bbsz I fel-qz la11' dr. Ne-
deczky' dr. Bay' (ovács Pál' Pézsa' Maszlay' dr. Balthazar, székely' Batizi. Zarándi
Gábor' K routi. Hosszu víta után a felsz IaIásokb 1 aZ alábbi k vetkeztetéseket lehebett
lev onn 1:

- Nagyo! fon1'os kérdésnek l'artották a velsenyz k megfe1e1 ''meEedzseIésétit, amely
sok esetbe! trÍályzott vagy neE vo1L oegfeLel méItékli.

- Általános volt az a véleméry is' niszcrint a látottak alapján a magyar viv válo-g8tott képes MontreaIban a níincheÚihez hgson1 eIedmény e1érésére, azoEban ebhez néhány
do1ogban vál Loztatásr8 van sziikseg.

- Áz uj viv terero negfe1e1 felkésztilési 1ehet séget ad Budapes1'en.

. .'--'F9Iorv fÍzikai 'alapozást ke1l tartar]i és csak januáJban e1kezde!í a vívás1'' eztvég 1 t bben ellenezték 1s.

- Takt1kaila8 sokkal érettebbé LelI te!]liink a veIsenyz ket' ki kelL értékelní a trrBa1att 1átott kiilfijIdí ellelfeleket' a velselyz ket íel k-^tl késziteni az ellenfelekkelvi.vald ninden assz ra uBy' hogy isneljék eI1enfe1eík stitusát' gJen8éit' adotl'gá8aib.

- ÁItaIános yoLt az a vélemény' EiszerÍnt vannak tech!ikai hiáryosságok a !ersenyz k-ré1. Á rnagas sziltii taktikai képzettség alapja ceak a Úa8aa szi!l'ii techni[a Iehet, amé-lyet a viv ernekben az edzésekeE' ez iskolák alkalnávat lehet elsajátioani. Áz eázésekenfolytatott assz záBok sorá.n eI kel1 éIni' hogy a válogatott verseny' k tudatos taktikai
megoldásokat Byakoroljalak. Á versenyz k alakitssnak ki egy olyaB akci -Iepe!1]oárt'9nelyben t bb olyarr akcÍ -fajta BzerepeI' anelyeket nary biztorság8a1 és nágy eredoényes-gé8ge1 tud'ak a legnehezebb helyzetekbe! is vé8rehajta!i



_ Komoly rlgyelEet kiván az a té!y' hogy a jövő evi moEtleall oIiltpíát nár 9_z uj'
aírekt-kiásé1ei iéodszerbeu bonJc]itjáL']e.-Ezt á fontog vá1tozást firye1enbe ke11 veDní
á_iói-Ée_á"úré"i rándszer elkészitésekór' és Eindent elki'vet!Í 8zéÍ1'' hogy verselyzőllk
i"tiiliáii"* és techBlkajlag cgJaI'áEt fel tudjanak ke3zülni az ilxeB rendszerü ve'rsenyek-

"é.'ÉiiéiÉ_louú 
náiai és küiÍöÍór ílyen lebolio1itásí reDdezerü vereenye! ke11 ÍésztvenD1.

- Elba!8zott o\ren vél_enéuy, hogy az csres fe8JrverEeoek ealzői és szskenberel ülJenek
kerekasztát e1ré, éé fektessék'Íe aÉ'adott fegrveinen oktatásálak ' feJleeztésé!ek és céI-
k11'üzéseÍnek a1a pelv e1t.

- Nagyon foll'os le!!e továbbá az is' hogy-a nag]rar kard-zs iixi lr a leg1ja!!.elvek sze-
rtnt blrááLod.iaDak' mert a nenEetközi zsüIÍk nás alapokróI itélík meg 8z akc1ókat nint a
Eagyarok ,/s z ük tempók, szuIások/

- Áz a ÚeBállapitás sztiletett' bogy a Eary8x kardvivók len készüItek fel eIé88é az
uj éeviittes táó8d8.sök szabálysiÍa, isl legiöbbezör ezekból veEztese! kerülte'( kí.
Á'r.áiáuiu,ait"á fe1tünő volb,- hogy'net_tuotuk e1éggé eIedményesen a1ka16sz!1 a szúró-
atcroÉ"t, sen a szú:rás e11e;1 péige-akctókat-,/1asd;.fr8nc1ák eIIe!i mérkőzés,/. íololy
prob1émát je1enl'ett a versenybirókhoz vaIó atkalnazkodáa Ís.

vass TEre' a páIbaj1'őI feslvet!e0 vezetó edzője' bozzáLgzólásába!. a uá_r neglévő
Lrásos áiemzését iimertétte. EÚ6eo az eInúIt év fe lkés z üIésérő 1 ' s!n€k hÍáryosságatróI
/tríÁrrvzások. séIüIések. muEka és üs!u1ási eLfogtgltságok' csgpaterység roEláss' továbbá
á iérizererési és bereúdezéei pr obléoák/. Jeleltését és javaslaüait ÍIáEb€! a azdk\eze-
tés Iendelkezésére bocB ájtj a.

. Tönpe fstvá! elnök zóJszavába! ee8állapj.tottar ho8y az üIés haszBoE volt' e8ybe!
iBmét feikéIte a fesrverle4ek vezetőit' hogy széleskö.rben konzultáljaEak edu őkkel'
fegJ/verleni szakembáiekkeI, sportvezetőkkel é3 'az otb e1b9!gzott vélen'ényeket' t9pa_szta-
Iaíaikat irják Ie, bo8y azutá! eze! xéezJeleltések 9I8pjáD áIlitbassa oasze az elnökség
átfogó vB-j eLentését.

Tábor Tstván
f titkar

lglgnton"a Ympomi lfupa 1075. ovi lobonyolíttfu'lnil

Á Bakoly-veszp!é0 Tc v iv s u a kos ztá\ra L975-ben Begyedik alkaloml0a1 leldezte meg ayeszpIé Kupa I. oEztályu Y1v verselyt' azzal a célIal' ho8y a v1v spolt !épBze!iiB1tése
oe1lett oagasszi!tii ve!selyzéBi 1ehet sé8et b1ztos1tto!. Ügya!8kkoI a spo.Itszerii ver-
Fenyzés.re' a vívás megszerettetéséxe és azÍ!vo!alaB viv verseny el készitésére ís t re-
kedti-ink. Az 19?z-ben els<j elkalomna1 kiirt verse!y8orozat évr l-évre jeleDt E Ee!ryiségi
és mín Bé8i fejl dést hozott. Egyértelniie! kinutathst ' hogy D tt a ve.rsely íxáltl ér-
dekl dé8' egyte t bb I. osztá\ru verselyz jelert Be8 veszpréobe!' 8k1k níDd eligEe! en
Byit tkoztak !e!dezvéryiinkr 1. A 8zakosu tály 9 diffe]reEc1ált 6zgkrns1 ounka végzése oel-
lett változatlanul nagy f1gyetoet és sok eler8iát fordit verselyek' kij1 ! 6e! a veszp-
Iém Kupa sikeles me8reDdezésére. A v1vá5 DépszeÍiisítése' 8 vlvás irÁD éldekl d ryer-
Eekekb 1(!1!é1 t bb versenyz neveIése a BzakoBztá\r tevékelységélek k zéppo!tjába! á1l'
és ebben !ary felad t háfu1 az álta1u!k rendezett' ílletve lebonyolitott re!dezvélyei!kre.

A ves zp]Íén Kupa e1 késziileteit nélr az aL' z évbe! ne8kezdtlik. Elképzeléselnkr 1 és
fe1adataj'EkI I tájékoztsttuk az Intéz Bizottságot. Á BvTc vezet testi'ilete j lá}raryta
p!ogÍamunkat és kijltségvetégiilket. Á szakosztály vezet sége a korábbiak! k !0e8fe1e1 eÍ 

'az eL z éYek t8pBsztalat8 slapjáD ké8zÍtette el a Yeszpréu Kupa viv velselyt.
Á máju-s 24-én megrendezett parbajt r veÍseny eredménye1 a kcjvetkez k:

I" Muskovszky Gábor
2. Marcaly La-qzl-
,. Harsay LászL
+. Kolczonay Ern
5. BÍhari István
6. Kopetka BéIa
7. UdvarLrelyi Gábor
B. Székely ZoLtán
9. ZenpLén Tstván

U. D zsa
MTK-VME
MTK-VME
HSE
HSE
Cs epel
U.D zsa
U.D zsa
U.D zsa

6 gy zelen
5'5'5*4'4'
,ry
2rr
2T

kapott t.
tt
rt

il

il
il

'Í
,t
tt

2)
27
29
,2
1o
1L
1t+
16
18

/



Á nájus 25.'I kardverseny erednényei:

Május 1L-én a n i t rverseny kertilt meglendezé-qrel a kove kez eredményekkeIl

L. Nagyházi ZoLtán
2. Po i L,ászLo
,. DaLLos GYorgY
4 . Bed T-,ev ente
,. Kunos PáI
6. Nvril Sáurd or
? . PbLgáx PáI.
8. Decsi István
,. dl. Bodnrár Balázs
/HoltversenY: NYirl

Kun os
Kunos

U.D zsa
UiD zsa
BVTC
BVSC
U.D z-qa
U.D zsa
CsePel
U.D zsa
Eger

PoIEár 4|, /
- PoÍsal 1z5/
- Nv',iÍ 2z5/

U.D zsa
BVSC
U.D zsa
U.D zsa
U. D zsa
U.D zsa
BVTC
OSC
BVSC

7 gy zelem
.llo
5r!r ll)
4tt
4rr
t+ tr

t*
0il

6 gy zelem
6il
5*5'5'
4rt
2rr
2rt
ril

6 gy zelem
6rt
,rr5*5'
4rt
1'
2?r
oil

,O kapott t.
=1 ll

A) tl

oe tt
L9
^. llIO

2o kapobt Ü.
)4 tr

24 It

  Á llz+
A r ll

)a ll
L)

25 kapott t.
26 rr

,o '|,29 'r
10 tt

,5 '|,

Gy rÍ PáI
s zakos ztáIyv ezet

I. R nay Ildik
2. Mez szegedi Lenke
1. Nyirl Ilona
4. Kis zel fda
5. Horváth Mária
6. Hajzer Judit'
7. Bodor Beá-ta
8. Szentesi Agnes
9. Varga Marianna
,/Holtversenyr R nay - Mez szegedi L'.4/

Végrit junÍus L_én rendeztiik meg a férfi t rversenyt, a kovetkez eredményekkel:

L. Szakács Gyorgy BHSE
2. Kovács István MTK-V]\ffi
1. nonn Wolfgang Jéna
4. Hasszán Attila BvSc
5. Maszlay Lajos BHSE
6. Germanus Adrian Jéna
7, Szab LászLo U.D zsa
B. Kovác-q Tmre BHSE
9. Szab II. I_qtván BI{SE

4Ioltverseny: Szakác-q - Kovács 5l)/

Balaton_B ajnokság 1975
Dr, Ned.eczky Gyorgy:

L9?5. Szep1;ember 2-ánt &Z elmrl"Ib bud.apesbj" vílágbajnokság ''árrryékában''--, a nult-
nál szerényebb kéretek kcizci b, d-e semmib sem Veszibve ki.ilonleges hangulatáb l és varázsá-
b 1 -, ue2d d. bb eI a si foki Mtfu tid.iil ben.az id.eí viv Balabon-Bajnokság. Ktilfoldr l'
ktilcjncjsen az NDK-b I t 3Z NsZK-b 1, I'engyelországb l és Gorogországb l jobtek sokan, d-e
volbak olasz, csehszlovák1 angol és kanad-ai ind-ul k ís.

Lz els napon a férfi t' roz k Iépbek pástra, 62 magyar és 22 ktilf old_Í.

rérfi rl
Lz els ford.ul t kcjrnérkozés formájában bonylíbobbák le. Ezubán 64-b I végig

egyenes kiesésben folyb a vers Ir}l Nagy meglepebést kelbetÜ, hogy a válogatotb Kovács
Ts ván AIITK-V\I/ már-a 64_b' L sem jubobt- bovább. A szombabhe}yí Fatalinb tr szenved.ebt
vereséget. lt kovebbe a kovetkez ford.ul ban 12 kozobb Fenyvesí d-r., akib klubbársa,
Polakovíts dr. gyozott le Bl7 arányban és Kovács Gyulal a Vasas versenyz je.

A nyolcas d.cjnb be hé magyar és egy g rog viv jubobb.-

E:sg4Élrs5_c-9-Eggg!!r :"$.::"oi',o(lT'.á,o,'"6::"}''luuí*:+il 7 ?'.#Lu,i3*:x:Ít35"
Demény /MTK-vlÁ/ - Fata]-Ín /BzheLy/ Bz2.

I. /Yasas/
/soros/ BzZ,



4-1-5gg9!!: Pap J. - Szlovensz}qr I. 8l4, Demény - orczy 8:2.

!s]l!íi Pap - Dernény n,?4.

Véseredmén:r; T. Pap Jen /BvsC/.IT. nefuény Lás:]_ /WTK_v'!,n'/
III. Szlovénszkw I. /Vasas/

VI. Fabalin Ká::oly /Szhely/
]nT. Vass And-rás /osc/

\[IIT. Had.zissaranbos /Sorog/

NO1 EOI !

GIZ.nr"^r.r 1-ért l í t Tbel. ?4 vÍv lépe pásbra' k z bi-ik NDK ' NszK' 1englel,
B I'ijg és angol ve]]senyz k.

A loagyaT vá1ogatobtak k zii_l c6ak Hecsey'Katalín indult' d'e neg1epotésre a 16 ki'zi' t
Seltooczyt 1-íereséget szenvedott éE k1esett. 'Erre a sorsra jutott Kovács Ed:rt 

^ÍTK-VM/ 
ls.

Á d. nt ben 6 nagyar' az NszK-s Reichert és oerter harcolt a gy zelernért.

Ered-Eé.rYek a 8 kijzijttl 'l area /B'{SC/ - selmeczy /Yasas/ 6z+, Kad.a /BVSC/ - oerter /tÍszK/
614, sartay /osc/ - szircs /osc/ 63r, Reichert /IlszK/ - !L"y
/'[asas/ 6;2.

3J_EqZg!!j Kada - Varga 6:,' Sal,Iay - Reictrert 6!5.

!9$É: Kada - sallay 6!2.

véRered'í0énys T. &ada Ásnes /BVSC,/
1T. Sallay_Gy r8rí /osc/.'

IÍT. Yarga Mariann /BVSC./
Iv. ReícheTt ,/NszK/Y. oerter /NszK/VI. Bziics Márta /osc/trlI. Selneczy GabrÍella ,/Vasas,/

ITTI. vÍsy Jliía /vaias/

Párbai t r:
L9?r, SZepbember 4-én reggel a párbajb r bajnokságra gyiil-- ossze a legrangogabb

mez'ny, 'Aa 
J6 m"a6yar kozcjbt volt Fenyiesi d.r. olimpiai bajnokr.Kolczonay Ern !8rén1

'agyaí bajnoÍc, Er . s Gábor és Pap Jen a válogalqbb_keret- bagjai' Tcjrcjk Ferenc d-r. o'b-
b á oliniiai bajnok, valamínb a-magyar ubánpQ-tlaq regjobbjai. +..L?-kiilf ldí--k zcjbt
volb az e}ykor ''ágy 

r.irti Iengyel Nieiaba és tc'bb j er t képvise]- NDK és NSZK viv is.

A d_cjnb el bbi ford.ul kban bobb ísmert viv , bcibbek kcjzb KolczotrsY, Erd- s G.,
Nielaba, Pap Jen , T r k F. d.r.' Borlay és Ned.ecz}qr esebt kí.

Nagx meglepebés volb Galg czy, Herczfeld. és Kopeüka d"ont be jubása.

Ered.ménYek a 8 kozcitb: Fenyvesí d'r. - Szomov /Csepel/ B25t Mtil1er /wnr/ - Kope ka
-=-----l4 /Cs-epel/ B:4, Lugosí /HsF./ - Ga}g czy /BVSC/ B|7 t Herczf eld.

/PEA1 / - Marczali /MTK-VI'/ Bz).

A 4 kcjzobb: Fenyvesi d-r. - MtÍIler Bz|t Lugosi - Herczfeld. 8z2.

4-99$éi Fenyvesí d.r. - Lugosí 8t7.

Végerednén:r-: #: I3B{:Í"i"?iál'z$fu / /BvsC/

III. Miiller /Dynamo Rerlín,/
IV. Herczfeld- /PEAC/
V. Szomov Sánd-or /Csepel/

\fl.Ga1g czy Tamás /Bvsc/
vIT. Kope ká BéIa /Cse.peL/

\rITI . Ma*rc z ali LádzL /MTK_V1['/

Á versenyb megtekíntet e d-r. Ábraház Kálmán kcjzleked.ési állanbíbkár és d.r.
Szabmárí TsÜván", az ÓrsH eInci}drelyebbese ís. A d.ijakab az á].lantibkár ad- a át.

]É JÉ .)f



Kard.l

A verseny uboIs napján, l9?5. szeptember 5-én a kard-vív k }épbek pásbra. ??
magyar és 2o Hiu 1 i /Iengye1' NDK' NSZK, olasz, gcir g, kanad.ai/. .Válogabottaink nem
1nd.ulbak. Á magyar ubánp lás és a kiij-fcild.iek j versenyb vivbak. A-Lbalában a várbak
jutoÜbak d.cinb be. .

Ere9*Éeug5-c-8 kcizcj b: Néba1d- Gy.' /HsE/.- Na6.x dr.. /BsE/- a|5,.-- Tord-ay /HsE/ - Kunze
/snx/ 8:6' Gu1ácsy /BvsC/ - Gel]ér /Yasas/ '8:6, May /NDK/ _
Frohlich /HSE/ 827,

4-1-Egg9!!: Néba1d" Gy. Torday 8:6, May - Gulácsy Bz7,

4-9ge!!i: May _ Nébald. Gyl 816.

Végeredmén)rl 
I1. $:;1,_T" ro'"Z{"it3r7""''"'III. Gulácsy Ferenc /BvsC/
IV. Tord.ay- Kálnán /HsE/
V. Fr hIich Pé er /HsE/

\rI. Nagy Zsol d.r. /BSE/
\rIr. Gel1ér MÍkl s /Yasas/

\nII. Kunze /Dynano Berlín,/

A Balabon Kupáért foIy egyesiíIebi pontversenJr végeredménye: I. BVSC 2o6,
II; Vasas L17, III. Bp.Honvéd Lrr, IV. OSc 1]_B, \'"L[TK-vl]/I IL1, VI. \rnamo Berj-in lc.9r
VII. Csepel 1o2.

A Bala on Bajnokságot szinbe vég;igkisért,e a Liagyományosan szép1 napsiitéses íd. .
A résztvev k ioL érezték magukab, és a \'ersi]}.lj iljbiiníien szolbála a népek kcjzr:tbí barát*.
sá8 nemes eszméjéb.

E$y-egy versenyszám utárr tÖL,b }-rar'ilbsíl"i;os csapatnérkozés is 1ezaj1ob a kii1fcjldi
és magyar egy'ii Üesek koz tbn s1-:{i-i.'isze::iierr, igen j hangu}atban. Akík ped.ig már be-f e-
jezbék a versenyzésb, a kibtirro ii.]. j::l,il Eirarr fév kispályán vívbak '|ád'áz" Iabd_arug csa_
táka vagy a Balabon lág:;,' }iul..i-.-,i;.i:r.i i;a.rr és a napstitotbe parton sz rakozbak.

A rend.ez k j munkát végezLek. Kozrjliik ís ki kell emelnÍ a Tilty házaspárL, d.r.
Ned.ecz}qr T,ászI , Székely Tiborb és Toporczer Lász1 t" A MLjM tid"iil d.ol[oz i minden
tek1nbebben ki ijn házigazd'ák v'ofb::k.

IV. Martinengo Ferdinánrl emlékverseny
Bratislava, 1976. auguszbus )o 1L.

1. / Ho1ub TCI{ 4 8y "
2, / ÍIaukler RoU 4 l'

,./ T bel HoN ) rr

4. / Salamon I{ON 2 tt

5,/ Kerekes ROU I r?

6./ Borgula TCH t rr

-Lz 55 Índ.ul kcjzobb voIb nég Kopebka Béla és Dénes Balázs, mind-kebben a harrua_
d.Ík fordu1 ban ástex xi. T bet a áont' uerr Holubb l_ és T{a'uklert l lapgtt ki, a másík
Lrármat bizbons]ágo"*o verbe. Salamon ís hasonl an járt és nég T betbo1 szenved_ebb vere-
ségei. A kíf;áaÁiár." bechnikaí feIszere1éssel lebonyolíbobt viad_al szép sporbesenény
eredményezett.

Lz egyént verseny ubá:l 12 klubcsapatbal veübe fel ubárrp tlás válogabobbunk a
ktizd.el me b. Á csapabverseny ere,1ménye l

1./ HON /1Jtánp tlás váL./
2./ ROV /Sabu Lare/
7./ TCH /nutla Olonouc,/
4./ POL /Krakow/

,-6,'/ TCH /Banska Bysbrica és Zisca Brabíslava/



Részlebek a c9gpg!y9l99gx!g1:

HON TCH /Dukla Banska Bystrica/ 9t2
T bel End.re 1, Salamon Gábor, Dénes és Kopebka Béla 2-2,
Korba és Hostomsky 0-o gy.

HON Y1IG /Scople/ L)21

i11. Vyskocíl és Orsag f-fr

T bel End.re 4' Dénes Bafázs 1, Salamon Gábor és Kopebka Béla 2.2, i11. Sbojanovíc A.
2, Sbojanovic Z. ]-' ParlÍc és Vajevíc a-0 8x.

HON TCH /SLávía W/ 9a2

T bel és Dénes 1.1, Sa]-amon 2l KopeLka 1' iIJ-. Ándoo és Cechvala l-t, Kurhajec és
Polacek O-0 gy.

HON PoL /Krakow/ Bz5 /Kozépdont /

T bel 4, Salamon 2, Dénes és Kopebka 1*1, i11. Nocula 1, RubkowskÍ 2}
Kielman O BY.

Síeskowsk1 1'

I{ON ROU lSatu Mare/ Dcin

Kopebka 1, Dénes és Safamon 2-2, T bel 1' illetve
1-1 By.

Kerekes 2, Haukler, Kando és Moíse

A verseny a ho]_tszezoTr ellenére kibiin eríipr ba volb ubánp bIásirnk részére.
Vend-égIáb ink s2ivéIyessége-l 'I ve|senyz k kozcj1, í barábj- hangulab ? :P9"b lm nyen b l
míndeá részbvevo Szafiar"a ernI,ákezebessé bette a Brabi'sIavában e1bcj1bcj t napokat.

Egyébkénb a rend-ez bizu.i;bság a kovetkez keb hozta a verserry részbvev Ínek bud.o-
mására l

'lA Ferd_ínand- Marbinengo IV. emlékrrerSeny }razárrk felszaba,1ulásárrak Jo. és a
SzIovák Nemzetí FeIkelés 1L. évford.ul ja alka]máb l keríiIb megrendezésre, amj- egyberr
kífe jezí a rend_ez k arna szándékát' hogy Pozsorryban fele]_evenibsék a viv sporbob. Ez
sze-rérry hozzájárufásuk a haba}mas spartakíac1 mozgalclmhoz es annak céljához' hc,gy a
sportnák szépÁégét bemubatva, rávegyék a dOl 50zÓkaÜ a renrlsze ]]eS sporto1áSIál

A versenv id pon jának megrráIasztásáv'al a reí}clez k Ígyeltezbek ezzel a nemzetkozi
rerrdezvérrrr"l'el né1t n megtinnepeIni a7. enij-be bt vf od.rtl ka .

lilega<1juk a tj'szbeIeteb és a versenyen en]_ keztink Ferc1inan lJiar:bitrengc;r'ar a bj_szba
és s zerény emberre, aki é::clerneket s::,e::zebt e vj.vÓsrlc.,ri, f ej-1.:sZt,esl*: i;cl:érr és be-ir'b''.i rrevét,
Pozsony torbéneiébe. EZ a nagy nemzebkcjzí Vor;]l-n.,. a }::rg.lotná;r1'osi pO2:,i-jr:,ryi. viv verserryek
]_á:rcs,.1eme 1esz, s azt sze]]ebnénk, ha sporÜ es iársll,Ja.lmi b re n is cjrep:1-,i:benj" 'Lirr1nánk

Va.rosunk hj_rnevé b. ''

*{c
Rabe Guszbáv
csapa ve zet

Reflexiok egy utibesztí molohoz
KI,ELL KAIJVIAN:

Rábe Gusztáv keoves barábomnak a BrabÍslavában meg]:endezebt IV. MARTTNENGO FER-
DINAND emlékversenyr l késztilb kibtin és bcjmcjr rltíbeszrínol jáb olvasom és ehhez fiizcjm
gond-ola baima .

Azok a fíatal párbaj! 1yiv k1 akj-k Rábe Guszbáv vezebésével részbvebtek a pozso-
nyí kíránd.u]-áson, nem j_s sejtik, ki volb Marbj_nengo Ferd.Ínánd.. [alán abban a lr:iszémben
9}nek'-ho8y Marbinengo Ferdinárrd- érd.ernes csehszlová& viv mesber voltr akib ily n d-ontiszbel ek meg csehszlovák sporbbársaink.

MarbÍnengo Ferd"inánd. emlékéb mi Fried_rich Ferehc, Kereszbessy J zsef ' C]'air
Vi]mos és Gaetano Bíasini ne1leb a sporbszerti vj_vás magyarországi négberemb í kcjz<jtbtartj]]k számon, akinek nagyérd-emii nunkásságár l dr. siti ssy Lászl Éittno bcjrbénésziink-
Pek- '?Á magyar sport ezer éve'' cimii háron kcjbeLes nagy munkájában bcjbbeÜ is negbud.ha_
f u:rk.

Tcjbbeb -'-'9e ngm-eleget; merb a korabelí feljewzések rendkívti] hÍányosak. Esze-rínt Marbinengo Nánd.or Keresz essy J zsef korbársa volt1 a mrL1b század.ban. "ÓsrégÍ olasz
család.b l származotb9 ameIyr l egy nires bcjrbénész honfi ársa - Obtav1o Rossy _-nár Íeeo-ban azb irba'-4ogy ''a MarbÍneng k arra szii]ebnek, hogy megnemesibsék a fegvíereket't.
Iogy ez-a család- mikor és níIyen kciriilnények kcjzcjbb keitilb-Magyarországrar-'nevezebesen
Pozsonyba 1 azt sa jnos, nem buit3uk"
6



Á nj Martí_len€on]r_ 1821. nórcius 14-éa születetÜ Zágrábban, és 1895-ben halálozobtel Pozsonyba[. Két éWel vo1t tebáb íiatalabb Kereszteséynél.
szüJ-e1 katonát akarbak nevelní belőle, ezért ka tonai rrevelő ískolába adták' de

8yenBe beEtalkaba míatb csakhamar búcsút Bonáott a katonai pályárrak. A nevelő írrtóáeüben
_azonban l0e8i snerte és negszerette' a tesE8yaxoTlásl' a.nit az-tán'akkoi iJ foryr,.tóiil-"li-koT' az in.ezcLbó1 kjkerL] t. Sokat törődöiL testé1ók edzeseyel. ntr<or-iiÁeíiáa"Lt ríed avívással_ is.- c.akhaúar egyarált- jól klzelte a tőrt es a káraói. lál7-üen'_ieiat ariö "
16 éves_korában' Pesbe! - éz csakis a Pesti }Tenzebí Vivó tntézeiben Éó"iéoÁ"úéit ! - íes_beÍ'i ok1eve.leb szel:zet;|j. A kijvetkező évben á1litóIag Bécou.ihefyen vivóroéstéri ok.Leve1étme8erősirebbe. Ez az ad'at nen hibeles' roert Bécsújbé_ryen á"vi"ár.ozpóni,-u-ó_"i'.or r^"n'_schu]-e' c5ak IB'2-ben a1aküJt neE.

sötébben tapogatódzunk a nevévef ís: FeTdínánd' Nándor' sán,1orr.
Dr..Mező Ferenc' ki tiinő sporttörténésziink ''Örök ifjÜsáa'' cimü Eunkaiabó_L ide-zun-k: . ''!mikoF- az-arszággyülés KossuLhot Pozsolynaz kötöLte, otL neP az 01!szhonból

19??1lf l:19lY1b' uÍovanDi, Bat tí5 ba- Marti nen8ónak és Íiána]r' Ferdjnándnal, i..kolájaoe.1acelozta EesÜeü-JeLket' hogy a politikaí aréna kenény kiizde1-llei soráa is hely[ tlrcLjoná1}n1.ll

. Siklóssy Ís [egenlé'{ezik egy helyen Martinen8ó Fe-dínáld 1éc.rze;oröJ. JBB9.narclus- Zö-aJx ]iozsonyb_an töI! és kardversenyt rendezL:_:. A ver.eny efÚ,;L naqvar és i.e-ltreE nyeIvetl fe_Lolvasták a versenyszabályok_at. Á verseny eredlényei ubán oJvá!lral1uk,
!:gl_!glll"g"eo FeÍ'dínánd dtját,'a.1egsiebb ma8atartás;"a vitőr-ér ,.áro .'i "uiou", orendezÓséB KaracsonyÍ Á:rdornak íté_tbe.

..- _^__!:?l9p91 9 !9i:93y1 aporteJeEberr nég e8y MarüínenBo sándor is. A L o.NDERÜ ]B4JevJ. novenoer 18-Í szál!ában olv'ashat"uk'

:9l9]".i9$-" úT f: h9 2-á_n nyíLá TeB Poaonban /az Arany Hidhoz ci.úzebt Yendéqf.8'loo!agas lerE_ében'/. 
. festgyako11ó 1ntézetét.'.' C1air .nar eJá261"* boJdodan újságolíer a sau-fÓban' l}o8'J pesbi test8yakoPJatí 'tpéld.ánytanodáj alt igen erédroényeéen nüköáík é: si-Jderulu egy-e8y. foTnamesteIü ís képezni Pozsony és Eperjes szánára'. Áz t84o-es óv t'5c:rl/larElnen8o uJaar ]-Bnác tar'su]abi aJ'apon nLj.ködő inoéZer.e.mínbájára Pozsonyoan á1-ito.l, -.',tornainEézeteE. Ez a tr/larbinerso nyiivá'n azonos M.sándor pouÁáÁyi ió'éáríiii,rái Lrrár].ai'

-1i ' 
9:I9:!""- !:zo1töság_ kezdené:rye zbjev e1. ],ehet' nogy VoÍi ityé" 

"ó"ú-""i".uái i., .l"
Y9r?sz]-put n99y a gyalrcIi.'é6 nindennapi sándoT nevet áz e'-'ykori tudós_ta5 ceuec1esbó_L ir'aflandoT.helyeLü' 

-nerü 
Eii].ödésének 50 éves jubiteunán' ]B9Í' ápr-ilisáo:'n úgv "rn-ekcz-rk*.9"I9j9: .njnf ]?ozsony tűzolLó6ágának egyík negalapíLójáró1.' Va]oszinü Iét 't, losyt'elotBand' 'r'vanclor' sáldor egy szenély anaáI is jnkább 

' niutá! a Nándor név a Écedit'arcl 'snagyarosí tása.

' A sporttörténetí kutabá._kezd'eb]eBe5sége nÍatt Marbinengo nüködésérő1 ke1'esebEudunl(. Utvenéves nesteTí jubi}euma a1apjáa nij.LödéséE 1841-ben kezdhette meF Po7sonvb.r'_
i:^? .J-}P_}1"P.I::-k+"goY!.sá5tótozleroéqyéÉ J,erini-iói+-b"; ;;;'"];;#;;;; ffi;Ey;;;;;;ü;' 'eJso Y.Vo- es cornarsko]ájtt: Ez nyilvánvaló bévedés' nert la)!-bén Pesten éé /Ár, úezóFerenc szeIínt/ !824-ben- Kotozsvarólt 

'á.;ég;i;ili;"k az e1ső hazai vivóiskoták.
Pozsonyban azonbgn 

. 
náJ .1844 _ előtt.is volt'iskola' ahol vivtak. Tudju} ezt Jászay PáI

e8ykorí törté ae tírónktól' aki juTátus korában 6gy Knézsik nevü barát.-jával felkere;te apozsonyí bajuívó ískolát' hory'anaak átadja Tolna várBegye ajánd-ék-záézIaját. A feiada-tot azonban nen tudták végrehajtani' nert lta bajvivó i6ko1a kaprrja be voIt zárva''.
Wesselényí Mik1ós' az ''árvizi hajósll kiadásra nen Kerü1t Nap1ójában soksl(rr

enlékezík D.eB a pozEonyi vivásokró}' anéfkii1' hog-y MaTLinen8ot ern]it_e né. Nem is eBl!t-bette' rnert J"826. február }2-14-i8-és nárciuE u-2r-i8t aroikor naponta oLt jár a béj-vivó iskolában' és.-nárcÍus 28-tó1 ápri1í9 2o-jg' 8.Bikor napjaíL vivóssal töJuötue, Mr.r-
t1nengo níndössze ötéves vo lt.

Mart1nengo na8yon előkeJó azerepeb tölLhebett be Pozsonyban. Jubile].ln akor fenves
ürrnepséget Tendeztek tiszte1etére. Tiszcelői di8zkardot adtaÉ áü neki, é6 vo1D tarrjtíá-
ny-a1 gyüjtéséből Ígen szép öEsze8eü' ninte8y háronezer Íorintot adooényozbak az a]IyaBi-
akbaE nenigen bővelkedó' akkor 70 éves mestérnek. ljnnepi vivóesleb is'rendezLck cjsi-teletére' a-!!ely€n az ősz mester az akLori főispárural mérte össze kardját.

_ - - 
Mart-in_engo 1895-ben bekövetkezebt hal'rlakor negíctáLJí róla' hogy széchelyi TsLvá4t'

veBse]ényi Miklóst és a vértanú Babthyánv lajost oktatta a vivásban, és bermeb_en PeLőfíis többs'ör negjele!ü' axll nt azt dr.-Mező Férenc e6y rádíóelőadásoá eIeoldta.
ElisneléEt érde-Eel a Michat Jarabek elnöklete a1att á11ó bt]atislavai TJ Slavia

sVsT és az ottaní helytörténészek fáEadozása a Martinengo - emlékverseny megrendezésééIt 
'_a+e+.y a-z 98y9tenes vÍváE nelxzetközj- ug,yét szoJ8álja' és néltáJ1 negéfdeEií a BaByar Vivó-'körök jövőbel]l haEhatós tánogatását ís.



Á TÍvrÚ világhainokság tudományos konlgrenniáia Budapesten

!t:=5eguEel9!=9ee!g

L975_ben a Magyar VÍv Szovebség tap!a meg u lílágilajnclkság rerrdezesének jogát.
A versenyeÉ me8Sz"rr "ré=e mellebt kíegészíb rend-ezvéty9k is voIbak. E.',ck kozé tarbo-
z,ott-á ií.ao*a"}o" Éonterencía is, neÍynek ]negszervezésér." a Tes neve]_',',";j'- F isko1a Kuta-
b Inbézetét térbe feI a Szovebség.

Á konfer.enciát Píerre Ferril a FTE elncjke nyítobba meg a Tesbnei'e1és1 l' iskola
au1ájauáo,jtíi""ía-affi;,TLozetesenr5étaaástjul:ntettekb-":..3*.u}yb1
íj.-ái bar o tax me8o A konferenciáb interd-iszcipIinárissá tebbe, .-ho8{ ktilonbcjz tu-
d.ománvberrilet"a r.éiri'isároi "u ruttuk f el. A Szeivez Bízobbsá5 /dr. Kanu Í Jen és
á".-rvásytá1á1 csa.bá/ a kovetkezo ténát jelcilbék megr.aPe1y..a konf erencia cime letbl
;o'..oJ"tírd.omány, p"ui"r'ol g1a és ed-zésn d.Ázerban a vivásban.'' Ez volb a vivás ínber-
d_iszclplínárí! megkcize1íbésére az els alkalom.

Az orvosi bénájr1 el adások elncjklebéb d.r. Berenbev Gvcjrsv f orvos t 4Z orvosbud_o_
mányokkánaiaáiosu-ráEta"Í:**Úá;;1'á}ie""ffi'G*y.Azemart,aFIE
Orv"osí B1zottáágának elncikét, és mÍnd.en megjeIenb szakembeTt'És sporbbarátob. Kieme]-ber
áosy-uu Ái els' "kezd.eményezéá arra, .hogy a-viv x f elkészítésében részbvev orvosok,
p"7í.'Áoroá.'uoÉ e= eaz x Lozoueo uaáácsÉbznak. Erre ped.ig a sporbág bovábbi fejI d_ése

miatt van szriksé8.

A bevezeb b kovetbe Berentey d_r. ref erábuma ''Viv k=ier-legzebs.9 fiÉTiilÉs9i éF
mozp'ásszervi be egségeí'' címnefl-trÍegállapiüobtal hogy a fegyveres seruiese}í t'o o.Ka a

afegyverbcjiése.^Leggyakoribuax"akezetéskartértszírrásos
sáÚexr"as a 1egveszéIyesebbek-á meIIkasi szrírások. Orvosi szemponbb l fokozott vatos_
Ááe"' van szrjkEég. dprobtémák násik csoportj4ue.soro1ba a viv k lozgásszgryi megbe_
iááéao=áit. A káron t#akori a csonbhrírbyágyulraa4", -amelynek kezelésére b bb m d.szerb
feIsorolt. l-aorÉop á"z_ als(., vég agon ís'eÍ roraut,_'f ként kezdo viv kná]r _ m18 íd. seb-
b; é1-á xopásuor sLármaz(l banbáhák Ís je}entkez]rek. .Lz als végbag kríbikus pon ja a
térd. és a b'oka' Számitásba kell venn1 aá ízomszakad-ásb Ís. Mind. az izom' nin! az in
ersu"xáaásának-veszé]-yét fokozza a szer.vezet s házbartásának kímerrilése. Á sériilések
^"á.iaiéséb az el ad- " szerint segíbi a ktilonb z szakemberek kcjzcjs munkája.

Dr. Gu]a Aaqnar prof esszor /Franciaors ""e/' eI ad"ásának cime: 'lBa}kezesek a ví
soorbban.o"ui?ffir-á;;'..-Viz*eátaá"átazabényinaiffi

z 1965-cjs párizsí VB-n pI. a francia cs.aP3 ...

nál a bal lab' min e.|-u8ro IaD' ug)ranaKKor ',/) "/o.Do'I\ szerepel. ]],z. szerlÍlue a rlUIIIU6e.

rátu"'ri.ta" egyensrilyához vezet, -másnépperr egy funkcionális asszimebriához. Azemar1a eraJ]. as e8yensuJ-yanoz vezetr' masKepperr. e8y lullÁctOI]aIIij cltsiijZlrrrcUI'J(1lrLri1. tl2.,tiulo.I-

*í"áéuoor ailiáurva,"a francÍa íárogabo_t viv i<kal d.o1gozoÜb t,ovább. Egyszerii és vá-nÍnd-ebbÓ1 kÍlnd-ulva' a Írancia valogaUoÜ v]-voKKaJ o-oJ8ozoUu_ tJovaDot J!tsyszeru es Va
Iasztásos 

"eáx"i 
Ía teb mérb nindkéb kézre, és azt baláIbar,ho8y az,elyszerii-reakci

irl nél a iobbdezesek ni!d. a balkezesekrok'pe&i g csak e8y része_adott jobb id' keb a
jobb kézzéI. Á vá]esztásos reakci id kben- nen ta1áfl jéllenz kii1iilbsé8 eke t .

A rend'k1vtil érd_eke6 adatoko l a ueuropszíchol gíai elvek alapjáur kijvetkeztetéseket
voa.t le. Eszerint a balkezes vív k a tanul'áÁ soráll jobb,(ezes mesterekkef dolBoznak és
ii, n"ziasz"v"ak a iobbkezeE viY khoz. Ez a kiiltjnbsé8 f ként az a1acsonyabb szinti.í viv k-
kál szenben átl fon_á, kés bb az el n,]r joval halványabb. A jobb kéz b asznáfaL a_ csak- az
egyszerii reakci knál'tábszik el nyoséb6nek, a váJ-ászbásos reakci knál rrincs el nyiJk.
A"iobbkezesek ''jobbold_a]assága stabÍlibásb ad-; bobb a sztereobip reakcí , akcÍ íkatA*iobbkezesek jobbold_a]assága sba-nílibásb ad; bobb a .sztereobip reak-ci ' akcÍ íkat
er sebben iráníitják a bérbén. A balkezesek sbrabégiája bízony alanabb, d.e rugalmasabb

vl_vo-

s.Az1965-cjspárizsíVB-np1.afranciacqaP3....vavas eJ-vonaJ-i
5, /;" votb uárxeze , holob b az áblag népességben -a balkezes ek Ézázaléka 4-L2 % kozobt
van.

Ezt sta iszbíkailag t-ová.bb vízssálba és kinutaLba, hogy a tesbnevelés szakos
k kozcjbt Ís csau % /615 f / és aZ cjbéves gyermekek csoporb;ában /L14 fhallga k kozcjbt Ís csak 6 % /as5 ro/ és aZ cjbéves gyermeke orbjában /L14 f /

*ái"Eá" ennyi. A jobb-' íIi. a báloId_a}í laberalitásE" a céLzás /szen/ r- ..a *o.uí" /uar/
és a rrigás " /Iáb/ - prl bájval d nb bbe eJ-. ugy -találba' hogy a szem-kéz-láb jobboldafasok-és a rri.gás /Láb/ pr báÍval d-ÓnÜobbe e.l. U$y _Üala]_Üa' no8Y a szem_Kez-LaD JotjooJoa

"ár-"-uár Iá'b' ninb'e}ugr Iáb' Lrgyanakkor ?v'/,-ban szerepei. Ez. szerín e a homogén

er sebben irányitják aeroseoDen ]-rany}EJaK a LerDen-. l\ DaII{eZeseJí s t/I'aue rdJd 9L'/Jv
is, és konnyebben-kivÍbefezhe ek akcÍ ik a bér két felében.

Dr. MíE! s !4Bqr-!a ud-ományos munkabárs ,/Magyarország/ ''A vivás éIebtana--is!l9n1-
g9!:cffiaIniosszéfog1a]-ásbésjavaso}bkutatásr.
ET6T;ár ban emlíbeb e a fiziol gia és pszichol gía szi.ikséges cjsszhangjáb a kutabásokban.
Nagyon kiberjed-bek a szj_v és vérkeringés bertiIebének vizsgáIabai. Ezen beltiJ. spÍroergo*
mebriás és kerékpárergonebríás m d-szerekkel vÍzsgá1ták a maxj-máIis o) felvébelb ,/Waber.-
loh, Keul, de Rose,/ és nem baIáttak lényeges kiilcjnbségeb élviv k és nornáI egyének
kcjz tt' A teleme riás szivfrekvencía-mérések kimutatták az elébérésekeb az edz' - és
versenyvi-vás kozcjb . /l-6o-2lo pulzusiités/perc./ Az izomrerrdszeT f okozabos híperbrofí-
záLásáb mod.ern eszkcjzcjkkel ,/e1ekbromiogréLfia,/ nyomon kovebték /Dress/, amib biokémi-
aí v1zsgáIabok 1s k1e8észíbebbek /KeuL/. .Lz er áa a legrész]ebesebben a h - és viz-
házbarbásr ]- beszé1b' és err 1 a beriileÜr 1 kubabásí programot javasolt. HangSirlyozba
az 1zzad.ással bekcjvetkez' s veszbeség, ílJ-. vizintoxílácí kcjvebkezményeibt fárad.bság,
ízomgorcs és ezzeL kapcso]-a ban felvebebbe a szeyvezet vLzbereinek felméréséb és vizs-
6á1abá . Konkrét telemebriás m d.szer kid.olgozására Ís javaslabob ad.obt'"
8



Dr. Fed-orova f orvqsn /Szovietunii/ el ad.ásáb nem üud.ba megtarbani, azonban a
bekiildci Üetést-ad.unk.'lAszivkeríngésírend"szerfunkcioná1isáI}a-

tat"rá;"; f bb véTrSenwek e]- b í teoobának értéke1ése a f bb versenyek e]- í felkészti]_ési idoszakbalt vá1oga o t szinÜu
uttyiy6kna-L': cj_nu munKaDan saJa meres]- ereo.menye']-U ooI8oZUa IeJ. ]lVeItLe Áe UsZer Ve3'/Jvv

rffi'affi'ris pr bákab /puláus, vérnyomás, EKG/ pihent ál1apobban t L5 mp-es ryaximális
f rrtÁqtar"}ea"l Ág_ Ás, : her'rrar.r]i shen-tesib elkalm ar'ágAval- Orvoáí-oedaE Eiai mesf iEve1ésefubásberhelés'és a harvard'i sbep-besáb a1kalmazásávat. Orvosi-ped-ag 5ial negfigye1ések
odzés el bt és utá!' va]amint az edzéa Üerjedebének és íntenziLásárrak negfigyejQsg'
egészitette ki a néreseket. 50 vátoga to Lt- vj voYa1 dol8ozobt. Á vív k el készit és f
íá szaxár t e8yaránt kijz lt aiLatokabl és értétette ered.Eényeít.. Á"!9 u k vetkeztetésre
iutott' hog! á"fenL1 nodsze].ekke1 az edzése! és a versenyekeb véBzett me8figye1ésekkel
értékolrri léhet a sportol fe]késziilÚséBét' egészségi áJ)apotát és sporLfornájáDak
a la kulásáb.

Dr. Csiznadia Máría f orwosn ,/Magyarorezág/ 3 ]1Pti3r4q!9o!!qj[i!q1 ok a
verseqyffitcekiÁtést adott a @ káros,
aÍíéEt vEgy xGnekhatásu} !'iatt doppínggzereknek szá-eiEanék. Ezek áJtaláoan a fáradás
tratásának-"eltolásáva I, a neurob orin_opáJ-is Í'endszel beíolJásoIásáva] fejbik ki hatásukal'
a.Belyeknek azonban ma'rnár j l isnert káros k veÜkeznényeik varaak. Ibellett a-val ban
jobb- sp orL ered.oén.y e ke sem 8araDLálják' Bert hatáBukTa roo_lik a finolabb .Úozgá6koordi-
iáci _vagy 

roások_ hatására cs kken áz izornb nus, és inaktívításb okoznak. Á tárgyalt
pharna.kono'k a ka'vetk z k! anetaphin' neLa.Eetapb_ln' és származékaik' sLrycbnin t'ran-
qulttáns xolnoT éa laior' alkohol; NeÍ0 legeDgedhet az anabolikus sEeroidok szedése
se!, a nellékhatások níatt. Á te] je si tné ny-fokozás egyed.'ii1 lehetségeg xl dja az edzés'
a negfelel táplálkozás és élet!r d.

- Dr. Elnar Wa erloh és H.J.sahobel /Nénet Sz<ivetsé ai K zt./| ''Ös6z ehasonli t
tactat ffiivo n k!éI'i c. éf adása a 5][o-[éfrTá:Í---tEEtt e Lé t

á] ogabo tc '4énet Yjv n n' edzés-
terheles és vereenyEeThelés idején. Ább 1 indulEak kí' no8y a lactat-szinE eByik nu-
tau 'ia a berhelésnék! a terhelés Ídd.iének és az edzésállapobnak. AlaliLikai n dszerek-
kel íyerb adal'aík szeTint a 1actat-szinb a berhefés utá'n , perccel a legna8asabb' további
Io' }il és 6o percben pedíg cs kket1. Ut bb1 nérésnél vísszatér az eTedetí terhelés ef i;tÍ
szíDtre. Lz édzéE és a verseny !0ért értékeít sszehasonlították' és az adatok EzeriD],
az edzéee[ sokkal na8asabb a .Iáctat_szjnt /6, nB/Iao rnl,/, nint a versenyen /28 Bg/Iaa
nl,/. Kiive tkeztetésiik: a erhelés íd'eje jelent sebben befolyásolja az éIbékeket nint a
terhelés nagysága. Az eredjrényeket korTelácios kapcs!latba állitották a sziv_rrekvencj a-
va}' anely' lin isnerebes' a ver6eDye! _tellép psz1chés haLásra Ea8asabb mínL az
edzésen. Edzés a1att a korrelácí 0,90 szoro5 sszefiiggésb tlutatott' versenyen azonban
c5a1r a1acsony kapcsotat /or57/ volt kinutathato. Ezt is a terhelés idejére vezetbék
víseza. JavásoljáJr a szerz<ík' hogy a hossz Íd'eig Earto Versenyekhez szíikséges aerob
energj a-kapaci tás t fej.Iessziik, a-neJynek haLása ,ran a k zpon i elfáradásra' idegj kon-
cen ráci ra és reakcÍ kés zségre.

Dr. !ÍaEer'loh benulatba nég e8y kítijn nunkáját, ame1yet B. van Da.nal egyijtb
oo1sozoT'-Íí:__'eífr'6| t'szinulLán opcikus-rcleroetrÍkus vjzsgáiacok Viv kon''. A Sonv es a
Sieiens cégek berendez ján éé vivo-
n jén nér ék' a BzívfTekYencí át /pulzus/, és ugyanakkor r gzitették a kiil<jnb<jz viv -qkci ka ís. Áz ere 0ények a1apj á): az egyes feg;rvernenek k z r,t eltéréseket tal'_.Lak.
ÁItalába.n a versenyeke.a iragasabb Yol a gzívfrekvencía ninb az edzéseken h k 164..181,
ferfiak 163-170/. Áz ligyncvezetl id -szívfrekvenc i a díagTaluokon egyeni e]Léréseket ísj 1 le ehet írni, az edzetÜ és az edzetblen viv kal íllet en. Igy az adatokkal jeJ1e-
lqezhet az ed'zertEégi á11apob.

A pszichol 51aí el adásokat r vid Ezlinet e1 zte neg' a-@ikor ís a konIerencia részr-
vev<íi néhány pszlcbol giai kutatásokba! aIka]_mazott Biiszert 1áLhac ak. Dr. Nag_Jkáldi
Csaba. a ps"uí_cilot giul- oudonányok kandidátusa, benubatta a ies cnevelesí-E TlE'iá-í Eze r-
FaTkjÉb r a trenométort' achiszcoszkopot' oBTtIo-RÁTER_b és egy saját gyártnán;ru ''fut -fénvesll niiszert. Áz eI adásokat dr. Áladár. Ko*leT ,/csehs z lotákía/ kezdle xoeg llKom-
bináib ioeonotorikus és DrakÜj kus fi_6osz--EiéE-EáTes a--á vjvás afapieciuika e.Isaj átiiá sáiá-e

szélesk rii lrodaloxe a1apján uéltatta az ídeollotorikus tanu]'ás je]enb ségét. Benutatta fi-
atal viv kon végzebb kisérlebí eTed_nényeÍt. Á kísér]'eti ég kontToft csoporbokat el sz T
egy Bzintre hozÍák' najd az elyík ideo o Eorikus-praktiku s Eanulást fo}ytaEoEL' a na6ik
/kontrolr/ ped_i hegyományos g_yakoT1ati tanulásb yéBzett.

Hat h napos tanulás után a k vetkez ered.Bényekeb kapta! a viv láb-gyakorlatok,
az e8yeneg sz rás gyakorla bok é a pá-ro s viv fe]adatok pontozásos osztályozasában a
k1sér1eti csoport j bb ered.Eényt ért e1. Ez a szurásgyorsasfuban ktizvet)eniiI nen volt
}é!'yege6 kiiltjnbség ' de a kí iirés sebessé6ének szá.oilása során stabisztÍkaj]aB je1en-
t s'lavu1ást nutatott. Á 1épéskÍE Tés ideje és sebessége színtén jelent sen javult.
Áz ideolotorikus és konbj'llált praktikus gyakorlás pozitiv Yolb a viv technika Ee8ta}ru-
1áEáIa' javibotta a nozgáskoordíBáci b és fokozba a viv k figyelnét.

Dr. Pilvetn MáTLon tudolrárryos .E'r].nks báI's /Maly arorszil'4/ 'lválogatott v:Ív k látás-
ha ékonfr&-álEGT-Jo-6T-a1kozott, 'amely egy vi zs gállisoroz a t- e j. s -; 'slJ'.é:---Íé-I6;íI;q_E-
oPffiO=mEE-R e1nevezésÍ berendezéssel irért"aaacoiat isneTtette. Tew tehát a vertíkáIis
és laterális pboria ,/izonbalansz ' ízolae8yens ly ' a szemben/, q Íátásélesség é6 a t!é t.v-
Bég1átá8 viv kon kapo t értéke1 keriiltek borra._ Összeha6on1itá6kénb spoTtlaivokiin &ért_
ered.nényeít ís benutatta. Eredmérve1 5zerínt a viv k szenének Ízonegyens lya a kijzel-
és távo11átá6 esebén eéBfelel és Eindkét feladatTa j 1 fulkcionál /\I,6? és 1o,89 pon -



ér,Üékeky'. Mindezb
azonban csak igen
mer"lep , híszen aZ
lálabok bevibeláben. Vizsgálabaib bovább folyba ja.

e1. 1}-17 éves vivnerralv szojlraii}l(us eli I L L!;aL ÁeP('5bE6J J9Ilguzv vJ!Dbqlqvqv Yv v!"::' ";.;*(,?, I
;i,1k 

-É""íá;;k_""opo"t ja;;a"éÁéi.át íé8e zt9kl maj a 1:5. év mrj.lva er}en91i"|?\:, t1I|Í}- -'-(/ - -

retbet j , " itlet;v; gy ''g" vív k. Igy - kéb'csoporbob, Fépg?y". -' . 
cjsszehaq91ri!9tt^ák azJ-e ÚeK Jo 

' 
]_laeLve tsyentse VJVoJlr J6J - _t\ti U UÓ\',IPVJ- vUv Agyv4 vv -'

""áá"tiieá 
*ért ad.at Í< aíapj án a ké b- soportob. . l tbatísztikai-pr báJc eredmqly."i aered.ebileg nért ad-atok alapján a kéb csopor oÜ. . A suaÜ]_SzU]-Kaa_ProDal{ ereoJlterlJrer a

i.o"átx""ái' á jo-vivox"' '." a koraí évét<ben szísnifÍká|san jellena l F9$y |*t$*'riI(oveÜKezoK: a Jo v]_voKra nar a l(ol.'aa eVelíuerl 5iáJ l-rrrJl\4IIbd.lI J('JJgulv' ravE)J --*1
nagvobb a tests .iv és a teslmag'asság, valaminb a-robbanékonyÁág lnq!v\y\ sri.ty}cikés 4
;:?'-í7" *. -;T.i;;'" aI_ ,'l Á;;"k;;- Á"-r.a"b i e )Jemz a naevobu rizíxai áti xépesség /pa:r
nagvobb a bestsiL1y és a tes magassag' \/ala]n]-nÜ a roDDane]í_ony9as /IL9j.{9?+ surJrluJ(eb 't
; ?'^íi; -"-ií,ik"á" o"_a-iányox"á-"áyá"a"t j e..J_ emzo a nasyobu rizíxaí .áli képessé e -^lyfo,,r!u1i 'sáotaerés_-""=oxá'uléÉsel gyái:orisá1á/ r. a na8Jrob6- gyorsasá8 /,6o m-es gyorsfubás/};a7"^t/ 1 á fÍrj.kra"és a lányokrá egyáránb ju.]l emz a nasxobb fiz
tXll''i ."áai<ae]-és sarokeme1éÁsel Evakoriság,a/ l & nagyobb 8yorsasi!uí-'"i"tá"iáJ_*J"ioxá'uía1="r-evEt""i=agá/ , a nagyob6" gyorsasá6 /.6o n--es gyoisfuEász'
a;_; "ug'''yo"uas--7"íryponbemerÉ"eaes 

pár s iauu ugiással/-. L szérzok az erod-nényeket
ripv tet<íntik. ilint a hágvon sszebeb-t vív í alkalmasság szenzonoboros és szomabikus

a ma8as korretácí s koefficíensek bízonyibják. A koze1- és távo1]-átás
alacsony koorelácí s kapcsolatban van a nélység}a!ás-funkci jával1 amely
érzékeiési-n d_ igen foibos a bávolság pon os érzéke1ésében és a ba-

Sákovíbe J-qaEe:l viv ed"z lVIagyarorszá\/ a kovetkez' eI ad-ást tartot al _''Áján-
láspk affioborikus tulajoonsagai"ax nérési re E8y áIbala ter-

jd.onéágot 1ehe
mér:n| i az e1yszerii reakcí ia ü fényrc és hangra, a figyelem kti]- nboz térryez it, az ribe:l-
és tempoérzéÍ<elésb, a f elísmerés gyorsaságáb, bovábbá á kéz és a Iáb koord.Ínácí jáb. A
sZeTz 

_bemutatba nérési eredményeit, amelyekeb halad" .és kezd" viv kr 1', és_nem Spor-
bo]- kr 1kapobb. Az áblageredmények sok ésebben a halad. viv knáI vol ak.a legjobbak.
3ár sbabísztíkaí pr báka nem végZe b, az a vé]-eményet hogy a felsorolb n d.szerekkel a
vivok pszichomoborikus képességeí ne gállapibhab k.

és o 168/
és az elíjbbíek 1s azok' /R = o'89 ée 0,76/, az ered.oények k z bt ko:rre1áci kat szálított.

Dr. Nagvkátd-í Csaba iiléselncjk el adása; ''Viv k folyamabos és pi]_lanabn:ri percep-....- z i 4sgas szinbi.i edze 
.ciÓ,já]ra z, i Tasas sz*+b}. e,d.zgttFégí= 4lIapojban''. Kiemelbe,. hory a

p=fiat-:er_."' ercepci /észlelés/.pSZaCIIOJ-OBaaa SZaOal-\rOZatl /pS'/JL(]II{JIE6tlJaUTO/ J- ull tJub rd.I.tub aeltlti d Psr'\,uPU-t-u / ctr-Fe1téteieábe, hogy a_ vívásban egy folyamabos és egy píllana nyí percepci s mechanizmus
miikrjr1rigár",l vÁrr sziit<sé E - A tlízon-'itáshoz három noaetl_f e1ac_abob konstruáIt a Sákovíbsmrikod_ésére varr sáiikség. A bízoáyitáshoz három nod.éj-I_fe1a<]_abob konstruáIt a Sákovíbs á1-
bai ísmertetett mtiszeíen. és ezb"mér e 28. vílágbainokságra késziil magyar vív n. Ezen-bai ísmertetett mtiszeien, és ezb-mér e 28, vílágbajnokságra késziil magyar vív n. Ezen-
kÍviil mérbe a figyelem berjed.elmé és a s abikus bremor /kézreszkebést percenkénb/,
ameIyek eg.y eI bbí munka nyomán a pillanabnyi és a folyamabos percepci tényez i kozameIyek egy er(jbbí munka nyornán a pillanabnyi és a folyamab9s percepc}9 té?yg7 i kozé
ker.l"iitek. Miután az uj három felad-ab negbizhat nak bizonyulb /R = o1699 0'lo és 0'6
ás A7, el bbi ek is az,ok- /R _ o.89 és o.?6/. az eredménwek kcjzott korreláci kat számíb
As egytitbhab k alapján a szerkeszbebÜ nod.e]-]-felad-a ok égyike /reakcj- gyorsaság/ a
pí1láhabnyi percepciohoz vo1b s.orolhab , a másik /reakci.o kív.1.rása,/ a fo1yamab9q per-
cepcÍ hoz, Vésiil- a barmad-ik /bemp reakci. / az eL' z ktol ktilonáIl ' 

j percepci s
me-chanÍzmusb mubabobb. Ez a feIac1áü egy kcjrben fub f énypontnak megadobt ponbban és
megad.otb íd_ alabbi megálJ.itásáb jelen ébbe. Tehá a pengemoz5ás és a ta1áIabí rés a<1obt
icl n betiiIi koord"inálásáb mod.el]-eábe. A vivásban alkalmazobb benp reakcí k beháb esy
kiilonáll percepci -fornát ígényelnek.

Az tiléseInok a pszichol giai bénáju el ad-ásokab rigy cisszegezte, hogy azok sz,o-
roSan kapcso1 d.nak az orvosbud-onányí e1 ad-ásokhoz, kiilcjncjsen a pszichofíziol giaÍ té-
nákhoz. *Iényegesnek barbobba, ho$1 az elhangzobb el ad.ások mind. kisérletes mérésekr l
sz lbak és a- szetzok vizsgáIabaiknáI objekbiv m d.szerekeb alkalmaz ak. Pszicho] siai
szempontb 1 a moborícitás és percepcí volb aZ el adások b mája. lemQ_nyéb fejezbe kf'
hogy a kozolb eredményekeb níe-I bb áIkalmazni fogják a vívás gyakorlabában.

nl' 'lteByF+l+i =CsPba és -pgrsár =Jozsef 
eI ad-ásával f ejez d-ci b be a konf erenc1a.

''Vívkffi\iáTátzÜasana1cuapaszt"ririmaaIap.ián''..cí9ii-énájukbanf ui. ,L2:*,? g_Tg:.yio

A ped-ag giai és ed.zéselméIeti el ad.ások i.iléselnoke' dr Nád.orí LászL!' a bíol giaÍ
.,oÍ<t<aáaíaátusa.&KubabIrrbézebigazgabiavo1t.ffihangzobb hangzo b tburlományok kand.idábusa1 & Kubab Inbézeb i8azgab ja voIt.

el e1 aáás. Dr. Eibe! Obb ,/trttagyarorszag,/ kandídátus a ''vj-v k testalkaba'' cinltrel
szá.loolt be xutáEáífiE6I]--Testa1káton tulájdonképpen a rootf6T gi-i-ái-áIEa-E 

_E-7Etí, 
arne1y

egyaJ.ant tarbalmaz sziileEert adotEságokat és kiirnyezel i adaptáci t. Bár a legkiitcinbciz bb
tééoalkacu viv kb 1 feLtek m'á T ba.jnokok' azérb a lnélyrehat ancropornetriai elexozéseknek
fonLo6 sZerepe fenet a kiválaozLásban és az edzésn dszerek me Bvá_[ asztás ában is. Áz
e1(,odo tjsszesen 1o7 Vivot nért neg é5 a sokIÉtii adatokat fegJrvernenelké nt hasonlitotta
ssze. Ezeket Tész1e esen .ielleneate. Áz ad'atok aIapjén ezenkiviil soBatotipusokba

,/endoBorf ' me6onolf és ektoiorf,/ sorolta a viv kab. llindoniitt a kaizéptípus /mezomorÍ/
doeinált'' a.Bely az iznosságukat jelezte. Dr. Íiben ott ezuÜán 1snertette a v1v n k
te6tatkatí jeJ1eroz it, 6 t adaraikat ugynevezett nornál komponensekre is boDcotta!
I. a ''nagysá8" ' II. az átla8os tesLalkabt l val e1térés' robusztícitá ' és a ÍÍI.
násooJasos'roéretek' az iznossáB egyiitthat ja. Ezen az uton a Byakor1at száElá;ca is hasz-
los kijvetkezbebéseket lehet a szer z szerÍr] fevoDl3i.

Dr. ÁtadáT. Kogrer edzé sn dsz ert aní problénákaE táIgyalb ''Á n9toIjEYs v+y+9La-...
nulásí EéE7EéE--íe_s-áz E.-íallek- sszefiiggése az afapviv technika efsg.iáti asaoal( dan_a!1].a] avat"
:
;;;,h.;a:;--";' átiata t<ons truÁit-.ot oritis téÉztsorozátbal /batterIa,/. Hat pr bát á11í-
;;;;";;;; 

" ' 
'';áii"ár 

"eÁ""nájtalÁt }o seId'iiL viv }ányon poncozták.. UgyancÉak pontoztáL
á" i á""ii-iárt""n"íiiái aÁ"'i"o" alapte hnikát. A teszt-battéria ere lényeinek-sorrend j e
é" 

_ 

á--r.i.'o alaptechlika "o""áoaj"_[oiot 
i korreláci t szálitott' ?ne1y R'='o'6}_ s egyiitt_

nár, t 
""éa.o," "'.v 

ezet:t,. Íz náiánátliairug jelent ijsszefit gés. 1gy á pr basorozat alkaf-
nas a vivástairulásí készsé6 kínutatásár4.

* _U*__y' _,_

'sv_téxTntix, ilÍnt . hágyon sszebeb-t vív í alkalmasság szenzonoboros és szomabikus
ténvez ít.

érd_ek]- d.és me11ebb Iezaj1 1 ínterd.iszcip1ínáris je1legii [B bud.onányorA nagy érd_elclÓd.es
ncíáiát d.r. Nád.orí

tényez ib.
konferencíáj á LészL tiléseIncjk zárba be.



$ypu$s [oltán kÍinyve a magyar vívásrÚl

A magyar viv -irod.alom nem volb - ma sem az - na8yon^ ernékeny. -Lzokr. akik gond'-

d.a1, szerete te1 gyii!bÍk 
"-Áuum,*kákab 

ci.ápon*- ta, sz:-áie fétkézen iregszámolhabják a

nem.kcjzve lenii} szákirod_"ro*tá ,'ás(, *ti""xáti--várouan'-az u ols években sok Írás jelenb
meg az egyes r;6;;ár;5" 1'-áz-oatátásr Í,_ a bechnikáror vaex airog:y nénelyek nevezni
szerebik, a ,,method.orogiárá1'';_-Á_ xo"y" r.- j avát +É'9 r_e, an[olra_is lef oíaÍtobÜák. MÍnd-

ezen miivek ped.ag 8iai 3ereni ségtiár.-_ei" u-uuái*abeIieknek, eIs sorban az ed-z knek vannank

szátwa.

;uzérb is iid.vozo1jiik k-Íjlonos orommeI Syposs Zolbán Ino9! megj'etenb.konyvé , merb a

vívásr 1 ,'u'"iáx*h;;;áEito"ii sz l, ' de a rragyilozonség ércekl d-éséie ís josgu1 számibhat'
A sz erz szín[" "áy_ ''6"i'-1ii 

-íásátn"ss'áe 
"ái i-d.ézí ie1 a Taq{qr.vivás legérd"enesebb'

fegjellegze esebb álakjulb; "-;T;""-i8"Íeneté:nek 
vonz ..epÍz á;ai . - A ''Villan Pengékl'

szép, vítágos mag:yar nyelvárr rnegirb_ m'Íi, ami i<iilonleges or6met ézerez az olvas nak'
Nwelvérrek és sbílusárrak k;í;i* ;3g; ul_z,irrji ;a, hogy-egy na$I niive1L-sé5ii ir sz faI me8r

;fi-:;;i|]t"ib-;p;;tJa;; a_vivást] "gy 'o[""ápb-szíÍ.tré" 
eroeIi. Nem koznapí zsurnalísz-

Ík""Syp;=; i"á-uu, i.,u""o_, Í-ínon-, Ion ."crs_eészék láncolaba, mrivészien szerkesztetb karco_
1abok, ame1yek egy piJ-rurráür*'"E' u''"r*á"ár., mind_ig. u _ba"s{.ponbos ismeretére támasz_

kod.nak, és rrg:yanakkor usyrJjlá i"ooár'i náttért mutábnak. -BiZuos i-zl.ésseI váIasztobb
íd-ézetek színássé beszíÉ- "I"ásvu=-rná""or<"t, 

kétségkivril mind.en vÍv - minden sP9{ -
sZere t - kíváncsian f orgab ja majd- a xonyvet_r. anel} á]_baIános ismeretp+_t gyarapiüja.
Á ftabalox meáisn""tea''e oíy."-ii:voroxu!' "Éíx''"x" 

csak hírét hallhabbák' az cjregek

;"a'á meghatoEÉái' aÍix at isií t a régi f egyverbarátságok szép ráib.

A k nyv olvasásakor nemcsak a pengék vÍllanlak fel emlékezeb'{nkbe1r.L_rangm azoknak
a szelleme ís, akíknek a kezében u pb"g{}: 1 q-y T+mek sorozabáb_ jelen ebbék._ Es meny-

nyi szomoru Sor*! Milye" a'il'"" á"liot<"itizooíÍ. Petsc}rlrue|l Garail_ Ters yárrszky nevéhez,
fi{í":í"tiá ii""un hurryb ur'ÉJ6oF 

' _PítÍ;r-cyurxa, T .bh Pebar'. Pebschauert'meg5yi:lkolják
a fasj-s zták' 

'ná"ut-,,anázky 
'uto"uár_éseb 

áro "átáj t<uuou a feIrobbant hid-r I véAz a Dunába,
PÍllerb a roncso1 -k r d.onTi';-ii"u"' lott Pét9íb !8l végzet9s.8épkocsigázo1ás rabolja
el az é1 k "o"áo 

t. Szornyli ri=t", ánelynek fájdahás bárbalrnáL nem eny|ibí senmi. De

cjrtilní lehet annak - és ít!7errkor Syposs "tolla iá viclámabban villan -r.amikor a ma ís
i. ;tii.k-éIa cá"árri"r', roviics, rar!áti és a bobbiek d.ícs ségér l beszél.

RÍbka megeievenÍb erejii megenléi<ez s eZ a lconyv a ma lyar,vivásr l' és'.voIta-
képpen a asyar"éieb, . ousyái tor'Eéne1em_ e8y jelenb s szakaszar l. Mínd-en miivelf
olvas usy foája- reterrni SJpoPg_EoT.y'9Ül noáí.""1991 _l"!r szépeb, banulságosat budoib
meg a magyar Eiortr t, a níitbéli éb jelenkoii világunkr J.

Dr. Hajdu János

INNEN.ONNAN
gj szakedz k

A Tesbneve1ésí F(jískola Igazgab sága érbesitebte szcjvei;ségtinket, hogy foly év
j'i.nÍusában a% alanb f e]-sorolt spor társak szereztek szaked"z i képesítést:

ar/

b./

Nésyéyee- leyez9 lcepzqlqli

E4rqpév 99 _lgpp gl!_ ! eg g eqq94i

Aor LászL
D . Mend-elényí Tamásné
Re j t lid"ík
Zaránd.í Csaba
Zsombor Károly

Demény LászL
Erd_ei Péber
Fellegi Ild.Ík
Kaíser Lász1
KeJ_emen PeÜer
ifj. Muraí Anbal
Nagy Ántal Csaba
Nébald Rudolf
Pab cs Béta
Peb Lászl-o
Sa]amon Gábor
Solti Antal
Varr 0szkár

Szeged-
Br"r<lapesb
Bud-ap es t
Bud-ap es b
Bud.apesb

tsud-apesb
Bud,ap es b
l3ud-apes f;

Budapes b
Bu.d.apes
Bud-apesb
Es zbergom
Bud-ape s t
Mísi<o1c
Bud.apesb
Budapesb
Bud.apesb
Szeged-

Az uj edz looek hivatásuk vég_
zésébez J6 e{t és egészséget,
tanitványainak pedÍg sportsíke re-
ket kÍván

r VIVO HIRADO
szerkeszt sége



A ilFB kardozokrendet tgrgmtetÍ a nemet kÍizÍitl

A haza1 pásbokon 1gen gyakor1 vend.é6ek voltak az NSZK kard.vÍv Í, 1gy né1tán
fel íinésb kelbebt' hogy a bud.apesbí világbajnokságon a kard. egyén1 számáb 1 és a csapat-
bajnokság 1/ csapaÜa k zii]- hiányoztak a nyugab-német sz1nek képvise1 1. Vajon ni vo]_b
ennek az e]marad.ásnak az oka ? Hiszen az NSZK kard.viv í az id.én mind.en jelentékenyebb
kardversenyen képvise1te tték magukat.

' Á váJaszÜ mos kaptuk B 8l a.nikor kez'trnkbe kertilb a Deutscher FechÜer Bund. hi-
vabatos sz cscjve' a SPORTFECHTEN f . éví jir}1usi lzéma.

Ámint Díeber tr}.ánger ale]_ncjk nyílabkozaüáb ]_ megbud.buk' a kard.viv k ed.d.ig1
eredménybe}en szereplése nyomán a DFB visszavonba a kard.vÍv k részvébeIéb a bud.aposbí
vílásbajnokságon, ugy az egyéní, mint a csapabszámban, mondván, ''ho8y a DFB nem ubazil
si egyestileb ft.

De ennél az elhatározásánál nég boVább j-s menb, mert Enyedí Sie6fried. szcivebségi
vez,eE edz b az év végével felmenti megbizása a]- 1*

Enyed.Í L9?L. január 1. ba bcilbÍ be a szove ségi ed'z szerepéb a kardv1v k kcj-
zobt, és akkor azb igérbe' hogy a nyugab-némeb kard.vívás sz1nvonalát a v1lág élvona]_ába
fosja feleme]-nÍ. ILz e]_ e]t 4l/2 év alatt ez nemigen sikeriilb, és a DFB vezet sége
kozcjbb már nj_ncs senk11 ak1 Enye i igérebében a kozel jciv ben még renényked.ik.

Fánger sajnálabbal áIlapílja +es, losy-a? e]m lb évadban a nyuga -némeb kardviv kkcjztiI senk1 "9' 
j"!-g!! -e8l osztáLyoz _t<aravíáaalon a kcizépd.c;nuouál CSak nind.ossze hárman

a-negyed-d- nb be. Ki.ilcjnben 1s ? ji:lenlegí csapatbal legf"ij"ou ásí jnrr. he1yhez 1ehebnee1jubn:! , e7lrt p_eeig_nem volb éráemes Bud.apestre ]rtildeáí a"kardoi x'tl_- -;í;dnénv-
telenség 9!qt, abb3n^l4tjq' h.ogy a.kard.viv L keveseb edzer_rg[* Á J 

' 
uán ,iJaou-xo""t.r-

Tényeket áIlibanak fel részi.ibér é9 b.a ezeknek a kclveteJményer<neÉ a kard.vív k najd. meg-feleln_ek'_ részbveheÜnek az L9?'6.-évÍ rnonbreali olinp1rín. l, kárav1v r<náx iÁ ne-kel]lábníuk'-}os{ csak kemény mrrnkával és íntenzív ed.zés'se] lehet érvonaíueíi t.rJesi, mé-nyekeb elérni.
Ezért marad.b el Bud.apesben a j 1 ismerb Convenbs, Sbratmann' Hoehne és F1b insb ]á1} csapaÜ részvébeIe.

FérfÍ b r: 41 índ.ul ' ].,/ Jurka Joros]av
2./ NoeL Chrisbian
1r/ Denj-sov Ylad.lnir
4. / Behr MabhÍas

t 5,/ lons Ed.uard.
6./ Soumagne

Á magyar szinek képv1se1í5;e Sonod.1 lajos volb. Az els ford.u]- hab elIenfelébnind le6y zte, d.e ubo1s ellenfelével vaJ- kcizd.elen kcjzben fegyverfog kezének m'ubat -ujja s rii]_éstl fájd.g|m_as h z d.ásb szenved.etb* Versenyzési keáVére Jéllenz , hosy - uar
y}Pg??+9pést javaso}bak részére - bovább 1s vívn_i aÍ<arb. Igy is Úorténb. T ;év hozzá-
kcib bbék a kezélnez és Í8y vív a végíg a násod.1k ford.ul t. A násod.ík fordul ban is Í8enj 1 vivobt. Legy zbe Jrirkáb1 á V TSeny kés bbi' gy zbesét, az amer1kai Nonnat, va]_aáinta kanad-aí Conydob és a finn Hurméb.- Egyed.iil az aneríkái Mihaan-b ] szenved-ebt vere-
pégg!_ ZiJ-re,"- PÉ"{t iij. iic;zuen e*y+=E"uJaágqá.b--é;_oÜ;* ""o"-}aJauíilí voii'r., nogy
bovább nem tud-obb vivni. Á 16-os kieéésí ford.u]_ ban már'nen ind.uIb] 1gy bízenha oaiÉinak r'angsoroIták.

N í b rt 52 índ-ul ,

,,Montreal'7 " olimpiai probaverseny
TCH 4 By.FRÁ 1 8y.URS 2 By. L9/Zo bal.
RFA 2 gJ. 22/22 bal.
CUB 2 gy. 2)/2o bal.
BEL 2 By. 21/L9 bal.

l.f KnÍa1ey? 01ga URS 5 8y.2,/. Rejb lld"lk HoN 4 sv.
!./. \o tíguez Margaríba cUB 1 si.
4.,/. Kindel-an Marlena CUB Z Sy.l./ Sld.orova Valenbina {IRS 1 g;'.
6./ Bor1hs Michelíne BEI., 0 8j'.

Rejb -! qv 
"91me.me]-lebt 

csak Kníazevát l szenved.ett 2zJ arányu vereségeb.
$asyqr részr l ind.ulb nég B bís lld.Ík 1s, bejubot a leg;obb-16 :x. Lé és a kíesés1tistán a 10. ran8számob kapta. Ellenfe]ét l' á tctt naczovát l azonban vereséget szen-
ved.eÜ , 9p a Yi8gg_zágon is hasonl sors érber 4 Szovjeb Síd.orova révén. Igy Éíesebt ésnen jubott a d.cjn be.
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Kard.: 42 1nd.ul ,

Párbai b rl

Nazlymov Vladinír
Wesbbrooke Peber
Mar b Péber
La Torre FrancÍsco
Orban AIex
Aposble Paul

URS 4 gy.
ÁME 1 8y.
IION U By.CUB 2 By,
ÁME 2 8Y,ÁME } gy.

LB/?2 bal-.
22/LB bal.

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

Mar b Pébernek nem jelenbebb akad.ályt a d.cjnt beju ás. A másod.ik ford.ul ban má'r
ta1áIkozobb Nazlymowa}' éF 5i'! arán;ru gy Lelme arabott az ujd.onsiiIb világbajnok fele bb.Gy zel-méb negismébelbe a dcint ben isl d_e-utána vereségeb szenied.ebb az aneiit<ái Wesb-brooke-t L..??5 és a kubaí De La Torre-t l Lz5 arányban, igy taláiabarárrnya} a harnad.ikhelyre kenil-b.

I

I

l

I

I

I

I

oszbrics 8yen e kezd.és ubán fokozabosan e6yre jobb vívásba Iend_iilb, és a d.ont b,.ijubása lem volt kébsé5es. Az els ford.ul ban 18y. és 2 vereségge}, a másoilíkban 4 i!y.1 veresé88e1 jubotb a kÍesésí bábIázatra. Ibb 4-és rangszámmal els 'eilenfele a kana,1áÍ
W9og L9sler voIb, akinek vissaaYágobt a másod.Ík ford.ul ban arabo b gy zeJ-méér . U ána
még gy zott a fr-ancia Boisse PhÍlippe fcj]-obt és nárís a d.onÜ be juboEt. A donb ben efv
veresé6.et-Puenved-ebb a kubai SuareZ-b l, Lukonskj_b er s kiizdelem"ubán rigy a poole_bail']"
minb a'holbversenyben biz osan ver e.

Tábor Isbván

A NemnetkÍini VÍvn $ziiYetsgg illektromos

Találatielugsi Binotts aga kikíildlitteinek ielÍ}ntgst!

Tecbnika i berendez ések

Az olimpiai Csarnok és a Korcsarnok technikai berendezéseÍ áItalában é-q osszessé*
gtikben k1fogá-stalan ok voltak.

Pa-qtok

Az elemekb I késziilt és szélein Iejt kkeI e}Iátott pástok eIektromos vezet képel-,;iéí:
szempontjáb t ís k1fogástaLanok voltak. Á f pá-st Jo cn magas, 2r5a m széLes voi1;,
két végén lejt s kífut vaL. A dupla fémsz nyeg biztositotta, hory a ciont k aIatt
pást javita*q cétjáb I ne]n keIlett leáIInÍ.

Dobok

l1 Índul ' L:|. T"t "::íi"i:i. 
Tsbván 

fiBÜ i E{.,-:l Er,x:"*+*8"" ffiil 3 rr{: 32i# i31.
5'./. Pes }ry Paul ÁME 2 8y. 22/tB tal.
6.,/ Rosen"Kaj S\rE O áí:

Á lapos dobok meghÍbá"oq+í aránya 9IÉe. m9ga9 volt, dg a kíelégítta1ék-dob a foIyámatos Iebonyoritást r netBvé i"tt". l pást-végekenkett s dobnegoIdás lehet vé tette, trogy a ver-qenyz k r<iprouaihassáka cscjrték el tt, de sajnos, elég Éeveá n éltek e-zzeL a ienetoséggel

Tal{la tieIz gépek

mennyÍ=- égli tar*
elhe Iyez e tt

.f 
eL.s z ereI és likc;t

Á verseny egyetlen géphiba néIkril bonyol dott Ie. Á számokka1 megoIdott eIektromoseredményjeLz kiváI voIt.

Id mérési

I

I

i

I

I

I

i

i

I

i

Az eLektroníku's id mér berendezések századma*qodperc pontosságga I mLikodtek, és tel-qu"9!..kl" Iégitették a koveteInrényer<etl -
Az íd méré'q-seI kapcsolatban felmériil két.9F9nÉoy, Pety a7, id letelteveI reklaná-c1 ra adott okot. -Ezek 

negoldá**á-rá ,r--áiábbi-Fí;-.í;;okat tessz iik:
1" ÁutomatÍku-qan Yagr az íd mér áttaI kíkapc-ooíni a gépet az id leteltével.E-qetIeg f ényje1zéisel ís f igyeImeztetni á 

-zsLiriern8r.8i-"'_iáB 
lete1tére, nett

;"}$5'#}';3r3"*'3E 
"'*3;:":oÉéz 

or nem na rtnal l-r.ur,io,;*"o 
-u_áánt ;é;kar *il"o,
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2. SzabáIyozni azt az eselet, anlkor az Íd mér barnilyen ok.,miatt- kés bb- áI1Ítja
;;g";;" ;ai ;; -uÍ;.;[- rt[11i 1tt vezénys za.va után. Mí a te end az elncjk véIenénye
szárÍnti hátraIév id veI?

FeeyverhíteIes1 tés

A hlteIesitéshez rendelkezésre bocsájtott szemé}rze9 kepzettsége és szoIgaIma rend-
kivti1t vott és ezért a feryverhitelesités k1foga-staIanul zajIott Ie.
Sajnos, a statÍsztika ereí!énye.még igy ig ie"! optimistar.mert sok felszerelést a

;'íí"ai"áro r,1áoyo*ságok miatt át áem-vettek' és ezek mérr javitva kerliltek hitele-
s itésre .
FeI kell hivni a figyelmet arra, hogy q9k nenSet csak a verseny el tti napon, s t
rákbao "áj" át felEáerelését és igy t}rlerheIlk a hite}esitést végz ket"

Javasotni_Éet1 a hiteIesítésre átaááat felszerelés mennyíségének további cscjkken-
ését a kés njov k esetében.

tr'elttin hÍbák voltak

- a t rtestvezetékek 8O %-áaáI az j krokodllcsÍpesz h1ánya,
- a to"ot je}ent -c rés zénéL a -szÍgetelés bÍbás volta.

A fe.ivédek eIIen rzése

Sajná}atos m don a fejvédek negyedrészét keIIett vi-qszautasitani,.rész!9l az, oIdaI-

"o 
terv sÍ"áe" ellenáitasa, réE}uen a fejvéd borlta*qának nyomoluségos áIlapota

míatt.
Ezek a tapasztalatok azt muta!ják' Egry 9 tgjvédek ellen rzését folytatni keII és
erre a ;ov nen még nagyobb s rlyt keII fektetn1'

Á kardpengék haj 1ékonysága

Az L9?5. éví nlzzai kongresszug dcjntése érteImében kb. 66 db kardpengét' TéI_tiink.meg
ÉrironirÍ;z m ds zerekkeI.-Az err L sz L jeIentést az MVSZ kiilon f og ja elkészitenÍ.

A hiteIesitési statiszt1ka eredménye

Tr
Kard
Párbaj t r
Fe jv éd
T rtestvezeték
Fámmel Iény

Bemutatva

TOBO
,,L
786
545
540
464

Elfogadva

964
22L
5r0
4t0
5L1
19B Székely T1bor' Guittet Jacques

a FIE Elektromos TaláIatj eLz
Bizottság tagjaí

A hudapgsti világbainokságuk llT-slgmmgl
Evenként so.r.rakeri.iI hasonI beszámoI ÍmnaL osszehasonIitvar ugJ érzem, most varyok

a legnehezebb heIyzetben. Az ez évi vitágbajnokságokat - szemben sok évre visszamen én
az eL zokkel _ mi magunk rendeztik, eI készitésében és LebonyoLitásában DT_munkámon ki-
vij'I részben magam is részt vettem. NyÍlvánvaI tehát, hogy észrevételeimben az elfogult-
sá8 is befoIyásolhatja a kLiIonboz megálIapitásokat. Míndene-eetre igyekezni fogok aáonban
a:rra , hosJ ett I a ténye z toL a Iehet s égeken belril me8s zabad uI jak.

Szokásom szeIint nem szeretnék f oglaIkozni a veIs enyz i teIjesitményekkeI , m.iután
azokkaI szántaLan váItozatban, mélyrehat an foglaIkoznak, de azért is nehéz Ienne azon a
terLiIeten helytáII véleményt aLkotní, mert a vitágba jnoks ágok tartama alatt munkéun té-
nyegében nem is nagyon teszi lehet vé' hogy a velsenyeket - a dont k kivételéveI - végig_
nézhessem.

A rendezés véleményem szer int az ut bbÍ évek veIsenyeihez v i'ozonyi va a Leg jobbak
kozé tartozott' ]<1it-onoq"! a Lebonyotita'q_ gordLilékenységének figyeLembe vételéve1. EgészenminimáIís kivétetleI minden esemény az eI re meghatároáott 1d pilntokban kezd dott éá eb-'
ben kiemelked része volt a ver-eenytitkarság, valamint a krilcjnboz brígádok és a DT k -zottÍ -"zoros kapcsoLatnak. Az évek során igen sok.qzoI hangzott eI, s t-kerrilt ujságba iso}yan-krít!kg, nely -qzerint a DT késedeImes munkája okoztá az eryás vergenyszan x 6izo-
nyos for{9I inak a megadott id pontt I eltér megkezdését. FelhásznáIom moit az aLkalmat,
hogy err L a kérdésr l Ís beszéIjek, mert az ez évi lebonyolitásnáI ezek az enlitett ké-'sések elmaradtak, u 9T.os-qzetéte!e lényegében a sok_ évihei hasonI volt, tehát nem naryonvaL színti, hogy munkájának min sége váItozbtt neg ílyen nagy mértékben.'
t4



vé1eme!_yem szeTint egy nasr veIseny ]eoonyoIítá:ána'< e1s rendii e1 feiLéte1e' bogy a

'"",i.;;;ájá;".-11iiiÚnosen 
ptájg íver."oyL'ukarság, gJors és sszehapgo1! munkáva] hizto-

; i;;; 
_;;;;;á'6o-v"[ ;.."iarrítácát, az" index-ezá ok k'szá-oíLa*"ác' az ezek.a1apján ttjrté-

.á"iá"iá""_'"*áíu;í"*ab; majd a csoportok cjstzeál]itása szeIint a..jegyz k nyve< és a
iá"i-its iá"ái![ e1Lé.zítéééb.-Ez a nuáka az, a1e]y jbL Budapesten diint en segítctte a D-
íJ"áaiát-e" i*v iu"ouiaitutte az egyet ford 1 k k z tti indokoIa]'Ia! szii!eteket.Másho1
i á"'aálJi t-i i Í'aÉuá.i n or.i fuor. oo a regi'uu esetben a rendez ország Iesz_ér I oi ztosi!ott
io_"iáiriiáoor.-ffip"É"t"ráEL"o"aea -"vugJ 1gen sok esetben eIégceIen Ie1ke.edése - foryta!
;;_; i;i;;f";"iv lebonyolitáíi ou6da* na!yrészet a -DT.Á.rJ!é] en e] végeznj .ég ez r:ermé-
;;";;;;_;;;;1-"z áráa'"eoovet jar' bogJ á'répztvev k és a k z Ú.ég meeéIzik a jeleEt sen
lasEabb f oLyana to1t.

vis za]'éIve a budapeeti világbajnokeáBokra' isÍnételteB !0eBá1Iapithat , hogy a k zre-
.iitoaá_t^*uáteitéIme és iunkaszereEet negt<6nnyíietle a lebonyoIii'ás egész fo1yanatát és

á"-"".i""téít-iáiáo l"t"re érezhet kisebb hiáDyosságok mar nem routai]koztak meg a klviil-
á11 k íe1é.

Ámi a vereeEyek sz1nhelyén saj!o-s' i8en_8ok r'ehézséBet okozott'_az az id járás1 vi_

"'oo"of^gy"to"Iáiiiug 
Éenye-"t"avéré tiézoÍgátta'tott léteaitmé!]y-konp1exum vo1t' ani val -

iá"-áá'- F""ii]tl néÁ éi otl"or a noalern kijv etéIm élyekne k. Áz e1 d nt k szilhelJre' az oliÚpiai
c;;";"k á-p*"ton E1helyezése és tecb!1kal felszéreléee szenpoEtjáb 1 i'nden !eá1is8Ú ki-
iéL."t'i]to iÁénvner negíele1b és erro1 cPak a ]ehet jeg!8BJobD e1ÍsoeÍé:se1 let]et nyi-
L"tr"""l. Ei a_vétenéiy a1akult ki a k]lltjldiek k z Lt is. Ezze1 szemben a h seg .id E-
Ééni éivis"rh"tetle! vo1t' A viv terembe! az á1Iand sze11 ztetés valaruelyest eni/hitette
á-ilét.áétl -á_i"iuán á sze11 zés Bélklill rounkahelyiségek h nérséklete szilte báImilyen kiiI-
s h Eérséklet nellett tijÍhetetleniil ns8as vo1t.

- Ezt a p!oblénát azért ís fe1 kellett vetnem, ert a na8yaÍ sport_neo]zebkijzi tekin-
lélvéná< sainos. inen sokab !ud áttaaI ez o kijriil0ény' na nen ne8_[eleld Icte:j LDélJl.{t]cn
Éáti vi1ágvérseriyeÉet lebonyoLitanunk ' axkor, emikor nálrrnk sokka1 alacÍonyabo sp'ol'L-
kulturáiu-or8zág kban " leAfoodelnebb igénJeaeb kie1egiÜ ' or 'á"i "edebt .poÍ-c.1Tnokol:
áirnaL ienoerteíésre, anelÍekuen terméázetszeriileg bizlosilo!t a levego konoicií)E"'o be-
IeÉdezég 1s. SzerencÁére nost rn á_r k zeledik az a piIIanat, Úikor a tér1/ezeti nag']/.spoÍt_

""á'nor. 
ueg"u uegépii1 és reméljiik' hogy egyben i8ázi ottLront fo8 nyujtani a kivál k -

Iiilmér]yek É z tt ÚéB!endezhet vív versenyeknek is.
Á versenyek légk re velemélyeE szeIint az utoIs évek 1'_il+ba jnok-"ágainoz viszo-

nwitva soorts'zerijbb-vol!. Kevesebb vo1L a cs nya jelelet' ce kkenL az vások száLna .'
míntba kévesebb bundázásr 1 érkezebb vo1Ea je]zés. Szeretnén azt reí)él!i' hogy m.-ginduLt
esv o1v8n foIYanat. anely az e}mult ld szak6aD már kaEasztrofálisan spoÍtszerÜL'lcn lég-
t8iu t"vis"zabe1é írdrr1 gy olyan sportszel.trem fe1é' abol az e!edEények isztee'.é8es ki.iz-
de1r0ek utá!' sportbatáti agatartás keletében aIaku1Bak ki.

Szeretnén ÍenélEi' hogy r videeen az edz'oL d !E t bbsé8e valoben sportszer'J oaga-
tsrtáara fogja leve1!i'versényzoit és negéIti azt a jelenleg feI ne4 isl0ert. téByt' hogy
a versenvz É-elednénTesEéEét ielenb 6en megn velí az, ha az edz ne0 csatIakoz1k a v.I_
senvz b i a veIse4Ybír i iterétet< á1land kritizálásában, haneo oban ta1álatok e1 készi-
tésére és végrehajta-qáJa ijszt nzi' neIyeket a sokszor legko!rektebben ' de !]eÚ r0i!den

esetben 1e8jobb/foÍmájában biráskod zsijrie]n k r.iEden bi zonyla]ansá8Í érzés néIkJazoEla1 negité1. TgeE sok energíát veszLt az álland a!' rettabáto, ioEg"ikáá,j ií]o'u.rut,hogy oegvá1toztathatatIao ité1étek e1]en vitaLkozik' abelyett' n gy 
"'oiiáiioááFj tech-rÍkfua vo!atkoz taoasz!slalokat nagában teszLirno, érte'i.:iná'á"otli á'-"lJi"l"t, "'"-lyeket z 8dott zs|iriel! k rendszer sen maexeJi iier es tonceniiájna_u Iouáir.,." oa:a-lalÍa.

',,'- -!Í9I"|9:9" k r ijInény vo1t IésziinKIe' bogy a oagJar véIsenJbiráknak veg:e .eheLose-
-g:: :I +-':L ':T:g::.:: l-Ly:! DagJ/ vÍ1ágverselyen biráskodni..MÜk désiikkeL áJcá1áoosságbanneg voIt3k elégedve és joEébányuk s záoá.:ra igen fonLos I'JbiEszerzest iáreoieir, eZ 3 mLnka'!21i-iy:y!?-.!l ! lÉPy9 is, hogy a jiiv beá már ninb l..;i.;Úb-;;;.;oy iiJi"u"ru'n""yeszl ez egyea DemzetkÓzi veIsenyek-o!' aho1 ezek ,]bán bizoÚyátra t<onnye uen'ct.:og:o;átEajd ket foEtos Eérk zések leve2etésére'

Kiiszai'ettel enlékezeE meg a Videoton szánítogépes gáIdájá!sk fáradhataclon és igen1e1ke8' Eagyértékii nunkáirár L,.amel1yel-neg lryen"narrat_taouÍ o"í=" 
"nJ"éá"[ár;rmenyekki'ziitt ís jeleDt sen hoziájáJ 1oék 'virag6a;n"okiagok 8ike;éhe;. ;ki;_;áe;; :z'oros kap-csoIetb D voltak ve1ijk. tanrii 1ehebbet aráat'a pare_iIa;'i;;i;;; É,l'á"i";o!i i'uo"'] ry"rvé6ii1.ls si6eItih tegy zoí<ik a ktire kij;ilnent"í*aíi"r-o[o)";i_i'i.i".""',jáá)séeet"L e"

P?:!:Ej'^98{:ti!9! !:li9. 9géezében-hibáb]an"u1 végigvezecni ""'"gí;; f;;á;i;3 dgszeáI-l1la_eati az eIed'élYek ki8zá-oitását és egyéb vá119Lt-felad taitat]"sz.ieine.'á .ogyu,viv társedelon nevében szlvb I ;ovo t<oszEieiiinÉei_r<ire5eznl 
".eii'u-joiiáán_tLiaoa.Lmi3;:fá"á?"':;?:;:t 

i}8ts1nas er feézitésért, .éryái_a"-vs iiÉéie éráer.at";_;;j;";; egy egész

Befejezéeii1 k zlijo a.b:9:P::ti 
'il.sbajnokságokon igen lelkes EuEkáL véHz idege!DT-t 8ok Dévsorát' akíklek ezuton is k sz netemet-feie'"f -[i l_i""áy-." iJárr,]n" ís taradha_tatlaDuI_ végzet't értékes B egi tB égiikér t.Elliikt M.Re!é Mercier ,/Eranciaorézáp-/, baqok! Giaa carIo BruBaoi /alasaország/, M._Anato1iGol1enÍtzki ,/szovjetuni ' M.Klaus-DreÉer dii"" zrtsZr7- ei 

-M.H 
; "fr";;"_;;; "'Áll?'t, i" t ,

dr. Balthazár Lajos
a DT magyar tagia
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Viffiki vogyufi mpatbaimPság $nlno[nn

Ez év junius 29_én, immár ma-q odÍ zben kertilt Szolno49o megrendezésre a vidéki v iv
u"gy"á_"uapáti,áJ"okÁág.'l ki.izdelem a SzoInok meryei Ts áitaI aLap1tott orokos vándord1j-
kupáért f olyt

Á verseny céLja _ mint azt az aLapit tevéI meghatározta - a vidéki viv sport f9j-
Iesztése, a cáapatizeIIem f okozása és á vidékí szakos ztáIyokban..mindnégy.f9eyYer f ejlesz_
io..enex uro*oáa.itasa volt. Az eryes csapatok 2_? n i és férfi t r, parbajt r és kardviv -
bo1 á1Lottak.

A versenyle a DVTK, a BVTC, a Pécsí MSC és a Szolnokí nnÁv irá-qban nevezett, m"ig a

szegeáí-É;;ias feltételesen jelezte részvéteIét. A raj-t1á! azonban csak ) csapat jeIent
;;á';-s'otnoki rvrÁv sportcsar okában, ahoI a j lebonyoIitás minden f eItéteIe adott vo}t.

Á yésztvev } csapat kormérk zést vivott, oZ alábbi eredményekke1:

SZOLNOK -:-pÉcs rr:-5
Németh rlona, dI. Nary Imre, Zímonyi 2-2, Szatmáriné, PgkgÍ GY.l BaIi, P"kaí-J. 1:I gy.
í1tetve Pusk*", szolI si xat , C'seina, Ma}atics, Kany l-1, Regéczi, Danka, Bode o gy.

SZOLNOK VESZPREM B:B találatarány 20zZL
N meth, Zimonyi 2-_2, Sza máriné, 9'9*z.,-Pakai^GY., dr.. {ury l-I,-BaLi, Pa!ai'{. 0-ry.
i]1. Tíszttart , DaÍLos 2-2, dr. Szépvo}gyí, Szentmarjai, Bodor Bea, dI. Welther I-1'
Sipos, Imreh 0 BY.
Az j_gen izgalmas taláIkoz n 1 taIáIat dontotte eI a gy zelmet.

PÉCs -- rrESZPRÉM o:6
Regéczi, Puskás, Cserna 2-2, lanka's"Jgticsr-Kany 1-}' SzoII si, Bode_0 gy.1_i}Ie ve
s'5ni'.ijui 2) Éooor, Sipos; Tmreh, nattos I_I, dr. WeIther, dr. Szépv lgyÍ, Ti-szttayt
o gy.
Igy a kupa véd je I. Szolnofi l{AV

2" Pécs1 MSc
1. BVTC

A mez nyb I kiemelkedett Németh és Zimonyi, aklk minden mérk zéstiket megnyerték.
J k voltak még: dr. Nagy Imre, Szentmarjai, DaIIos, Puskás és Cserna, akik 1_J gr' zelmet
Í:zeIezte k.

Á verseny pétdás sportszeriiséggel folyt Ie. SajnáIato-ql hogy a DVIK a Salg tarján'
a Szombathe}y'éi Szeged, ahot pedig van parbajt ryivás }*' nem vett yészt ezen a szinvo-
naIas, baráti vidéL.ci-sporttal áLkozon. Miután a kupa SzoInokon maradt' jov re a versenyt
ismét'a SzoLnoki MÁV-nák ke}1 me8Iendeznie.

Szentistvány J zsef
v id . bLz.vez .
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