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Uti jelentések

It[emze tkoz;- versenyek /Russe/

Buago / Bulgáría / L9?6. dec. 18-19

'|Duna Kupan nenzetközi egpén1 és csapat nől tőrverseny

E6léní ve!B.: ]../ Georgieva ]:ubtsa BIiIJ 4 gJ.
?./ Eaizer Judit EOf 4 n

v./ frors]átbné
Eol1áryl tsatalin BOtr

4./ Dzsubrilova BIII'
5./ Ordódiné

Szabó Erzsébet EoN
6../ Bacsvarova BIII

Boltversery az Í. -11. be]gértt
Georgleva Eajzer 5z)

CsaBatveesenY: 1. Bongrle- ?./Bu]gária ,/ Á csapata
Részletek a csapatverseryből:
Elónérkózések: EON BvIJ/c

EOjr - BOI'
E0[ - ntcEof BUL/B

Á döntöben:

9:O
911
9r2
9:0

E0Í - BUÍJ/I' 9z6

l nagyar csapat 6pözelmeibőt EaJzer Judit és orrnódlnó Szabó Erzsébet ,-r, ÍIorvátb
né Eot1áryr Eala1rn 2-ás sa55lbáziné Eopcsándl l[ár1a 1 g:yózalmct aratott.

YÍda János
Jelentésébó1



VÍVo HÍnnoÓ

It[emzetközi versenyek /Gelsenkirchen/

Gelser}lrcben /Nsr?fr./ ttf6. lecenber 4-l.-éa
XlI. Nenzetközí jun1or egpén1 tőrveraery

1. Schö,*ber I{szK 4 so2" Blscb.off lISZtr 4 n

,. 3ekete aRA , " Lq/. ?L találattal
4. Brouquler rRA , u L7/ LB r'

. 5. lTeubert I{SZE 1 n

6. Trinquet IBA o n

Á verse4yen magyar részrő1 GYÓRFFY KatalÍn, Mészáros Márta, Suttka Ágnes, Satlay
Györgyi és Visy Ilona vett részt. legjobban szerepe}t közülük Suttka Ág]xes' aki a ví_
gaszágon, közvetIenül a döntőbe jutás előtt Schöffnertől szenveilett vereséget' igy a
7. -8, heIyen végzett" Sallay Györg:yi a 9.-L2, helyezettek között esett ki' niutéuo
srlnquet-től kapott kí. Mészáros Márta a L?-24- közötü esett kÍ' mig Visy és Győrffy
nem jutott a kiesésÍ táblára' nert a III. fordulóban kÍestek.

Dr. Kovács lajosné
úti je}entéséből.

Hazai versenyek

Felnőtt tájékoztató Versenyek

NőÍ tőr: 1. 8. 7l:rffiő I}d.ikó U.
11. Maros Magd.a

I1I. Bóbis rld.Íkó
IV. Kovács Edj-t
V. Ko}lá'nyi Katalin

vT. Szolnoki MárÍa U.
?-8. Vad.ás.z Éva

Nyú1 llona U.
9-12. Tordasi 1ldikó

Hajzer Judít U.
HecseÍ Katali:r
Kad.a Ágnes

I)-L6. Rónay Ild.ikó iJ.
Szabó Brzsébet
Kopcsánd'y iÍária
Tátray Jud"it

ind.u}ó
Dó zsa
BVSC
BVSC
M!K
MTK
DÓzsÁ
BVSC
DÓzsA
I{EK
DÓzsÁ
BVSC
BVSC
DÓzsA
BVSC
BVSC
BIÍsE

Párbajtőr: I. 16.
I. Kulcsár Győző

II. Kolczay Ernő
IrI. Petlrő László
IV. 0sztrícs Istvá.n
V. Bakó Pál

Vf. Balla Sándor
7-B. Iíorrráth I"ászLő

Kopetka BéIa
9-12. szanov Sáurd.or

FenyvesÍ Csaba
Harsay I'ászlő
Schnitt Pál

lr-16. Szaroód.y Zso]-t
Ned.ecz$l György
Salamon Gábor
Marczaly Lász}ó

87 índuló
osc
BIÍsE

u.DÓzsA
osc
BESE
M[K

U.DÓzsA
CsepeJ-
Csepel
BVSC
ME&
MTK
osc
BVSC
Csepel
osc

affi

t

Reitő Ildikó Kulcsár Gvőzó



VÍvo HÍRADÓ

Karcl: I.9.71
I. Gedővárí Ínre

IT. 9erevÍcb Pál
III. ÁocsiF Inre
Iv. Kovács Tanás
v. Kö:möczy Csaba

vI. Kovács Áttila
?-8 . Nébald György

Gu1ácsi Ferenc
9-J2. Nagy Zsolt

Ge}lért Miktós
Nébald Rud.olf
Valter Béla

:.-1-L6. Gerevioh Györg:y
Rapai Gábor
Nagyházi Zoltán
ToIday Kálnán

ind.uló.

U. Dózsa
BVSC
BHSE
vAsls

Ü. DÓzsA
BSE
BIISE
BVSC
BSE
vAsÁs
BIísE
BHSE
BVSC

Ü. DÓzsÁ
U. DÓZSA
Ü. DÓzsA

Gedővári Imre

A versenybíró bÍzottság hírei
Á biráskod'ást éríntő' L9?7. ianuár I-én életbe lépett versenyszabályok:

SzabáIyköayv 28. o]_cl. ]5. pont /az eLső bekezdés utá.l/
_ Az ellenfélnek hátat ford'itva tilos riposztozni vagy ellentánadást végrehajta-

ní. Az Ítyen mód.on ad.ott talá}atot neg kel1 senmisiteni és egyidejüleg egy né:r-
kőzésre sz6ló figyelneztetést ke1} ada.i. Isnétlőd.és esetén a vétkes vivót bii:l-
tető találattal ke1l sújcani, d.e iJ-yen biiotető tatá1atta} a mérkőzést nen }e-
bet elveszitení.

JI. old. 46. pont /a poab végére/
- Abban az esetben, ha az íd.őnérő tévesen áI}apitotta meg a jel zőberend.ezést, a

roerkőzésvezető elnök saját maga határozza rme1, hory mennyí vivóidő van még hát-
I€.o

J2. old. 5o. pont

- Ha egy vÍvó az üryeletes orvos által negállapitott baleset á}d.ozata, számára az
elnök ugyan'azon csapatnérkőzés, csoportmérkőzés /e1yéaí/ vary a közvetlen kiq;
séses veiseny mérkőZései folyamárn eryszerí 2o perces haladékot adhat' hogy Kuz'
dőképes állapotba keriilhessen.
/.l pónt további része változatlan./

11, o!!. 54q p94! ,/a násodik bekezd.és után/

-

-_--_ _--: Tz kralbíráknak /kéz- és föId.biráknak/ tőrben és párbajtőrben helyet ke1l cse-
réIníök oly rnódon' hogy ne nindig ugyanazt a vivót figyeljék. 
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VÍVÓ HÍRADÓ

senyzők
tására:

A Versenybiró bizottság ezúton ísnételten felhivja a szakosztátyvezetők és ver-
figyelnét a szabályobrak oegfe1elő felszerelési és egyéb kötelezettségek betar-

- a kardvivóknak is kötelező a hosszúszáru zokni
- a vi}lanytőrök narkolatát szigetelnÍ kel1_ a versenyző testroéreteinek megfe1elő lanémellényt kell használnÍ
: a testvezeték és a fegyver e]-ektromos csatlakozását biztositarrí kell szétkap-

csolódás ellen
- nagynéretii csipeszt kel1 használní afé rnroe}Iény csatlakozásáItoz
- a nevezési 1apokon a versenyző minősitési könyvében szereplő rninősitést ke}}

fe}üijntetni, mert a főbirák számáta a minősitési könyv a mérvadó.

BeszámolÓ

A vettek részt:
Mercier elnök
Felkay A. tag

Kovács Pál elnök
Kárpáti Rudolf tag

fábor István főtitkár

BwámolÓ a nemzetkÍini kardnsliriglniikÍik budapgsti tandnsknzásártil

Á FIE L976. éví kongresszusÉrnak döntése alapján a 'ltilagyar Vivó Szövetgég 1976.
november 21. 2+. és ZJ_én Budapesten megrendezte a kardbiráskodás feltétr:Ieinek, nód"sze-
reinek megjavitására és__e$ysé8esítésére írányuIó tanácskozást, illetve gyakorlatí tanJo_
lyanot a nenzetközi kardbÍrák részére.

i;anácskozáson az alább felsoroltak
r'in nirat Bizottsága részéről, 

ol:
A FIE speoíális kardbÍzott?áíá',

A Magyar VÍvó Szövetség részérő1:

A nerozeti' szövetséaek tészérőL'Argen.tína 1, Brazilia ?r-_Bulg{rie }, Csehszlová-
kLa 2, Egyesült Alíil;i 1;"r'ranóiaoráZaá-á' J,oegyeíország 4, rDr z' NSZK 4, glaszország
}, Portugálía 2, n_oil6oi.-ír-szov;át,-ío"i és ua[yarorszá$ 5ó tővet_képviseltette nagát.

A tanácskozás eInöki tisztét E. Mercier a FIE főtitkára és a Birák Bízottságának
elnöke látta e]-.

Tábor István főtitkár üdvözijlte a TIE képviselőjét, a tanfolyanon negjelent nen-
zetkőzi versenybirákat és elzőket.- n. ueröíer expozéjáva1 negnyitotta a tanáoskozást'

Kárpáti núaori 1söertette- tápáá iiárátáít a tnontrealí olíupÍa karÖversenye j.:rek

biráskodásáÍal kapc solatban.
E. trierc1ei-;íá;áöt'tartott nA szurással adott taIálatok szerepe és e]-birálása

a karlv1vásban'' cirnmel.
Kovács paí_''Á-ürraskodás összefíiggése a kardvívás szinvonalának eroelésével'' oíB-

nel tartott elóadást.
A fentÍ eraáoasotral kapcsolatosgn a ta-nácskozás lésztlevői-egyetértésiiket- fejez-

ték kt és öröniib;k-"r[;k-kit-éié"éá['-úócy áz-€tieuezlet alkalnat atl á-nódosított kard-
szabáIyok 4yornán kialahilt kérdések tísztázására'-L f,aipa,tr-nüáöííártár iranyi[óat-cqaÉórtatr benutatók, a montlea]-Í olÍnpiai
karclversenyex rirn]áili, ái'íÓza: éí' tara"tr, Iíungáría Kupa kárdverse\y- képnagnó_jának,
benutatása , maqatázata, a hatos p"']-iÉP9"íér t$t'"at ry'akorlat1. b1ráskodás, valamint
a rnind.ezeket követö viták uián' az 

"r-auuíátu-.á 
ioglalbatóÉ- össze a kardbÍráskodás jövő-

beni negjavítására vonatkozó negállapitások:
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vÍVÓ HÍRADÓ

- a zsürÍ elaökök fontos szerepe' bog:y fÍg:yelennel leg:yenek a versenyszabáLy-
könyv 41f. pontjára' ameIy szabáLyozza a támadás helyes végrehajtását.

- NyÍlvánvaló tehát' b,ogy a biráskodás uegjavitása éróe]<ében a tánad.ás értéke1é-
sénél a nyújtott kart eIőnyben kelt részesíteni a lábbal vaIó roozgással szero-
ben' ezért a vlsszahúzott karral történő tánadás nen itéIhető neg he1yesen
végreba jtott tánadásként.
Lz értekezlet kiilönösen fe}bivta a firye}net erre az igen fontos szabálypontra.
A belktatott körnérkőzésen történt biráskod.ás a}apjá:a úgy látszott, bogy az ér-
tekezlet ezt a szabálypontot nÍnd.en résztvevő előtt érthetővé tette.

- A zsüri elnöknek uryan igy nary fi6_yelenne1 kell lerrni-e a befej'ezet}en ,/elég_
telea,/ vagy szabá}ytalan tároad'ásokra. az előkészitséekre, a vívók kítartásai_
ta /hezítáLás/, azélt, bog7 a vivónenet elemzésénél az előnyt a negtá'roadott
ellenfél szabáJ-yosan végrebajtott tánadó akoiója /átvett tánadás vagy közbe-
ténadás/ éLvezze.

- A vívónenetre voaatkozó elemzést a zsüríelnöhrek részletesen kel} elüaryarázni'
??éfr, b'ogy azt n1nd. az oldalb1rák' nj!9t a versenyzők töké}etesen negéitsék,
bizor1ytalanság /kétség/ bennük ne úarat[jon.

- Easonlóan fokozott fÍryelnet kelI ford.itani az eryüttes tánadások és a kettős
ta}álatok közötti lényegbel1 ktilönbségrli Ez utóbbi esetbea a találatot nind.íg
a hibát vétő vívó hátrá4yára ke}l ité]-ni.

- A zsüri e]-nököknek és o}da]-bírá}nak nag"y gondot kel1 ford.ítanÍ arra, hog'y a pen-. 6e baj}ékonyságából eredő találatokat védésnek Ítéljék' niután a táriradáé- áIta-
Iában tul sok eJ-őnyben részegiil.

- A ko4f91encia ajá.n}ására a páston történő előrefutással kapcso]atosan a FIEspeciálís kard_bizottsága javaslatot fog tenni a FrE Verseayszabály bizottságá_
nak' hogy tegyen előterjesztést az L977. éví kongresszusnak határozatb'ozatal-ra e ténában.

- Az értekezlet résztvevői kívánatosnak tartják, hogy a nemzeti szövetségekkellő létszánú kard. old.a]-birát blztositsanak áz nÁit kategóriájú és a FÍE hiva-talos versenyeíre' }egalább az egyenes kieséstől kezd.ve.
- Ugyancsak kivánatos, hory valanenql1 ''Ár' kategórÍájú verseny e1őtt a jelenlévő

elnökök és oldalbÍrák részér9 ery rövÍd. előad.ást tartsanak, anelynek tena;a a
bud'apestÍ- értekezIet szellenében a szabályok egyöntetii órté}nezése és a nódosi-tott szabályok helyes és következetes ' alkalnazása 1e6yen.

- Á budapesti konfereacia lésztvevőÍ vál1aIták' hogy szövetségeik kard.birái ré-
szére isnertetnÍ fogják a kard.szabályok a}kainazásáb az értékez}et áItal elfo-gadott erységes fe}fogásban.

Sína Istváa
bizottsági tag

Jó támadás



VÍVÓ HÍRADÓ

Az 107$. eYi értgkmcrŐ runtvgr$eny vggorgdmgnyg

L975,
évÍ HazaÍ pontszánok
pont feln. jun. Ifj. Serd.

:':
-)q

15

-:-,
4l pontnál kevesebbet szereztek, zárójelben az L)|J, évi pontszánok:

oékéscsaba /5o/, Nalykanizsa /)5/r'lataoánya /-/, Qxosháza /18/ 4o-4o pont; Hódnezővásár-
helyi sE /5B/l pont; r\yiregyháza /2o/, Győri Magasépitők /-/ 1o-1o poni;; Balassagyarnat
/2o/ 25 pont; RecskenétÍ sE /5r/ 2) pont; Csatornázás /2o/, Várpalóta /-/, Kőrmerld /2o/,
sIJAFc /-/ 2o-2o pont; Szeged.í Postás /rl/ L5 pont; Soproni VSE /L4/, Pápai lviáv /99/ Ia-
taÍ AC /1o/ Lo-Lo pont.

L Dózsa negerősÍtette vezetőbelyét nind.en fegyvemenben; mínden korosztályban
szerzett póiTo A Bvsc nég tartja násod.ík helyét, d.é- több gondot kellene az után!ót-
lás nevelésére fordÍTffia. Áz MTK:VM főleg női- tői'vivóinak [ivaro szereplésével eiőzte
rle1 az őt ktjvető két naglot. Á@:frincien vonalon előre lépett, níg a véeeg vÍsszaesését
kaidozói.:rak gyengébb teI-jesitméiffiokozta. Az OSC pontjainat zóőét NulcE'effis Osztrics
szerezte. Egyenletesen és szépen fejlőd'1k a BSE'I Csepel' Halad'ás, Ü. Peao, Szeol és Sal-
gótarjérn' Bakoqy Vegyész" Nagyon rossz évet zárt a Pápai Máv' a Sz. Postás, és a Keoske-
nét.

ez elnú]_t év jó eredroényei' iIletőleg balsikerel- serkentsenek nind"enkít a nég több'
nég jobb munkáÍa, s akkor az L97?. évben újabb fejlőd'ésről árulkodhatnak ezek a számad.a_
tok' nelyek nögött n1ad1g mun_ka' fáradság rejtőzik.

1. U. Dózsa 47g+
2. B.V.S.C. +758
,. ivlEK-VM 2624
4. B.II.S.E. 2oI7
5. Vasss 27%6. o.s.c. L5L6
7. B.S.E. 46L
8. Csepel +97
9'. Sz. Haladás 166Io. U. P.E.Á.c. 29o
f1. K.S.T. l,gL
12. E6er L67
1J. ozolnoU 55U
14. Sa}gótarjáa L62
15. 0.K.s.8. tgl
16. D.V.T.K. 2L7
17. Bakony-Vegyész LzI
18. SZ.IJ.O.L. 5o
]]9. Alba BegÍa 98
2o. Göd'öllői EAc 7,
21. Szentes 48
22. Szfv. Volán loo
2]. Dunau;varos ?524. Iúed.osz 61
21. Debreceni VSC

4o
18
?9
4o
83
L2

-,7

9
6

L2
1o
L5
3?

I5
L5

485 225225 3o24o 6,+85 22526o 114L+5 5614o 93LL5 
'4,5loo 25

,5 114
1o 5L,5 30-)+5o 2o
-^;-é)

181 5
I4Io
?65
72o
715
6?o
28o
,85
115
21o
85

Ilo
12o
]45
lIo
L7o
L2o
lIo
7o
7o
>o
1o
65
6o
4o

nem- L976,

^^^- zet- éviwDD'q közi pont
2446 1896 41tpL6B1 2o4l r) f ilot5LL+? 1811 2958L47o LL7+ 264+IL92 L+o2r5 259+1588, Io5o 1971
5L, L?o 681
5r4 9o 62++t? 78 495
715 L5 15o2r4 25 ?592oo - 2oo191 - 191r9r I9rl9o - 19o185 18518o - 18ollo llo
95-9585-85
?5 7565-6565-656o-6o+5-+5

Babe Gusztáv
szakfe}iigyelő

x< <o> <o> @



vÍvÓ nÍnaoÓ

rn fi7B. 0Yi utánpritlilsnevelő pÜntvor$0ny vggeredmeny0

L975, élLpontszám Juaior

1. BuöapestÍ Honvéd'
2. Ujpesti Dózsa
,. Bud'apestí Vasas
4. MlK-vM Egyetértés
!. Budapesti Yasutas
6. Bud.apestí Sport

Egyestilet
7. Onroseg'yetení S.C.
8-t.Csepeli Vasas
8-9.Központí Sportlskola
Io. Unívers1tas PEAC
11. Egr1 Dózsa
12. Szonbathelyi llaladás
L7. 0zdI Kohász S.E.
14. Szolnoki l{.AY
}!. Bakony - Vegyész
16. saIgótarjá:oi Kohász
17. Székesfebérvár1

Vo1án

L5 25

-25It 16

további helyezések, zárójeJ.ben' azL975-. évi ered.néqyek: Göd'öltői ELC /7/t Diósgyő-
rÍ VTK /2?/ 3oproni ,viarc /-/ ty:t> ponti 'Jáüebájxyaí Báayásá /-/ to pont; Szeged_i Postás
/L/, Debrecen:-Városí sL. /-/ 5-5 pónt; KecskenétÍ s.E. /L8/ J poat.- A tavalyi ered.ueqyekkel összevetve' beIyet cs-erélt a E$E és a Dózsa' tartja harmadik
belyét a vásaÁl negledlt'helyét az MlK-Vlilr. Az-oSC vís'szaesett. A vidék reájooujá cinet
az Ü. PEAo nóaitotta el, bár 1tt Ís hiányzik a serdii]lők ere4qéqye. E1őre tört több év
után jó nevelőnunkádávai a Bakoqy-Vegész. Altalaban nind több eryesiilet fordít gondot az
utá.lrpótJ-ásneveI ésre.

Ea negfigYelJiil a hazai va6r
zőt tesTi ei'r"ÍLr áaottságatt' a t

18.-
19. Ikarus Álba RegLa fi - 1o
18-
19. Szentesi yÁv L, - 25
2o. Hóclmezővásárbelyi Sts l, - ,

r
lLz WSZ lfJúgásí Bizottaágának közöEségét6l/

nenzetköz1

Serdi.i]_ő Össz.

Rabe Gusztáv
s zakÍeli.ig'y eI ő

erős ízonzattal'
a váII nen tul
a jellernzó -'

7

5r2 485
?5L 37o
,85 26o
16o 24o
22+15 ?25

146 l4o
,95 L+5
lo8 I15
196 

"85 1oo
57 1o
91 55
9L 5oL25 35.
2L

sE 67

,5

Ifjusási
225.
2tp.
L14
6'
,o
91
56
)4

114
z5
5L

?o
)o2'
,4

+o 75o
59 61j-
8' 457
79 )8?18 2?'

2r,
2t1
L+9
L+9
L?5

9o
82
8o
?L
6o
46

1'

,a

9
?7
1o

6
,7
L2

ill. Kiizlsmony

A vívóutánprítlás neveléSének problémái
ztás

szt
tokon tartósan sikeresen v1vó verseny-

tést:

t. Ártalauan Jó felépltésü 11uiaumTal rendelkeznek, rÍe{iil"u3ui"Í'3tl,feilett sziv es_iü'EóÉÁpaóíta""'l-_ Á bcka vékony'
széles. xiro á i6uó."'atooxsá8l-ir'á á;ü8y9;iéál .ti"" az átiórépesség
e b'áron tu ra;a án^sá;";cyÍifiá ;- já re ntre 

"ése 
-ii tka ád onány'



vÍVÓ HÍRADÓ

I

)

2.
z.

A kütönböző fogyvernenek üzői között felfedezhető bízonyos alkatÍ' pszichofizikaÍ kü-
Iönbség.

3. Táeabb érteIenben vett intelligencía-szintiik Inagas' észjárásuk 8yols, könnyen tanuLnak
eInéleti és nczgás anyagot egyaránt.

4. MagabÍztosak, öntudatosságuk gyakran társaikkal szembeni föIénybe me6y át.

5. MagánéIetii}ben is talpraesettek, élelmesek.

6. Nem gátlásosak, szeretnek szerepeIni.

Ánríkor fiatal vivó utánpÓtlást akarunk egy nagyobb tönegbőI, esetleg több ezer
gyermekbőI ki-váIasztani, akkor törekedni keII arra, hory ezeknek a fentÍ tuLajdonságoknak
a csiráit megközeIitő pcntossággaI málr iskoIás korban Iévő gyermekeknéI is észreveg_yiik.

Mielőtt a kiváIasztás gyakcrlati nunkájáJroz fognánk' céIs zeru az addigi tapaszta-
latokbóI, a teljesség Ígénye nélküt, néhány alapszabáIyt Lerögziteni:' ,

I. Á felkeresett ÍskoIák a vivóteren közeLében Legyenek. Amennyiben 2o-)o fős csopoItot
akarunk kiválasztani. a síker érdekében nininá].isan 15 osztáIyt, vagyis 5oo főt égde-
mes vé&ígnézni. uereÉa
Lentke zni .
A kiváIasztás idejére az ÍILető vivószakosztáIynak, az u1y komolyságát jóI dokumentáIó,
sokszcrosított tá'iékozcatót keII késziteníe.
Fontos szempcntl-to[y-77_6lí-riEeTt iskoIéJ< bap'y eqq!q}.9€'9! mílyenek a továbbtanuLási
Iehetőségek. ai a iápasztaLat, hogy a kéEE-üTz-akjEEcs--áI-Eáffinos iskorát, valamint a szak-
nunkásképző iskoIá_k tanuIói' a nagyobb iskoIai eIfogIaltság niatt nem tudnak lépést
tartani társaikkal és hanar Lemorzsolódnak.

4. A kíváIasztottakat is et]y-két hónapos próbaidőre vegyük feI. végIegesitésiikre osak
ezatán kerÍiljön sor a

5. SpeciáIis fegyvernemi kiváIasztás esetén is a.csoport Iegygn v9€J9c a beindulásnáI.-Pi.afíucsóportnáIe6y-kétIányeIenkitiahmnagyobbszorgaIma
példannutató Lehet.

6. A ná.r valab.ová Leigazolt gyereket semmi esetre sen vegyük számitásba' a teszteken se
vegyen reszt. ivásra, feltétle-
nüI meg keII beszéIni előzetesen az ügyet az edzőjével, ahol Ie van igazolva.

7. MíveI a balkezesség a veIsenyeken jelentós előny és a kezdeti siker'ek miq!! is jobban
megnaradi'd--E7TT}en gyerokeket küIön eLbánásban részesitstjlc, né8 gyengébb teszte-
redrnény esetén ís.

B. LehetőIe8 minal a há'rom f érfí fegyvernenrgr.99 p,iTbaj!9rr9, kardra feltétlenüI nvuIán-
kabb Eyerekeket váIasszunk. Növekedési tiiátasáiná" jó_t;Ápoái ai c'sztáLyban eTffi-ffiI-f

rnagassága,Iábfejnagyság,ké'középsőujjhosszuság.A
tis" La6tó; ízmos' alsá-érrral a roEbanékonyságra enged következtetni.

9. Fontos a kiválasztás Iebonyolitásának jó hanglrlati eIőkészitésB. tr'elhivjuk a fígyeImet,.;-;i;a"ö";t.;ép;éáéi"á,h"oeyérezzékázffieszteknéIésazokat
nusi iÁyetezettlí öÁi"ái;n*l" Ezt me1Lőzőea nem rárt figyeIni az óra előttí tevékenysé-
gi.iLe t' játékukat 

"

Io. Á testneveIő tanárral va8Í oszt4lyfónQi<kql már az óra eIőtt beszéIg--' et szamit li?tt3figye lerobe véve.

IL. Bér:r a Testnevelés1 lud' Kutató Iatézet révén szellemes nunka és
v1zsgáIó gépekhez is lehet .iutni. alkaImazásuk iIven esetben mé

spolt alkalmasság-
serr oéIszorü. mert

e8nehézke s h.ossza att az iskoraj- ren
n esetben az edző, a szakenber szone.

Á s1keres lebonyolitáshoz sztiJrsé8 van arIa' hogy az edző előzetesen feLkeresse aszóbajöhetó iskotá!9!r neg1snerje a vezótőit, az órarö'noet, a :_eiszááói. FeI tetI tésziil-nie'- hogy az engedéIyt nen egykönnyen kapja_meg az óták závarására, mível az iskola
9s9lles.nár kapcsolatban van €8y máiit egyesüteiteI, vagy a sportveáetés az ískolán
!"'r\I más.sportágak9! részesi-t_elonyben.--A jó kapcáolaü- eLőzétes klépitéJe tenál ac;ntőIehet a sikeres kiváIasztás érdekébán.

I
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Ezek után vegytik so:era' horyan bonylítsuk Ie a kiváIasztást a testneveLési vagÍ
osztáIyf őnökl óréü<on :

I. A sorakozó atáa, az óra eIső felében ismertetni kell a gyerekekkel a látogatás céI,ját.
najd kiilön állitani a nár leigazolt sportolókat és rákéiáezní a balke%EaéEié:-

2. ELső feladatként benutatni e8y összetett vagy asszimetrÍkus szabadgvakorLatot. PI.
a következőt:

adjunk rá 2-) peta 6yatsorlásÍ időt, najd kisebb csoportokban nutattassuk be. Á vég-
rehajtás rítmusábóI, pontossáeábór következtethetünk a tanulók mozgás-koordinácÍós -

és mógfigyeIő. a tanuiásuk módszerességébőI pedÍg az érteImi kéffi
m ismerték

a gyakorlatot.

J. A.nrenny1ben van rá Lebetőség' végeztethetünk veliik g-yakorlatokat az aIapgp1saqqc 9É_ 
tieyes'ség negfigyeIésére. Eiékre-szános példát tatáIünk a szakircdaróT'6áfr-66sT-öEáT
ffi:
,/aIapgyorsaság,/ I' társ térdeIő támaszban, a feladatot végző átugrik feIette najd
átbujik a hasa alatt foLyanatosan' ecy peroen keresztüI. Áki több mj-nt 2o-szor átbu-
jak, az kifejezetten gyors.

2. ÍaLajszönyegen hanyattfekvés, Iáb beakasztva g borcásfal aIsó fcká-
ba. Kétszeri ryoIs felüIés rajtra, fok érintéssel és visszafekvés. Áki eIsőnek ér-
kezik visszar. az a leggyorsabb.

]. FaIIaI szemben násféI méterre, kézben kosárlabda. Rajtra két
kézzel a falra keIL pattogtatni a Iabcát fclyamat.:san. -4' féLperoes szánsze_rj eref*
mény jó tá.rnpont az összehasonlltásra és a 6yors kéz negitélésére.

/)le;resséB/ I. Két kézzeL tartott vívópenge fele1;ti álLrgrás.

2. Á].Lá.Jbó} fjt és clr fogás eleugecése néIküI hascnfell,lésbe le és
vissza, fogásc seréveI stb. . .

4 " A.z eIőbbi 6yakcrrla'b.Jk l'.;-i_]t;res és biztatÓ végreiiajtói részére a vivószempontbóI f cntos
ref lexpáIya gyorsasás rnesfigyeIésére alkalnas feladatokat tüzÍink kí: két kézbőL véLrat-
rcsevaeÍ-teniszIabdaeIkapása,/AkinégybóIe8yszersemkapjaeIIanuI lehulIó t
egy próba után, az kifejezetten lassu reflexü,/ - hasonló feladat a fal neIIett ejtect
vonaIzó ujjaI vaLó negaIIítása.

Á fenti tesztek végrehajtása
ieIöIt' de ígen sokszor eIőforduI,

-,-

ben ogyáltaIán nen keIl eröItetni a

után jó, ha osztá$onként narad' eey-ká! atEaI4gE
hogy már az elejéb kiderüI, egy-ETEcTl--T$Effiset-

meghivást, bLanem uj osztályokban uj iskoIákban keII
próbáIkozni.

Á fentiek alapján megfeIeIt gyerekekkeI' azonban feltétlenüt !qvábbí nregfigyeléseket
kelt tenni, né6pediá"szeméTyes besáélgetés albpján. az csztáLytótm
kiterjedhetnek:
L, Lz inteIligenciájára /ez ne csak a tanuImányi eredményére kcrlátozódjék' hanen az

ffiisésazébbenvaIójártasságára./BeszéItetnikelLa8yeIeket'
véIeményt kérní tőLe az őt érdeklő kérdésekrőL, esetIeg az előbbi tesztről, a vivó-
sportróL áItalában és egyben felkeltení az érdeklődését a vÍvás tanulása iránt.

2. A asaLádi háttp;et!rB'. - Milyen körüInények közöut éI, szüIetí fogIaIkczása, sportoI-e
ffiesetreges terveik stb...

Az-a tapasztaIat, hogy a távollakÓ, vagy rendezetlen köriilmények k5zöbt éIő gyerek
eIőbb-utóbb IemorzsoIÓdik.

J. Jskol4n -Llvtil1 elfoglaltságára. - Á konnolyabb zenéÍ vagy egyéb müvészeti tanulraányok-Iasztottrra-gasabbinteIli!enöia;ara,deszi.ntebÍzt"os,
hory a sokszoros tulterheIés nriatt a vÍvás szánáta tehetsége eIIenére elveszik.

- Irre áItalában az csztáLyfőnökétő}' vag:y a testneveIő
unk feIvilágosibást. Nen feltétIenüL szÍikséges, hogy a kj-váIasztot-
vezéregyéniségei' vagy hangadói Iegyenek, többet ér ha az ÍIIető
vas

tak az osz

4.

tanrí'r a szivósságát' talpraesettségét, rnogb1zhatóságát eneIÍ ki.
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Á fentiek alapján
ísen jóI negf-ogalnrazott'

kÍváIasztott és az

aláiratvai bo?'za vlsgza a
sitott

éE me[térnÍ; hggy zároséE rnoÁxérni' hósy záros határ1dón belul'.a sz
üáoá"iat. ÉuuaI- tudja neg a toborzást .'?e?őt

vY9! qlurqvtqt sv

no6'y a Je lölteÉ'köztil hányan' je l-e n!!91!9x
tanárnak. Ebbőt tudja neg a toboIzasÜ ye3zo, .ao6-J_ a. .lELUIUgÁ ^9!Bl 

uquJq4 Ú9!vqw}v9vY'
sziilői beleegyezé";;i: Ea"feltéte vrÁtt'iE[áf "es"ö'lütÉan 

az ed'ző, e6y nenle6es váIasz
o<otÁn mepér.J " t""áai"a*ot._nu az uáJ'óen-su"úeÍy"sen felkerost a'szülót és gtánueg""üíai-uáteegyezéssei. 

na-feltéteIezett tehetségro bukkan az ed'zÖ, eBy n€mle8os Yll'Lag

;ffié; ;;gé;í";-ia;;;;";á"t' -ná-á"-úé'6"i-su"úeÍy"sen felkerost a'szülót és gtánueg
a gverneknek. -o-

Az ily módon lebonyolított-kíváIasztásl folyanat rend5ivül 1zgaLnas' n6y körüL-
st igénylő feLadat"é"-"éyárTáIán nen Éön9rti"'- ú:e_!:]}-l{::o1:"r.+*:}*ll.""i::tekíntést ig

ktváIasztásl folyanat rendk1viil Lz6a!nasl !9{ l(olul.-. 
á

ili á"_ ;;'.-Éönnyú". 
--lná 

e- iáÍ l 
- 
nyá" nÍ- a z' 1 sLo I{t' . a. e zLiI őt'feladat és egyáItalán nen Eonnyu._ ueg J(€rI ny€'I'n.l- 'aZ ai:Áu!.v' q pag!

;;;i;;-. ;i"áb "u*a'"-é" 
iouaiosí viözonylatban rá {ill''sr{nl{ közerá aivat""'tótt- g'yerneket a vivás sa kÍváIasztott 8'yernel<e! a vtvas ÁJzuil'a vE lvvilvD' Yrgavu./ -* ----|f--

;g;-ha;;;;i;- aiá'; té"uu" vett iskolákat és korosztályokat alaposan etsullxtt€sso'

ieen kovés alkalnas_
éÍet eeyéb eLsztvó
tehetséggel rendeI-
kienelkedő tutlásu

to
nak tünó 8yeÍeket fog
hatásai következtében

naganaKt
vivósport

1Ay Van eserye
ánaj<, ue LybőI e
vósoórt számára.

van eséIye rá' hogy eg_y
uoLybőL esetIeg 8-Iocsak i

en oka
e oele

sztó e

évikező osoportot szervez
vívót neve l]ret a-Ina8lyar

lv. l(Íizlemeny

Á kóoesitó vÍzsEa ce}.ia:
ffiívórend"elkezík-eoIyanfokúvívótecbnikaitud.ássaI,taktÍkaÍ
f elkészü1'6ség6el , anellyel roár versenyen résztvebet.

Bészvételi feltételek l
A képesitő vízsgán résztvehet az a kezdő vivór.aki +?. életévét betö]-tötte' vaJ-amely.
sporteryestilet íívószahosztáLyának ./sportiskoiájának/ LeLgazolt tagja' érté47es spott-
eryesüIeti tagságÍ köqyvvel rend.elkezik.
Általéroos rende}kezés ek :

1.,/ Képesítő vizsgát az OESIÍ neryei./bud.apesti/ vívő szakszövetség negbizása alqpján
/vágy $aga a ázövetség rend.ezésében,/ va}aroelyik tagegyesüJ-et renclezhet' az.1géq7ek-
aek-ne6féIe}ően. Több roegyeí szövetség közösen Ís rendezbet képes1tő vÍzsgát.

2./ I\ képesitő vizsga vizsgabízottságát az Íl}etékes szakszövetség jeIöli és rend'eli H.o

)./ e kepesitő vízsgát ) tagú bizottság bonyolÍtja te..Sze4é}yi összetétele-c.4 eÖ_ző és
1 or-szágos vqgy-I. osztályu versenybÍró..A-bízottság elaökét' a kirenÖeIt bizott-
ság1 tagok közül, a kirende}Ó szövetség jelöli kí.

a./ l vizsgá.n rnegfelelt vivó IV. osztáLyu versenyzőÍ ninősitést qYer. A IV. osztályu ni-
nositéét a vérsenyző sportegyesületí ta6sági könyvébe be kell vezetni és a szövetség
pecsétjével kell e]-láüaí.
Azokat a:tízsgázőkat, axÍk a képesitő vlzsgán nen fe}e].tek meg, újabb képesitő vizs-
gára szakosztályrrk /nestenik/ csak fél év núlva kfildbeti. .

5./

6./ Képesitést 1ebet s'zerezni3 kardvÍvásban' férfÍ és női tórvivásba.n' nély 9 továbbí.ak-
bai josot ad arra, hogy a versenyző báxúelyik fe
egyébként a verseqykiitás feltételeinek negfele1
tő vÍzsgát kell tenni' tőrvivásbr&l.

gJvernern versenyén indulbasson',/ba
/. PárbaJtőr versenyzönek is képesi_

ÉrtéEelésí s zempontok:
' A képesitő vizsgáa azt kell elbiráln1' bory a vLzsgázó nozgása, tecbnlka1 és tak -tÍkai felkészüItsége elérí-e azt a fokot' bogy verseqyen Índ.ulbasgon.
A' vízsgázbató bizottság birálatÁnál az alább1 szempontokat vegye firyelenbe:

_ kifogástalaa lábnuakát'
- a teob.uikaí e}enek szabatos és batálolt végrebajtását1
- a kéz- és lábnrrnkájának helyes összbangját'
- jártasságot az Ískö].avÍvás áIapgyakorlátaiban, a pen6etánaÖásokban és az e6ysze-

ríi egyes cselek végrebajtásában'_ az elienfél nozgásához úaló alká}pazkoÖásí készséget' níaimálís takttkai kész-
séget' a kezdenéq7ezést, az aktÍ.vitást'

- a veTseD.y eleni szabáJ-yáínak 1sneretét és a].kalnazáeátr. /feláLlás' üdvözlés'
találat beuond'ás' kézfogás, fontosabb versenyszabáLlok/,

- nrházat, felszeré}és' kÍfogáotalan' szabályos és tiszta voltát.
t0
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A vizsqa lebonyolítása:
A vízsgát az alábbi sorrend'ben és nódon kel} negtartani:

a./ eLméLetí vizs8a
ü./ n""térrel törÍénő benutatás /saját nngglannaf is történhet/
c. / szah,dvÍ-vás ' '- .a-hozz áz e]-néleit áÁvasból a vizsgázó kap vagy búz 166 kérdést /L.sz. rrellék1et/ és_ rövid gondolko-dáéi tao után-azokra_a feleleét negad.j-a.-A bizotts4s itt ^a?t-.á}1apiEja neg, hory a vLzsgázó negfelelt-vagy nem felelt meg. Akí nen feIelt

Ú,eg, az nár gyakorlati vÍzsgára nem +gh.et.b_hez: a óésterrel Eijrténő benutatáshoz igét kap vary ]níz a versenyző két egyszerü: iskolavívási fetadatot /2. sz. toel}ék]-etf és ázokat a nester beroutató iskolázá-
sával /saját mester is ]-ehet,/ kétszer-háron€lzoT. végrehajtja'

a_hezi Éét vi|seázőt, az eLőző a./ és b./ pont szeri.:rti vízsgázbatás után, a bizottság' Eia sáabadv1váshoz szóIítja- és az e1őLtt vezértyszavakkal a küzdelroeteg'yr-E tai
néáinaitJá. Benondársra vary ba taiálatot lát, a_menetet ne6á11itja'.najd.ísloét
toíauu vézeti. Közben ren,iél1en e} helycserét. Két-Lrárom perces vivás után,
anÍkor a bízottság tagjaíban az értékel-és kialakult' áI1itsa le a kiizoelnet. Á
vivók hetyiikön naiaonák és megvárják az eredmény kihiÍdetését' roajd kézfogás
utá.n' távoznak.

Á gyakortatÍ nu:nkát /b. és c. pont/ a bÍzottság.isnét "megfelelt'' _y"sy ''nem fele]-t
ne6'' d.ontéésel birá}ja et. ,] oízottság tagjaí a szavazásnál nen tartózkod"hatnak. legalább
háiorn ''megfe1elt" szayazásnál a ttLzg6ó'ző már megfelelt.

A képesÍtő vizsga te},ies anyaga negtalá}hai;ó a Yivóhirad.ó L971. évfolyan 4. és B.
szamiíban.

V. l(tinlemeny

Beiskolánás, tanulrinsoportok kialakítása

A vÍvók utánpótIása évtized.ek ót9 9po1t_án történt. A kevés je}e*tkező miatt kivá-
lasztásró' o".ie"Jí!üáEBtt"""á;-A;; "ó[te-t 

t"r a vivóísÉo}ára, akí jelentkezett' A je-
Ientkezettek közül i-s sokan lemorzsó1ááiáúl.'ánt nen-érter e! ryorsan megfe1elő erednényt'
A vivás hosszú alapóZaÁi-tiv"o. l nái-eiáíi,itmusban ÜÍire1metleí és gyors ereciroénJt akar

e'érní a vezetés, 'á'íBi""iJ;{."l"'"üía|-ái_éa"a. Ezek á ti.inetea szíáte kéqYszeritőle8
követelik a vivás_oktatás kezdésÍ r.á-"u!táia.á[-i"""áíritasat. I'ilár nern ]-ehet vÍta tárgya'
hogy 14-15 uy:: ypéi_ö:t; e;a-kó"qifi;ÍaaÍ*aÁauu-e-á ví"as kezdésére' Ezért kezdjük

'eg náT az u'EoroKÉór a fog}alkoztuiáll 7í+-e"é" i<or.ra-nár ósak azok.maradnak ne*' akík
más sportágban nen fele1nek meg/t^e"T""áJ"y"""a"áé'i'i{ '" E',áratitjur' ki' hog}' részük-
re negfe'erő rosrárló-"iáTá""ái"á'roiyu-'ítos" arapozo mu:rka netíétt a szükségeá sikeréLnényt
is biztositsuk.

Á korbatár leszál1Ításával }ebebősé5iink nyilik a fíatalok'. _a laprrlócsoportok ki_
váLasztására is. A kiválasztásnáI iátJ"ié'ory"n^"i"rve[eií-ié"átótke1 bírni, ánelyek 1e-
h;;e;é-[;""er-á-"í"á"iá-"áÍo artarüás;ág korai! fe].isnerését'

Meg kellene határozni roíndazokat az adott'sá€okat és követelnényeket' amelyeket a

vivás a sportoló"ár^'Jiö'ü*-t_arr"it"7iáríádto"i;:;"gf;nditva,-nelyeL ,azok az Íd'eálÍs
követe1nények, szenéIyi tu1ajdo*aso[i*ií';i';kÉí á'vi-vonar rend'elkéznie kellene' Gon_

dolunk itt elsősorban a jó vÍvóver'áij"aí-ááót{sásor_és Éészségek_tényezőíre: a be}yzet-
iEíffi"il;,';í;;i_öiaórá[eáuáásuaái*eii3:He'áffitai;ltT:í::;"ítal*tJ:Ht$i[B?B"59"_
"Ílü;. e"';'"áJ*.íj*:fiÍi35-] 5}3$3;;;e1i,rk_is'étört"o-iértéri a testneiáíé"i-t"o"'""yo"
Kutató Intézetet, bogy nagas szeu;;i"Effi"iia;á".r'-"u intézet negf,elelő nüszerezett-
séeéve1 }egyen sportágunk segitségéi; ;_'ki;ai;uuta"'p"áulénájának roegoldásában' Mínt a
núltban' a jövőben is-készség"""o "ttif,t-[i;ánu'1i 'iiÉoa"í-áá-intézette} 

és a szukséges
felnérések, vizsgálatok elvégza"e="'{!"."ijiZTol"t-tivansag,.ntnak. negfe1elően rend'e}ke-

zésiikre bocsáj'tju-k. Ad.d.íg is, P1g."'ió"átÉóuásban a'lnesfáÍéra segítséget neg nen kapjuk'
a kíváIasztást a nag-t;;;zíara[tar'ö;á;íüő "$qF áÍtar összéáttitott ,/elsősorban

;";i;[e;7-i"!"t"tttd"á';,'t-potóÍoi. ft. sz. ne].léklet. / ll
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Tanulóc soportok kialakitása :

Áz utóbb1 években ifjúsági vÍvóínk szereplése az 1fjüságÍ v1lágbajnoksá5okon és
eg:yéni nenzetközí versenyeken gyengének nondbató, v1sszaesést nutat. U5y tapasztaljr:k'
hogy ez 

""-q5ánpótlás-nevelési.ink 
vísszaesésének oka a bÍáqlos tecbnlkai és taktíkaÍ kép-

zésben' a gyenge fizikaí állapotban' egyes feryvenaenek elba4lagolásábaa' az alacsony
serd'ülő és ifjusági Iétszánban nutatkozó hÍányosságokbaa keresead'ő. Ezéli azükségesnek
nutatkozik utánpótlás-nevelésiink kiszéIesítése és szervezettebbé téte}e. A neglévő edző-
6árc1ánk' IétesÍtnénygink' aqyagí bázísunk, nen utolsó sorban a foglalkoztatott ryere-kek viszonylagos korlátozott szána Índ.okoIja' hogy ut4nFótlás képzésiinkeü gzenrezettebbéB'
céltud.atosabban old.juk neg. Áz ú-j elgond.olí" }e+yggp /2. sZ. nel}éklet/ a_felsoroI9 

"gye_sületek mínd.en évben konoJ.y kivá].asztás utáu be:lilf|üaná.nak egy-egy I5-2o fős bonogén
éIetkorú' nemü, valanint feg_yverneuii e1it csoportot. ./Teluészetesén ezen felÍi]. a Ázakosz-
!ályots tetszés szer{-ati feryvernembea és létsáánban iskolázhatnának be' J.6ényeÍknek neg_
f eLeLően. /

Egután nind.en évben basonló sztsztéuával Ísoét beÍnd.ttaná.:cak egy_ecy új csoportoü,
d.e nind.íg uás fegyvernembea. /tásaz 2. sz, nellék}etet,/
A.z egész rend.szer a következő a.égy alapelvre épü}:

L./ Tesztekxet válogatott L5-2o főny1 azorros fegyvenrenü csoport. Á létszánot két
év után 8-L2 főre kell sziikiteni.
E kiválasztás elsősorban pszíobés tesztekkel és nen futás, d.obás, stb. segÍt-
ségével történik. ftetsel:yzői adottságok felÍsnerése. /

2./ Acsoportoba*f,uolro" évjáratuaknak keII le'.lr bo57 az uttörő vagy serdii1ő ver-geqye{en' aho]- először találkoznak' negfelelő erős nezóqy jöjjön össze. Több
éví tapasztalat nutatja, bogy egy flatal verseq7zőnek' abhóz-[ogy 14 évEs ko-
rába4 kietégitő t6ghni[ii szinten trrd.jon virnrÍ, legalább 5_6 éví-kono1y e1ő-
képzésre van sztiksége. Ezért a csoportok 9-to éves korban kezd'jeoek. Az első
_év turqjdonképpeo a viváshoz sziikséges áltelános és specÍálís a}apvető fLzL-kaí tulajdonságok kialak1tása.

1./ MiutÁP' 9-lo éves_ gyerekekróI._ygn szQ, a}apfeltétel az e]'ső két évben a nüa47agtőr' kard.' később peÖÍg a ceökkentett srl_lyú fefilver alkaluazása. bogy a gyeieE
n+P+}c az í zomzatának ne gf 

-el 
e1'ő- 

. sú1yú f eryv errél gyakorolbasson. /sáíiksé[és séválik a Sportszerkereskealelni TáI1aiatot-Íe}kérní]- bogy BzeTezzeu,' ue núáoyas-feryvereket.,/
+./ Az á}balános fÍzíkaj. képzés párhuzanosan balad a szakmai képzéssel 1F16 éves

korig' a szai<mai képzéssel azonos szÍnten. Á szakuai és fiz1kai képzés között1
arány az évek folyanán változík' a fizíkaí képzés csökkenő tendenc-iájávaI. |[e-
hát ntncs ldőszakos feIkészités, banen ebben a többéves. pvnlrában á}}aaÖó fí-zikaí és szaknai alapozás történ1k' kb. a következő aráqyokkal:

I. év 2'. éy 7. év 4. év 5. év 6. év

Átt. tizitai képz. 6o % 5o% 5o% 4o% 5o 7o ?o%

Szakmaí képzés 4o% 5o% 5o% 6o% ?o% 8o%

4j"olqlqq 191na' hogy q szakosztályok és sportískolák az általános fízika1 kepzés
levezetése oé1jából alkalmaznának egy testnevelő taaárü' aki változatos vívó-torna óiatartásával mentesÍtené a vÍvóed.z'ótr-bog szakmaÍ nuxkáJát közben egléní ískolázáesal vé_
991b9t4é. A gyerekek iskolai' valaIii4t a vívóteren trilterb'eltsége niatt tegfeljebb csakkót órát tudnak fog}alkozn1 ágy_e6y alkalonnal, s enrqlí id.ő alatt - beszánítva-a fizikai
képzést is - ennyi gyerekkel égy éd.ző nen képeá alapobaa foglalkozai. Sziikséges, hog5l a
pengéxe vételnél nár két ed'ző fog1al.kozzoo a csopolttal! a vezetőedző /ölé a osóport/és egy segítő ed.ző.

' A'z-egész_renalszer a üiire]-elue varr épÍtve. {Diirelues, konoIy szakna1 mrrnkára, nen
a e;/ols síker elérésére.

A fent vázolt p5ánpótlás_nevelési koncepcíó negvalósit ása L)|6. év Qszí kezdéséieris közel a nyolcvnnas évek elejére terentené nég azt áz eIképzelt k1váaatos helyzetet,
bogy nind. az ifju,ság1 

' 
n1lrd a junior sz1aten jóI' képzett, er-ős csoportok 1épnénók ber'nJ.ntl

a néry fegyverneuben' velsencsoportunkba.

E te:ry negvalósításának sarka]-atos pontja - az aaya8i feltétetcts biztoE1tásá! túI _
az.edzók, cle elsősorban a szakosztályvezetók trozzááj-Iásán núl1k' nÍveI ók a sÍkeres vég-
rehajtásnak a kuIcsemberei.

t2
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Táiékoztató versenyek pontozása

l./ A Magyar Vivó Szövetség e1nöksése L977. jan. 1.-től a íe}nőtt tájékoztató
pontvérsenyek értéke}ésére a következőket fogadta e]_.

he}ye zé s tájékoz- Orsz. bajn.
tató

tl r ItÁ
kat. ver-

seny

llBrl vB. í}}.
kat. ver- olÍmpia

seqy csak egyéni

T.

II.
TTI.
TV.
V.
1rÍ.

VII. - VITI.
rx. - xrr.
xÍI. --NvI.

lűeg jegyzés:

a./ it versenyek kategótizálását az MVSZ a versenyszezQn' negindulása e}őtt köz1i a
szakos ztályokka1.

b./ "N'kategóríájú versenyek ered.m.:nyeiből a legjobb báron ered.meny szároii; a pont_
versenybe.

Q./ ttBtt kategóriáju velseÍ}yeken elért ereÜnényekből naxímun ketcő szánii;jrató be.

d..,/ Aki legalább hároim '|Atl kat. veIseqyen indult, a::nál 'lBl| kat. ered"mény nem szá_
noIható' akí kettőn ind.ult' annál egy ''B'' kat., akÍ egyen' annál két-t|B'' kat.
ereduény szánÍtbató be'

d./ Az éves összpontszán 2o l6_át,/kerekitve egész számra/ a versenyzők a következő
évre átvíszík Índ.u}ó pontszánkéni. Ezt a szövetsé8 a szezon' ind.u]ásakor koz1Í
az érd.ekeltekkel.

2./ Áz 1976172 évi jrrnior tájékoztaBi'lgése:nyek pontozása

Beragasztandó a versenynaptár 76. olualára.

Lt2

,5

1o
28
27

L5
1o

6

1B

L4
12
Io

9

:

+z

,,
12

1o
28
27
L5
1o

6

14

3o
28
26
12
24
Lo

7
+

28

2+

21,

2o
19
L8
1o
7
+

b'elyezés jun. tá j.
Nk. jrin.
Bp. bajn.

Ju!. orsz. Fe}n. tájék.
bajn. IBV+nk.vers. Ifj.VB

I.
TI.
TII.
TV.
v.
vI.
VII.- VIII.
TX,.XII.

XIII . -XV:f.

78
,+
12
1o
29
?8
14

Lo

14
1o
28
26
25
2+

L2
I

28
?+
22
2o
19
18
1o
7

4

2+

2L
19
L7
16
15

9
6

2o
18
I6
1+

L7
12
I
5

2
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VÍVÓ HÍRADÓ

Meg.iegyzés;

L./ A vers'enyzők következő évre átvíszLk az IBV-n és az ifjusági VB-n szerzett
pontjaÍkat o '

2,/ A verse4yzők az előző évi felnótt tájékoztató versenyeiken szetzett pontjaik
5o fo-át };^ozzá]r naguJrkal.

)./ Nemzetközi versenyeknek szánÍtanak a felnőttexnél fegyveraem9lként feIsorolt
''Á'' és 'iB'' kate8óíia;ri verseqyeken kiviil az L976. éví Víl}e D'Avray-i jrrnj'on
térri-tőr, áá t9?a. art gersenkiic.'i;;i "5í t(;i, "i. í97i,-e''1- tauberbÍshofs_
né:.ni paíua3toí'és az L91'/. eví göppingení női tórverseqy' ís.

4./ Az új jrrnior évad előtt a szövetségnek közö1níe ke}]- az éríntett szakosztályok-
r.aL az índ.u1ó pontszánokat.

Rabe Gusztáv
szakfe}üryelő

rI vas llleöJct YIv9iJzvvvustró r.v. J99DwuqBg! gulgev
xözötte 15 I.o.-íersenyzó. Ez a éeép versenyd'ijakkaI megrend.e-zeti.verseny.több tárnogatást
Ánáa-al * rrn'lna -o oo-,o-oiir atolr{:Á_l _ 

^ 
a'éT<énw- rrÁgener]ménwer T_ Gel l ért Míklós Tasas. II.ío}na az egye!üIetektőt. A-verseny végeredményel'I. 'Gellért MÍklós Vasas'*II.

gy Vasas, Íit. szepesi Lásztó Vasás, Ív. crrití}-9a'*gr Vasas, V.-'Gulácsí Ferencérd.eme}t vo}na az egyesüIetektől. A verseny
Itiagy Györ
tsvsc, vT.

y Vasas, ÍÍI. szepesi László Vasas, Iv. chiká"tr Sá.nd.or Vasas, V._-Gulác
i"titő cyórsy Vasas_, VIf. lábor István Vasas, VIII. Tábor Sáador Vasas.

Versen Yről-versenyre

az oSC 1976. decenber 12-Í 11.o. női tőrv.-senyén a L7 egyesületbeLL 65 ÍnÖulóbó}
42 II.0. verse4yző volt. e versen.y vé5ere1nénye:

I. Hord.ós Katalin BsE' II. Tegyei Ágnes Vasas, ITI. Sző_cs And.rea'-NiEK-vlÍ.-_Tv-_Pet-
re Györgyi ilTK-''Ji,i, V. 'Jokár ágnes IilrK_vM' VI. Ferenczi Enese BHSE' VII . Hazai K&latru
lózsá, VÍrr. czerira Ágnes BHSD' Ix. KuJi].a /suzsa B}fuJ.

i\ Vas roegyei Vivószövetség I.0. Petschauer enlékverse4yén' osak 2o F*:puiyo indul't'

Az IJ. Dózsa II.0. parbajtőrversenyén to egyesület ]9 versenyzóje xőzött 2? ÍI.o.vivó ind.ulü el. A verseny végereclmeqye: I. ijzÍjj-Károly BI{SE' II. Madárász Att|Iá BH,sE,
IIJ. {"qy"| 9é"q 99ep9l_r_IV.''doskó Csaba_Osc' v. laky Eanás ÉHsE, vI. Szőcs Fereno BVSÓ,VTI. Császári Atti}a BHSE' VIIT. Szonbat!,-É76ző Osc'-Ix. Juhászi'AttíIa BSE.

AVasroegyeiVivószovei;séeL9,?,/1.9-énI.o.lérfitőrverseqytrendezett.Averse.
nyen?eryesiilet19versenyzője'Índu1t,közötte24.I.o.versenyző.AheIyezésekcsak

kétgzeresbottversáíy';[á'-áai[et et. véeerednény: I' órosz Gyula BHEE' 
' 

8y' II'Kreiss
Gábor Vasas + sy-.'"iÍr]"ffi';;;_ó;*rá'vá"E"-[-gy."1y. Eéry T,ásLIó BEsiE , 

,urr, Ji fi|í:"o"-
Inre B'ISE 1 6y, vÍ.|*íLiáifr-pé[o-váiáJ-1 gj",-vit. Ba'ia Zo}tán MTK-vl

nény lászló BIISE ] 5l.
ASzolnokme$yeíVivószövetséeL9??tI.p-én.r.endezettI.o.párbaitőrversenyén

12 egyesület 5o ";;Eg;;"á;;";3;áii-áB 
i:ö:'.'iuó ioa"rT.-Á ué""ény'végeróo-nénye: I. Kopet-

ka Béla Csepe} o #:"tí:"í!ü"9_-iét;í ö";;"i_i-8';-ilÍ: Horváth íaszÍa Dőzsa 5 gJ. IV'
Necleczky György Bvsc 4 8y._v:__9?"'oáinéiJí-í.í+e_óoáÉá a ey'YI: liaracskó Tibor Csepe}

+ gy. VII. Szani rLíó laZLét sHsp l'Éy]"tíir'Tiíia.yí_Zsi[hond' Csepe} 1 ery, ÍX' Déaes

Balázs BIISE 2 gy.
Rabe Gusztáv
szaHeliigleIó
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Április havi versenynaptár

1. Nk. fe}aőtt Bp' Bajnokság
2. trIk. felnőtt Bp. BaJnoksá5

2- 1. Nk. fe}nőtt Bp. Bajnokság
}.'Arauís kupa

7- 4. Megyei sercl. és 1fi baja.
+. Nk. fe}nőtt Bp. Bajnokság

lanács Eupa nk. csapaü
ÁpríIls 4 enlékv. korosztá$os
IT. 0. kard

5- ?. Egeteni és főískolaí bajn.
6- 7. FabÍk_kupa uttörő velsenJr
&l1. IfJuságí vi}ágbajnokság

10. I.0.
III. O.

l_1. II.0.
TII. O.

L1-L7. _Belonrssz kupa
1'-16. Bajnotscsapatok Európa Kupája
L6-I?. Pokal-

Serd. és ífj. teriileti baja.
I. Körzet

fI. Körzet
III. Körzet
IV. Körzeü

17. I.o Aargb,a Ilona Enlékv.,/
II. O.
xII. O.
IIT. O.
TTI. O.
rv. 0.rv. 0.

^- ??. PajnokcsaPatok Európa Kupája
1)-1*. tlul]€anla-ilupa

24. Gaud.inÍ kupá csapat
I.0.
r.0.
II. O.
IlI .0.
rrr. o.

1rI. O.
rv.0.

28. országos felnőtt e3yénl bajnokság
?). olszágos feInőtt eryéni bajnokság
}o. Országos felnőtt csapatbajnokság_

n. tőr
ptőr

ffi tőr
ptőr
4 fnen.
kard
4 fnen.
2 fnem
kard.
4 fnem.
J fnem.
4 fnen
ptőr
kard.

ffi. tőr
ptőr
nőÍ tőr
ptőr
püőr
4 fnen.

női tőr
kard.
ffÍ. tőr
ptőr
kard
ffí tőr
nőÍ tőr
kard
kard.
ffi. tőr
ffi. tőr
nőÍ tőr
ptór
ffí. tő!
nől tőr
nőí tőr
kard.
nőí tőr
ffí. tőr
női tőr

Budapest
Budapest
Budapest A.Kat.
Íou.Ion
negyeszékb.e}y
Bud.apest
Bud.apest
Pécs
IIód.oezővhely
Budapest
Nagykanizsa
Bécs
Bud.apest
Eger
Veszprém
Bud.apest
MÍnszk A.Kat.
Heídenheín
Heid.enb.ein A.Kat.
Budapest
Nagykanízsa
SaIgótarján
Debrecen
Bud.apest
0rosháza
Bud.apest
Szeged.
Dunaujváros
Szolnok
Várpalota
Budapest
Bud.apest
0}aszország
Bud.apest
Szombatbely
Veszprén
Kecskenét
Sárospatak

Szekszárd
Bud.apest
Bud.apest
Bud.apest
Bud.apest

BVSZ
nTSII
mTSE
mTSl{
0sc
Sportfel.
BVS0
Sz.Postás
D. Papir
mEsh.
V. BánÉz
lÍ'Vsz.
MVSZ

M[K.VM
nTSH
BVTC
KSE
sp.
Tanitók.
nTSH
Csato:rrázás
MVSZ
MVSZ
MVSZ

BVSZ
BVSZ
BVSZ

BVSZ
BSE
Pécsí SI
Sportfel.
IIVSZ-oM
Uttörőbáz

BI{SE
nTSIÍ
BVTC
BVSC
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#
ffi
YnJq

: r!i!:iri.: al iii:

{w,
ffi?f

*@ffi
B

Kinek sikerült
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