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Az OTSH elnökének utasitására uj mj-nősitésí rendszer lép é]_ette L9?8. r. L-tőI.

lz utasl-Lásl; az októberi. OTSH köz]_öny teljes terjed.e1mében köz]_i.

Most röwid'itwe köz1öm az ús mi-rrősitésí rerrdszer J_ényegesebb pontjait:ttA sporto-

lók minősitésérőL, az előart követe1mények, j-J-letwe színtek teljesitése a1apján kii]Lönbö-

ző osztáLyokba soro]-ásárőL az a1ábbiaf<ban rendelkezem:

L. Az i.gazoat sportoJ_ó /továvarexban: sportoLő/ a sportágakban megá1lapitott }:ö-

veteJ_mények va6:y szÍrrtek teJ-jesítése esetén osztáLy-mj::rősitést szerezktet.

2. Mirrősitóst csak az a sportoló érhet eJ-, a^kj. a sportágban moghatározott köve-
te1ményeket wagy szj_rrteket az ad,ott sportág 'b:azai-, i]-]-etve rtemzetkőzi versen}'naptárában

szerepJ-ő versenyerr vag.y mérkőzésen érte e]_.

J . Egyéni sportágakban megszer ezl:rető mi::Lősj.tések :

a. / :nemzetkiózj' osztályú sporto1ó
' T. osztáayú' sportoJ_ó

TT. osztá].jrú sporto1ó

ITT.osztáLyú sporto]-ó

Itt. osztáIyú sportoJ-ó

b. / 1-:r:anyjeJ_wényes i.fjúságí sportoJ-ó

Ezüst je1wényes if júsá6i sportoJ-ó

BronzjeJ_wényes if júságJ. sporto1ó

4. A minősitések követe1ményei és szi:rtJei:

a./ A nemzetközi osztáayű sportoJ-ó mjnősítés szerzésének követe1ményeit és szí-rrt-
jeit az utasítás meJ-]_ék]-eténék ilAil fejezete ta1.ta]-:mazza.

b./ n'z I.'rI.'III.' TV. osztá1yrí, továttá az aralty-, ezüst- és bronzjelwényes

ífjúsáei sportoJ-ó mj.rrősitések megszerzésének követeJ_ményeit és szirrtjeit az utasitás me1-

]-ékJ.etének ttBtt fojezete tartalna.zza.
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!. A nínősitések jówáha6yása:

a./ a nemzetközj- osztéLJ.yú sportoló mínősitését az orszá6os sportági szalc-

szövetség jav'as]-ata al-apján az OTSH sportágak főosztáLya haryJa jówá; az or:szá'gos spoirt-

áei szalcszöwetsé5 a kijwete]-mény' i1J-etve szint teJ-jesitésérőI kötel€s az azt köwető Jo

napon be]-ül az OTSH Sportágak főoszt&Lyát értesitenj.;

b./ az I. osztáJ_yú és aranyje1vényes ifjúsáe;i sportolók mírrősitését az or-

szágos sportági szakszöwetség hag:yja jőwá; az országos sportá5i sza"kszövetsó5ek éwent<ónt

- a versenyjeg:yzőkön]rvek al-apján - a versenyidén befejezése után, de J-e6később 3anuár r5_

ig jóvá}taryják és nyiJ-wánosságra lrczzák az T. osztá1yú' va1amint az ararryjeJ-wényes ifjú-

sági minősitést e1ért sportoJ.ók néll'jegyzékáti

c./ az }TSH sportágal< főosztáLya az otszágos sportá6í szakszöwetségek érte-

sitése, wal-amint néwjegyzéke a1apjánr összeá]-1ítja és kiadja a nemzetközi' osztáLyú, az T.

osztáLyú' és az ararryjo-lvényes ífjúsá6i mi_rrősitést e]-ért sportolók nétjegyzékét.

d./ a II.' IrI., és rV. osztáLytt', továbbá az ezűst- és bronzjo]-vényes íf-
jrrsági sporto1ó mirrősitését a fővár.osi, meryei testneve]-ésí és sporthiwatal- sportágí sza-i

szövetsége hagyja jówá;

6. A mínősités me6erősj_tése:

a./ a ngmzgtközj- osztáLyú' sportoJ-ó mlrrősités követeJ-ményét wary szJntJét a teJ--

jesitéstől szárnitott 2 éven beJ-ül, a többi osztáLy esetében az eJőirt követel-ményt wa6y

szintet év'enbe ke1J- te1jesitení;

b./ na a minősitett sp<rrtoló rr.em teJ-Jesíti a nrinősítésének megerősitéséhez

sziikséges szintet v'ary követeJ-ményt, e6g7e1 a1acsonyabb osztál_yba keJ-J- vigszanninősíterri;

c./ az országos sportá6í szakszövetségek és a budapesti, megyeí sporthívaia_

J_ok névjeg'yzékeiben fe1 ke]-J- tiirrtetní azon sportoJ-ók neveit' akík nem érték eL az osztáLy-

nősitésükr1ek me6:fele]-ő eredményt és ezért egy osztáJ-J"yal. visszamlrrősítendők.

f. A rninősitett sportoJ-ó az adott év'ben csak az e]-ért rnirrősitósének rnegfeJ-eJ.ő,

v'agy errnéJ_ riragasabb oszLáLyú' versenyeken i_nduJ-}rat.

1]-. Ázokbarr a sportágakbanr, amelyekben m:irrősítési kötelezettsé6 wan, a sportoló

csak al<kor' rendelkeziJ< versenyzésí en8edé]-1ye]-, ha az adott évre érvényes mínősitésí be-
jegyzés szorepe]- a sportegyesü1eti tagsági ttinyvéuen. Ámennyiben a spontoló egyik minő_

sitésí osztály szi:rtjét s va€! követelményét sem telJesítette, akkor a mlrrősítési rovatokba

a következőket ke]-J- bejegyezní:

- a sportág megjeJ-ö1ése,

- |'mínősitést nem szer.zett|| bejeg-7zést,

- az érwér:yesség éwét /a színt és köwetelnrény nem teljeoitését követő éwet kel].

érwényessógkónt mee jej-öJ-ni.,/

- hítelesltés /al.áirás és sporte6-7estt1et bélyeezőle./
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t4. Ez az :utasi-tás 1-9?8. jartuár bó a. napjával- 1ép hatályba, eg.yidejuLeg a LL/
1-974. /oTsH.K.5/ OTSH számú utasitás a sportolók mjnősitési szatlályzatárőL és arrnak me1-

1ék1ete, wa].amírrt az MTS ország'os E].nökségének I88/Lg72, sz. batározatá:;terk mellélrlete
a sporto1ók minősj.tésérrek sziÍLt'- és kijwete]_mény rendszerérőL hatáJ_]njlat v'esztiJ<.

15. A sportoJ_ók-at L9?8. jarrrrár ]n6'L-tőJ" már a: jelen utasitás Á' í11 . B

meJ.1ék1etében megtratározott szintek és követeJ-mények

al_ap járr ke]_]- mínősíteni-

Á nemzetközi- osztáayú sportoJ_ó minősi-tóséné]- e]_ső r'zben az L976. év'i olj_mpiai Játékokon
va]_amirrt az L977 évben e1ért ered.ményeket' az I, osztáLyit és az al_acsonyabb osztá11ú

minősitésekné1- az 1977. éwj- teljesitéseket keJ.1 figyelembe verrrri.

Dr. Beck]. Sfurdor s.k.
eLlaJilti-tká]., a.z oTSH elnöketl

A me].l-ékJ.et

Nemzetközí o sztáLy7 sportoJ-ó mi_rrő sitésének pontért ék t,ebJ'ázata

I. rT. TII. TV. V. VI. VrI. VITI,
oJ-j.mpíaí Játékok ]-oo 80 ?o 50 4o 30 20 10
VíJ-ágba jnokság 70 50 4o 30 20 ]-o

ÍAn kat.rl.közí wers.

/+TBv/ 28 20 1_6 L2 B ,t+

orsz.fe.1n.e6yéni bajn. L4 ]-o B 6 4 2

llBll kat.n]aözi wers.

/+afj.jr:n.vB-EB/ Z 5 4 3 z J_

A pontszerzés szabáLyai+:

1. A sporto]-ónak a misősi:tés me8szerzésé}rez egxr naptárí éwen be1ü]- /o pontot ke1]- szerez_
níe.

2. A megszetzett minősités 2 éwíg érwényes és a sporto].ónak 2 éwen be1ü1 ke1l megerősíte-
nie, Ürya:rakkor a sportoJ-ónak éwente az T.. osztályú nrí_rrősitést ís me6 ke]-l szer.eznie.
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B me]-J-éklot

I. oszTÁLYU sPoRToLÓ

].ehet az, aki- egy naptár-í éw a]-att a osato1t t&bJ.azat szerírrt a verserl)rnaptárban sz€rep_

J-ő mirrősitő wersenyeken /két fe]rrőtt táJékoztató, Nenzetközí Brrdapest Bajnokság, otszágos

fe]Írőtt e6:yéni bajnokság, ].o-L3 I.o. rni-rrősítő verseny, I5-2o rI. o. minősítő wersenyen /
J-J pontot szer:ez, meJ-ybőJ- J-eaal.ább 2 pontot a szövetség áJ-ta!. óvente me6tratározott hazaí
temzetközz' versenyen' i1]-etwe a fe]:rőtt tájékoztató wersenyeken, iJ-J-etve az országos fe]--

nőtt eef,réni bajnoksá5on keJ-J- teJ-jesiteni.

IT. oszTÁLYÜ sPoRToLó

J.e}re-t az, aki a csato1t tábJ:ázatban elért mírrősitésü szintet te!-Jesiji. /T őrwiwá"saarr osak

akkor, tra a IT. o. versenyt v'égig' a IT1. o. versenyt a középdöntőtőJ- ví11anyfeayv'erre]-,

ta]-álat jeJ-ző gép előtt wívták,/

IIÍ. oSZTÁLYU sPoRToLó

1ehet az, aki a tábl.ázatban e]-őirt követelményszfuttet telJerití. /L T-{. o. tőrrrers€nyeket

szátaz fé6lrv'erre]- keJ-J- wiwni. /
Iv. oSzT.i(Lw sPoRToLó

lehot az, a)<i a képesítő vízsgán nre6fe1e1t. A képesítő wízagák rendezését a meryei /au;da-

pest1r/ Testnewelésí és Sporthilratat.ok Víwó Szakszöwetségei eseterrként irJárc ki és rende_

ziJs rne6 a Maryar Viwó Szövetsé6 á1ta1 írásban kíadott és az adott íd6sza1rra érvényes i-
ránye1wek a!-apján. Á képesités al-só kortratára betöJ.tött L2 év, de 14 év al-att versenyerr

csalr saját korcsoportba.rr lehet indrr]ni. Ezek a versenyek azonbarr ngrr mirrős1tenek. P1.spont_

isko].ák TI. 6vfoJ-yamának versértyei. /L2-L3 évesek tészére./ A képesl.tő vízsgáróJ- legyz6-
kön)rvét ke]-1 fe.lvenni, meJ-yet a vizsgabLzottsá'g eJ:röke }rite]-esit. Brrek al-apján vezeti be

a versenyző sporteryesü]-etí tagságí könyrébe a meryeí /tudapestí/ Testnewe]-ési és Sport_

trivatal. Vív'ó Szakszőwetsége a rV. o. rnírrősitést

ARANYJDLVó}IrES IFJUSÁGI sPoRToIó

letret az, akí II. oszt$ní minősitést lzerez.
EzÜsTJELuÓNrEs rFJI'sÁGI sPoRToIó

]-etret az, akí TIT. osztáJ-yrí rrirrősitést szerez.
BRoNzJELvÉrfrEs IFJuSÁGI sPoRToIó

l.ehet az, aki. rV. osztályli minősítést lzelr.ez.
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pcyÉB RplcooucpzÉsptt :

]_. Mj_rrősítést csak o]-yan vorserryen J.ehet szerezni, ame1y a hazai verseny-

naptárban szerepeJ., wersenykíír.ását az j-1,Let6kes szakszöwetség jőváhagyta, ame1yen triva-

ta1osan kilíüldijtt szöwetségi képvj.se1ő mtiködjJc; és ame1yen J-ega]_ább 24 versenyző induJ_t,

akik közüJ. ]_eaa1ább ]-o a wersenykiírás szerjrrtí oszt|LybeJ-i rnj_rrősitésse1 rendeL7<ezik,

2. Lz a vorserry' ame1yen a 24 fő i.ndu1óbó]- nj-rrcs me8 a kőwete.lményekben e1ő-

írt 10 fő kiirás szerintí mínősítésü ver.setlyző, al.acsonyabb osztáLyú wersen;rnek mirrősü]_

úg'y, }ro6:y J- fő magasabb osztályú wersenyző 2 fő aLacsonyabb osztáIyinak számit. P1. }ra

egy ÍI. o. versenyen índu]_ 6It. o., L2 ITI. o., L2 TV. o. versertyző, akkor éz a verseny

ugy tekírrtendő, mirrt e8:r o]-yan ITI. o. verserry' me]-yen 6x2+L2 - 24 fő T1I. o. versenyző

indul-t. /

' 3. A versen1maptárban szerepJ-ő bajnoki rend'szerben J-ebonyoJ-itott eg:yéb ver-

senyek /wid'ék bajnokságok, főísko1aí bajnokságok, juÍj.íor' ifjúságí, serdü]_ő me6'yei, terü-

1etí, országos bajnoksáeok/ wersenyszámaiíak mirrősitése - ]-e6al.ább 24 iÍLd'u3.ő esetén

az irr'drr].ók mirrősítésétőL fúsT. /PJ-, a felnőtt widék bajnokság női számaz indu]- 6 fő l,o.,

L5 f6 rI. o. 
' 

L2 fő fII. o. versertyző. Ury tekintendő, mj:rt e6y II. o. versony1 27 f6 in.

duJ-.őwa1'. /

4. A wersenyek mirrősítő jel1egét a verseny főbíráL a verseny kezdetekor á1-

lapítják meg, azt kíhirdetiJ<r S d wersenyjegyzőkönyberr trívatal.os záraó'él<kétrt ttintetik feJ_'

meJ-yet az i]-]-etékes szaJ<szövetség mirrősítő bizottsága utó1ag eL1enőríz.

!. A heJ-yezések e]-d'öntése a FIE szabá1yok szerjrrt történí}' /csal< az eLs6

heJ_yért wan 1ro]-tversény' csak e6y j.zben. Azorros győzelem esetén az adott és tapott ta1-á-

]-atok közötti különbség dönt. /l aant'ó Létszáma 6, 8 wary 9 fő Lelrct.

6. A werseny főbírája a döntőben eJ.ért eredményt a versgnyző sporteryesü]-e-

tí könyvébe bewezetni köte]-es. Az új minősités me9szérzése után a spo]ltoló eryesüJ-ete a J-eg-

rövidebb ídőn be]-ü]- vezasse be az új nrinősitést az i]-]-etékes wiwó szakszöwetségge]- a versenJ

ző sportegyesületí tagsá6í kön1rvébe. A versenyeken csak képesített versenyzők índrrltratnak.

A rrínősités jówáharyása, bejeryzése, íJ-Letwe a megtartott wersenyek nyi.J.vántartása végett

a verserryj egyzőkórty:voket az iJ.]-etékes szövetségnek, a wersenyjeryzőkönywl. kiwonatot pedig

a Maglrar Vívó Szöwetsó6nek a rendazők a wersenyt köwető lréten kötelesek me6küJ-d.ení.
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]TT. 28
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13-r-6 10
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27 15

24 L2

2a 10

199
L78
146
146
104
104
82
4

t

L27
95
?4
63
52
4L
3 TI,

2 ÍÍ.
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II.

III.

III.

III.

III.

ITT.

ITI.

ITÍ.

A kimutatásban kü1ön fe1 nem sorolt ttazaL nemzetközj' wersenyek pontozása úry történík'nürt

az L. o. m]_nos]-to wersenyoké, atroJ- a küJ.fö]-d'j- versenyzők Í. osztáLyú' mínősitésü índu1óként

számita:rak

r,t tsv
f,EÁ*# ]i
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1Í!T*
"t L:
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VERSENYROL VERSENYRE
A Szol.rrok me511ei Víwó' Szövetsée L9??. ÍX. 25-én ÍI. oszt,áLyú nőí tőrwersenyt ren-

dezett' arnelyen 6! wersenyző indwJ-t, közijttitk 35 IT. osztáLyú. A wersen;i. végeredménye: 1.
Papp Ándrea /r<sx/r 2. Sonrogyi ílwa /st<sn/, J. Ilorti orna /Csepel/,4. Simkó Ríta /BvsC/'
5. Diká'cz Árarrka /rlc/, 6. Márkus Zsuzsa /ovr:t</, |. Sátori ottília /csepet/, 8. oeák sá-
ra /Szentes/, 9. Na6y Mária /ovrx/.

Áz Ujpestí D6zsa L977. x. 2-án ÍT. oszt,elyú nőL tőrversenyt rend'ezett, me1yon

52 indu]-ó woJ-t' közöttíik 26 T.. osztáIyú war.sertyző. A wégeredményz L. IIajzer Judít /U. Dő-
zsa/, 2.Twschálr Katal.Ín /ap. Honvéd/, 3. Hordós Kata]_i_rr /sse/, k. sutka Ágne" /asa/, 5.
NágeJ-.Kata]-jrr /nst/r 6. Ha]-mosi Jú1ia ,/Csepe]./, l. Nánási Mária /ssx,/r 8. Sa11ay Györ6'yi
/osc/, !. Kisze:. Ída /U. D6zsa/.

Á Bp. IIonwéd a977. x.9_i rI. osztáLyú női- tőrverseny6n 56 iÍrdu]-ó voJ-t, akiJ< kö_
znl 35 II. osztáLyú, mírrősítésse1 rende]-kezett. Á wégeredlrény: 1. Tokár Ágoes /vrcx-vu/, z.
}Iorváttr Aiedrea /CsepeL/, J. ZábonyL Csilla /v. nőzsa/, 4. Ferenczy Emese /Bp. ;61or1véd/, 5.
Rusvai Márta /svsc/r 6. sátorí otti]-ía ,/csepe:-/r 7. siJnkó Ríta /Bvsc/, 8. Kova,l-ik Mariarrrr

/vasas/, ). Ka:rrár Zsuzsa /osc/.
A Szegedí Postás L9?7. X. ]-6-í II. osztáLyú' kardversenyén 37 wersenyző közijtt

32 ÍT. osztáIyú wivó wett részt. A wég:ered'mény: 1. Kas Géza /vasas/, 2. Istwán MiJclós /Va-
sas/, 3. Szí1á55rí Zsolt /bÍF)Dosz/r 4. Ujvárí Á-paa /vasas,/, !. Kova.J-trcovíts rstwán /E;ger/,
6. Szatmá*a Tamás ,/vasas/, ?. a\lsz ottő /sz. Postás/, 8. Yarró oszkár ,/sz. Yostás/, 9.
o1aj Györry /ot<st/.

Vas meryeí Víwó Szöwetsée L9??. X. 16-án II. osztá]-yú férfi tőrwersenyt rende_
zett, melye'a 56 wersenyző írr.duJ-t, közöttiik 37 Ír. osztáLyú' wiwó. Á végeredmény: L.'llácz
Gyiirgy /np. nonwéd/, 2. Bago].y 3nr.g /Á]-ba Regia/, 3. dr:.. Puskás Tbmás /]Fra]:aaás YsE/, 4.
laky Tbmás /ap. IJo'avéd/, 5. Ilajdú Lajos /nvsc/r 6. Sze]-eí Tstwán ,/Szol:tok/r 7. Rösslgr rst_
ván /ltaa P.".gía/, 8.. Tal<ács Istwán /na].aaás vsD/, 9. Bedy Csaba /z. nőzsa/.

I\EMZETKOZI JUI\IOR KARDVERSEIYY
LÁNoÜT L977, Íx. ]-o-1]-.

A }raryományos szeptemberi kardwersenyen NDK-beJ-i, bo!-gár, maryar és J-enryeJ-
junior wersenyzők wettek részt. Csapaturr.trc Ríba !'er:enc, Brrjdosó Tmre' Bonk Gábor, Fehér Gá-
bor, Ctrikán Gábor összetételben utazott kí. Edző Szepesí Lá.szLő wolt.

Á lo-ón rendezgtt kardcsapatverserryen 10 osapat irrdu]-t J csoportbaÍI, az I_rTI.
helyént a csoportok első }relyezettjeí víwtalr. Eredménye5rrk: Maryarorsz66 - Rzeszor p:J-

/RLaa, Berrk J-J, Brrjdosó 2' chiJ.áÍr L gy6ze1lem./ l4agyarorszáe _ utaazíeny 9:b /nita, nu3_
dosó 3_3l Felrér 2, Berrk L ey./ Maryarország - Sosnoriec 9 z4 /Fttaa l+, Buj'dosó, F:e:né;. 2.'2,



vÍVÓ HÍRADÓ
Berr.lc 1 gy./ uagyarprszá€ - LengyeJ.ország Jr:rrior wáloga'tott 9z4 /lld.'ba b, au5aosó, Fetrér

2-2, Berf,< L ev./ Csapatrrrrk iry ís rr'egszetezte az eLső heJ-yet a J-engyé]- Jurrior wálogatott

és Sosnowiec e]-őtt.

A ]-1_én rendezett egyéní v€rserryorr 59 versenyző l:rldltirt. Versenyző5rrk ere.rnényei

az űmérkőzések során:

T. fordu]-ó .II. fordu.1ó IIT. fordu].ó

Riba Ferenc 4 ey. o v. 4 ey. 1 v. 5 ay. o v. TábJ-ára kerü]-t'

Bujdosó Tmre 4 ey. o v. 5 €y. o v. 4 ey. 1 v. -il-
Fehér Gábor 3 sy. 1 v. 3 Ey. 2 v. 3 ay. 2 v. _tr-

Berrk Gábor 3 sy. 1 v. 3 gv. 2 w. 2 gy. 3 w- kl-esett

chíkán Gábor 3 sy. 1 v. 3 €r. 2 {. o gy. 5 v. -n-
A rarrg]-ista L-2. heJ-yére kíemelt Ríba Brock /tDK-beLL/, Baron /tengye]-/, swj-

dösó pedig Fabir:owski és GrobeJ-rry /l.elgyet/ Legy6zéséye1 eryeneságon kerü]-t a döntőbe. !'e_

trér e6xreneságon Kostrzerra /J.engyeJ/ e1J-eni weresége rrtán a wíggszá6on gyízőtt Va.ncew /uot-
gáy' el1on, de utána kiJ<apott Ba:rontól, így a 9-12. he]-yer: wégzett.

A döntőben két wersenyzőrlk net tudta meg:ísmételnL eL6ző napi Jó teljesítnrényót,

Lgy az 5-6. helyen véEezt€k.

Végeredrnény: ].. Baron /LengyeJ- jun. váL./ 4 gyíze.lom, 2. Koniusz /Sosnowiec/ 3,

J. Kostrzewa /ler.gyel jr:rríor váL./ 31 4, Czwwaj /]-engyel lun.váL./ 3, 5. R1ba Ferenc L,

6. nu;dosó Inre ]-.

VIDA J.iíNos csapatwezető utíjelentésébőJ-

[|ART|NBNü0 PÁnBilton uuÍM B$ Ü$APATvün$nNY
PozSoNY' I9?7. Íx. 1o_]-]-.

A kétéwerrként megrendezésre ker{t]-ő hag7ományos versenyerr ez éwben a Csepel csa_

pata képwíselte szineirrket. Lz egyéni wersenyen 42 irrdul-ó wot-t. viJ-J.ányi Zsí6mond és

MiJcJ.ósv'árí Györ€y nem jtrtott eJ- a két körvivásos forduJ-ó és a 16_og wíg:aszágas tábtávar
megrendezett küzdeJ-em döntőjéig.

A dijntő wégeredménye:

II.KopetkaBét.a Csepel x 5 3 2 ,+ 3 4ey.
I.Hotub TcrI b r l+ 4 2 3 Ssy.

TV.SzomowSándor Csepel 5 5 x 5 3 b zey.
VI. Sa]-amonGábor Csepel 5 5 4 x 5 5 1ry.
v. Vanek TÚII 5 5 5 2 x 5 L€y.

A csapatwersenygrr trét csapat índul-t. A CsepeJ- eredményeJ. a kövotkezők wol-tak.A

c soportmérkőzé sekan:

CsepeJ- _ Duk!.a B 9l3 /szomov J, Mi_lcJ-óswári, Kopetka, Sal.amon 2-2 ey./
Csepe]- _ s1awia vs B 9z6/Kopet1r<a b' viJ-1ányi, Szomow 2-2' l{ÍlcJ.ósvári L ev./

I



VÍVÓ HÍRADÓ

CsepeJ- _ vST Bratisz1awa p:J fKopetka, vi11ányi J_J, Szomov 2, Salamorr L gy./

A döntőben:

Csepel _ sJ.avia vs Á 9z3 /Szomow J, Kopetka, MiJ<1óswári, Sá1amon 2-2 gy./

CsepeJ- - Duk]-a A 8:8 fKopetka, vi]-]-ányi )-), Szomov 2, MiJ<l-ósvári L gt./
A csapatversenyt a CSEPDL csapata nyerte.

Német}r Ferenc

csapatwezető jeJ.entésébő1

$Ítln[fl KIIPA JllM0n BüInM ns usnpmvBn$aNt

ZTELONA-GORA, 1977. TX. 22-25.

' A }raryományos verserryf e 25 taeú' kü]-döttséai.in]r utazott LengyeJ-országba. Mív'el a
meg:}riv'ott szovjet és román csapat ]-emondta részwéteJ-ét, í8y a ]-enryeJ. és mag11ar verseny_

zők wiwtak barátságos eryéní és csapatversenyt. Áz eryéniben 60 f6s mezőr:.yök j_rrdu]-tak és

16_í6 körwív'ással-' orrÍrarr wigaszágas eryerres kiesésseJ- vívtak.
rÉnnr rőLBcrÉmr: IIajdú l-a.jos, F.ö]-dváÍl. Tstvárr', Nemes LászLő a 1')-L6 között, Ka-

tona Istwán a 9-L2 közőtt wé6zett. A 1en6ye1 ttházi döntőtt| Barrdach rryerte weret].enü]-.

rÉnn"r q9ncslpAr: LenryeJ-orszáe - Maryarország 8;8 /58,60/

lKomorowski J, I{esoJ-owskí, Pusianolúski 2-2' Ban'd.ac}r 1, i11. Ne-

mes J1 Hajdú' FöJ-dváry 2-2, Katorta L ey./
rőr tőn--pcyÉrr: Éd'er Ríta a másod'iJ< fordu]-óban esett kí. Mónus Trén a 9-12. he-

1yen vé6:zett. A versenyt Í\rsohák Kata]-irr nyerte veret]-enü]- az egy weresé8es Srrtka Ág.les

e1-6tt, míg a lrarmadl} maglrar' Stefanok Gertrúd az ötöd'íL treJ-yen végzett.
trtőt_ tóncs.a'plt: / 3 tas csapatok/

LenryeJ.ország A. _ I,englreJ.ország B 2|5

Lengye1ország A. _ Magyarország JzL
Árólj_lrowska, Dub:r.awska 2_2, Górska J.' i11. Sutka 1, 1\rsc}rák,

Stefanok O-O ey./
Maryarország _ Len6}eJ-ország B 5:b

/s:utka, Mónus 2-2l Ttrsclrák 1' í11. Nogal-, Krzych 2_2, Sieczko
o sv./

Csapatr:rrk a két l.engyeJ- együttes nrö5ött a h.ar.rnad'iJc treJ-yen wégzett.
pÁnn,q.lrón ocyÉacr: BácsíTibor, Zrrborrryálr Zo]-tán és Lelrotay ZoLtán a másodilr for-

du]_óbóL esett ki' mi5 Egedí Á1bert a LJ-L6, Ko1czonay Istwán a )-L2. közőtt végzett. Itt
ís J-engyel döntő wo1t, melyet Jabakowskí b gyízeLenmeJ- nyert meg.

Len8yeJ-orszá'g A' - LentyetonsZág B 12:lt

Maryarország _ LerrgyeJ-ország B 8:8 /6o.6L/

PARBAJTORCSAPAT
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/BacsJ- J, Letrotay, Ztubornyák 2-2, KoJ-czonay J-' i11. Racárowski,

I4roz J-J, l,4r.oz, Í(acznrarek L-a gy./

Len6lre1orszá6 A' _ Matyarorszfu 9z3

/Jabakowski, L1s J-J, Krrasniewskí 2, Strzaaka J., iJ.J-. EgedJ.' Bá-

csí, Le}rotay 1_J-, KoJ-czonay, Zubotnyák o-o gy./

Csapatr:rrJc i5:y a J.enrye1 A csapat mögött a másodi_lr heJ-yen wégzett.

KÁRD EGYÉNI: Bgrrk Gábor a másodiJ< forduJ-óban esett kí, Balatoni Inrre, Fehór Gá_

bof a 9-L2 között wégzett. Á wersenyt Bujdosó Imre nyerte veretlentil, az egy vereséges

Ríba Ferenc előtt.
KÁRDCSAPAT: Lengyé1orszáe - Maryarorszáa LLz5

/Korríusz K. 4l Baron' Kostfzowa 3-3, Koniusz J. 1' i]-1. BrrJdosó 2,

Riba, Bal.atoni, Fetrér L-L gy./

Bárány Á.paa

csapatvezetőí jelentésébő1

BIJ0APIST - Vl[É!( \IÁL08AT0TT lfl [$ $tniliu ü$APATl/[R$[tllY $l0tN0!(0[l

október p-én SzoJ-nokon, a lútv sportcsarnokába.rr kerii].t {mnár ötődször rregrende-

zésre a Budapest_wálogatott - vídék_wá1o6atott ífjúsfuí és serdíll.ő osapatwerseny néryes

csapatokkal..

A Budapest_váJ-ogatott Durkó Ete]-e sporttárs vezetéséwe]- rendben megérkezett a

versen).re. Lz ország szirrte egész teríiJ-etérőJ. összoáL1ított vidékí csapatból- azonban saj-
ná]*osa.rr többén },ríányoztak. Tgy a GBÁC-bó]- Taká.cs és Jánosi nem wettek részt a serdü].ő

kardcsapatban, míután edzójiikJ-ewéJ-ben jeJ-entette be, }rory nem kiwánJa vivóít szergpeJ-_

tetni a wídék wáJ-o6atottJában. Ilelyettíik tarta]-ékok szerepe].tek a csapatbarr. Ug1ril1gsak

saJnáJ-atos, ho6y a DEAC-bó1 Maros Árlaé]-a' a PEÁC-bó1 Róhr Róbert, Szentesről. pedig De_

ák Sára mirrden értesités né]-kítl- táwo1 naradt a versenytől-.

ERED}óNrEK:

Serdü]-ő fiú tőr: Budapest - vídék 12:4

Iléder ,+' Fébián és Sárdi )-J, Szi'Lvási 2, í11. Fekete 2, lÍesz-

ter és PáJ- 1-1' orsáJs o g7.

Serdti]-ő Leány t6rz Btrdapest _ vídék ]-1 :5

GáL r+, Sz6cs1 N{ch J-J' Koncz 1' L1].. Re6ős, ÍászLő 2.22

Kónodi 1' }íarrich o sy.
SerdüLő kard: Brrdapest - Vidék 1]-:5

Io Ába, Szabó k-k, Mllríszl:aí 2, Go]í.os 1' L11. Barrczik 2' Ragó'
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Hí.dasi, Hegmann 1-1 g:;r.

Ifjúsági fiú tőr: Budapest _ vídék 11:5

Nemes 4, Foldvári, Papp 3-3, Szá'sz 1' iJ-]-. Szelei 3, Kovács,

Röss]-er 1-J., Sándor o é:y.

Ifjúsági Leány tőrz Budapest - vidék t1:5

Horti, Kr:na, Szőcs 3-3l Petre 2, LLL. Torják 3; Sípos 2,

Márkus, V1J-trick o_o 6:y.

Ifjúságí párta3tőr: Budapest - vídék 10:6

Ko1czonay, SzéLes )-J, Zwborrr1ák, F1esctr 2-2, íLL. Farkas

J, líárnagy 2, orosz 1, Árkowics o t!r.
Ifjúsági kard: Budapest _ vídék 9:7

Veréb 31 Fi.ir, BatízL, Ujwári 2-2, iLL. Kovalkowics, FiedJ-er J-J,
Soós L' Ürai o ry.

. A verserry során kíemeakedően v'iv'ottabudapestí csapatból: Abai, Szabő, GáL, Hé-

der és Nemes, a vidókí csapatbó]-: sze]-gi, Kovalkowics, FiedJ.er, Torják és Farkas.

A verseny v'égén iinnepéJ-yes díjkiosztásra kerüJ.t sor, atrol- a Szo]-nok megyei Vívó

Szakszövetség a budapesti aktiwákat emJ-ékpJ-aket teJ- lcöszöntötte.

Áz összecsapás }rasznosnalr bízonyuJ-t. Á vídékiekrrek meg keJ.J.ett tanuJ.nirrk' ho6:y

szivósabbarr és na6yobb aJrarattal. keJ-1 v'iwní., nrert ez a'z eredményesség a1apfe]-téte]-e. A je_

Len].éwő v'ídékí edzők u6yanis sajná1atta1 á]-]-apitották meg, hory wiwóik tudásuk a]-att sze-

repeJ-tek, a-inek ok{t a nre6í11etődöttségben Letták.
Á v'erseny főbírája Rábe Gusztáv szakfeJ-ügyeJ-ő vo1t.

1978-barr :ugyanezt a werscnyt a Budapest1 vivó Szöwetség rendezi meg.

Szo1nok' L977. oktőber 9. Szentistwány Jőzsef

víd. bíz. e1nöke

Pont a mondat vegén

Kamuti dr: ll ... & FaJ-r Pl-ay_díj negryó€;r1tottn

A közel"tm1ltbaÍr adták át a Fair P1ay-diJalcat az arra érdemes sporto!-ókrreJ< az

IJNEsco párizsi pal-otájábarr. Á k1ttíntetettek között a magyar Karnrrtí Jenő is szerepeJ.t...
Kamuti szernéJ-yéberr el"ső aaka]-omnal- kapott wivówersenyző spottszerüségi dijaú.

Rajta kívüJ- csrrpán két nragyar sportoló - a tgniszező GuJ-yás István és a J.abdarúe;ó Játék_
vezet6 Zso7-t Istwán - részestl1t i1yen e]-ismerésben. 
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Minden bizorrrryal_ ví1ág, vag'y oJ-ímpiai bajnokként fejeztrette vo1na bo versenyzői

pá1yafutását, tta eg:y kicsi_t be1emenősebb, ha töbtlre tartja az erodményességét a sport-

szerüségnél. Erre a megá11apj_tásra ő ig'y nyi]-atkozott:
||Ha. a'z ember az eredmónyessóg érdekében nem váJ_ogat az eszkőzök között, akkor

már nem sportoló a sző i-.gazl. érte]_mében. Én ig:rekeztem ezt fígyeLembe v'errrri...l|

Nyi1v'árr maradt nómi keserüség ebben a nag'yszerü sportemberben, mj-kor szö6re a-

kasztotta vivófö]_szere1ését, tri.szen egyetJ_en csapatgyőze1met kivéve, Kamrrtí n"em szerzett

aranyérmet viJ.ágversen]rén. De az t7azfut nag:y v'ersenyzíj- og:]róniségeket az jellemzi 1egjobban,

hogy nem csak nyerni, veszJ-tenj- is tudnak...

Árra a kérdésre, lrogy megérte-e míndez, Kamuti ezt mondta: |lNem tagadom, amiJ<or

letettem a pengét, é:reztem og'y csepprryi keserüsé8et' hogy beteIjesüJ.et1en maradt, triszen

csupán karnyrrjtásnyira áIltam az arantyérom me8szerzését63-. Ugy érzem, a Fair PJ-ay-dij meg_

gyóryította, ami nég fájt.

Az a_ktj-v versenyzéstő1 vj.sszavonu]_t Fair PJ-ay-dijasurrlc je.1-en1e6 a vívószöv'etsé6

úgynevezett férfi tőrtlizottság lezető jeként tevékenykediJ<. Ez a közeJ-.mú1ban ]-étrehozott

bizottsá3 segiti a magyaT férfi tőrvivás tal.pra áttását, e fe6xrvernem rrjjáélesztését.

Az IINESCO keretében mtikődő Nomzetközi Fair PJ_ay Bízottság idei döntésének índok-

Lásábant ez áLt |tKamuti Jenő dr., aki je1enJ-e6: sebészorvos' és trúsz év'en át szerepe1t a

sportá5 rtemzetközL é1v'ona1ábarr, mírrdig pé1damutatóan víselkedett, többször segítette sport_

társait, magatartásáva1 jó szolgáJ-atot tett a sport üg,yének"'' 
oorváth FarkasJános

t2
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A RANGLISTA ÉtÉN

Az Üjpesti D6zsa wiwószakosztáJ.ya ré6ó-üa komo1y bázísa a mag:.ar vivósportnat< és

rendszerLnt e]-ső az eg.yesüJ-etek közötti pontwersarryben, amí jóJ- fénjelzí tevékenységét. ,L

"sikeres 
szerep1és mögött rejJ-ő murrkáró1, gondokróJ-, cé]-okróJ- beszé18ettiirrJ< Gyarmati Bé]_a

szakosztáL1rvezetőll'eJ, wal-amínt íd. Somodi Lajos és Szabó Sándor edzőkkeJ .

- Lg74 decemberében kerü]-tem a k1ub étére _ mondja Gyarmati -l S @ követksző

éwben rrár új a1apokra }reJ-yeztiik a szalrosztáIyuan fo]-yó mr:rrkát. i!'elisrnertiik, |reztiik, krog"y

fe1tét1enüJ- sztikségszerü, ha lépést akarunk tartani a rnegnöwekedett követe1ményekke1, a

riv'á.lis e5yesü1etekke]-.

_ Miben nyíJ.r"ánuJ- ez meg?

_ A sportísko1át 3-s az eg:yesüJ-et szerv'es részének tekirrtjiik' megkőv'eteljtik min_

den számottevő v'erscnyzőtőJ- a heti öt edzést és ezzeL eeyíitt a munkafe6ye1met is. Arra tö-

rekedtiirrk, trory a fgakészítést, a foÍTnábatrozást és egyáttatán az emberekke]- wal-ó fo8]-a1-

kozást tudományosszempontok szerjrrt tégezzi,ik. Persze voJ-t egy_két viwó, akí nem akarta

tudomásul verrrri, hog.y q síker al-apja a murtka, Lgy távoz'rtíuk kel]_ett az e61resü]-etbő]-.

- Végeznek feJ-mérést, eJ-J.eníórzést a wersenyzőknéJ-?

_ I6en. MegJ-ehetősen rra.glr beru}rázással m96wásáro1tr:k : az ezel*tez sztikséges

orv'osí müszereket. cé]-unk' }rory e€lr adott ídőszakban a versenyző a J-egjobb J-éJ.ektani és

fiziJ<ai ál]-apotba kerüJ-jön, vag)rís a csúcsforrnát a J"etrető legjobbarr tudjrrk ídőziteni a'

nary vgrs€nyekre.

_ Mít jeJ-ent anyagíakba.rr ez a berutrázás? Hány embert érint a feJ-mérés?

- Á míiszerek me5közeJ-ítőJ.eg 25o ezer forjrrtba kerüJrrek, s mírrteg:y 2o vívó meg-

firyeJ.ését végezziik vgJ-tik _ kísér]-eti je1J-e5geJ- - e6észen a mosztrtwaí oJ-inpiái6.

- Hogyan biztosJ-tják az ltáltpót]-ást?

_ A szakosztáIy Létszáma 2b9 f6, ebből 2o4 a sportískoJ.ás. A' 6J-66-os szü]-eté_

süek még csak csoportos fo61a]-kozáson veszrrgk részt, szárntrk ebben az áwbett nem növekedett.

IIány gyereket wgsznek föJ_ 6vente?

- I(i3zéL nyolovlanat.

_ Merrrryi marad ezokbőJ. ífJúsági korra?

_ Feg5rvernemgrrként által.ábaÍr }rét-nyoJ-c.

- Mi]-yen có].kitüzésse1 do1tozíJc a sportiskola?

- Szeretnérrk tízerrrryolc éwgs korban mlrrden fe61rv'ernenrrek két-két másodosztályú

vivót adní.
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- Ez, persze nem o1yan eg:yszerü doJ_og - magyarázza Szabő trPutyiü _, mert ma

már másképpen á1]_nak a fj-ata1ok a sporttroz, malt régen. Nem oJ_yan }tarcosan, sziw'e]--]-é-

1ekt<e1, m:rnt az ötvenes, }ratvanas években. Többnyire túItáplált, kényes a jó értelembe

vett vagányságot néJ-küJ.öző g.yerekekkeJ- taláIja szembe magát az edző, és egy iJ-yen fiatal_

ban ke.]_J- fö1ke1tenie a sport, a v'ivás iránti tágyat' szeretetet. Nam körrnyü fe1adat!

- Va1ószinü1e6 ebben az űjl La€! teremben sokka.l. jobbak a le}retőségek, rnJ-rrt a

ré6iben.

- Uj vivótermiirúc négyszer nagyobb, mint a rég:í, és va]-óban mínden igényt kig]-é_

gj-t. Ta1án nincs ts az országba_rr e6'yetJ-en szakosztáLy sem, ameJ_yik íJ.yen modern tererIrrek

örü1hetne.

Somodi mesterre.l a szakositásról beszélgettíirú<.

- A sza-kosítás a tervszerü mrrrrka al-apja. Egy edz6 teJ-jes értékü.mrrrrkát csak

me6fe1e1ő számú tanitválrrryal- tud végezni, saját feg1rvernemén be1ü1. Ez jobb a v'ersenyző1E-

nek is,mert igi'y sokka1 szorosabb kapcsoJ-at jijhet J-étre, amí ahhoz szíikséges, hog.y az edző

1ássa, milyen isko]-át kel1 adnia' a tanitványa hogyan á11 ideaí1eg, fizíJ<aíJ-ag. EYrnek

me6á11apJ-tására évente nyoJ-c al-kal-ornrnal- végziirrk fe]-mérést.

- Tehát me6fe1e1ő tanitványta me6feJ_e1ő mesterhez?

- KözeL }rarminc év'e va6yok kapcsoJ_atban a víwással-. A versenyzőí éwek után

kivá1ó mesterek me1]-ett vo1tam kezdő ed.ző, s akkor nekem ke]-]-ett tudomásul werrni, }rory
a versenyző érdekében sziikséges az' trog:J. átkerüJ-jön a tapasztal-tabb, nagyobb rutírrnal ren-

de1kez6 oktatőhoz. E6;r tanitvi,ty jő eredményében a mester hosszú év'eken át végzett ke-

mény mur:Jrája is benrre van.

- Á sza.]<ositás minderrképpen eredrnényes - mondja ismét Gyarmati. _ Níncs érdek_

e11entét, a feJ_adatok ki varrnak osztva' s azokat mi-ndenkí íg:yekszik a ]-egjobb tudása sze-

rint teJ.jesiteni.

- Hány edző végzt a feakészítóst?

- Kilenc fő- és két rneJ-1ékfogJ-al-kozású oktató tanítja a vivókat.

- Melyek a köze1i cé1ok, tervek?

- Szeretnérr]< a fj_ata]-itást (rcy megoJ-dani, ho6"y a mai ltmenők't tre1yére ]_épó fí-

ata1ok jő heJ-yezések elérésére J.egyenek képesek. o1ímpía_centrllrusan nézwe pedig azt sze-

retnénk, hogy a moszJ<wai olirnpián minden feg1rvernemben 1e6yen képwiseJ_őrrk' Nemsokára }rasz-

nálni fogjrrk az orwosi szobát, főáLLású orv'ossa]_ és szerződtetiirrk ery főáLLású eyúrót
is. A magyar mezőnybert pedig szeretnérrk megtartaní vezető he]-yiirrket.

- Kemény, feszített nurrkát wégeznek...

- EYrnek fe]_o]-dására Krsz al-apszervezetiirrk disco_müsorokat' kiránduJ-ásokat

és más közös pro6ramot szjer'vez.

Lapzártakor érkezett: a jövő év'í, tramburgí 1íEl_re kíje].i']-t fe].nőtt A és B vá-

lo5:atott keretben tLzer:két dózsás wivó kapott heJ-yet.

L4
I{or.wáttr Farkas János
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KÜl\YvSIKER

Szabő L1szLó: A vivás és oktatása

A köze]_Inl1]-tbaÍ je] ent IIje8 a kön1n'g"1'o1tok1ra:l Szabó Lász1-őnak' az ísntert

v'ivómesternek A vív'ás és oktatá'sa ci_rnü körryr''e'

A vivás s]j-ágszerte észle]_h'ető népszeríisé5o, a nővekvő korúclrrrencia, az e-

ről: kiegyer'1itődéséne1-. fol'yrrt,-eii,a €.gyr'c f okozza a vivószakontberek fe1e1ősségé't, a llaSl'aa

vj.-',óspo1,t tei:irtéJ.y6ne}: ne8őrr'ése és továbbfej]-esztése terén. A ha1adást, a fej1őd6sse1

va1ó lépéstartást íse11 sok tértyező befoJ-yásoJ_ja. Ezek eg'yjJ< le8fontosabb terü1ete éppen

az okid,ás.

Szabó LászLő tőbb évtizedes gyakorJ-ata során szer.lzott tapaszta1.ataí és kia-

lakitott módszerei közreadásáva]. kiváÍ} tewékenyen trczzájáruls1j. az egyetemes ma8]rar vívó-

sport fe jlesztéséhez' Kön1rvében a:!emzj- és új megvilági"ásbtu]' Üáray]-aja az ok';al.-ás nótl-

szertairli e1jár-ásaft , ato:í' gyaliorJ_ati trlka]_mazását és a kü]-önböző }ríbajav'ítási módokat'

11ószle.tesen fog]_a]-ko z]k a vi.vást ilregkodvelteLő, kevés arryagi befektetést í-

3ólryrő és a sziiksé8.es képessé5;ekei; koúlplex nró<1orr fejleszbő, megreforrnáJ-t csoportcrs

oktatási j"or"niár'af.. A- szer'ző körryvéreek e1ső kia,dása vi.tathatatl'an. sikel' voLt. L97Z-ben

!|D2.üstgerely-dijeri!l ós tijfivó<tijat'' is kapott' rrz átdoJ-gozott és bővitetb inásodik kíadás

is mj:r<l morrrlan-rj.v'a1 ő jávaL, rn3:rd kifej ező áiol:ái-val- és pó1dáiva1 sokbaÍl e1tór es ú3at ad

az eclcL1:- szaf<kön]rvoktőL, ezért jog6erJ' tartleat 32Amg| érdek.l-ődésro a vívósport trívei kö-

rében.
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