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M@NIrREÁu 'T6 %e5)

- M*g'e a sorok aapvÍl"ágot l"Átnak' au ot{.np{aí versenyek nár lszaJlottak. Á Yrvó
rye+Bq JeLon sgÁgában a"oitbgn ósak az utázásyól éi a puszta áreanények róvíd összefo61a_
!.áoáró1" tudunk begzéwolní, nart a Ygra€Eyek irásbelL áokumentációJái csak a v".'u'ry.il.őI
}aazat,ét6 fött*káJr fo6Ja nagával bozni, aí ped!.g kötve va61nrnk a vrvó EIRáDó lapzáriánoz.

Íapünk saeptenbarÍ sg&uában régx szokásurxklroz }rlv€rt' tel"Jes részletessé55e1
trozuqk' ar oliwpía{ oredrnónyeke*, val-aru1nt a naglrar résztvevők_nontrealí szerepléeéáek
törtéaotét'

Á vj.vó k{íLönítlaóny Eudapee*rőt Jutíres L?_ón 1l* ó:rakor ÍndrrLt útnak Tábor' Istvánfőtj.tkár vezet6gévo1 ós nd6 egnap gagrenoiéson e€8 ie érkezstt az olírnpía sz1nhelyéro.
Kögvot&ora aa atauás e!.őtt Gerevíob páL a tataí edzőáé.borban súlyosabb ternésaetü 6oka-aór"íilést szenvedattn arnJ.nok lrövEtkeztében a kardvereenyek küzdeiLmeJ.ben nélliilöEni vol_
ttenk k6nytol"enok' köErem{lködásó*" Eotyette az o6yérai varsenyben Gedőwárí Imre vett részt,a oaapetvca^senyben pedL5 a k!-Jelölt *artaÍ"éku Körnöoz Csaba }relyettesitette a magyar
kardbaJnokot,

*-s*JnE$sLgL{&EL$-_vjBE a sr o' B's éea tne k _e r e d n é n ve :

Dgvón-i" versenvekt

ffi-gast
- 3., llaX fiotts Ebbdo

2" Rouankov Á].s:Xandr
3" Íalvard Bernbardlr" Sz*ankovios Tasl].í
5" PLetruszlca ftrederLo
6. B€nL6 6yörgy

g- 3-é_--tís3
1" Tordasi f,Ldikó
2" CoL].íno Consolata
3" Eolova Elsna
l+" Drrnont 8rí6Ltta
5" Eanígoh Cgruelía
6" nónte Ildlkó

Csar'atvgns€nYok t

FórfL tórr

E_s-r- S**
1" Xrowopuskov Vikts:r
2. !{azlimov VLadinJ r
J. szídják llíktor
4. Pop Ion
5" Montano M. Áldtl
6" uaffei &fLobe!-e

TTA
IIfrS
PRÁ
Üns
rRÁ
ÁÜs

Eo3ü
ITÁ
IRS
FRÁ
RE'á
Eo}Í

tÍRs
IIRS
URS
RUO
TTA
rTA

L. ts&et sz6v" &sáÉás.oao&g
2, Olaaronor&6
3o loranoíaország
4. SzovJetuníó
J. Len67eLorszÁ6
6" }Ía6y-bítarn1a

Párba.itőr !

-

1. Pusch Aleraoder Rl"Á
2' Dr. üehn Earald RFÁ
J' Kulosér Győz6 soN4. Dr. osztrios Istváu HoN
!. Janíkorrsk1 Jerzy PoL
ó. Edlina Ro]_f svE

Kard:
1. SzovJetunÍ"ó
2" olaszorszég
3. Rornán{a
4. xa6yarország:
)"
6.
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Nő* t6r:
1. SzovJetunió
2. trbanoiaorsz&g
J. }.íag?_arországl
4. rénet szöY. tröztérsaság.
J. o1aszorszé6
ó. Len6:ye1orszá6

PárbaJt6r 
'1. Svédorszé5

2. ilómet Szilv. Eöztórsaság
J. sváJo
4' It{agyarorszá,g
J' SzovJetunÍó
ó. Rornánta

Ea ennek a téruának wizs6ál"ata kapceán vÍsszatekíntiiak e6:y_kéü évtizedet, akkorL6en wáltozó, sokszinü kép táruL glénk.

- Á sportá6ra Jelteaző általános mutatók, tendenoiák, pozítív és ne5ativ Jelen-só6ek nellett megfígyeLhetünk az utánpóttás nevá16sére saJáioian 3árte."o ]ásy"x;;-i;.
v1z88átatunkat, elenzésünket a következő problémakörök szerínt végezziik:
L. szakkáderbelyzet áI-talános alaku].ása; a kezd6kJ<91 fogtalkoző adzők szá-arképzettsóge;

2. a szakosztályok szállénak alakulása, a kezdők számaránya, életkor ae6osz1ások;
3. sze['LéLetbelí kérdések, notl'váoiók az utá'npótlás nevelósében'

l-hezr Á szaki.áderhelyzet á1talános alakulása, a kezdőkkel fo51aLkoz6 edzők szá-ar kép_zettsége:

_ vivósportunk történetébon, feJlődésében, ha mintery két évtizedet t€kínttink
]1.::"r, ákkor azt_ látJukl }to'gy 9á'" sportá6 e1tóiJetitsége-íeu nary' a fo61alkoztatottv'-vol( / vetsBnyzők' kezdők / sz&ma pL.z az L956-66 köztíttÍ Ldőszakbán 4'oÓo - t+.soo
k:ózőtt, t[oz8ott. Á fo6l-akoztatott adzők száqa főfoglalkozásban nLndösszo L5_20 voi.t.l{ive1 az adz6k túInyonó többsé6e rné6 a felszabaduíás olött szerezte xépesítosétr_éiet-
Fo.|k á1talá'ban .4s:6s.óv között.nloz6ott. Fokozatosan eg:/:r6 többen rerilitet ny11gát;'aekorba- Á 6o-as évek--aásodÍk felérer- a1í6 nélrány idős mester aaradt, akt folyárnátoi.ové5zett adz6í teendőket. áz_öregedii. n"íl"tt .áyet 3erensé6ot i.-jár."io.uo-o"ókk.ntet-ték az edzőE szár.át,. Á pótlÁs tróss.zú időn.át "áiloeü a tuaásszr"tü.r-i.ere1e1ősa tortón_betett volna /ez u,fu ma sinos meg/l de sz1^szerülel-".' 'olt úi"iá.itn"io.

}Í€tE Yolt megfelelóen megoldva az edzőlcípzés a vivásban. Á Tl'keretében a nappalíta6:ozatú vívóedz6kó?"9" '? szövetéég nag:y erőfeszitése árán osak rí6r-uen tnduLi ;"é -é;_*
három évenként 2o-2O ba1lgatót iskólá.ztunk be.

Á.na6'y híányt anratőrökből 19tt edzőkkel !.ryekezett a sportá6 póto1ni, akík ok_tatás1 -.tevélrenység"ti:rt<e1 egy. ídőbea különböző tanfoíyanotat vé6e'ztái.-tií:a"rl:.:tik ruár többJ6 edz6t nyert sportágrrnk./

JóL érzékalhető a.sportá8 ezakláder €llátésá,nak belyzete az el-núlt 2o esztendő_ben a köwetkezó Etatisztikávat:

A vívóutánpótlás nevelésének problémái

L97o 1975 évek

Fö
t{e1ték
Összes

L955 1960 L965

L7 26 581o5 89 Loz
L22 115 L6O

L6
L36
L52

15
L25
1l+o

_ A főfo6l-a1kozá'st(t adz6k nellott - rógzben edzőbiány nlatt is _ hosszú {dőn átJ-6en Jelentős volt a nellékfoglalkozású edz6k tevékenysése. &rnek g.zá-szerü váítozásanot! YoLt olyan d1nanLkus mínt a f6foglalkozá,sw adz6ké. s'áEuk stabit-abb volt. de azutá.npótlée-levelés szenpontJébóL, a 6-7erekek váltott Lskolai e1fo61a1*seg" 
'i"tt i..lehetett e1é6 hatékony.

^z 
áLtal.eloos edzóbíány aiatt.a 1€6Jobb kópzettsógü -edzők az ólwersenyzókkel, anár nLnősltetteklrel tudtak' osak Ü6bbaé6ben-io61atk_ozn1. rávós 'oít "'oo io tgí""tt"gsti-eélzők.azála, akik Jelentősebb rnértókben reividóbb-hosszabb J.deig fo51alkoztak kezdő vívókneveLóséve1.
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Csak a ?o-es évekre Jutottunk olyan belyzetber ho6:y a Jelenle$-réndelk€zésünkre
álxó edzők közül Jo főfo6t"alkozásu edző kimondottan rrtánpótlás-nevelésse!-, kezd6k okta_
tágával foglalkoz}rat. Sőt, Jet-ent-e6 lrár a l€gjobb edzőink közül ís a válogatottak'u€ll€tt
többen foglalkoznak kezdő va6:y fiatal v{vók oktatásával.

ugy !átszik, a korábbíakkal szemben ma kedvezóbb helyzetbe kerültiinkl egly köz-
pontilag hatékonyabban írányitott utáupótláe_nevelés egyík legalapvetőbb feltéteIét, a
ae6fe1elő szánú és a köriilaényokbez képest me6feleIő képzettségü odzó5árdát tudJrrk b1z_
tosltani I

&. Á szakosztéLyot száuának alakulása, a kezdők szá-aránya, életkor megoszlások:

l sportá6 €xterJ€dtsége, n{qf, már eu,litettiik, sotra n€m vo1t túl széles._ l{indig
szük róteg f,ógtalkozott viváasal. lnrilror a legtöbb ezakosztályt tartottr:k nyílván, akkor
:ls osak töredólre volt p1. ! az asztalÍtenísz vag'y a kézLlabda szakoszbáLyok szá'rnÁnak' Á
teLeptílések Je1snt6s'részében, ba kedve, tebetsé6e ís lett volna valakinek a víYáshoz'
az €gyf,o szülriiló szakosztályJ- keretek rn1att nerq volt és ma sLnos rá ruódJa.

l szakosatátyok szá*ának statisztikéJa bizonyit ja nogállapításrrnka t :

1950 L955 1960 L965 L970 L975

32 15o 13O 92 68 67

' Á saakosztályok sz3'gának csöktrenóséYél Érbuzamosan eg'y nagyfokú budapeeti kon-
centrélódás és oontralizálódés ment vé6be. E két tendencia nem kedvezett az utánpótlás-
nevei.ósünknek' szakosztáLyaí-nk e6!rr€ kevesebb be1ysé6ben elégittrették ki a vLwoi vá6"y6k
i5ényét, €g.yr€ kevesebb YídékL tebetsó5 keriilbetett felszinre /pedi6 korábbi időszakban
sót *'rógaiótt vroarről keriilt r&/. A úegoaradü nébány fővárosi szakosztá].y tár6:yí fel-
téteLe sán volt elegendő ahltoz, tro6y konolyabb nértékben fo6lalkozhatott volna az után-
pótlás_neweléséve1. /ué6 na leit volna is szakenberal/

L9?4-ts sebol az orszá'gban nem ópült ú3 vívóterem. Á teren'e]'látás mindíg meg-
letret6sen nostoba volt. áz utolsó hÁrom óvben a szakosztályot szá,mának osöklcenő tenden-
ciáJa uegszünt' A meguaradt szakosztályaink túInyomó többsé6e stab1l. Az utánpótlás-ne-.
velés szenpontjából igen lónyegas körtilnéay a rnrrnka folyamatossága, a perspektlvikus
irány1tás e8:i:ré inkább E€gxralósitbató'

Á szakk#dertrelyzet 1énye6es, szánszeríi Javulása mellett napJainkban tanrrí vagyunk
a sportóg teremfeltóteled Jelentős Jawulásának. vídéki és budapesti szakosztályaink közül
többen költözaek úJ ottbonba, többen dol6:oznak 6gyr€ korszeriibb6n ber€ndezett teremben.
E tóren kezdeti., de 1énye6es lépések tijrtóntek.

á nébány éwve!. korábbi ídőkböz víszonyitva minüha javrrltak vo].na a feltételek
egy széles€bb köríi utánpótlás_neve1ó rnunka be1nditásáboz a szakosztál,Jí baLőzat stabili-
tása termí, anya5í 6. 623kkáder feltétel€k vonatkozásában. KüIiinös€n ig:y wan ez, ha a
sportisk'olán re3rőaasét Ls flg:yetenbe vessziik a szakosztályok mel]-ett.

Á versenyzők éIetkorának és qinősítésének a ktizetnniltban vógzett vÍzs6:á1atakor
kiderült, bo6:y jówal több az I. osztáJ.yú mLnt a III. osztályú versenyző. tltánpótlásunk
nemcsak nínőségóben, de rnennyísé6óben J.s ryen6e volt.

1960 L965
I" o"

IL o.
III. o.

r970
2?g
36.o'
5LO

L975
273
587
,1'

2L4 268
256 295
298 375

Ez a kép osak az tltol-só 3_lr óve kezdott megráltoznl., a sportískolék erósöd6se
és az úJ ni.nősitésí rendszer bevezetése kaposán.

3.hrrztSzcg1ó1otikérdósek,rnotl.lÉeÍókazutánpótl.ésneve1éEében.
Á világ felnóÜt Y€rg€nysPortJában nind Jelentóeebb wáltgzósok _és klmag:asIó ered-

nónyek szü1etnek. Áz erednónyek v1zs6á1atakor az edzések rendszerébcn és módszerében - á
tudonÁny ós teobnÍka feJlldésóveL e6:y Ld6ben - Jelentós vÁltozásokat tapasztalunk. vtlág-
Jelenó6}, bogy a nagy sÉorttelJesitnónyek elérésónek korhatéra reJJeb! szát1t. A nemzetek
aportvonátkoá&'sban ís bátlatlan erőfeszLtéseket tesznek azér.t, trog:y lépést tartb.assanak
a-feJ16dóe8oL. tr[arosík1 kutatJáJc a uegfo]-e16 kereteket ós rnódszereket a g:yorsabb és Jobb
eredluónyek elérósére. &rnór:ruÍt és köveükozetes vízsgólataik alapJán arra a.rnegállapLtés-
ra Jutnák, ho6y a J6v6 kLnalasló erednrónyet't a Jól {rz€rvetr€tt és v,égzett uténpótlás-E€Ye-
lósÍ rrrrnka btztosítJa.
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Az 68yík legré5ebben és talán a 1e6élesebbgn vítatott térna € tér€rr a kezdők
életkora kérdésében a!.akult ki. A sportágon b€lül n€ves szakonberek - hiwatkozva a núlt-
ban szerzett tapasztalataÍkra _ a kezdési él€tkort a t4-t6 óveg lrorra tették' Árrrtásur<
netlett szános pétaát' bío1ó6iat' fÍziológLai érvekat sorakoztatnak fel' Á vLtaPartnerek
alapvetően abból indultak kJ.' hog7 minden -ás sportá6 sokkal korábban kezd, elvisz1k a
sportolní vá6'yó és tehetséges g"yernrokeket. Á bio1ó6J.at, fLzÍoló5iaí érvekre azt w&La-
szoltÁkr lrogy módosítani k€ll az oktatás módszertaná.t, az eezközöket fegywereket/ pedL6
könnyitení k€ll. 86 kel1 vezetn1 előkósz1tő tanfolyauokat, stb.. Áz é1et lassan azt tát-
szik J-6azoln1' ho8y le lehot szátlni az élotkorral, ha ne6fale1ó raetódussal fo8laIkouunk
a 8y€rekekke1.

ELté;.ő véleuények, szemléleti kü1önbsé6:ok vannak többek között 'abban-i.s' bogy
miután a serdü1ó '"ái i.li.tááei váloeatottból Laáz.a nagy válog9t9!t| eLég tebét k{sebb
csoporttal foglallrozni' Sajnos, '"6io.' sok tobetségesnók LetEz.í fÍatat reménys6 b61 nem

i;;í-;;8y'ár.E"t"Ji. 
-uÁ"ot-Lt'a"aráá 

a _törrre6esJ.tésben LátJárí a-Javulás útJát. Mó9:":T.:
tá"r 'oiátkozásban a g:y€r16ekwivók f€lkészttését ís a felnőÜt rnódszerek alapJán akarJáJí'

'.áóia""i. Sokan oe' é'tét.lík e1ó5gé a'k1sebb'.főleg vídéki egyesü1etekb:"l_'::!!il_i:_

';;;bú 
töriiLmények között vé6zett nevelómunkát és oredaényeket' P69+F a nagxrválogatott_

;;k_Je ;á;"; viáéten ismerte és szerette rn€g a vívást. Ide sorolbatók azok' akik csak a
iái"áit.t á'.a.á"v"rt tartJák forxtosnak' osák a dobo5ó érdekes, a tlozzá. vezatö út nÍnos
az érdeklődés középpontJában.

E6y nástk íg:en sokat vitatott téma a sportágban nég ma Ls azr _bogy aki a kazi!6t
elr}itte a II_I. .;';eiyú-;r"o"rig.re, megtartsale továuura ís a tanítvényának .'18L?qi-.
át násils, az élversenyzókkel fo61alkozó edzőnek. Ázt kell lr:inntink' b9c{ t:":3! b::atJx
azok a návelőnesterekl akik perépektivikrrsan az utánpótlás-neveLósse1 foglalkoznak - év-

"oi-g...á rr3áou kazd6 csoportokat rslróráznak be _r.boöy ez a Errnka telJes embert lrírÉ'n és

"éna"y-á"_ir.i*"-t'eyis-lréiterenek 
lennének ra.j-nden áltaLr:ts ÍÍ. és I. osztályú szLntre fel-

nevelt fiatat vorsenyzővol folyamatosan fog:lalbozni. *

Itt ternészetesen me5oldásra váró feladat a kellő arköIosi 6s anyag me6becsü_
Lése azoknak az edzőknek, akiÉ a kezdőkke1r az utánpótlássa1 fo61alkounak, megfelexó
eredményességge1.

KoR'csoPoRT És szpnvozETl FELÉPIIÉS

Mi az utánpótlás-nevelés alatt a fiatalok e].őkészítósének azt a szakaszht ért-
Jtik' Eely |elöleli azt az ídőt' ameJ.y a wJ.vósportba való bekapcsoLódásr:kt,őL az ífJúsé6ikorhatár végéi6 tart. Tágabb értelemben széles alapokon 9-2o éves korJ.5, sziikebb érte]
lemben a nár kivátasztott, klna6as1ó ereduények eJ.érósére a legLnkÁbb áikalqasnak tátszófiata1ok még_szervezettebb felkészitósét JelentL. Ea a több évás readsz€res fo5Lalkoz-tatásí Ld'ó Lá'tszLk elegendőnek arra, bo6'y a le6tehetsé6esebbeket a vÍvás szágáia fel_kutassuk és számba veg:yiik, s e rendszerrgl feJlődésiikel naryobb mértékben segítsiik.

Utánpótlás_nevelésünk átszerwgzésével el kell érnilnk:

- a szervezeti felép1tés területeinek eg1násra épü!ő rendszeróben a fel_készítés e6ysé6es €lv€k alapJán tortónő uiztoéitását;
- a felkészités.során, -oltórően a felnóttekétóI' biztosltanL k€1l a sajá-tos, sokolda1ú- alapképzést, az alapYető testi' képességek fej1e sztését,

nreLyro a sportági képzés épüL;
- a kiwálasztést a feLkészLtés során r/nL6 rne6bizbató tesztekket n€m ren_delkezünk/, annak erednényeként ke].l végranajtant.

neve]-ónunkÁban f1atalJainkra olyan rábatást ke11 gyakorolnl1 rllal:y bozzá'Járul
_ szenlóletének ós magatarttsának trelyes irányú befolyásolás&baz,
- általában a fíatalok neweléséveL, kópzésóvel- kaposolatos á].lauL ós tár-

sadaLni célkitüzések negvatós1tásához, a szooLatÍsta szemé1yíség kiala-
kLtásáboz.

KORCSOPORTOK

Szen e]-ótt-tartva a sportá6 és az €8:/e3 évJáratok /6vfo1yarok/ élettanÍ saJá-tossé5aít, utánpótlásunkat az alábbi korosopórtokuan kl.váEJlrk ro8iartottatn{:

Á
a flatalok
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"/ gg!o{É& /á1talános ísko]-a rv_vÍI1. osztá'LyosaL/
Áz olső országos uttörő vívóverseny L9?2. iaárcJ.us 2o_án Na6ykanízsán kerü1tnregrendezésre kardban, fiú_ ds teánytőrbon. Á vars€rxy rendezésót a nag-ykanizsai FabikKároly Üttör6ház vállalta, a. ZaLa nógyeí Vívó Szövotsé5 és az orszá5oi-v*.rro SzövetségközrerriiködéséveL és'tárnogatásáva1" Ázóta ís míndon évuen rnegrendezéáre került' Míe t|zz-ben 60 fóvoI t'árorn ítttt'rőház varsenyző1 l L9?5-ban 

".á"r 
25 utIörőosapat 31o '""".nyió3ó'vett részt a vefseÍiy€n. Á Magyax'Uttt'róÉ orszá'gos Szövetsége tcószs356eí tárnogat3á aiúttörőháuak vivószakkör€1t" Nag:y nyeresé6 vo1ná sportágunk-sz4trárar'Á.n ,, o.!=áátan nrti-ködő mintegy 1oo úttijrőbá.zban ma6j.nduthaina a víwBszakÍör. Ebhez oóupán a terütetlr vá-rosL vivó szóvetségekneE szar.mraJ.- /eéző/ se6itsé5at kel-Lena falaJánlaií. Tehát ú'trö;őwívás_yá*.'q|t osak 'tovább E€ll so6Í,tebünk-és sierwoznünk. fpL l mínden bur5apesti ósrla8yobb vLdékí vivószakoszt&ty patroná'ljon €6y_€Ey rlttörőtrá'zát, melyben _ há né6 nlncs -akkor-.javasolJa a wl"v6sza1cksr lr{ik?$dtetését, beti egy*két atkalónnral küldJön oda e8y vÍ-víadzőt-, akL az ú.t-tijrőldeg]- fo6Lalkczna" SeíeJte" rrí.ro felszerelésüket 

"; 
jÁ' at """'atta-rőháznakl a mtikildó varr.ósaalrkijrök azokat usgjavítanák, me5f olt,ozaák.f

Aa FÍVSZ ísqételten Tg€y€ fel az Ütti'rők orszá6os SzövetségéYe]- a lcapcso1a-tot, és üájékoatassa e16onde1ásáró1 őket, bogy az útti'rőbázak í6azgatBi részé."'ők l_" '

ne6:tebessék a szíiksé5ae íntézked6seket"
b/ Se=réül4k /l"4-ts évesek csoportJa.r'

rmE6_"vi oIőúésaítő mrrnr<! után'a kezdő wívók 13_i-4 éves korukban tohetnekkópesÍtő vízs5ót" 9u ^y az időszak, antkor f,iz'ikai'1ag, technikaiIag nár olyan fej1ődéstrnutatnako h.ogy m{nősÍtő versanyeken is indulbatnak'
a/ I{'"iÉeógejE--9sqPor_t ie , L6-L? éwesei<

Ebben a korban nagjÉészüknél nrár hatlározottan felismerhetők vívókéoességúk-bár mutatott foreáJl?k, erővisáóuyrrk, feJlődésüIr és élottanr sa3átosság.Í. ;"i';e;-;é;-iá-bili.s és váLtozó"

a1 .4_':lj,e!gB' 18-20 évesek csoportJa
Árre-ÍEffi; az ífJúsé51 és Junior korcgoportgk közül kerülnek kL az ífjúságik'eret tagjaí" -E csoport wersenyeztetésl, táboroztatásí és központí foglakoztatási renc-sz€r€ nál' eltér az e3-őz"ó csoportokétól annyLban, hogy részükró a terüíeti kiválasztóversenyoket szétr-essbb körben /aegyeí-, körzetí_, Yídéki' illetve budapesii, valamintorszá6as/ r€ndezztik rne6r_ és ktit6n válogató versányeket is rendezunt szánr-rxia. hz ifJú-ság{ Eeretbe lrerültgk rószére podig az egyesüLeti foglalkozásokon túl lrözponti1a6 h;tí

eg'y_két alkalorÚnal összevont közös edzéséket is tartunk. Ázonkiwü]. nrint nrlghívottak,
r"észt, voh€tnGk aa utÉ,npótlás, i!-letve a rragy válo5atott edzéseín és azok rálogató ver-
senyeÍ.n"

€,/ Utánpótlás k'orosoport 2o év fetett
Továbbra _ls'.közpóntT i.rányitássat kgll foglalkoztatnL azokat a vgrsenyzőket,

akLk az ífJús65i keretbőL k1öre6€dték, ds remény nyúJianatc arra, trogy továbbt f€jiódésük
foJ-yanán a válo5atott kgrotben gzánolhatunk Y€t{ik.

Á szakogztályí. nunka mellett blztositJuk szá*ukra a tervszerü és rendszeresfeLkészülés letretőeógét, a Jobb és na6y$bb t€J.j€sitnények elérésére. Közürük kivánjukvégezat az p4Í Válo8atott káret fgltt'Íiósét" &ünet a nainőségét feJlesztő szilárd násodikvonalnak' a létre}rozása a fentí oélokon kiviil az FÁn keretbői kínaradtak rne6tartását isszolgálJao abból a célból, tro6:y olyan erős feJ}ődóst serkentő sziirő s=erepEt töltse be,
ame1y konoly követelményeket tÁlqaszt azokkal sz€ab€n' akík átieiizdik rnagtrkát e másodikvonalon' laogy az trÁÍ válogatottba kgrülhegsenek.

áz utánpótl-á's osoport munkáJa szorosan kapcsolódik az nAa váIogatott felké-szillési pro5ranrJá'hoz, azzaL összehangol*an, esetenként egyiitt ls történl-k. Á fe1készü-Iési ídősza}rtó1 függően résztikre heti e6y-két alkalomal összevont k€ret€dzést Ís tar_tuok" Sziiksé6 szerínt néxányat rne6hí.wnánk az FÁí keret táborozásaira edzőÍrartngrkónt.

,/ norytat;urr r/

<1€> }..K .s> .<0>
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Ílzorau ($chennerl z0ltán nalálánaH éUlordulÚiára

Tiz éwvel ezaLőtt' pontosau t966. awrrsztus 25-éA élstén€k 86. évében bunyt el
hosszú szenvedés után ozorái,/sonentet/ zoltán. Ez alkalonnal közölJilk-feleJtbatetlea'

';j;;ilk 
onéietrajzÁt, "'.iy"t teg:yetltes kezak 6ríznek és nytt3tenak át a na é1ő vLvó-

nemzedóknek.
trszüI€tt€a 1880' októuer 13_án Yáradszentnártonban, BÍ.bar ua6'yében" A na6'yv'ára-

di prenontreJ' 6írnnázíum és a budaP€sti badapród lskolai tanulrrányaimon át 1901" au8rrsz_
i.'"_ie_a" réptán hívatásos katonatisatí pályérnra' tselyn€k álloná_sal" 5}:q:"fy!! lÜ:sl:_'
várad, sze6eá, Bécs, zágráa /a nasYlaradL 3?" közös EyalD6€zred két61ékéb€Ir/ ég az €lao
vllágháború utén Budapest voltak.

Eivatásorn mellett szenvedólyes előszeretettel viseltettem a sportok lránt..Ugy-
szólván ninden sportnak hódolta4, sokban v€rgonysz€riien is. Ezokl a vívás'' 6'"?:l s1zé5'
.lietir."l_oario17'e"""t, birkózás' torna. Rúdugrásban, m1nt középiskolái rv. osztáIyos
;;;;ia;_á dévai or.záios tttzépíátolaí tornaverseny€n elsö diJat, aranyérmet nyerten. üeg_

l.eiz"Áaó, }róg:y a "'ráíe'a" o'ák.a YII. és YIII. osztályos tanulók részére volt kiLrva.
ó"&' és ásy óia,arr".. íee";o rúdu5rót lnint hetedLkest, E€vezott a-6ímnázium' P?T t||i-
v'á'i rcsaLáénatn, n"-ál.6tú ösztárrű síkra szá'LL felsőbüíeklce1. De felerészben kLderiilt
a iurprssáe. rsú"i;társállnár, ak1_ki.s termetü Yolt' 8yaltút fogtak ós kizártékb verseny_
ből. 

_Engen 
na8y növésern rnantátt l[€8.a gyanútól ée á Érzárágtól. 32o cm nagassá6g:a1 -----

;kk;"i';"; Áéá'ao""a ne6yedikes toáépiáí<oráetól _ i6en saép erodnánnyel Yj"tt€a el a VII"
és YIII.-osok el'ői á oaüért" U6róruaánat, nav'eunel és a verseny adatalval beváeve, soká-
iá a"i"i. . er'na"r.''n, és uizoinyai rna iá őrizné, ba a világháborúk ránk nem aúdu1nalr.

Áz €Elit€tt verseoyszerü€n 'üzöti spontokon k'ivü1 tródoltam korcsolyázásnak, súly-
eme1ésnek, lovaglásnak is.

Talán nen érdektelen felamliteni a bírkozósporttal kaposo1atos következő él-Bé-
nyemet: lradna6yi pá1yafutáson szinbelyén, Klagenfurtban nap'nap' rrtán.szomlélőJe voltaul
az ottani crrtuszian'atz r|araayövért'l vugy z5 Élv'atésos birkózó között folyó versenynek''
ázza;- a szánoéttc"r' r'"s.y a gybztest 'n"e;án.klhívom. 

Ez negl Ls törtónt. Á kiizdelem a lak-
;;;'; i"""ái""'ob.o, " tisztikar 3ereníétéuen folyt \e, á? aranyöves- ellanfelem kudaroá-
;;i;_"ki; iéiá"a"-i.l*" ,.iáo tétváítra fektetteu, áe ú6}, ho5v !áron bordáJa ránent. A
baláset okozóJa tulaJdonképpen ő volt. szabálytálaoságot nen követtem ei-. Dupla Nelson_
fo6ásornbó1 píir.lettel-akart nonekülni rnLodenárón ás a kót ellentétes erőhaüás vÉltotta
kr"; il;á;tts;a.i, anít €I Í"s isnert. Eabár badna6y1 fl'zetésenból 6ava11érosan fLzsttelr
neki a k1r;,ázL torlsaáetatl 6rzélceny búosú után bárorn bónap utá1 2p €z€r korona követe_
lésse1 pert índított éttenám, htvatásképt_elensé6 cl'nen tiltott fo6ás áttat stóLdézve.
szergnciémre könnyen mag:nyerieu a pert, ő üryetÍenü1 a tíltott fogást a dupla.N:}':!!?:

"á'ó"i.'"s, .á.páots nInáen btrkó;ó tűojar-bog'y az a szabályok á}ta1.ne6en6edett fosés.
Ezé,.t pediá'o.. já"t-"z 1Ltaf;a követett áo- ezer^ korona' anLt talán e5ász ólotenben sen
tudtan volna szerény fLzetésgílből ki.fÍzetnl-.

Itabár minden sportban találtan érdeket rset és értókeset, rlégls a vivósport nyuJ-
totta részemre a legtöbi tartalnat, ani, nlnél Jobban nélyedtern üele, annál tnkább növe-
kedett, szenvedóllyé vátt és az lna ís.

AlapJát a budapestí badapródlskolábau nyerten, a két etső óvben_tőrben, 1 Tét
utoIsóban rardban. t"áio''_r'r.ution lpréd fóhaána6:y voltr.a hires_béosú3bolri v!vó;
lgkola egyik reekiváróbu tápvrser6Ja. ő oltotta be1ólr a vti'és !.ránti szaratetgt. Első
Áiío'a""ión, xrá5enrurtban, "5o1 aút oríban osak a nénet l0orpsstudontak' iSobld8ern
vLvása dí.vlú, rnelalapdton á nGarníson!' Fechtolrrbü-o't és mLnden tlszt vLv"

Vivóg1kereímnek €'-8ő állorIáea Prá5a. Eb nenzetközí verseny volt, aneLyen nind_
Járt kett6; gyó;"k;;_;;"i;ái az anatőraik óaoport3éuan kardban, nLnt a rn*nőeítéaben'
nLnd a versenyben" /T6raad n9& írrdrrltarl'./ s7 á g{Éer nóg Jobban falvJllanyozta a benn€B
Lev6 a;őgzerateteir'an€lyaék'sok_sok ráraagáegal, szor6á1óma11 kitartágaal bódoltan
e5ésr életemea át és fo6ok í31 anLg a6ászsá6en en6edl"

6
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áo a körlilmóny, ho5y kl.a5enfrrrti állonásozásoü t'deJén bÉtyán' LaJos /szLrltén
hÍvatáeoe tJ"sat, akkor b,;adnagy,/ két évan át a béosúJbelyÍ vIvótanár kíképzéson vett
részt, atkaLnat nyú5tott noken arra' bog:y látogatásainunal kapcsolatosan a vivásnak e
kultúrbclyén a 1e6kÍváróbb vívóqesterektöt- tanulJak. Ezek között Ls kiqagas1ó' egyben
a v*Lág e5y1k legerősebb v.Lvópedagógr.rsa és 1a6erősebb vLvóJa volt; NeralLos MLlan'
RóLa felJegyozte a krón1ka, trog:y mLnt a báosú3belyí vivómester-tanfotyan ha1lBatóJa9
kezdetben óryan nagyfokú táaetsé6telenséget árult el, amiért ki akarták z&raL a tan-
folyaarót. Könyör6ésére ás fo6adkozáséra aé6ig néB egy próba rét évet adtak neki. Ez-
alatt bontakozott ki az a uélyen szunnyadó tehetsé5, arnely vtlághirüvé avatta. Ákarata,
szor6aLna és kLtartésa Jelleazésaként a következő törtéEetet €l€Yanitem feIr a tanfo-
lyan résztvevől'nek áltrrát több éJJelan át tou5Én bangzó ütemes dobbanások zavarták. Ke-letkezóse utén kutatYa' a hangoú-a padlásra vezetteÍ'. !Ia5y meglepetésükre ott Neral1csrataláttak, 'akí r'ratárt nán ísuerva nóita a kí.töráseket, arnólyelckel--egysn€s szúráspa1 véd-hetetlenü1 találta eL el.lenfelét. lÚ6L'i köszönheten, úo6y nindjárt áz erc6 versenysmtői
ryőzteoen kgrÍllteq ki, mLntbo8y a vsrg€ny et6tt száu"aiá6otnat-bátyá&ná1 tii]-tvg iix"rÁ;atigénybe vebetton.

Szorenoségre a katonasors m{ndí6 olyan lrelyre dobot.t' abol a vlvást kultiYáltákég vivónestor át lt t rende1kezésre" ragyiáraáon orbán Sándor á. c""á""n Ferenc katonaivívóqesteralr, Sze6ederq Arnentano Edr.aró'olasz vl.vóm€ster, akivel ba már kíürüíi ; ;i;a:teren, órák bosszat dolBoztunk e6'yütt' YeroJtókünkke1 nemcsak a dresszünkön; banem a vl-
y9Yol"l":_is Jelezve a v{wás rránti ""enveáéLylink árát. Ütána zubany é. oái ne"i-r.o"J.áItal folfr1ssiilve /Ármontano lakása a vlvóterembe r,yLlt/ a késő é3íe nyúíía -"Áit'"r.-"i
eg:ynÉstóll To6y * következ6 nap _ Jókor re66e1tőI r<éso aérutání5 tártó katonaí szo15á_lat után - ájra aegísnételJiik á niúdennapl-lro6raruot.

Béesben 191o-úór 19t4 3untusáÍ6 a következő mesterekke1 dolgoztam: líerník Mar_tín'_a béosrljbelyl- vlvónesterÍ iskolát vógzett uesüer, Lostsr Josef, basonlóan bécsú3-hoLyí E€st€r' Lui6i BarbasottL és sranoosónrnl'Bécsbeá niiködő olasz nesterek. Barbaséttiaz akkor1 osztrék-}Ía8yar Monarcb1a m1ndkét felóben közvétve va5y közvetlenül rakta Le azo1aaz Yi.Yóígkoi-a alapJát.
1912-ben, közvetlenül a stockbor'í oLLrípiai Játékok előtt, mlnt az ezred utász*ÍoztJét, kibalyoznek háron hónapra Kreusbe, aunái ví.il gyakrolatokra. Nem lévén ott ví-vónester, 91öre e oélra összekupórgatott péázeirrb61 Melictár othnán bécsú3helyl' vivómes_tert ezgrzódtetten rga5qmtroz, ho6y az olinpiára k'ószülbe'ssek.

Áz eLső vÍláahÁború után Brrdapestan a következ6 vl-vónesterer<ke1 dolf;oztan: Ge1-lért tlfrádu Borsodi Eészlól Sohlotzer Gáspár, Tschrrrl /,rwiná,at/ Arfréd' AtaJrro Eduardo.
!á.9'ol-i,npiaÍ trátéton' L912-ben stockbolabann r9e4_uen Pá'rizsbán és r9!s-ba; Ánszter-danban képvlseltell a Ba6!ra. szineket. Stookhoínban - anint az ísmeret"u _ "" "ii.lr"rkardoeapat T. éo az egyéní.kardbaJnokság IY. helyezésével. Párizsban rrgyancsak az e6yénikardbaJnoksá5 TY. helyezóséveL 'ós a karóosapat bá3noksá6 IT. belyezésévór, valaruLnt-átőrosapatbaJnokság III. belyezáaévaL. Á stoéktrolni orimprat versányen sikeríil-t mLnd ator-r ELnd a kard olinpdat baJnokot m€gv€rn€E. Tőrbgn Nedo Nadít 3:1_re, Fuc'bsot J-:o-ra'Ez YoLt a kardvgrseny elsö mérkőzóse, ra{re őt nnindenki elparentárla. ő is 1e Yo1t t€lJ€_gsn tilrve" A qórkózés után nelIettem ült Leborgasztott feJ3er. odaJött bozz& MkosÍ, izöt kÍséqó ueotere, óa í6yekezett lelkot önter{ belé. Dz siü'er{tlt ri és &egnyorte a rr€r-
P9E{!: fu nogyediÉ rettái a.n',oloas döntóben, -"r'"í Áot ';gy;;-il Ji-:.-lr"."; Ngdo Nadíkíiadött az olLapJ.ai baJnoksé8ért, Nedo liladi az ijtödik belyre terüri.

.A kardosapat baJnokság döntőJében F\rchs, Berti, Mészáros társaságában vivtulsna6y }rarorerrkat az osztraJ<oknak akkor féleluretes erejü Yárderber _ Cvetko _ Go1t1n8 -Eorccheann összeállitású eg:yüttese ellen. á bároo eÍsó a bires béosú3trelyi vivómeiteri.tskglán tapár YoLt' Eergobránn régí számos nenzetkt5zL vorsenyen edzeit .bt". 5:5-isfeJ-feJ nellett baladtunk. Utána ellrúztrrnk' 8_tg. Móg agYt a kÍlenoedik gyózelórnie iort
:""T"99{i:k' lrosy_Iogny€rJtik a.baJnokságot. Eat a neitai3át én vrvtárn-Íeráerterrel, azosztrákok az€!€ fényével. A nórkőzóe akkor hérorn tusra nent. Kettó nullra vezettem,Verderber f€lbozta 2s2-ra. l kövotkez6 raJtra, nelro5'y én táqadhassak, baladéktalanű1táradott, aaelyet - níndeaütt a v6dégeurn"i t"íártozia - e6y pí1lanatra m€6szakított'vesztére, rqert abban a plllanatban tenpóban tilt feJén " pángó'u. örönönben nagyot ugrot-tanr. De azt az örönet rogaz néven vették az osztráúok, arE1nát az 1ett a töveltceznéáye,ho6y 1 legna5asabb helyen Fareno FerdLnánd trónörökös azt az elb'atórozást szülte, böaia Jövóban ra8lrar és oszür6k vereenyzők szembeál1itásét k€rülJék eL az olJ"mpial' iátotö-kon. EEt a tgrvot azonban ue8di'ntötto a l{onaroh'ia szétszakadÁsa.

. Á kllenoedJ.kn az oL1mpJ.a1 kardosapat baJnokségot Javunkra eldönt6 g.yőzelernután az osztrákok leLkLleg l"etörve ne6adták n"g"'É"t, éá vóiereornényben rrl5'árÁnyuan
Byőzttlnk. Fuohs negwerte.ú'.nd a né6.y órlenfetéi, ón'uárnatl v";J.;6;";, ueíscnlal"i-ouGollíngot. Bertínok óg Xészáfosnak rossz_napJa irolt, osak i_t 6:y6ze1mei arattak. Nekerue1ónyön voLt, bog:y Jó]. Lsnnertea az ogztrákoiát.

á stoelcbo}s* Játékokka} kapcsolatosan raint érdekességet a következóket emlit-heten nagt
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Az Ísmerkedésí estéLyen a kardverseny esélyeínek latolgatása közben, nifu6l1 ná1
lrindenkí €lmondta véIeményét, Mészáros &vin az ő Lsqert fle5náJával- azzal z6rta Le a
vttát: 'Ezt a versenyt Ya6y a Ea€:yarok nyerlkE€8r - va€:y a nagyaroklr

Áníkor a tőrYersenyben az egy1k Ba€iyar rósztvevó, Paízs Pál, amÍ.kor kiesett a
tőr elónérkőzések során, &vin a következő Lakon1kus síirgönyt menesztette Pestre a szö-
votséghez: rPaizs tőrben pÍcs_pacs.n

Békessy BéLa az egyéni kardverseny etőtt elnondta a buszáÍ inádgáaott trUran'
ba negvonnád Ls tőlünk se6ítsé5ed€t' d€ L€8alább az €11snf6l€t s€ se6J.tsdir - értve
alattal bo6'y akkor úey1s elbánunk vale.

Az osztrákok a2 eg'yónL baJnokságban n€E índultak. Eog:y a osapatbaJnoksá5ban
órt kudaro va6y fe1s6bb befolyásra? - azt nem tudtr:k ruag.

Budapesten a HesselényL Vivó Ctubnak és a Bonvédttsztí Yivó Clubnak voltarr a
ta6Ja. A Ma6:yar V1vó Szövetsó6ben alelnilki, szövetsó5i kapLtányi' zsiiri vízsgáztató és
terrnészetesen zsürL elnöki tJ.sztsó6et víseltem' L925-29-í€ a Lrrdovi.ka Ákadéuíán n.ínt
sportvezotő és v1vótanár v'etten ki részemot az tfJúság sportnewelésében, kécőbb L929-
tőL L932-L8 BudaP€s't Testnevelési Fe1lirye1ősé6ébeá és L93g-t61 1945-16 á aonvédelEL
MinLsztórirrnban vezettem az J.f Júség testnevb'lésót.

A sportnak köszönbeten' bo6y ma is, |o éves koromban e6észsé6en t€lJéb€n a Jövővivógeneráció nevaLésében kivehetem rószenet. tr

E sorokat ozoray Zo7-t&a Ébo1i6eten' 1950. április 15_én vetette papí.rra.

,/ I szera.. ,/

Az 1975-76. évÍ egyetemÍ és
főískolai vívóbainokságok

Szövetségünk é'res progranjának me3íelelően L9?6. áprilís 26-2B-a közöbb rendezbe
Ixe1 az L9?5/76. évi egyetémi- és főisko]-ai vívó bajnokságorat' négy fegyvernemben'
egyóni és csapatversenyeken.

Áz Oktabásí Mínisztéríi:m TesÜnevel-Ási és Sport Önál1ó OsztáJya, az országos Tesb-
nevelósí és Sporthívaballaf eg;rebértésben fe]'kérte a Senmelweis OrvosLudomanyi Egy-e-.
bem rejitorát ^és a Bud.apesbi- Órvostudomanyi 'Egyetem Sportclub elnökét az orszá1os baj-
nokságok megrendezésében vafó közreraököd.ésre és a védnÓkség elIátására.

Az ünnepélyes megnyitót és az eredményhÍrdetésse1 egybekötött zárásb a Semmel-
weis Orvosbud-oináiryi Egyébem rendezte, a dijakat és tiszteletdijakat dr. Anboni Ferenc,
az eg.yetem rexotra adta át.

áiba.l kinevezett versen;ic iróság az orsza3'os bajnokságot
rend-ezte meg.

FérfÍ bőr egvéni bajnokság /39 índ.ulól:

A Magyar Vivó Szövetség
nagy gyakorlatta1 és gondosan

Eredméiryek:

1. Mo1nár Béla
2. Uemeny laszJo
J. Szlovenszicy Istvá:r
4. Pataki G;rula
5. Ánd.rási Gábor
6. Bafla Zoltán
7. Rózsavá:ri Nar'dor
B. Kovács Gyula

I'érfi bőr csapat bajnokság ,/4 csapat,/:

1. Budaptsti Müszaki Egyetern
2. Testneve]-esi Főiskola
J. Eőtvös Lóráud Tudományeg;-ebem
4. Ál]atorvós tudomanyi Eg-veLern

Budapesti Müszakí Egyeten
TestneveIesi Főiskola
Tesünevelési FőiskoIa
Eötvös Lóránd. Tud"onányegyebem
Eötvös Lórand Tudományegyetem
Semmelweís Orvostudományi Eg-"eben
Testneve1ési Főiskofa
Marx Káro1s Közgazd.aságbudonán-Ji Egyeten

/Dezső, Mo14érr , Galeőczi/
/Hasszán Á. ' Egeni A. ' 

Rózsavár'i N./
,/Palabinus z, P al'aki, Ánd'rási,/
,/Michalik' Rosba ' 

Bárdos,/
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Női bőr csapaü bainokság /q csapaü,/:

1. Testne-'relésí r'őiskola /Horváth M., Mag;7arí Á., Seregi O',/
2; Semme}weis Or:vostudományi Egyebem ,/Fogarasí, Mészáros 

' 
Nagy E.,/ '

3. Jlrhász Gyula Tanár^épző Főisko]-a /J.anr:J.czki., Benczédi, Janáky/
4. Szegedi Orvosludomcuryí Egyetern /}wéd' K., Kiss Á., Nyit<os E.,/
l. Sárospatakí Tanítóképző Intézet /Rogosan, Varhe1y, Jakab/

Párbaitőr egyéni bainokság /J6 ind.uló,/:

Női bőr egyéni bajnokság ,/21 ind.ufó,/!

1. NyuI Il-ona
2. Horváth Mári_a
J. Sereg! 01ga
4. Nagy Eva
). lebtner Erzsébet
6. Fellegí Íldíkó
7. Wéber Gabriella
B. Benczédi Zsuzsa

1. Ud.varhelyi Gábor
2; Kőrösi LászLő
J. I\{agyari Tsbván
4. Salamon Gábor
!. Ge11ei István
6. Yeress Sárrd.or
/. Kopetka Bé1a
B. Kassaí &ud.olf
9" Harsai LászLó
Párbajbőr csapab bajlokáág /4 csapat/z

Kereskedelrní és Vendéglátóipari Főiskola
Tes tneve]_ési' Főiskola
Tesbneve1éSi Főisko1a
Semmelweís Orvostud'onányi Egyetem
Eöbvös Lóránd. Tud.onányegyetem
Testneve1ési Főiskola
Szombathelyi Tanácképző Főiskola
Ju}rász Gyu1a Tanárirépző Főís]iola /Sze1ed./

Tesbnevefésí Főiskola
Tes tn--'velési Főís kola
Tes tneve]-ési Főiskola
Tesbnevelési Főiskola
Testneve1ésí Főisko]-a
Kertészeti Egyetem
Bánkí Donáb GépíparÍ Műszaki Főiskola
Semmelweis Orvos budomri;ryi Egyeten
Budapesti Müszakí Egvetem

1" Testnevelésí Tőisko]_a
2. Budapesbí Müszaki Egyetem
J. Kertészeti Egvetem
4" Eö Lvös I'órand" Tudonarryegye bem

Kard egyéni bajnokság ,/}1 indu]-ó/:
1" Gellért Miklós
2. Gu_Lácsi Ferenc
J. Varga Káro1y
4. Polgár PáI
2. Da11os György
9" q?tra4yai György
7. Bód.i 1s bván-
B. [ábor István
9. Horvábh Gábor

Kard. csapat bajnokoág, /4 csaoat/z
Testneve]ésí Főískol a /Varga, Nagy, Gulácsi, Polgár,/
lrdészeti és Faiparí Egyetem
/.Sopron/ " 

_ /Papp, Kosz tka, Géroesí,/
*grártudonanyi EgyeLen Gödöflő /csÁbő, Bősze,'s"j'áu/
SemmeJweiJ orvostttoományí Egyeten /Ge1]ey, Kíss, Wínternítz,/

Az Te,észsés"$yi Miniszteri-qp ?ltqi.a1apitott trMagyar Egyetemi és trőískolaiorsza:1os Vívó bajáoÉéa6ok Örökös Vandordij;-áí_ur'";yu'r. es cSapaUverr'!,nJeKen eIertpontszámok alapján 1976-ban a Testnevelésí FőisÉolá"iryerte e]_. '

Á ponb-verseny ereÖnÓrlve :

]-. TesbnevefésÍ-Főisko1a |44 pont2. Budapesti Müszaki Egyeten 2o! iont,J. Eö'bvös l,óránd- Tudomá'nyegyetem lj iont4. Semme1weis.Orvostuaornányi Egyetem í2e'pont
l. Erdészeti es Faipar:Í Eg_yetero" 7í r:'ónt6. Jutrasz G;rula Tanárképző"FőiskoIa o+ iont/. Szegedi Örvostudoman.yí Eg'yeLem 56 -oont
B. {grárbudomanyí Egyetén Göiiötlő 5+ 

"pont
9. Al_LaLorvostudományj- Eg.yeLen 5o pont

1o" Sárospabaki TaniLóképző Intézet re io"t
.Áz'egyéní és csapatversenyeken 2o egyetem, i11etve főlsxo1a 12l versenyzőjevett reszt

,/Udvarhelyí, Ge}1e.y, Borlav, Sa1amon/
/Horváuh, Harsa,y, Táry/
,/Pá1 ' Veres' Rónay,/
,/Mík1ósváry, SoILész, Pregun/

lridapestí Müszaj<í Egyetem
Tes tneve]-ési Főiskolá
Tesbneve]_ésí Főískola
les ürlevelesi FÓiskola
Testneve]ési Főískola
Ybl Mikfós Épitőipari Müszajii Főískcla
Tes bneve1és j- Főís}lola
Bud.apest Müszakí Egyetem
Tesbnevelésí Főisko1á

1.
a

).
4.
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Áz országos 'bajnokság sportszerü kerebek közöttr,fegyelmezetten, és egészsé8es'
bar,ábi réstöruei u.ji;'il;] 5elentős szinvonalenefkeáés a2 előző eve}r|L9z.-k9!-:?!.:9{if

'.en-tc;rt"át, 
d.e azliranyÍtás töke]etesitésével és a rend"ezés szinvonalának javításával

fejlő.és mubatkozott' 
Po1gár Jőzsef
versenytíbkár

Az MYSZ 19?6.
rne}yre üöbb m-int 4o

Térfl tőr egyéni:

Női bőr egyérri:

Kard. egyénii

Férfi _.!Ór-lgqpqti

Nőí tőr csapatt

Kard csapat:

HunfalvÍ kőzg"rizakk"
Kölcsey Giinn.
Radnóti &íntr.
Íold1 Ginn.
ToId"i Gírnn.
Pécsi Széchenyi Gímn.
Mískof cí' Ki]-íán Gimn.
Szhelyi }TaE7 L. GÍnn.
Pápaí Tür'r Gim:r"

Eötvös Giron.
Petőfí Gír,n"
Kossuth Zs" Gitna.
Rákóczi Gímn'"
Kö1cse-,l Ginn"
Veres Éátné Girnn"
Petőfi Gí:nn.
Pe tő.f i Gimn.
Rékóczj' Gímn"

!u-rsü ijandor u1ru1.
-bjo ü\ros G]-mn .
Eötvös Gimn.
Veres Pátné Gínn.
Petőfí Gímno
Eöbvös Girnn.
Petőf i Girnn 

"Eötvös Gimn. .
Pécsí Nagy L. Gímn"

/fIetéaví, Iévai, Gulyásr CsíIlag/
/Csobő-, Wágner, Génes , Csány/
/Rőuaszéki, Kerényi, But1aí, Piri1íp"
Móra/

pV. 1976. évi középiskolás Verseny

Y. Z_ván rendezte me6 az L976. éví középískolas 'rivóvel-qen}'r, l
középfoki okuatásÍ intéznény lJ! versenJzot ne]jezélÜ. E_Í'edl1J:.}e.k!

I. Rácz György
2. Csobó Gábor
]. Héder János
4. lévai Póber
!. Hetényi Abbi]_a
6. Szakács József
7. Patócs Zsolt
B. Bánhid'í Péter
!. Cyörgyi Ándras

1." Yis.7 J{iia
2. Sutk;: Ágiles
1 " Iúér"z',".,',ls .},{á::''. a
4. Eger'v: r''7 Á1j"z'
5. Tuscn' Kr '. 

' 
l j n

6. |esá}'.1].crlii
l. Ed_er F_íüa
B" Se1mc9zy Gabríe'l Ia
9. Nagy AgrLes

1. Fehér Gábor
2. Més;ráros I,ász1ó
j. Resch Béla
4. Bujd.osó Imre
5. Kas Géza
6. Horraí Aridrás
7. Ig|r'án Miklós
B. Ublá:: Zolbán
9. Ma.:il Tl:"ná_s

1. Tolli Ginn{2j-6n
2. Kölcsey Girnnázium
]. Eobvös Gin:rázir.m

4. Szombatlrelyi Nagy I'ajr:s Gínnázium
). Pécsi Széchenyi Ginoázi'um
6" .józsef Áttila Gironázium
7. Pápai Türr Ginnáziim
B. Pécsí Nagy Lajos Ginnázium
9. Szekszár:dí -Garay Gíranázíum

1. Petőfi Gímnázium /Sutka, Selmeczy, Éd.er, Pórer,
Balogh, Bauer,/

2. Eötvös Gimnázirrm /!-iryt- Bezerédy, Borszéki, Papp'
Nérnebh,/

1. Pécsi Komarov Gímnázium /Töfiik' Réti' EkJcerb, Rabkovics,/

1. Eötvös Gírnnázium /Horvai, Resc}r, uh]_ár, Mészá'ros/
2. Petőf1 Ginnázir:m ,/István, Vörös, Kas, Vaszil , Lengyel/
]. Soproni Széchenyi Ginn. /Kiss, Halnos' Beliák' Borossailo
4. Soproni Berzsenyi Gínnázíum
l. Pécsí Na3y lajos Girnnáziu

B'abe Guszráv
szakf clüg:ye1ő

t0
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Vidéki vegyes vívó csapatbajnokág Szol,nokon

Juníus b6 2?-6g kgrtilt szolnokon' a Szolnoki r.ÍÁv sp Yí.vószakosztályának rendozé-
sóben lobonyolításra, a vídélr'i f,elnőtt v€6yes osapatv€rseny'

A v€Tt€Eyre trároq érrvel saelőtt ajántott fel a szoJ.nok megyei Taoáos VB Testne-
velósi ás Sporth*íatala, valamÍut annak vivó szatszövetsége e6y véndordiJ,serleg2|:.^"
"iápr.it. oéi3a a vídákL v1vóeport feJlosztés€' a.csapatszellem_fokozása, és a vídékí
seaL'ósztáty"ü'b.'' aínd a négy re6'yverúen feJlesztésének előaozdíbása volt.

t97&_ben nLEdössze báron, 19?5-bon né6y, 'a folyó évben ped{8.bét csapat ildu1t
9z€B & v€r36pye6. aá. r1t.''o os"pát iáiezte rééái.óterétu sa3nos a.békésesabaL ós_pócsi
e8yíitt6s€k a v€rs€gyet1 nen Je1entsk űes. na i5y ís iirvendetes a hét csapéit índulása' mert

"á'-a* 
jelai, uge;.y_á 'ráétei ts €gyr€ Jobban Fátx'aror3álr' a saakosztátyorr éa az edzők a

párbaJtór vLvást l"s.

Áz alapitólewét értolrsóbon a versenyt kieséses r€ndsz€rb€n bonyo1itottuk 1e. _á.
ogapatokat a"or. tááJár""t 'rní"itóse arapJán ran6sorcltt1t{'. A legerösebb osapatnak a mÍnő_
oii'áe.a .r"psa" a Éáornbathelyí Ealadás oiápata bízonyult, anEak.ellenéro, lrogy &onatits
József - gkl az ol1nlri-ai vdxó6atott tagJa - az MVSZ hatá'rozata értelmében' n€!tr vehetett
részt €z6n a 'u.'áoyio. Á páróc!.tásnál-á azonbatbeJ-yí osapat i6;y kíeme1ésre került.

áz I. fordtr].óban a SgolnokL r'rÁv r. csapata a Yeszprém II. csapata ellen' 15;1
arányban gvaibtt-. A BYI€ I' osapatá, a !Íyiregylázt sEartaórrssa'!-szomben I1:! arányban
€:yaz€ae1íáéx"a"tt, 'rg " sziol, rble árányuan iórte a Ézolnoki u{v rr. cstrpatát.

Á 2' f,ordulóban a Szolnolri rrÁv r' osapata !95i arányban győzedelmeskedett a BYTÜ
fölött' no,J"g a s"c*u"iÁ"iyJ s.t"aáu 9:3 aránybai 6:yóztá 1o a SZEOL válogatottJát.

Áz aranyéreaért ig.y a Szoubathelyí Ealadás és a Szolnolri uÁv csapata vj.vott..sz
a ta].á]-kozó ee61ápetésre a-szonuatnáíyiok"íaponáló'9:1 arányú 6yőzeI'raéve1 végaődött, és
ezza1- a ktrpa *'ét 

_évr bírtoklás után' a szo]"nglríaktól a azombatbelyíeklraa k6rü1t.

Á bronzérenért a BYTC a szEoL ellan mérkőzött. Ez a találkozó szoros küzdéllrtet
hozott, k{iLönösen a kardv{vók köziltt, kósb.egyt-g nenő kiizdelemel. vés:iil a BYTC 9t7
arányban 6:yözött"

A g1őztat csapatból kítiinóen vivotti G. Pát Éva, dr. c10rv{ri és CzikÁny kard-
vivó, Laki öá*u"ria.r-Zs ratarrn férfí tőrwivó. Ebek a vársenyzók uinden nérkózésiiket
ne6nyerték"

Á SaoLnokÍ }úY osapata' am€ly B. $rag'y visszavonulá'sa folytán sze1lemében me6_
gyengiitt, ezútiar eyengébb iel;áeranéiry nyúltótt. tre5eredményesebb Nénetie llona volt' aki
míndöseze a5y asszóJáü vesztette eI.

Á Bvac csapatából a n61 tőx.ő%'ó:r vLvtak kíenre1ked6en' Köziilíik T. Bodor Beáta va_
lagonn:rL uérkőzését bLztosan ny€rt€"

á suEoL osapatábótr a párbaJt6rvl.vó Yárnai ás a kardvivó Ge}lért nyerte &€g vala-
nenny!. pérkőzósét.

Á l{yíregyhází Spartaous csapatában meglepő volt a párua3tőrvíwó BnódÍ és !Íakai
Jó szorop}óseu aÉ*x nínden n6rkőzóstiket me6nyerték.

Á Y€rseny vá6ereduóny. az alábbl-!

t-. Szornbatbelyi Ealadás / P&L, Kovács,
Czikány' dr.

,/ uénetn, szatnáríné, HaJdu, Szei-aü Pakai I" 
'Pakal Ir., RÁoz' Peroz /

/ T. Bodor, Sipos, Takácso Ttsztartó' lrarkas'
oroaz, sáentlnarjal, I_ureh ,/

/ Keserii, Ávéd, Rudner, BuburJálr' Yárnaí, Benedek'
TekulÍosn Gellórt ,/

Spartaous / szőcs, Petik, GelÉnta, Qrrrosr fuődlr MakaL' ll
Prrskós, dr. Váradi /

Fata1in, EorvÉtb' Laki, Szakács,
Győrv{rI /

2. SzolnokL t{ÁT

3. BIITC

r$. SZEOI"

5" I{yirogybézt
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Á verseny ;ó1 szol.gálta a vidékí wl'wás feJtesztését, amÍ Jó rendezésben ée sport-
szerü Lé6körben aáJÍott le. Jövóre az alapítólevél szerintí köt€1ez€ttsé6 al-apJán' a ver-
seny renáezőJa, a SzombattrelyJ. Ealadás lesz'

,/ T. osatályú versenyek /

A Csepel sc L9?6. rná3us 2_én rendezte párbaJtőr versenyót. Eredaények: L. Sala-
rnon Gábor Csepe1 2. Szomov Sándor Csepel J. Lasetzky EYig:yes BYsc 4. Báry ÍÁszIó MTl(_vM
5. &'dős lÁszLő BIíSE 6. Bácsí Tlbor Bvsc 7. Pakay György Szolnok. Főbírók: Zalavári Lajos
és dr. iledeizky Gyiirgy.

Áz UJpestÍ Dózsa YC uráJus h6 23-6n rendezte nőí tórversenyét 46 résztvev6va1.
Eredrnények: t; Iíajzer Judit Dózsa 2' Rónay lldíkó Dózsa J. Koposándy }4Ár1a BYsc d'
Nánási KatalLn BsE 5. NyuL Ilona Dózsa 6. Mészáros MÁrta BsE 7. Károlyffy &dít Bvsc 8"
Qervár1 Á11z MIIí-YM Főbirók: Ilatz Józsof és SoLti Ántal" á verseny a Dózsa úd vívó_
ternrében, YTT. MaJakovszkíJ utoa 71 sz. alatt kerüLt ne6randezésre.

A Budaposti HsB nájus Jo-án rendezte f,érfí tőrvorsenyét, melynek ereéoérrye a
következől 1. Maszl-ay LaJos Bfrsz 2. Rózsavári Miklós Dózsa J" SzakÁos Györg'y BÉsE ll.
Rakovszki Istwá'n BESE 5" Szabó Istwán BIISE 6. Szt1á6yi Tibor BffsD 7 Kada József BIlsE
8. Decsy Rudolf OSC.

Az ózdt" Kobész SE náJus 3o_én rendezte n6L tőrversenyót b8 résztvevóvel- &bgd-
mények: L. l4ezíszegedi Lenke Bvsc 2. Győrffy Eata1in Vasas 3' Tusák Katalin BESE &'
Szőos Zsuzsa l.{TK_vIt{ J. Monrrs lrén BYSC 6" Pereszteginé Székasfebérvári YoLán l" SelmeczÍ
Gabríella Vasas 8. Tonka Margit Csepal. Főbírák: dr. Kováos Lajos és Zal-av&ri LaJos.

Áz ÜJpestí Dózsa Junius 6_án rondezt€ kardversenyót J2 résztwevőve1" Erodmények:
1. Torday Kálruán Dózsa 2. Pór IÁszL6 Dózsa 3. tíunos Pál Dózsa 4' var5a József BESE,
!. MaholányL Zoltán BHSE 6. Nyul Sándor U.Dózsa 7. tsoronkay Gábor 8-. DeosÍ Ístván sózsa
9. Bedő Levente BVSC Főbirák: dr. Perényi cyörg]r és Toperczer László.

. A Soproni MÁFc ápl1lLs 18-én rendezte meg Gy6r egyk'orÍ n€Y€s w1vómestsrárrek,
'nlsnádi Álfrédnak kard ornlékversenyét, a következő eredménnyel: 1" Bódy rstván tsHSE á"
Chtkán Séndor Szombathelyi Ealadás 3. dr. Győnnári Sándor Szonbatbelyí Ealadós 4" rj.sstÁszlő BESE 5. Kosztka IÁszL,6 sMÁFc 6. Bartók IÁszLő SzombatheLy1 Ealadés 7. }Íi"su Györ6y
Szombatbelyí Haladás 8. Eorvay András BIüSE 9. Benk Gábor BES$

^ A Diós6'yőr1 VTK nráJus )o-6n rendezte ;Érbajtórversenyót J6 résztwov6wel. &ed_
mények: 1. Bíbari István BsE 2" Szamody Zsolt bsc :. SienlcovgLi Krakko 4. látvtlt6yi Mik-lós DVTK 5. szaniszló József B&sE 6. Yeros Sá.ndor MIIC_VM 7. olesiak I(rakko 8. JrrhÁszíÁttila BsE 9. Kolczonay István BHSE" r'őbJ.ró: Rabe Qusztáv.

napon rend€zts a Díós6yőri YTK a rYárkupa! wándordiJas kardversenyót is 30résztvev6ve1' Eredrnények: 1. tíándy Tarnás D\rffi 2. !Íág:y Gyi'rsy Vásas 3' D€csi istwán Dóz."4. uaholányL ZoLtáa naso 5. Bujaosó Lnlre BSE 6. varlá cZ'zsái BESD 7; üoszena Gábor Yasas8. Benk Gábor B!ÍsE 9. Ftit6 Györe'y
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VÍVÓ HÍRADÓ

Á Bakony Yeryész rc L9?6.az L972-bQn aLapitott Yeszprén Kupaveraonyét. Eredrlények t

Á nőí tőrwers€ny€n3
/ zg tr'a.o,to /

{ férfÍ tőrversenyen;
/ 45 tr,a:ur.a /

A párba.itőr rr€rsenv€n !

/ 4t tr.a'ur.í /

Á kardvers€nven:

-

/ 3o te.a:utí /

Á vándordij 1deí véoőJe
Major Fereno és Győri Pél.

vF^szPR]fo'í IÜPÁ

Junius J-6-án és folytat6l,ag L2-LJJán rendezte me6örökös vándordiJáért kÍirt összetett első oaztál}ri

2. Bozsoki Éva
1. Kiszel lda

Szüos l{árta
Szalai óva

SoraodL Lajos
Kreis Gábor
TeLcbnann F.
Szabó IÁszL6
Dezsi Róbert
Kowács István

l. Ba].la Sándor
2' Vcres Sándor
J. Szamadi Zsolt
4. salamon Gébor
:' rá'ry IÁszLó
6' Kanczler IstYán

L' F'l.öohlich Péter
2. Torday IÍáLnán
J' Bedő lavente
l+. níua Farenc
J. BuJdosó lare
6, Balatoni Inre

IIJpesti Dózsa lett.

osc
Dózsa

Dózsa
Vasas
NDK
D6zsa
osc
BIISD

Dózsa
MTK.vM
osc
Csepe I
MtK-YM
Dózsa

BESD
Dózsa
BVSC
Dózsa
BSD
Dózsa

Á werseny főbl-rái2 Ílatz József,

Dózsa
Dózsa
Dózsa

).
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elell Kálnán

Sportiskolák 197ő" évi vvóbajnot<sága

A Nógrád megyeÍ Vivó Szakszövetség és a Satgótarjáni Kohász SE sportiskoláje 1976.junius 19-20-án rendezte az
1976. évi Sportiskolás Bajnokságot. Az uj Városi Sportcsarnokban 12 tökéletesen előkészitett páston, r,alamint a
Mártirok uti iskolában 5 pást várta a megjelent 15 sportískola 386 versenyzőict, e rendezők mindent megtetteli a ver-
seny rangiának és jelentőségének megfelelő technikal feltételek biztositására. A győztesek részére adott tiszteletdijak
s a helyezettek plakettjei sokáig emlékezte,tik a versenyzőket Salgótarjánra. A rendezők, vezetők és társada1mi aktivá'}l
szakszerü, lelkes odaadó munkáját ezuton köszönjiik.
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vÍVÓ HÍRADÓ

E redmények:

Fiu tőr. II. évfolyam

Egyéni:

Csapat:

Fiu tőr. III. évfolyam

Egyéni:

Csapat

Fiu tőr. IV. évfolyam

Egyéni:

Csapat:

Leány tőr. II. évfolyam

Egyéni:

1. Szilvásy László
2. Fekete, Zo|tán
3. Fábián István
4. Héder Barna
5. Nagy Attila
6. Riesz Endre
7. KaLászdy András
8. Korolomy Róbert

1. MTK-VM
2. BÍÚ"Tc
3. OSC

1. Héder János
2. Papp András
3. Nemes Lász|6
4. Rohr Róbert
5. Kerényi Gábor
6. Földváry István
7. Csák Attila
8. Szász Gábor
9. Török Zoltán

1. U.Dózsa
2. MTK-VM
3. OSC

]-. Lévai Péter
2. Kóbor János
3. Katona István
4. Pallay Sándor
5. Rónaszéky Tibor 1

6. Rácz György
7. Wágner Tibor
8. Péntek Tamás
9. Szakács József

1. U.Dózsa
2. Vasas
3. BHSE

1. Szőcs Zsuzsa
2. Mercs Angéla
3. Pernesz Márta
4. Jozó Csil1a
5. Gál Angyalka
6. Rymorz Krisztina
7. Bezetédy Györgyi
8. László Erika
9. Takáts Zsuzsa

1. MTK-VM
2. Vasas
3. BHSE

BVTC
Haladás
MTK-VM
MTK-VM
BHSE
BHSE
MTK-VM
B\/TC

31 pont
21 pont
18 pont

MTK-VM
Dőzsa
Dózsa
Pécs
Dózsa
osc
Vasas
osc
I{aladás

35 pont
21 pont
18 pont

Vasas
Vasas
Dózsa
Dőzsa
BHSE
BIISE
Dőz*
Haladás
Pécs

31 pont
30 pont
21 pont

MTK-VM
Debrecen
MTK-VM
Vasas
MTK-VM
Vasas
BHSE
BVTC
Haladás

37 pont
21 pont
16 pont

t4
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Leány tőt.III. évfolyam

Egyéni:

Csapat

Inánv tfu.IV. évfolyam

E5léni:

CsaPat:

Kard íI. évfolyam

Egyéni:

CsaPat:

@! m. évfolyam

Egyéni:

1. Egerváry Aliz
2. Kalocsai Eva
3. SiPos Katatin
4. Torják Ágota
5. Bárány lldÍkó
6. Hazai Katalitl
7. Szücs Mariann
8. Szőcs Andrea
9. Balogh lldikó

1. MTK-VM
2. BVTC
3. SI(SE ésDőzsa

1. Kenessey Katalin
2. Tuschák Katalin
3. Barabás P1roska
4. Hordós Katalin
5. Édet Rita
6. Hrabina Agnes
?. Nagy Ágrres
8. Ferenczi Emese
9. SelmeczY Gabriella

1. KST
2. u.Dőzsa
3. BHSE

1. Abay Péter
'2. Gárdos Gábor
3. Törőcsik András
4, Kolcz Károly
5. Üdvardy Csaba
6. Szabó Bence
?. Rédei Tibor
8. Török István
9. Pribék Attila

1. BHS
2. BSE
3. Ü.Dózsa

1. Veréb György
2. Kemény Zsolt
3. UraY Zsolt
4. sebők Sándor
5. Üjvári Árpád
6. Fiedler Ferenc
?. LengYel Barna
8. Szentiványi Árpád
9. Sós Lajos

1. t].Dózsa
2. Vasas
3. EgeT és oSC

MTK-VM
KSI
B\ITC
SKSE
BvTC
Dózsa
Dózsa
MTK-VM
$<sE

26 Pont
22 pnt
21 pont

KSI
BHSE
D6zsa
BSE
KSI
Dőzsa
KSI
BHSE
Vasas

33 pont
25 pont
24 Pnt

BHSE
BHSE
BHSE
BHSE
BSE
Dőzsa
BSE
BHSE
BSE

40 Pont
24 Pont
17 Pont

Dózsa
Dózsa
DvTK
Dőzg
Vasas
D\/TK
Vasas
Vasas
Eger

39 Pont
25 Pont
10 Pont

Csapat:
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IV. évfolyam

Egyéni:

Csapat:

1. Balatoni Imre
2. RÍb Ferenc
3. Fehér Gábor
4. Bujdosó Imre
5. Maholányi Zoltán
6. Simon L,ász!ő
?. István Miklós
8. Kas Géza
9. Kossuth Ferenc

1. U.Dózsa
2. BHSE
3. Vasas

Dózsa
Dőzsa
BHSE
BSE
BHSE.
Dózsa
Vasas
Vasas
Vasas

37 pont
26 pont
21 poni

Elófizethető bármely postahivatalnál, a Posta hÍrlapüzleteiben, a Posta KözPonti HÍrlap lrodánál (KHl Bp. V., Józsefnádortér l.
postacÍm: l900 Bujapest) közvetlenül v. postautalványon' Yalamint átutalással a KHl 2l5-9ól62pénzforgalmi jelzószámára' Egyes

szám ára: ,{,50 Ft. Elófizetési ára egy évre: .l8,- Ft. Számonként kapható: Soorcoropaganda V. Terjesztési oszc 10ti1 Budapest,
vI.' Népköztársaság utja 6. lnder sz.: 2ó.92276562


