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rerjeszti a Magyar Posta
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összes indufó 89 6) 72 79 )o1

A résztvevők szilga i;iszbán mutatja, hogy sajnos' a kard. iránt kiiIfötdön egyre
csökken az érdeklőd.ós. MegmuLatkozobt ez a d.öntők résztvevői közöbb ís, ner't nifu nőÍ
bőrben e8y mag-yar sem jutott a d.öntőbe' férfí tőrben csak egy'l párbajtőrben csak kettő -addig kardban egy liján teljes magyar d"önbő vo]-t. Ez eg;ruttaI képet nÉjb ifjúsági vívá-
sunk jelenIegi á1Iásáról.

Valahogy az vo]_t az érzésislk, szurófegyverekben fiata1jaink nem is nagyon börbék
magukab. Ez rányorata bélyegéb a dönbőkre is' mert ahelyett, hogy a détetottök foIyaná-:e
kiesett magyar fíúk és lányok ott tolongtak volna le6a1ebb a nézők-között - bizony eivéb-
ve ]-ehetett csak egy-kebűőt látni közü}'li}r' Ped.üg nekiJr ís, mesbereiknek ís kiváió al-
kalom 1ebt vo1na negfigyelní az el]enfelek vivómodorát.

Nézziik feg;rvernemenkénb az ered.mó.nyt.

NOT ToR január :.J-ér-. 16 csoportban' 89 ind'ufó. Minden csoportból torrábbnent Jra 48 ál]-va marad"b vivónő B csoportba nyerb beosztásb, ahonnéb 4 veréenyző kerüIt fel a
d.írekt báblára. Már az első.kanyarban kiesetb Mészáros, Hordós, va1amint Nagy Dóra. Á
násodík fordulóban Hrabínek Agnes. Már ítb kiütközött a francia ős az NDK női< fölénye.
Lz első ford.ufóban Ferdinánd.y és Kalocsai, a rnásodÍkban Barabás, Sallay, Kenessey és"4Tuschák kerüIt át á]ffigE@E. Az innen továbbjutó nyolc vivónő között rnár csak egy
magyaT szerepe]-t. Subka - de ő is vereséget szenvedett a magyar származású francia ire-
ketétő]-. A vigaszágon Sa1lay1 Kenessey és Kalocsay végleg ki-esett, 1egtovább Barabás
üarbobba nagáb és a direktrőI az uto]_só ford'u]-óban visszaesebt Sutka. De ők sem sokáig'
a vígaszágról is két kü1fö]-d"i kerüft a dönbőbe.

A döntő tulajd.onképpen a francia nők házL versenyét hozta' akík közb az NDK-s láryok
j.óI megálIták helyüket. Végeredmény: -1" Boeri /ttg/, -2. Schubért /NDK/, J. Trinquet"
/Tra/, 4. Brouqu1er /Fra/, !. Bauer /NDK/, 6. Fékete /Fra/.
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Ez évben is megrend.ezésre kerülb a nemzetközi jur_íor Budapest*bajnokság mind a
né5y fegyvérnemben. Ez a hagyományossá váló verseny egyre böbb küIföIdi_ fíatalb mozgat
meg, hogy felmérhesse erejéb a nagy próba' a juaior világbajnokság e1őÜb.

Nemzetközi junior Budapest-bajnokságok

Ime egy kis statisztika a résztvevő vivók számé:rőIl

nőÍ tőr kard. ffi.tőr pbtőr
Kü}földiek;

ofaszok
jugos zlávok
osz brákok
románok
lengyelek
angolok
MK-bel-iek
franciÉÚ<

Magyarokl



VÍVÓ HÍRADo

KARD január l6-án. 6} indu1ó, 12 csoport_, .továbbrnegy 4_4, az áIlvaitarad.t 48

vivó B habos 
""opá"tbuo 

kiízd-a d.j-reúi táblazatra kerüfesért. -E]-ső forduIóban nincs meg-

iup"tá=l*"-*"áoair.luo-..i""o"t kiesik Resch, Kalocsai -és a fíaLal, tehetséges BatizÍ' Á

direkt bábla ristuíáibi3i-Éüjaó"ó-a" íá"su. 9:g$ír$i visszaküldi vígaszágra a lengyel
g1dinskit, 

"u "gii-cl'it"" 
p8a+g larray.ti A^kümőIdíek közül az angol Slad-e végígverj- a

direktágat = ugy.oó"á"-_. a5"iB6en töt"xi, Riba nagy bánatára1.aki ezze1 ábkerüIt a bal-
o]-dalre. L visasi;éó" "ágy á hu"" á 'u"áá+t 

tét ireÍyért, r!íuián az- egyenes ágon az

ango1 fíún kivü1 áffi;ab;]ít-rnéÁ vu.su, Éáratoni és benk. Génesi kikap'Kasstól és ezze!
végképp bucsuzhab -_*iÁ-cüiLao í3"u-il.é.'e"i purruy-t.- Á döntő asszóban-Bujd-osó Cson8rádit'
ni[á"ö6alÁ az NDK*s wáinert kildí hazal lgy alakil ki a dönbő iratos mezőnye-

Á döntő reiéis nyílt volt a küzd'e1em, d'e m:iután a honvéd.os Varga megverte.Bujdosób
ís, Balatonit is --"év íáreségget megnye.rte a.juni.or_Budapesb-bajnoEságob. Továbbí sor-

"ói'ai_-á. 
-sruau 

/ng,I!"/, ]."Éa]atoii" /Dózsa/", 4. Riba 7lazsa/l !, Bujdosó /BsE/,
6. Benk /BHSE/.

Szép verseny vo1b, sima, görd-ülékeny d'öntőve1.

Á r'Énpr rŐn január 22-én-kerti]-t megre|d"ezésre. 72 indulóvg}. A lebonyolíbás- 
.

rendszere ugyanaz "o_rtl-'i"l á*xáranár. Az érső fordufóban megIepetésre kiesebt Laczkő
7MTii:v]VI7- u"áá"óaixúól'pedig Kóbor és az ofasz Andreo1i. A rangsor a külfölc1ieknek kedve-
;;iT áa; k;"a;túa1_i;g"á':; rrásodik forduló után az egyeneságon mal'csak Koltai és
Nemes volt versenylen"a-ríag'arok közü]-. Koltaí szép vívásával megverte Pfibznert s ezzel
máris a d'öntőben érezhette magát.

A vigaszagon nagy vo]_L a harc, amelyoo1r _99jnost.k9i }Yr_föld"i'kiL:ül b kí győzte-
sen: Teic}rmár'n nó',ászé[it, oui=ler péd'íg tloitai'rr.1[o".i55tt Pfitznerl, ÍeL<ueLte kétval]ra.
Á d'öntőben Koltai jór xezáett: roár_haróm győze}me v9lt, 'midőn összekerült az trgyancsak
iia"ó' áyá""íá""-e"íÁferref, akj_ve] szenbeá"afufnarad.t, d.e igy is dobogóra kerü]b.

A verseny vé3eredmén'7e: 1. Geísler /NDK/,
4. Teictimann /IűK/,- ). Platzet /ItlJT/, 6. Marovefli

2. Robak /POL/,
/Fná/.

). Koltai- A'ITK-YM/,

A d_öntő igen szinvonalas voli, m.éltó a Budapesb-bajnoksághoz.

PARBAJTÓR" január 2)-án 79 indulóvaf. lebonyolíbási rend"sze?e az előzőkböz hasonló.
lu"r=őffi'""""'átáábmegÍepetés,hacsakÖze.kiesésébnembekíntjiikan!ak.,A'4:
soi1ik for-d'ufóból áz alábbiat teiü:_iex a rangsor erere: Wíf1e /NDK/ és-LJ_eweI]yn /Anglia/.
A magwaro]'. közü]_ ]\,[á:vari eJ Dénes harcoft Éi jo rangsorszamot. Denes folytaLta jo-sze-

""pioÉet, " eg'yeocéá5on d.öncóbe ]crü]-t. IJgyaaez sikerült a poulban keVeseb-b eredmenJrü
-- - 

l)/elerü ETdosneK '"- 
-ná;trrx 

t<innir Sc}ri}lins ós Bieler fett d"irekt d.öntös. ViBaszágon
Á;ál"p;Ea" a kisebbÍk to1czonay eJ-vérzése. A négy közé-'a_m.a8{g|ok kijzül nár csak Krasz-
naí térült be, d.e ő_is vereség"eb szenved.ebt a lengyel Níelabától. A vigaszág násik d.ön_
tőse az angol llewe11yn lett.

A d_öntő érd'ekesen ala}c;]-t a kéb magyar párharcábóI Dénes került $i győztese'.',9
nérnebeaébőr p"aiá Bie1er. L mezőny keresZtbe íerbe eg;rmast;- néqr!s.}.9l.tverseny a ké.t
I]ldfi.Yárr Bie}ér éé iÍ;w;1lyn között". Ebben aztán Bielei mi nden mérkőzését meg'n;rerte^ és,.,ezzeL
s"3áo"á'_bái"ót- rutt. roíalu:- 'helyezések: 2. LIewelI yn /GBR/ l ). Dénvs /BL{SE/ , 4. -Ejr_

dóJ 7BHSE/," !. Sch.'i.l]íng /NDK/, 6. Níelaba /PoL/. Durkó Etefe

$prealiüo emlgkveneny gs a Bertinetüi tsapaüvengny

Január 29-én Milanóban 14! versenyző részvételéve]- kezdód'ött rne8 1'|Peafico p1|P-.;-
tőr emtékveT'Seny. 

--uá 
őiázágbóL'érkeztei< a versenyzők' a neveSebb párbajuő|; +"'?9tPk._'.

tá-""Í_"áár-á rohánox, a lengÍelek és a sved'ek hÍán;lozLak. Á Pa6J+I színeket Kulcsar Gyozo,
6;: o";i;í"= r"tr.a",'rórczoiáy Ernó, Pethő Lászlo és Muskovszky Gábor képvíseIte.

Három forauló után kerri]tek a verseqvzők a táb]ára. Kolczonay veretlenül, 5Y1-_
csár, refta é;-ó"''"ics nagabiztosan, Musko"vszky némi szerencsével jútoÜt a 12-es dírekü
táb1ára.

Yersenyzőink közü]- Kolczonay. G. Pezzát 1o-5-re, Bellone-b fo_4-re, GÍgert Lo-?-
Te verve uu.r"o"".gor;úüótt a döntbbe. Dr. osztrícs Hand.ongób 1o-9l J. Pezzá! lo-B'
ááiiiá-i íB1á-#a;'uui-6yout" Íe és színtén egyeneságon jutótt a verseny döntőjébe'

A böbbíek a harminckebtő között először vereségeb szenvellte\r najd' egy győzelem,
után az "p" -taoíari*iu*otl""óséset szenved'tek, iqy . L?:?a . között végezb"\.- 

' 
Részletes

á""o.,"áiy"iÉ, petní^-tpiá& -7rnl'i 
_7-|;.p' -,IgTgtt'aíhov ÁJRsl }o-B,^-_Picot /r'n-u. to-7;

Kulcsár - Suehaneciy tsuit B-io, - Físchér /W.A/ mérkőzés né]-kii]-,,- GeILone /IT^/ B-1o;
uú"xó""uxy - r'ür.o*ááxij NRs/ o:1o, - Pianca /TTA/, - Serange1li /ÍTA'/ 7'Io.
2



VÍvÓ HÍRADo

A dönbő körvivás1 táblázata a kövebkezőképpen afakult:

Karagian
Suchanecky
d.r.OszbrÍcs
LukornszkÍ j
Gaí11e,
Kolczonay

URSx52142sur57-t525-HON55x5)2URSr)ox22sur525515HON5455rx

4 8y.
1 sy.
2 ay,4 8y.I 8y.
2 8v,

19 at. 2L kt. -2 V.
Lj at. 2o kt. -l IV.

1B
l_6

aE. 22 kt. -4 VI;
at. 22 kt. -6 1IT.

Holtverseny: Karagían - T'ukoroszkíj 5z1

Január )I-én Verceffiben rend.ezte meP. az 01asz Vivó Szövetség a tízed'ik Marce]-Io

Berbinetti enlékversenyt. l mesniváii"; l1p;Jtár !1anat a követkeZő vo1b: Német Szö-
vetségi Köztársaság' Svájc, Magyarorsza6' ulaszoÍ'szaB'

A csapatverseny végeredménye a köveükező lett:

Magyarország
uvaJU
0l-aszorszag
NSZK

L2
6
B
x

x7
Bx
584lo

IO
f)

x
B

2 gy. 29 egyéní győzelem -T'Í 8y. zi e$en:- győzelem IV'
2 éy. z1 e$éni $őzelern -TI'Í 8í. 22 e-c!]éni. $yőzelem TTT '

A magyar csapat részIebes eredmónyei a kövebkezók:

Magyarország - Svájc ?-B /3,^1IíL.7:[3tf;iit3*;,*ii:ax3;o5_?,'ö,:;"x"ii' í11'

Magyarorsza* - N.ZK I2-4 /gi::il':: il^Ífili'íl"3{i"íijlo'1'1'''5tiE","ő'*,r.)'''
Magyarország _ O1aszors.'ág 1o-! /Muskovszky, Pethő 3_r, Kolczonay, oszttics 2-21

íl-:"i;;;L'l-.- j-l pő"áá c., tirra"i-t, Bellone 0/
Gábor Tarnás

csapabvezető j e1entésébő1

Moszkva Kupa kard egyéni és csapatverseny

Viszontagságos repü1őút után érkezett neg a magyar kardcsapat Moszkvába. A csapat
tagjai: Gerevich Áladár csapatvezeÜő' d.r. Perérryi György versenvbiró, Gerevich PáI'
Ged.ővárrí Imren Körmöczy Csaba, Nagyházi Zoltán és Nébald György versenyzők.

Kard.ozóink eredményei a LI? indulób számláló r'reTsenyen:

Na5ylrází Zoltán a máso,1ik forduióban győzelem nélkii,l kiesett. Körmöczy Csaba a harrnadik
fordu]-óbó1 2 győzelenmel, találataránnyal esett kí" Nébald György a negye1ik fordu]_óban
/a legjobb 24 között/ 2 győzeLmet szerzett, de ez kevés vo]-t a ]-6-os tábfára kerl'j'1éslrez.
Gedővári Tmre minden fordulóban négy győzelaeb szt:ri:zve 7-es rangfista számma]- került a
bábl-ára' itü e]-őször ]-o:9 arányban győzött az ]tjfl2]K-be1i Strabtmann ellen, majd a döntő-
be jutásérb folyÜatott nerkőzésen ugyanilyen arányúr vereségeb szenved"ett a szovjet Pav-
]-enkótó1. A vigaszágon az olasz vílágbajnok Maffeivel keriilt szembe, akitő1 1o:B aránrrű
vereségeb szenyedett. Ged_ővárit a rendezők a !. helyre sorso1ták a hivatelos eredmény-
lisbán. Gerevich ]-assan meIeged'ett be, forclu]_órként javrr1va jutott a tábIa elókelő 6-ik
helyére. ltt e1óször az olasz Maffeit verbe neg 1o:B arányban, majd- a döntőbe jubásért a
szovjeb Á1echine e1J-en nyerb 1o:l-re.

A döntőbe végül négy szovjet, valamint ]--]- magyar és
vás beíejezóse után a tábLázab a következő vo]_ü:

URs Szígyak x51451 1v 22td
IIRS Krovopuskov 1x5+55 2Y 2otd.lJRs Á]ech1ne 51x551 2v 16bd
ÜRS Pav]enko 554xr5 2V 21tdITA Maffei 4445x5 )V 22td
HON Gerevicb 5r514x )V 21td.

tr. Össz: ,Itr. 28
ür' 28

olasz vivó kerüIt. A körvi-

lB tr. +4
aa l- aLL vL.

21 tf. -522 tr. +1
25 tr. -1
2o tr. +1

-25 +6
-26 +2
-12 -4

Eo1üverseny:

URS Szigyak x
HON Gerevich 5ITA Mafíeí 4

25 1V9rd. 7x1 1V7bd.. 6
Jx 1v6bd.. 9

Végeredmény: 1. Szigyak' 2. Gerevich,
6. Alechine.

7. Maffelr 4. Pavlenkor l. Krovopuskovr 3



VÍVÓ HÍRADo

.e5J-91i velsenyü kgy_9tő-csapatversenJen 16 együbtes indult. Á csoporünérkőzéseksoran Leningrádot LJz)-re ,/Nébald.4' NagyhúZi 4, Geáővárí J, Gerevích 2-gy./, Moszk-va B csapatáu 1o:4-re ,/Néba]_d" J, Körmöczj| J, Geáővárí ], NaÁvházi I gv./. -Ítonáníáü
9:) /Gedővari ), Gerevich J, Nagyházi 2-, Nébald. I By.i aiányban g}3ztlik re.

A direkt-táb]_ázaton eIőszcjr 1J}eajna el]_en !:l_re /Gedővári J, Körmöczv 2, Nagy-
\?"i-?'-Né!a}{ ? qy /,_- ma_Jq Moszkra.A ósapata e}1e4 !:! arányöan 5yóztii::t /1eiéviőt"l,
Néba]-d 2' Ged'ővá-rí 2' Nagyhází 2 8y,/, iw_bekerülbünk á ac;ntőte. -'

Á Beloruszia csapat..elIeni !:/ arán;lban kivivott győzelraünk végü1 az el.ső helvetjelentetbe számun}ca. Á döntő csapatnérkőáésen Gedővárí"J, Nébald 2l Gerevich 2, Nágy-házi 2 győzelaeI; szerzett

' Á g!-'pqtverseny végeredmélrye: I. Magyarország, II. Beloruszía , 1II. lengvel-ország' IV. Moszkva Á, V. Rornánia, W. Ukiajna, rrjÍ. orosz SzSzK, urrr. oÍusroili=ru|-
A szép eredményekkel január 1].-én, kellemes repüIőút ubán érkeztünk haza.

Gerevich AIad.ár
csapa bve zebóí j e lentésébőt

Monal Kupa nemzetkozi párbajtó"rversenyről

A versenyen, minb mind'ig, ezútbal is óríási mezőny indu]_t. A köze]_ joo verseny-
zőt +B csoporbba osztotbák. Az e]múlt két év nemzebközi versenyeí alapJáa J6 vtvőt emel-
bek ki.

Az első fordr.ilóból dr. Fenyvesi és Erdős S. voIt kiemelve, másik háron verseny-
zőbb símán jutotb tovább: Széke1y 1, Pap J' Kopetka 2 győzelemng!. '

4 következő íord.uló már d"élutárr kezd'ódöbt ós a 196 párbajtőrözőt J2 csoporbba
osztva vívatbák 1e. A násodjk ford.,rlóbó1 versenyzőínk egyen1etes te1jesibnénrryel, va1a-
mennyíen )-J syőzelemme]- és 1*]_ vereségge} jutobtak bovább. Az áILva maradt p6 vívób
16 hátos csoporbba oszbotbáJ<, innen hárman jubobtak tovább. Fenyvesi 4 győzelenmcl és
]- kettős vereséggel, Pap J 1vózelenmel és 2 vereséggel, Kopebka és Erdős J-J győzelem-
rne1 jutotL tovább, nig SZekely' aki az eJ.ső kéb íordu]-óban kitünően szerepeli:, az eJ.ső
győzelme utá::' visszaesett. Mintha nem is az az eu*oer' vivott volna, aki korábban, színte
a1ig adott taláIatob. L győzelemme1 és ] vereségge1 kiesebt.

Éppen az eilentéte volb Kopetka, aki az e]_ső fordu]-óban negjilIebődötterr vivott,
ubána azónban egyre magabizbosabb 1e'bt, ós mind a ha'r'inad.ik, mind_ a negyedik fordulóban
jó1 negál1ta a he1yét.

A negyeoÍk ford'ulóbó1 is nind a né3y verserr5'zőnk továbbjuuott. Fen_vvesi és Kopet-
ka 5-5, vé$ig kicünoen vívó Erd'ős 4 gyóz;iemmel jüuoüu Lov,ibb, egyedÜl P"gT, ':z.repeltgyengébben1 akit sérüIése gábo1i; a rnozgásban. Ennek el1enére ő Ís a direkb kieséses
táblára kerü]_t. Igyekezetb helybő1 közbeszurásokka]- vil'ní, és csak nagyon szorult
hciyzetben kockáztatott meg egy-egy fájdaInab okozó kitörésb. Ígaz, ez T,'I](']sZeTinü
cafelauct ;eIenteut az effenfe]-nél.

Vasárnap regge1 arra a kellenetfen hj-rre ébredtünk' hogy Erdős Sálri']or'Liajnalban
rosszrú 1ett, minden félórában háayt és a hideg rázta. Ennek dacára rlc;;pról;á1kozobt a
vivássafr ám a direkt-tábfán először Romaneflitől kapott kl, nrajd. a v1ga'rszágon F1odström-
me1 szemben, miután csörte közben is kí kelle'ot menníe9 kénybelen vo1t a ruórrőzésü
feladni.

Fenyvesi efső rnérkőzését a svájcí Suchanecky el]_en megnverte 1]_:Io-rc, cie utána
Malcar-tóf- nagy ará'n;',rbgrr kikapobt, és visszaesett a vígaszágra. Tüt a s!]a;.lára ke1le-
meb]_en francia Boisse-a1 ker'ü1b össze' akivel szemben ugyancsak veszbett.

^ ^ 
j -^]-ts láblán }eg jobban Kopetka vívott, aki először az NSZK-i_l,; j 'l iir,er elfen

^ 
uaa i^!- uc

19:B-|a'-_!L-qjd" qz ugyancsak NSZK-be]--i Jana ellen 1o:6-r;r győzött. }\ r')i,;li,.)r,e ju1,ási|t u
fiata]- NSZK-be1í ÁdrianssaI szemben 1ol2-re vesztctt, igy ő is a V-i l"'11',1"'''-'" került.

Pap első mé'rkőt'ését az egyeneságon a svajci Kauber ellen Lol| alln7ilan elveszteb-
te" A vígaszágon eIső ellenfele az NSZK-s Stágrnüller vo1L, akí ellen 1o:6-ra győzötb.
Ezután azonban a vi1á5bajnok Ed.língge1 kerü1b össze és igen ken'Lény mct!:-tjz,.::en győzött
1o:!-re. E]_őször 5:I-re elhúzobt, majd. Il6-ra Edling vette át: a vezeÜést' Pap kiegyen-
]ibetb 19z9-re afaku]_t az áILás. A tizedik baláIatot Papnak síkerült beqdrr-i. Ezután
Janávaf mérkőzótt' akít 1o:!-re győzött le. Sajnos a következő roérkí,lése Kopetkáva1
volt, mert a vigaszág B-as tábláján Kopetka elsőnek, Pap nyolcadiknak vol'Ü rangsorolva,
j_gy nen .Iehetett az azonos nemze tbeIíekét násképpen beosztani. Rend"kivüf kernény mérkő-
zést vivtak, fej-fej ineI1ett haladva' végü1 Pap 1o:!-re győzőtt.
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Á rnásik ágon Ffodströrn g-yőzötb Behr el1en 1ol6_ra, Pap.ped-ig-.Gíger el1en 1oi!-re'
1gy a vigaszágrói-k"tT;;-k""lirE"et á-n.íó"_aó"tót". A versen!t'az órinpiai oajnok Pusch
nverte. niuüán a kiatakulb ho1tverJ""yi Éovető.ujravívásban iegyőzte Flodströnöt.
iÍi.-iápr- IV. Flodsbrdm, V. Malcar, VI' Adríans'

Pap e1ső nérkőzésébe! nagy hizdelembon Jz+_re győzött larr3ng e11en' maj$' az
olínpial bajnok púsóit-sa1 vivott-. -lri"áaáttóo ís"o óvátosan mozogtak_, de Pusch leszorí-
toüta Papot, aki nem.figyelt,a natárvó"ái"u ós technÍkai talá]aúot kapott' Ezutá:a

Pao kéqvbeJen voJt téLroad_:r-i, os renáÉivül okosan versenye?yP 'r:l-re legvőzte Puscht'
Sainos á svéd Malcarra1 szemben ""il]ü,já''ü-#éi"i;lB-üáxtiuíu1 

vívnii" !:1-re \*ap9t!.
üTá'iiá'rrös";;á;-;ií;" iir:""*"sytiiotti^-i4i+-;l;!56nérkőzésében]FIodströnmel. Elfenfele
eqv oercné1 4:l-re vezetett, ae rái'terjBit +;r-"u, a következő tafálab azonban nLnd-
ilirljiliilEi Jái"átt,..igy q nggyar vivo 5i+*re vesztebf, és e]_esett attól a lehetősó;bőI'
nósy á holtvörsenyt ő vivja Pusch-sa1'

Aversenyarohamléptekke1fej1őd.őNSZTvivósportnyomasztófö]-en":.|"ni,á,|#:,.^T."'-
letbiik á svéaex'"á"'"p"rt"É 111ttina e[yüttesse1. A^direkt ágon két svéd' ket NSZK-5eJa

;;;;bb ; áá;;ab""oá-á-"ieá;"áÉó"-is-Fioastr<;n az NSZK-s BehrreI szemben jutott tovább'

Raibuk ktviil az oLasz és francia csapat fiataljai mubaütak jó vivást, d.e ígen jól á11bák

'"é u helyiikeL a románok, akik köziil-k'ti]-önösen Popa és An6e1escu tetszeüt.

Á magvar csapatból kü1ön dicséret iJfeti
Kopetkát, uki etső élfogódottsága Leküzdése után
helyen véBze bt. Dr. Bay Béla

csapatvezető

az ílyen nagy versenyen e lőször szereplő
' kítünően kiízdött' és végü1 a IX-XII.

L9'/'/. januáÍ 29-1o-án Párizsban rend.ezték meg az ideí Martini Kupa férfi tőrver-
senvt, nel-yet 1951 óüa írnak kí és győzteseí közöbt o1yan nagyságok szerepeInek' mínü
D'Oiíota />/, Closset /1/, l'ülöp, 'Sziszikín, Kamuti Jenő, Kanutí .LászLó, Magnan
/r/, Szabó Sánd.or /1/, iYoel, Drinba, Revenu, Sztankovicsr Tafvard. /2/.

Á versenyen ?Bo verserryző ind.ulb, 9 9supán a szovjei és az olasz-éIversenyzők
hiányoztak a nafty mezőnybőI. Áz első fordulóban csak a lnazai. mezőny induft' a külíölr1iek
a roáéodik, a vi-lágrang1ísta helyezeübjei pedig a harmadik fordulóban kapcso1ódtak a
küzd-efembe. VersenyzőJ-rtk közü]- mínd.enki eljutott a lcgjobb )2 közé, ahonna.n egyeneS
kíesésse] folvtabód.-obb a verseny. Á magyarok eredmérryei a direkt-bábj-án /záróje:.ben a
ranglls tas z,llr:tk/ t

Kovács Isbván /12/ - Reichert B_1o, Marton IsLván /22/ - Mari;evích B-'Lo, ezze1 a vere-
ségge1 mind-ketl,en befejezték a versenyt. Denény LászIó /9/ először a francia Lesevr-b
veite 1o-B arányban, utána Dambrovszkibó]- 6*]-o arárryban vereséget szenved_ett. Koma-
tibs József eIőször a fengyeI Wojciehowskit verte 1o-6 arányban, majd vereségeb szenve*
dett a francj-a Sfkatóf /B'-Io/, -iBy ő ís kíesett. SonodÍ Lajos /tl/ e]-őször a fran-
cía Bosc}rer-'ie el]_en /Io-?/, majd. Flanent /Io-B/, .Cavay /Lo_6/, végül Reichert
/lo-6/ eI].en győzötb és bekerült a d.önbőbe. 1bt /I/2 órás szünet ubán, kornoly de-
rékfajd.almakkal/- Heínből Lo_J arányÚ' vereségeb szenvedetb.

MARTINI KUPA rÉnrt ronvERSENY

Á 16*os bábla:

Reichert /p L/ Reíchert
Pie cruszka ,/FRX,/ Iotl

Denény /HoN/ Dambrowski
Dambrowskí /PoL/ ]-o :6

/FfA/
Reichert /FfA/

t^.o
/PoL/ !v ' a

Somod.i /HON/ Sornod.i /HON/
Flarnenb /TRA/ 1o: B

cravay /BEL/
Borelia /ITA/

Hej-n /Ff'A/
Bonn'i n /TP"L/

Tiw /Rou/
Bach /RFV

Cravay /BEL/
Lo zl

HeLn /RFL/
lorB

Bach /FffA/
10r7

Somod.í /HoN/
1o :6

Hei'n /RTL/
Lo z1

Bach /MÁ,/
LO:.'

Somodl- / f'UN/
1o: 6

Heín ,/MA/
LOzl

Hein ,/ptrlA/
1o: I

Martewícz /roy Soumagne /BEL/
Soumagne /BEL/ lo:8

Safka /TRA/ Safka /Fnt/
Komatits /HON/ 1o:B

dr. Felkav Andras
csapatvezető 3eIeítésébő1 5
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1977. fiVI JIII{íÜR VIBf,KtsA&qÜKSÁG0K

A Nógrád. inegyei Vívó Szövetsés L9??" január ?-9-1o-án a salgói;arjáni új sporbcsar_

nok'ban rendezÜe meg az id.eí junio" íIaeúu';"őxi"sot.- Á technÍka1íag kivá1óan előkészí_
r,etL, kir,ilno"r. ""r,3o)áut_"J"lá".""" 

r+""íá"ií esrpsy}et' 84 ver:enyzője.ir_dult' A rrerseny

fooírai az ind.ulok alacs.:7 le'szama'*iáüi xipiáuaiuu" eEv úi veisenvfeborvolilásí rend-

szer't. Kéb, kíesó ;é1kür'"xörnér:xjzó-"" to"á'oró.al.paiai-'/áZ "íZa-ióraulót 
erő1ista' a

musllikat a napi ro",.á''Jápjá..'.-_"liíi;;;"k-ö;;;e/ t|iurt a Ie;;obb ]6 ver'se-ovző a direkt
tábr:ra ' Dn"lan VB rerrd'szcrben vivtai'á í"1.1 oon íra uiJ, roa jd- iiáen körvivesos- döntővel
áli"lotiér. ár a uajnokí cimeket, iliebve a helyezéSekeb'

Á bajnokság végered-ménye :

Férfi tőr /z+

f . F'udomrák József
2. Péntek Tamás
j. Rensey Erno
4" Patocs Zsolt
!. Xovaes Györ5y
o. Sze*ei Tstvan

'l-':. SanJo;'Tsuván
7-5. Sza*tcs Joz:;ef

pqr!c'j-!.9J" /1? indul-ó / z

1. Rernsey Ernő
2. P,Lsztor Szabofcs
1. So1ui Pérer
a. SziIrJ,É Szi-or-l
5. Paát Ferenc
6. Fa,rkas Ferenc

/-8. Bagoi-y Tmre
7-il . Horoan lasz lo

Női tőr /16 :-ndu]-ó/z

1" Szaniszló Gabriella
2. Bá::tfaí $atalin
J" Somog;yi Eva
4. Regős Eva
!. SLefanek Gertruo
b. s1manyl, J uoJ- tJ

f-8. Sipos Kabalin
7-3" Kun Zsuzsa

Kar4 /L? j-,ndul-ó/:

t" chikán Gábor
2" Bögös László
]" Kovalkovits 1siván
4. I\4iru György
5. KovJcs tiyorgY
6. Mandli LászLó

7-3. Csernus Tibor
7-B. Schwarcz Györ3y

índuló/:

A főbírói jelentések alapján összeáf}itoLba:

Szen tes
Haladás VSE
U.PEÁc
D\/.TK
BlTC
Szolnok
SKSE
U.PEAC

U.PEAC
DVTK
U.PEAC
U"PEAC
Győr
BVTC
Alba R.
Szfv.Vo1án

ereT

SKSE
SKSE
Afba R.
OKSE
DVTK
BVTC
OKSE

Eger
Eger
I'aar

Halad.ás VSE

Haladás VSE
OKSE
OKSE

Rabe Gusztáv
sz ai(f el-uBye lo

(atx)(({s,sts

oRsZÁGos JUNI0R EGYENI BAJNOKSÁGOK

FERFI ToF. I9??. n""I2. /4B j''ndll.ó/z

I. Rónaszéki Tíbor
IT. Földvárí Isbván

ITT. Pabócs Zso]-t
IV. Hajdú T'ajos
V. Lévay Péter

VI . ],aczkó Obtó
\nI_vIIT. Katona István
\[T-1IIII " Nemes LászIó

rtŐr nŐn L9??.II-.L1^ /61 j-'ndu]-ó/z

Szőcs Zsuzsa
Stefanek Gertrud
Mónus Trén
Éd'es Rit a
Sallay Gyorgyi
Tuschák Katalin
Sutka Ágnes
Egerváry ÁIíce

1.
11.

ITI.
1V.

v"
vr.yrr-\nIr.

r,T1-VTIl 
"

Bp "Ho nvó d.

0sc
DVTK
BVSC
Ti^^--

MTK-VM
U. Dózsa
U" Dózsa

MTK-V1,[
OKSE
BVSC
I{ST

Bp "HonvédBSE
MTK-VM
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oRszÁcos JIJNIoR CSAPATBAJNorsÁGoK
r'Énr'r nŐn ÍI.I1 , /L1 csapat/z

I" Ü.Dózsa ÍPaLLay Sánd.or, Papp András, Kaüona Isbván' Nemes LászLő, IÍágner
Tíbor' Bakonyi Tíbor/

I1 . Bp.Honvéd" /Rőnaszékí Tibo.r, Rácz György, Magyarí István' Ma1ya Tstvér_a'
Kriszb György/

I1I. MTK-vlvÍ /Iz;:i,ó|j ;e*Í"''aí 
Zoltán, Béder János, Héd-er Earna, Budai Gábor,

IV. U"PEAC
v. oso

VI" Vasas
\rlt. Bvsc

1IITI. Pápa

rÓr rŐn ÍÍ. 12, /L4

I. Bp.Honvéd.

csapat,/:

,/Tuschák Kaüalín, Bakos L111a' Ferencz1 Ítnese' Nyikos Margíb' Kuaa
Zsuzsa, Czé'rna Ágnes,/

Bozs

I1I. Vasas /Visy Júf1a, Győrffy Katalí.n' Selmecz1 6abríel1a' Kenessey Katalin'
Tegyei funes , 

- Keve- Zsuzsa/

IV. BSE
V. MTK.VM

\TI. BYSC
[IT. Ózd

\nIr. osc

"lunior rang!isták a bajnokság után

,ru$ron NÓr lln nntrcrasll l sl.]IvoKsÁo urÁN

16+ 9+ 1o+ 2l = 56 pont
18 + 0 + 19 + B + 45 -tt
2o+ O+ 24 - 44 tt

4. Tuschák KatalÍn BHSE 14 + 6 + 18 = 1B 't5'. Szőcs Zsuzsa MTK - + - + 28 = 28 tl
6. Edes Ríba KSl 5 + o + 2o = 25 tt

-/.'GyőrffyKata1Ín Vasas 2+ 6+ 4+ 12 = á4 tt

8-!. Mónus Irén BVsc o + o + 22 = áz tl
B-9.MészárosMárba BsE 5+ o+ ?+ 1o = ra l!
1o. Barabás Piroska U.Oózsa L2 + 9 + o - 2I l'

41-}?.IerÉínánÉwGvörgví U.Dózsa B+ 1+ ? _ íB 'lrr-
}7.!'$erv1ry_Á1ice MTK J+ o+ 1o = 15 tt

14.V1syJúIía Vasas B+ o+ o = i] ''
+>+7. Eepessey-5atalín Vasas o + o + ? - ? n
+>+7, BakosT,illa HSE o+ j+ 4 - 7 n
I>+7. FerenczíEmese HsE o+ ó+ ? _ i n

-^ 18. Hazay_Katalin Ü.Dózsa 5 + o + o _ i n
l94o. KeveZsuzsa Vasas Ó+ o+ 4 - -4 u
19-29. Nyíkos$arg1t HsE o+ o+ 4 = 4 |l

^^?+. TeByglAgnes Vasas o+ J+ o = , ,,
22-24. Bozsók1Eva U"Dózsa 2+ ó+ o = 2 n
22-24. BártfaíKata}ín SKSE 2+ o+ o = 2 t|
22-24. SzőcsÁndrea MTK 2+ o+ o = 2 fi

1. Sutka Ágnes
2. Sallay Györg-yí

BSE
0sc

l. Stefanek Gertrud. OKSE
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JUNIoR FÉRFI TlR RANGT.ISTÁ Á_LIJSA Á BÁJNoKSÁG UTÁN

1. Rónaszék1 Tíbor
2. lévai Péber
]. Hajdú lajos
4. Horváth Abtila
5. I'öldvári Isbván
6. Katona Isbvá_n
7. Nemes lrász1ó
8. Patócs Zsolt
!. Pallay Sáledor

1o. Kolba1 Zoltán
11-12. Nén'eth Áttila
11-12. T,aczkó 0ttó

1]. Héd'er János
14. Kóbor János

15-16. Rókrrsfa1vy ÁndrásL>I6. Gu1yás József
L7. Szász Gábor
18. Yarga Péter

:--9-2l. Heté:ví Ábüi]-a
I9_2L. Szokoi Ánd-rás
L9-zt. Papp András

22. Rá'cz György

BHSE
Vasas
BVSC
Yasas
0sc
U.Dózsa
U.Dózsa
DVTK
Ü. Dózsa
MTK
PEÁc
MTK
MTK
Vasas
BVSC
Vasas
UDU
BVSC
0sc
0sc
Ü.Dózsa
IISR

- 42 pont
-4Ltr
=14 lÍ

=27r
-26w
=25'
-)Lll

^^ 
tl

=é1

=20n
- 

'lÖ í
_18'
-18rt

ld rt

=L5tr_oÚ
-orl
- a tl

-tril
-Alt
=4rt
=4ll_)n

5+ 9+ 2816+ 6+ 19
a4+ o+ 2o
5+ 1+ ?2+ o+ 24L2+ 3+ 1o
8t 6+ 1o
o+ o+ 22

2o+ o+ o
o+ 19+ o

18+ o+ o
o+ o+ 18

Lj+ o+ 4
8+ o+ 72+ o+ 72+ o+ 7
5+ 1+ o
5+ o+ o
o+ o+ 4
o+ o+ 4
o+ o+ 4
2+ o+ o

+12

vEm$ENYmőt-vEm$ENYRE

A Tataí ÁC ÍÍ.o. nőí tőrversenyén 12 egyes'ii}et 48 versenyzője indufb.
Végered.rnény: I. Nagy Ágnes /Ksr/ holtverseny után, Í1. Kalocsai Éva /RsI/,

T1T. Szaniszló Gabriella /SKSE,/' TV. DobronovszBy GyörgJíi /QK$E/, V. Borszéky Györgyi
/BHSE/, VI . Ferenczy Tlmese /BHSE/, 1lII . Regős EÍa /ÁIbá Regia/r VIII . Rrrsvay tttt-árta-
/BVSC/, IX. Nagy Dorottya /BHSE/.

L977. január 2>án a Békéscsabai Városi Sportfelügye1őség 46 índ'ulóval rend-ezbe
+e8 q? I.o. Terszüyánszky kard. ernlékrrersenyét. Á 11 egyésij_]-et versenyzői közöbt 2o 1.o.
índ"u1ó vo1b.

Végeredménv: I. Gu1ácsi Ferenc /Bvsc/ 6 8y., IT. Tábor Sándor /vasas/ 6,
11T. Fütő GytÍrgy /Yasas/ 5, IV. Fekete GyörBy /n6er/ 1t V. Maszéna Gábor /'Íasas/ ),
1II . Pallay Zso1t /,{asas/ 2, TII. Tábor Isbván /Yasas/ 2, WTI . Bedő f'evente /BÍSC/ I.

Á BHSE L977. ÍÍ. 16-án rendezte meg b.agyonányos 3tilöp Bálinb kard- emfékversenyét,
amelyen B eg)7esi.jleb 54 versenyzője' köztiik 2, I.o. vivó 1nd.ult.

Á verseny végeredményel I. Marót Péter /ltasasl B, II . Va]_üer BéIa /BHSE/ 6,
III. Fróhfich Péter /BH9E/ 51 TV. SzepesÍ lászló /Yasas/ 5l Y. Kuatner Zoltán /BYSC/ )l
!r. só4y Isüván /BHSE/ 1t v-II. Fütő Gy".sy /:tasas/ 1l VIII. Ábay BéJ-a /BSE/ 2, Ix.
trator György /BsE/ I.

Á Nógrád. megye1 V1vó Szövetség 1T.o. férfi üőr versenyt rendezett IT. 6-án
Sa1góbarjánban, amelyen 4} induló volt' közöttiik ,6 IÍ. osZtá1yú.

Végered4ényl T. !évay Péber^/Yasas/, II. Szomov Sándor /Csepel/, I1I. Bácskaj-
Áttila /Csepel/, IY. Csobó Gábor /osc/, Y. Vető Ferenc 

^I.PE^c/, 
Tl. I'öIdvárÍ Istváa

/osc/, VII. Abonyi Sándor /}Jba Regia/1 \rIIT. Szász Gábor /osc/:
A DVIK II. 6-á3. rendezebt TÍ.o. női tőrverse4yén 4J versenyző índulb' közötbiik 26

II . osztály(l. 
"

. Véeered!ényt I. Bogdán Anorea /BHSE/, tI . VÍd.ovszky Sára /CsepeL/,
Eva /SKSE,/' Iv. Bezerédy György1 /BH9E/, V. Szanisztó Gabi1el1a /SKSE/,Máría /Csepel/ ' 

]III. S1nány Judit /DvÍK/} I.III . Márkus Zsuzsa /DVEK/.

I

ITI. Sonoryl
W. Farkas

Rabe Gusztáv
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A göppÍngenÍ iunior kardverseny
A Göppingeai Yívó Club ez évben 12. .alkalonmal rencezte meg hagyományos junior

kard'versenyét. A magyar Junlor kard.vivólc évek óba rend'szeresen részt vesznék eze\ a
Versenyer].' és jó hagyonány az ís, hosy m.índ"ig megnyerüék mind. a csapaü, mind az egyéni
Yersenyt. Á he1yí újságok e]_őzetes beharangozóikban kíemelben foglaIkoztak a magyar
junior válogaboLt részvébeléveJ_' ameIyben a verseny színvonalának egyik bíztositékáb
látták. E1őde1k eredményeit a jelenlegí juníor kardvivóink is megismébelbék' megnyerve
a csapat és az egyéLi veisenyt.

1977. TI.5-én rend.ezték meg a csapatversenytr. amelyen fiataljaink magabiztos jó
vivással lJl) arányú fölényes g'yőzelnet araütak' /Rila ), Glowacz J' Bujd.osó J, BaLa-
üoni 2 győzelem/ a cserekénb beá1lb Varga szinLén 2 győze1aet szerzetü.

Febnrár 6_án regge]- B órakor 9 aemzet !! junior kardvivója lépett pásbra az egyéni
versenyben. ,/Flancía, olasz, angoI, oszbrák, kanad.ai, spanyoI, bélgar-magyár és NSZK-
be]í fíatal-ok./

Á verseny lebonyolíbási rendszeré: az eJ.ső fordulóban 1) csoporbból 4 vivó nent
bo'vább. A másod.j-k forduló 1o hab fős csoporbjából ]-J versenyző és á 1o negvedík helye-
zebb köztil a 1e6jobb keÜbő keriilt a JZ_es táblára. Vivóínk áz első két foráulóból fi'_
lényes biztonsággal kerüfüek a 1egjobb )2 közé. 1tt Ba1atoni, Varga, Riba tbgyeneságon
keriil-t a lratos d"önbőbe' a francia Gaudet kiséretében.

G]-qwacz BaJ-abonitól szenved"ett 1o:2 arányú vereséget a d'önbőbe jubásért vívotb asszóban
és a ri:igaszágr:a jubva, m'inden fórdulóü sínán vebü, véáur az olasz R. Molbeni
el]-eni 1o:4 arán;ru győzelméve] bízüosÍtotta helyét a döntőben.

Bujdosó a francj-a labroí11e_től 1o:4 aránvban kikapott az egyeneság második fordufó-
jában és a vígaszágra kerüfve biz"tosan jut'obb a aönEőbe tdurést eldöntő asszó-
ig' amelyben a gyors, rubínos francia Berbhíer 1o:6 arányban 1egyőzÜe. Tel_
jesitményg fe1tétlenÍil dicséreüet érd'emel, hiszen ó vo]-ü a csapat- legfiabalabb
tagja és még nem rend"elkezik negfeleló nemzetköz1 rutinnal. vé6ü1 a 7-B. he-
1yen végzeüt.

A hatos d'önbőben' aho1 4 rnagyar és 2 francia szerepeIb,
kéural' magabiztosan vivobb1 és veret]-enül nyerte meg a versenyt.
G1owacz' egy-esy kihagyásió1 e1tekj-nbrre, szintén jóI vivtak és
mind.három he1yét a jó képességü franciák előtt.

Ba1aboní végig jó takti-
R:Lba' Varga és az újonc

biztosítotbák a d.obogó

HON
HON
EON
FRÁ
HON
I'RA

A d.öntőben nag-yon jó volb a zs'Lirí. Az augol ZARNO és az NSZK-ás SOHTRMAOHER
biztosí'tobtát a bÍráskodás megfelelő szinvona]_át. Rostás Tibor az egész verseny folya_
mán a rendezőség és a kiilfö1dJ v:tvók legnagyobb rnegelégedésére biráskódott.

Ti1ly János
csapabveze tő

A PLOVDIVI KARDVERSENY

Februr{r 4__6 közöbb rend.ezbe meg a Bol6ár Vivó Szövetség a hagyományos Tobo Kupa
kardversenyét, anelyea I ország /Bu1gária' Beioruszl-a, Románia, lengyelország' NDK'
Kuba, Ma8yárorszii8,/ 64 vivója índult.

Versonyzőlnk közül Nagy György az eIső, Károlyí Géza, Tábor Istvá.:e' Gel]-ért
M1kj-ós a rnásoó'ik, Gulácsi Feienc a harmadik fordLrfóban eseÜt ki.

Á 16-os d.irekt tábIán három Inagyar versenyző eredrnér:ye a kövebkező volb:
Rapai Gábor először a 1engye1 Kro]-ikowskitól 1o21-Tal' majd a boIgár HrJ-sztovtóL 1o:4-re
kalotü k1 s igy a 9-16 hélyen végzett. Nébald. Rud.olf e1őször a lengyel Konrad el}en
gybzött /Ioz67, najd vereséget sáenved. A1jecirlntőI 1o:4-re, ezubán ÍIríszbov /\o-z11
éá a leneyel Piéula 7Loz8/ eÍlenÍ győzelnéüe1 bejuüott a d.öntőbe, Kocsís Tnre először a
bo15ár DjöIepovob győzte Ie 1ot9 arányban, najd. honfitársáb Dím_ibrovob verto 1o:6-ra'
s 1cy színbéi döntőé lett. Á d.önbő bábIázata a következő:

9

Á verseny végered.ménye: 1. Balaboai Imre
1I. Riba Ferenc

III.' Varga JőzseÍ
IV. Gaudeb
Y. G]-owacz Miklós

W. Berthler

5 cy.
Ac-

2 8y. 0.
aó-E- óJ. --)2 ay. -5
l- Ev.
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Al.i ehln BJEL x
Príhogyko BJEI 5
Pavlenko BJEI 5
Nébald' R. HoN 2
Kocsis HON 5
Kro]-ikowskÍ POL 5

Ho}tverseny: Aljechin - Kocsís 53o

Áz egyéní versc4Y után 1o csapab részvételével csapatversenJrre kerüIt sor. Míve1
Tábor Is tváá" negséri.iJ b, - igy B csapa Üunk visszalépni kényszerüIt.

Á körvivási bábla végeredménye:

Be Ioruszía
Bulgária Á
NDK
I,engylország
Magyarország
Homanaa
Bu}gáría B
Kuba
Bu1gáría IFJ.
Pl-ovdiv

9 9 B csapat, 79 esyéni győzelen
9 9 B csapat, 77 eeyéni győzelem
9 9 7 csapatgyőzelem
8 9 6 csapatgyőzeLem
9 9 ) csapatr- fo eg_yéni győzelem
9 9 ! csapab, 68 egyéni győzeLem
9 9 J csapatgyőzelem
9 9 2 csapabgyőzelem
x 9 I csapabgyőzelem
o X győzelem né1kiil

1"
-1 rv,

vT.
O III"

II.
Y.

Polgár József
csapa tveze tői jelenbéséből

7 4 5 o 1 48y.
x r 4 5 2 ,8Y.18at.19kb.
J x 5 5 5 Ogt.
5 + x 5 3 1E:r.19at.19kt.
o I o x 4 4gy.
5 4 5 5 x 1sy.

x7999999
9x89699918x98999
262x9899
4986x?99
2?789x9B
o17221x9
L224484x
L218o265
o1112L15

A mag:yar együttes tagja1 a fentí csapatokkal szemben a következőképpen vé8eztekt

Beloruszia /GeLLért 2r Gu]ácsi, Nébald. 1-l, Rapai o sy./
Bulgária Á /Gellérb ], Gulácsí, Nébald"' Kocsis 2:2./
I$DK- ,/Nébald, hápaí 2-2,' Koos1s 1, Ge11érü f .,/
lengvelorsza3 /Rapai ), _Gel}ért 2, Kocsis 1' Nébald 0./
Rornáhia - /Geirért, Kocsis, Nébald2-2, Gulácsí 1.,/
Kuba /Gu1ácsi, tvéoara J_J, Kocsís 2, Ge1lérü 1./

A VERSENYBÍnÓ BIZOTTSÁG HÍnnt
Áz 1977_ben érvénybe lépő nód.ositobü _és úf, versenyszabáfyok.

Szabál.ykönyv 14. old.. 17. pont

Á fe]szere]-és bemutatása az e]_lenőrzéshez.
/Lz első bekezdés után/t

_ Minden olyan fegyver, feIszerefés és ruházat ellenőrzését vissza kell utasitaní,
amelyet a versenyszám előtti napon J-| őra után rnutatnak be.

- Áz oIyan, eJ-lenőrzés cé1jábó1 átad"oi;b fe1szerelést, amelyet roeghanisÍtottak,
el- kelf kobozni.

- Lz Efektromos TalálabjeIző Bizottsá6 bagjai megsemmisithetik az olvan eilen-
őrzés::e benyújtott fe'lszereIóst, anelyrő1 kétséget ki-,záróan negállaliÜható,
ho6y a biztonságra veszélyes ,/fe;védek, lamék stb./.

_ Á hibás }améne1}ényekeb piros vagy más szinü tussal kell megje1ölni a hiba he--
Iyén' hogy azokab ne fehessen habznáIní.

- Áz oIyaa.prégetb /öntöbb/ anyagbó.l vagy férnből készü]t markolatokab, amelye-
ken egynél több ]-ehebséges íogás /kézelheIyezés/ Ydl12 vÍssza ke]-I utasítani.

2v. oldal 21. nont/A oont véEére/:

- 6./ A keszbyü és a fejvéd. rostélyának színe szabad.on válaszbhabó.

- 7./ Á ponb utolsó mond'ata és azt követően/t

- Á szakáInak és a bor1tásnak fehérnek ke1l lenníe.

- A fejvédeket a FIE hivatalos versenyein és az Olinpiai Jábékokon köüelezően
elIenőrÍzni kell egy rugós mérőmtiszerrel.
Ez az eIlenőrzés 1!/8. január 1-tő1 köbe1ező a vivótermekben és bárho1 rendezett
mind"enf a j ba versenyen.

r0
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76. oldaL 4o6. pont /a poní vét3ére' É;L!sée_z-qé_9!s4l j-

- A kardpengének ru6elmasnak kelI ]_enrrie. Ivének hajlás.a minimálisan I cm, maxí-
nálisan L2 cm Iegyen, allely a következő módon me]:€l]..cő:

1.,/ A..pengét. a. hegyéÜő1 szálnitva 7o cm távolságban, vizszintes áIlapotban
rögzibeni ke1J-.

2./ A hegytől f cm távolságra egy 2oo gr-os súlyb kel1 ráfüggeszbeni.
1"/ Lz ívet a hegy végén kei1 mérni, terhelt és terhe]-és né]-küli á1lapctban.

BB. oldal 5oq. ponb ,/a pont véfiére/:

- A FIE hívatalos versenyeín, ami'ko:: a DB-nek az e]nök határr..rzata el:enÍ ''Óvás'b''
kel1 eld.öntenie' a DT határozatát, szótöbbségge1 hozza neg. A.z ó'vás idejéi:en a
DT legkevesebb J bagjának kel1 je1en lennie.

fJ8. o]_dal 586. pont ,/a pont végére,/:

- Áz 01jmpiaí Játékokon, a vi1ágbajnokságokon ós a junior vilá;;bajnoksá6okon részt-
vevő nemzetek, ha nem ki.ildenek versenybirót - ós erre neÍn tudna}< a Vágre}lajtó
Bízottság által elfogad.obt magyarázabot adni -, kötefesek versenybíránként 2.)oo.-
Francia Frank összegeb fízebni a rendező szöv-etsé3nek, anely ezt az összeget
versenybírák meg}lj_.rására f or,'ii b ja.

Az_a_szövet9ég'. amely eLrnulasztja az összeg hauáriclőre törbénő átuta1ásáb,.vai]y
a FIE értesibásét, az össze'6 kétsze:reséi köte]_es meE]fizetr-rri a tárgyév vegéig'
f elíüggesztés terlre meI1ebb ,/Stat''rs BJ. c|kkely/.

l-42. oldal 599. pont

6. cikkeIy: Á versenÍEgánqk-Egmen(Li 9.

- Á versenyszámokab a következő

1. nap: Férfi tőr selejüezők
2. nap: Kard- selejtezők

Térfi tőr döntő
). napz Női bőr se1ejtezők

Kard. d.öntő
Párbajtőr selej iezők

4. nap: Nőí tőr foJyuatás és
Párbaj üőr foly Uatása

sorrendben kel1 lebonyclíbani :

donuo
és d.öntő

J( J( J(

Á Versenybj-ró Bizobtság
jában kiesett vivókat' hogy a
görd'ülékeny 1ebonyo1ibásáb.

KárpátÍ Rud.olf január végén lisszabonban ismerbebte a nemzebközi ka:'d verseny-
birák bud"ápesti tanáÖskozásá.nak anyagát a meditterán országok versenybirái eIótt.

JaJé*

felkéri a kard vá1o6ató versenyek első, ós násod.ik íordu]-ó-
köveükező fordulóban biráskod.ásu1c]ca]_ segitsék a veTseny

bizottság 1egutóbbi ü]-ésén az alábbi kérdéseket vitatta neg:

a január 27-í f,őbi'róí továbbképzésen a meg}rivotba}orak csak 5o Tra jelent neg;

a válogató versenyeken sziikséges lenne időnérő közremii}ödők alka1nazása;

a megyei szövetségek 1ega1ább 1 hétbeJ- a Yerseny e1őtü le-rélben kérjók a bizott-
ságbó1 a versenyübe szükséges főbirókat. 

Siroa Tstván

il
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Jelentés a Fm VB. párizsi tiléséről

Á FIE Végreha.jtó Bízobtságának január 28-i ü1ésén megválasztobták a testü1eb két
aleInökét. MiuEán a"tÍsztségre ósupéul'a két korábbí aIe1nök - G.Bnrsatti és Á.Golian1tzky
- je1ö1teüte nagát, niiködésüxet ri;áuu négy esztend.őre meghosszabbították.

Pígrre Ferri e]-nök isnertette a monbreali olirnpía televízíós közvetitésének anyagí
részleteit. Eszerinü a nemzebközí szövetségekeL roegíllebő járandóságokból a labd.arúgók
2o 7rot, a többi o1irnpíai sportág képviselőí egységesen 4-4 /rob kapnak.

Az olinpíaí kiadások egyébként 16.ooo FrancÍa Frank deficitet okozbak a FIE-nek.
Ezt a veszteséget a tartaIékalapbó1 fed.ezj-k.

A Végreirajtó Bízottság a televizíós bevételü az alább1 kiadások fedezésére hasz-
nálja fei-: 

_ 
ad Álapszabályok és a Versenyszabályok cimü könyvek újbóIi kíad.atása1 a

korábban em]_Ített óeficit-pób1ása; plakát páIyázat kíírása; az esztend.ő fegjobb sport-
újságírójának, illetve a_vi1ágbajn-otság l_egfíaüalabb részbvevő;ének dijazása; a bar*
taléka1ap növelése' stb...

Á tesbüleb javaso1ja Tobago.kizárását a FIE tagok soráb,ól, rníután az tlfető szö-
vetség már négy évé nem fizeb bagdijab. Ugyancsak ta6dÍjfizebós_i biányosságok neriilte'F fel
1ndonézia, Maáágaszkár, a FiiJ-öp-szígetek, Szenegá1, Szingapúr, Víetnam és Zaire vívószö-
vetségeivel kapcsolatban. A FTE efnöke még egyszer negpróbáIja felvenni veltik a kapcso-
latot, s csak ezwtán szü1etheb végleges d"öntés.

A Végrehaibó Bízottság nem 1smeri eL az újonnan afakulb Árab Konföderáció el-
nevezésü szövetséget, merb il}en, faji roegkütönböátebésen alapuló sportszervek nem ala-
kithabók.

Á testü]et rnegá1iapiÜotta, hogy mind az ifjúságí' mind' a felnőüt viIágbajnokság
eJ_őkészületei zavarta1anu-1 folynak. Á fiataIok ví1á6versenyére a nevezésekeb 'a FIE ná:r-
cius 28-ig elfogadja.

Á bécs1 ifjúsáeí vi1ágbajnoksá6ra az aIábbí hívaÜalos szemó1yeket je1ölbék:

DT eInök: M.Geuter /N3ZK/
DT tagok: R. IV1auritz /osztrák/

V. Tepsan /tonáa/
d-r. Felkay /nalyar/
C. Ceretbj_ /francLa/

FTE biróje1ö}ő: Boíte1 /francia/
FTE tech'bízobtság : 

a$ffi3'/);T^{,Z!!"t
Orvos: dr. Mita /Román/
FIE bírér]r: Costamagna /olasz/

G. Díez /1panyol/
Roussefet /Írancia/

Negyed.ik F1E-biróként egy, n'ég meg nem nevezetb nagyar szakember is résztvesz a
bécsi trB-n.

A Buenos Áires-i felnőtt ]ILn szereplő hivabalos szerré1yek:

e1nök: E.Mercier /fraacia/
ta5ok: dr. Baf bhazérr /na1yar/

Mangerotti /olasz/
Bazarevícs /szovjet/
vala:oint e8.y ne6 nem nevezett argentín szen'éJy

biró je1ö1ő: Güse /lÍsZK/
tech. bizottsag: SzékeIy /magyar/

Faldiní /olasz/
orvos! d.r. Kanuti /nagyar/

A birókab később je1ölik ki.

Á jövő éví felnőtt vi1ágbajnokságob NSZK-ban' Hamburgban rend.ez1k meg' július 16
és 26 között. Lz L979-es és az ll8o-as ifjúságí világbajnokságra Bukarestben' i1lehre
Bernben ker i.il- sor.
t2

DT
DT

FIE
FIE
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Á Végrehajtó Bízottság megvítatta a Technikai Bizottság jelentéséb TordasÍ T1dikó
Montreafban*vigeit fejvéd.jéró1. Á_jelentes Szerint-a sisak rninősége nem érbe ef a kivánt
szinvonaj-at. Éppen eáért- ísnéü fe1-kefl hivrri a ktitönbdző szövetségek és a gyártó cégek
figye-mét a minőségí gondokra.

Á üestület roegáflapitotta, hogy az l)|J. éví kongreSszus álta]_ elfogadott csapat-
verseny--lebónyoliLasí ""o-d-=r"' iosztíhx javaslat,/ a gyáko::latban nem állja meg a helyét.

Az ü1ésen elfogad.ták a tőrvivó szabáLyzat 2)1. cIkkelyének nód-osíbására vonabkozó
javas1aüob1 ameIy a Éardhoz hasonfóan rnegköíete1í a konvenciók betartását.

Lz NSZK Vivószövebsége november ]_6. és 2o. között bőr*versenybirák részére tanfo-
1vamoL rend.ez Hannoverben. Országonként egy-egy biró tartózkod.ási költségeit fedezik a
vánaégl_átók. Á rajtr.rk kivü]_ kiutázó birák Vagy" raesterek részé,re napi Jo márkáért bizto-
si banak elfátás L .

Borísz onyiscsenko szovjeb öttusázót a FTl Végrehajtó.Fizobbsága öröhe e1tilbobta
a VÍvóversenyekeh va1ó részvété1tő1. Áz.ugyancsak.szovjeb Bikovot megintésben résZesj--
tebték, nivé1 a montrea]_i versenyek sorárr fegyverének hegyét - a szabáIyoklrak ellent-
mond_óan - csavargabta.

Á román küldöütség javaslabá.:a a test'|üeb Írgy d.öntött, hogy az á1fandó bizotbsá_
gok tagjainak lébszámát !-re erae1í fe1. Ugyancsak elfogad'tiik ??t a román javaslatot'
Éosy iüe,-senyszabá_Lvokcn 1egf eI jebb negy éíeilkénl, lenessen váJuozLatní, ma$Jrar.an: 

.e:i1eqv ofinpiai cikÍus aleti a ézabalyok va]UozaüJanok mara.-r"anak. Kiv.uefrőf csupán
iiáoxóit esetben leheb szó, természetésen a Végrehajbó Bizotbság jóváhagyásávrri.

Gofíaniüzkv aIe1nök ísmertetbe a sZovjeb szövebségnek azt a javasltát, hogy az
oIímpíaí vivoküfd.6ttségek számáb ísroéb bővitsék ki országoa\én! hírszra, a montreali
tizehnyofc helyebt. Á moszkvai o1ím'pia szeTvezői semmi nehézséget nem látnak az ered-eti
1étszáá Visszaáuitásában. A testülét megvitatta a javaslatoü. Megoszló vélemén'vek szü-
1ettek. A szociafista országok képvise1ői egyérteImüen a jarras1ab ne]]_ctb foglaltak 

_

áltásb, híszen ezeke'b az államoka-t sújtja 1e6inkább a létszám korlábozása. Á kísebb
szövetÁé6ek képviselőí többnyire a javás1ab ellen szóftak. Áz elnök a vitáb azzal zltta
le, hogv a javáslat me]_lett ósak abban az esetben fehe'b áflást fogialul, ha azt dr. Csa-
nádi Ár|adr-a NoB Program Bízo*;bsá6 elnöke is támogatja.

VÍVo HÍRADÓ

A Végrehajtó Bizottság következő iúését április 6-án Bécsben tartja.
Kovács Pál

a FIE Végreirajtó Bizottságá-
nak ta5j a

Á sportggygsületek állami támngatásának főbb igllenuői

Végh Ferenc cíkkébő]_ /rnegje1enb a Sporbvezető L)||. január L-i. számában./

A sporbegyesületekben fo1yó testneve]_ési és sporbbevékenységet az áLLam részben
közvetlen pénzügyí támogatásával' részben közvetetten a sportegvesüfctek bázisakénb nrii-
köd"ő szervezetek saját pénzalapjai i1yen cé1ú felhaszna}asával, szabaiyozásáva1 segiti,
támcgatja. Á közvetfen pénziigyi támogatás két áffami szerv fe]_ildataként je1eník neg:
OTSH és a banácsok fefad.ataként. Á jó1ébi és kuLturáIis aIapról történő közveÜett bá_
mogatásb jogszabályok hal,ározzák meg "

A jelenlegi- és az uj szabaIyozás közöttí összefüggéseket, nódositásokat az alábbi-
akban köz1í a cikk iroja: változott a közvetlen bámogatás jel1ege. Közponbí bámogatás
he1yetb ál]-ani bárnogabás 1ett. Míg régebben a központi iámogatás a testnevelési és
sportüevéxenysegnek csak egyes felad.ataib ,/olimpiai sporbágak és ubánpótfásneve1és,/
volt képes támogatásban részesiterú, add"ig az á}lanl támogabás az OTSH és a banácsok
széles háIózatára épülve, harmóniát beremt a központj_, terülebí és helyi akaratok,
célok közöbt.

Mir.el nem mind.en felad"atob bárnogatnak az ál]-ami szervek, az á]tafuk nyújtott tá-
mogatás mind.ig céljei1egü" Ezért az új jogszabaIy a sportegyesületek kölbségVebési cé]_-
bámogatását szabáLyozza, amelyben a tamogatast oíijtó szervéb ruházza fel azzaL a jog-
körrel és köbelességgeI' hogy megállapibsa a támogatás rendeftebésszerü fe}használásának
céljáb. Á céItámogatásj. rendézgr egybén azt is jelenti, hogy a tamogaÜás irányibási
eszkóz is, a központi és a terü.]_eti cenbralizmus1 az allgmi íranyítás eszköze.'

A kö1tségvebési céltámogatás vá]_tozablanul három forrnában valósulhat neg: alap-
bámogabás, ered.ményességí támogatás' eseti támogabás 13
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Az aIaptámogatás célja, hogy rend'szeres, á}taIában évenként eroe]ked.ő nértékben
járliljon noz7á-a_Eb'oíEesyesü1ebi teíékenység hosszabb távra szóLő célkÍtüzéseÍnek megva-
1ósibásához. Tehái; e6y szilárd anyagi bázisb berenüő pénzalap, melyre bizton 1eheb
épÍteni bervezés]<cr. Álaptá_nogatásb adhat az OTSH a f eIiigyeleti1eg 'köz_ponbositottsportegyesületeknek, a tánács ped.íg a közj-1azgaüásj- területén mijködő /a feltéteIelorek
rnegfe1e1ő/ bármely sporbegyesületnek.

Áz eredménvességÍ tánogabás nevében és céIjában üovábbra is fennmaradr tarbalmá-
banazonbaffiér:yességibánogabástazoknakasporbegyesü1eteknek
nJújb' amelye}<nek versenyzői e]sősorbán nemzetközi versenyeken képrrisg1itr eredményesen
a magyar testne-relóst, és sporboü. Ugyancsak eredményessógí tá.mogatásban részesibí azo-
kat a-sportegyesü]_cteket' amelyek ver'senyzői a negbatározott magyar országos bajnoksá-
gokon és versenyeken helyezést érnek e] és eredmény'ük nemzetközÍ érté]drel bir. Más szó-
vaf : az oTSH á]_üaj_ n.yújbobt eredmé:'Lyességi támogatás a nagyar sport ered.ményes nemzetközi
szerep1ésének ösztönzésére szcIgáI. Á jövőben a megyei- /fővárosi/ tanácsok ís adhatnak
ered.ményessé3i támogatást. Követelrnériykénb itL eIsósorban az if júsás tested.zésének és
böraegsporb jának, a versenysporb utérnpót]-ásneve]-ésének ,/községekben a lakosság sporb-
fejleszbésének stb./ fefad.átait ind.oko1b kitiizni. Az eredné'nyességÍ tárnogaLás fe1té-
beleit az OTSH elnöke állapibja neg.

Az esebí támogatás, JeI}egét bekinbve továbbra is egysze.ri póüeIőiráayzat1 amely
egyes Szük-EeEEzTm;Frek tetotaasát l B.Z 'afőre nem láthátó évt<ö_zi kölüségíeteéi niany
e11ensúlyozását hívatott elősegiüeni, természebesen olyan felad"at esetében, ame1y egyéb-
kénb áI]-aní trímogatásban részesithebő.

EsebÍ támogatásb ad"hat az OTSH, a megyeÍ /fővárosi/ banács és a helyi tanáos.

A tárnogatásb nyújbó szervek azonban e}bérő rnódon és nértékben támogaühatják a
sportegyesülebeket.

a./ Áz oTSH

alap-, eredményességi- ós esetí támogatásü nyújt közveb]enü1 a feIíigyeletí1eg
központosibo tt sportegyesüle teknek ;

ninóségi követeIrnények alapjan ered'ményességi táraogatásü nyújt közvetetten a
megyei /fővfu:osL/ tanács uestnevelési és sport}rívatalának közrernüködéséve1 az
előirt fe1üébelt te1jesítő sportegyesületeknek;

b./ a megyei /fővérosi/ tanács

alap_ és es.etí tároogai,ást nyújthat a közígazgatási terüIebén nüköd-ő sporbegyesü-
leteknek /á F"rwyéIetileg" kózpontositott sportegyesüleieknek is,/;

dönbóen rnennyiségi követeInenyek alapjéLn eredméryességÍ tárnogabást nyújt- }.k?"-
isazgatasi cérülétén niiködő --felügyeletí1eg nem közporlbosítoüÜ -' az elo]-rÜ
tőttétetexet te1jesíbő sporbegyesüIeteknek;

e./ a helyÍ tanács

alap- és eseti tanogatást nyújthat a közi'1az1aiasi területén rnijköd.ő sportegyesület-

"u[1 iáóo"tve a feJ-"iigyere tiie[ központosított sportegyes'ü.Ieteket ís.

A tanácsi cé1trimogabás koord-inációját az OTSH látja el'

Maneken a páston

Bud.apest nemzebközi juníor bajnoksrígán nem ]<erült nagyar_ yiyó_ e női üőr döntőbe.
ngy verÁenfia"a révén közveüve négis"érdetéltex voltunk.a 1eg;oubak küzdelnében. A 19
éiás Chris"bine Fekete neve árufkoáit ]nagyar szárnazásáróI. Á szőke hajú Ifuisztína.magyar
szókincse, bizony, elég szegényes; szinte mind-en szór- amít'ismer, a-konyha.v11"gib9+-_,
való. Á íranciaörszásí-Níce'váiosából érkezett Bud'apestrer és örömme1 váflalkozotb rövíd
beszélgetésre éLetérőL és a vívásról.

_ Gverekkoromban növéreímet kisérüem a vivóversenyekre, és ekkor betszetb meg a
sportáB. íiZá"J"_"oliárn, amikor tőrt vettem a kezembe. -Jelenleg már csak én versenyzem';
rnind" a-harom nővérem férjhez ment, befejezte a sporbo1ást.

- Ha5yornány a csafádban a vivás?
_ Sz'ü]ej_rn nem fog]-alkoztak ezzel a sportággal, de a hat tesbvérem közii]- négyen

hosszabb-rövid.ebb Íde1g vivtak.
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vÍVo HÍRADÓ

- Miü szeret a vivásban a Iegjobban?

- Szavakka1 nehezen tudnám megíogalmazní. Ta]-án az ízgal-máért szeretem, azért' hogy
néhanv píllanat alatt rengebeg mind.en börténheb. Azt mond.ják, heves a vérmérsékletem,
s erré á viv'ás kitünő fevezető.

- Mive]- fog1a1kozik a ma6áné1etében?

- Most végzem a ginnázium negyed"ik osztályát' irod.a}om bagozaton.

- Hogyan sikerül összeegyezbebrrie a tanulást a vivássa]?

- Éppen a vivás níatt irabkr.,ztam át ]-evelező tagozatra. lgaz, igy nehezebb egy
kicsib a tánu]-ás, d.e most a magam ura vagyok' a nekem legroegfelelőbben tud"om beosztani
az időmet.

- Tovább tanu1 az órebtségi ubán?

- Egve1őre nem. Szabad"időmbenminb maneken dolgozon' s ezzel Szeretnék fo91alkoz-
ni később hivatasszerüen is. lefa_t.ábbis anj.g fiatal vagyok és állitólag csinos...

- Hogyan alakuf egy napja?
' - Szeretek korán kefn_i. A reggeij- után egy kiadós futás vár rám. Ebéd után

banulok, majrl megyek a vivóterembe. Á-z ott e]_tölbötü két óra után a bábyárnna1 rnég
erősitek, és ezzel már vége is a napnak.

_ Szórakozás?

- Nekem a sporb jelenbi a szőTakozásb' teljosen betö1tí az életenet. Edzés után
a testvéreimmel és a barátommaI összajöviink' beszéIgetünkl jóL érezzük magunkat.

- Házasság?

- Ilyesni egye]őre nen jár.a íejemben. Mosb mindenné]- fontosabb a vivás...

- Mi voft az ed"d'igí Iegnagyo'bb síkere?

- Most vagyok először vá]-ogabott' és kü1önös öröm, hogy éppen Budapesten. Szere-
peltem nár több nemzetkőzi versenyen is: Genfben első lettem, Baselben rn'ásodik, Bernben
pedig harmadjk. Ugy érzem, mosb kezd.ek belejönni. Itt a nézőtéren izgu1 érbem három
unokabátyán' szereÜnék nekik ís örömet szeTezn:.

Á rendkivü1 csinos Krj_szbina végül csak egy győzeImet szerzett a d.öntőben' és
hatcdík 1ett. Az uüolsó csörtéje utéul a föld.ön ülve keservesen zokogoÜt. Bizonyára
másképpen képze1te az első válogatobtságát, De azért az eredményhird.etéskor Ielkesen
megbapsofták az unokafívérek, amikor átvette az enléklapot és a virágot...

Bod.a 1}d'ikó

Javaslat egT ifjúsági csapatbajnoki rendszer kíépítésére
Sporbásunk.m4r r'égóta küzd egy rendkivüli prob1émáva1, ame_Ly a versenyrendszerhiányos, mond}ratnánk elavu]t feJ_épiüéseből adódik. Kétségteien, hbgy a szaká'a avabottnüve1óí, a mesterek, a lehető legkevesebbet foglalkoznak-ezze:-'a téÍnával, s nen is első_

sorban épibő je1legge1 bÍrálják, csupán he1yenkénb e]_marasztaJ-ják, d'e megváItozbatásá-ra m1nd' a.Pai napig nem történt érd.emi megnczdulás. Ezt a híányosságot szer'etné kissémegreformáIni' majd az Ídők foIyalán az e5ész versenyrendszerÜ-új aÍapokra hclyeznJ_ eza javasIat1 ame1y a3n9F e11enó::,;, hogy konkréb javaslát, e1sősorbán vitainaitó" 3e]-1egü,d.e a jövőre nézve befáthatatlan üávlatokat nyit meg versenyrendszei'iirr'k átafakibáéában.

. .A sporbísko1ás korú versenyzők ,/de nem kizáró}ag_ a_sportískoJ.ásak/ rendszeres,
egész éven át törtérrő versenyszerü fogla1kozbatására próuár ésy - úgy vélem - reáliskeretet adai.

Á kíind.ulásí a]9r9t elsősorban a Iabdajátékoknál jó1 kiatakult bajnokí rendszern;rujtotba' _!áT u varíácíós Iehetőség ebben a-ténában úgyszólván kineritÉebetlen. EgyéLisportágról lévén szó-, e1őljáróban !émi.pr_ogagand-át ke1]_" csinální a csapatversenyek""me]-1ett. Jelen esetben nem üud"ok ''egyénib-b'' egyéni sportágra hívatkoz_ni ruint á súIy-eme1és, amelyben egy rendkivü]_ kífinornült csapatEájnoki_rendézer ntiköd.ik. Nem ke]-1 a "
sporübal foglalkozó}mak kij]-önösebben ecsetefni,micéoda varázsa van a csapatküzdelmeknek,a kou'roly e1őrelépés _csak J_gy lehebséges. Á továbbj-akban, roeneb közbenr'rna;d' utalok 

''éáaz álbalam javasolb bajnokság egyéb, kézzel foghaüó eIőnyeire ís.
t5



Á bajnokság lebonyolítása; &1o-12 csapat részvéteIéveI' 64u-r.isszavágó alapon'
tavaszi, őszí forduIóva]-.
Egy a1ká1omma]- mindig a pályaváfasztó fogadna egy másik csapatot'- !e4át egy i4ő_ben 4_!
vágy 6 helyen bonyclódna a íerseny. Áz érdekelt csapabokab az első évben aa MVSz je-
löIné ki, -rnajd a-továbbíakban oszbályozó versenyeken keriiIne fe1 a két k1eső helyébe a
két bekerü1ő csapab. Á továbbiakban esetfeg e1képzelhető lenrre eg'y násod1k rtvona]-beJ-i'l
bajnokság. Hat főbőI á11 eg:y csapat, 14 - 18 éves korú versenyzőkkeI. Az éfvonalbefí
egyesüIetek ternészebeserr n1nd" a negy fegyvernenben índulhatnának' kisebb egyes'tüebek
csák egyben - kebbőben" /Az nger pl. kardban.../ Á 1ebonyo1íbás nem ütközik nehézségek_
be, méib szonbat;on az esbi órákban meg feheb rendezni. Ez, üerroészetesgn, nem kötelező'1
igy szonbaüon r].éli vagy d.é}uüáni ind'u}ássa]_ az esti verseny elérhető. Evenüe legrosszabb
esétben, , _ 4 a]_kalornma] kef]ene szombaton regge1 índulnia, egy_egy csapaünak, amj. az
isko]_ai kikér.és szenpontjából nem számobtevő.

Á verseny egy páston folyik, tetrát nem szébeső, id.őtartama: maxj_nálisan J - 1,5óra, vagyis véáis élÍezhető. Vesztetb állásban is jeIenbós a bovábbíakra nézve az
asszÓarány. A hab negfelelő szintü vívó előteremtése részÍnb terheü ró a szakosztályra,
de a tönegesites elelgedhetetlen e]őfefbetele. KéqyszeritÍ a versenyzőket az álland'ó
munkér.ra, híszen mjrrdenkinek tehetősége van_'arra' hogy bekerüljön a csapatbal s ez di-
csősé6. lehetőségeb nyújt a közönség szervézésére, s az ídősebb v:ivók egyúttal magyará_
zattaI szolgá1hatnak a pástokon foIyó eseményeből, s ezt a szakosztá1yok jóelőre bekínt-
sék szivii6yíikrrek. Á szakosziályok rá vannak kényszeríbve a rendszeres és nem kampány_
szerr-i u;ánpótlás-neve1ésre, nerb a kiöregedők heIyébe 'nindig újakat kel1 állitani. A
csapaL;verseny összekovácsolja a közösségeb, a rendszeres versenyek álIandó reflektor_
Íen;7oe alJ"í' já'k ÍÍjúsásí vivóinkaL" Ez a versenyrendszer egy csapatra kívetÍtve 

' _durva
ka].jrr-rlacíÓ alapjá:r, évi 6 - Booo tr't-ot /L2 csapat esetén/ ró a szakosztályra. /Bwda=
pestieknél jóval kevesebbet./

A bajnokság kiírásánál figyelembe kel1 venni , hogy az ne ütközzön 1I. - II].
oszL:;lyu veT'sennyef, legyen meg a csapaboknak a joga, közös megegyezés aIapján' eseü_
leges időponu-r'á1loztaÜásókra. Egy verseryző e1y Ídényben csak egy csapatban vehessen
'részt ' vagy tőr' vagy kard, vagy párbajtőrben' eset]-e8 egyszer válthasson, d'e vissza
má_r. abban az id'ényben nen mehet. Elengedhetetlenü1 szÍikséges ezenkívül mínden csapatnál
eg;,r indulasí minímum megkövetelése. /PL"z mi-nimr:m B benevezebb versenyző, legalább 2
fő harmadoszbáIvű, egy fő másodosztáLyn./

Az áftalam javasolt rendszer teháb egészen új alapokra he1yezné a 14 _ 18 éves
versenyzőink fogláIkcztatását, valaminb nagy Lávlabokaü nyitaa az elkövebkezend.őkben
a juníór', najd. a fetnőbü verstn'yrendszer átdolgozására is. Ádjunk rangob éppen ezétb
bej'ndulása esetén erirre]< a bajnoki Tendszelnek azzal Ís' hogy egy-eg:y rangadó lebonyo-
Iításához főbiróknak éivonalbeli vivóinkab kérjiik fel, és az egész bajnokság védnöke1
volü o1-irpiaí és .riIá8bajnokaink 1egyenek. Adjon ezenkivi.iJ- az MV$Z ís me6fe1e1ő tráno-
gatást, s próbáljunk néhá:ry konoly bíszteletd.i; e1őtererntéséve1 ís hozzáiÉtulní a sí-
keres lebonyolit áshoz 

"

Javas1atom - minb e1őtjáróban emIitebiem - elsősorban vítaindibó jellegü' rend-
kivü]. rcjvítl }ratárid"őr'ei készült, ezérb nen is meríti ki a tónáb roegfeIeIő al.apossággal.
Meggyőződésem azonban' hogy jó' s bevezetése esetén hatalmas 1épést jelenthet az után-
póÜlás-nevelés berén' jfj'G""",|:áyi János
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MÁJUS HAVI versenynaptár

}. Országos fe]nőtt Cs.B.
ÍI .o.
II .o.
II .o.
TTI. o.

5. orszá8os felnőbt egy.bajn.
6. Országos fe1n.egy.bajn.
/. Országos feIn. Cs.B.

7-8. JEAMY kupa
B. Országos feln.Cs.B.

1I .o.
II. o.
III. o.
1I1. o.
TIT . o.
IV. o.
MÁRZT kupa
országos serd"ü]ő egy.bajn.
Országos serdüfő egy.bajn.
I.o. /Tusnády e.v./
IT.o.

12.
1L

1tr

ffí tőr
női tőr
ptőr
ffi bőr
karC
ptőr
kard
pbőr
női tőr
kard
püőr
kard
ffi bőr
nőí bőr
kard
rLői től
kard. csap.
kar,1
ffi-női tőr
kard
kard
ffi-bőr
ptőr
ffí-nőí bőr
női tőr
ptőr
ptőr*-kard
puor
nol- tor
ffi tőr
kard
11]- Üor
női tőr
karrl
ptőr
ffi-női bőr
ffi-tőr
ptőr-kard'
ffi tőr
női tőr
*i-,{'.

kard
ffi tőr
női tőr
női tőr
nőí tőr

Bud apest
Nagykanizsa
Mísko1c
Tatabátrya
Miskol-c
Bud.apes t
Budapesü
Bud-apes t
Párizs
Budapesü
P*9qps;t
Godo.L-Lo
Gyula
Bud ap es t
Veszprém
Sz eged.

Pad.ova
Budape s t
Bud apest
Sopron
Eger
Budapes b
Bud.apes t
Budapest
Como
Poitiers
Budapesü
Budapesb
Budapest
Bud apes ü
Nagykanizsa
Szolnok
Széke sfehérvár
Sárospabak
ZsaIIy
Budapest
Bologna
Bud.apest
ludap est
Ozd"
Miskofc
Miskolo
Sa1gó tarj án
0rosháza
VéLrpa1ota
0rosháza

MVSZ
MÁv NTE
DVTK
TBSC
DVTK

MVSZ

MVSZ

MVSZ

MVSZ
0sc
GEAC
V.Sportfelfuy.
Csepel
BVTC
Sz .Po bás

MVSZ

MVSZ
Győr n TSH
Heves rn TSH
MTK.VM
BVSC
MVSZ

MVSZ
MTK-VM
U. Dózs a
Csepel
Zal-a n TSH
Szolnok n TSH
Á1ba Regía
Spataki TK.

BVSZ

BVSZ
DTIAN

OKSE
DVTK
DVTK
SKSE
V.Sportfe1ügy.
V. Bányász
V.Sporbfe1fuy.

II1. o.
IV. o.

21. Orszá8os ifj.egy.bajn.
2L-22. Ezüst bőr

MABTEI Kupa
22. orszá.6os ifjúságí egy.bajn.

f.o.
II .o.
II. o.
TT. o.
II1. o.
IV. o.
IV. o.

24. Négy nemzeb csapatverseny
28. Junior Bud.apest-lmpa

28-29. Gíovannini
29. Junior Bud,apest-kupa

T.o.
T. o.
T.o.,/Feiszabadu1ásÍ K.,/
I.o. /Yár_kupa,/
lTI . o.
lIT . o.
1II. o.
J_V.O.


