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A kopmagnó, mint modern edzésmódsl,eúani eszktiz

A sporü terülebén az rr-bóbbi néhány évben sorra jeIennek meg a képrnag-
nók, minb mozgástanulást segíbő ed_zésnód.szerbaní eszközök. Éppen az enIíbett
eszközöknek a rend_szerbelen feIhas znáLása és a gyakoriatban iránbuk fetme-
rü1ő, egyre nagyobb ígóny indíbobb a]:Ta az elhabározásra, hogy ezeknek az
okos és sokold_alúan haszná]-ható gépeknek a sporbbelí felhasználhabóságáb
feltárjan' és ezzel elősegitsem bud.abos és üervszerü beépitésükeü a sporb*
ed-zés rendszerébe. Áján1om ezekeb a sorokat mindazoknak a gyakorlő ed'zők-
nek' akík sporbmozgásb okbabnak ós érdeklőd.nek az űj, az ed_d_igíeknéI nagyobb
habású modern ed.zésmód-szerek és eszközök íránt.

E1őre kívánom bocsábaní, ltogy ez a munk3 e8y új problénakör felbárá-
sára besz kisér1ebet és mínb ilyen, elsősorban tapaszbalabáüad.ó ós gondolab-
ébresztő felad.abot szeretne el]átni. Ugyanakkor üermészebesen még bovábbi
kiegészitésre ís szorul. A képmagnó_felhasználás á1baIános alapelveíb - ame-
lyeket ibb most rn'egkísérlek összefogla]-ni - a későbbiekben majd. konkrétabb
sportágÍ bonüású fe]-haszná]-ásí mód.szereknek kel]_ követnie' sze]]vesen beópü1-
ve a sporbág sajáb ed.zésmód_szerbánába. Ehhez kelI e]_őbb megismerní a kép-
ma8xóban rej1ő lehebőségekeb, híszen felhasznáIásuk csak így leheb eredmé-
nyes és habékony.

Mi ís az a kőpmagnó?
Szerebném néhány rövíd. mond_abban, nind.enkí által könnyen érthető

mód.on Ieirni, mi is a képna8nór hog)r közelebb kerüljenek hozzá és emberí
megÍsmerést segíbő eszkőzt lássanak benne. Ha ezt sikerül elórni, akJror a
képmagnó hasznos és új 1ehebőségekeb magába rejbő mindennapí segÍtőtársává
válhab a gyakorlabÍ szakembereknek.
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Azt hiszem, na nár a legböbb házüartásban balálhabó len"ezjábsző és
magnebofon. Ezok mi.iköd.betése és a ve]tik végezhebő nüvelebek nínd_enki eIőbb
világosak, híszen napjá;ban eseüleg többször ís üzemeltebjtik őket obbhon.
Lz egyszerü filnfelvewő nüködése sem okozhaü problénáb egy áb1a8os müveltsé_
gü embernek. TaIán nem gond.olbák még így végíg, ezért eImond.on, hogy ioínd.-
ezekben a berendezésekben van három azonos vonás.

A'z egyJ.k az ''ÁTAIÁKÍTÁS'', amelynek során a hang' a kóp, va1amílyen
eszköz segitségéveI ,/nikrof on, fitnf elvevő, kanera,/ mÍnőségí vá]-tozáson
megy kereszbül, átaIakul rögzibésre alka]mas informácíóvá.

A másjlc a ''RÖGZÍTEsll' amelynek során az információ valamílyen báro-
ló-hord.ozó anyagra xerüf. /PL.z mágnesszalag, filmszalag, Legez./

A harnad.ik a 'tyISsZÁÁIÁKÍTÁs'', ameIynek során a rögzíbett infornácíó
egy arra alkalrna; berend.ezésseI _ újra emberí érzékszervekke] észleIhető
hanggá' képpé aIakul.

Mind.erre azért van szükség, mert sem a hang' se]n a kép önmagában
közvetlentú ne:r rögzi_thetől Íd.őben és térben bovaberjed.nek és elbünnek a

vé8belenben.
Nos, a képnagnő is az előbb enlíbebb elvek alapjáL:: rnüködik. Á képeü

és a hangob' hogy meg ne lrszökJtessenl', egy specíális ka:lera elekbromos
jelekJré alakítja, ameIyek rnágneses sZalagra iród.nak. Az j'gy mágneses

''csapd.ába'' kerii]_b jelek azután bárnikor vísszakereshetők és vísszalakíbhabók
ered.eti forn'ájukba.

A képnagnó ezt az oda-vissza alakj_bgabást roppant gyorsan elvégzi _
néhány má.sodperc alabb böbbször ís _, anire az ed'd_íg ísmert képábalakitó
rendszerek egyike sem vo1b képes! Á kép reprod.ukáIása az e1yszerü hangrögzÍ_
bó magnó sebességéve1 azonos, vagyis g29nna1 elvégezhebő.

Á képnagnónak enné1 a tulajdonságánál neg ke11 állnunk egy pillanat-
Tár mert ebből ad_ód"ík aZ _ a ma már nétkülöz}rebetlen - újszerüsége a sporb,
ezen belül a mozgásbanulás és korrigálás berüIetén, amelyre Szerebnén fel-
hivni nyomabékosan a figyelmeb.

Mi az az aIapvető ujszerüségr amib a képnagnó bízbosít
a sported.zés során?

Az e]-ső és egyben a ]egfonbosabb az ''ÁZONNALI WZUÁLIS ÖNKOIiTIROLI!''
1ehebősége. KözelebbrőL ez azt jelenbí, hog_y a sporboló a képmagnóval vég-
zett ed"zés során a mozgásáb azonna], mé8 ''me1egében't, szinte az Lzmaiban
érezve nézhebi neg és e]-lenőrizhebi annak helyességéb és híbáib. A mozgás
enlékképe nég é1énken é1 az enlékezetében, a látobb objekbiv képsorral jóI
össze bud.ja hasonIitaní azt. Míve]- a rögzitetb nozgássor Üöbbszőr ís ismé_
belhető és bárnely időpi1lanabban állóképpé merevíbhebő, sőb lassibhabó1
ezért a korrekcÍó valószinüsége és ponbossága mind.en ed.d.iginé1 3obb ered.-
nényb hozhat' gyorsabban és habásosabban leheb elvégezni. Az edző - az
ed_d.ig használabos - szóban elhangzó javitásánál a sportoIó csak az elvégzebt
mozgás emlókképére és az ed.ző megfigyeIőképességére volb ubalva. Ennek a
kéÜ szubjektiv és bizonybalan tényezőnek többszöri egynásra hatásából is csak
a véleü]-en hozhaüobt gyors és habásos ered_mónyt. Ha ehhez hasonlibjuk az
,
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eIőbb említebb képmagnós ed-zésben rej1ő lehetőségeket, a következtetés egy-
érüelmü. Á vízuálís ed'zés megfeIelően alkaImazva forrad_aImasíbhabja a moz-
8ás banulásb és javiüást, 1éüjogosulbsága vibabhabablan. A nemze tközí éL-
sporb mai szintje melIebb az ismerbebebb nód_szer vé1eményem szerinb aIapkö-
vebeImény. Ma már nincs íd.ó a hibás d.Ínamílo;.s szüereoüipek hónapokig, eset_
Ieg évekig tarbó és bizonybalan kímenebe1ü korrekciójára' MindenfóIe banu-
lásban, de küIönösen a mozgásbanulásban a ]átásnak kíemelkedően fonbos
sze:repe van. Tzzel szemben a mozgásbanitásban' a vÍzualibás ad_ba lehetősé-
gek ed'd.ig korántsero volüak kíhasznáIva. A képn'agnő az az eszköz, amely e
hibás gyakorlab megszünüebésére hivaüobb.

Á másik aIapvető válbozásb a képmagnó az eö'ző - versenyző kapcsolabá-
ban, a kéb fé1 viszonyában, egymásra-hatásukban hozza. Ez a kapcsola6
ugyanís alapvetően megváltozik a képmagnós ed"zés folyamán. Á versenyző ed-
d-ísi - jobbára csak passziv - befo8ad.ó szerepéb felvátbja a közös aIkotó
jeIlegü n"unkakapcsoIab. Ennek során a Yersenyző véIeményével és egész sze-
n'élyisógével- hozzájárulhaü a közös munkg sikerélrez, bermészetesen rnind.vé-
gig ed.zője irányíbásáva1.

Lz ed.zőre ís új fe]-adabokab ró az ujszerü kapcsolat. Ezek közötb em-
]-ibenén az eddígíekné1 is komolyabb sporüszakmaí felkészü1bségeb és bizton_
ságob. Ugyanis az új eszkózzel vaIó ed_zés .során azonnal kel1 reagálnia a
sok esebben uég nekí ís vágaülan híbákra és a helyes feIismerésü a javÍtás
mód-ozatainak szÍntén azonnal kell kövebnie, nehogy tekíntélyveszbeség érje
az eö'zőt. A megfeLeLő edző-Yersenyző kapcso]ab kíalakíbása és fenntarbása
a sza]anaí feIkószültség mel}ebt, az ed"ző ped.agógiaí fetkészüItségét ís foko-
zobtan feltéte}ezi.

Á képmagnós ed"zés az emlibebteken kívül bö'bb kérd'ésben Ís érínbí az
edzőt és a verseqyzőt, sok problénát veb fel és böbb hasznos hatása ís van.
Ibb mosb csak az álbalam J-egfonbosabbnak íté}b eIőnyeíre hÍvbam fel a figye1-
me b.

Felbétlenül meg kel1 jegyeznem, hogy a képrnagnó.bernészebesen csak
egy eszkőz, éppúsy nem várhaüó tőle csod.a1 minb ahory. nagában egyetlen
ed-zésmódszerbaní eszköz sem képes megoldani a sportoIók felkószitésének ösz-
szes probléaájáb. Mt víszont bábran áIlíbhabom, hory együbb a böbbí hagyo-
mányos mód.szerre1 - közöbüük inbegrabiv funkcíót is betöItve _ azok habás-
f okát leqyegesen negjavibja.

A képnagnófelhas znáLás terüleüei a verseny és élsportban.

T.
Sported_zés során börténő feIhasználásí lehebősógek

I./ Az fuyesség fejleszbésében.
Á sportképességek közül az ügyesség &Zt amelynek közveblen fejleszbésé_
ben a képmagnó a legnagyobb szerepet j átsza.
a./ Sporbmoz8ások technikai elemzése.

Elsősorban az egyér:_i, másszóval a zfub 3e11egü sporbágakban van je-
1entósé6e. Á bechnÍkaí elemzésen be]_ü]_ a következők végezhebők eI:
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Úi bechnikaí elemek és mozgássorok banu]ása.
Elsősorban az utánpóbIás neve1ésében rran óriásj_ jelenbősége. Ttb
d.ő1 el ugyanis, hogy a megtanult rnozgás - a beid.egzebt dinamilnrs
szbereobip - mennyire közeliti neg az id.eálist, Tgy a késóbbiekben
a javíbására mérr sokkal kevesebb id.őb és energiáb kell pazarolni. Á

technikai alapok mílyensége rneghabározőja a sportolók fe;Iőaésének
és korlát ozója az áLtala elérhető legnagasabb te1jesÍtménynek. Ter-
mészeüesen az éIsporbo1ókná1, az íj mozgáselemek banulásáná]- ugyan-
ezek az előnyök kamatozbathabók. Az uj 'mozgások tanuIásában az azon-
nalí és többszöri vísszajábszások, lassibások etősegibik a ponbos
mozgáskép gyors kíalakulásáÜ.
TechnikaÍIag hibás mozgáselenek feld.eríbése és korrj_gáIása.
Á rosszuI beíd.egzebt, gazd.aságtalan mozgás-sorok kijavÍtása megIe-

. hebősen nehóz felad.at. Mínden adző tudja, ho8y gyakran nég a nár
kíjavibobtnak vélb bechníkai híba is - kiilönösen verseny körülmónyek
között _ újra jeIentkezheb, bizonyitva ezzeL, ho$y a mozgás_sor
nem mé1yülb e1 beIjesen, a régi rossz beidegződ"ések makacsuI barbós-
nak bizonyuInak és a legrosszabbkor jelenbkeznek. A fázisokra
bonbásos mozgás-analizáIással a hiba könnyen feld.eribhebő, a javi_
bás azonban már sokkal nehezebb d.oIog és a nód.szere sem kid_olgozotb.
A képnagnó felbébIenül neggyorsíbja a folyamabob és a javibotb noz_
gáseIenek elnélyitésében ís nagy a szerepe. Egyik lehebséges nód._

szer a mozgás-sorozat lebonbása és fázisonkénbi rávezebő újratanu-
Iása. Á folyamab közben álIandó kópnagnós ellenőrzéssel ke]I a veT_
senyzőben az íj mozgásról aIkotobb n'oz5ásképzeb kíalakíbását segÍbe_
n:i mind.add.ig, amíg az először nég beljesen ísmerebIennek és furcsá_
nak bünő érzés - amelyet az uj nozgás-sor okoz - bermészetessé, ön-
állóvá és a sporto1ó áIbaI a többj' mozgásérzősbőL jó1 elkti}önibhebő_
vé nem válik.
Mér elgaját1tott jó mozgáselemek szinben tartása. e1nélyj.tése._
Gyakorló ed'zők ne]Ilegyszer bapaszbalhatbák, hogy nár jóI megbanuIt
mozgás-sorok Ís az évek során ktilönböző okok rn:iabt torzulhatnak, hi-
bás e1emekke1 bővülhetnek, egyszóval a versenyző nem balálja régí,
egyszer nár jó1 elsajábibobt bechníkádát. Ha ez a jelenség píIla-
natnyi koord'inácíós probIénából ered., sok esebben segj-t a mozgáskép
felelevenitésében a képmagnós e]-emzés. FőIeg nemzebközi élmezőnyhőz
barÜozó sporboIóknál hasznos a 'lbechnikai T M Kll' aneIlyel mege-
lőzhető a helyes útróf va]_ó ]etérés és az é}sportotó bechnikai szinü_
je hosszabb id_eig folyamabosan fennbarbhabó. Nem beszélve íbb arról
a pszichológiaí tényezőrő!, amelyeb az öúi.'zalom és ezen kereszbül
a biztonság megszilárdibásában ez jelent.

b./ Sporbmozgások takbikaí elemzése.
Á bakbíkai képnagnós elemzésnek eIsősorban a csapabsporbágakná} _ az
üD. nyítobt jellegü sportágaknál - van jeIenbősége, de ternészeüe-
sen más sporbágban ís aIkalmazhabó.
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Uj baktikai e]-emek, f,ormácíók elsajábÍbása.
Á felkészü]ési id.őszakban a csapabjátékoknáI a képmagnó efsősorban
a már negbanu1t baktikai elemek' jábék-formácíók eJmélyíbésére,
budaüosibásáral valaminb gyors és bizüonságos végrehajtásának el_
lenőrzésére használható" A bakbikaí ed.zés-r'észek, edzósek és az
ed-zőmérkőzések rögzíbésével és vísszajátszásával kaphab a csapab
és az edző hasznos ínfornációkat a takbikaí fe]-készüIbségről és a
csapab összmunkájáÍó1.
A várhabó elIerfeIek baktíkai eIképzeléseinek megfÍgyelése.
Egyre jobban elberjed.b a nenzebközí versenyeken, a sporbvílágban

. aZ ellenfe1ek mérkőzéseinek képnagnós rögzibése és az igy nyert ba-
pasztalatok felhasznáIása a csapabok fetkészíbésében. Mind.en ország
éL ezzel a lehebőséggel és elküIdí megfígyelőit a bornákra, vi}ág-
veTsenyekre. Az e}lenféI had.rend"jób ismerve azután könnyebben ba_

- lálhatók meg annak sebezhebő pontjaí és az ed_ző errnek figyelenbe_
vótelével készíbhebí fel csapaÜáü. Á sorozatmérkőzéses üornáknál
az említetb előnyökön kivül az ed'ző felhasanálhatja a következő
ellenfé1rő1 készülb felvébelekeb a csapat önbÍza]mának fokozására
és megfele1ő érzelmÍ ráhangolására is. /Ez azonban kébélü fegyver,
nagyon ke]-l vele vígyázni. Nem bíztos, hogy mínd.en e]_}enfél előre
rögzítetb mérkőzéséÜ lábnia ke11 a csapabnak./

J*/ Érüelmí képzésben beböltötb szerepe.
Áz érbellt.l képzés részévé válhab a képmagnó, az előzőekben már ein]-ítebb
ed.ző-versenyző kapcs olaü megváLbozotb form.ájéban. Á versenyző szeméLyi-
ségének fej1ődésében. önállóságának kíaIakíbásában, az ed-zéstervek
bud.abos végrehajüásának megalapozásában közvebve színtén na6y szelepe
van a képmagnónak.

4./ Erő. gyorsaság. á]lóképesség fe.-jleszbésében.
A fízíkai kópzés terülebén még níncsenek gyakorlabí tapaszbaIabok _ kép-
ma8lló közvetlen felhasználására, d'e ez bermószetesen nem zárja ki ennek
a lehebőségéb. Arrnyi mínd.enesebre e1mond.ható, hosy az ügyesség és a
többi képesség fejleszbése közöbt d"ialekbikus kapcsolab van, így köz-
vebetb úbon eze]ce ís hatásb gyakorol a képnagnós ed.zés.

If.
Ed.zésen kívülí felhaaználási ]-ehe bőségek a sporbban.

L./ Lz ed'ző- és biróképzésben a fí]_n me]leüü színbén hasznos segibőbárs
Ieheb a képmagnó. okbabásí célokra készíbhebők és fe1trasznáIhatók a kóp-
magnó felvébelek, kihasznáLva azb a bulajd.onságát, hogy bárniIy TV
készüIóhe rákapcsoIhabó 1 valaninb, hog:y az elkészítebb képfeIvételhez
ubólag is Ieheb hangob fefvenní.

2./ Ld.atbankként 1s hasznáIhabók a rögzítebb és archíváIásra kerü]b fe]vébe-
lek. Ezzel a mód.szerre1 a sporbolók fejlőd_ésÍ fo1yarnabaí Ís fígyelemme}
kísérhetők.
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,./ A versenyek foIyanabos rögzítóséve1 a velsenyzsürí ís konoIy segitségeb
kaphab a képmagnótót' a Versenyek biszbaságának megőrzéséhez, az aL'
ka]mankénbí és azonnafi visszajátszások újra kÍérbéketésével.

4./ A' tud'ományos kubatómunka segitségébon ís komoly szerepet jábszÍk a kép-
magnó, elsósorban a hosszú feIvóte]-i íd-ő és a lassibási tulajd_onságaí
következbében. Á nem nérhető sporbágak jellenzői.'nek kubabásában, mér-

hetőségiik lehebőségeinek feld.eritósében az objekt1vítás alapja lehet.

ITI.
Mikor ne hasznáIiuk a képmagnób mozgáselemzésre.

Természetes d.olog az ís, hogy vannak esebek, amikor a képrnagnós moz-

gáselemzés nem szolgálja az ed'ző' a sportoló, az egyesüleb érd.ekeib, sőt,
felhasználása kifejezebten káros leheb. Lz Ílyen esetekre fígyelenme1 kelI
lenni, igy a hátrányos kövebkezményektől negkím'é1jük magunkat. Nen ajánla-
tos pI. a képnagnós techníkai elemzésb elvégezní akkor, ha ered.ményeképpen

komolyabb techníkai probléna felvebőd"ése várhabó és a közeli id_őben fontos
Yerseny szerepel a programban. A versenyzőben ugyanís a híba felismerése,
tud_abosulása mozgás-koord_inációs problémáb okozhab és nível a korrekcíóra
megfelelő Ldő már nem á11 rendelkezésre1 a köze}í versenyen esebleg nég a
tőte egyébkónb várható eredményb sen fogja elérni. Ebben az időszakban
csak akkor szabad_ a mozgáseLemzést eIvégezni, ha az már kia]_akult jó bech-

nikai mozgás-sor em]ékképének elmélyíbéséb vagy felelevenibését szolgáIja.
Ha a mozgáselemzés ered.m'ényeképpen nagyobb technikaí korrekcíó sztikségessége
várható, akkor azt feltéblenül a felkészülésí íd.őszakbaa végezzük eI. ' Ez a

kérd.és egyébkénb erősen sportág_specífikus, biszen péld.ául a jégtáncosok
mozgásuk javitására és etlenőrzésére a verseny előbbi ubolsó órákban is haszz'

ná.]-ják a képmagnób.
A képrnagnó_feIhasználás áIta!_ános nódszerüani kérdéseí.

F.zek a kérd.ések e1sősorban a képnagnó habékony kíhaszná]_ásában jábsza-
nak szerepet.
1. Szerveze bi kérd"ései!,

Je}en1eg nár najdnem nlnd_en nagy egyesülebünk rendelkezík kópnagnó berende-
zésse1. Á1talános gyakorlat az, hogy az egyesüleb mód.szertaní osztálya1
vagy csoportja kerebén beIül müköd_ik a képnagnős az orvosí ós technikai
csoporb melletb. Tudomásom szerinb egyes nagy egyesületii:rkben jó érzékkel
nyólbak a képüagnőhoz, sőb, lépésekeb tebtek a felhasznáLás hatékonyabbá
tételének érd.ekében arra is, hogy a sportszaknaj_ nunkát müszakí-módszer-
tani tea.n segj_bse. A képmagnó megfelelő kezeLőszeméLyzettel errrrek részekénb
funkcionálna. Érzésem szerínt ís ez a jövő úbja, mert a Tfenzeüközi éI-
sporb fejlőd.ése és jelenIegi színtje már budonányos színtü ós komp1ex

nirnkáb igényeI a verSenyzők felkészibése során. A váloga'tobbak szövebsé-
gí berüIeten folyó nunkájának segíbésére képnagnó szoIgálat á11 rendelke-
zésre az OTSH Gazd. Igazgabósága kerebén be]-ü]. Legnagyobb problénáb a
rend.sze::-szemlé]etü fe]használás hiánya okazza, Lassú és nen álba1ános -
a képmagnónak, minb müköd"ési egységnek _ a szervezetí híerarchÍába való
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gond.os beílleszbése. Ez pedig azt a felad'abob jeIenbÍ, hosy níné1 előbb
meg kellene határozni a szeTyezeben belül a képnagnő szervezebí és nükö-
c1ési szabátyaíb, informácíós rend"sz"eréb, tervszerü és szaltmaiIa8 eI]-en-
őrzőtb nunkáját.
Terwezési kérdések.
Á képmagnó sporbbelí felhasznáLásáb vélenényen szerint ugyanúgy tervezni
kelfenel mínb ahogyan azb egyéb terü]eten nár köte].ező je1}egge1 ne6teszik,
vagy minb a sporbban az ed.zésekeb. Ébpu'' ezérb szüksógesnek tarbanám,
hogy az egyesü]etekben - ahol még nincs - és a szöveüségekben egyaránb az
éves ed.zésbervekbe annak szerveS részeb.énb bekerü}jön a képnagnó fe]hasz-
ná]ás berve ís. Igy ezb a munkát is be:rrszerüvé és habékoruryá béve Ieheb-
ne beépibenl a sportolók felkészíbésének rend"szerébe. Nem beszélve arróI'
hogy ez Ienne a képmagnósok bervszerü munkájának is az alapja.
Kád'erképzési kórd ések
Á képrnagnó uinb mod.ern ed.zésnód-szerbani eszköz f elhasználása, a módszer
elterjedése böbb tényezőtőI is ffug. Ezek közül, minb az anyagi kérdés
után a 1egfonüosabbab, szeretném kíemeInÍ a káderképzésí kérdésb. Az
elberjedés és felhaszná}ás egyík legnagyobb gábja ugyanís az, hogy az
élsporbban d-o1goző ed'zőírk legnagyobb része nem ismerbe nég fel te1jesen
a képmagnóban rej1ő teheüóségeket, így azokat nem is hasznáIja fe1 hatéko-
nyan rnunkájában. Lzok az edzők, akík nár érzIk a képmagnós ed.zés előnyeít'
azok sem rendszeresen és nem tervszerüen hasznáIják azb fel. Vannak ugyan
már böreklrések ebben az íráqyban ís, d.e ezek móg nem álbaIánosak. Mínd.ez
ped.ig abbÓl ad.ód_ík' ho5y ha nem ís egészen új' de mindenesebre újszerü
eszközrőL van szó, így a felhasznáIás lehetőségeí nég nincsenek megfeIe-
lően kid"olgozva. A gyakorlabi bapasztalabok csak most kezd.enek olyan
mennyiségü j_nfornációt szolgáltatní, aneIyból a témávaI foglalkozók kö-
vetkezbetéseket tud.nak levonni és ezeket rendszerezett fornában közzébenni.
Mind_enesetre úgy érzem, minél előbb konkrób lépésekeb kel]- benni annak
érd'ekében, hogy ez a berüfeb ís fe}tárásra, rend.szerezésre kerüljön és
akár az ed"zőképzés bovábbképzés részekénb szerepe1jen vagJr egyéb fórumo-
kon is az érd.eke1üek ismerebeikeb bővibhessék. Ezen a probLémán igyekszik
segibeni ez a cíkk is. Annál ís ínkább sürgető a kérd.és' merb a sporb
berén ve1ünk versenyben á11ó országokban valószínüleg ezen' a terüfeten már

e1őtbünk járnak és könnyen hábrányos helyzebbe kerülhetrink ve]-tik szemberr.
PszÍchológíaí kérd.ések.
A képnagnó f elhasználrís az ed.d.igi gyakorlab során felvetebt né]zány pszicho-
1ógíai problémát, amelyekbő1 ibb - a beljesség ígéqye nétlról - szerebnék
néhányat megemIíbení.
a./ .Lz egyéni sporbágakban gyakran e]_őford.uló problóna az edző _ versenyző

kapcsoLatban a képmagnós mozgásjavítások során a felbárt hiba helrrbe]en
negköze]_ibési raód.ia. A hiba negáIlapitása a képnagnóval könnyed.én e}_
végezhetőr Deü nínd_egy azonban hogy ezt az edző lnogyan hozza a Ver-
senyző tudomására. Ha az ed.ző bízonyítékkénb hasznáIja feI a feIvébelt'
és színte kárörvend.óen kemény kribikáb alkalmaz, láüva hogy a kép_
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magnó ís őt ígazolja, akkor alapveüően hibásan közelití me$ a problé-
máb. A gyakorIat azt mubabja, hogy könnyen eIveheti- ezzel a versenyző
amúgy is id.eÍglenesen me8cSappanb önbízalnáb, és a képnagnós mozgás-
elemzés elIenségévé üehetÍr 'Jni ternészetesen nem leheb céI. Á Ieg-
jobb nód.szer ebben az esebben talán az, hogy ha a lábotü hibáb tár-
gyilagosan megát1apíbja ' a ruoz5ásban lóvő jó momenbumokat kíragad.ja
és a hibás részek nód.osibásának lehetőségeít eb'hez kapcsoIja. Az

ed.zőnek meg kelI nyerníe partnernek üanibvárryát a híba leküzd.ésére.
FeI ke1I hivnía a figyeJmét arra, hosy a rossz beid_egzésb nem könnyü
javibanir nag} bürelmeb és kibartásÜ igényeJ-, de a képnagnó ebben a

közös munkában negbízhabó segíbőÜárs. Figyelemmel kisérwe vele a

fejIődés Írányát, ha az edző kÍemeli a jó J_rányba börténő váIüozási
elemeket, önbizalnab és ked'vet ad a üovábbí kenóny s 3Z akaratot
erősen igénybe vevő korrekciós ed'zés-nunkához.

b./ A' csapabsporbágaknáI a képnagnös ed.zés során színtén felnerülnek pszi-
chológiai problénák, de ezek közüI szinbén csak az áItalam legfonto-
sabbnak tartobbab emelem ki.
Már enrIibebten a képmagnó felhasználásáb az el]-enfelek takbíkaí e]--
képzeléseinek roegfigyelésénéI, ahol felvebőd.ík egy - a gyakorIabban
je1enbkező - fontos pszichológíai probléna. Az ed_zőnek ugyanj_s nagyon
keIl vigyá.zria arra' hogy miü nonÜ hogyan érbékelí a lábotbakab'
a.rnikor a csapab megbekinbi kcjvebkező ellenfeIének az előzőLeg fe}vett
mérkőzéséb. A búIzobb lebecsiilése vagy tú]-becsülése az el1enfé1 já_
tékerejének a csapab akbívácíós szinbjének hibás beállíbódásáb, azaz,

ind.okolab1an opbinizmusb vag} pesszímizmusü okozhab' amí ad.otb eseü-
ben csökkenti a csapab esélyeib a győzelemre. Éppen ezért az edző feL-
tétlenüI nézze neg előbb egyedül a felvébelb és készüljön fel a csapab
eIőtti visszaj ábszás megfelelő kom,lrentálására. Tgy banibványait a

legközelebbi mérkőzésübe érze1mí]-e8 a legmegfelelőbben készítheüi
fel, egészséges önbizalnat önbve ezzel be}éjtik.

5. Müszaki kérd.ések
Ez a kérd_és elsósorban azokab érd_ekelheti, akik a közeljövőben szánd'ékoz-
nak sporb vagy egyéb célo}ca képmagnób beszerezn1.. Tzért néhány géptipust
ismerüebnék rövid.en, amelyek a sporb teríi]"ebén jó1 hasznosibhatók és anya-
sÍtag ís elérhebőek.
Áttatáuan háron bÍpus berjed.b el edd_ig az országban, mínd.háron japán
gyá_rtnányú, és vagy az Elekbro1mpex-en kereszbül valubáérb, vagx a BÁv

müszakí boltjaíban forintért vásárolhatók meg.

a./ A.z első tipus, amelyeb ismerbeüek' az AKAÍ cég VT-lIo' VT-12o típusú
gépei VC_11oS vagv YC-lIq_ös kan'erákkal és egyéb barto.zékokkaI.
/Lz utőbbiak drágábbak, de üöbbet bud.nak./ Ez a bípus a beszerezbebő
gépek közü1 jetenleg a legolcsóbb* Konplebben 1ooo-]-2oo d.ollár vagy
L6g-24o ezer forínb. Szalag1génye is a legoIcsóbb' egy d.arab VT-l
bípusú szalag ára kb. 4-5 d'ollár.
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tz a gép normál u.érebü /I/4 indn va8x 612) rnm szóles szalagra d"olgozik'
a.meIy 24 perces felvételí íd'őb üesz lehetővé. Kommersziálís' de meg_

fete1ő nj-nőségü képeb és hangob produkál. Hord.ozhabó, he!ÍkálÍs' két
f orgó-fe jes, orsós berond.ezés'
Előnyeie könnyü súly, egyszerü kezelés' gyors niiköd.ésbe lneJryezés,
bárníIyen TV készüIékre rákapcsoIhabó ,/anbenna bemenebre/ kézzel
1assiübató, telepről és háLőzatról egyaránb miiködtebhebő.
Háülányaíl szerviz Iehetősége Lnbézményesen nÍncs megold.va' moboríkus
Iassíbásra nem alkalmas, csak á11ó képeb prod_ukál, átvóbe1 nás bí_
pusróI csak a W-l2o-as Üípussal o]_d_habó neg bízbonságosan, ütésre,
rázkód_ásra érzékeny, kényes.

b./ Á rulsÍk tipus a SÁtiYo cég VTC-7loo gépe VC_5oo' VC-51o bí
és tartozékokka]. Ez a berend"ezés konpletben 17oo_}Boo d_ollár vagx
21o-26o ezer forínbba kerül. Szinbén hordozható. L/2 ir.ca-.es kazeü-

' bás készülékt 1o peTces kazetbákkal /egy kazetta ára kb. 22-2J d'ol-
tár/ kommersziálís, de jó uinőségü képet és hangob prod.ukál. He]-i-
káIis' nógy forgó-fejes rend.szerü berendezés1 f1x motorikus lassÍbás-
sal, nagy érzékenységü kamerával.
Előnyeíl kis súly' egyszerü üzeme1betés, gyors szaIagcsere lehebő-
ség /kazetbás/ lassításniá.I nincs zavaró je1, bármílyen TV-készüléken
vísszajátszhabó, teIeprőL, lnálőzabrőI egyaránb nüköd"ík.

Hábrányai nincs az országban szervíz lehebósé6e, územmód. váIbásra
rend_szerébő1 ad_ód_óan k1ssé 1assú.

c./ L harmad-ik nálunk hasznáIabos kópnagnó bipus a SONI cóg AV-í42o CE

típusú gépeí az .LYC-342o CE vagy AVC 54qo CE kanerákkal és egyéb
barbozókokka]. Ez a bipus valaniv'el d.rágább a többínól1 22oa-24oo
d_ollár vagx 25o-21o ezer forinb kompletben. Szintén hord.ozható, l/z
ínches he1ikáIís, kób forgó-fejes' orsós, képnínősége a három bípus
közüI a legjobb. A harmj-nc perces szaIagok ára 22-21 d"ollár. A1lókép
Iejátszására ís slkalnas.
E1őnyei: beleprő1 , háIőzatróL egyaránb nüköd.j_k' a felvéte1 bármi_
lyen TV-kószüléken visszajátszható. Az egyeblen japán cég, amelynek
szervíz képvíseIebe van Budapesben, 1gy nind. a garancíális' mínd a
garancía ubáni szervíz bízbosibgtb! A legsbabilabb és legmegbízhabóbb
berend.ezés a hárorn bípus közül. A SONY cég vid"eo-programja a legkomp-
letbebb. Ez azt, jelenbí, hogy bovábbfej1eszbhebő a rend.szer} /oLyan
gép szerezhető hozzá be, amelyre egy órás szalag is fe]raktrató és
folyamatosan szabáIyozhabó motorikus lassíbássaI, valamínb elekbromos
monbirozásí lehebőséggoI rend'efkezik. Más tarbozékokkal böbb kamerás
rend.szer is lébrehozhabó, így böbb kamera jele egy képen egyszerre
rögzíthető./ Ezálbal egy sportnozgás egyíd"őben több oldalról negfi_
8yelhe bő.
Hábránya; valamíve1 nagyobb súlyÍi' a szaIagcseré1és müvelebe kícsít
nehézkesebb.
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MÍnd_három bipusú berendezés a benne Ievő ak]rumuláborokkaI kb. !o perces

folyamabos üzemeItebésre alkalmas, de pótaklunuIáborokkaL ez az id-ő sokszo-
rozhaüó. HáLőzabró1 gyakorlabíIag korláblan id.eíg üzemelheb és a hálózat1
adapte:r mínd_hárora esetben egyben az akkuk töltője j_s. Mind"egyik bipussal
készíthebő uÜólagos hangfelvéte1. A készülékek bi-puson beI'ijl konpábíbílísek.
Á felvébe]-e}< bárníkor letörö}hebők, és új felvóbe]-ek készibhetők ugyanarra

a sza}agra. Az ismertebetb árak tájékoztatő jeltegüek. Á gyakorIatban nálunk
je1en}eg ezek a gépüÍpusok ismerbek, de ternészebesen más bípusok ís létez'
nek. Elképzelhető, hog:y az elkövebkezendő tiz éven belti]- haza| gyárbnány

ís píacra kerü]_ lényegesen oIcsóbb áron, és a kiilföld.i bipusok árai ís
le j jebb mennek, etősegíbve ezzel szétesebb körü elberjed_ésiikeb. Ezb a

tend.encíát látszík alábárnaszüaní a házi használatú kazebbás szines képnagnók

nagyarányi elberjed-ése a fejIetb nyugatí országokban. Még egy paraméber'

amí fontos 1eheb, hogy a képfelbonbási sebesség ezeknéI a típusoknál l/z>öd'
másód.perc. Ez azt jelenüí, hogy a berend_ezés egy másodperc alabt 2, képeb

készit.
Fehérvári Péter

OTSH Gazd.. Ig. Képnagnó Szolg.
munkabársa

oooooocooooooooooooooooooooaooooooooaaoo

rfiúsagt Bará,tsag Verseny
Schwed.ü/Od.er' L979. ÍI. L9 - 2r"

Az í6ei barátságversenyekeb az NDK Vívó Szövebsége az Od.era nellebti
Schwed_bben rend.ezte meg. Á kítti:rő bechnikaí f eltételek között, jó szervezés-
ben ]ebonyolíbobb ve:rsenylől cgak a J-enryel férfi tőrv1vók b1rínyoztak' akik
utazásí nehézségek miabb nem tud.bak a helyszinre órkezni.

A rész}ebes eredrnényekeb a nagyarok összes eredményeive1 együtb az

atábbíakban közlöm' a lebonyolitási sorrend" szerinti

Férfi bőr eevéni: I. Heíd-enescher NDK I. 5 8y.
II. Zilm NDK II , ) 8y.

III. Kobzrqann NDK I. 2 gy. + 1
IV. Gonzales Kuba 2 8T. - 1

v. Teíchnann NDK I. 2 gy. - 4

YI. Howe NDK II. 1 8J.
7-B. Papp András t 9-L2. Fö]"d.vári Isbván, Nemes TÁszLő,
I?-24. Sze}ei Isbirán, 25-4r. Szász Gábor.
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Kard. etryénit 1. Bujd.osó Ímre
II. Alsan

III. Benk Gábor
TV. Kossubh Ferenc
Y. Mabejev

vI. Costín
Lr-L6, Ábay Péber, L?-24. Újvari

Férfí tőr egyóní: I. Magyarország
rI. N'K I.

TIT. NDK IT.

Kard. csapab: J. Szovjebunió
TI. Magyarország

IIT. NDK I.

]vői tőr egyéni: I. Sbefanek Gerbrúd
II. Torn

III. Voszücsakina
IV. Gersbenberger
Y. Szoboljeva

Tl. Hrabína

Párbaitőr egyéni: T. A1jen1n
TI. Kronowszki

IIT. Scbmítb
IY. Hustig
V. Bad.er

TI. Ingyejev
L7^24. Kolczonay Isbván, Sziiá5yí
Heged_üs Ferenc, SzéIes Gábor.

Nőí bőr csapat: I. Magyarország
II. Szovjebuníó

III. NDK T.

Párbai tőr csapab: I . szovj ebr:nió
IT. NDK J.

IfI. Lengyelország

IY. Kuba
V. Szovjebuníó

lII. Csehszlovákía

IV' Bulgáría
v. Lengyelország

VI. Ronánia

NI0

NDK I.
Szovj.
NDK T.
Szovj.
MO

4 8Í.
,gy. +6
,gy.++5
2By. -1
2 By, -,
1 By.

Szovj. 5 gy.
lengy. 1gy. g
NDKI 1sy. -1
NDK I. 2 gy.
NDKI. 1gy.-2
Szovj. 1gy.-9

SzÍlárd., 2>4B. Szoko1 'And.rás,

TV. lengyelorszég
Y. Kuba

\LI. Román1a

IV. Románia
V. Kuba

[J. Magyarország

MO

Szovj.
MO

MO

BUL
ROM

Árpaa.

tr ---) őJ.
4 8y.
2B!. +1
2BT. -6
1gx. _4
1BJ. -1o

9-L2" Tuschák Katalin, 25-48. Sutka Ágnes; Szőcs Zsuzsa csak
csapabban ind.uLb.

FiataljaÍnk a fenti beljesibménnyel az ORT, íIletve az IBV_k börbé-
nebében ed.d.ígi Iegragyogóbb szereplésünkeb produkálbák, aniórü mind.en d.ícsé-
re te b megérd.ene lnek.

Rabe Guszbáv
csapabvezető, a DT bagja
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MARYMOI\T KT]PA
r.ml És r'Énrr lŐnronsgmy

Varsó, L979. II.1o-l1.

A hag;yonányos versenyen ez évben nind.két számban índ-ulb csapabunk.

Szineinkeb kard.ban Kovács Atbila, Körmöczy Csaba, Frőh1ich Péber' Kocsís

Imre; férfi bőrben orosz Gyula, Balla Zoltán, Katona István, Rózsavári Nán-

d-or összebébetü csapab képviselte- Részletes eredmények:

Férfí bőr; 96 induló /vot" URs' RoU' sUE' HON,/ Rózsaváry az első,
Katona a niísod_ik ford-ulóból esetb ki. Balla és Orosz a d'irekt bábtára kerülb'

Innen orosz egyenes ágon ker'i.iJ_b a d.önbőbe /God'el PoL, Eksüedt SUE' Sbefan-

czuk POl Legyőzésével/. Ba]la /Band_ach eILen vereség , PaLacz e}Ien 4yőzelem,

Cíeiielczyk etlen veresél/ végül a LJ-L6. helyen végzebt.

Á d.önbő végerednéqye: T. Zych POL

TT. Band"ach POL

III. Robak POL

IV. Orosz GYuta HON

V. Koziejowskí PoL
W. Dzíerzega P0]'

Kard-: !B ind.uló /rot', HoN' ROU' IIRS' EsP/ KocsÍs az el.ső, Körmöczy

a másodjk f ord_ulóból esetb ki. A ]6-os báblára kerüIb Frőhtich és Kovács 
'

Frőh1ich /vereség Jab}onowskí PoL' a vígaszágon győz Marin RoU eIIen' ve-

reség Korfanby POl ellen/ a 9-I2, heIyen végzett. Kovács AttíIa /vereség
Nilca ROU eIlen, a vígaszágon győzelew Nyíkisín URS, Cserniak URS, Korfanty

PO].' ellen/ bekerü1b a d_öntőbe, ne1ynek végeredménye:

I. Nilca ROU

TT. BÍerkowski PoL
III. Kovács A. HON

IY. Jablonowski POL
V. Wod-ke POT-.'

VI. Krolíkowsk:l POL
d'r. Ned-ecz}<y I'ászIő

csapabvezebőÍ jelentésébő1

!ll
"l 
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VÍVÓ HÍRADÓ

I\emzetKozi fédi tőr csapatverseny 
L9?9. ,T]-illTi.

Hat ország csapaba vebb részt az id-eí magd_eburgi csapabvelsenyen a hérrom
hazaí gárd.a meIIetb. Szineinket Orczy György' Kad.a József , Iévay Péber, Róna-
széki Tibor' Szakács Péber összeállíbású csapab képvíselbe. Á körvivásos rend._
szerben leboqyo}ítobb víad.al csapab körvivásí táblázaba a következőz

RDÁI X
RDA2 

'RDA' 4
TCH o

CUB 9
BUI o

R0Ü 9
HON 2

Verseqyzőínk
Rónaszékí
Kad-a

Orczy
lévay
Szakács

6959
9929
2gLg
oJ2L
YOOO
lL)))

oX)l
69x9
29LX

egyenr- 8y.
tt

CUB
URS

ITÁ

III. hely
IV. hely
V. hely

\TTI. hely
IT. hsly

VII. hely
T. hely

VI. hely

999
x99
1x9
L2X
599
4r9
999
259
belj esibnénye:

lJ mérkőzésbőt
22[
-lo rr

14 il

fl rt

I csapabgy. 56
5"5o
1'
0n
6115)
lrr
6"54
2'

| 1yőzelem
9rr
6il
Áll

4n

Mig minden ország a legerősebb
gyengóbb csapabbal és a csebszIovákok

csapabával vebb részt l add"ig ni egy
az IBV- csapatukka] vetbek részt.

Márkus TÍbor
csapabvezebóí je1entésébó1

KARDVERSENY

Szófía, L979. II, L7- L9.

Á hagyományos versenyen színeinkeb a Gellért Míklós, Tábor Sánd-or,
Gu]-ácsi Ferenc, Riba Ferenc, Decsí Isbván, Ba]-atoni Tnre összebébe1ü csapat
képviselbe. Áz egyéni versenyben B ország !j versenyzője indulb. Decsí ós
Balaboni az első, Gulácsí, Riba a másod_ik, Tábor a harnad"ik fordulóban esett
ki. Á bízenhabos üáblára csak Gellérb került, akí először győzött Jung RDÁ
ellen, najd. veszibebt Laverd.assa Kuba elIen, a vigaszon győzött Hölbje RDA
ellen és a d.önbőbe jutásérb vívobt küzde]enben vesztebt OrbÍz Kuba ellen,
így a /-B. helyen végzebb.

TOTO KUPA

A d.öntó végeredmónye: I. Orbíz
' TI. Szigyak
ITI. Maffei

IV. Aljohin
V. Laverd.essa

VI. U1rÍch

URS

CUB

RDÁ

13



VÍVÓ HlRADl

Á csapaüversenyt az Índufó 9

Ie. A csapab körvivásí tábJ.ázat a
csapab közöbb körrnérkőzósse1 bonyolibobbák
kövebkező volbt

URS x999?999
cuB 7x469999
RDA 

'9x98999BUrA L94x9997
HON 9684X96?
Rou ,ro6rx77
FRA 26r499x7
Por 65o9999x
BULB 412)L8r'

9 7 csaPab gy.
95'
g7'
g7'!r
97"
81tt
91*
g5'
x0rt

/o egyéni gy.
62'
65'
57'
EQ II)o

49'
56 rr

I. hely
TIT. hely
11. bely
IV. hely
W. holy

VITI. hely
VII. hely

V. hely
IX. hely

Riba
Tábor
Ge11ért
Gulác sí
Bal-a boni

2\ rt

25*
26 rt

,,,

Csapabtag j aínk be1jesitnénye :

)o mérkőzósbőJ- L| győzeLem
L4il
l-2'
L4 rr

Lrt
Szenbísbvány József

csapabvezebői je1enüésébő1

1979. évÍ iunior Vidék -bainokságok
Mísko1c' január 2o-2J-.

Á Borsod. megyeÍ Vivó Szövebség rend.ezbe ne1 az íd.e1 junÍor vid.ékbajnokságokab.
A rnód.osÍbobt verseqypro8ralnm el]enére jó1 rend.ezebt versenyen d.öltek eI a

bajnoki cimek sorsaí1 részleÜes ered.mények:
Férfi bőr: /16 tna:utő/ Női bőr: /rB írrd.ulő/

T. Török Zoltán
II. Mészáros György

III. Busa István
IV. Sánd.or IsbváL
V. Veszber Bé]a

\Ll. Feflebár György
VII. Dezső Tibold

]nTT. Árkovits Zsolb

t4

Halad'ás I.
Szolnok TI.
Kecskemét III.
Salgóüarján IV.
Szentes V.
Hód-nvhely VI.
Debrecen VII.
Bakony Y. VIII.

J-SomogJn- -Eiva

Szanisz1ó GabrieIIa
Scholbz Kabalín
BárbfaÍ Katalin
Nagy Mária
Márkus Zsuzsa
SÍmány Jud.it
Nagy Márba

Sa1góbarján
Salgóbarján
Diósgyőr
Ha]adás
Dr-os8yor.
Diósgyór
Díósgyőr
HaIad.ás



vlvÓ HIRADó

Párbaibőrl /a7 j'nd:u]'ő/

I. Pászbor SzaboIcs
IT. Orosz Árpád.

III. Nén'eth Gábor
IVr PozsonyÍ And.rás
V. Csabaí Imre

VI. Borsod.Í Árpaa
YII. Zavod,a Gyiirgy

TIII. Drávaí Tarnás

Ix. á.nd-erla Átbíla

Kard"l /r, inüilő/

Diósgyőr I. Fied]-er Ferenc
Bakony V. II. Uray Zsolb
Tababánya IIT. MándtÍ Lász1ó
Sz.Yo1án IY. Kovalkovíbs Isbván
Taüabánya V. C=ernus Tibor
Tababánya W. Nagy Imre
Debrecen vII. Schwarbz György
Tababánya VIIJ, Varga Sándor
Tababánya TX. Hidasí Levenbe

Diósgyőr
Díósgyőr
Ha1adás
Eger
Ózd'

Hódmvhely
Ózd-

Szenbes
Szol-nok

A Nógrád_ megyeí Vivó Szövebség II.o. férfi tőrversenyb rend.ezebb I.L4-én,
melyen lo versenyző /2B II.o.1 vebb részb. Végeredmény: I. Babos Péter
/BvsC/| IT. Kóbor János/Vasas/' III. Horvábh Átbila /Yqsas/' Iv. Verbích
Tamás /sTc/, Y. Sánd.or Isbván /sTC/, TI. Medgyes Tamás /CsepeL/, vII.
Kiss Sánd'or /oSC/ ' 

\rIIT. Pabócs Zsolb /BvsC/| IX. Rácz György /BuSal.

Lz U, Dózsa I. 21-í 1T.o. nőí bórversenyén 68 índuIó /4I II.o./ vo]-b.
Végered.nónyl I. Visy JúlÍa /Yasas/, IT. Sbefanek Mariann /Dózsa/ ' III.
Hordós Kaba]ín /BsE/, IV. Pád_ár Máría /BsE/, V. KovalÍk Mariann /Yasas/ ,
[I. Ferenczy Emese /BHSE/, WT. Kíszel Id'a /BSE/' vIrI . Czérna Ágnes /BH1E/,
IX. Pernesz Márta /MTK-VM/.

A Bakony Vegyész I. 21-í II.o. párbajbőr versenyén a 44 indu1ó között 21
II.o. verse4yző voIb. Végeredmény: I. Dobi Lajos /Csepel/, II. Get1ey
Isbrrán /Yasas/' III. Jand.ás LászLó /Mba-Regia/, TV. Szijj Károty /BH1E/,
v. Diera Ferenc /BvsC/ ' \|I. Nagy GJruIa /voLén/, VTI. Korponaí Isüván ,/Vo-
Lán/ 1 l[1I. Porsb Attila /BvsC/ r TX. Erdós LászLó /Csepel/.

A Soproni Vívó Szövebség I. 28-í II.ol kard.versenyén JJ vjvő /L2 II.o./
indulb. Végeredmóqyr I. Da1los György /Ha].aö'ás/, II. ChÍkán Sándor /Ha_
Lad'ás/ ' III. Góra Dénes /Bvsc/r IV. Fülöp Péber /ssL/' v. Mándli LászLó
fflalad'ás/' VI. PáIfalvy Csaba /Halad'ás/ ' vII. Dobos Inre ,/BVSC/, VITI.
Kíss Árpáö' /ssB/' Tx. Varga Gábor /ssn1.

Versenyről - Versenyre

volb.
TII.

/Dózsa/ t

Ánd.rea

15

Á Vasas SC II. ]_1-í I.o. nőí tőrversenyén 6! índuló /2L T,o./
Végered.nény: I. Hazay Katalin /Dőzsa/, II. T,ebbner Erzsébeb /BysC/,
Győrffy Katalín /Yasas/, IY. Sallay Györgyi /osc/, Y. Hrabina Ágnes
vI. Tábray Jud.ib /CsepeL/, TI1. Károlyffy Ed.ib /BvsC/, \rJII. Papp R.
/KsI/' IX. Tegye1 Ágnes /Yasas/



vlvÓ HIRADó

Á Pesü megyeí Vivó Szövebség IT"o. kard'versenyén 6J versenyző /4L T'I^o./
índulb. Végered.mény: I. Boook1 Ákos /BIISE/, II. Csongrádí I'ászLő /oőzsa/,
III. Gémesí József /GELC/, IV. Gergácz I'ászIő /Dőzsa/l V. Horvaí And.rás
/BH1E/ t vI. Zsold"os Sánd.or /osc/, WI. Czelnay Zso]b /osc/ ' vÍII. Símon
László /Dőzsa/ ' TX. Mo]-nár Csaba /osc/.

Áz MTK_YM TI. 18-í 1I.o. párbajtőr versenyén /! versenyző közóttift 19
II.o. vivó ind.ulb. Végeredményl I. Szj_jj Károly /BHS.E/, Il. Magyary Isbvár:r

/Dőzsa/ ' III. Gelley Isbván /Yasas/, IV. Fábh Ferenc /Dózsa/, V. Díera
Ferenc /BvsC/, vI. Dobi lajos /Csepel/l VÍI. I{rasznaÍ Gábor /oSC/' VIII.
Yít1ányí Zsolb /TBsc/, IX. Kerényi Tibor /Csepel/.

A Hajdu-Bíhar megyeí Vívó Szövebség II.o. a(:i t'ór versenyén 29 veT-
senyző /l4 TI.o./ vebb részb. Yégered.nóny: I. Varga Maríann /BYSC/, II.
GyarmatÍ Ed.iü /BTüSK/t III. Vo1ter Zsuzsa /Szolnak/ ' Iv. Szabó I. Jud.ib
/DVIK/, V. Mercs Angéla /Dvsc/, VT. Tonka Gibba /Csepel/' vII. Pallér
Anna /DYSC/t Y-III. PusztaÍ Tld"ikó /Szalnok/ ' IX. Magyary Ágnes /HysE/,

.Lz IJ. PEAO ]-979. IT. 2r-í TT. o. női bőr versenyén 42 versenyzőnő
/26 ÍI.o.1 indu]t. Végeredmény: I. Hafunosí JúIia /Csepel/, II. Hortobágyí
GabrÍe1la /Csepel/ ' III. Szőcs Ándrea /MTK-VM/, IV. Bezeréd.y KabaIín
/BHSE/, V. Tonka Gibta /Csepel/ ' 

yÍ. Kuna Zsuzsa /MTK-VM/, VIT. Fernesz
Márba /xlITK-yM/ ' TIII. Nag-y Ed.it /MTK--{M/, IX. Magyari .Ágnes /HvsE/.

***
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