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FIE kongresszus Párizsban
A FIE L9?6. rnájus hó 6-7-én Párizsban tartobba rend.es éwi kongresszusát' amelyen

41 nernzeti szövetség vetb részt, íl1etve képviselbette nagáü. Ma6yarországot Koviics
Pá1 , d.r. Ba1thazéir lajos a versenyszabáIy és a jIB specÍális bízottság tagja' Székeilr;
T1bor u 6g9hnikai bizobtság tagja és H. Elek Ilona az alapszabá-Iy bizottság ta6ja kép-
víse1te.

Á kongresszus bitkos szavazással újra me6választobta négy évre P1erre FerrÍ-b a
FIE elnökévér 4o aemzebi szövetség szavazotb rá, egy bartőzkoclotL.

A kongresszus ugyancsak megválasztobt nyolc végrehajtó b1zottságÍ tagob az előh-
bünk á11ó nég'y évre' Köztük van Kovács Pá1 1s.

Á kongresszus d.öntött az L97?, éví vtláebajnoksríg és az ifjúsagí ví1ágbajnokság
rend'ezésí jogáró1. Iszerínt a jövő évben a vllágbaJnokságot az Ár8entin Szövebsé8 ren-
d-ezi Buenos-AlTes-benr mi.g az ifjúsásí vi1ágbajnokság Bécsben kerül megrend'ezésre a
busvétí ünnepek alabti lJ||-ben Ürr_i_vers1ad.et 1s rendeznek Bu1gárÍában auguszüus 18.
és 2?. közötü.

Á kongresszus meghallgatta Mauríce lalonde, az o1impía1 vivóversenyek í6azga-
tójának beszámolóJát' amely szerint az olimpiaí versenyek e]-őkészítése üerv szerínt
és fennakadás né1kiü folyik. Az olinpián a Dírecktoire Techníque oInöke G. Brusatt1 I[Á
lesz, tagja1 ped.ig De Cápri1es USA1 

_Balbhazár Lajos d.r. HON1 Ebchevery /QoJllmbie/l
Goljan:iczk1 IIRS' PhÍlíppé FRÁ és Schwend.e cAN. A tecb'nj-kaí bízottságba d.elegálták
Drakenbergeb SYE és Székely Tibort, valamÍnb a TÍE álbal meghivoüt zsiirí e1nökök
közé KárpátÍ Rud.olfob.

A kongresszus jóvá.leagyta a Yégrehajtó Bizoübság je1enüését és köszönebét fejezbe
kí a nagyar szövetségnek az l9?r. év1 bud.apost1 v1lágbajnokság kíüti]lő megrend.ezéséért.

Á kongresszus az aIapszabály és speciáüís bizoütság javaslatára hozzájáruIü ab._
hoz' hogy a VB egyéni és csapabversenyek közveblen k1eséses nérkőzéseí a1ka1mával d.op-
píng r-izsgálatokat ke1 1 kötelezően tarta.aí. /Ed.dj€ csak a döntőkben ke]-lett.,/ Ügyan-
csak elfogadta a verse!.yszabály bízobbság araa javaslabáb9 amely szerinb új ponbszání-
tás lép életve nár a nonbreali 9]{mplá.re az egyén:i velseny-eredoények aIapján börüénő
csapat-ran8sor megállap1tásához. .L uirat bi'óttsagának jávaslatárá L9?6-bán a magyar
szövetség a nem4etközi kard_bírár]c részérer a következő évben Bedig az NSZK a üőr-bÍráü<
lészére bovábbképző banfolyamot fog rend"eznir A birák bizottsága töröln1 fogja a lis_
tákról azokab a versen;ybirákat' akík kéü év1g nen gyakoró.ljá} a biráskod.ásb és a}<ik
nem vesz!].ek részb a továbbképző tanfolyamokon.

Á kongresszus nem fogad.ba el a karcl taláIabje1ző készijj"ékek bevezebésével kap_
csolatos konvencíó váLiozbatásokaü. A kísérletekeb azonban tovább ke1l foIybaüní+

A kongresszus e1fo5adta a vílágranglisták összeáIlíbásához szii.kséges új ponü_
szá_!B1tást. Á rr1lagkupa ran8lístáján 24 helyebt 12 vjyó fog szerepelrri. Áz egyes fe8y_
vernemek vílágkupáJa cé1jaira vándorserlegekeb ajánIoütak fel a bársszövetségek. Ezekeb
a kupákab azok a nemzebek nyerik el, amelyeknek a három vivója a legjobban szeropel a
v1 IágrangI1s t án.

A techa1ka1 bizobtság javaslabára a felszerelések ellenőrzéséb szigoríbaai fog-
Ják' Á veszéIyes és szabályüalan fe8Jrverekeb és feIszerelésekeb fe1ttinően megjelölve e1
fosják koboznir

Ezek vo1bak a kongresszus fontosabb batánozataí1 de ezeken kiviil nég sok k1sebb
jelentőségü habározatob hozobt a FIE L9?6\ évi rendes kongresszusa.

K1vonat Kovács Pál jelentésébő1



VÍVo HÍRÁDo

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNoKSÁG PoZNANBAN
1976, áprítÍs 16-19.

Á FIE d.öntése értefroében a barátí POI,SKI ZIffi'AZEK SZERMIEROZY' a Lengvel'\Iivó Szövetség kapobb jogob ez id'ón a trtrTI . 2o éven a1u1iak vivó vi1ágbajnokságának
megrend-e zésér'e.

Á vivósport íránt me6nyilvárrufó és egyIe fokozód.ó érd.eklőd.és mutabja, hogy len-
6ye1 barátainknak az edd"igi legnépesebb juníor világbajnokságát síkerü1t megrend.ezni-
ök. Tsmeretes' hogy 12 nemzet 266 versenyzője vett részt Poznan_ban1 az ide1 bajnok-
ságokon.

Ámikor rövíc1en visszapillanbunk a sokáíg em]-ékezetes versenyekre, nem mu1aszü-
hatjuk e] elísmerésünk kifejezését a rend-ező lengyel Vívo Szövetségnek' a világ 1fjú
vivói számál:a otthont ad"ó neves város, Poznan sporbszerető társadalrnának és ktilönösen
a vÍrágbbjnoksáB megrend.ezésében közveb]-enül részbvevő sok Lelkes szakembernek' aktív
spclrtpályafutásukab nár befejezett' d.e a sporbág írántí odaad'ásukról ezúttal j-s banú-
bizonysagot-'bett volt versenyzőlarek, valamint a közrenüköd.ő fíataI lengyel uivóknak
egyartiirt. Orörnme] állapibhatjuk meg' hog"y kifogástalan körülrnényeket térentetbek a
vi}ág különböző reszéről összeseregtobt fiátal versonyzőknek m1nd a techníkaí berend-e_
zés, mind. a 1ébesitnény, mind. peáig az eJ:szái-J:ásoláÉ, eltátás és közIekeaés tek1n-
t e cében.

Jó1 esett a read.ezők részérőL negnyj_lvánuló rneleg sportbaráti magatartás1 az
á1ta]-uk.terembetb kedvező abmoszféra. Örömme1 fogadbák az ÍÍjú versenyzők az első for-
d.u1ó után kiesebtek részére rend"ezett vÍgaszversenyekeb 1s, Ámí újdon-ságnak szÁ]nlt az
ifjúsásí ví1ágbajnokságok börténetében-

Áz ísnéte]-t köszönet és elismerós kífejezése után nézziik kissé bővebben az egyes
versenyszámok e seményei t.

Á férfi bőrwersenyen |6 vivő vett részt. A habos d.önbő végeredményel

Dal Zobto Tabio 1TÁ x 5 1 4
Joliob Pascal FFá ) X fiBrrrnígesRobertGBR54x3
Bore11aÁndree 1TA 5 5 5 x
lemenageDíd.ieuFRÁ51r4
KuzmaMariuszPOLLS55

Á nőí bőrverseryen 64 üőrvivó vett részt.

k. b. rrT.
'I 

TT
r.yÍ.

rr V.t IY*

Á hatos dönbő végeredményel

5 8y. 6/25 baLt r.
,n 16/19 " II,j ,, L6/L? x III.

, 5 lly 2o
5 2 7" IB
4 4 4t'
, 2 1rr
x 5 2n 22
1 X 2n Lg

Magyar réezrőI Orosz Gyula' Néneth Áttila és Rakovszk1 rsbván vebt részb a vep_senyen. Nénebh az I. fordulóban ):o-ra győzött a jugoszláv Íulum, 5'2-re a svéd Tr:ind._quísb' valamint a svájcí Guühauser ellon.- Háronszorí vereségéü á Íinn PrrranentőI, afrancia lemenage-tól és a spanyol Roca*üóI szenved.be el. Rakovszkí Is J Eyőzelmeü ára_totbl Jz4-re győzótt Refaeü EGY' 5'2-re Marty FRÁ és !l0-ra Ja1 Bong con érten. Kí-
$apott.?|5-ry az NSZK-s Ohnhaus, 5s7re a spanyol Yillapalos, valanínü a svéd. [acens-tron-ból. Orosz 5 svő?:lyet _aratobb az el'ső foid.ulóban:- 5s1-ra győzte le az íránÍGh.ad"iri_t1 5z4*re aZ NSZK_s Teíchrnann_bl 52r-Ta a francia .rótiot]i, !:t_re a mexíkó1lopezt és 5:o-ra a dán Sörensen-b. VereÁé6ét szenvedebt a holland'i Áz1nekben índuló,
cle magyar nevü Tóth-ból. Igy nind. a három magyar tovabbjubotü a II. fordulóba.

Ibb Orosz újabb ) győzelmet és 2 vereséBet szed.ebt összet gvőzött a finn PuTanen.a román Rosu és a svéd Ekstedt fej-ebt, kíkapott a kubaí Mrrnoz_tót-és a román Rosu_tó]_.'
Néneth ) győzelnét az olasz Borella, áz oszbiák lach és az NSZK_s PfÍtzner e]len BZ€TéI-te, de kikapotü a rrrmán Matusán-ból és a svájci lamontó], ig-y mlnd'ketLen továbbkeriiltek
a IIT. ford.ulóba. Nen síkerü]-t ezb elérní Rakovszk1nak, 'mert- 

7 4yőzelne d.acérra kÍesetb,
m1ubán indexe kedvezőblen vo1t+ DaI Zatbót győzbe Ie Ji)-ra, varánint 47 atn8o1 Kay-tés az NSZK-s Gey*b 5zI - 511-19*

Á IIT. fordu]..óban csak Orosz kiizdött ererrnéqyesenr merb 4 gvőzelneb aratotb*\,egyőzte az..NSZK_s'.Qhnhgug-|1. a cseh Capek-et, az ősztrát< steíner]i és Brun1gesü, áverseny !ésőbbi ByőzüeséÜ, négped.íg !ro:ra" Nénebh 4 vereséggel kíesebb" IE; beÉ'áü
e8yedül orosz kerüIhetebt a ]-6-os k1esésí báblára. Ítt először a romá:e Matusanü győzte
1e 1ol)-rar. d.e.násod.ík ellenfe1étő1' a francia Jol1ottóI 10r/ aráayban kíkapotbr-"és areg'ónyá€ra jubott. ibb először az aLgéríaí Ha.nrmoun_b verte 1ó:9_re", d'e azbZn pár zotüo-tól e]_szenved'üe másoclík vereségéb és így végIeg kjesoüt. Végerodméáyben a ?* _ rangszá*
mot kapta,

Dolguiklr Irina URS X oLatrll]-e Brigítbe FRÁ 5 x
Kulínenko E]-ena {IBs 5 4

2
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5L2tx5l1
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Trinquet Veron1que l.RÁ 5 5
Dick Marrd"y RDÁ 5 5
L[oldován MarceJ_a R0Ü 5 5

2 As. I'//lB tal-- IV.
2 n- 2L/I4 í V.
0n 25/L5 Í Vr.

Magyar részről Csernus K]ára ' Győrffy Kaüalin és Méezáros Mérta ind.ult a ver-
senyen. Mészáros 4 győzelrnévet ,/vulovic Y0Ü' Hubel SIIE' Krolíkowska és Tcote/ és 1
veréségéveL /Latri-J.lé Lz5/ bejutott a II" körrnérkőzéses fordulóba. Hasonlóképpen
Csernus is 1 győzelemmel /Baciől- RolJ 5r2/ és 7 vereséggel ,/Piglíapoco ITÁ 2:5'
Bchu1ze RDÁ 1:5 és Jones &BR 2|5/,

Győrffy Katalin azonban nár ibt kiesetb. Kikapott T'osertől ÁUT 2t!-re, Honnes_
tő]- DÁN 1zJ-ré, Chroustova-t TsH ,!z-re legyőzbe, dé a belga Sta.nanne ellen ísnéb
vesztefL 225-au,

Á II. körr.érkőzésoE fordulót csak Mészáros Márta bud.ta sikerrel végezní, mert
J győzelme t aratott 2 vereséggel. Győzöct 5sr-ra a bolgár Rabschvarorq ):2-re a _Len$yel
Jeranek és 5z)-ra a RDÁ-s Schulze ellen, veszbeüt zs>re Kulj-nenko ós a ho}land leon-
ders ellen. Cseneus K]_ára j-tt 2 győze]met /Fel-ozova c\JB 5.2t Chroustova TCH 5|3/araüott, d.e az kevés volt a bovábbJutáshoz.

A IIIr fordulóban aztén Mésziiros Márta is kíesett. Kikapott 1rl-re Dicktőt'
4tJ-re Í,atrÍ1le-től' 1:5-re a kanad.ai lablanctól és lt!-re a belga Borghs-tól. Egye-
diil_ a szovjet Csagarevát tud.ta legyőznI !r4-rer Isy a kíeséses részben magyar &ár nem
szerepelt.

A párbajtőr bajnokságban 69 versenyző kiizd.ött meg a győzelemérb. Eredményl

lX5L
54X2qEqY

PoffebMicbel SUI X 5 4 2 2
KrebsJ*Charles FRÁ 1 X 5 1 2
Ga11lePabríce sUI 5 2 x , 2
liebermanBorís Üas 5 5 1 x 5KoppangNiels NOR 5 5 5 5 X
Schelleyl"ee UsÁ 5 5 5 5 5

Nébald György
Íodke Dáriusz
Ire.nour Jean
llod-orov Yalerl
Burcsev Mtkbai
Dalla Barba

1 4gy.
^ 

/ tl

2 1tt
4 2tt
2 L"
x o.t

LB/Z\ tat,
L1/zz 't
L9/2o
L9/2o
22/t6
29/Lo

I.
TI.
TfI.
IV.
Y.
\rl.

Magyar részrő1 ebben a fegyvernemben Takács Péber, Magyari István és Dénes
Balázs vett részt1 akiknek eredményo a következőz

Az e'Iső hörmérkőzéses forcu]_ót roind' a há:rman sikeresen vették' míndhárman J-J
győzelmet szoreztek.

Á IIt ford.uJóban Magyarí nagyon biztaüóan szerepelür J 6yőze7meü araboüb s mjnt
rangelső kertüü a ITÍ* fordüIóba. Továbbjutott lakács ís' miutáa 5r)-ta Legyőzte a
nexíkóí tr'ernandezb és a belga Cocr1arnont, Jl2-re a szovjeb !Íbermanb. Nagyon ízga'lmas
mérkőzést vivotb az ecuad_ori Marx-szal ' ak1ü csak 5;5 után bead"ott ta]-átáttal tud.oti
legyőzn1. Dénes Balázs sajnos kíesett, mert a epanyol Peroz és az an8o1 Stevenüon
ellen győzött üsÍprrr d.e J vereséget is szerzott*

Á III. körnérkőzéses ford-ulót csak [akács bud.ta sikerrel végezn1' Két győzeL-
met bud.obt összeszed.ai a lengyel SzJrunkowiak és a roman Popa el1en. Yereséget szenve-
d.ett I'íberrnanból és Koppangtól ós a francía RiboudbóI' de két Byőzelne elegend.ő r,'olt
a továbbjutáshoz. Ma6yar1 azonban 1 győzelenrnel a klesés sorsérra- jubott. Nehéz csopor_
tob fogott kit a későbbi döntő másod'ík és harnadík heIyozettjét' Gaille-t és Krebs-
etl de kíkapotb nóg a ezovjet Novikowtól és a norvég Moe_ből.

A kieséses fordu}ókban először wé6 győzött az NSZK-g lggkmann fölötb lo:)-re,
d'e ubána n szovjet Tdberman 1o:4_re legyőzte és a vÍgaszágra utaÉibobta. Itb aztáa'
a szÖvj€ü Kond.ogótóI elszenved.te násod.ibvereségét /tlo arányban és ezzel ő ís befe-jezte a versenyb.

Á svájci Poffet' ak1 a holtverseqyt az e]ső helyét megnyerbe 5l5 utá:a' nosb
harmadszor 1ett v11ágbajnok és nár számotbevő sikerekeb aratotb a szen1ol!-vívók közötb
1g. Még sokszor fogunk róLa bal1arr1.

Á kardbaJnokságban J4 versenyző vebt részt' A bajnokság végered.raényel

I.
IV.
VI .
iI .
v.
IÍÍ.

E fegyvern9+bgn Nébal.d. György' GénesÍ Györg:y ée Rapa!. Gábor képv1selbe a mag:yaT
szineket. Szereplésii}ről a következőkben szán'o]_u!k bet

Áz első körmérkőzéses fordulóban nínd a háron magyaT versenyző rnínt csoporbelső
kerülb a 1I. forduJ-óba 4' 11leüve 5 syőzelennjl.

HOl{X3r144
PoT,5X4545FRÁ75xr55ÜRs5L5x2QIIBS5525X4ITÁ52255x

4 8y,
2tr
2n
,,
2tl
2'Í
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Jól szerepelbek ítt Ís mert Gémesi és Nébald 4-4, RapaÍ ped.i$ 1 1yőzeJ-ernme1 került
bovább. Á III' forlulóü Gémesi már nem tudba s1kerre]- beIjesiüeni, mert 2 győzelenn'el
/Delberg DBR 5t2 és Gracía EsP 5zL/ kiesetü. Tod.orovtól a krrbai Fernand.eztől és a
lengyel P]-aczkowsk1tól szenved.ett vereségeü. Másik két versenyzőnk azonban a kl_esésí
táblára került. Itt Nébald először 1or}re 6yőzött Delberg elien, aztitn ]t1o_re vere-
séget szenved.etü Burcsevből. Vereségéve1 a ÍígaszáBra jutobt. Itt újbóI Delbergge1
ker'ij'iÚ szembel akit rnásod.szor is 1e5'őzötb 1oc6-ra. Á harmadik vigaszágas fordutóban
nég 1or8-ra végzett a lengyel Placzkowskiva1 és bekeriiJ-ü a d.önbőbe. Rapaí e1ső ellen_
feie a francía lamorrr voltl akítől Br1o ará:ryű vereséget szenved-ebb. -Á vigaszágon
sem tud.otb negbírkózní a Bzovjeb Shamsud1noV-Yalr kíkapott tőLe 7 r]_o-re és Így kíesetb
a aezőnybőI.

Nébald. György -1 a kis Nébald. - beváltotta vérmes reményeinket, nemcsak okosan,
hanen tecbnikásan is vivott.

ÁzIfjúsági Vi1agbajnokság keretében rendeáetb

ReményveTseny.
Á I'engyel Vivó Szövebség az I. fordulóban k1esett versenyzők részére '|Remény_versenyb'' rend.ezebt a kövebkező eredménnye1:

Férfí bőrversenvlW P0l
TSP
FRÁ
FIN
c0R
POÍ,

ITf,'Y
HON
ÁUT
CAN
P0!
HO[.

GBR
POI
sv-E
DBR
POI
Et]Á

Nőí tőr'versenvr7aT-Lrrffi

Párba.i tőrversenvl
/24 j'ú'v]-ó/

1. Etropolskl Vassll B{}TJ
2. Xosürzewa POl
]. Baron P0Í.
4' Kay GBR
5. Verstegen Jobn BEL
6. Cawely

1. Banach
2. Valverd,e Gonzalo
J. Marby Marc
4. Gronholn Peber
5. Cho Seung Soo
6. WalÍck1

1. lsbrad.a Blanca
2, Győrffy Katalin
J. Ganser Marlene
4. longpre Danielle
). Gorska
6. Groen Jeanette

1. llevell1n Jobr
2. Sbrzalka
J. VaBgo Jonas
4. Bormann Elnar
5. Kuzna
6. Schifrln

.Áz újd.olgágnak s,aÁni|s kezd.ernényezésben Inagyqr részről eg:yedül Győrffy Katal{n
vetb résztr . ak1 a poulban szerzett 1 1yőze7rlréveJ- ./Estreda lr4'- Krolíkowská 5rt és
Ernou1d lt4l bejutott a dönbőbe. Á hatos d.öntőbea Ls ) 6yőze1úeü arabotbl Estrada
5tL, Ganser lt2 éo Groen )lJ és ezzeL II. lebb.

EIÍüNIErÉs
Á ITE, +976..év1_ párÍzsi..konsrysPzusána.k befejezését követő banketben arrancia sporümiLiszüer képvÍselője 

' 
Kovács Pá1 részére ábnyújtoüta

. 
"""o"r" ilT-*-*""t

eziist fokozaba kíüii:rtebést' a FIE-ben ktf ejbetb runkája ellsraerésétil.
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xn trB7B, evi kard es párhaittir mapatok ilurnpa Kupa versenyei

Á karo bajnokcsapaüok E\:rópa Kupája

Bud"apesb, L976. áprj.lj-s 21.

Á verseny rajtjánáI 1l nemzeu 12 csapata jolent meg. /l kesőn jelentkező. jugosz-
1áv bajnokcsapat 1eÍeátxezéséi; a verseny re-ndezőéége nem fogadta et.,/ Áz e]_őrrérrozóseket
4 csopórbban bonyóIiLoÜbák ]e a követkeZő beosztásban:

a,/ B./ c./ D./

cszKÁ Moszkva vÁsÁs sc. SC Kattowj_ce Steaua Bukarest
Dine.po Berlln T'a Trancaise U. Dózsa SC Sotiete Carabíníeri
OFC Bonn I'c Spitbal /}lrau Ákaderuik Sofia Slavia Prága

Áa előnérkőzó sek eredményeí ;

D.Berlin _ OFC Bona 9z? Ia Francaíse - FC Spittal 9z4
csZKÁ Moszkva _ Bonn 9t2 vASAs sc - Fc Spíttal 9zL
cszKÁ Moszkva - D.Beriín 9r2 YAsÁs SC - T,a lrancaíse 9g4

c"/ D./

U* Dózsa - Á. Sofía 9r) Carabiaíerí - S1avÍa Praga 9|2
SC Kattowice - Á. Sofía 9.5 Steaua Bukarest - Slavia P:aaga 9lo
U. Dózsa - SC Kabbowice 9r3 Sbeaua Bukarest - CarabÍníeri BlB

/6L-62 balálatüal Carabíníerí/
Á magyar csapatok előnérkőzéseil
vÁsÁs sc - r'c Spítta1 9|L Yezebte: Parent FRÁ

Marot Péter és Szepesi LászIő 1-1 , Hamman€ Ferenc 2 és Geuérb Mik1ós 1' 11Ietve
Brand.státter 1, Krammer, Gasger és Platzer 0-0 g*yr

vÁSÁs SC - la tr'ranca1se 9t4 Vezetbel Dickman és Stavrev

HaÍnmang Ferenc J, Kovács Tamás, Marot Péber és Gellért MíkJ-ós 2..2 8y., illebve
Trotüeín 2' Víbrac és lamour 1-1' Cartígny 0 g*y.

IJ. Dózsa SC _ Ákademík Sofia 9t, Vezebtel Parent FEÁ és Bauer
Körmöczí Csaba 7r Ged'ővárí Irce, Torday Ká]'mán és Nagyházi Zolbáa 2-2, 1lletve
SpJ_rid.onov' Dud.ekov és }Lmitrov 1-1 ' Djelepov 0 gy.

U. Dózsa sc - sc Kattowice 9z, Vezebte:Bauer

Qed-ővárí Imre és Körmöczí Qsaba 1-1 t Nagyházt ZaLtán 21 Tord.ay Ká]_urá:r 1, 1lleüve
B1erkowskí, Korfanty és Barteck1 1_1' Kiernasz 0 sy.

A'*/ Döntő s B .,/ Dcinbő r

CSZKAMoszkya X799 2B!. SCKabbowice X495 LBy,
vÁsÁssc 9x99 , '' steauaBud.apest 9x99 )"U.DózsaSC 12X9 l n ÍJaFrancaíse 2rxl o'r
CarabÍn:lerL 2rrx 0rÍ DlnamoBer}1n 9r9x 2"

Részletek a rnaFyar csapatok nérkőzéseíbőIr
yÁsÁs gq - Ü. Dózsa SC 9s2 Yezetbet Bonni,ssenb FRA

Kovács Tamás }r Hamm^qng Ferenc, Szepesí laszIó és Marot Péher 2-21 itlebye
Ged.ővár1 Inre és Körroöcz1 Csaba l_1 1 NagÉ.áz1 Zolbán és Tord'ay Káln'á.rr 0-0 gy.

csZKÁ Moszkva - Ü" iljzsa 9s2 Vezetbel Drsch.er DBR

Szíd.jak 7r Erovopuskov' Vinokurov és Nazlimov 2-2* 1lletve
Gedővárí Inre és Károlyí Géza 1-]-' Na5yház1 Zoltán és Tord"ay Kálmón o-o cy.

Vasas SC - Carabínierí 9|7

Kovács TamÉrsJ1 Hamnang Ferenc' Maroü Péter és--Szepesi Í"ászL6 2-?r^ iIlebve
Maffei Michele z, úoitano Tomaso 1, Montano M' T: és Bulgher1n:i 0-o gy'



vÍVÓ HÍRADÓ

lJ. Dózsa - Carabinieri 9r1
Ged.ővrírl Imre ]' Kcirmöczi Csaba, NagyházÍ
Maffel MicheJ.e 2, Monbano Mario fuJ-lio 1,

Zolbán és Tord.ay Irajos 2-2' illeüve
Montano T. és Bulgheríní o-0 8y.

vÁSÁs sc cszKÁ Moszkva 9|7

KrovopuskovVikbor 1 2 2
YinokurovEd.uard. 5 5 5NazlimovYlad.ínír , 5 0
SzÍd.jakYiktor , 4 5

4 4gy,
5 0"
5 1"q tn

11 k.t.
2o It

15n
10 ll

7 gy. 61 taL.
KovácsTamás 5 1 ,5HanmangFerenc 5, 2 5SzepesíLászLó 5 I ,4MarotPéter 5 4 I 4

1. vÁsÁs sc
2. csZKA Moszlíra
7' Ü. Dózsa SC
4. Sobíebe Carabinierí

2'1 16 n
) tt ']c tt
! 

-t, n 'lq It
L Ll

, " L4 rf 8 gy* 6o bal.

5. Sbeaua Bu&aresb
6. DÍnamo BerlÍn
7. SC Kabborpice
8. lra Francaise

Kle1l Ká:lnán

Yégeredményr

Dr. Bay Béla vezető edző a Yasas szép győze].méhez a következőket füzte:
- ''Á Vasas győze)-me a BEK*ben nem szorul néltaÜásra, hiszen azt a vÍlágbajnok szovjeb
csapaütal szeüben érte e1. Ezen az esbéa csak a legnagyobb elísmerés hangján lebet a
Vasas verseryzőíb né1babni. Nemcsak a győzelem tónye' hanem az a vívás, amít mutab-bak' rendkívül örvend.etes a nontrealí o1ínpía közelségében. !s ítt kiilön efismerést
érd.emel Helnmgng és Szeposí, akikeb ílyen ló1 nés soha és ílyen szépen ribkán látbunkvivnír ]V csak terrnészetes' hogy Kovács [anási;ól és Marot Péterből várbuk ezt az ered.-
rnényességet. Marob Péternek a ]nagyar csapat győzelméirez elegend.ő lett votna, ha uüolsó
asszójában négy taláIatob ér e1 Sídjak ellen. Marot azonban ) taIálatot érb e1 és így
alakulb kí a 9:f-es végerednény. Áz víszont sajnálabos' hory a győztes Bagyar csapat
és a világbajnok szovjet csapat ktizd.elnét olyan kísszáríni közönség -ltezte é8aÉ.'

Á PÁRBÁJTÓR BÁJNoKcSÁlÁToK EuRÓPÁ KuPÁJA

IIeidenheím /N$ZK/, L976. április 2r-25.

' A Bvsc párbajbőrcsapata egynásubá.n háromszor nyerte a Bajnokcsapatok E\rrópa
KupáJáb t

!,z ez évl-, ol1rnp1a e]-őbb1 párbaJbőrcsapatok ffi kiizd.elmeí és a lIoíd.enheíner Pokal
nemzebköz1 egyén1 párbajtőrverseny sob"a nem látobb nagy mezőnyb vonzobb 1leind'enheímber

Áz ÍK ktizd'e]_mehe 2o nemzeü ad.ta Le nevezését* Á kezd'etre a be16ák és portugá-
lok v:isszaléptek' Ísy a rend.ező he1nd"enheírríek]<e1 $ csapaü kezd.be e1 a versenyb. ADT' melynek innálonn három éve az összetétele ug:yanazr B. Merc1er' P. Gnaler1 dr. Ne-
d'eczk;r l. r H. Nielaba és H. Diffenbach1 a taval;ri 3gn8s0r a1apjáa az alábbtak Ezerínb
oszbobta be a csoportokat.

.,^

Budapest
Heid-enb.eirn
I[ien
Ankgy'"ar

11 Bud.apesü
2. Wien

3ud.apesb - Á:o}ara
I[íen _ Ee1d'enhei&
W1en * Á:r]rara
Bud.apesb * Eeld.enhelm
Budapesb - Í1en
Heid'enheLm - Ánkara

B

Moszk\ra
Katbowíce
Irond.on
Skopje

Moszbra
EabbowLce

1z A csoport nérkőzéseig

c

0s1o
Parls
Olomouc

O].omouc
Paris

D

Tauberbiscb.b..
Bern
Sofia
Xopenhagen

Tauberblschtr.
Bern

E

Bukaresü
Stockholm
luxenburg
Benthuizen

Sbockholm
Bularesb

l2t1
9!?

L]-r5
1ol6
LZt4
]''?t4

Á B csoport nérkőzéseir
Kabbowíce - Ironilon
Moszkva - Skopje
Moszkya - lond.on
Kattowlce - Moszkya

9t7
14t2
L7r1
6r1o

1.
2r

Moszkya
Kaübowíce1"

2t

6

Budaposb
Wien
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Á C csopoTt laérkőzése1' Á D csoport mérkőzéqe:Lr

olonouc - Pálr1zs
Párízs _ 0s1o
Olonouc * 0s1o

11r 5Llt)
1o t6

1422
L2?4
1lr1
1o:6
9s?

Tauberbischofsh.
Berrr - Sofia
Tauberbischofsh.
Bern - Kopenhága
Sofía - Kopedrága
Tauberbischofsh.

- Kopentrága

- Sofia

- Bern1i
2.

0lonouc
Párízs

1, Tauberblschofsh.
2* Bern

4z -E ss-apa!! -Eérkőz_é€-gii
Bu-lcarest * Benbhuizen
Stockhol-rn - h:xembourg
Stockholn - Bentbuizen
tsuJ<ares ü * Iruxembour8
stockho]m - Bukaresü

14t2
7.2s4
15rt
L1r1
L1r1

Á csoportokbóI az első kettő kerii]t a qrolcas d'lrekü kíesési báblára ugy' hosy
a rangsor négy utolsó csapata |_1o és B*9-és prírosÍbásban még egy baláIkozót vívobb a
táblá 7., íIlebye B. heIyéérb.
B. Bukarest 9 1o SiockhoLn Stockl:olm gri 

B'SC gr?9' xattowtce 
' ?:8t-"ft*:t Bvsc Btl Bvsc B!44. BYSC

,. Moszkvá. Moszkva a.2 Moszkva g!4
? * Párizs z F: öiái Tauberb. 9?41o. Wllen 9 b; iáuberb*

' A csapabverseny 1e1zgalmasabb ta1átkozija a BVSC - Stock]ro1m összecsapás volb..
Áz e1ején a BVSC szépen eIhúzotb, Pap - Hökström 5t2r Erd'ős Go _ von Essen }:J,
Erd.ős S. - Togsüróm 2r5, Fenyvesí - Jákobson 585 * a évéd.ek")rl állásnál kettős vere-
ségnél óvtak' A DT keütő másodperc utánvivásáb rendefte e1. Mínd.enki Fenwesí hátrá_
lására szérmítotby h1szen a kebtős vereség a fiagyar csapatnak 1ebt volna Jó. Fen;rveeí
azonban a rajtra hirtelen berobbanb és felszúrta jakobsont* ltL a tafálkozó állása.
Pap - von Essen !rJ, E'rdőe S' * Eöksbrön 4tl, Erd"ős G. _ Jakobson 5i4' Á BYSC rnár
5|2-re'. vezetett. Ekkor a svédek megbáIbosodtak, egynás utá:: négy győaelmet szereztek
éa első alkalorunal ábrretbék a vezetést. tr'1ogström --t'enyvesí )l2l -von Essen - Erd.ős S.
5r1t Jakobsoa - Pap 5r4t Höksbiljn * Fenyvesi !t4.

Izt követőleg ketbős vereség kövebkezebtt Erdős G" - Flogströn 5t5. Erd.ős S. _
Jakobson l:21 a BVSC kiegyen]1tebtr Ektr6" egy fájd"alnas vereség következett: Fenv-
vesi -von Essen 4:l' Fenyveoí már }to-ra vezebetto 716 a svéd.ek javára* Ekkor Pap
lépett a pástra és nagy n;ruga1ommal 5?2 arányban fö1ényesen verte F1o6strönöt. .|nikor
End"ős G. az ubolsó csörbére felálloüb' a BYSC_nek rná.r ketbős vereség ís e1ég le bb
volna a g}óze1enre } Lz egósz baláfkozó sorá:l ragyogóan versenyző rnagyar vivó_ 5?4-Tegyőzöbt és biztositobta csapaba részvébeléb a d.öntőre.

BvSc - Sbockholn 8Í7} Erdős G. és Pap 1-Jt Erd.ős S. és Fenyves1 dr" }_1 gy.,
íLLebver Eöksbröm' von Essen és F1ögsbröm 2*2, Jakobson I gy'

Á nás1k pásbon ugyanakkor a na8'y esélyes, TauberbíschofsheLm Moszkva csapatával
v1votbr Véeíg a szoYjet csapaü vezetebb és végeredmáryben 9:4 arányban győzött.

A rnagyar csapat nagyon rövid. pihenőt éIvozhetett' merb a svédek ellen hosszúra
nyúlt-balálkozó n1at! azon:ral pásbra kel}etb lépn-ie' nihelyü a rövid id.ő alatt össze_szere]t magasitott pÉrstot e]késziÜetiék a dönbőie.

.. Á kéb csapab felállott, elhangzobü a kéb h1mnusz ss kezd'otéb vette a döntő
osszocsapaF r

Az efoő két csörte jobban is végaód.hetebb rro]na. Áz elsőben Erd.ős G. nár 4l1-re vezetebt lukomszkíj ellen és o!na4 kapoüt ki. Á másod.1kban Fen;zvesl 4l2-re veze'tebt T,ívak ellen' íd.ő lejárÜával kettős véreség Iett. Pap jó vivás"sal 5z1-ra nyert
Modzo1ewski e1le!1 ak1 a-nénetek ellen1 6yőze:.őm fő része'se[ént négy gyluehát "eaá_
tobt. Á kiegyenlitésü kövebően két nagyón fölényes szovJet győzeIén_Lövetkezetbr
Ábuschacbmetov _ Erdős S. 531 ós lukomszkij - Fenwesi !:1. Sőt az ezt kövebő csöI-
bében Mod.zolowski már 4r2-Íe veaetebt Erdős'G" elIén. Ha győz a moszkvai csapat, 4:1-re elhúz" Nen igy börténb' a n{Byar vivó 5yőztesen hagyba-e] a pástot.

.c' nagyszepü fegyvertény feJv1llanyozta a vasubas vivókat: Erdős Sn _ livak 5r2,Pap _ Ábuschachmetov Jz2. Atvette a BVSC a vezetéstz 4zJ. K1s negingás következettz'
Fe_nyvesi - Modzolewskí kebbős vereség, trukomszkíj - bd.ős g. J'.4l A szovjeb verseny-
zók kiegyenlítettek 4t4l
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S ekkor jöÜt a vasutag zöld' útt Erd.ős G. - Ábuschacbmebov ll4n Pap _ Í'lrÍak 5|1 }
Erdós S. - Modzolewski l:1' l'enJnresí - Ábuschachnetov 5l4'

MegszüIebetb az eredmény szer1nb fölényes1 a valósfuban nagyon nagy kÍ'izd.elen-
ben efért 8l4-es győzelem.

Á Bvsc csapata most is, m1nb az elmúlb évek során1 taktíkai éretbséggel és
nagyszerü kÍizd.eni tud'ással nőtt a ilezőrly föté.

Á háron nagy eIlenfél összeállÍtásat-
Sbockho}ul Jakobson _ von Edees - Flosgbrön - Höksbrön Edlínggel kÍegészibre a bud.a-

pesüí VB aranyérmes svéd. csápata.

Moszkva: luJronszkij - víla€ Kupa védő - Mod.zolewskl, Ábuschacb:netov, T_iivak Rassolko a
monürea]-i- olíropíára jé1öIt szcvj eb válogaböbt

TauberbÍ"schoÍsheiml 
*"ftBá*-";u3tu3|fi::'"H"E{í3;3":";':E:: 

_ Hehn - Jana BeÍersüetter

Ezek ellen a csapabok eJ-len győzteskénb hagyni e1 a kb. 2.2oo tonboló nézőt szám-
1á1ó Rau-Hallét, mÍnden konmenbárnál ékesebben bÍzonyj-tja az e6ynás után háronszor
győztes Bvsc' m6€yar baJnok kÍváló fegJrverbényéb' a Tninden eIÍsmerésü kiérdenlő sze-
replésé ü.

dr' Ned.eczk;r l,ászló

A kard versenyvívás fejlődése
P1erre flhÍr1ouxr a francia mestergárd'a kíválósága, a D'Bscrime Frarrcaíse egyik

Iegubóbbi szánában fenbi cimen a pengeütés és a pengeköbés helytelen érüelmezését tái*gyalja. MÍután a cíkk a kard.vivás Iényeges és sok féIreértésre ad.ó fejezetéb tárgyalja1
érdemesnek barbjuk azt Olvasóinkkg] ís megisrnertetni. Fe1kérbiik ed.zéiü dr. BattházárLajostl a FTE versenyszabály - bizobtságáurak bagját és Szabó I'ászaó mestered.zőt, ér-
teJ-mezzék magyar nyelVen is Thírioux mester eIgond.olásaít, anná1 ís 1D-kább, márü a
kérd.és rulnden bízonnyal trelyet fog kapnÍ a lapun'lr nás helyén o}vasható zsíirí _ tovább-
képző banfo1yamon, ároelyeb-fo1yó év vége felé Bud'apesteir rend.ez az MVSE. /A.Szerk,/

Á kardvivásban a 'PENGEFOGÁs" ;";":" de fer,/ kífejezés téves felfogása a
bÍráskodásÍ nye1v bÍzonyos 'tfejlőd.ésén'ekr'. Á helytelen érbélmezés az oküabáÉ és a
b1ráskod.Á.s között zavart okoz és ártafmas nagának- a vÍvóakctók egységes elnevezé-
sének és érbe]_nezésének szemponbjából ís.

Ernek a bibás érte]mezésnek és gyakorlatnak az ered.ebe böbb évre nyűlik vissza,
anélktil ' hog:y 1ébreJötüéb bárnífé1e 1ó[ossága 1nd.okolná..

Ámennyíbena 'lP e ng e ü ámad'ás ll ,/Aübaque aufer/ e].nevezéspusztáncs^kaszóbeiitoraitőLszáímazókároskövetkeznén}:-sté.
nyegesen klsebb lenne. Ezzel- szemben a valóság az1 hggy a helyes kife.iezés- eItorzu_lása a nen tökélebesen végrehajtott pengeütések z^;outefoenb/ kóvebkeztében állt előt
Á helyteienüI végrehajtott penseübéseEE6rT€TE-tkező több-kevesebb időtarba.laú penge_
ér1nLkezések nÍndkét vívó akaratábó1 létrejöhe.tnek. Áz ilye.n esetek nár néuile-g aáono_síthaüóka pe ns.9..f o fi ás,o.Lk'a1, ./pr1ese defeí/ amelyeketközveblén_,
vagy közve be 'oI'tÁiás köveÜ.

Míe1őtb rnél;rrehaüóbban fogla']koznánk ezekeb a jellegzebes akciókat kíváltóokokkal és azok haüásaíval' sztikségesnek látszík a-TIE. VersenyszabáIyaira /42o.cíkkely,/; valanínb a kardvivó-szakkönJrvek átta1 bj_sztán rneghatárózobt f"oga:lnazásokra
-1 amelyek a v1vóvllágunkban Írá.nyadók-- enlékeztetn1l

A rÍE Versenyszabályok 42o. cÍkke]rw e/ pontjal
ltTámad.ás pengeübé sse1n
'' 1! P e ng e -ü té s e s t ánad'ás ná] a bémad'ás akkor bekinbb.etó

helyesen végr 5.kor a pengeübés az ellenféI
pengéjére 1 &Z8.Z annak fe1ső 2/7 részére üt*É

a.míkor a pengeütés az el_
1 a támadást rosszúl vég-azaz u

ac[
lenfél pengéJffi5
:rehal bo-b tnak- keil t ;mEm'
szaszúrásának /-váEásának/'r

á penseübés elsőbbséget az ellenféI azonna}L visz-
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Á ''p e nge - t á4 a {á s o k.'l ,/les abtaques aufer/ az elfenfél pengé_
jeel1enffi

pzekl a 'tp/]enge*ütés!, /le battemenü,/,

a lt-]i y o m á s'' /)-a pression/1

a'r E u r 1 á s't,/1e froissemenb,/.

B e 48 e - f o 8ás o s'r ,/lespr'íese d'efer/ az ef]errfél pengéjének
ég-annak fogvatartásával rré8rehajtobb akcíók'

az'l' e 1 L e n á L 1 q s'' /t'oppositíon' fílo/'
tt k e r e s z t e z é s't,/Le vroise, flanconad/l
lt á t v j. t e t.'l y'Le J'íement/,

a '' E ö, r á b v_j_J_B ój| ,/i'enveloppement/.

Á oenEetámadások ós a oenfiefogások végrehaiüások közben elköveteut tecb.:ríkaí
híbák az eÍemz6s soffi- az aEEIóE elnevezésébon _ okozhatnak a zsiirie]_nökök részéro]_
helybelenséget, ez azonban se'ilniesetr:e se& ad.hat okob a fogalmak összezavarására!

Ka::dvivásban a p e n g e _ ü b é s e g bárnad.ás,/fe batbernenb/ nem tarL_ja fo8-
va az elIenfél pengéjét; még akkor sem, ha ez az érint\ezés eg_y pillanatbal hosszabb'
mint.amonnyl a sikeres végrehajtáshoz sziikséges fenno. /Határo!á'sí, technika1 

' 
fegyve:r-

vezetési híba' stb./
T ö rb e4 előfordulhat, hogy a tecbnÍkaívégrehajtásbólfüsgően a tapasztalt

vívó haffiffiT-lfeTet őségek közö ti z

- a pengeér1nükezés után - e8yenes-szúrássalI

az éríntkezós ubánhosszabb íd.eíg tartó nyomás s a,1 és egyenes akcióva1 1

va8y Yisszahúzobb karral kezd"etb e11enállásga1 ,/opposÍb1on/ folybassa a ]neg-
kezdeüb támad"ását.

sban ezekaz esete

lná
e]-fo8ásával-

Ezekt

- Áz eLsőt

a

az

nak
Kard-v1vá n ezek az esetek - w:yan:ilyen formában - ]1€&" ford'ulb.aü-

íáonyÍbobt helyzeto nem-aci léhetőségeb a pengeütés /tenál. elol A pengelr alKarnoz v]szonyaEoEü neayzeEo nem ao aeneÜoBe8eU a per''8euEes /r
battenenb/ és pl. a sz,ekond.-kötós_szúrássa1 végződő üámad.ás azonos érüelmezésére.
EzenklvüI az ellenfél oengéién vógre}raithabó kötések. n]ro&ások ma nem léteznek a vepengéjén vógre}rajthabó kötések' nyo&ások mq qem lélezJ.ek a ver*
seny.p;yakorJ.atbanéshomisazonósíbhábók.mégezeÉben"aneghaffi-#azok]<al a p o ng e _kö t é s e s bÉunad'ásokka1n amelyeknekmeg}rabározásáb az előb-azo]<]<al a p o n &e _-E-ö t é's e.s bÉunad'ásokka1 

' 
amelyeknekmeg}rabározásáb az előb-

bíekben ad_tuk^

Á D e Bg e k ö b é s e s bárn"ad"ásokat amod"ernkardvivás oktabásábóLszám-,+üzbékése./\eckézéskeretébenpusztá.napengeér*
zéke1és fejleszbése végett szerepelnek, Szerkl/ Á pengék - leggyakrabban visszahúzott
kar:ú - heIyzetébőI, a végrehajtás nehézségeibő1' a fegyveres kar mozgékonysagából és
sikbantörténőmozgási-képességébő1ad.ód.óan,haetőj-sfordu1nakpe@
azok1ogfe1jebbaézabá1yi,amegá11apíbásúnkaterősitőkivébe1ekffi

Néhán:r éve * elszórtan - feIbti:eüek olyan akc1ókl amelyeket a pery;eksitéses-üáma-
d.ásokkal leheb azonosítani.

Ezekeb az akclókat néhány ke1ebi vlvó íimportálb3*t S majdnem n1nd'16 terc-1
szekond.-, vagy kvart_ /baL- és jobbkezesek viszonylatában,/ pengeérintkezésseI tört
ténnek' és amelyekeb a feJ_' old.al-' has-l vagy aróra írányuló vágás YaBy csellel
történő közvetett esobleg összebett akció köveb.

Mílyen akcÍó-kabegóriába sorolhabók be ozek?.n.

A szakembor számára b-árom nego1d^ás kinálkozikr
a.nenaylben az érinükezés böbbtkevesebb hatásfokLal megmarad' - 'P e n pi e-
köt'éssé''vá1itésapengee1enged-ésétkövetőáacióegy;Tm
EEserT-e-/"íazc6bt tá-nnad.ás le_sz -és azt- így is ke]_1 elbíráLní'.

- Á.4ccoé1tsr qmlkor az éríntkezés az ellenfél pengéjén előre halad'va többé-kevésbé
hosszan megnarad _ a penge eteng_eaéJe-utáLn mée n:lnd.iq csak egy e1ő-
E6s zTtéE seT meg e Lőzót t* üá.űad,ás"aÉ lclnősijl é sffi-ffie bke z tébei" 1gy ís
kel]. az eIomzésné1 elbírálnl"

-Áharnad'Íkr aníkor azérintkezésa ta1á1at pí11anatáiE II1 eE_margd. eE csakszúrá
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babó neg - avégrehajüott akc1ó igapt p e r.' g e s ö b,9 F e_s tÉ+adPg
és csaE ebben az eg,y esetben érd.enli nB1 azE az eallevezésb éB ez eJ-oryrt
jetenbó elb1rálásbl

Áhh62. ho*y az oktatók, szakember€k, versenyblrók, kardvivóE 9 g y s.É s e -
c^:^-trxv rj'-_-'u-r Litrónotno 'lenna_ haco a-T'TTI Nemzetközi Bí::ák Bizobüsága a
A,B.IlaZ1 Iroeiy az oJí-tr8.UoJÍ1 5l1aÁt,4UU13Á' vgr'DguJ 9rrU^'

g e n teiezűey kí'na3rkat, kivánatos 1epnei bosy a-FIE Nenzetközí BÍr

- 

r .'il.t'!aa - -'-_7'- rr i^r ^]1_^]'--^l-l ^'}^{ Árz natrÁna]r moohotÁnnzÁ<ábln
s e n feiezáék k1"magukab, kivánabos 1enne' bogy a ÍIE Nenzetközi BlláJc.BLzoüüsága a
iffiernoÉákÜőí . vrvöt álúa1 alkalmazott akóiók áóvének moghaüározásában több' Pag:yobb*^*r^^_áo^}'l' 

^ 
v o t o "l l p n m é e Í Lega]sőbbrend'Íi követe]ménv. ho*v a kard-!q__e--g.l !egelsőbbrend.'Íi

ran több' nagyobb
r ho5y a kard-

súak:4gk!-
Ery bizonyos Bznobizmus - balán válanelglk nenzetközí neves versenybiró a'karaü-

ran niuáÍátóÍ_ó=éá0"" _ hozzájárult annak a diíatnak kíberjosztÉpÉn"?' 'nelqarek '"Tgd-
ménye'r égyTészbr hog.y k é ü s é g e t ébreszt' nrísrés?t.-híbás ösgüÓnzésü su8a_LJ_

f í a"t a 1 t aiávivoa' köre bán a ve€T-eEfrEoTT-akc í ó j ukkal k ap c s o 1 a tbán.

Á naí ka3dvtvásban a peqqetámad"ások ./atüaque au fer,/ bechn_i}aí vÉqL"Bjtása.és
uz assrőbun va1ó táxtitár álffi_ffisffi*d$an íránf'ban nfoj1őd.ötb'', rnely többféIe értel-

ponbosságot E-ö-_y-s-_!-g
iersonybirák
keb éá ne levezzék böbbé a e

rnozeÁi-teÁ/ ránátove s tökéIetesen megnehózitÍ a versenyb1iá} helyzebéb.

Néhány éve a pengebárnad.ások' nep'k*z+ró el el kerülnek alkalnazás-
Par egyenes-sel va8y cselle1' __ 1épé-s S1 t Ierohanás lábuozgá-
sóxturl" Egyre syaÉóribt, aríÍkor- !.á t rá 1ás klizb,en' csak-a'fe8yveresFarnoz-
;;J;'io1Yo",1mo"q,L.Akazei'lenfÁ]táffiazakciókaLnem1ehetaziJUsd!1 !6.yt'E 6tycvrJ9U 

' 
q4Á!vl agáa;;i 

"13"l^"ZL 
La. a2 uÍtenté 1 t áná'dásáT ar_s7enT'6.

EioijJ"ite"-"tr"" "eg""i'á]t"t!- ú"gáüá.naaásokhoz básorolní, hasonIibaní, -í€Tt-a-
p"'gtrffi nem elegendó egy@Eat

Áa í1yen bábrálás közben végrehajüott akc!ók bechn:lkaÍ végrehajbásuktó1 ftiggően
kéü f orn'ában jelentkeznekt

1_ E I1 e n ü ámad.á s i formában, amlkora tárnad-ó eIlenfétnáranny1rané1yen_- 
a1 ' 

hogy a pengéjének 'telkapásall csak a
pá"séje"ák erősére leheüséges, '+" ilyen ternészetü pelgeakcÍónak 

' 
nen szabad. a

tarárát tonvenóiónáüs erőáyé! étveznie abban az esetBeno ha _a.támadó ellenfél
fol-yamatosanr szabatosan rólytatJa a bánadását /Tr!.Versenyszabályok 42o. cikke-
l-e"t- -hacádÉ temoó ki.i_Lőnbeés nincsen a támad.ó balálaüával szembent Tekínbve'
n"ogj'ez á szabály 'a konvencíoáálís fegyvereknél n1nd.on ellenbánadás kritéríunal

2. v é d" e k e z é a 1 for4ában. a véd.ég ütemében, aeíkor a védés-visszavágáJro|.'tehábaze11enfétpenséjét,,"1ty}}tér1ten1ote1jeBen
ahhoz, bogyne e 1éE-E-e.l e n_p a r ád.nak tn'tnosj-üt€El

legelsőbbrend.'íi követeJmény1 hosy a kard.-
Verséqvsz abálva1b an me ghaüáro z o Ü t- kíf e j e zé se-
bésós tálad.ásokat pengef ogá _

rávilágiüanak arra1 hog_y a tecbnika és a bakt1ka mosb
fe.iIőd"ötüt Á v.Lvás'oküabóinak, a szakembereknek és a
Te*g-rTá5'uan reagálniu} kell abból a cé}ból' hog:y az

d'oIaü ok
{o

oktatáét, a üechníkát és a az
bán- - fejlőd.éshez' hogy a kard"víváá szabályai és a versenyzés ne borzuf'jon elt

e

Enlékeztebniink kelI . hogy a kard.vivásban az évek folyaroán az egyí.itües-üérmad.ósok
a fe8yvernen fejfőd.ésének és szélségének kerékköbőlvó váItak' n1előtt ellene a Bzeren-
csés-hegold.ásb rnegbalálhabták vo1na l

Ne késlekedjtink túl sokat eil1ek az új probténának a rnegold'rísávql ' 
hogy nég 1de-

_iében elkertilb.essiiÉ a gyászos kövebkezrnényeÉe-t, mel;lek a birót kar eIbáüortalanodásá]ooz
BÁ á aázo"see eipartót-{sáy'oz vezetnek. Oiyan iiegold.ásb ke}l balální1 roelynek ny11ván-
valósága rnegéztíreteüi niglőbb a ziirzavart a-pengetámad.érsok terüIetén.

"'"ít":xuTt**x,

Mindezek a

to
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Durkó Ebele l.

HAZAI VERSENYEK:
Nemze tköz1 Budapest Bajnoksae 1976.

L976. ápríIís 1-4. közöüt kerü1b negrendeásre a Budapestí Vívó Szövebség
által a YI* Nelnzébközí Budapest Bajnokság* Áz íd.őpont megváIasztérsa nem a legsze-
rencsésebb körii_J-mények közöbb börténtl ''n'ivel ísmét bebízonyosodotb' hogy nemzetközí
versonyb hébköznap nem szabad. rend.ezni - ro1vel munkanapokon a küffö]-d.Í vivók - elsősor-
ban a hyugatialaa_gond-olok - nehezen tud.nak eljönní ]no?zánk. E]_ is habározba a rendező
szerv' -hogy a jövőben két egyrnás ubá:: következő szomoat - vasárnap fo6ja lebonyolibaní
versenyeíb.

Á négy versenye]l Índ.uIü' 1I, fő
ebból &agyar 21B
kii].fö].dÍ 97

_. Pelg?9L- abban, hogy a férfi tőrversenyer-r í1y9n sokan indultak - akik között
több vo]t a k1iJ.föld1 mÍnb a matyar verse4yző _ az i-s--erőteljesen .közrejátszobir. hogy
ezb a verssnyiinket a FÍE az íd'eí évtőj- keLd'őd.ően ltÁtÍ kategóríájú versennyé mínősi-
be tte.

Ezen eiőzmények után nézzi.ik rneg - e5ész röviden _ a részfeteket, hiszen a
vívás iránt érdeklőd.ők- többsége valószínüleg úgy Ís személyesen é]-vezhette a gyakran
Lgazi:a színvonalas, férfÍ tőrben színte v11ágbajnoki mezőnynek szároibó versenyt.
SajnáIjuk' hogy a legerodméiryesébb 

""61'jet 
vívók nen jöttek eI versenytinkre, mível

annak íd.őpontja egybeesett bajnokságukka]" RenéIjiik' jövőre jeIenIétükke1 rnég színe-
sebbé és rnég aivósabbá üudjuk tenní a Nemzebközí Budapest BaJnolrcágot.

Áprílls 1. Nőí tÉrr

55 induló, 1o csoport, továbbment 4*4 vivó. Mieínk sj:&án vették az első
akad"ályt /Bóbís mínd.össze } tust kapobb./*

Á másod"ík kanyar, melyben 9 db. ötös csoport alaku-t, szintén 4-4 továbbs
nenővelr már érdekesebben alakult' Elvivóink változatlanul jó1 szerepeltek. Rejtő'
3óbis, Kovács1 Szolnokí, Maros és Tord.así csoporbelsőként jutott a direkt üáblázaüra.
Igen szépen vivott ezenkiviiJ. a Dózsás Hajzer Jubka ís.

L 12-es báblázab r']Fpgsora így kezd.őd"ötbÍ 3óbís' Rejüő, Tordasí, Kovács,
Szofnokil 1Tajzerq KözijJ_iik Bóbis, Szolnoki, Kovács és Rejtő egyeneságon jutobt el a
d.önbőig' Közben Szo]-nokí kiverte Príkopob' Rejbő Ild.íkó pedíg a K:rísub kíverő Maros
Magd.át' akí igy ábesett a vigaszágra. Ugyanez a Eors érte Íord'asi Ildikóü, akí a
SzolnokíbóI elszeaved.ett Btl*es verosége nj.abü kerü]-t bal old.a]ra* Maros Magd.a ibb
elszenved.te násod.ik vereségét8 a román Mold'ovántól kapott kí u$rancsak 8:7*re, s i8y
noe lehetett a d.öabő részbvevője. A marad.ék két helyéit Hecsey vivott Tord.asj-val' -

Kad.a pe&ig Moldován'nal* Ilecsey 1gen szép' vívással Bt6_ra1 Moldová:e ped.ig 8:f-re győzötb,
1sy ők ketton nég résztvettek a d.öntőn.

Á döntőbeu !e;t0 lrd.ikó égyenl€tes szép vivással bizonyitotba irnmrírom ki
tud"ja hányad.szort Y1lágklassz1sát+ Három tusná} többet senkí sóm tudobt adní nek1,
1gy veretIeni'il ryerte el isméte1ten a BuclapesÜ bajnoki c1nét" Mögötbe Kovács Edtü'
az MTK-VM kíüi.i!ő fíata1 yívója ]_ebb a másoclik' a ro]ná.Ie Mo]_d.ová_n a harmad-ik, Hecsey
a negyec[5-k'. Szo}nokí az ötödik és végijJ- BóbÍs l1eikó a haüod.ik b.elyezett. Á versenyt
d.r. Gerenüsér vlvómesber emlékére ren<iezte a BYSz.

Április 2. Párbaj3őr!

79 Índ'ulóból 16 csoportot alakított az 1gen Jól roiiköoő Széke1y Tíbor és Gá.bor
Tamás főb1ró-ketbős. Itb csaL ) heJy volt a továb6Jubásra. M1ndjárt aL elején akad.t
meglepeüés1 a Iegutolsó válogabó győzteg€, d.T. Török Ferenc, I giőzelemme]- kiesetb.
NagymenőÍnk is nebezen jöttek lendü]etbe, Oszür1cs kÍvébefévéI, _áti 

csoportelsó lett.
schnibE és a két B_a:r Trera. sok Jót mubatüak. Kol.czona7 ugyancéak , iyőzé)&et szerzetb,
de ezzel sj:ná! továbbjutott.

Áz állva marad'b 48 v1vóból 8 gsoporb alakulü' ahonnan nár 4_4 vorsenyző
kva]-ifíká]Jeabta nagát. Itb esetb k1 a lengyel W1ech éo Mabwiejev, valamínb a-nexikóÍ
Hernand.ez _ mínd'össze I győzelemrnel" Mosü inér jobban vlvtak élvérsényző1nk' itt vÍ_
szonb Osztrics fogoüb }í gyeugébb órát' mindössze 2 győzeJ:r.eü cslíált, de ez is
elég volt a továbbJutáshoz. Á n;rugatnémet trenbach szép vivást mutatoüt bá - xár, hogy
később a dírekb á$on ereje e:-tragybá. ÍzzeL sze!.ben üa-n1kovszky' a lengyetet tiíátó]_
paeg ígen jóI vette az akad.áiyokab!. &og Be á]-ib a d'önbőíg, -ped-íg oÍyan vivókbükelieüü kÍverníe' mínb a nag-yár Erd.ős Gábor és a r.omán Baragan.

il
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Á d-Írekü üábla rangsorának elejer Pethő' Erd'ős S' 1 Paul /ane^ol/ Kulcsár' Irmischl
Pao Jenő. rorczonáy_aál,"osztrics 14], Fenyvesí ]6. és Schn1tü a 18. rangszámoÜ érte el.
l''áii'áili'ae"íií"áJá.t_; ;í;Ja"-É.""áá" kííerte Fe|yvesít Lol7-re, _Trmísch - Takács
1o:6. Szomov - P;;;;"őt io;i:;"; -Sz6Éery pedjig scbíittet 1o r$-rq. Meglepetés tebáü
bá;;i "i;á;''e" ii'róíyúátoáott_iá. Musk"oviz}ci-- Kulcsár 1o:9. Viszont e5yeneságoT
áö;tőb;-j;botb-egyenr""tes vívásáva1 Kolczonay1 0sztrics és Erd.ős sánd'or, a mér.r enlibett
Janikowskin k1vülr

Á vÍgaszágon is volt izgu1ni való a szépszáú. néaőseregnek..- Erd-ős Gábor vég1eg
kiverbe 

_Kul;;a"ü; 
Schmítt Palí ped.ig-rányves1t:.,-PaP Jenő sem kerülte eI ezb a sorsoti

őü Pethő kii1dte r'uzu]--Íésu"áa;oo-"yuuá iorrén d.örrtőbe jubott Erdős Gábor ós Schmitb-

Áz előbbi Pethőt, az utóbbí ped.ig az angol-Pault verte ki. Á döntőben Erd'ős
Sánd.or és Scbmitt áytiltós"üte szorga'úá"áo . győ4e]meket, 'úgy-hogy a végén 4oltversenyt
ke]_lett vivn:Luk. Eáü" sEir'iit oyuit" meg egy-La]-fat1anui iz8á]mas- asszóban 5!>re' 18y

"u é,rb"o ő lett a Budapest bajnőka. uc;[<;tttit harnadiE a 1e1sr9} Janíkowski,^.negyed'ik
rát."oo"., Ernó. otoáii-ó""trióJ éá vésiiÍ a 52qk3t}alul erőttenüI vívó E'rd.ős Gábor fog-
i;i;;';í"",.áo"ütl il;;aík-[;iyai: A veisenyb dr' Du.'onelty lászló' eg:yko?i mestorürk
emIékére rend.eztiik.

Áprifis a. Bud.apest kard.-bajnokságt

64 índ.uIó, 12 csoporb. Tovább menb 4-4 fő, Első ford.ulóban ne6lepetés.nem akad.t'
válogatottjaínx 'az !-2 _helyeken nentek sinán tovább. Á kéb Kovács tesbvórpár - íBy
ho.ztá a sois - egy csoportba"kerüIt, s Átbila győzött 5l4-Ter

A d.írektág ran8sora az alábbí mód.on kezdőd.öl,t: Ged.ővéLr1 , Szepesí' _.N"sy|1ui''
Körnöczí, orbiz " /K;;á7; 

_Górevich Pál. Kovács Átti1a a 11-ik, Tatoás ped_ig a 12-Ík
helyet harcolta ki*

d_r. Nagy Zsolt, aki ed.d'ig igen jól vivott' szerencsétfensti&.éro a d"irekLág náso_
aít toráirió;áBá;ö;;uát""tirt cea6vaiivui é" Ior6-ra alú]marad.t. GodőYári ezutiln kika-
ooüt De La Íorre-tó1, ak1 ezze! már be Ís jutotL a d.öntőbe. Sinán slkgrült ugyanez.
ftá"a"" Tanásnak, GerevÍch Pá]-nak és SzepeÉinek' akik rend.re visszad.obtáJc a vigaszág-
ra Körmöczíb1 Frőch1íchet és Tord-ait.

Á vigaszrígon Kovács ÁttiIa Legyőzte Gerevích cygpyij!:. 
' *9 ezután- kíkapotb Kör_

möczLtőí -;-íry"kí"iátü.- ceaavarináÍ< egyenes útja vó1t á aontőign. a kubaí Orbiz nehe-
uiúuEt" ezL ne[. 

_Íéáü 
á a,;ofa habod.ik iósztvevője Körmöczi legyőzése után Hannang lett'

aki- előzőLeg Nagyházib ís negverte 1oi6-rar

A d.őntőben Kovács Tanás és Gerevich PáI enelkedett kí a mezőnyből .-,keütgj'iik -'.
ho]-tversenyét 1 tusiaÍ-é"""uión nyerte, igy rnegvéd.te Budapest..bujngq. círnét' Harmadík
[;aő;áí;__'"ásy"aik-á tuuai be La"Torré, ótoart Hanmang, 

_vé5ü1 haüodik Szepesí lebt.

Néhaí Borsod.i LászL6 vivómesterünk emlékét íd.ézbük a versemyel.

Ápr11is 4'
FérfÍ bőr ba'inokságot a FTE 'A'' kabegőriájú versenynek ninős1bebte* {ikiild"ött

FTE e:-léáB;; ú: nóíTél]tRA,- negnÍvobü versénybiiákl M' vá3aa /t'alc:.a/ és Muresanu'

x1ső fofilu]_óban meglepetés a roraán Nicolescu, a cseh-Jurka-'- + ]oagyar szaFács' .
Kovács isivanr__valarnlnt Éulbsár kíesése* A'naso.l.;!i fordulóban elbúcsúzbunk a 1ePgÍel
ráó"úá=éttőír' a iráncía Bocherie_ből1 az olasz Coleübíbő]. és sinoncell{,tól' a.kubai
E;;il;a;;tBrl es Jons-ból1 az arrgol Érunígesüő-'_, va1amÍnb a níeink közi4-0rczl!ól:
KóYa; Gy.1áúó1. Á harmaáik fold.úló volb szálnunba a_1egfájd.a]:nasabb: ltt esett ki
Éo'oái r'á;os. szépen vette az akadályo\ab 9z olasz-P1nel1í' a francía Pieüruska és
rÍ"'áát, "vafa'in-f á lengyet Koziejowlk1. Ugyancsak szépen vivotb az NDX-s Haerüber1 a
romá.n Kukíl az olasz Calatroni.

Á direküágon Konatibs1 Flament, KoziejowgF és Pietruszka s1nán kerii1t az esbl
d.önbőbel -*iá r"í1ltí dr-nak óajnos ez ne& sí-Éeriiltr. uiyeI tr'lanenttóI Hkapoüü 1or/*1'6.
Denényü' Petius ROU verbe kí, ugyancsak Haertberb Ís'

A vigaszágon Pap - Calatroní 1o:p, ..Pfeiffer * Kovács.Gyrla.ig17' 'Haerbüer -
Rínnet -Loií, Páu1 - Béchsbed.t 1o:6, xésőtt Revenu verte kl Haertterb' Fernandez
pedíg Pap Jenőt.

Á vÍgaszágon Dabrovszki - Peb:r.rs 1or! és - sajnosl - Ku}i - Karorrbi dr. lot7.
Isy ez a két győzÜes került a clöntőbe.

Nagy érd.eklőcés ne]-]-_ett zaJlobb le az I1azár- nenaetközi n1vójú d.öntő' amínek
csak egy nagya részüvevője volb:- KomaüÍbs. Flament egyenlebes vÍvással_nyerbe q verY
senyü' egyed.ül b.onfibársáüól' Pieüruszkától kapotü'.ki. Ezzel 1ett qz utóbbi a násodík'
$'ki q harirad.lk, a lengyel Koáiejowski a negyedik- Öböd.ik letb a n1 KornabÍtgunk' mJg g
hatodík he1y Dabrovskinak Po]l' Jútobt.
t2



VÍVÓ HÍRÁDÓ

NENfiZETKOZI VERSENYEK :

Er"eá"í. K"p. 1976

Á Vasas szenzáeI'ős BlK győzeJ:te ubán 1976. ápr. z4+ a Sportcsarnok nagylernó9en
és vivóTernét'en t++ káravivó-"1épett pasbra1 hosy megrrivjon az I)65. év1 Huagária Ku-
páérb.

Á mapwarok közötü naqv vo1t a Ielkesed"és és reménykedés. Az ttAlr kate6óríás
és a virág-Éí'pauun számitásüá jövő versenyen a világ rnínáen ísmert kardvivója e1indu1t.
úroa"ntitt"nag} egyéníségeket, -ví1ág- és óIÍnp1al bajnokokat lehetetb látn:i.

Az előnérkőzések hrírom fordulóban1 körnérk|ózés f ornáÚ'ában folytakl .egészen a
harmíncketbő1g. Nagy meglepeüés nem sztüetett, ae nélgpr jónevü vívó' péId"áiú a Jna_
gyarok közül Bzepesíl roiaay és Gutácsy nen Jutott tovább.

Yasárnap reggel a BISC heid'enheimi-BE{ győzelmének híróre r;ée a 12 között 
_

,iobb hangu]-atbán föÍyt tovább a verseny. Kenény"és szinvonalas összecsapásohvoltak.
Ég"uou" fuoo csak líím1cuc, Szid.jakr- Gerevich-Pál és Maffei 

- 
jubott a d.öntőber mi8

"""töbtí"x*megkezd.ték 
hosszú és gyótrét:mes csatájr:kat a viBaszá8on.

Egyeneság. A nyo1c közé iuüásért:

Irlmícuc /r-oaán/ _ Krovopuskov /szoviet/ 1or!, Marot /magyar./ - Nébqld. p-l . /yeyar/
1o:7. Weissberger /ysz{/ - Frőbfich"/magyar/ Log9, Szídjak /szovjeb1 - M.Á. Montato
7őt"árt""1;;';-'é;";"i"n'p. 7r"w"rt - n]"leoht"no- /olasz/ _ Lo.s7, Nazlimou /szovjet/ -
i(óna;a' u /nÁlayar/ LozB, BierÉővsk1 /Lencyel/ - Kovacs T. /nagyar/ Lol?, Maffei
/olasz/ - Ha.n.áng /magyar/ lorp.

A döntőbe jutásórts

Irj_uicíuc _ Marot 1or!, Szid.jak - !Íeíssgerber 1ot2, Gerevich P. - Nazlinov 10iB'
Maffeí - Blerkowsk1 }or6.

Víqaszág. Á négy közé iutásér.bt

Nazlj_nov - Hamnan€ 1orB, B1erkowskí - ií.Á* Montano 1ol8, Weissgerber - Néba}d. Gy.
IorP, Krovopuskov - Marot 1o:6r

Á .d'ö.nbőFe ,.iutáséFü t

Nazlimov - BÍerkowski 1or!' Krovopuskov - Weissgerber lorf.
Áz esbí döntő _ amelyet a te1evíz1ó ís közvetitebt - a Sportcsarnok nagyüermében'

enelt páston1 szépszámú közönség előbb fo1yt le.
Áz érd.ekes ée szinvonalas összecsapások a szovjet vivók nagy fö1ényéb hozbák.

Szinbe negszoribáÉ néLkiiJ. szerezbék gy.ozoiIneíkeü és végii1 egyoás között l?Íntézték'?
eL az első háron hely sorsát+

Nazli-mov, a tavalyí bud_apostí vÍIágbajnok veretIeniil. szer.ezt9 rneg 9, syőzelrní
babérb. Kéb hoáfttárrsa is konéíyl üusserős-és takt1kus vivónak bizonyult. Ne!éz.
aoroe lesz a szovjet kardcsapato-t'LegyőznI az olinpíánl De a Vasas péIdája megísnétel-
hető l

Maffei1 lr1niciuc és GerevÍch P. között a balálabkiilönbség dönbötte el a hea
lyezéseket. Á dönbőre a viviísuk elsziírkiilb.

Á d.öntő báblájat

Szíd.jakYíktor IIRS 1 x 4 5 4 1_ 1KrovópuskovYíktor I]Bs ? 2 x , ! , 1
NazlifoovYladinÍr URs , 4 o x L 2 2
Irín1cíucDan RoÜ 4 5 5 5 X 5 4
GerovichPáJ IÍoN 5 5 5 5 3 X 5
MaffeiM1chele I[Á 6 5 5 5 5 2 x

Végere4ménvr

I. Tladínír Nazllmov 5 8y.' 1Í' Sz1d.ja} 4 8y.' ITI. Krovopuskov 1 8y.' IV. Maffeí 1 sy"'
V. Irínícluc l gy.r YÍ. Gerevicb P. 1 8y.

dr. Ned'eczky György
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VÍVo HÍRADÓ

HÉT lüMzET FÉRFI TÓRoSÁPÁT_VERSENr5

' BoDn, L976. május 1-2.

Á Néneb Vivó Szövetség hagyományos tőrcsapat-versenye ez Íd"én Bonnban keriiJ-t meg-
rendezésre ' 

Mti:rchen helyebb.

Á mag-_yar tőrváIogaüobb ,/Dr. Kamubj- Jenől Marton Isüván' Sonod.í Lajos, Kovács
Isbván és Koiratíts Jőzsef'/ ís részt veüt a találkozón. Ebben az évben k[ilönös várako_
zás előzte meg csapatulk'szerep}éséü az olinpia uiabt, annál ís 1nkább' míután köz-
tudott, hogy a NOB- d'öntése kövebkezüében csak 18 versenyző nevezhető nemzetenkénb.
Á korább1 veisenyered.nények alapjá:r várhatóan a fentíok n1att csak 7 férf1 bőrözőnk
vehet részt Monüieafban.- Á Bud_apesbe!' megrend-ezésre kerülb Gaud.iní Kupán eJ-ért első
helyiink azonban halvány reméqyb ébresztett bennii::-k, nevezetesen, hory amennyíben a
'TIét nemzeb versenyén|l az ! - J ineJ-.y valanelyikét sikerül elérnünk' a bőrcsapatnak
is bízbosítanak helyeü az o1ímpíaí vlvócsapabban.

Sajnos' megsze a várrakozás alatt szerepelbtink' szÍnte negmagyarázhabatlan;
gyenge vivást prod.ukálva.

Á verseny Iebonyolitása zavarbalan volt, bár a terem fogIalüsága mÍabt az első
napon öb fordulót kelleüt Iebonyolitaní. Á szinvonal kíe1ég1üő volt. Á csapatok közüI
meÉsze kienefketlett a szovjet és a francÍa csapat. Míndkét csapat megbizható, stab1l,
sztikség esetén kieneIked.ő eredmér\yre képes tőrözőkből á11. Vélenényen szerjlrt a kéb
csapat"ubá.n nagyfokri kíegyenliüőáós voit megf1gyelhebő, a'ní a tor"ábbi évekhez képest
szinvonal emelke d.ésü ered.ménye ze üb.

Á f csapab ered-uényeít a következő bábJ'ázat muüatjal

NszKA x v/g D/5FRÁ D/7 x v/BrlRS V/Lr !/7 XHoN V/tL D/) D/?
NSZK^I D/4 D/6 D/3ITÁ y/8 n/7 D/5PoT, D/B D/? D/6Rou D/5 D/2 D/4

D/5 v/Lz D/B v/p YnL 4 cy.v/L, Y/Lo v/9 v/9 v/L4 6 ''- /1 é.sÍ.
Y/9 V/L3 V/LL Y/Lo V/Lz 6 r 7) " ir
x Í/lo D/z D/4 D/5 2 l1 42 '| t'

D/6 X D/7 D/4 D/5 0 n

v/L4 V/Lt X V/LL v/L' 5'vnz v/u D/5 x v/L, , ,v/Lt Y/g D/1 D/1 X 2 n 
'7 

" '(

Á 8r8-ra végződöbE mérkőzésok köziil az NSZK/T - NszK/JI nérkőzésb az lÍszKrÍ
nyerte 577L taláIataránnyal' az I{SZK/I. - ITA nérkőzést az ITÁ csapata nyerte 5?-6Ltalálatba]- 1 az NSZK/Í - PoL mérkőzésb az NSZB.fi nyerte 5? - 6o ta_lálataránnyal.

Részlebek a aagyar csapab erednérye1bőlr

P0! HoN L2r4

God.e1 4, Dabrowsk1 és Marbew!cz 1-1t lÍojclechowski 2, illetve
dr. Kanrrt1 és Kovács 2-21 Marbon és Somod.í 0-0 ry. A nérkőzésb Fav1a IEÁ és Geuter
NSZK vezotte.

uRs EoN 927

Rous1ev 41 Denisov J' Romankov és Kosenko 1-1 ' Ílie'cve
Marbon J' Konatíts 2' Kovács és Sonod1 1-1 sy' Á nérkőzésb Geuüer NSZK és Sbud.l1k
POL vezebbe'

HON NSZK/I LLIS

Dr. Kaoutí 4' Kovács és Konat1üs 7-1t Marbon }, ílletve
Bacb. és HeÍn 2-2, Behr 1, Re1chert Ö g:y. Á nérkőzésb Closset I'RÁ és skJrudJík vezetÜe.

I,RA HON L1s3

Noe.l. és Revenu 4-4' llanent J' P1etruszka 21 tlIetve
t[r. Kamubír Marbgn és Konabits 1-1 

' 
Kovács 0 gy. A nérkőzésb Geuüer IVSZK és Schi:r:r-

macher NSZK vezebbe.

I{ON NSZK/II 1ot6

Marton és Sonod1 ]-]1 Komaü1ts és Kovács 1-1' 1J-lebve
Püchel 4, Koch és Sens_Goríus l-1r Procbotta Ö ry. Á &érkőzésb Favia I!Á vezebbe.

RoU IíoN 11Í5

[íu 4' Kukí 
'} 

Poünls és Burrrcea 2-21 1llebre
Konatíts és kóvács 2-2" Mart<rn 1és Sonoali 0 5y. A rnérkőzést Paschea NSZK vezebbe.
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VÍVÓ HÍRADÓ

1TÁ - HoN I4!2
Calabroni 4, Dalzotto 4, Montano és SimonceLli 1-1l ílleüve
Komabits 2, d_r. Kamutir'Kovács és Sonodi 6-o 8J. Á nérkőzésb Closset és Schírrmache]:
vezebbe.

Véqereo-irény t 1.,/ I]Rs
2./ FRA
1./ TT1,
4./ NSZK/I-
5./ POL
6./ HoN
7./ F(OU
B,/ NSZK/TI

t- és ?, eg_yéní győzelemrn 91
-1 rt tt/L

6
6
5
4
1
a
z
o

csapa
tt
tt
tt
ll
tt
il
n

aí
An rt

tt
tl

Dr. Kamutí Jenő

JET,ENTÍq A EEIDENEEIMI PÁRBÁJTóhVERSEN-ÍBőL /ryla. ápl. 24-25.i

L9?6. ÍY. 22-én u.tazott kí a rnag:yar csapat Heíd.en]reimbe. Á csapat összebétele:

Csapabvezető; Rabe Gusztáv, edző: Vass Imre, Orvos! qr. Berenteí György'..
versenyzőkl Kulcsár Győ.aő, Schmitb Pá1, dr. Osztrics Ístván' Ko1czonay Ernő, Pethő
JJas zto.

A% Európa Kupa előmérkőzéseiből raég fábbuk _a BVSC két-gyó.ze1n9t a he17'j,.'kIub-
csapat, itlebire az_osztrák bajnokcsapat e1]_en. Másnap regge1 I/2 B-kor kezdődött az
egyéní versony' melyen 24 orézág üöbb nint Joo versenyzője veüt x:ész , Az első for*
duiót minden-verseíyzőnk síná':r vette" Kulcsár 1 sy*, 0 v' Scbmitt PáL ) 8Y.r 1
kebtős vereséBl d.r.-OsztrÍcs 4 gy. 0 v; Kolczonay 2 5y7 2 vi Pebhő 2 gy, 2 v.

Á több nínt !o se1ejtező csoportból továbbjutott L72 versenyzőhöz jötb az eJ-ő_
d.öntőbe .iutott 4 csapat 2o-versenyző.'i e s ez a l9z versenyző 12 hatos csoportban
/7 tovaóbnenővel,/ kezdte ápr. 2vén reg6e1 I/2 B-kor a ior,_abbí icüzdelmeket. Verseny-
zőLnk ezb a fordu]-ót is sinán teljesíüették. Kulcsár 4 gy' 1 v| Schmibb 4 gy' 1 vl
Osztrics 4 gy, i v; Kolczonay 4 g:y' o v; Pethő J gy, 2 v7. Áz állva naradt !6 verseny-
ző került a-áirekb'kíeséses báblárá. Versenyzőink rangsorszá-ma a következő vo1tl
Kolczonay /, $ghmltb 221 OszÜrics &T. 2?, _Kulcsár 2!, Pethő 48. Eredmények a !6
közöttl -Ku]-csár - Hoskvns /aneol/ Lot6, $qhmitü- FabÍan /lengyel/ 1ot4' osztrícs dÍ. -Pilta /olasz/ 1o:4, Koiczonay _ Bíi}r]mann /NszK/ 1o:6, Pethő - Rompza /NSZK/ l.oz7.
Mind az öt versenyzőnk a 48 közé jubobü.

lBajtr:_}< k1viil nés 5 ma8yaT3 Erd.ős S., Erd.ős Gnr d-r. Fenyvesi1 Nedecz$r' Szomov
jubobt a kövebkező forduIóba. -Itt esett ki d.r. Török' - lo:f-re kapott kí a rorná-n váIo-
áabobb Jorgu-tól -, B" NaBy Ís, aki lor!-re kapotb kí Ádrian_tól és Pap Jenő' akÍt a
később1 V. helyezett svájci-Poffet vert meg loz|-re./

Á 48 közötb osztr1cs 1o;9-re 6yőzöbt $chmi-tb ellen /3z7 á]jásná'l járt 1e a vÍ-
vóLdő/.

KuJ-csár lol9*re veszüett a lengyel Veg1Ínsky el1en1 Pet]rőt a montreal1 előolin_
pia győztese, a csehgzlovák Jurka verte kl lot8' Kolczonyait a svéd Yon Essen 1or9
áránybán. ,/Ebben a fordulóban eseüb ki Erd.ós sándor Szomovból elszenved^ebt 1o:8
arán;ni, Ned.ecz\r az NSZK-s Hochtól lo:f arányű és Erdős Gábor aa atgo1 Bc'urne_tól
1orB- a:i'ányu vereéégéve1, rn1g FenyvesÍ dr. 1ol)-re syőzött Jeníches /N1ZK/ elIen.
A 24 között1 találkozók számun]cra nézve szomorúan végződ.bekl

Jacobsson /svéd"/ - dr. 0szürics 1ol5
Behn /IüSZK/ * Szomov lotp
Sucb"aneckl /svájcL/ _ dr* Íenyv'esÍ 1o:8

Lz eLőző napÉ szép magyar síker ubárr nen jutoüt Inagyar a legjobb L2 közé*
Yégered.nényben d_rr Oszbrics &II ., szomov XV. helyen végzebt.

@ 
'Í]$fi::l"í:" ftJÉ* xfly.

IIT, d.r. I{ehn NSZK 1 o
ÍV. Físcher NszX 2 n
V.Poffeb svájcÍ 2n-2

W. Behr NszK 0 í

Áz eIső helyei eld.öntó holbversenyü Jacobgsoa l:4 arányban nyerte.
Versenyzőint passziv takbiJrája1 B az, hogy a díreb kiesés íd.egi és fíz1ka!- berholé_
séb a döntő píllanatokban nen bud.ják eIv-iseln:i-* az olímpÍa szompontjából baljós elő-
jelnek tektntend'ő" 

Babe Gucztáv szrJcfel.Íigyeló, csrprtvezető
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PÁIÓoZ ENDRE' x. RÁMoN FoNST B{IiEnrERsENr

Havanna, L976' márcíus 18-21.

A Kubaí Vivó Bzöveüség írnnár tizedszer rendezte meg hagyonáryossá válb enlék-
.ru."uooéb. melvneú sórozata"csak egyszer szakad.t meg - 1969-bén' á+ikor_ vil4€bajnok-
;G;;l-;;á."táii__Á;úuil"'*:- erotéríá""enyt ezúttal ís nagy szakérteleTmel rendeztéx meg
eu"órsa r"ben vátbek részt azo1 a szovjet"és magyar versenyzőkcin kivii]_nagy_obb számban-
egves latÍn-amerixáí ó"""agot vivoi. Á résztvéíő orsz4soL - s4án szerínt heten - több
üÍíi"rgö-il";;';őü neveuEek be' ane1ybő1-4?.Yo}t tiilföId"í. .Áz_egyes feg;rvernemekben
uré, u'ráml vers"enyző mérbe össze'tud"ását. Fe1üiinő volt a szocialísÜa ország-ok verseny-
ZBí-""t-áiá"sooy Iétszáma. Á szovjet versenyzők ís csak két számban indu1tak' a üólij}
roegszokott roagás szintü f efkészültség nélkiiI.

Á versenyt három-fordulós-poul rend_szerben és d.irekü kieséses és vÍ8aszá8as
rend.szerben ton}oritoübák 1e, 16'vivó résztvéüelével. Eredményekt

Nőí üőrbenr

1. M. Rodri8uez
2. M. Fonsb
J. N. Uranga
4. E. Garcia
5. T'. Salas
6. M. tack-Fang

5 sÍ.
4rl
2n
2'r
2't
0fl

5 8Í.1"1"
2',!
2',1
0n

Á döntőbe kenült versenyzők nínd. kubaiak voltak. lérfí tőrben na8xaT' részről,
Komatits József ind.u]-t, vé8erédményben !. vo1t. Bafszerencsésen versenyzett''sokíféves
ítal;l Átjúóút". Á boászú -és fáraéztó ubazás utérn közfeblenü]- vivn:i-a keIIetf . Állan-
aá--Íés"ió*Jj"r-51"aőtt, az egyes nérkőzések és fordulók közötü ki_nerültség fogta'e11
ili ;;B;;" üéior'a"orta'xónceá"traro képességét és gyorsasá€át' és 9z teljesitnényét
igen hu]-]-ánzóvá tette. Á vigaszág ?rDl' bábláján Perez CUB lyőzEe Je Jot9-re éB ez
vó1t a násodik veresége.

Á női tőrben Horváth Mária volt a ma8yar szÍnek képviselője+ Neki sem vo}t
'iobb he]vzete ntnt Konatitsnak, ef]-enfeleíí tivur állan-dó harcban áIIt a hőségBel és
á zsüri óá"to" ítéIeteivel. tgy is csak 8l! arányban kapott kl a d.írekü ágon' közvet-
]-enül a áöntőbe-jutás ej-őtt, az igen gyenge napgt kj-fogó Tack-Fan8-tó1. Á vÍgaszáBon
iÁ ü"ó":-o arányüan kapott ÉL uz aÍis 15 éÍes lötizolabó]. Á 45 índ.u1ó közii1 végered-
ményben a 11. heIyen végzett.

Férfí tőrben-;

1. Í,. Mackeazíe
2. E. Salvab
1. J. GarbeY
4. N. Fernandes
l.' E. Jons
6. P. Hernand.ez

Párbai tőrben:

l. F. Fahroud.inov
2. N. Simet
7. Á. Bombalé
4. R. Infanüe
l. I'" Gilarb
6. J.B. Árencíba

URS 1 By.CUB 
' 

,,

cuB 1"cuB 2 tl

cuB 2 tr

cÜB 1 lt

Karclbanr
l. M. Ortlz
2* Í.. Mora
J. G. Salazar
4. F. d.e la Torre
l. I'ríihlích Péber
6r J. I'ernand.ez

CUB
CITB
CUB
C'I]B
IlON
CTIB

5 5Í*4n
,"
2n
1:t
0tr

Párbajtőrben Ud.varhe1yÍ Gábor nem okozobt csalódást és-isen Jól .9n9Tq1|us
v1vással ri.izáötte magáb vés1g az eJ:s.ő három poulban és jutobt a 16-os direkÜ kieséses
thltára. ahol első örrentérét könnven verbel najd veréségeü szenvedett Infanteüó1' a
i;;];bb'kirbat oárúaiüőrözőtő:- 1or8-ia. A viáaszááon má* úgy táüszobb' hog"y bejut a
aoiüőue, merb'e]-ső'el1e!-fe1ét gond- né]kül verte és rnásod'ik nérkőzés,én' a kubai Áren_

"rtiá-óír"n'- 'á" 9s?-te vezeteIt, de a d.öntőbeJutást eId.önüő nérkőzést 1ol/-re négis
elvesztettei Igy az !6 ind.uió közül a |. belyen végzebt.

Á kardban Trőhl1ch Péüernek volü a legnehezebb d.olga, - mert ta1áa -ebben a fegy_
vernernbéL üa]al.habó a legtöbb átlagon fe}iili-kuba1 vlvó és íbb volt a kti}a1 Yerseny.-
üí""t"át r"s[ább_réuJtouBsiik a nazá1 ér.d.ekoknek ked"vezn1* Frőh11ch d"önbőbejutaq$l.
csak a leqná*vobb el1smeréesel lehet szóln_i, nert hosszú, szívós és nind"en erejéb kí_
.""íta küa;Íil[ róÍítatoit a d'öntőbejutáséit. Á d.öntőbeir azutá.rr nem ís futotta erejé-
bő1 efőkelőbb helyezésre, 1gy végeredményben az 5. b'eIyet szerezte neg.
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