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Egy sikerekben gazdag, tiszta spoftkarrier
A 70 éves Creltvich Aladár ktisz ntése

Kutatom arcán az évtizedek gyér nyomait, figyelem magabiztosságát, ahogy iil, ahogy akávét

issza; eleganciáját mozdulataiban, lt zk désében. Hallgatom a kérdéseimre adott, liraiságot és hu-

mort kertil tárgyi).agos, rijvid váLaszait Érzem egyéniségében az éLet nagyobb buktat it elkeriilt

férfi kiegyensulyozotts ágát, Kiizdíítere nem a ''kis kenyércsaták'' szinhelye volt, az ' csatáí a páston

zaj\ottak Nevét hallva, nincs senki, aki a volt banktisztvisel re társit, de mindenki a világ legered-

ményesebb kardviv jára és a kitiin t t z' re, Ez volt - és ma ís ez _ élete nagy szenvedélye, eZ

munkája, elhivatottsága. Életmi'ive. llMilyerr boldogok lehehrek azok, akik ugy dolgoznak, hogy ját-

szanak. . . ezeket fizetni annyi, mint valakinek életjáradékot biztositani azétt, mert dohánvzik'' _

mondta KosztolányÍ. Gerevich mint versenyz' amat r volt, a fogalom eredeti értelmében. Nemllfi-

zettéH| ! ''Életjáradéka'' az at méntelen érem, serleg, plakett, amiketharmincijtéves versenyz i

pályafutása idején harcolt ki, ktjzti.ik az a 21 olimpiai, Eur pa- és vÍlágbajnoksági egyéni, illetve csa-

pat aranyérem, azzaI a rangos sportdÍcs séggel, amellyel a mag"yaT vÍv sport hirnevét oly jelent sen

emelte.

A vivás " áLtalános és k zépiskolájátl' édesapjánál, a Miskolcon oktat kitiiníí viv mesternél járta

ki, majd édesapja Santelli Italo mesterhez ajánLotta be. Budapesten nagybátyjánáI, dr. Gerevich Tibor

eg5letemi tanárnál, a nemzetkcjzi hirii miivészett rténésznéI éIt, pontosabba'r lakott, mert a vivásnak

''élt'', megbámult szenvedéllyel, odaadással. Kiilcinleges tehetsége hihetetlen szorgalommal, akarat-

er vel párosult. Kiinyiirtelen elszántsággal végezte mindennapos, tcibb rás gyakorlatát, a lábat er' -

sit , gyorsit , ruganyos sá edz'<í tornát, majd fegyverrel a vág , szur és véd gyakorlatokat százszor,

kétszázszot, még tcibbsz r; el tte vagy utána iskolázás a Maestr va]' kevés pihenés, majd f"alazás

vagy cscjrte k vetkezett' ''Soha nem voltam megelégedve azza\ a tudással, amit megszereztem, azzal

az eredménnyel, amit elértem. Amikor elvesztettem egy assz t, ha kikaptam egy mérk zésen, min-

digaz volt berurem: csak azért is! És keményen' még keményebben dolgoztam tovább, fejlesztettem

s/orsaságomat, gyakoroltam a védést, támadást valarnennyi vá|tozatával, olyan hévvel, mint kevesen.

Nemvoltk nnyii, megszenvedtem érte, de sohanem bántam meg.'' - vallotta egyik beszélgetési.inkkor.

Gyorsasága már szinte fokozhatatlarr volt. Lábmunkája edzésébe szokatlan akrobatikus gyakorlato[ is

beiktatott: tcibb, egysorba állitott széket ugrott át hosszábarr; a rekordja hat szélaryi sor volt.
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TÍzenhét-tÍzennyolc éves lehetett, amikor már teljes fegyverzetben, csÍszolt stilussal és tech-

nikával, versenyre készen lépett pástra, olyan e1ismert nevek mellett, amilyenek a két világháboru

kor- tti második hullámbantartották keztikben a kardhegem niát: Doros, Garay, Glykais, Gombos,

Kabos, Jekelfa1ussy-Piller, Nagy Ern , Petschauer, Rády, T th Péter. . . A magyar kardcsapat Ben-

jáminja, az id sebb kardforgat genetáci apr ugratásait ti.ir , mosolyg s alanya g:yorsan tcirt el re,

kardjáva1 mínd szélesebb utat vágott maga el tt a\awszerii magyar éImez nyben. Az olasz Nedo

Nadi, az antv,rerpeni csonka-olÍmpia t aranyérmes vÍv bajnoka volt az az értíí és j szemti idegen,

viv élettink élénk fÍgyel je, aki 193].-ben, a bécsi Eur pa-bajnokság kardversenye után, jiiv be étz'

sejtésével, az oLasz sport legnagyobb orgánumában elsííként jelezte és méltatta a 21 éves fiut, a rend-

kiviili ereji.i kardviv gárdánk nyomába lépéí friss tehetséget: ''GerevÍch a mag'yar vivás nagy igérete.

Mínden dÍcséreten feliil megállta helyét, gytinyiiriien vÍvott, mindene megvan ah}roz, hogy világklasz-

szÍs legyen: fÍatalság, pompás fizikum, ragyog technika. Kiil nijsen fÍzikuma olyan, amilyent még

nem láttam. Egy m kus nem lehetne fiirgébb, gyorsabb, mÍnt ez az alig 18 évesnek látsz ifju. . .

Tavaly.PÍ1ler Gy rgy tiint fe1nem mÍndennapÍ tudásával, ma Ís ' aLegnagyobb mag'yar kardviv , de

az idei év termése: Gerevich Aladár. . . :

1931-t 1 196o-ig mÍnd a hat olimpiai kardversenyen és minden olyan nagy világversenyen tészt

vett, aho1 versenyz Ínk indulhattak. Már ez ís világrekord! Els olimpÍáján, Los Angelesben a kard-

csapat tagja. Egyéniben mégnem inditották. ''Ráér, még fiatal!'' Alinak a ''jtiv tll adták cserébe.

Igaz, tellett b ven az id sebbekb 1Ís. A csapatversenyen még elfogultar Iép pástra. olímpia! Min-

den versenyek teteje! MásodÍk cstirtéje után már otthon van Los Angelesben is. ''Mintfiatal párduc

ugrik ellenfelének, és találataí sohasem kétségesek.'' K vetkezlk a csapat-dont , nas,y riválisunkkal,

az o1aszokka1. A csapat ftílényesen gy' z. ''GerevÍch a világ legnagyobb tehetsége. A villámnál is

gyorsabb, technikájapéLdát ad an ttjkéletes' maga a megtestesiilt viv esztétika. Mester a védésben,

mester a támadásban, el vágásokban egyaránt '' _ írta Kalmár dr. , vÍv , sait tud sit .

1935_ben, a lausanne-i Eur pa-bajnokságon már kétszer

áII a dobog els helyére, az egyéni kardverseny gy zteseként

és mint a bajnokcsapat tagja. Nincs már nemzetk zi Verseny

nélkiile, biztos helye van a d nt kben. Csapatban, egyéniben.

HaJdu János dr. Gerevich ].948. évi londoni olimpiai gy'<5zel-

me alkalmáb l, arra a lausanne_i versenyre visszanézve, ezt

a szép és igaz jellemzést irta GerevÍch emberi és viv i

karakteré'r I: ''Lausanne-ban Alival egyszobában laktunk.

Egyik este észreveszem' hogy elhasadt a zubbonyom. Hamar

egy szab t! - Add ide, mondja Gerevich. Nekiiil és iigyesen,

mint egy varr n , megvarrja a viv kabátot. . . Lausanne után

káptázatos viv pálya k vetkezett. Se szeri, se száma kard-

és t rbajnokságaÍnak. Minden versenyen indul, sohasem hu-

z dik a harct 1, ez az eleme. És soha botrány, vesze-

kedés nem homályositotta el ezt a tiszta sportkarrÍert!
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Mi az ereje Gerevichnek? Tulajdonképpen minden. TechnÍkája olyan tiiké1etes mint Petschaueré volt'
'Iátmad, vág, rimesszát ad, véd és riposzt'oz, a riposztot még kijvetÍ egy uiabb r:imessza: gépfegyver a

kard a kezében. VÍvásának szépsége lenyiigi'zi még a laikust is.Ilyen szép vivást nem láttak még

Londonban! |' Igen, Gerevich Aladár, a santelli-iskola prominens képvise] je volt a kard legjobb

propagandÍstája. Nagy nemzetkiizi versenyeken leállt a teremben minden más, hos' t láthassa.

Évek hosszu során filmezték Japánok, németek, szovjetek, ho5' kockákra bonthassák és elemezzék

minden mozdulatát.

1960 után levetette patyo1atfehér viv illtiinyét, barnára cserélte át, a mesterek dresszére. Egy_

szeÍ arÍa a kérdésre' hory mi a vezérelve á vivás oktatásár l, ezt felelte: - AmikoT néhány éWel
ezel tt abbahagytam a versenyzést és viv mester lettem, volt egy seTeg tletem' elképzelésem jij-
vend munkámr l. Lehetett: a páston ti'ltiitt halmlnci't év állt mijgtittem, annak tapasztalataib 1 b ven

melithettem. Megpr báltam megva1 sÍtani az 'luj'' dolgokat, és most, vÍv mesteri tapaszta|attal

tértgm vissza oda, ahoTnan elindultam: Santellihez. A pr bálkozások kijzben dertilt ki: mÍnden ugyan-

ugy j , alogy ts itptta, nÍncs mit és nincs miéTt kelesgélnem' l'

|'Családja mellett a vivás az egész világa. Amikor mester lett, számos Ki1Íiildi ajánlattal ke-

resték fel; ugyanannylt utasitott vlssza, Azt vallotta, hogy mindent a magyar viv sportt l kapott, an-

nak kell visszaadnia a fÍatalok nevelésével. '' - iTia z ld dr' Gerevichr l.
KÍváIJuk, még nagyon hosszu évekig folytassa azt az igen soldéle miniíségben végzett munkáiát,

a mag7ar viv sport érdekében!

Swoss Zoltán

s. 0.
Mi ta megismerkedtem a sporttal, az ta szeretem és féltem is a ktilcjnb z' nem kivánatos beha-

tásokt l a sportszellemet. Azt a sportszellemet, amÍt a szabáIykcinyv, YI. fejezet 1. $ 28. pont' igy
fogalmaz meg: l'Minden cscjrte vagy mér\< zés udvarias és becsi.iletes jellegii. Kifejezetten tilos min-
den er szakos cselekmény.''

Sajnos, a modern felfogás, századunk második felének ahajszája, a minden áron eredmény elé-
rése, igen sok, egészségtelen oldalág kialakitásával igyekszik ezt az alapelvet elferditeni, megkerii1ni.

YáIaszként, a sportszeriiségért lelkesed k, végsziikségben mindÍg ujabb és ujabb szabáIyokat hoznak

és kiilijnféle biintet szankci kat irnak el . Nem a legjobb m dszer, de sajnos, odáig fajult az egész,

hogy egyéb már biztosan nem segit.

Ezelcrek a szabáLlyváItozásoknak a betartása nag:y feladatot r a sportot szervez' , irányit és a
sportol kat nevel emberekre. A feladat megoldásának legfontosabb tényez je a szabá1yok tudása.

Nem elégazonban a szabá|yokat e5lszer megtanulni, aztbe Ís kell vezetni a sportéletbe. Ez a beve-

zetés nemcsak a betii szerinti betartást jelenti, hanem a szabályok szellemét kell szem el tt tartanÍ.

rF*rr***c****

s.!
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Mostanában, ha az ember elmeg7 valahol egy viv versenyre, ezt a szellemet nehezen találja meg.

:zÍnte álland reklamáci k, a sokszor szemtelen, s t becsiiletsért megjegyzések nem a mindenkor

becstiletes sportszerii kiizdelmet, hanem annak torzképét tiikrijzik.

Fe1iiletes szemhéL azt hihetné, hogy a sportol - aki ttjbb-kevesebb anyagÍ, erkijlcsi juttatásban

részesi.il - j l kell, hogy ismerje sportágát és annak szabályaÍt. Tehát a szabály nem turlása azokat

terhe1i, akik a tegnap sportol i voltak, ma pedig sportszeretetb 1 benn maradtak a sportéletben mint

annak irányit i? Nehezen hihet !

M domban vo]1t az elmult évekfolyamán aszabáIyok tudását felmérni. Ez a felmérés két csoport-

ra bonthat .

Az egyikbe 60 budapesti és vÍdéki gyakorl versenybir vett részt, mindegyiktilonek 35 teszt rend-

szerii kérdésre kellett válaszolni. A feImérés versenybir i továbbképzés keretében ttjrtént. A meghi-

v kon felttintettiik, hogy a továbbképzésen teszt rendszeri.i szabályismeret ellen' rzést tartunk. Az ered-

mény: átlagosan 70 vo-os j válasz, a legjobb g47c, a legrosszabb 52 %.

A' másik csoporto t az l979-es versenybir i tanfolyamon résztvev k képezték . uet az ewesiiletek

kiildték a tanfolyamra - nyÍlvánval an azokb l a még aktiv sportol kb l keriiltek ki, akikre az egyesii-

1etek tudásuk és viselkedési.ik alapján a jiiv ben is számitani akarnak. Egy ktirlevélben el re kijztjltiik,

hogy az osszejiivetel céIja egy vizsga, amely 20 teszt rendszerii kérdésb l á11. Az eredmény lesujt

volt. Át1agosan 4097c helyes váIasz étkezett, a legjobb 60vo, a legrosszabb l0vc volt! ! Megdiibbent !

Ebb 1 az,|éIgátdáb l'' a legrosszabb eredményt eIé{ még csak véletlentil sem taláLta el a helyes vá-

Iaszt|. Ez lenne a jelenlegi ifju gátda legjobbjaib l alkotott csapat? Ezek a versenyz' k - sajnos, egye-

siileti vezet iL<kel egyiitt - mernek reklamálni?

Siirg s segitségre van sztikség! Ez az ut a teljes anarchiához vezet|

A versenyek kemény kiÍzdelmei k z tt nincs m d szabályokat és sportszeri.iséget alapfokon tanitani!

Nagyon kérem az egyesiiletek vezet it, edz' ít, tÍsztségvisel it, hogy ne csak a technikára tanitsák a

jelen és a jiiv nemzedéket, hanem tervszeriien sajátittassák el a leirt szabáIyokat. Járjanak elcil j

példával, k veteljék meg a szabáIyok szellemének megfelel viselkedést és a sportszerii életet.

Talán mégnem kés és nemsokára Ísmét elérjiik, hogy''mÍnden cs rte és mérk zés udvarias és

becsiiletes jellegiirr lesz.

-l- r% -t--,b ,L 
'D

I{oz\emény

A Vasas SC Viv Szakosztálya kiízli, hogy levelezési cime
szakosztáLyvezet cime): Bp. XD(. Szabados LászI utca 9.
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A vÍv k szobrásza, a szobrászok vív ia
Dab czi Mitnly halalara

ott szoritottunk kezet bucsuz ul - hogyan ís gondolhattam volna, hogy utoljára - a Testnevelési_

és Sportmuzeumb l jtivet, november végén' Boldog volt, vÍdám, hogy beválthatta igéretét, tjnmagára

r tt kegyeletes feladatát teljesitette. Mert a dolgokat még el ke1l rendezni, semmi ne maradjon fé1be-

szerbe, ha netán már el kellene távoznia. Akkor ajándékozta, kedves kis i.innepség keretéhen a Sport-

muzeulnnak azt a Santellit'Ikészitett, sulyos, bronz_dombormiivét, amelynek mását néhány héttel

azel tt San.telli ltalo mester siremlékébe helyeztette eL. Ezze| a dombormiivel zátultIe az a hatal-

mas életmti, amely kis- és nagyplasztikáivalr, ktizel száz alkotásávaLhatáraÍnkon tul is hirdette elis-
mert'miivészetét És hezáttult élete is, február 22-én, sulyos betegség után.

Dab czi Mihályt, Kisfaludi Str bl Zsigmond egykori tarrársegédjét, a viv sportban is j l Ísmerték,

fiatal korát 1 ennek a sportnak volt szenvedélyes h dol ja a harmincas-neg"yvenes években, t rben,

párbajt rben, kardban I.osztáIyu versenyz' ie. Sportszetetetét' l nem csak az a sok érem, disztátgy

tantrskodÍk, amelyek allkemény csaták'l emlékét' tzik, hanem a mtivész számos sporttárgyu ali<otá-

Sá, tcibbek kijzijtt A viv ; a harmÍncas évek elején els sikeréthoz Fut ; a dr. Gerentsér LászI r I

készitett plakett és Gerentsér siitt i mátványb l faragott siremléke: az é|etnagyságunál nagyobb pár-

bajt r z megtcirten meghajl alakja. A Santelli ltalor Imintázott emlékérmek - az l93o-as években

viv akadémiák, versenyek gy' ztesei részére adományozták- már rég tanttmizmatikaÍ értékiiek, rit_
kaságszámba megy az E|ek Ilonár l készitett érem is. Gipszben, terrakottában megformálta Kabos

Endre, Klell Kálmán, Szab Lásr'l' portréit.

Még el ttem van Dab ezí fiatalkori arca, szikár alakja: a viv , fesztil Ízmok, figyel , élénk

szemek versenylázában. Akart és tudott kiizdeni páston és az életben. Sziv san, székelv m dra'

Mert t liik jt'tt, kis keriiI vel, Erdélyb 1, Marosszentkirályr l, ahol szi.i1etett' aho1 esz mél gyer-

mekkorában siirgiitt-forgott barkácsol édesapja, a nyolcgyermekes tanit ktjriil, az|'ef.f.éIét csinální
maga Ís pr bálgatl' tiszt n s igyekezetével. ''Még a káposztafejb l is emberfejet faragtam'' - mesélte.

A marosvásárhelyi református kollégiumban érettségizett, kcizben megtanult f'ába, kÍíbe faragni,

gtpszbe ntenÍ, igyekezett a mesterség minden válfajában jártasságot szerezni, munkáival pénzt ke-

resni megélhetésére. A vÍvás már akkor szenvedélye volt, a Marosvásárhelvi SE-ben tanulta, egytitt

gyakorolt ott Szab Lászl val, Csiszár Lajossal, Santelli Italo kés bbi mester_tanitványaival.

Huszon t éves volt, amikor nagykeservesen sikeriilt Budapestre j<innie. Nehéz évek kijvetkeztek.
llTtjbbszijr nem ettem, mint ahányszor ettem'l _ mesélte megnyer , izes modorában. Amikor élete

mozzanataÍt idézte vissza, ugry éreztem,' mintha Tamási Áron, Siit András irásainak leveg je áradt

volna szét a hideg miitermében, ott aYár alatt.
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1936-ban már kiverekedte helyét a magyar képz' mtivészet-

ben. A Mticsarnok és a Nemzeti Szalon rendszeres kiállit i kij-

z'ott tartották számon. 'Kibontakozott tehetsége alkot vágyában

akasztotta meg az egyte ktjzelebb tombol háboru. A vihar t

is elsodorta, végiil hadifogság: Jassy felé vitték a t bbivel, kC'-

penyében a fronton faragott Mária-szobrocskája. . . A felszaba-

dulás megteremtí számára az r mteli alkotás ujabb lehet sé-

gét. Folytatja a vivást is, veszéIyes balkezes szurásaival, vá-

gásaival. Még hatvanesztend s korában Ís feljárogat az oSC_

terembe, ahol már anáIa j val fiatalabbak is letették a fegy-

vert. Mint most íí is a vés jét, kalapácsát.

Dab czi MináLy (kÓzepen) Kisfalurdy Strobl Zsigmorrd
szobrászmlivéssze[ és dr. Hajdu Jánossal a Hungária
Kupa nemzetk zi vivoversenyen 1v66-barr.

A Magyar Képz' miivészek Sz vetsége és a Mag5lar Népkiiztársaság MiivészetÍ

ját halottjaként, március 22-én a Farkasréti temet ben.

,

-L
,

Alapja temette sa-

Syposs 7o|tán

VíVoSZabaly toto

Mindazok, akik a viv sportot i.izik, j l tudják, hogy a szabályok álland an változnak. Ezek a vál-

tozások a legjobb szándékok ellenére is csak nehezen jubrak eI akoztudatba, igy érthet , hogy sokszor

rosszul értelmezik, esetIeg el is felejtik ezeket a váLtozott szabáIyokat.

Állit;ut<, a szabáLyokat csak az ismeri, aki a váItozásokat kÍegészitésként a s aját szabályk nyvébe

bevezeti és ezt a k nvvet sokszor, szinte áIland an L'apozgatja. Ennek serkentésére akovetkez'

p á 1y áz atot ir juk ki.

A VIVÓ HIRADO ktjvetkez' számában 5-5 szabálykérdést teszi.ink fel, mindegyikre három váIaszt

adunk, ezek kijziil csak egy válasz kifogástalan, a másik kett' tijbbé-kevésbé hÍbás vagy hiányos.

A váIaszokat bettikkel jeliiljiik. A páLyáz lqnak a helyes váIaszt je1ent betii je1eket ke11

a Magyar Viv Sz vetség cÍmén Za|avári Lajos nevéreeljuttabri. Az1980-banmeg-

je1en Viv Hirad kban feltett sszes kérdésekre a váIaszokat cisszesitji.ik és a telitalálatot elértek

kijz tt, jelenléti'ikben, értékes tárgynyereményt sorsolunk ki.

Az egyes kérdéscsoportok bekiildési határid eje aVIVÓ IIIRADÓ megjelenésÍ napját l számitott

3 hét.

Menet k zbeni elLen' tzésre az egyes Viv Hirad kban feltett kérdésekre a helyes választ a ktj-

vetkez' számban kiíziiljiik. Minél tiibb pályáz teményében kiiztilji.ik az e|s' 5 kérdés-feleletet:

6
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1. Lerohan támadás végrehajtása során a viv tulhalad ellenfelén.

A tulhaladás után esett taláIatot

A. meg kell semmisiteni;

B. meg kell semmisiteni, kÍvéve, ha a tulhaladást elszenved viv érte el - akár vissza-

fordulva is - az els ripo sztotl

C. minden ''du tac ou tac'' taláIatot meg kell itélni, a viv k hetyzetét l ftiggetlentil.

2. Ha ery viv g rcsiit kap, akkor e ly versenynapon beltil

A. egyszer tiz perc Pihen t kaPhat;

B. kétsz et tiz perc pihen t kaphat;

C. egyszer husz perc pÍhen t kaphat.

3. Ha egy akci t ktjvet en az egyik oldalbir véleménye: llNEM'' a másiké: ''IGEN, on ÉnvÉNYTE-
LEN HELYENll az eln k véleménye: l|IGEN'I, akkor az itéIet:

A. tus;

' B. nem tus, de az akcÍ t ebb l a szempontb l tovább kell elem ezni;

C. nem tus és az akci t sem lehet tovább folvtatní.

Egy versenyz' megállitja a klizdelmet vagy a megállásokat csalárd célb l meghosszabbitja, az

biintetend . Biintetése:

A. eI sz t figyelmeztetés, Ísmétl dések esetén biintet taláIat;

B. el sz r figyelmeztetés, másodszor kizárás;

C. el szot figyelmeztetés, másodszor biintet taláLat, harmadszot kizárás.
Egy viv hasznot huz az ellenféllel val sszejátszásb l, biintetése egy mérk zésen beliil:

A. nincs;

B. figyelmeztetés, ismétl dés esetén biintet talál.at;

C. figyelmeztetés, Ísmétl dés esetén kizárás.

Za\avári Lajos

Martini Kupa parbajttítverseny
London, 1980. márc. ]..

A hagyományos versenyen ez évben a k vetkez' sszeállitásu csapat képviselte szineinket:

dr. Fenyvesi Csaba, dr. osztrics István,, Peth LászL , Erd s Sándor. A versenyen22 ország!22

versenyz je lépett pástra. Versenyz' ink az els fordul t simán vették, a második fordul b l esett ki

dr. osztrics 2 gy' zelemmel és 3 vereséggel. Állva maradt versenvz int< a harmadik fordul t is vet-

ték, igy a legjobb 36 ktjzé jutottak. Itt a táblára jutásért dr. Fenyvesi vesztett Cramer (SUD ellen

10-7 aránYbán, igy a 32-36. helyen végzett. Erd s Sándor vesztett Salesse FRA ellen, Így a 17_32

kozott végzett. Peth a végig egyenes kieséssel lebonyolitott versenyen a k vetkez' uton jutott el a

diint ig: Swornowski POL ellen 10:9, Meyer FRA ellen 10:9, Hjerpe SUE ellen 10:6, Bernadotte SUE

10:8 arányu gy' zelem. A dijntÍí assz ban a francia Picot ellen 10:7 arányban gy' z'ott, igy megnyerte

a versenyt.

4.

5.

il
ri
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Végeredmény: 1. Peth Lászl
2. Picot
3. Beinadotte
4. Físcher

1. Bandach Lesek
2. Howe Jens

HON
FRA
SUE
ALF

5. Hjerpe
6. Giger
7. Bellone
8. Carrard

SUE
SUI
ITA
SUI

Székely TÍbor
csapatve zet! i jelentéséb<íl

Ifiirsági Barátság Verseny
I

*Gottwaldov, 1980. február 17 _25.

Az idei IBV-t a Csehszlovák Viv Szcjvetség Gottwaldovban rendezte meg. Az a tény, hogy el sz r

vállalkoztak csehsz|ovák barátaÍnk ennek a versenynek megrendezéséte, nem látszott a rendezésen.

A versenyt ery szép sportcsarnokban, 8 vadonatuj Uhlma'"l felszereléssel ellátott páston bonyolitották

le, Ígen j l. Talán csak a versenybiráskodás szÍnvonala maradt el a tijbbit l, de Íík nem rendelkeznek

olyan er s és képzett versenybir -gárdával mint az éLenjár szocialista viv nemzetek. Részletes

eredmények.

Eérfi t r egvéni: 8 nemzet 48 indul . 5 versenyz' nk az els' fordul t simán vette. Nemes LászL

4, Papp András 4, Szelei István 5, Fijldvári 4, Bozí Gv rgy 4 gy' zelmet szetzett. A második fordu-

l b l Bozí Gyiirry 2, Fijldvári István 2, Nemes LászL 1 gy' zelemmel kiesett, mig Szelei 4, Papp 4

gy'<;ze1emmel táb1ára keriilt. Szelei LiesickÍ PoL, Fritzlar RDA legy' zésével eg7eneságon, Papp

KielpikowskÍ PoLlegy' zése után veszit Reese RDA ellen, de a vigaszágonDiaz CUB, Kielpikowski

PoL ellen gy' zve, szintén biztositja helyét a d nt ben. A dijnt végeredménye:

3. Heidenescher Thomas RDA
4, Szelei István
5. Papp András
6. Reese J rn

Karcl eFTyéni: 8 ország40 indul . Rosszul kezd dtjtt averseny számunkra, hiszen az els' fordu_

l b 1 Getgácz LászI \, Gárdos Gábor 2, Batizi Tamás l gy' zelemmel kiesett. Szetey és Abay ment

csak tovább. A másodÍk fordul t mindkét versenyz' nk simán vette és a táblára keriilt. Abay Péter

Mayer RDA, Pogosov URS legy'zéséve| egyeneságon a dijnt be jutott. Szetey András el szijr 10:0

arányban veszit Gorjaskin URS ellen. Majd ty' z Filipoiu RoU ellen és veszit Koniusz K. PoL elle-

nében, igy a g-Lz. helyen végez. A d nt végeredménye:

POL
RDA

HON
HON
RDA

URS
POL
HON
URS
POL
RDA

4 gv.
3 gy. +5

3 gY' +4

2sv. f,
2 gv, -5

,19v.

4 gv.
3 gy. +1

3 gfr. -4
2 sv. fi
2 gy. -2
1 gv.

*

1. Alsan Andrej
2. Baron Jan
3. Abay Péter
4. Goljaskin Sergej
5. Koniusz Kondrat
6. Meyer Thomas

Férfi t r csapat: 9 indul . A ranglistavezet csapatunk az e| métk zéseken kiinnyen g1r' zve ke-

riilt a hármas diint be. Eredmények:

HoN - BUL 9:3 (Papp, Szelei, Nemes 3-3 gy., Fijldvári 0 ry.)
- CUB 9:3 (Nemes 3, Papp, Fijldvári, Szelei 2-2 gy')
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A dijnt ben viszont simán vesztette eI mindkét mérk zését.

HoN - URS 3:9 (Szelei 2, Ftildvári 1, Papp, Nemes 0-0 gy. )

- RDA 4:9 (Szelei 2, Nemes, Bozi 1-1 gy. , Ftildvári 0 gy. )

Az NDK 9:6 arányban bizonyult jobbnak a szovjet legénységnél, igy a végeredmény: 1. RDA, 2. URS,

3. HON, 4. ROU, 5. CUB, 6. POL, 7. TCH A, 8. BUL, 9. TCHB.
Kardcsapat: 8 indul . Az egyéniben elért g:yenge teljesitmény miatt rangsorolásunk rossz volt,

igy a diint betutás csak igen j vivással sikeriilhetett volna. Sainos, ezze1' fiataljaink ad sak maradtak.

E redmények:

(Szetey 3, Gárdos 2, Abay, Batizi 1-1 gy.)
(Gergácz 3, Abay, Gárdos 2-2, Szetey 1 gy.) Bár 8:4 arányban
vezetett csapatu:rk, 5 taláLattal vesztettí.ink s oda a diint .

- CUB 8:8 (Getgácz 3, Abay, Batizi2_2, Szetey 1 gy.) ]. tussal nyerttínk!
- TCH 9:0 (Gárdos 3, Batizi, Szetey 2-2, Abay, Gárdos 1-1 gy.)
- BUL 9:4 (Abay 4, Batizi, Szetey 2-2, Gergácz 1 sy.)

Végeredmény: 1. URS, 2. PoL,3. RoU, 4. RDA, 5. HoN, 6. BUL, ?. CUB, 8. TCH.

N i t r epyéni: 8 ország 48 indul . Az els fordul b l csak Keve Zsuzsaesett ki l gy' zelemmel.

A második fordul t is sikeriilt mind a nég4r lányunknak vennie, és igy táblára kertiltek. Papp Ragány

Andrea$azai Katí és Heidenescher RDA legy' zésével egyeneságon jutott a dtjnt be. Hazai Katalin a

Pappt 1elszenvedett vereség után gy' zott Atcsanova URS, Flochdorfer RoU és HortobágyÍ ellen, és

vigaszágr l jutott be. Kuna eL sz r 1 találattaI veszit Betuker RoU ellen, majd gy z Pruskova PoL
ellen, de vezet Heidenescher ellen, igy a 9-l2. helyen végez. Hortobágyi Gabriella el szor gy' z

FigureoaCUB ellen, majd veszit Lakova BUL ellen. A vigaszon gy'z Gora URS ellen, és egy nagy-

szeriÍ assz ban L taláIattal marad aLvIHazai ellen, igy a 7-8. helyenvégez. A dtjnt végeredménye:

HON - POL
- RDA

1. Hazai Katalin
2. Szoboljeva M,
3. Lakova
4. Papp R. Andrea
5. Kr likowska J.
6. Guzganu E.

HON
URS
BUL
HON
POL
ROU

3 gy. ftoltv. 2 gy.\
3 gy. (holtv. 1 gy.)
3 gy. (holtv. 0 gy.)
2 gy. -2 20 kt.
2 gy. -2 23 kt.
2 gv. -3

$ Párbai! r egvéni: 8 ország 48 indul . A kardhoz lrasonl an rosszulkezd| d tt az els fordul ,

hiszen Vijlcsei Gy rg7 2, Kolczonay István 3, Zubornyák Zo|tán 1 és Bárdi R bert I gy' zelemmel ki-

esett. Csak Széles.Gábor simán vette mÍndkét fordul t. S t, atáblár l Gerlach RDA, Dmitricsenko

URS legy zésével egyeneságr l jutott a dtjnt be. Ennek végeredménye:

1. Hustig RDA 3 gy. (holtv. 3 gy.)
2. Koslowski RDA 3 gy. (holtv. 2 W.\
3. Latiisev URS 3 gy. (holtv. 1 Sy.)
4. Dmitricsenko URS 3 gy. @oltv. 0 Sy.)
5. Pirchovka URS 2 gy.
6. Széles Gábor HoN J. gy.

N i t r csapat: 9 indul . Els helyen rangsorolt csapatunk igen neirezen gy' zott az NDK ellen, s

ez eI re vetette átnyékát a dcint re is. Eredményeink:

HoN - BUL 9:2 (Hortobágyi, Hazai 3-3, Papp R. 2, Keve 1sy.)
- RDA 8:7 (Hazai, Hortobágyi 3-3, Papp 2 gy., Kuna 0 sy.)
_ RoU 6:9 (Hazai 3, Hortobágyi 2, Kuna 1, Papp R. 0 gy.)
- URS 4:9 (Hazai2, HortobágyÍ, Kuna 1-1, Keve 0 gy')

Végeredmény: 1'. URS, 2. RoU, 3. HoN, 4. RDA, 5. PoL, 6. CUB, 7. TcH A, 8. BUL, 9. TCH B.
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Párbglt r csapat: 9 indul . Az egyéni szereplés miatt csak tjtijdílmek lettiink rangsorolva, igy a

d<int bei csak az NDK Legy' zésével juth atott volna be a csapatunk. Ez a bravur nem sikeriilt. S t a n

dtjnt els taláLkoz ján a román csapatt l is vereséget szenvedti'ink. Részletes eredmények:

HoN * BUL 9:2 (Kolczonay, V lcsei 3-3, Széles 2, Bárdi 1gy.)
- RDA 4:9 (KolczoneY 2, Bárdi, Széles 1-1, VijlcseÍ 0 sy.)
_ RoU 7:9 (Kolczon&Y 3, Bárdi 2, SzéIes, Zubotnyák ]--1 gy.)

- PoL 9:4 (Kolczonay, V lcsei 3-3, Zubr-tnyák?, Bárdi 1gy.)

Végeredmény:1. ÜRS, 2. RDA, 3. CUB, 4. RoU, 5. HoN, 6. PoL, 7. TCH A, 8. BUL. 9. TCH B.

A tavaIyi kÍugr eredményt nem sikeriilt megismételni a csapatnak, de a célkittizésekt l csak

csapatbarr - els sorban kardban és párbajt rben - maradt eI az sszteljesitmény. Az l aranyéremmel

és 3 bron zza! e\étt 32 olimpiai pont nmagáért beszél.

Rabe Gusztáv
csapatvezet

Monat Kupa parbait rverseny
Pátizs, 1980. február 16-17.

TizennyoLc ország 208 versenyz' je Índult az idei versenyen. Szineinket az al'ábbÍ csapat képvisel-

te: Peth LászI , Kopetka Béla, Takács Péter, dr. FenyvesÍ Csaba, Erd s Sándor, Pap Jen ,

dr. osztrics István, Székely Zo|tán. Eredményeink:

Peth 1gy.3v. 4gY, 1v. 2gY.2v.
. Kopetka 4 gy. 1v. 0 gY. 4v. kiesett

Takács 3gy.2v. 2gy.3v. 2gy.2v.
Fenyvesi 4gy. Lv. 3gY.2v. 3gY. 1v'
Erds 4gy. Lv. 2gY.2v. 3gY. I'v.
Pap 4 gy. 0 v. 1gY. 4v. kiesett
osztrÍcs 4gy.0v' 2gy.2v. 2gy.2v.
Székely kÍemelt 2 gy. 3 v. kiesett.

A táblára 8 FRA, 5 SUI, 4-4 HoN, SUE, 3-3 ALF, ITA, PoL, 1-1 NoR

jutottak a dcint be:

ágr 1:

Borrmann ALF (Pahlefors SUE, Gardas FRA, Bellone ITA)
Osztrics HON (Beckmann ALF, Koppang NOR, Jacobson SUE)
Harmenberg SUE (PÍcot FRA, Suchanecki SUI, Riboud FRA)
Flodstr m SUE (Fischer ALF, Takács HoN, Lenglet FRA) Ieyy' zésével, mig a vigasz-

Jacobson SUE (MeVer FRA, Boisse FRA, Gardas FRA, Riboud FRA)
Lis POL (Fenyvesi HON, Suchanecki SUI, Carrard SUI, Bellone ITA, Lenglet FRA)

ellenében vivta ki a dijnt be jutást.

Fenyvesi (Alcnin FRA és Lis PoL elleni vereségével) a 25_32 helyen, Erd s (1 gy. Jurka TCH, 2 ve-

reség Gaitle SUl,Koppang NoR') at7_24 helyen, Takács (1 gy. Parietti ITA, 2 vereség Flodstr m

SUE, Kauter SUI) szintén a L7_24 ktjz tt végzett.

A dijnt végeredménye:
2 gv.

1 gy. 4 v, kiesett

4 gy. 1 v. táb1.ára jutott
3 gy. 2 v, táb|áta jutott
3 gy. 2 v. táblára jutott

3 gy. 2 v. táblára jutott

és TCH keriilt. Egyeneságon

SUE
PO L 1" gy.
SUE 1 gv.

l

L Borrmann ALF 4 gY.
2, Osztrics HON (OSC) 3 gY. +5

3. Harmenberg SLIE 3 gY. +4

A verseny erejére az volt a jellemz/ , hogy a szovjet

mez'nye elÍndult.

10

4. Jacobson
5. Lis
6. Flodstr m

versenyz k kivételével a vÍlág szinte teljes é1-

dr. B av BéIa
csapatvezet i jelentéséb l
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G ppingenÍ n i t rverseny
G ppingen, 1980. február 23-24.

A tÍzenkilencedik alkalommal megrendezett versenyen 21 ország205 versenyz je kaz tt Rejt

IldÍk , B bÍs lldik , Maros Magda, Tordasi lldik , Stefanek Gertrud, Sz cs Zsuzsa, Kovács Edit

vett részt. A teljes világbajnoki mez' nynél er sebb versenyen az alábbi eredményeket érték el ver-
senyz ink:

Rejt 4gy.0v. 3gy.2v, 3gy.2v. 2gy.3v.
Bbis 4gy. 1v. 2gy.3v. 3gy.2v. 2gy.3v.
Maros 4 gy. 0 v. 2 gy. 3 v. 2 gy. 3 v. kÍesett
Tordasi kiemelt 3 gy. 2 v. 5 gy. 0 v. 3 gy. 2 v.
Stefanek 5gy.0v. 4gy. Lv. 5gy.0v. 5gy.0v.
Szcs 5gy.0v. 2gy.3v. 3gy.2v. 3gy.2v.
Kovács 5gy.0v. 3gy.2v. fgy. 1v. 3gy.2v.

A harmÍnckettes tábLáta keriilt 7 ALF, 6 HoN, 5 URS, 3ITA, 2_2R)IJ, FRA, PoL, ].-1

SUE, TCH, CHI.

Stefanek (2 vereség Mochi ITA, Ardeleanu RoU), Tordasi (2 vereség Wysoczanska PoL) a25_32.
helyen végzett. B bis (1 gy. Pigliapoco ITA, 2 vereségHanisch ALF, Szidorova URS) Sz' cs (1 9Y.

Vaccaroni ITA, 2 vereség Losert ALF, Mochi ITA) a 71_24 he1yen végzett. Kovács (3 gy. Pigli4poco

ITA, Palm SUE, Csagrieva URS és 2 vereséggel Hanisch ALF, Stahl RoU) a9_I2.helyre keriilt.

Rejt nek (4 gyiízelem Ráczova TCH, Knyazeva URS, Luan CHI, Skladanowska PoL, 2 vereség Hiíhne

ALF, Szidorova URS) a7-8. helyet sikeriilt megszereznie. Egyeneságon jutottak a dijnt be:

Giljazova URS

4 gy. (holtverseny 5:4)
4 gv.
3sv. b
3 gv. -4
1 gy.
o gv.

táblára keri'ilt
táblára keriilt

táblfua keriilt
táblára keriilt
táb|ára keriilt
táblfua kertilt

BEL, RDA,

Elek Ilona
csapatve zet i jelentéséb l

Dick
H anisch
Wessel

RDA
ALF
ALF

(Apers BEL, Kircheis ALF, Skladanowska POL)
(Musio FRA, B jelova URS, Hijhne ALF)
(B bis HoN, Kovács HoN, Wisoczanska PoL)
(Fekete FRA, Szidorova URS, Stahl ROU) elleni, mig

(Luan CHI, B bis HON, Mochi ITA, Wisoczanska POL,
Rejt HON)
(Vaccaroni ITA, Losert ALF, Kovács HoN, Htjhne ALF)*

vÍgaszr 1:

Stahl

elleni gy zelmével
Végeredmény:

Szidorova URS

ROU

jutott a dijntcíbe.
1. Dick Mandv
2. Giljazova
3. Stahl
4. Szidorova
5. Hanisch
6. Wessel

RDA
URS
ROU
URS
ALF
ALF

rl-
'L

11



VlVÓ HíRADÓ

Wolodyiowsky - FinskÍ kardverseny
Konin, 1980. február 22-24

A huszonhatodik aIkalommal megrendezett kardcsapatversenyen csapatunk az alábbÍ sszeállitás-

ban vett részt: Ged vári Imre, GerevÍch Pál, Hammang Ferenc, Nébald Gy rgy, Nébald Rudolf.

C sapatunk részletes eredményei:

Magyaro.- Franciao. 11:5 (Hammang 4, Ged vári, Nébald Gy. 3-3, Gerevich 1 gy. i11.

Lamour 3, Berthier, Granger Veyron 1-J., Trottein 0 gy.)

Lengyel B 11:5 (Nébald R. 4, Gerevich, Hammang 3-3, Nébald Gy. 1 gy. i11.

Koniusz J. 3, Koniusz K, Kondrat 1-1, Baron 0 Sy.)

olaszo. ]-0:6 (Ged vári, Gerevich 4_4, Hammang, Nébald R. 1-1 gy. i11.

MaÍféi, M. A. Montano 2-2, Meglio, Dalla Barba 1-1 gy.)

Leng7el A 9:? (Ged vári, Gerevich 3-3, Nébald R. 2, Nébald Gy. ]. gy. i11.

Wodke, Bierkowski, KofianLy 2-2, Kostrzewa 1 gy.)

Románia 10:6 (Ged vári, Hammang 3-3, Gerevich, Nébald R. 2-2 gy. ill.
Pop, Mustata 2-2, Marin, Nilca 1-1 gy. )

Szovjet 8:8 (68-6].) (Hammang 3, Ged vári, Gerevich2_2, Nébald R. 1 gy.ill.
Krovopuskov 3, Burcev, Aljohin 2-2, Nazlimov 1 gy. )

Végeredmény: 1. URS, 2. HoN, 3. ITA, 4. RoU, 5. PoL A, 6. FRA, 7. PoL B.

A legjobb egyéni teljesitmények: L. Maffei, 2. Burcev, 3. Ged vári, 4. Gerevich, 5. Lamour,
6. Krovopuskov, 7. Hammang, 8. M. A. Montano.

Az egyéni versenyen 10 otszág 94 versenyz' jek z tt a fentieken kiviil még a kcivetkez magyar

versenyzíík indultak: Mar t Péter, Varga J zsef , NagyházÍ Zoltán, GulácsÍ Ferenc, Gellért Mikl s,

Bujdos Imre, Tábor Sándor, Kossuth Ferenc . Az els fordul b l esett ki: Kossuth, a másodikb l:

Gellért, Bujdos , Tábor, a harmadikb l: Hammang és Gulácsi. A tizenhatos táblára 7 HoN, 5 URS,

2 PoL, 1-]. ITA, RoU keriilt. Innen egyeneságr l jutott a dijnt be:

Izmajlov
Bierkowski
Maffei
Ged várÍ
Gerevich

1. Ged vári Imre HoN
2. Maffei Michele ITA
3. Izmajlov URS
4. Bierkowski J. POL
5. Krovopuskov V. URS
6. Gerevich Pál HoN

3 gy. (holtv. 2 W.)
3 gy. ftoltv. 1 Sy.)
3 gy. (lnoltv. 0 Sy.)
2 gy. -2
2 gv. -4
2 gy. -9

URS (Varga HON, Gerevich HON)
POL (Aljohin URS, Krovopuskov URS)
ITA (Nagyházi HoN, Burcev URS)
HoN (Mustata RoU, Nazlimov URS). A vÍgaszágr 1:

HoN (Nébald R. HoN, Nébald Gy. HoN, 'Nazlimov URS)

#

Krovopuskov URS (Mar t HoN, Nébald R' HoN, Burcev URS)

Versenyz ink kijziil: Varga, Nagyházi a J.3-16., Nébald Gy., Nébald R., Mar t ag_12. helyen vég-

zett. A dijnt végeredménye:

Pézsa Tibor
csapatve zet i jelentéséb l

*
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{J

Santelli Kupa
Salerno, 1980. február 10.

A hagyományos négyes csapatverseny fennállásának25. évfordul ját az olaszországi Salernobarr

rendezte az olas z Yiv Sziivetség. Szineink képviseletében Ged vári Imre, Gerevich PáI, Kcirm<iczy

Csaba, Nagyházi Zo|tán, Kovács Attila és Gulácsi Ferenc utazottki.

Magyarország - Franciaotszág 15:10 (Ged várí, Kovács 4-4, Gerevich 3, NagyházÍ, Gulácsi
2_2 gy., i11. Berthier 4, Lamour 3, TrotteÍn 2, Gaudet
1, G.Veyron 0 gy.)

- Románia 16:9 (Ged várí 5, Kiirmiiczy 4, GerevÍch, Kovács 3-3, Nagy-

lxil:f i-t';Jio 
t' Marin' Mustata 2-2' oancea'

- olaszország 11:].3 (Ged vári 4, Gerevich 3, Ktirmiiczy, Nagyházi 2_2,
Kovács 0 gy., i11. Maffei 5, Montano M.A. 3, Dalla
Barba, Montano T. 2-2, Meglio 1Sy,)

Végeredmény: 1. olaszotszág, 2. Magyarország, 3. Románia, 4. Franciaotszág.

dr. Lotz Károty
csapatve zet i jelentéséb l

,,Tallinni pallos'' párbajt tverseny
Tallinn, 1980. február 22_25.

A hagyományos versenyen szineÍnket az alábbi sszetételti csapat képviselte: Székely Zo\tán, Pap

Jen , Kopetka Béla, Takács Péter, Ko1czonay Ern , Dénes Balázs, T bel Endre, Hegediis Ferenc.

Az egyéni versenyen 8 ország (HoN, RDA, ALF, BUL, PoL, RoU, FRA, URS) ]_44 versenyz' ie in_

dult. Az e|s' fordul t versenyz ink simán vették. A második fordul b l esett ki: Dénes, T bel, He-

gediis és Takács. Itt maradt ki a nevek kijziil Riboud FRA, Strzalka PoL, Jana ALF, Rossar URS.

A harmadikfordul b 1esett ki Székely, Kopetka s tijbbek kijztjtt Baragar RoU, Pusch ALF, Lis PoL.
A harminckettes táblára tehát csak 2 magyar keriilt. Pap el szot gy' z Steegmiiller ALF ellen, azután

veszit. Segeda URS és l taláLattal Abusahmetov URS ellen, Így a 17_24 kcizijtt végzett. Kolczonay az

egyeneságon Boldovszkij URS, Lukomszki URS ellen gy' z, majd a d nt bejutásért vivott assz ban ve-

szit Szafin URS ellen, a vigaszon gy'z Picot FRA ellen, és ujra a dijnt kapujához ér, aho1 a kés bbi

gy'ztes Bormann ellen 10:8-ra veszt. Igy a7-8. helyen végez. Végeredmény:

1. Borrmann E.
2, Kucserjavij
3. Kirpu
4. Janikowski
5. Dunajev
6. Safin

4 gy, +9 holtyerseny után

URS o gv.

A csapatversenyen 24 csapat indult. Az els(5 csapatunk a 8., a második csapatunk a 11. helyre keriilt.
Eredményeink:

HoN I._: PoL 5:9 (16-os táblán)
(Papp 3, Székely, Takács 1-1, Kopetka 0 sy.)

- RoU 4:8 (9-16. helyért)
(Székely, Kopetka2-2, Papp, Takács 0-0 gy.)

ALF
URS
URS

4 gy. +6

4 gy. +5

POL 2 gy.
URS 1 gy.

13



VÍVl HÍRADÓ

- MOS 5:9

- URS

HON II. - Gruzia

- ALF

- FRA

- UKR

- URS

Végeredmény:

9:3

(].3-16. helyért)
(Székety 2, Kopetka, Pap, Takács 1-1 gy.)

A csapatot mérk zés nélkiil a 15. helyre hoztákki gyíÍztesként.

(a táblára jutásért)
(Kolczonay, T bel 3-3, Dénes 2, Hegedíis 1 gy.)

(a tÍzenhat kijztjtt)
(Kolczonay, Dénes 3-3, T bel 2, Hegediis 1 ry.)

(a nyolc kijziitt)8:5

9:2

(Dénes 3, Kolczonay, T bel 2_2, Hegedi.is 1 sy.)

8:3 (a négy k ziitt)
(T bel 3, Kolczonay, Dénes 2_2, Hegedi'is 1 sy.)

5:8 (a dijnt ben)
(Hegediis 3, Kolczonay, T bel ].-1, Dénes 0 gy.)

L. Szovjehrni
2. Magyaro. trBrr

3. É,sztotszág
4. Ukrajna
5. Franciao.
6. Kirgizia
7. NDK
8. Lengyelo.
9. Románia

10. Orosz SZK
11. NSZK
12. Bjelorusz Kozt,
L3. Moszkva
14. Kazahsztan
15. Magyaro. rrArr

].6. Szovjet utánp.

(Lukomski, Abusahmetov, Dunajev, Karagjan, Mojajev)
(Kolczonay, Dénes, T bel, Hegedi.is)
(Joffe, Hondogo, Kuur, Liivak, Kirpu)
(GarÍn, BÍkov, Murasov, Kucserjavij, Tisko)
(Riboud, PÍcot, Gardas, Salesse, Boisse)
(Safin, VerulskÍ, SzÍrotin, Szonin, Girnik)

dr. Kausz István
c s apatve zet! i jelentéséLríl

{c

Tizenkét

mán vette, de

ménye:

Duval Krrpa férfi t rverseny
Pátizs, 1980. febr. 23-24.

orsz ág I29 ,'erse''y"' ie uozatt Somodi Lajos képviselte

a másodikb l kiesett. A 32-t L végig egyenes kieséssel

1. Flament FRA 5. Bardine
2. BoscherÍe FRA 6. omnes
3. Benk AUS 7. Harper
4. Pietruszka FRA 8. Modaine

szineinket. Az els fordul t sÍ-

lebonyolitott verseny végered-

FRA
FRA
GBR
FRA

Somodi Lajos
beszámol ja

L+
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Nemzetkcizi kardverseny BulgarÍában
Sz fia, 1980. február 15*17.

Nyolc nemzet 54 versenyz' je kijztjtt (POL, RDA, BUL, URS, CUB, ALF, ROU, HON szineink

képviseletében Gellért MÍkl s, Varga J zsef, Tábor Sándor, Riba Ferenc, Kossuth Ferenc léptek

pástra. Az els' fordul b l Kossuth, a másodikb l RÍba, a harmadikb l Tábor esett ki. Táblára keriilt

Varga és Gellért. Varga Gorosevics URS el1en gy' zott, majd Etropolski V. ellen vesztett, a vígasz-

ágon Matejev BUL ellen w' z, de veszit Gellért ellenében, igy a 7-8. helyenvégez. Gellért el sz r

veszit Etropolski H. BUL ellen, de 3 gy'zelmével Gorosevics URS, Etropolski H" BUL, Varga HoN

a diint be jut, ahová még egyeneságr l Etropolski V. BUL, Mtiller RDA, Bierkowski PoL, Hiiltje

RDA és a vigaszágr l Ulrich RDA keriilt. A dcint végeredménye:

1. Bierkowski
2. Gellért
3. UlrÍch
4. Etropolski
5. Mtiller
6. Hciltje

4 gv.
3 gy. +3

3 gy. +L

2 97. b

2 gy. -4
1 gv'

POL
HON
RDA
BUL
RDA
RDA

A csapatversenyen 9 csapat kcirmérk zéssel dcintijtte el a helyezéseket.

Eredményeink: HoN - RoU 9:5 (Varga, Gellért 3-3, Tábor 2, Kossuth 1gy.)
- RDA 4-.9

- POL 9:6
- URS 1:9
- Kuba 9:5

(Yatga2, Gellért, Riba 1-1, Tábor 0 gy')
(Tábor, Gellért 3-3, Yatga2, Kossuth 1 gy.)
(Varga 1, Tábor, Gellért, Kossuth 0_0 gy.)
(Tábor, Varga 3-3, Gel|ért 2*2, Riba 1 gy.)

- BUL A 8:8 (Varga 3, Tábor, Gel-Létt 2_2, Riba 1gy')
- BUL B 9:5 (Tábor 3, Gellért, Varga, Kossuth 2-2 w.)
- ALF 9:5 (Gel1ért 4, Tábor, Kossuth 2-2, Varga 1 gy')

A végeredmény: 1. RDA, 2. HoN, 3. BUL A, 4. CUB, 5. PoL, 6. URS, 7' BULB, 8' ALF, 9' RoU'

dr. Sz 11 si Bálínt
c sapatve zet' i j elentéséb l

.*

Do

Lípcse, 1980. február 1-3.

Ez évben szineinket a k vetkez sszeállitásu csapat képviselte : Kovács Edit, Sz cs Zsuzsa,

Hajzer Judit, Maros Magda és Stefanek Gertrr-rd'

Az egyéni versenyen 90 versenyz n induIt (44 RDA, 10 PoL, 9 HoN, 6 cUB, 5-5 BUL, FRA,

GBR, RoU, 1 ARG). Válogatottjaink simán kertiltek a 32-es táb\ára' mig a versenyen résztvev cse-

pelÍ lánycllcnak ez nem sÍkeriilt. Egyeneságon jutottak a dtjnt be: Hertrampf RDA, Hajzer HoN, Stahl

RoU, Stasak PoL, vigaszágr l Kovács HoN és Janke RDA kerii1t be. Meglepetésre nem keriilt táb-

lára: Wrigglesworth GBR, Heidenescher RDA, Trinquet V. FRA, Betuker RoU. Versenyz inii ered-

ményei:

Stefanek: az eweneságon els mérk zésén veszt Bell RDA ellen, ezután gy z RodrÍguez cUB,

Alfonso CUB ellen, veszit Dragomor RoU ellen, igy a 13-16. helyen végzett;

Nemzetktjzi
nor t rverseny az NDK-ban
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Maros: egyenesá gon gy' z Forhoff RDA ellen, majd veszit Hertrampf RDA ellen, vigaszon w' z

Ruparcsics RoU, Muzio FRA ellen és veszit Janke RDA ellen, igy a g_12 kijztjtt

végez.

Kovács: egyeneságon gy' z Ivanova BUL ellen, veszit Staszak PoL ellen, vigaszágon gy' z Krzych

PoL, Schubert RDA, Chezan RoU, Dick RDA ellen és a dijnt ue jut.

Hajzet: egyeneságon gy' z Ruparcsics RoU, Gerstenberger RDA, Janke RDA ellen, igy diínt s.

A }ratos dcint ben 5 versenyz n' végzett 3_3 gy' zelemmel, mig Staszak nyeretlen maradt. (tíaj-

zer Janke-t l és Kovácst l, Kovács Hertrampf-t l és Jankét l kapott ki. )

A holtverseny táblázata a k vetkez' volt:

Hertrampf Sabine RDA x 0 5 5l 2W.20+16-17+16
JankeGabriele RDA 5 x 5 5 5 Ogy.
Hajzer JudÍt HoN 3 3 x 5 5 2gy. 19+16-16+16
KovácsEdit HoN 3 3 2 x 5 3gy. 18+17-1'7+13
StahlEcaterina ROU 5 1 3 2 x 3gy. 20+16-17+11

Végeredményben: L. Stahl RoU, 2. Kovács HoN, 3. Hertrampf RDA, 4. Hajzer HoN, 5. Janke RDA,
6. Staszak POL.

A csapatversenyen 12 csapat indult. A versenyt minden helyért levivott egyenes kieséssel vivták

le. C sapatunk eredményeÍ:

HoN - GBR 9:3 (Stefanek, Maros 3-3, Kovács 2, Sz cs 1 gy.)
- cUB 8:8 (55-61) (Maros 4, Stefanek 2, Kovács, Sz' cs 1-1 gy.)
- RDA 9:4 (Hajzer 4, Stefanek, Maros 2-2, Sz cs 1 gy.)

Végeredmény: 1. Magyarország,2. NDK A, 3. Franciaotszág, 4. Kuba, 5. Románia, 6. NDK B,
7. Lengyelotszág, 8: Nagy-Britannia, 9. Bulgária, 10. Csepel.

Hidasi J zsef.
csapatve zet! i jelentéséb l

<o
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