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BIIDAPtrSTI VItÁGtsAJNoKSÁGRlt
Az ollmpla eI tti utoI-q VB egylészt vÍzsga az eddtg végzett munkár l, milqrészt tá_

Jékoztatást Ed r hogy bogyan tovább

Ha a VB erednényeit 1tyg.n szempontb I vizsgáljuko ury az eddíg végzett munka pozi-
tívnak n1n s,i} rl-"taIjaÍnk^dont bejutilsa révén. Ha víszont aranyérmek ézenpontjáb 1 néz-z[ik' ennek hlányában negatlv a mérLeg.

4 végzot munka teklntetében a párbajt r csapat kivéteIévet feltétIentil pozibiv az
ei'odnény' ..9" magatartás s zenpontJáb t negativnak bizonyu I - a zfu iinnepségen verseny*
z'Lnk k ziil senki sem vonult fel.

Á nlincbeni ol1npia ta nemcsak az ellenfelek-száma, de a szÍnvonal is sokat foil^_
d tt. Ury_áz egení''*ioi 

" cs"pátszámokban sok a kozet'egyenrB-|uaásu eIlenfé1."-d!U_
Ánnak dac4gl. !.gey terné'qzetesen mÍndentitt a Iegjobb eredmény eIérésére torekedtí-intc,

!iiggetlonril a céIk1tiizé-sekt It sajnos a maximunot ery-veIsenys zienban sem tudtuk eIérni"I87' ba-r a kovetelnényrendszet céIjai koztil egyedlil-a férfi t r nem tudta a t Ie várteredményt.elérnl' m1nden egyéni. számban dont ben vo1tunk é-q a tobbi feryveÍnem csapataí
dobog n ]9seztek, mégsem vagyunk eIégedet ek, mert aranyérmet egytk száhban sem tudtunk
nyelnJ_.. Márped1g kozlsmertl . Lrogy q_ magyaI kozvélemény csak az aiányérrret tekÍntí ered_
nérynek és ezt a vlv sportt l a mÍrltja alapjá'n jogosan eI ls vé,rja.

Tiibb vergenyszámbar naryon kcjzeI áIltunk az alanyh,oz, de veIsenyz ink a kri'ÚÍkusp1llanatokban szinte negbénultak a nagy akará-qtÓL.

T rviv 1nk koztil a csapatban Marton vÍv.ott Iegegyen Letesebben, és sériiléséig nagyon
J 1v1vott Sornodí 1s. Viszont az egén, ?yi j9 nellzetxi;zi szereplés'után Kovács Él csapát-ngg gye ngén vivott' d9 raJtg.klyiil-.Pap Jen és Kamuti Jen dr.- is gyengéIkedett. Áz bgye-niben vi-szont a f 1a taI Somodi dont be-jutása keLlemes m_egIepetés voÍt, é* tárgyilagosaií"megáIIapitb.atj uk, hory mlnden eIIenf e1ének komoIy probLémái jeIentett.

.Csapatunk nem tudta a tavatyi Y. hepé! elérni, az NSZK-t I vereséget szenver]ett és
n9m Jutott a !éry kozé. Ígaz, hogy SomodÍ sériilé-qe j.s h'ozzájáruIt, de Kámutii i es pápiar
tobbet várhat unk. Á ronán csapatt I elszenvedett vereség attor ré megfosztoti, hogy ázv-vl. be\rért vÍvjunk'

l{ 1 t rben B bÍs és Maros d nt beJutasa j teljesitnény és bal B btst nár táttuk
Jobbnak.1''-ba flryelembe votssziik, hogy egész évben-betegesi<edett, akkor IIr. helye íi-caéretet érdemel.

Maros Magd.a 91et9 el-q VB-jén az egyén1 dcjnt ben elfog dottan vlvott. Lagsan beér
!lp3!' 9Fl annak tdgj 9o " haza1 versen;léken ls lassan, . f ok zatosan ktizdcjtte i"Í nagátés !rs'y6nlEy a nemzetkcizÍ vers!1leken is, Viszont fana 1ku_q szotgalma és kittin ember1ádottsáea1 révén l[egvan az esélye az e&renle es továbbf ej t désr .

Csapatban a várakozásnak_megfeleI en vÍvtak..Iánya1nkr- egé.sz a dont Íg. Á negy kozéju!ásp4t 9 rendkivlil ránon s.Iengyet-cgapatot w9.zte! Ie. és á c-*apatunkkaÍ nu. e[}forma
9I ! képvÍse! r9n.q lányokat ez 'ttal ls-neg.leiték. Ugy 1tt, mint a rángyerer. eÍrenTordasl m1nden nérk zését megnyerte: '4 -qzov jetekkel vÍíott ác;nto nérx uEÉen, tet<rn{ve,bory ttt L972 !?.59Jt9 l:l YÍY9!t J }..:_'.náep{ báltuk a flataI Marost szer peltetni,'salnos azonban blába vlvott J I' á toublek- lfog oottan szelepe].]tet< és ez i!Íorye-*



szovjet gy zelnet horott. I1ceapatunk a fe]_késziilés alstt nlndent negtett a gy zelen
érdekében, naxlnáIls szorgalolua1 dol5ozott' sportszerlien éIt és neucsak az edn éseken,
de nunkahelyelkon és tanulrá.nye1kban is kltiin en belytáIltgk. SaJnos' a szovJet csapat
k1egyensulyozottabb 6s ki'izd képesebb' nlnt a mlenk.

Kardvtv lnk az eryénlben j 1 vlvtak az e16nérk zéseken, a negyedd nt b l csupán
Kornocz1 esett kl és a ktirépdiint b l né8y k<jzi.il háron versenyu nk keri.ilt dtjnt bet ilrr t'
Ged vár1 és Kovács Tanás. Itt Gerevlch PáInak nem sJ_keriilt a továbbjutás, akÍ SldJak és
Bleykowskival vtvott boltvelsely után esott kl. Ugy a kozvélenény n1nt a saJt ttibbsége'
de a szakenberek ogy réaze ls feltette a kérdést' hogy báron vet.qenya nk n1ért vorte
egynást kcjrbe a d 'nt ben. Á val sé,8 az, bogy az az eredméEy nen negbeszéIés alapján szli-
Ietettl8Z pod1g' bogy vaIak1t niért nem ugrattunk kl1 az adott k riilnények k zo t nen
volt lndokolt.

.A három mssrar koziil ugyan1s korábbl eredményei alapJán erre l.eginkább J betett
volna sz ba Mar t, ds k t hétbeI a VB e]- tt olyan sulyos derékpanaszal voltakr bogy edze-
nl is csak gyengén tudott és a VB-ra 1s Ínjekcl segltségével tudott ktáIinl. I1yen k -
rtilmények ktizijtt pedig nehéz lett vcl]_na megmagyarázni' hogy a tijbbL m1ért ne vÍvjon et_.
]-ene konolyan" Á máslk szempont, hogy a kciz pdont ben nÍndbárman oly kitrin en vlvtak,
hog a d nt ben azz,a]- mÍrdhárman dobog ra kortiItek rlolna.lTryanakkor pedlg nen kertiltek
dont be legveszéIyesebb e1lenfeIe1kt Sj_dJak' Montano és Irlnlcluc- Versenyz lnk tehát
látszl7-ag z ld urtat kap1;ak a gY, zeLenbez' SaJnos, NazJ_inov ozt non vetto tudomágul.

Kardcsapatun6 -c inár.:: jutott a negyeddcint ig, de Ítt a franc1ákkaI várat1anul n8gyon
kenény mérk zést vlvott. rga!l hogy ebben egy k1s szelepe a zslir1eIncjknek ls volt, ak1
a szurásokat sok.qzor índokoIatlanuI részesltette eI nyben, és ez versenyz 1nket teljesen
megzavarta. I)e végLiI, hs nebezen 1s n sikeri.i].t a mérk zést megnyern1.

Á dontilbejutásért isnné'b a román csapattaI nérk ztiink, an1 a rogsu emlékii gIenoble1
mérk zés rrtán kezdetben egy kis elfog dottságot okozott ve.rsenyz 1nknéI. Végii1 a zonban
Ged vár1 kltlin v1vásával ezt 1s sÍkerlilt megnyerntink.

Á dont - bax nagyon érdekes veÍ-qetryt hozott - résziinhre lgon nary csal dást ls,
mert tulajdonképpen nyert heIyze b l cs rszott k1 keziinkb l az aranyérem a mérk zés végéu
eIszenvedett nagy arányu vereg-égekkei. Bál a szwjet csapat legk1tiin bb kiizd je SldJak
nem cS1náIt ry zelnet' Naz11rrov ezzel -qzenben n1nden mérk zését kitiin taIáIataránnyal
nyerte és a Yelseny áLIa_qát csapata javara megf orditotta '

Ha a f céI nen a rendktvi.ill n don ha3tott aranyéren megszerzé-qe lett volna, akkor
csapatunk teIjesltnényét a rnrilt év1hez viszony1tva magas!a keILene értékeLn1. Az á munka,
amit január 1. ta kardoz Ink végeztek - bár mé8 sok a javltanl valÓ - már az idén meg-
mutatkozott az erednényeÍkben. Hozzájuult ezonban ehhez az, le, hogy Batizt Sándcr Mar t
Féterrei nemc-"ak edz ként, banem emberll-eg 1s foglalkozott és sz1nte kézenfogva vezette
át az olyan buktat kon mínt srilyfeleslcg, kevesebb evés, kevesebb folyadékn konolyabb
ed zé'q stb.

Á d nt bejutottakon k1viíl Gerevlcb Pálr I keIl még megernlékezni, aki a dtjut ben a
legjobban vlvott: SaJnosl náIa olyan egészségl problémák voltak au é.i folyanán, meJyek a
f e1kés ziilését er *oen bef oIyásolták. Á Sportorvos1 Intéze ben porc-sériitésre gyánako'itsk
és kéréslínkre Rerentey dr. is merylzsgáIta. Nem tudott azonban egyértelmlien porceériil st
kímuta nl, ezért azt tanág-solta n kezdJo el az edzést és pana8z esotén Úrjabb vi z-.gáIatot
fog végeznl.

párbajt r.oz' lnk sok negat1vummaL késziiltek erre a VB-re. Az elnult években nindlg
péi"ctaként enlegettiik-a paÍbajt r csapat b.ozzáálIását é.q szoIgatnát. Igaz' emeIlett voI-tak nem kÍvánatos.JqLenségek ís, Az 1dén azonban ez a r'fenegyerekeskedésli megsztintr vl-szont egzisztenc1áI1s és tanulmányJ. problénák' nem utols sorban pedÍg séri.ilések náryban
nátrá1batták a felkés z[ilés t. Ezek kcjz i.il IegsÍrlyosabb Fenyves1 dI ' Áctríles-ln szakadááa
volt. Eu t kijvet en bokasértilésl ma'i9_a 'magyaT bajnokság után teniszkcinyok, an1vel raJta
kj-vtil még Erd s Sándor és Schnltt Pát is baJl dottr

E6zlsztenc1áLisan Schnn1tt_-volt. }"gjclbbab tgénybe 'véve, 0sztricsnak ped1g az á1Iam*
vízseáJa Jelentett problénát. Ugysz lván csak Erd s sá dor vett részt rendszálesen a
SportcsarnokL k zos ed zéeeken, raJta kl.vi.it nég Kulcs ár végzett megkozel1t en J munkát.

Áz^egyén1!9o versotryz91oE vlszonylag etég j I vtvtak, Schn1t a harnad1k, Kulcsfu1
FenyvesÍ ég E;d g a 19sygq!k iordul íg Jutott. 0sztrice p9d1g nemcsak az ijtijdik fordul t,
de még a d nt t Ís elég J l abszolválta' rTI. Iett' bár vtvása alapJán akár els Ís Ie-
heteÜt volna' lra egy k1cglt bátrabban tánad.

- '.Csapatban a nyolc. \ rye Ju-tásért a na nég krlnnyii etlenféInek szánlt japán csapa tainérk ztlink' és a négy kozé Jutásért neg1nt a ronánok voltak az ellenfelernr. rtt a CBa-
Pat kérésére a tervenett tÍulcsár helyett Scirnltt állt be, ak1 egy nagy adag novooaln
1rj:EptQt.B"golt a 9griikéuel hcay..a feryvert kezelni tud;a. Megiep ái j r-vtvot 1 s t adont beJutásért a svédek ellen Ís volt a regJgbb. Ez azonban nen-volt_alág a w' zelen-
b'ez, PeI _nagyarárr7[: 8t3-as veresége -szenvedgtint, I5r a III. helyért vtvt nk a*-ozovJet
csapatot ftiIén_yesen Lagr z sváJclak ollerl ak1k vlszont t liink ra-ptan kl tgen naw kii-
Icinbs égge 1.
o
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tr'érfí t rben a francia. és szovjet csap9tlq1 szemben technÍkal-Iag 1-q Ie varyunk ma-radva- EIs rendui feladat tehát, hogy ezt a kiilcjnb-séget ledolgozzuk. íot<étetesít"ni keIla védéselnket,.a begryeI o"}9. ind1tást, a kéz*Iáb k ord1nácr 3at és a xéznyujte-;"át'-íi-let leg a *z,ur á^s oknál a cs ukl r ogz ltés ét.
N i t rbon technlkaJ-Lag e8yenIanguak-vagyunk a szovjet és ronán ctapatta1, de kiízd *képességben ez a..szovjet csapat er sebb" Ttt-is van tebáÍ jav1tani oui .'rryán'eLs sorban

9 hegy h9lyle l:l,ir -beídegzett dobáIa-q a. Kardban a kéztecb.nítánx j - krilonosen ami azcjsszetett akcí k végrebajtásat 111etl -' de javitaní keII a lábt chnÍkát os-artáIábanj9!llo. meg.kel1 tanulni védekezni. K1 keI! do1gozní a kiizdeLem taktíkáját' u-É"ii ;-lu-IáIatok utání sorshrlzás eseténl.meg k9tI tanutnÍ a vonaIban á1I penge"etÍení magatar-tá."t és gyakorolnt kell a támaá péngét elkapni szándékoz e|r"orbrrér sr"*beni íivást.
Párbajt rben ismét vÍs-qza keI1 térn! arra a tervszer[i é-q kemény edzésmunkára, amlta csapat a korábbt években végzet .
Az eLkezdett rj"ton tovább haLadva a munka mennyiségét tovább keII fokozní minden té_Ien.' és_ninQn9ron-fegyverben m9s E"l1 vaI sÍtani a- konrrYencionáli_-" gyako.rIatok rándszereg

ry?koroltatá9ít'" rly n don. renéInI lehet, bogy a jov évÍ, Montr"aÍb"n -qo-]".ra xeriil XXT.O}lmp1aÍ Játékokon multunkhoz mélt an fogunk-ázerépelnÍ.

u#hegg ,t #tepeÍwk pátféfrkt. 
e

,/neszletek Vass Trnre mester edz jelen téséb L/

Ismeretes, hogy. az L975: évI budapesti világbajnokságon parbajt r csapatunk, vaLa_mlnt az. egyénÍ bajnokságban dr" 0sztrícs István egyáránt harmáaÍk áetyezésnez 3uttattaszÍnel-nket, Ez az eredméry pontosan fedi a -qzakvezetés e1 zetes értékétés ét és'azt areá1ls céIk1tiizéstn amj_t a nenzetkcjzÍ er vÍszonyok ismeretében eIérhet nek tartott. Ez azer.edmény jobb mint a Grenobr9:i, d9 Iosgzabb mint a Goteborg-1, ahoI Fenyvesí-cr. egyénid nt s ' c.qaPatplk pedÍg na-qodík volt. Viszont/nessze elmara 't á roti t 1 Miinchenig iárt
- mljQ9em tcretlen _ aranysorozatt 1. Ilyen vagy.9hhez hasonI erednényt mostani sapá_-tunkt I sem az egyén1, sem a csapatversenyben iéaris szemlélettel nem íarhattunt<. Ezt anegiti:1ést támasztották aIá. a3ok a negativ tények' amelyek már a GrenobIe-i vÍ1agbájooÉ_sá6 ota el revetették árnyékukatq

Ennek a f egyvernemne\' amely- Toki t I Miinchenig annyi sok dÍcs séget tlozott hazánk_
Ta5'. nllg! -oIyan utánp tIá*? l. ameLy a nagy P.ullu, dá spoitvona tkoza-"bai oreg versenjr z6inkte1jenít képességét megkoze}1tené vary p tolhatná.

Á szakvezet k értéke1ését tálmasztották a1'á az év kozben megrendezett nemzetkozÍ ver*
-senyek glgdryény91 is. {Iyen 'negat1v mérlege T9g _egyetJ-en eszten ben sen voIt a magyaIpárbajtqIoz knek az ut bbi évtizedben" JeIent seb6'sikernek kgovoeLhetjLÍk eL a á ar"éré;oo
g.sp5e-qflí.co verse!Y!!_-Pap Jen és Peth Lász1 slkerét, valanini u BYS pa'uu;ior 

"*ápá:-tának He1denheim-l BEK versenJren aratott gy zeImét.

Ezt a^ éItékelést sa jnos Lgazolta az u 't9ov..i|'.hogy az év' folyamán alig volt olyanedzésnapn aFl!oT l C-q9pat 99é:.Z9 teIjes harckésLrirtáégb ;], min ségbén oryán 
-3azost 

tudottvoLna produkáIT1; 9PetI oi_Iágbajnokí veIsenyen va1 sierepres nkei a}á.tááaszt[áf,ba voLna.Csak a tatai edz'táborban tudtuk osszefogni-a csapatot 9":..Fenyvesi Éi;e;ia;;i; aki am|syflI-bajnoks9s ! rygrsenyén ojp'3t T"g-qériíIt és áz edzé-"b ! tét;e-cen klesett. Éajia kÍ-vlil KolczonaYr és-Peth r.a kozvetlen taitalékok 1s hetekre kiesteÉ sértilés miatt, isy acsapat !qgJ"r nélkiil zn1 voItak kényteIenek a fe]-készLiIé-"hez ÁziiÉséÁ;s -;a'5p;;iieret<et.
Ilyen eI znények után a YB-t megeL z napokban egységes csapatr I nem beszéIhetLink.

M1ndezen kedvez tlen eI jeI eILenére a csapat az utoLs napokban ''ijsszedr tozta,,
T|sátr elasták egyná-s.kozott á csatabá:rdot és eiszántan, a régi'h"r"o* s zellemben készLi-I dtek a v1lágbajnokságra. ' U

,Á vítágbajnok'oá dont je, valamínt a világbajnokságon ré-ozt vett -qok flataI és te-b"!F9euq veT:qenyz' egyérteImr-ien 'azt igazoI jar _nogy a MoitreaI-i otimpiar; ttj;iá"o feIké-sz1tés jegyében mát itt Budapesten egy uj nui-ra-m*megjelenésének, a fiataIok eiáretorésé-nek- vagylnk.tan ri ebben a feryvernenEen. Ezt a hultááot rnegálliianí nem Iehet és nem isszabad" Tudilqban és techn1kai feIkésziiltsgg!:o''ég eImaradiak a régí rutÍnou our."*ryr]u--t9r' ^do..egy- év aIatt e téren 1s sokat re j I ohetneE. Á mÍ id seuu ier;";';ái"r."iuoásban
még. feILiInuiJík ezeket a f íataI-ve.rsenyu tcet l-9"_gy9lsaságban, "ouu"oér"iy;aab"o e-" sokesetben a sziiksé89s és- b.elyénvaI kockázat váIIa Iáiában, Eezdeménye z ies"z;éEil; aluI-maradnak ezzeL a lendtiletes és céIratcjr v1v modorraI sáenben. -



Á v1lfubaJnoksá8 utá! sok és kr1tlkus kérdé!re keII váleszt ad!u!k. Álra s kétdésreI
hosr c88p€tu!k er éYI eredDélyével elégedettek vss/unk-e' könnyü lenue e8yérte1Eüe!
"né'n"-nei vá1a8z01!l' bs szt vesszük s1€pul' hogy uryslobbe! az öeezeÁ1l1tá8bsE lliinche!-
b9! egyénibe! az srgly és brouzérelt nellett cs8petbap lg argryérnet lyerjjü!k. Vé6só fokon
leszögezbetJiik' h06r Eogta!1 cEapetu!k !tell azoDoa 1972-eg öDnagáva1. ÁE 1dósebbek hÁro!
éYvel nég öre8gbbek letteki a f18t81ok pedÍg ez 8latt 8z 1dó al8tt leE feJlódtek Y1lág-
klasszlÉokká. Ettől a c88pattól tgy' abogy ebbe! oz éYbe! alakult' osJdle! poltosa!
ugyalezt 8z elednéryü vártuk1 és erednélyiikkel neg Yaryulk elégedve.

Á fejlődés csak alulról felfelé lehetséBeB é8 ceak uryt h8 g csapat fíatE} t8BJ8l
- jeleDleg 08ztr1ca dr. és Erdós sá_udor - olybD 8z1Dt!e eEelkedlek'' hogJr 8 csspgtra !eb.e.
zedő s ú\r és relelősség Daryobb ré6zét át tudJák veÚnl az öregok váIlalróI.

1né.sik lehotóség a fÍstglÍtás' alilek abba! az qaetb€! vgB létJ ogo8 ults áEa 
' 

ha
rendelkerü!E obon figt9l verseoyzőveI, sk1 ráterDettsó8€' tudá88' fe1ké8!üItgége' de
elaösorb€E hszaÍ és !eEzetköz1 eredEélyel 918pJá! képes betölte!i 8rt a fe18d8tot' sn1t
nagy nuliru és h8ByoBá'lyokkg1 r9Ddeltező spartágu!kb8B 8 nenlatí 8!1nok képY1selete Je_.leEt. sajlos' ul ebbe'n az gsEteldóben ilye! f18t€l versenylóvel len Íendelkeztiilk. uasra!
1fjusági ve!selyzők 8z eIÚuIt Io eEztondóbe!. Eé8 dó!tób6 sen tudüaE kerill'nl i

uto16ó lehetőség' hory az óttusától leYá18€ztott' néB flat81' Jó flzlkuEu' küzdó-
Eze1lenü és tech!1k8i készséggeI reldelkezó ver8eryzőket negEyetJii!k s fegJryer!eD szánára.
Er!ől a volalróI keriilt a csapatba sch!1tt é6 osztllca dr. Í8' Bóü' Yolt eryéll Yltá8-
baj!oku!k' dr. &augz rstvá! 18.

IbeD éltelonbe! tehát lagyo! jó é8 negbi'h8tó tgpaszt8letallk vgllak. Döltó té!ye!ó
azottban' bo8y egy YoIt öttusázó elég korá!' skkol kerüuö! a párbal tőr Yonzásába' 8nlkor
né8 f18ta1' bajlltható és tocb!1k8l alapJ9 guÍIátd. Ez az elgoDdoláa Yezetett nár 1972-be!'
aE1kor PsEbó !áez1ó lolt 1fi usásl öttu88 baJlokot giirgetten 

' ho8y JöJJö! át horzáJrk' nert
sz akkol out8totb képességei ElapJá! be!!e látt*E 8 J9!ó f1at81 naBT8r párb8Jtőrvlvóját.
ilárom év to1t ol, nt! megvált az őttusátóI' jelelileg 28 éres' oz éYl eredEéryo ellelt-
nondátsos - naryoi Jó-és nagyon lossz -' kéldés' E1t tud felÍlutatn]l az elöttiilk áuó
oIíEpla év ébeB.

Ilyen képet mutat a nsrygr párbajtőrvlvás a budape8t1 v1lá8baJnrkBá8 utÁD' esl esz-
tendóveI a Montlesl-i oIlüp1a előtt.

Dr. Mendelényi Tamás:

Ahngy én lá,ttarn a lenrd,o% knt a uilagbajnoksá,gofl,..
Kardviv váIogatottunk felké-qz|ilése L974/75-ben a budape-qtÍ vllágbajnokeágra nÍnt

azt az eredmények ls igazolják' j volt.
L9?+ szén negkezdett alapoz munka után váIogatott keret|ink az eImutrt évl-bez vlszo-

nyitva tobb edzésséL, 1ntenzivebb vlv nunkáva1 kezdte Teg a felkésztilést a nernzetkijz1
v elsenys zezonTa , s egyben a vl- Iágba j nokságra . Az edz táborokban eIv égzett e'dzésnunkát a
klubokban felváItották a rend-"zeIes nap1 edzések, melyeket bet1 1alkaloprnaI a Vasas
vlv termében megtartott kozos edzésekkel egészÍtettiink ki' ahoI rendszeres 1sko1ázá*q és
intenzIv assz zás folyt. Ezeket az eczé-qeketr azokban az 1d pontokbanr ailikor kozos edz -
tábor ozá*q nen voIt, egés zen a v1lágba jnoksáe1e negtartottuk. Az edzések nemcsak tobblet-
munkát Jelentettek a szokfuos klub-edzés mellett, de a végzett nunka lntenzitása ls magas
v olt.

Á versenyz k egésa évben na8y becsvággyaI késziiltek a vllágbaJnokságra. Munkájukat
pozttiv irányba befolyásolta az eInult évben 9 8lenobIe1 v1lágbaJnokságon elsaenvedett
kudarc, meLyet ldén k1jav1tan1 szándékoztak' Erdekes, de poz1tlvan hatott g Eunkára az a
ma mar kcjzlánert tény is, hogy vercenyz ink kcjzotÜ a grenoblel YB ta nÍncs neg a csa-
pategység, eI fordulnak egrén1' szené1y1 elJ-entétek' amelyeknek negszLintet sére a na1
nap18 neln tudtunk megoldást alálnÍ a szovetség1 kapltánnyaI kar ltve Se[l. Az ellentétek
a feIkész lilés alatt rlval1záIásban 1s rnegnutatkoztak' s ez a nunkát pozlt1van bef olyá-
s olta.

A pozltlvumok melIett voltak a f elké-" z[ilé.qnek negatlv oldala1 is. Á felkésztiIést
seglt edz táboÍozások td pontJának megválasztása sok esetben olyan suerBncsétIen volt,
hogy a nemzetkcjzl versenyek 1d pontja1 ezeket a felkészlilésben oly fontos gzakaszokat
kettévásták, lgy azokb l a Yersenyz6k sokszor a}lg hasznos1thattak valamlt. Zavayta az
edz táborozásokat /Tata/ 8 EeI kteléglt el1átás' f leg az egrbang . étlapok és az azokon
szeÍepl éte]_ek lztelen elkész1tése. Ugyancsak tijbb f lgyelnet érdenelne az edz táborozás
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alatt a veIsefryz k sz rakozásI Iehe ség9n9_k negteremtése is, meIynek htánya kri1cjn senaz utol-s l a VB-t megel z 
' héthete-s ed' táborbán voIt éreznét " Á tata1 hát hét ala tery_ery jq Yagy Iosgz flInvetitésen kiviil .qenmí kulturáLis ur rar<ozáii r"n"i .;oe nem árrtrendeLkezésrinkre.

H9lyleIenngk tarton' q-a jov ben -e.r-re jobban o,13..kel1-f igye1o},. hogy két veIseny-
7 nk'..|ug"Qt és Kovács T.'sriIy-félesIegét csaÉ a VB-t k zvetleo' ug;L z edz táborban adtaIe. Kiilonosen vonatkozik ez Mar-Qtr a!_..skj_ tetemes *srilyf eIesIeggei"rendeIkezett és mintery6-7 kg-ot adott Ie kozvetlen a YB eÍ tt" E?"ket-" t9b;sztás6Eái u"isztematÍkusan, egészévben keII szorgaImazni, hÍszen a slelve3e!I9, 9u k{iÍbnosen az ioegrenaszerre nen kozcjm-ugq az ggész vergenys?ezonban meglév sri.IyfelesJ'egnek a VB e1 tt t$rtén! tirrieren Ie_adása. Ilyen f1zioI giai vonatkoáasu okok" i-q adha[nak a VB eredményekre némÍ maryar áza_tot.

Szeretném nég megemlltenÍn hory a \rB edz táborban, de rnérr a felkésziÍIé-q korábbíszakaszában is negativumként nutatkozott_az eciz partneiek 4ité;"'uttuo passzÍv magatar-tfua. Kardvlvá-"unk második_vonaIá1akl ." B 9-*apatiak nevezett v r-q enyzBt'_-oo[áoy f ÍataItkÍvéve - feLtehet en nyaIa1í9o?k-{ogt1k fei a VB edz'otábort és "s"pátunk tagjaiiar< fel-készi.ilését semm'1ben nefu segitettékr-s t, gyakran az edzéseken sem jelentek neg. Á VB tá-bort megeL' z en kértem a s zakve.zetést, !oáv ed,z' partnereknek f iataí;-i;h;tr=eg"'=, LeIkesés sz_ofgaLmas versenyz ket;1igyiink' 9!i!p"r nunkájáb I k 'ag;É;-"'u8Yar kardviv sportés a VB-re kész iil ver-q enyzo!-íl piof ÍtáItratnak. Í-oeg" az I;i', áogv mert ezek a B csa-patban Iév veIsenyz k rangIistán vannak, nem Iehe tínagyni <ir< t. Hozzááltasu k azonbanaz "}lgnkez 
jét bízonylt9!ta. -Á budapestí viIágbajnoksag"é;eam?';i;i kardvÍvér-sban áIta}á-ban tiikr ztéir a felkész uilé-qt :g- ."Í :áyÉrtelm^iiei *'j n?k nondha! . ivem kétséges, hogy némíszeIencséveI,kispszicbikaÍtobb1ettéLnaB.vohht.;;o,l;iTrffili;.]Í^+oYanT7Ánma"{-i-

hozha tunk volna, az eredmény ennek eIlenére megf eIeIt a vá-r akczásnak. Les zogezhet3iik,
hogy a nemzetkoz1 kardmez ny az ut bbÍ évekhez viszonyitva er sodott' hÍszen a románok-
kal egyéni és csapatverseny során már 3 l de a jov ben i-q számolnÍ keII. Ezt igazolja az
olasz csapat feletti gy zelmtik, anellyeI Leszoritották a dobog r I aa oIimpiaí bajnok
csapatob" Azt a tervet, melyet a felkész [iIés megkezdé-qekor kardvív ink eLé tiiztuink, t I-
tet jes itetttik.

Az a tény, hogy hácon verseayz nk egyéni dont s volt egy olyan mez nyben, ahol sok
vílag- és ol1mpia1 bajnok kiesett, onnagáért beszéL. Hogy a dont ben nem agyar veIseny_
v9 nyert' elre lehet sok okot keresni, és taláIni 1*, s t magya.Iázni- i-" Iehe b, de vegyiik
flgyelembe' hogy NazlÍnov szeméIyében ery naryszer[i formában Iév versenyz /nLnt ezt- a
csapat.dont n 1s igazolta / ay zott, aki miír neu egyszeI áItt igen kozel a dobog tegfel_
s fokáb.c:Z,. Most sikertiIt neki. Legylink szinték: megérdemeIte!

A csapabvelseny foLyamán a papirforma szelintÍ két Iege-séIyesebb csapat jutott a
dont be. Egyiittes iink kezdett bl-zonytaLankodások után simán, de nem f oIénye-<en vette az
akadáLyokat. Á francÍák és a románok eIIen aratott 9l6_os ry zelmek nem á c-qapatok ko-
zotti tudaskiilonbséget, hanem az ídegi megterheIé*st, a nagyobb, iLletve kiseb6 feIet s-ségérzet9! tiikrozték. KIasszlF-kLilcinbség -_ mi.ndenképpen volt ' ve.rsenyz ink f elel sségev1szont j vaI nagyobb vo}t eIlenfeIeÍkénéI. /l trancia csapat eIIeni szoIos mérk zésn_ek
taktÍkat oka1 is voltak./ A dont ben csapatunk végíg eryenl eLlenfele volt a szovjet
csapatnak, s t, ugy látszott, gy ztesen hagyjuk eI a pfutot. Az i-gen rossz formábaá ver-senyz Szid jakot a narys ZeI[i forrnában Léy és magabiztosan ver-senyz NazLimov p toIní
tudta u8{ r losy nÍkor szlikség volt rá, még tusarányt is tudott hozni. Á ma*qik *qzovjet
ver8eny\9, \rovopuskov pa8I'szeI9ncséveL versenyzett ezen a cgapatdont n, idegiIeg vi.-szont-j I birta.a"megterheIést. Vinokurov váItozatlanuI gyen8e, sebezhet ponÍ. E[yetlen
9Y zelme a-Fzovjet.9:*aPa!_ ry zelmét jelentette. Ezt a csortét azonban nem ' nyert "me8l
hanem az abban a pÍIIanatban teIjesen -indiszponált Kovács vesztette e1.

Á maryar ka!dcsapat véLeményem szerlnt néry olyan kla.oszís-veIsenyz veL rende1kezik.ak1k tudnak annyit'. TÍlt a !1ovjet c_sapat, és ha ma nen i-q, d holnap náI képesek gy zni.Ez 9. !ésy velsenyz' áttagtudásban jobb mÍnt a szovjet csapat né8y enbere. Geievich'és
Ged vár1 ezen a dont n nagYg1erti vivás.sal Igazolta' nosy merto éilenfe}eÍ a szovjetviv knakz_sajnos Kovác-q - aki gddig a csapat er -qsége volt - és Mar t ezen a csápatdont n
Fg.ugp"sné1 8y9!gélbnek mondhat teljes1tményt' nyujtott. Végezettil a csapatr I annyít:
tobb van benntik n1nt anit most k1 tudtak h_ozqi. magukb t. Ennek ellenére ezt a gyo}e1enrnel
f eIér 

' 
m1n1málÍ.q vereséget meg keII becstiIntink.

MÍnt mlnden viIágverseny' 1ey 9 budapest1 VB i.q i alkaLom volt a tapasztaLatszer-
zé'qte, sok tanulsáeeal szoIgáIt, melyeket eIemezni és-a hÍbákon javitant LeII.

Á kardversennyel kapcsoiatogan az els és n'1ndenklben felmerLiI kérdé-q az eryénikard dont vel kapcsolatos igen kényes liry.

. .! yglseny utá3.százakkal beszéItem err 1 a kérdésr I. Kcjztiik voltak szakemberek,hozzáért k, s1Yl o}9k' h.ozzá nem ért' k. Az áItaIános vélemény eIitéI en ny1Iatkozott'aveaetésr I, edz kr 1' versenyz lrr l egyarfo!L akik nem tettel: meg mindent" annak érdekében,hory egy magyar versenyz t kiugrasszanak a dont ben.



Á báron vltfubaJnok1 d nt s /weyt e.z nen. Lebecsiilend erednény/* Ae9c|ak azért nem

tudot| oiiiíoi';;;E'é;Íou"x'-il;t ;;*_ jztiletet! s3sy"" ry zeIery, bane a!9Ít sen, mert
1épten-nyonon ;i;ík ''áájéei;záuÉÉárl krltlkávárl- szeniehányáÁokkat ke].Iett találkoznÍar
Az a aok krlti;;;-;*it-h;íi itan, arrá késztet1 b sy saJát véIenényenet elnondJan a do-
Iogr L.

EtoIjáI ban annyltr ut lga nÍndenk1 nagyon.okos.tud lennÍ. Én ls! De kellene valakl1
akl er re 1s oÉáu,-ái<rnet ;áíI; ";;; á4 nliáent elblr, akl-a felel sséggt.nagára veszl
s ak! ugy ad utasltá.st' noáy-áooáÉ senk1 nem mer elleitnondanl. De ne vágjunk elébe*

. Á dont be bérorn,ve1ser;-z nk jutott. Á nár enlltett s-zeT'0}ql' ellontétek n1att nem

várb.atta -oenki, 
-bogy 

" "u".énJ'tir."*ágiÉ-n"gegye1zenek 
, T9tyÍ5íi!iiEet ugl-atJák k1* Kl

dont'se hát eti'pazB*txl regyveineml térer s-ed-z ? SzakieliigyeI ? Magasabb gP9r vezetés?
Yegyiik sorbar edz , egypen i;é'";;oi*l. felel s ed,z varyox, aklnek 9s tan1tvágva a don-
t ben szereperi._ruén íbrt éá fiinc* felhataInazérsom rár-hod u{n9r7tE versenya t utaslt-
-il;-"6joo i"-"uo"tet vB dont ben és ezzeL esetleg-elriegyég. a lehet s9g.t t Le az arany_
érem negsuelzé;éiBi. "lr',5r ném is beszéLve, bory átvel iésáuen érdokelt vagyok' adott
esetben-részrehajlás vád ja íIlethet.

Dr. Bay BéIa szalcfeliigyel , szcivetségl-kapltály
prob1émát eioontont és a feIeL sséget váIIalní. Nem

B; á-r,.ulyében vagyokl 98Ya.n9zt tesze!t. am1t . Ábban
alnitiuejí'tott veíáenyz Áw" k ztil ktt lehet klugratnl'

nen tudtan volna megmondaní.

Kovács Tamás az egé-sz egrénl verseny folyamán na8yszeTiien Yro9!!l a

Ta,.yog vívássa1 kertilf, a doít be. t sokan oIyan veÍsenyz nek tarlJákl.
iiEí'-?'u;; 6 ÉoÍtou"*"oy ut4! Jqto-tt dont be' B1ztosa!. vlv ott' dg 1á buk
táil;.q' ároá.;otor. -qorán'derékfáj4g}+" mlatt, nelyet a keret sportorvotsa
iaít' najdnem vlnsra1épett a toiábbi vorsegyEé t I.

Ged vári f 1ataL, tehetséges, nagy_reményekre {9eos1t versehyz l, n3{sz9Tii vlvássa1
kéts z"i_eyai ti_;-uíÍ"suájnor."u"ftet*á1len a'kozépác;nt uen ; és' Ju ott b'elyette a dijnt -
be. Kel1enet1en sti1us , iagyog temp Ju, balkezeá versenyz , akl még nyerbet 1s. TaIán
csak rutinLrlánya sz I ellene.

Ezután dontenl nem kls feladat. Blztos varyok benne, ba a_dont et tt a nagasabb
spoIwezete'* konzultáIt volna a szakvezetésseI és 1gényelte volna' bogy_ gsy naryff Yer-
; ;';át_xr"áráÁ-"oÉ' taIán sziiletett volna ltyen eIhatározás - kényszerb I.

már ílletékesebb lett voIna ezt a
k1vánok véd beszédet Bondanl' de ba
a betyzetben eldontenl, bogy a b4on
akl altán a Yelsonyü neg ís nyer1 !

k zépdont b l
aki nem nyer
nárr jobb formá-

lnjekci kkal ke-

Véeezettil err L nég annyÍt' b'ogy egy
+t-.ro'oenvz k- eav, k- s zakvezetés. s

egy k1cs1t n1ndnyájan hiba-qnak kel! 4u4\ link na*Végezettil errÓL nég anny1!l no$T egy K'Ics1T Elll]qnyaJa! nloa-sfl K 6.cIl vLeálutlu ' rut'r
gunkatt "versuoy'BÉ, edzBk, sigkíezeEés.,-Éportvezetés esaTáll' 9Y To!!'Tá"'.!:9jl!: l3flBu.LlÁo lJ' vt=lIJguJ Vr' vugvL' ErA9E

;ffi-íáy Éá1i"1i-noÍoá'-*eá áxx'or gen' na áz erednoény ném lett volna jobb. Most nár trrd-
juk. Ut lagl

Meghlvottként m don voIt résztvennI az MIsz eInokségI *}Feor-melyet kozvetleniiI a

YB után"hÍvtaÉ cj-o'sze" Itt kotetlen beszéIqetés fornáJában néhány otyan kérdés vet dijtt
fel, amir I érdemes nébány sz t sz lní.

Számomra el-q sorban az érdekes, am1 a velsenyz 1nk tecbn1ka1 feIkésziilts'é e1-Számomra el-q sorban az érdekes, am1 a veIsenyz 1nk tecbn1ka1 feIkésziilts'égér I
hangzott. Míndig eLq dleges f9ntosságunak tartottam nlnt versenyz és mlnt edz lsnan8zot . Mlnd]_g e.Lqodle8es rgnÜossagunaK ÜaIÜoÜtam mlnt verBenyzÓ és mInt edzo ls aprecíz* tokélete-q.technlkát. AILiton, hogy * ba;1 q vlvás nagymértékben negváItozott1 fe1
gyorsu'Ito rohan vá váIt' báttérbe szorult az el kész1tés J technlkat félkészliltségge1
preciz* tÖkÖIete-q.tecbn1ká!. 4Illtonr bo8y * ba:r q vlvás nagymértékben negváItozottr fe1*
gyorsu'Ito rohan vá váIt' báttérbe szorult az el kész1tés J technlkat félkészliltségge1
n1nden vj-v st1Iu-" eIlen mestaláibat az eILenBzer. Ve.rsenyz 1nk techn1ka1lag képzettéE'n1nden vj-v st1Iu-" eIlen megtaláibat az eILenBzer. VeIsenyz 1nk techn1ka1lag képzetteE
semmiképpen nen maradnak eL a F.u9vj9t versenyu k nogcitt. Ternészetosen nlndÍg van Jav1Jvuurr\vYYvu qsasL v! " -:.o:t9Yv Yvasvur/gvr 4vlvuva rvtuvE4svsEsta ultt\lJ. vcltl d('vr-
banj_1 CBlszo1nl val. Á techn1kai képzés a taktikalval karoltve továbbra is ets dl ges
feladata az edz nek.

A taktlkat fe]-késziiltség *llr valamlveI .gyengébb oldatlk, nlnt a technika1. Néb'ány

esetben eI fordult, bogy " o3"á*ee"i_Íátnat á; aá okozta, h9g{." velsenyz nek-non voIt
semm1féIe tatii[ái'"rtEi,u"Iése. Y rsenyz 1nk taktlka1 ottatáÉát a tecbnÍka1va1 egyfitt -

;;aif,il""ilBaI"g** |93tg*94a " 
-iártbituÉ. Áz edz k lgyekeztek az ewes eLlenfelek el-

len alkalmazb'at -akc1 kat étetszetii, "s*' Juurii r.ti"tílnéi}ek kcjzott oktatn1. Erre tovább-

"á"i*-o"áí-á6ryt 
keI1 belyá;;í_r. i9v4ub.keI1 elemezní_ellénfele1nk v1v st1lusát1 tudato-

san ke1I felkészltenl v"'uéoyu rnx"t nlnden 9gy99 e.IlenféI ellen* Nary segttség Ienne

számunkra, n" 
-'-w k zvettiéÉ-;áÍásJg1! ' oc;itokraI vlssza Lebetne Játszanl és -azok

alapJán a velsenyeket 1é.szi;;"lil;-E áoaoÉ éienezn1. /RenéIhet ' bory az egész dcjnt
feLvették és a f_eLvéteLek"t-;;aaiizteÉ,/ l taktlka1 felkészi'ilésf szol6ráIná az lsr-ba
versenyz lnknek az edd1aioéI i8bb;-k;*"'ly--"ro**eáii bazal és DemZetk zí vexseny áitna
r end elke zés ér e .

EI kell nég mondanon azt a saJnáIatos ténytl hogy szake ero1nk nagyrénze kardv1v
spoItunkr I eIltél en nyÍIatkoz1k1 YeIs I1yz Ínk tudá*qát Leklcslny11* Ezek a véIem.ények
nlnden esetben vlsszaJutnak a velsenyz kboz és ijnb1zaImukat cs kkentlk. Egy llyen YB
eredmény után PI" nen lenne szabad csak a híbákat koresnl és krttízáIn1. s t! Á verseny-
z onb1zaInát ilyenkor keII n veInL, éreztetnÍ' bogy szakemberelnk továbbra 1s bÍznak
benner mog kellene vlgasztalnl, bogy legkiizelebb biztos jobban fog sikertilnl. Yalahogy
1lyen alapáJ_Iá*sb I Lenne j sogÍtenl versenyz 1nknek'

Kardoz j-nk vlvása és erednénye1 a VB-n feIJogoslt benntinket atra' hogy - a budapeatt
VB tanulságait lesztirve és a fe]-késziil sben b.asznos1bva - booslíIetesr J nunka után esé-
Iyeeként utazrunk a Jov évt oI1npÍá:a*
e,



Eluersenyz ink szerepldse a '7 5-os uitagbajnoksd,gon

!u!om' hogy az áItalam ltt lelrtak'.neT fogJák negnyern1 nlnden edz nr és versenyz nkt9tqzésétr de osy 9I-'9sl kcitelességem kontcjrfaLazás néIktil Lelrnl azt, amlt a nagyar
vlv sport szenpontJáb I belyeenek és j nak tartok.

_ M9sw zpdésen' !9gy a vlv sportnakr-a v1vásnak vannak oLyan alapkovetelnénye1,
amelyeknek e]-hanqag-o}{'sa.yagy teljes mo11 zése feltart ztatbatatlanuI dekadencláhoá, a
v1v sport vlsszafeJI déséhez yezet, s ez eLs sorban az elednényességben jeIentkeztk.

Eelyes, h9 edz 1nk, f leg f1atal ed,z lnk keres1k az ri'jat, de mer ben helytelen és
veszodeLmes pr bá1kozás a v1vás koveteIményelo"|. *l!rlny!soIa*qa, ? .vívás technik4[ána{
eItorz1-tá-sa' a kéz és lábmunka tokéIetesitésének, áIiand csisáoIá-"ának 6s-Teí 6!76F6nek
elbanyagoLása.

Az 1deÍ v1lágbajnoksíg9o eIlátott_feIadatom Iehet vé tette, hcgy aIaposan megfi-
$xelbes:1eT az éIen Iév viv nemzetek éIverse|Íz ínek vlvását, a'veré nyz k bemetefiitesetés mérk zéseiken az áItaIuk végrehajtott akci kat és vlv nodorukat.

. M"g.ligyelé.seim a francia férfi t rrliv kra, a szovjet n i t r és kard_, valanint a
román n 1 t' r és kardviv kra t91jedtek ki. Á látottak meger sitettek abban j b'ogy az
erednényes velsenyzés aIapja váItozatlanuI a toké1ete5.-!g!yss-kéz és lébtechnii{a,*Ós
a 'tcjkéLetesen beldegzett heg.v-. ÍIletve pengeíffií63T

EI re bocsájtom_ és hg?g:"Írlyozon' hogy véleményem és javasIatalm negÍra_"ána k oka
g9m t+Tágas Je1enleg1 eaz Lnk oktatá-"i rn ds zere vagy élvei-cenyz tnk vív modora eLLen.
Nem célon lekics1n{eln1 edz 1nk nunkáját vary veIsenyz Lnk gyákran részijnkre nem kle].é*
gi-t(í erednénye1t. Csak azt s zeretném, ha az-áLtalam iátott nilaton e1gondortoznánat.Tollamat t1i2árÉ]-ag a targy1Lagos, szinte segiteniakarás és a ma8yal íiváu végte1en slie_retete veEdET.

Maszlay Lajos :

Á velsenyvlvásnak három f szerepI je vant

1. 3,Ye5;.e!{49r' aki. a velsenyen b1zonyÍt ja technÍka i f eLkés z iiltségét, idegi esIélektanÍ' akarati adottságaj-t i

2, az edzi,.aki feleI a vivás tecbn1kájának a beidegzitésig he\yes és tokéletesmegtanitásáért és

1. a vgrsenyb1rÓ'9!1 a versenyen eldontl a taláIatokat az egyikr VagJ mástk.livojavára vary terhére.

edz k részér L Iegryakrabban ki_foga*"o1b te-Mlvel lehet a veIsenyb1r k val s vágy vér-_*;a Iegj obb optimáIiS veIsenyereomérryt e iérn i?
VáLaszttokéIeteskéz-ésIábtecbni!JÉie!okkaI*Eilt'Qiii:.li:].^

zLinkv1sszaaTa;T-Tzbankovich,r;ffi*.ffan'o"iJvi]!r...
StahI tcjkéIetes techn1kávaI végiebajtott' akci tatáÍabaíra.

Erednénytelenség esetén a versenyz k ésnyez a versenyblr szeméIye és térykédése.
tévee 1téle eit a m1n lmál1-qra cso kkenten 1 és

Á mtivészL, magasfoku technlka b1ztositéka az eredményes ve_rsenyzésnek.lent a néz részére, de legbÍztosabb védekez e c bir i téYedés"Ér."I s 
'*mben

Sz lnunk keII
sezehangolaeár I.

a t kéIetes Lábmunka f ontos*" ágár I 1s , v alanint a kéz- és

EIményt je_
1S.

lábmun ka

A Iábmunkában- tapasztalhat 9 tegkfuosabb elferdiiIés, szlnte v11ágszerte eluralko-do!! a EényeIme-qebbr^kevesebb edzést ígényI futá,Eqg1 vs8y iergIu"G;frtieáián'jtoit tá-madfu. Ma nár,glakori' Iátvány' vlv velqenyát<en: oaa-iuEEEi6íáF-ilpa-*t n e='"z ebb 1származ t1-qztátaIan támadásilk és taIálatok* Ennek kovetr<eznon}á, nosy'9 veItoenyz k zijme
''nem áI1 a Iábán'' és ez Yonatkozik t bb magyar élversenyz Ák;"i;.__ru[árátil;;-;;"r1nt amffiÍnkkozri1csakGerevicnpaÍ"ésKoYa;;Tamásá1InakaLábukon.Mas

p5zlchol gla1 - oka1 vannak a r'rtjY1dzaJIatnak'l nevezett kiharya;"ínoáÉ á6!"u -'e"k zé--qeikgn. .* --'-

Tres zLirt végs véIernéryem:

Edz lnknek gokkaI nag_yobb- gondot keIl f ordttanj_ tanltványatk tecb'ntkaÍ tudásánakf okozáaára' a heses '-a határolt kézmozduIatok, sz rrások' o4aL-o[_ o" védéset oeiaegze-sére. Szerinten 9 l"eJobb'és }eshglyesebben váiasztott táttrEar ergondoia*. i*_.éaao m8-rad' ha techn1ka1 fogyatékosság nlatt az elgondolást nem tudJ-É i;T4igi;á eiie["*lteni.



.;j

A tecbn1katlrg nen t kéletes tudásu v1v blzonytalan, BeI! nor kezdenéryeznl ée
rendszor1pt ldegoseé váIlk. Erlz 1nknek tudn1uk ke11' bogy az erednényesség érdekében,
nébal Borsodí T.áerl nasr edz nk véleményét Ídézvet llfáradbatatlanr de u1ndÍ5 gondolkod
szrir és vág, áIlr{$kéntn kell áldoza os nunkáJukat végean1iik'

- Az edz a'klizdon1 tudáBtl pcy znlakarást és egrébt 8Z lgazl klasszlsb'oz nélki.ilijz-
betetLenp.qz1cb1k@tffi-ffi.Ean1tanti-.Ezt'avrsenyzegyén1,veIoseii-
Ietett adottsfua1 .én klasszÍeának d nt f ontosságu feItétele' ezért az edz a lyfeladata
a jciv ben ls a tiikéIetes kéz- és lábtecbnlka nogtanÍtá*oa legyen.

SaJnátatos Jclgnség volt ezen a VB-n ís t bb élversenyz nk lélektan1 okok nlatt1
ve.rg déso a páston. Tehetotlenségi.ik és blzonytelanságuk k votkeztében álland an kiile
tényez kt 1 vártak sqgl s{et.

EI fordult, bogr a ve.rsonyz mérk zés kozben két-"égbeesett teklntettel keres1 edr -
Jét a pá8t mellett és széttárva karJalt' kércl1l rlnoBt mtt cslnáIJakll?

VéIeményen szerint e páston kiizd élYer-"enyz nek tanácsot adnl, hogr u1\yen pkc1 t
alkaLmazzon, mfo nen lebett éZ belytelen és nedd kÍsérlet. Egyveraenyvlv nak nagának
ke]_I tudnla megválaaztan1, hogy adott ellenfeIéveI szenben mllyen vlv akcl kat b'aJtson
végre. Persze, ebhes az szlikségea ' bogy eIlenf oleÍk vlv nodori,.t1 tecbnlkáJátr erénye1t
és hlbált alapo-aart 498!1g.Y9}ff.E és azok,ra épttsék taktlkáJukat. Ezt tették a nirlt Easr
masral vtlágk1asszls_íérsenyEíI J.s. Ezért azt tanáceolon odz lnknek' pr báIJák megtanl-
tan1, b1zonym értelonben rákényszetltenl tanltványaÍkat a pás on vaI ijnálI gog$-o1.F_o-
d-asré.

PétdáuI n l t rcsapa unk sokkal jobb vlvilqra képes n1nt anlt a szovjet n 1 t rcsa-
pat ellen produkáIt. látván v1vásukat, azt ugy értékeLen, hogy ldeg1leg és léIektan1lag
v'ert csapatként vlvták véglg a versenyt.

Férft t rvtv lnkr I és eredménye1kr 1 az a yéIernényem' b,ory bár tecbn1ka1Ia6 etégj 1 képzettek' do blányoznak a vllágklasszlst jelent lé}ektan1 adotteágok, és fornáJuk
Ld zltése sen g1kerlilt.

Párba jt r z lnk és f Ieg kardv1v 1nk gy zn1akará*qa a csapa versenyek folyaná.n kl-
fogá-stalan ée dlcs*retre méIt voIt' Á Jobb' a várt Jobb eredmény elnaradását' bfu r -sz[inkre fáJdaImag, tudomá-quI keI1 venniink' Á p11).anatny1tag jobb gy zi5tt, a kardcaepet
gy zelnet a nár ogl1tett 'rrovldzárIatokl| vették eI csapatunkt l.

A Balíti ldsrrylr |975. Yi budaposti vív bajnoksígr
A Budapest1 Honvéd Sport Egyesiilet rondozésében f. évi Jullus b' 26-t6L au8u8ztus

2-tg a Népstad1or E<ircsarnokábrn folyt Ie a Baráti Eadserogek L975.-pv1 vlv baJnoksága'
anelyen nulgá,ría' CrebszlovákÍa' Ten6y9lo4azá$t E N net Sz vetség1_.K ztársaság, Román1a
és a SzovJetunl 'rtv 1t iidvoz lbettÍik 1suét 8 baua1 pástokon. Orijn'tinkre szolgáIt' bqy a
szép szánmaI ne6Jl}qnt kti1f lal1 vlv k kcjz tt sok oIyan versenxrz 1s résztvett 8 verse-
nyen - és ezzel-i|3ls sz1nvonll{tvá enelve a BE$E versenyét - ak1 a vltágbaJnokságon 1s
képvlseIte nenuetb-az1nelt. Á baJrokl YeÍsery vé6lg 8portezerli k riilnények kiizott zaJlott
Ie.

Részlotcs ero rényekt

Férf1 t rvcrgeJ[l Indult }4 v1v . Két forduI után a kozépdcint ben

B/A/
Tlu BO{I 2 ty.Kgsxr.l__ .I9!_ 2_ n

ÁrdeLeanu RoU
Szakács EOI{

PoL 2
W\E 2

2
2

IINB 1
BOII O

S.n

a/
Slpnlors kl
Jur ka

q'

Kováca 1.
Koteeov

EOX I 6r.Ünolt

Klos tekr
Rad Íonov IIRS
Zycb P0Í,

I
0

tref J odof
Petrus

vr9gor

8il. q'
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A dtjnt mérk zések tabeIlájal

Tlu
Konr ad
Jur ka
ÁrcleIeanu
S 1pnÍers kl
SzakÚrcs Gycjr gy

x24
5X'5 5 x
55555 4r55

ROU
POT
TCH
ROU
P0t
HON

1 1 5 4 BJ.2244'r
25r2'tx5)r"
txLlm
trtr\z'tl!))^r

II
I
rv
YI
TTI
v

Holtversenys Kon:ad Tiu 5tj

N 1 tiglelggnÍJ Indult ,O

A/

vlv n . Két fordul utal a kozépdcin ben

t::

Draga
ÁrdeLeanu

ROU 2 BJ.
-899--3-s:

B/
Bartos ROU
L,oren z RDÁ

KÍes ek t

Pecb.ova URS I By.
Dabrowska POL I BY.

C/
Sta trl ROU 2 gy .
UgeggE--ts!4--3*ro:

LarÍna uRs
Szab ROU

, By.
-l-ff:

Derazlnskaja IIRS 2 BJ"
Schulzze RDÁ 0 6J.
Á dcjnt nérk zések tabellája r

2 BJ.os.

StabI
Draga
Árde lelnu
Bartog
iloencb
Lorenz

ROU X
Rou 4
ROU 4
ROU 4
RDÁ 4
RDÁ 4

1 t , 0 I 5 sy.x2111 4't
+x442L'r
42Xt0r',
424Xt+I"
4 4 4 2 X I "

T
II
rV
IIi
VT
v

Kardvgr=qeny t InduIt

L/
Er bl1cb Péter
Bier kovskl

}o versenyz'. Két fordul után a kozépdont ben

t
HON
FOL

2 87.
3-gJ,:

B/
Marln ROU
Culcea BOU

1
1

c/
rr Ímiciuc ROU
Nowara POL

2 gy.gy.
EV.

ff.gy.

?-eu:
KÍestek l

RenszkÍj u. URs I gy. Kondrat POT.,llustata ROU o 8J. Nébald HON

.{ kardverseny dont Jének tabellája r

HON 0 ry.URS I gy.
t
I

Wa lter
Renszkij P.

Nowara Josef POI
Bierkorskl Jacek POT.,
Frohlich Péter HON
Ir hicluc Dan HON
llarln Cornel ROU
Culcea Gheorghe ROU

x
5
5
5
q

5

24L12
x552t
4 X4 4'
25 X 12
555x2
5 5 5 5 x

5 gy.
2n
4rt
,'
tn
orr

I
rV
rr
rrr
v
VI

Párbq.it T versgqyr TnduIt ),
A/

Kolczanal HON 2 SX.
{o9gs tgE!.E!-!lBg_-3 ry.

BarburskÍ POI, t
Srab ROU 0

vers enyz' . Két fordul után

B/
Abu-q ha b.uet ov URS 2 gy .
Egpe-- ----_ ___899-_3_gr:

Kies ekr
.Donin. URS Igy.
Rynes TCH O gy"

a k zépdont ben

MueIIer
Baragan

c/
ÁnanÍev IIRS 2 8Y.rs"-sg-----EgU-_3.fl:

t".

Úr'
87.

RDÁ I 8y.
ROTI 1 ry.
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Á dijnt nérk zések tabe1IáJat

Ábucbahnetov UBs
Ánanlov IIRS
tod zeleve kl IIRS
Popa ROU
Jorgu ROU
Kolczonay Ern HON

xI15 x 55rx5555455r,

,,
2
x
t
1

) 4 5 By.55 ltt
217'r
550'x 5 2 ',x4't

I
Y
III
VI
rv
TI

Férfl t r csapatversenyt rndult 7 osapat 2 csoportban.

Az I. csoport eredményelnek sszesltése:

4tL2
x

9t6

A II. csoport erednéoyplnek s,szesltéset

I.
fI.

caoportl P0Tr, HONr fCH.n l B0II' BUtr' RDÁ és
uRs.

o gy.
til
2rt

7t9
6t9
X

TCE X
HON LZz 4
Rou gt7

TTI
II
T

ROU
BUTr
RDÁ
uRs

x r5t I
trl5 X
lzLj 7 t98:8 L4 zZ

Ljr )
9t7
x

L4t2

818
2z L4
2r 14
x

, &Y.1n
0il
2'n

I
IIT
IY
II

Á 8:8_ra végn' d ROu-URs mérk zést a ronánok nyerték 55_62 taláIattal.

A nagyar csapat mér kozése1nek részletei-r

HoN - TcH L2z4 Szab II. Tstván 4' Maszlay Lajos, Kovács Inre 1_, és Szakács
Gyor gy 2, llletve Hatvaneck, KaiI' Jurkovltz és Jurka I-I gy.

ROTT - HON 9z6 Kacznarek J, Kondrat, Jablonsk1 és Zycb' 2-2, 1L1. Pap Jen ),
Szakács Gyor1y 2, Maszlay traJos I és Kovács Inre 0 gy.

Á két
]?NTT _

Á két

URS

csoport-gy ztes vlvta a d nt wérk zést az I. ée II. heIyértr

A két harmadlk

POI

nilq odl-k

HON

9t4 Tlu +, Árdeleanu és Nlculescu 2-2, Petrus Il 111. Kacznarek és_
Wpniewskí_ 2-2, Kondrat és Zvcb o*O gy.

helyezett v1vta a dont TII-IV. beJryéért a kovetkez mérk zéstl

9t5 litov és Nefeodov 1-), Sm1znov 2 és Rad1onov l' 1II. Pap Jen
és Szakács Gyor1v 2-2, MaszLay T.,ajos I és Szab II. István
o gy.

belyezett v1vott a d nt V-vI. helyéért: TcH - BUI, 9t1

II. '' ! ROUr BIIL' tCH és
RDá.

Az I. csoport eredménye1nek cisszes1téset

IIRS
POI
HON

X
6rI0
8rB

I0r6 8rB
X 6tI0

1016 X

1
0
2

8J'n
tt

Rés zIetek
HON - PO!

EOI{ - IIRS

tragyar csapat két nérk' zéséb lt
1016 Kolczonay Ern 1 dr. Terék Sándor és Pap Jen' ):1: dx' T rijk

Feronc Ir 1lletve ÁndrzeJewskl' B1erkowskl és Barbursk1 2-2'
Nlelaba 0 5r.

8l8 62-64 találataránnyal gr z EON
Dr. Terék Sándor )t dr. [ijr k Ferenc ée Pap rTer -2-2t
Ern Ir llletve Ábucb'ahnetov )t ModzelewskL 4' Donln
Ananlev 0 ff.

Ko)-czonay
1és



A IT. c8opoIt élednényeÍnek osszesItéset

ROU
BUI
lcH
RDA

x
Ir t5
4t9
4tL2

t5r I
X

LZt 4
8r8

9t+
4tL2
x

6tL0

LZt 4
BrB

I0r 6
x

S.
tt

il.
il

1
0
2
t

Á d nt I-IT" helyéértr

EON

ROU

Kolczonay Ern
Dr. Torcik Ferenc
Dt. Terék Sándor
Pap Jeq

421' 4
5555 0
5552 r
1)54 1

L2
20
L7
L1 8/62

Szab
Jorgu
Popa
Baragan

55 45 2
5 2 4 5 2
54 r' 

'i 5 t55 r

r9
I6
L'
16 8/64

A d<int ITI-IV. heIyéértt
Á d<jn v-vr. helyéértt

URS - ICH 9r0
POI _ RDÁ 9g4

Earg csapatversenyt Tndult 6 csapat 2 csoportban. _f.II.

Az T. csoport erednényeinek osgzesltése:

csoport!
It.

a

IIRS' RDÁ' ROU.
HONI BUl, POr.

IIRS
BIII
POT

X L4z2 Bt8
2tL4 X 7tL18tB LTzj X

1 ponttal
orr
,r'

22

2L

egyéní gr' ze LenmeI

egyén1 sy zelemnel

Az 7z,galmas magyar-Lenryel nérk zés tabellája:

P0t

I{ON

Roter
Kondrat
Nowara
BÍer koTgs kÍ

2 5 ,1 1BJ.
5551L'|t
5251 z'i,5512z',,

Lj tal.
t6n
L5 tt

L5 ' 8/59
Fro.hIícb P.
Torday K.
VaLter B.
Kocs ls f .

5 r24 12r5) 
'5 r 15 2

5555 0

nL?^rt
ll -lz tl

L)
rt14il
tt20il 8/59

Á dont I-rI. belyéértt
ROU _ HOI{ 9t5 Ir1mic1uc DÁN 1'8Y.l MayLn 18Y:l Mustata 0 gy. é-s Culcea 2 sr.r1II. Frijb'llcb Péter 2, Torday KáImán, Walter BéIa, Nébald RuáolfI-l gy.

Á dcjnt III-rv. belyéértt
Pol - uRs 9t6 $i3;"*3;fi"il:T:5i fu'5;:$"3'J: 

Roter I-I' lII. I}juk, RenskÍ

A d nt Y-vI. helyéér r RDÁ - BIIIJ 9l+

{ér t0r csapatYel Tndult 6 csapat 2 csopoltban. I. Csopolt! Pol' HON' RoUTI. ir : ÜRs; RDA; BUL

Az I. cEoport eredménye1nek sszes1téset

X 4zI2
L2c4 X
L2t4 816

o BY.
Lrr
2il

4r 12
6r8
X

HON
P01
ROU

11
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Részletek a magyal csapat két rnérk zéséb lt
POL - HON I2r4 Skladanszka +, Wysoczanska és Cichy )-1l Ciechanov1cz 2' ill.

' T th Erzsébet j1 Tátra1 Judit 1' Kovács Márta és Tusák 0-0 sr.
BoU - HON L2t4 ÁrdeleanU 4, Bartos és Draga )-j, Stahl 2' 1IL' T tb Erzsébet

2' Tátrat Judlt és Tusák I-l' Nylkos 0 gy.

Á II. csoport erednényelnek osszesitéset

BrB 9t7X 1016
6r I0 X

Árdeleanu 4l Stahl 2n Bartos és Draga I-I' ill.
Derazínskája és Larina 1-1, tubetzkaja I és Pechova
o gY.

POl - RDÁ 9t7

Genovska 1t Gerg1eva és Dermendjeva 2-2, Bachvarova Il
ÍLI. TátraÍ Judit és Tusák 9-1t T tb Erzsébet és Kovács
Márta I-I 8Y.

POI 4

Imre
nyén '
Ere

Csapa verseny: L.
2,
7

í:
A csapatversenyen B csapat

ameIyek kcjrt vÍvtak. A násodtk
I'
2.
,.
4.

L2

2 8Y.t'
orr

URS
RDA
BUL

X
8rB
7t9

Á dont I-IT. helyéértt
RoU - URS Bz7 /42-47 /

Á dont ITI-IV. heLyéért:

Á dont v-vl. helyéért:
BUL - HON B:B /18-45/

Hi-dasi J zsef

2, TLaczkowski P01 )
,. Swinega POI., ,
4. Rlba Ferenc IÍON 2
5. Woske POl 2
6 . Génes 1 Gyor gy HoN 1

Iengyel ífJuság1 válogatott
Magyar 1f j u-s ágÍ ker et
tregla Wars zawa
Rzeg zow

lnduIt. Á csapatokat két négres c-ropottta osztották,
kor6e keri.iIt a naryar c-qapat.- Eredményekr
Á magyal tfJusful keret csapata 1 gr z*
Legla Warszawa
Wars zawlan ka
LublÍnl váIogatott.

8X.
il
tl
il
r!

ll

Lengyel.mogyor ifi s gi kordmérk zés
Lancut /TrenlyeLország/ L975. IX. I2_I4.

Jávorka1 Tstván csepatvezet , Gémesi Gyorgy, Riba Ferenc' Tgaly János, Balatonl
és Varga J zsef rész vett a lebgyelországi lancutban a 20 énien a1uliak kardvelse-

drnények!
EgyénÍ kardverseny: I. Makowka

Riba PLaczkowskit és Géneslt gy zte Ie 5t1-ra' Makowka-t I 2z5_re, SwÍnega-t I ha-
sonl képpen 2l5-re, Woske-t l 7t5-re kapott k1. Génes1 egy gy zeInét a TT. belyezett
P1aczkowsk1 Iery zése révén szelezte. Balatonl és Varga a TI. forduI ban esett kl, IgalÍ
beJutott a k zépdont be, d I gy zelme kevésnek b1zonyult a továbbjutáshoz.



Eészletek a masÍar csapat nérk- zéseÍb lt
Magyar 1fJ. kelet - WarszawÍanka 9z1
GémesÍ ), BalatonÍ-, Roba és Varga 2_2,
Kurek 0 gy.

] Magyer ÍfJ. keret _ Tlubl1nl váIogato t
Génes1 és R1ba |-Jl Igaty 2 és Balaton1
,Ba.guc'kl '0 gy..

Maryar lfj. keret - Legla Warszawa 9t4
Ba]-aton1 és IgaIÍ 1-1t Génesl 2 és Rlba
Kg zÍ's íelczuk I &Y.

A d 'nt ben a k ,vetkez eredmények -qztilettekr

Magyar ÍfJ. keret - Rzeszow 9z4
Génesl 7, Balatonl1 Riba és Varga 2'2t
Chrzanowskl O gy.

i].I. laskowskí' StasburskI J. és D. I-I'

9:1
l' ÍLl. Galldskí_, 'Earasin és Szunowsk1 I_I,

I' lll. Brzeza 2, Jankus és ZawaczkL I-I'

iLI. Celletta 2, Bedio és Przybyla L_I'

L,engrel Íf j.válogatot.t - Magyar lf j. keret 9t5
Swlnega, CzaJa és Woske 2-2, Makowka 1t iII. GénesÍ és Btba 2-2, Balatoni I és
Igaly 0 gy.

K. K.

Férf1 t lversenyr
/22 ÍnduI /

N i t r'versenyl
lrc tudul- /

Kardyerseny t

/r1 índul ,/

vl I l. Nemzetkiizi vív torna, Ramon Fonst em!ékverseny
Camaguey /Caba/ L975. szept. 4-7.

L. Garbey J. CUB
2. Sa lvat CIIB
j. Perez CIIB
4. leÍva 0T]B
5. Fernandez CTIB
6. Hernandez CTIB

asrar vergenyz' nen Índult ebben a -qzá.mban.

L. Maros Magda HIIN 5 gy.
2. Fernandez C'llB 4 rr

1. Garc ia CUB 2 rt

4. lá"É-É"oe cUB 2 lt

5 . Ura nga CUB I rt

6. Rodr iquez CUB t tt

Maros lUagda a dont ben két ellenf elét 4l l-re, három ellenf eIét
4t2-re gy zte Ie és nagy b1ztonsággal nyerte a versenyt. Á legy _
zcjttek kozott volt Rodr1quoz Ís, ak1 eddig néry Ízben volt a vel-
seny gy ztese.

L. Sa Ia zar CIIB 52, ortíz CTIB 4
J. Polo CUB 2
4. Ged vari Inre HON 2
5. Eernandez CTIB I
6. HÍpol1to CIIB t

Ged vár1 két gy zetmét Hipolito és Hernandez ellen atatta.
SaIazayt L 4tJ-re, OrtÍztoL 1l5-re, Polot l lr!-re kapott kl,
Márkus T1bor csapatvezet szerint - a zstir1 j voItáb I.
Á yerseny eredményét a jelentés nen tartalmazza.

gy.
tt
It L9/LB ta I.n L6/2O tal.
tt
il

K.K.
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Nagysikeríí kiállitrns a vívás t0rténetbl
Áz ideí nagysÍkerii budape-sti Viv Yilágbajnciksag egyik k1emeIked eseménye volt

''A vlvás torténáte'l cini.i k1áLIÍtas ' melyet a TestneveIési és SportnÍrzeuu rendezott a
F város1 Tanács V. Tanács-korutÍ klálllt ternében' A megnylt n negjelent a vlvás nemzet*
koz1 vezérkara, Pierre,Ferri elnokkel az éIen. Á negnylt be-qzédet Tompe István, a Magyar
Viv Sz vetség eln ke nond a.

Á kiáIlitásnak nagy sikepe volt. Öreg és fÍataI viv k, a vívást szeret k zonség fe*
s ztilt érdekt désseI' nézték a z\érdekesnéL érdekesebb tab)- kat, bÍres viv lnk tr feá1nak
vitr1nje1t, Ez a kíáI1itasi an}ag - mely csak toredéke a Sportmrj.zeum és a vlv k tula jdo-
nában Lov a'nyagnak - néLt n don h1vta fel a fig'yelmet a nagyar vivás m ttjának dlcs
ga zdags ágára .

IzgalomnnaI és érdek]. désseI varJ uk a TestneveIés1 és Sportmrj.zeumnak a Népstad1on
s zovetség1 épiiletében noost késztil áIIgnd k1áIl1tasát"

Bakonyt KáIoLY r a mrLzeum lgazgat ja eLmondotta, hogy a z ''ollmpiák torténete'| ktál*
l1ta-qsaI nyltnak majd, vaI -<zlntileg az L977. évben. E kíállitason k1emelked szerep jut
a Iegs1keresebb o}lnpla 1 sportágnak' a vivásnak. Az atryag gyti jtése f olyÍk. Ternnészetesen
ad'dtg 1s rendoznek Id s zaki kiáIlltá.sokai.

A mirzeum álland kj_állltása b1zonyár" orsy szerepet fog játszan i az uj, f iataI v1v k
nevetrés ében azzalr, hogy megÍsmertett a d ics el dcjke t és hogy er t, os zt kété-"t ud jana'k
gytijten1 a jov évtizedek're.

Dr. Nedeczky Gyorgy

1975. áP!i-Iísí vgrs-e.nJLqE

Lp_75._ 4.pr:. 4r- IT. férfi t r
UJpestí. D zsa" 46 induLo. F bir l SoIti Á. ' To]"nai M.
v leredmén;r: T. Szab Inre /usn7, II. Ko1taÍ ZoItánluTK-1IM/' IIr. Hamzr--Gyorsy ./MTK_VM/'
IT{; Gabrtei LászI /os)/, Y. Laczk Ott /MTK-V1 /, YI* He ényÍ ÁttÍIa fa.D záa/, vII.
Er s LászI /osc/ ' YIII. Pat cs Zsolt /DYIK/"

IJI"o_"- n í-i!jJ,
Bakony Yegyész " 65 indull_ . F bir r Tlszttayt Tlbor "
Yégerédmény: I. Gonbai Eva IIarpalota/, TI. Sipos KataIln /BV'IC/! rII. Steffek E1lda
/Duaaajv. /, TV. Hoffer Ánna /Pápa/, \r. lezseny.l JqdÍt /BvsC/ ' \rr. Kelekes llona /BYTC/ }VTI. Mor cz IIdík /BTTC/ ' VTIT. Fodor Judtt /osc/ ' Dtr. Horvátb Ándrea /CsepeL/.

III:"g**!__i_ Jill:
SaIg arJánl Kohérsz* 27 lndul . F bjr l Vert1ch T., Sándor l"
Végéredményt T. Koppányl Mngdo1na /oKsE/, TT. Marcsicsek Judít /srsa7, III. Polus Eszter
/oÉsF./' rr. Balogh.I1dik /SKSE,/' V. rhász Dia.nna /'oKSF'/n YT" Csomány_KataIÍn /sKsE/,vII" Németh Tiinde /oKsE/ ' rrTI. Mag.vga Ágnes /s,KsT'/"

-r.M.
HaJdu-Bib.ar illo Sporth1vatal. 29. 1ndu1 " F btr r Szentesi F.1Fí,ilclp C1y.

!ége4e{mQnyr .tr. Dr"Rab tr'erenc- /Dyqc/' TI. Mezei tr'eÍenc lF,eyl y1./-t ITT" Kls-q ÁntaL /Dvsc/,Iv; Ch1kán Gábor /ngri D,/, s V'. Mándy Ákos /pvrx/ ' VI. Fláck Á t1la /SzegedI P./, YIf .
Títkos csaba /SzegedL P"/t VIII" B gos Tlászl /Egl1 D"/t Tx. Székely János /Szege ,L P,/.
L.975.. ilpy ,- 5 "

TInoo k&rd.
sMAFc. 25 1nduI . F blr ; i.d" Puskás Bertalan.
Végeredmény: I. Kosztka Tlász]. /SMAEC/, II . Lfol E1emér /sWFc/, IfI. Mandll LászI /?^a-tadás,/, rv. Balogb .Ándrás. /HaLad"ilqil Y. Ki-qs ^\rpád /1MATC/, VI.'Mísu Gyorgy /TaLad'ás/,vIT. Gabnal Gábor /sM.J.pC/, YITI. KÍss attÍIa ,/sMáFc,/' TY. Berklcs Inre /suAFlc/.
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o.. pjlrbaÍ.t r.

BYSC, ?-4 lndul . F b1r l ToboLIk Zo\tá"n. ,

Yégeredményt r. CsiszáI PáI /KsI/, II. Gulyérs J zsef /BST/ ' 
TTI.

BeIIágb la-qzI /os1/, Y. Dr.P ka T"á-qzl /wTx/, Yf. Decg1 Rudolf
yán LaSC/t YITI. TaIi István /osa/' IX. KIasznay Gábor /os}/,
fY-* o. p.árba jt. r .

DYTK,7o lndul * F btr l Pat cs BéIa, Árvay ZaLtán.
Végerednégy: I.'_Ságody PÉ!9I /osc/, IT.. Felszegi Endre /OsC/ ' ITI. HoIl Péter /osc/,rV. T th Ákos _19sc1-r.T.-It}és.T'i'vad.ar /wT /, Vr" BálÍnt Endre /osc/' VII. Philipp Ká-roly /os1/' V]II. nilak Zsolt /sKsÉ/,
L975" ápy. 20" II.o. férfí t r.

A#

Á Testnevelés1
L975/76. tanévveI j
a kovetkez k nyertek

GuIács1 Ferenc, Hassz4n ÁttÍla, Horvátb

Sosk Csaba /OSC/, TV.
/osc/' YTi. Hubaí rst_

Danka Sándor 9 DávÍd Péter,

Jsgly Já:ro-q, Kíss Áttila,

BYSC. 55 lndul .
V.égeredm.ényt I. Dávíd Péter /pzoLnok/, II. He ény1 Átt1Ia 

^J.D 
zsa/, rTI. Bánhidí Péter

/_Bzb'e7y/, ry" Koltai Zo1ban l{!{-v{/, Y. Bir J zsef /gsn/, VI. Salámon Gábor /CsePeL/lVrI. Dudás Rezs N -D zsa/, vTrl. Pakaí Ján o-q /SzoLnok/ , rX. Bíhari Ándrás /osc/.
]Tr9. párrba jt r.
BYT0. 26 1ndul . F bj-r : Bors Ágoston, Csiszálr ÁttÍIa.
Végeredmény: r. Sz1tagyi /Yasas/, iI. Popovícs /Szf ehérvár/ ' TII. Farkas /BTTC/, IV.Szab '/Szeksz'áed/t Y" Révész /aSC/, Vr. K varí /BvsC/ ' VTI. Otog z /BVTC/ ' VIII.'MohiIIa
/BVTCI .

{JI-"o". f érSi _t r .

Heves IIle Tanácg VB. 52 indul ' F bir l Csányi Barna, Iványi IIIés.
!égerednényt r. ormos LászL zNrrregyb'áza/, Ir. Bátori Tibor /Egey/r IIf' Takács István
/nÍrx/.' -tY-. Tglh Árpad Ayl:gcyh1za/, v. vátyi '{:K9"oIy y'Eg;r'/,"Yi'. 'Marton Gyorry /BvsC/,YIr. C]hÍkán Gábor /ETer/, VITr. Katona Ferenc /Toroksz ntmítraé/, IX. Gémes t'as7ta' /osc7:
IIf_. o. kard "
Balassagyarnati sE. 27 1ndul . F bir : Sándor Lajos.
!fg91e.am9-qlt ^l. Mészar os ,tá'szl. /MLK-VM/, II. Kovács Gábor /MTK-VM/ ' IrI. Horák János
|GEAC/ } .Iy . O,1o. zLáay .Ts_t_1g1 /GEA}/, V.-Borce Á-ndrás /GE.AC/ ,vI. nlIai< Zsolt /sxsn7 ,-vtl.Kany Tíbor /Bgyarnat/, VIII. Macska-qi Isbván /Bg5rarnat/, IÍ. Hajdu Huba /GEÁC/.

\./\-/V

W*t.h4 Jlr'*hulu?ÜL
F9}*koIa lgazgatQgasa értes1tette sz cjvetségLink vezet ségét, hogy a z

Lrácoméves nappa11 tagozatu edz képz' ."zak t inditott m g,'a*eTy'"feIvételt t
Berta.Béla' Bgd{ rstván,^Borlay Gyorgy, Dallos Gyorgy, Danka Sándor, Dávid PéteTstván, Dec-sí Rgdo}{l.Díera Ferenc''É99oi Att1Iá' dati Tstvánné /s ráái_Órs"7,s1 Ferenc, Hasszln ÁttÍla, Horvátb ÁttíIa. Horvátá Gábor. Igalv János^ Kigg Át'f

P"9q i-f s{van ; 
_Dé"-;i-á,f ;ii;_ r""á 

_FÉ";í;; 
"Éá";; -i ii i ]'flaii "ÍGulács1 Ferenc_, Hassréln ÁttÍla, Horvátn ÁttÍra, Horvátá Gábor,KÍss l4szJ- , $warv 4elq*, Magyary István , M;;"i t;fia"; N;;

_0-!o"z. Gyular.R zsayátr1 Nándor, Sz-am dy Zsoit, Szombattry éy zZ
Udvarhe Iy 1 Gábor 

' Ungár Nánd or , Varga Ka:r oly 
' 

Zj.monyí Zottán,

ÁÍss !ászi-Ó' $warv 4e19*' Magyary István, Mezeí Tstván, Na8y
_0-qosz Gyula..R zsayátr1 Nándor, Szam dy Zsoit, Szombattry éy z""'
UdvarheLy1 Gábor. UnsáJ Nándor. VarEa Káro]v - ZJ monwi Zal"+=Án

sav_ar:. Ntndor, szamody- solt, Szombattry Gy z' ,

' Ungár Nándor, Varga Ká:roly, Zj.monyí ZoLtán,'
Gyorry' NébaLd Gyorgy,
Tary István, T rok Gábor,

K r cjs í La-q zL , Po lgár Pát :

t_5



A ''KIUGRATÁsn rr'

l budapest1 vlv vÍlfubaJnokaág kard e6yénl d n Jéngk esen nyeÍ.nég na 1s sokat
foglalkoztatJák a viv x zvélénényt. Ántnt Éz ísmereteÉ, a diint ben !Foq tra6yar v1v
sz repelt, dg a gy zelnot a -Ezov;át Nazlyrnw gzeténba ng6 a.lenryel BLerkorskl el6tt'
n18 a-náronq magyar vorsenyz k zill Iar t Péter osak a b:ronzérnet nyerhette oL.

Sokan - f leg olyanok, nk1k a vlvás szabá)yatt és tijrténgt1 feJl dését kgvésbé ls-
nrer1k - annak a véIenényiikáek adta'lr nár a veraeny alatt k1foJozést és gya.kran az ta 1g
tcibbszcir felneriilt e kéid.és, ho6y a sza}vezetésnok n dja lett volna a ]iáron vcrsenyz6t
oly lrányban befolyásoln1, ho6y k ziilij.k az egylket k1ugratJák; vag;Éo a nás1k kett nér-
k zésijtot a ktvála-sztottai szenben LelazsálJa. Á legttibb h1ve ilar t Péternek Yoltr atl
végered.mányben harna&lk Lett, {yq.zelenneI, do ba cls6 nérk zését Ged várlval azenben
nen veszt1-eI, akkor nek1 l-s 4 gy zelne lett volna, n1nt a vÍlágbaJnok Nazlynovnakl és
ebben az esetben az aranyérenért holtvcrsenyt v1vbatott volna. Tz n1ndenesetre ijrvendete-
sebb nogotdast hozott volna1 nJ.nt az egyébként eIlsnerést érdenl bronzércn elnyerége.

Íuaeaes, hogy ezt a szabáIytalanságnak m1n siil elJárást senk1 sen kárhozta tar
Pedig 1lyen t<ruglátast a szabáIyok értelnében tllos kezden nyeznL és végrehaJtant. Á vl-
vás Íesrégibb siabályzatában is-negtatá:lhatJuk azt a paragraÍus , nLsze:r'tnt á vlv tt1$-
teles mÍnaen nérk zéáán ninden otlonfeléveL-e5rforna or6vel és tgyokezettel ktizden1 ée
ha bárnety okb L ereJe1 vasy képessége cs' kkent, k ,tetes a továbbl versenyzést l azonnal
vÍsszalépi1. Ilyen lovágÍas felfogás r:raLkodott'o5ykoron a vels nyz k kiiz tt és akI e
szlgoru szabáJ;rokat negsértette, annak váIlaln1 kellett a ktjvetkeznéryeket.

rlyen eset tcirtént 50 évvel pzeI tt Pá.Tlzsban a YIrI. ollmp1án a kard egyén1 diint -jében. VÍharoe ol1np1a volt* Már a t r osapatbaJnokság folyamán_ az oLasz-frano1a dijnt
nérk zésen, an1kor á franoiák 4tl-re vlzettek, az olaszok Paul Ánspaoh /BET"/ elniik Y zg-
téso ala t'niik d zsíill víráskodása ellon pélriáttanuI hcves tiintetéat rendeztek, antb61
b"atalnas botrány kolotkezett. Lz olagzok non Yortak b.aJland k boosánatot kérn1 áLktive-
tett sértésiikért, azétt kizárták ket a tovább1 kilzdelem.b I.

Áz e5yén1 karddiint 1_s botrány Jeryében lndult ngg. Á dcint6be 4 olasz vÍv , Bert!.-
nottí, BÍnL, sarooob.l és az olasz v1vás szonefé!Íer di4elgetet! kedvenoiit' Oreste Pulltí
Juto ü, n1g-a nagysrok kozÍ.il dr. Posta Sándor'..Garai János és Sohenker Zoltán' Á ue5ya-
art m'airyar' Tersztyánsuky Öd n nár a k zépdiint ben.alvérzott. A nérk zésok akkor 4 ta-
tátat1[-neirtek és á 0tint6t az egJmenzetbelÍek vlvtá} lo eI sz r. Garal 4t2-re verte
Poatát, Posta ugyan1lyen arányban Sohenkert, nLg Bohenkor 4t2-re GaraÍt.

I{en 1gy az olaszokl Összebesz ltek s Bert1n tt1' sarooohl és Bl-nl assz Jukat fol-
tíin na don adták Ie Pulítinek. leruÉgltt sen a Ina8yalok czt a lazsáIást b.enar észrevet-
ték és n1nt szabályellengs elJárást neg vták. Lz vást aE akkorÍ eIn 'k' Pallav1o1nl_
Gycirgy ott helyben, lrágban bsnyiiJtotta és a D.T. hosszabb vlta után kénytolen volt az
va"gnak helyt áanr..L levtvott nréik zésekot negsernm.{sLtetto ég a diint nek uJrav1vasát

rendel e et. Putt 1t ped1g kizárták. A háron lazsáI azonos1to ta nagát Pul1ttvel és a
negÍsnételt dcint ben nen vett tészt. lg:y a nég;r olaaz néIkifi vlvták Ie a negÍsnétclt
dijnt t és az Yá6iiI dr. PosÜa sándor g7 zelnét erednényezta.

Á k1ugratásna-k Ílyen t ,rténolne van s osak helyeseln1 lchet a naL Sz vetség YozÜ-
t Lnek, anikor nen vettek részt hagonl gszseskilvésbgn és nen' ad'tak utasltás verson;t
z Ínknek szabá]Jrellenes lefekvésrg. Mégla osak killcinijs Lgtt volna, hogy azok a nag7alok
ugrattá} k1 e5y1k v rssnJrz Jii}et, akÍk eg_ykoron azt az eljárást kenényen el1téIték és
neg vtáJc, .L' gr zelneket becsiiletca v1vással ke II kiérdcneln1.

Klall KáLnán

vwo mRADo a Maryar Viv Sztivetség hivatalos lapja. Szerkeszti a Szerkeszto tsizottság. Szakszetkeszt z Dávid
Sándor. Szeikeszt : Klell Kálmán Szerkeszt ség: a Magrar Viv Sziivetség hivatalos helyisége: 1054 Budapest'
Rosenberg ház'aspát u. 1. Telefon: 114-800; 119-080. KÍadJa a Sportpropgganda Vállalat 1143 BudapestD zsa Gytirgy
ut 1_3. Fetel s kiad : Béreg Tlbor igazgat . _ TerjesztÍ a Magrar Poste. E1 fizethet báEnely postahivatalnál, a
Posta hírtapiizletolben és a Posta KiizpontÍ Hirlap lrodÍinÁI (KIII. Budapest, V., J zsef nádor tér 1., Po8taclrn: 1900

Budapeet) k zvetlentll va5l postautslványon, valam1nt átrrtalásse'l a KHI 215-96162 Énzforgplmi Jelz szám6ta. El ft-
zetésI drj fél évre: 24,-Et, egéez vre: 48,- Ft. - Bzámonként kaphat méga sortpropagenda Jegllrodlilában 1081

Bt pcrt, BeJosy-Zs. ut 36-38. Eggrenk ntl 4,50 Ft.
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