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III. rész

A Nla#ar Vívti $nlivetseg sportdiplomániai munkáia

1$80-85

Sziikséges, hogy az elktjvetkezend'6 évokben nemzetkijz1 tevékenysésÍrnk hatékonysrígát
megtartsuk, és további aktív kezd'eményezésekkel1 ha lehet még fokozzl;k. CéIul tiizztik kí,
hogy a j szakmaí munka me]_lett befo1yásrrnk tovább1 n velésével b1ztos1tsu]< a vÍ1ág-
versenyeken, de els sorbar1 az 19B4-es o11mpián pástra lép Euagyar versenyz k részére a
1 egke dv ez6bb kijrtilményeke t .

A foladatokat az alábbi f kérd'ések k ré csoportosítjuk

1. Tevékenységtink a F.I.E. szenlezeH,benj sportpoIítikai kérdések.
?. Egyiittmtik aés a baráti országok sz vetségeivel.
3. Kapesolatok nás v1v szaksztjvetségekkel.
4. NemzetkijzÍ rendezvények, versenyek, kiildetések.
5. Nemzetk z1 vorsenyekre k1sér 'k és versenybírák kije1 lése.
6. Nemzetk zi versenybiráskodás.
7. Kiiltjnbijz sportsza}Cnai kérd'ések'
8. Egyéb kérdések, aIkalmazand elvek, munkam dszerek.

1. lyz elk vetkezend években a F.T.E. szenlezetében bettjlttjtt pozic1 nkat meg }<e11

tartan1r ffieg kel1 er s1teni. Sportpolitíkaí céljaink elérése érd'ekében aktj.v sport-
diplomácia1 tevékenységet ke11 folytatni.

T rekedntink kell, hogy az 19Bo/8I. évi ríjraválasztás alkalmával nemzetk zi
funkcionár1usaink megválasztásra kerti1jenek. A kovetkez váIasztásra !ig-!-a1abb''
rii kád'erekeJ ke1l etBtr5szitenÍ o
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Fo1yamatosan további eL6re1épéseket kelI elérní & F.I.E. demokratizálása terén.
n"urát keretében b vítení kell a Végrehajt Bizottság hatáskijrét az rrodáva].
szemben.

Fe1 ke1l Iépní a diszkrdm1náci s tcjrekvésekkel szemben.
Ujb 1 nreg kátt kisérelni a Dél-Afríkai Sz vetség ki'zárásátr.
El kell mé1yitení a kapcsolatokat és i egyiittmÍ.ikijdést ke1l biztositarri a F.r.E.
19B1-t 1furrkcí ba 1ép vezet 1vel. Ktilijn sképpen az E]nijkkel és a f titlcárral'
továbbá a Végrehajt Bizottsríg tagJaival.
Helyes sportd'1plomácíaÍ m d'szer alkalnazásával el kell késziteni az 1980l81-es
és áz tgé+/a5-as tisztrijítást gÍ, hogy a számunkra Iegked'vez bb Jeltiltek kertil-
jenek megválasztásra.
J 1rnegalapozott, helyes Javaslatokat kel1 tennÍ a F'I.E. szenrezet Jobb niikijdése
érd"ekében. A résziinkre el nytelen Javaslatokka]_, valamint a tÚ.lzott tagdij feI-
emelések]cel szemben fe]- kell J-épní' '

2. Az 1981-B5-i's 1d szakban t<jrekedn1 kell, hogy !'Íagyarors%áE rend,ez je lehessen egy
feln tt vagy 1fjrisríei uilágbajnokságnak.

3. Á l,lag1rar vÍv szijvetsé nek továbbtB ig 1 ke11 látrtÍa a barátí országok k z tt1
tooráj.nár ríe kezdenényez Bzerepk rt. Á negállapodrísolgnk rne8fe].e169n nég k91].
tarta.rri a azoc1alÍata orszá8ok vlv vezet l lészére a szokásog konferencLákat vasr
se8lteni, azokat.

- Er E1tenÍ kel]- a szocl'alista o?gEágokban rgnilezett na8y nenzetkijzi Yersenygkot.
A nlnden évben negrenilezésre keriil gzoc1al1sta orszifuok viv -vereenyén és a
Barátsríg versenyeken e 1eger 6ebb vÍv tnkkal keIl régztvenni.

- T rekodni ke}l n'nél t bb 'lA'' kateg riáj velaeny r'endezéséle.
Enn k negf ]. 1 en folytatnÍ ke]-l az e].rmilt években x!6gkezdét't m]rrkát a lleElzetki'zí
Ygraen}r nagyarorezágl renalezése terén' 1lletve táDogptl1 ké11 a lebzotkiizi Torse4yek
1"7" yi1. /-íenatezését barátÍ országokban. SzakenbereÍn}kel' versenybíráin}kal'_ é9
je]-es ."gyar versengz k kti].aiéséve]' segitenl kell a baráti ve]raelyek sz1nYonalárrak .

ene1ését.
Drrnek negfe1el6 díplonácial tevékenységet keu folytatni a F.I.D.-ben ée a társ
nenzetk áí ezi5vetségekben a kiemelt ve?senyek renilezág1 J ogainak elrryerésében,
ílletve a részvételiel va1 tátnogatás k rdásében. E progtan aiker'e egetén az egész
nasrer vív glez ny szetezhet nelrzetktizi tapasztalatot' ittetve a baráti or.szágok
wiv,5 nez6nyu azeTezhet neBzetki'zi tapasztelatot' versenyzésí ].ehet séget-._
I8y caijkLenthot ledz az e té! n k1e}aku'lt jelerrt s nJn:get1 et ny, ktilijnijsen fÍatB1
lrív k gzlntJ én.

- Á magyaT szijYeteégnek e1s gorban a szovjet' a len ye]. és a ronán kapcgolatok
towririsét kell sz;rgalnazni. A baráti ez vetségek L6énye gzglg.llt terrnészetegen nás
1rányban is sztlkséges a negfe1o16 kapcgolatok b vítése.

4. 1981-t6r kezdre az olaszok vezet6 szerepet fognak bettiltenÍ a nernzetkijz1 vÍv -életban.
Ezért célJaink elérése érdekében az o]-asz yiv -vezet kkel , az o]-.aía sz vetséggol
a JiJv6ben 6zorosabb kapcBo1atot kell kiépiteni' 8 a jelenleE is neg1 v6 j vtszonyt
tovább kell r élyiteni.
-- 4 fI ncía ve?et kket ée a francta oz vetséggeJ. u&iranakkor font kell tartatd ez

évek ta ktép1tett és nár tragronányosnak nond}rát J kapcgolatokat.

- A nyu atí vív szijvetgégek k zii1 AusztlÉ-ával' Betg1runnral, svájccal és az lÍSZK-val
fejleázteni kel1 toeglév j kapcsolatainkat. sportgzeri'i' J viszonyt kel1 k1ép1ten1
m1nclen partner-sziivet séggel, hogy cé]-Jaink el re1épésében rqxné]. tijbb partar'er'tlnk,
eeytit tÍ lkij d6 tárnogat nk legyeq.

- Kiil n íigyelenrnel, segít6 készséggel ke]-l gsrijttmiik dniink a feJl ct orszrfuok
sz vetsége1vel és a lat1n_amerlka1 szijYetgég kkol. Ily rurjdon-a nrilthoz
hagonl aa - Jelent a tá'Dog&t kra tehetítnk szert konoly kératéBekben iB. Enrtek
érdekében rendezv nyeLken szakenbelekkel, esetenk6nt odz6kke1, szakaltlra8aiBtkél
kelt segitgéBet't}níJtaltwrk.
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5. 1981-ben lektroroos kard talá1atJelz ké8ziilékkel 3udapcsten 12 f E nenzetkt5z5- rnez6ny-
nyel ngDzetkiizi kerdYelsenJrt ke11 rgndezn!, amel]rre ki11fa'Idl szakemberek9t ía r0e8
ke].l hívnl-. Dz lenr2e a vl}ágon el szijr rend'oz tt kard'veraeny eloktronos találatJelz
késziilékkel. Ezen Y rseny tapasztalataínak f18yelenbevételéveI a tovább1 években Ís
- elfogaalásig - ha8onl Yersenyek renitezenil k.

1982-ben vagy 83-ban lfJ sáai' feln tt wi.lrígbaJnokságot ke1l renalezn1' ehbei az o4sH
hozzájárulását n g kell szetez7fl. Á VB az ríJ nagy gportcaa'r.Eokban kerii]-ng lebonyolitásr'a.

E8yéb nenzetkiizí Íersenyekr' l r szletesen sz ltlmk a 2. pontba.rr.

A gJrakortat azt EutatJa, hogy a oagyar l.iv szakerabereket kiil nbijz feladatok neg-
oIdására - r videbb Yag/ hosazabb l-d' re - neghivJák eg3res orgzá8okba'. El f,ordul' ho8Jr -
1lyen felaaletokat a Ío3 szotíilaritási Bl-zotteágáIa& felké:régére vége'nek gzakenbereLnk.

Ezeket a ktilal téseket a ja'v ben ía el kel1 ].átnunk a oa6yar rivás tekÍntélyének
rís srílyrínak negfeJ"ol nagaB azlnvonalon. Egyben fel kel]- hasznátnunk eportd1plorrlác:-aí
tevékenységilnkben befolyáBunk nilvelésére, kapc6o1ata1nk hatékony kiterj eeztésére.

6. Nagy 8t'].yt kell he].yezní arra' hogy a ktt1f 1 r9 utaz viv csépata1nk tagjai a nenzet-
k 21 veTsenyeken níndenkor sportsze! ' fesre].E6zeit és sztlopát1át kelt Dagatartá8t
tanuaítaanak' !te!t a versenJrz k érd'ekében megtett it1ptornrícíai er feszitéE h1ábaval ' ha
a líilfi'lalijn szerepl versenyz k, ed'z k vagt gzakeÍnberek helytelen' spor'tszer.ltiIen
fegyelBezetlen víse]-kadéstikke1 arrt1pátíát vált8rtak ki a nenzetkiizi szakenberok é6 btTák
kt5rében, amj" te!Ínészetesen az eredményesség rovásá::a ig negy. Ezért a kÍutaz cgepatok-
ka1 olyan rátermett vezet6ket kell kíkiiltteu1, ak1k szeBé].yes J pé1alarnrtatással a ver-
senyz6kre tijrtén h91ye5 rá}ratással és ruegfelel Íoenedzaeléase} me8 tualj ák kijYete1ní a
6zoc1a1ista enberhez néltrí fe$re1rnezett' portgzer'íl rnagatartást és akik e8yben képeBek
el seg1teni 9portdiplonáciai tiirekvéEeink célkitiizéseít.
7. Á nenzetkiizi b1Tágkoitás terén nind'ent el kell kijvetni , noev 

"u 
a lehét le$llagasabb

szinvonal és a lehet l obJektlvebb 1e8yen. Dzen a vonalon a n&sra! nenzetkijzi biTák-
nak ke11 j pé1aláY81 el l ján1. }'índen er nkkel od& k 11 hatni' ho&' a nenzetk z'- éB a
haza1 pá'8tokon a b1nískod'ás nagaa sz1nvonal legyen. tdrlsfe1 ]. meg k;11 torgntení annak
1ehet6sé6ét' hogy a Dagy ne&zetkijzi verserryeken és els sorban az ol1rnpÍákon és wilág-
bajnokEágokon a lrag]rar cEapatok és versenyz k objektiv' korletiít' tntgasatl kra11fiká]. a 've1Ílnk színpatizál versenybirákat kapJanak.

Ezen feladatok roegval gltása ératekében killi'n részletos progranot kell készitenl'
ane].yben feldo1gozásTa ker'iilnek o1yan kér<lések' nint a naryar bírrík képzése' tovább-
képzése, to11.alkoztatrása ttthon éB ktilf latijn 

' 
mened'zselésitk nagy vllágversenyeken' nep-

zelk: z! ll A11 ks.teg l'iáJ versenyeken' a F.I.E. rendezvényein' a DT tagságuk negtartása
érdekében tett íntézkedésekt a neezetkiizileg g5rakran ezárepáltetett lriirior*i ttr,fur"ttiirtén kapcsolattaltás' a neghívások rend'szere 

'Bzlnpátiájuk elnyerésének rn dozata.

8. sportszs'kíBí kérdé8ek vonatkozá8ában elg sorban a ki'veikez6 ténakiJrbgn ke]'l elemz
Idrrl]}át Yégezní és eseten}ént, rclpr bálás után JavaB1atokat kÍdol8ozni ég e16terjeBzteni
a Nenzetkiizí szijvet8é8ekben'

- a }íilijnbijz6 F.r.E. veTsenyek lebonyol1tásí, rendszeréngk Javl"táBar n dogitása.
kér<tésében;

_ 8' nenzetkiizi vereenynaptár ijeszeállításának kérd'ésében;

- a kard'vlváE helyzetének továbbí Javitása érdekében;

- a 8z l:kci k egységesítése és egyszeri.isít ése céUáb l;
- a versenybiráskodáB á1talános színvonalána.k enelése;
- a Ye]lgenyazabályok Jav1táBa ératekébeni

- a kardblráBkodás gépeaitése érdekében;

- t&lálatJelz berendezések haszná]-atávBl kapcao].atosan felneriíl kti]-ijnféle
. problérrrík negold'ása rtlekében'.

9. A sportd1plonrícíal' nrmkrárrk ld-alardtáBában, végrehal tásában, és az á1talános sport-potltlkaÍ kér'aléEekben az e1k Yetkez6 években 1g a líagyaI Népkáztársaság k lpolitlkai
érilekeí, az oTsII 8po3tpo11t1kaL 1lányelveÍ a nérvad' k.
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A 6portágunkban kíalaku1t és j váhagyott felad'atokat valamennJÉ k zremtÍk d egy-
ségesen ilotur u végrehajtaní. lÍind.en nemzetk zi jellegii tevékenységben érdeke1ntmek meg-

felel en kell eljárni.
Minclenkí, aki a rrlvás ktildetésében ki.ilfijldre utazik vagy itthon kertil kapcso1,atba

a v1v partnerekkel, ezeket az elveket k teles lzem e1 tt tartaní. A hatékony munka
érdexébln mínd.en teri.i]_eten aktív, kezdeményez tevékenységet ke]"l kífejtení.

A hivatalos rend'ezvényeken rmrtatott aktiv k zremi'ik d'és mellett aLkaLmazni kel]- a
személyes, sportbaráti kapcsolatok felhasználását, a sziík kt'rtt diplomáciai tárryalásokat,
a neghívásoxat, vendéglátásokat, a trtilftjldi és hazaí események adta lehet ségek alkal-
mávaí m:nkaebédek, fehér asztal mel]_ettí tárgyalások m dszerét.

?. {esterképzés. to-vább}épzés fe1ad'ata1

A mesterképzés, továbbképzés, továbbfejlesztés érd.ekéberL az aIábbi tenníval k lát-
szanak célszeriinek:

'l.I. Á TF mesterképz n foly szalrrnaI mr:nka pontos meg1smerége.
T.2. Az Edz Bizotlsfu e]-len rz , segit szerepének kíalakítása - a feImérés alapján -

a TF oktatásban.
7.3. A sz vetség el1en6rz szerepének kia1ak1tása a TT beÍskolázásololál és az elhelyez-

kedésts}gréI.
'l.4. Nagy mesteregyéniségek bekapcsolása a TF oktatásba / nem f foglalkazásban/.
7.5. Á Tb_en tanu} nappalí hallgat krrak a gyakorIati munkár^a 1ehet ség biztos1tása

/válogatott keretelc, egyesi.iletek/ .
7.6. Á nappal1 viv képz három évenként1 beinditása.
7.7. A levález -képzés a szaksz vetségge1 egyeztetett igény szerintí beind.itása.
7.8, Az edz továbbképzés j formáinak kíalakítása. -

A fentÍ felaÖatok végrehajtásáhol. az Ed.z Bizottság do1gozzon ki részletes mrrnka-
prograr:rrot 1980 szeptember }-íg,

6. A viv sport .fe1szeTe].é9qe1 val e114tottságáyal kapcsolatban:

a/ Biztos1taní ke1l a Llazai- viv felszerelés-gyártásnak nregfelel men4yiségét és
rnin sését l &Z 0TSH és az Íl}etékes sza}oninisztéríumok segÍtségével.

- Els sorban a kiesett kapacítás p t1ása szi'ikséges. Nevezetesen a békési ''START''
Ktsz kezdje meg a viv re;véaex sorozatos g7ártását és biztositsa foIyamatosan
kardkosár, gomb, markolatok, stb. terén az el1átást.

- Ir{ásodsorban a rneglév kapacitás min ségét kell javitani: nevezetesen
meg a békési i'STARTi' Ktsz a ráckeveí "Aranykalász'| Tsz-szel, hogy a
szfir hegyek megfe]-el anyagb 1 és megfele1 rn1n6ségben készi.iljenek.
A szentgotthárd.i Kaszagrárat az oTSII_n keresztiil fel ke1l sz }ítarrí
pengék 'nin ségének jav1tására, a technol gia \<orszertisitésére és az
javitása ritjiín.

egyezzen
Kovács_fé1e

a viv
anyagmin ség

b/ E1 kel1 érni, hogy a kereskedelom rnegfelel váIasztríkot és rilin séget biztositson
a viv -nlházat terén.

Iegsiirg sebb a mogfelel mín ségtt fehér szinti, vastag térd'zo]mi' forgalonrba-
hozatala.
I,{egfelel min ségti fehér viv cip t csak esetenként lehet kapní.

- A TiÜÁ1, ltrarykeresked'elmi vállalat biztosítson nagyobb választékot, kÍilon sen
az rrt bbi id ben_ beérkezett lengyel import volt megfe1el_ .

Gond.oskodni kel1 a folyamatos eIlátásr l a vív -kesztyíik terén ís. Á P{csi
Kesztyiigyár sza]3rasb6r h1ányra val hi-vatkozással rontotta a mÍn séget és a
tata1 Ktsz áltat gyártott j mín ségii kesztyti sincg ma mrír forgalomban.

- A Sportár Ktsz nemrég bemutatott j min ségii .riv ]:rrháít ntel bb forgalomba
kel1 hozni. A Ktsz szerint ezt a nin séget tijbb országba exportálják'

c/ A kard'vivás nieI bbi gépesitése érdekében támogatni kell a már kifejles ztett
elektromos kard-találatj eJ,z6 gép további gyártását.
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I{egrendelést kel1 adní a ráckevei 'lAranyka lász'' Ktsz_nek két d'arab találat j eirz
gép legyártására.

Az esetlegesen jelentkez rijabb j nego1d.ásokat tiímogatni ke11.

Megfe}el anyagi keretet keII biztositani a pr baversenyek megrend'ezéséhez, amelyekre
egy-két kil1f 1di viv t 1s meg kell hívní a fej1ett kardvívással rende}kez nemzetolct l.

d'/ lz ut bbi években egy-két k1emelt v:iv eryesiilet megoldotta a rriv terem
probLémáít. /v.D zsa, Bp.Vagag' 3íVsc' }'tTK-vM sK/

Továbbra 1s komoly teromproblémávaI ki'izd a kier:rrelt egyesi'iletek kijzíil- az osc' a
Bp. Honvéd. SE, a kísebb egyesi.iletek k ztÍl pedtg a BSE.

hz OTSH seg1tségével meg ke1I old.an1 eze}crek az egyesi.iletelorek, hogy bázis szerweik
tj Íín m1e1 bb vív ter'ernhez. Jussarrak.

A vívás utrínp t}ását csak ezen a réven lehet
lciválasztási lehet séget biztos1tani.

9. Pro.pagand.a- tevéksnv.ség

szélesebb alapokra helyeznÍ és nagyobb

A propa arrdé tevékenység kielrelt fe1adata ke1l hogy legyen az l'lvsz-nek az 198o-a5- s
j'al szakban.

Ez Ís fo1yamato6 feladat' tle a nogfelel szerrezet' feltételeket nogt kel1 biztogLtaní.

Javeslatok I

9.l. Á jelenle l Propaganata Bizottsá8ot ds VersenyrendezésÍ Blzottsfuot át kell a]-akitanj-.
Á két tevékenység szorosan L&pcsol alik e$rrnás}roz, ez lndokolja az sszevont
felatlatot.

g.2. A salt , és egyéb tijnogkonmr.rnikác1 s eEzkijzijkkel vaI kapcsolatt rrtáshoz felel6s
személyt kel1 kíJe1 lní' ak1 bizto61tJa' hogy ninél Jobb propa8anda tevékenység
a1aku1j on kí a sportá k riil.

9.3' A toost létesiil ''volt váIogatottak Klubjétff a sziivetségnek kieraelten ke1l patronálni8
éE sj.kere esetén taglétszánát tovább kell szélesltenie.

L. sz. mettéklet

A Yidék vívtisportia

A vidék viv sportiának társadalmi irá-
nyÍt ja: a ''Vidéki Bizottságl'.
Szervei a Korzeti Bizottsagok Eger, Szeged
és Pécs székhellyel. Irányitásuk és ellen r-
zéstik aLá tartoznak a megyei Viv Szakszij-
vetségek. 18 megyében mi.iktjdik Megyei Viv
Sztivetség.

Somogy megyében nincs vivás.
A mtikijd viv szakosztályok száma vidé-
ken: 48.
A vidéken nyilvántartott viv k száma: 300]'

/L979. dec. 31-i áLl,apot/

A vÍv k megoszlása min sités szerÍnt:

aranyjelv. 110
eziist " 322
bronz rr 650
eryéb 1589 /tanfolya-

mos, kezd /
Viv edz k szíma f foglalkozásban 23,

mellékfoglalkozásu, Ílletve társadalmi
edz(5 gg.

onátt viv terme van a Szolnoki MÁv,
Szombathelyi Hat adás és az ALba Régia
vÍv sa'kosztáLyának. A tt'bbi bérle-
ményben dolgozÍk.

Kiiltségvetésiik 300.000 Ft. és 10.000 Ft.
kijztjtt változík, szinte mind ktilijnbijz
iisszegekkel.

I. osztályu
il.il
III. '

L7
87

109
IV. il L47
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RészteteÍben:

II. Kij{.zetÍ Bizgttgágokhoz
tartozQ szakosz tál:uok

BARANYA MEGYE

A megyei sz vetség étén dr. Sz l si
BáLÍnt szeméLyében kÍttin és szorgalmas
szakember áLl, aki egyben a KijrzetÍ Bi-
zottsíg elntfte is.
A szakosztáIyok szárr'a. 2

Universitas PE_AC
VÍv inak szárnaz 36, a szakosztáLy ''B''
kateg rÍáju.
2/I. , L0/I., L0/ilI. osztályu.
12 arany-, 25 ezi.ist-, 34 bronzjelvényes.
Férfi t rben és párbajt rben az oB tr-ben
vannak.
Problémájuk az tjnáLL viv terem hÍánya és
Igaly szakedz katonaÍ szolgálatra ttjrtént
behivása.
Szrír fegyverekben j k. trt i utánp tlásuk biz-
tat . Szekszárd patronál'ásáta kongresszusi
feLajánlást tettek.

Pécs Város-i 9.I.
VÍv ik szátnaz t04.
1 arany, L7 ezist, 26 btonzjelvényes.
60 kezd viv .

GaáL Csaba edz' szakmaí munkája eredményes.

VAS MEGYE

A megyei sz véts ég vezet'je Gonda István id s
sportember. FÍatal káder bevonása szi.ikséges.
A szakosztáLyok számaz 2

Ktjrme$li D zsa FMTE
IÁtszáma: 36
!/IJI., 7/I\1. oszt.
3 eztist, 6 bronzjetv.
''D'' kateg riáju gyenge szakosztáLy.

Szombathelyi Haladás
Létszámaz 135 f .

7 /I" , 7 /II. , 3/II. osztályu.
15 arany-, 25 ezi.ist-, 34 bronzjelvényes.
44 kezd .

t'Bll kateg riáju szakosztály.
Férfi t r és n i t& csapata az oB I-ben van,
kard csapata az oB Il-ben. A vÍdék tegered-
ményesebb szako sztáLy a.
Sajnál'atos, hogy Gasztonyi János szakedz
kÍvált a szakosztáLyb |', s t a vÍv sportb l is.
ok: személyi elLentétek.
A MVSZ az iigyben kivizsgáLást kért a helyi
sportszervekt l, de az eredménytelen maradt.
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A szakos ztáLyban továbbí személyÍ ellentétek
is vannak, Így várhat chikán Sándor edz'
kÍválása is.

TOLNA MEGYE

Egy szakosztáLya van, amÍnek vezetése azonos
a megyei sz vetség vezetésével.

SzekszárdÍ K rház SE
Létszámaz 23
L/III. oszt.
3 eztist-, 7 bronzjetv. , t2 kezd .

llBll kateg riáju szakosztáty.
A szakosztáLy patronálását kongresszusÍ fela-
ján[ásban a PEAC vállaLta, igy fejLcÍ1ése
várhat .

Nevel szakosztáLy, amely f foglalkozásu edz -
vel nagyott fejtcíthet, dr. Kántor János segit-
ségével.

ZALA MEGYE

A megyeÍ sz vetségben igen értékes aktivák
vannak. A FabÍk Kupa rendezvénytik mÍnta-
szerti. Nemzetkcizi verseny rendezésére is
képesek.
ELnijke: BátÍts Károly egyben a Vidéki Bizottság
tagja Ís.
A szakosztátyok számaz 4

Hévizi Termál SC
Létszátmaz 20 f mÍnd kezd .

F foglalkozásu edz ie van. Nagyobb szorga_
lom várhat el t le, akkor fejltídés is vár-
hat .
llDll kateg ríáju e$lestilet.

KeszjheLyÍ Pet fi SE
Létszámal 54 f .

L/W. , 2/Iv. osztályu.
1 eztist-, 6 bronzjelv. , 44 tanf.olyamos.
llDll kateg rÍáju eryesiilet.
Fejlesztése a meryeÍ sportsz vetség egyÍk
célkitiizése.

MÁV NagykanizsaiJE
Létszárrra 1'04 f .

8/II. , 6/In., Lc/\]. osztályu.
3 arany-, 11 eztist-, 20 bronzjelv., 46
tanfoLyamos.
Az ut bbi években sokat fejt di5tt.
kateg riáju egyestilet.
Zalasgerszegi D zsa SE_
Létszámaz 66 t' .

2/II., 2/II. osztályu.
2 arany-,7 ezisL-, t4bronzjetv. 39kezdl .
llC|' kateg riáju egyesiilet.
F foglalkozásu edz i státust bÍztositottak
az idén. Ez a továbbÍ fejl dés lehet ségét
bÍztosÍtja.
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cYoR-soBRoN MEGYF

Gy rben megyei sz vetség nem mtikijdÍk.
A fetadatot Sopronb l Puskár Bertalan
Látja e[. A vivást a megyei TS nem támo-
gatja. Minden kÍsérlet arra' hogy a Gy rÍ
ETo a megszi.intetett és addÍg kÍtiincfun
mtik d viv szakosztályt visszaállitsa,
eddÍg eredménytelen maradt.
A szakosztáLyok számaz L

Gv rÍ Magasépit SK
Létszámaz 30 f .

I/n. , Z/In., Lv/Iv. osztályu, L2 kezd .

1 arany_, 1 eziist-, 1 bronzjelvényes.
IlD'l kateg riáju egyestilet.
Kizár lag párbajt r siik, akik az ijttusa
miatt vivnak.

Soproni SE
Létszáma: 48 f. .
2/II.; 8/Ir'., L/Tv. osztályu.
5 arany-, 9 eziist-, t2 bronzjelvényes, 23
kezd .

rrOrr kateg ria.
A sopronÍ viv szakosztály egyesÍtéséb l a[a-
kult, mesterhifurnyal ktizd. Bauer Ferenc
testnevel szakos vÍv Sopronba visszatérte
után javulnÍ fog a mesterhelyzet.

VESZPRÉtu uncyn
A megye sztrvetsége Ígen eredményesen mti-
k dik, mert eln ke Major Ferenc, és titkára,
ZatkaLik Lászl lelkes sportemberek. A me-
gyében ki.ilcjil tittor kcirmérk zéseket is ren-
deznek, versenybir tanfolyamot szerveznek.
A szakosztáIyo1r. száma: 5, de Dudarcn is mtikcj-
dÍk egy anfolyam.

Bakoqy Vegyész TC
Létszámal L22 f 

"

L/I, , L/II" , !/III, , 8/Iv. osztályu.
7 arany-, 11 eziÍst_, 11 bronzjelvényes, 82

tanfolyamos.
t'Bl l kate gfuiáju egyestilet.
Férfi t r és párbajt r csapata az oB Il-ben
van. Kovács Edit Budapestte távozása vÍsz-
szavetette a szakosztáIyt, s ezt még tetézte
TÍszttart TÍbor edz kiitfijldÍ munkavállalása.
Viszbnt Gy ri Pá[ szakosztáLy vezet szemé-
lyében a szakosztáLy j kezekben van és fejt -
dése megindult. Tiszttart visszatétése a
foly évben várhat .

BEi MAV sE
l,jjtszámaz 52 f' .

6/In'., 3/Iv. osztályu.
4 eztist-, 6 bronzjelvényes, 34kezd .
llDll kateg riáju egyesiilet."

Ifi és serdtil szÍnten a szakos ztály már tijbb
olÍmpÍaÍ pon ot hoz versenyz t nevelt. Szur
számokban er sek.

Tqpol_cai Bauxit SE
Létszámz 2 f. .

L/ru. , L/Iv. osztályu.
1 arany-, 2 ezüst-, 10 bronzjelvényes, 37
kezd .
llDll kateg riáju egyesi'ilet.
Utánp tlást nevel sz akosztály.

Várpalotaí Bányász SE
Létszám: 69 

"

L/I., a/ItrI., 7 /Iv. osztályu.
2 atany-, 2 ezist-, 12 btonzjelvényes, 52
kezd .

''C'' kateg riáju eryestilet.
Dr. Etjtvtjs Pál' edz hasznos nevel munkát
végez és na$lobb versenyeket Ís rendez.

ZircÍ Spartacus 9E
Létszám: 46 f .

4/IV. oszt.
1 eziistjelv., 16 bronzjelv . , 25 kezd .
llDll kateg rÍáju e$lestilet.
Szerény anyagÍ l'ehet ségeíhez mérten j mun-
kát végez.

Itr. K_tirzeti EÍzottsághoz tartoz
sza]<osztályok

KoMÁBoM MEGYE

A megyeÍ vÍv sztjvetség eryÍke a Íeggyengé-
beknek.
Szakosztályok száma: 5

BábqtnaÍ SE
Létszámz 32 f. .

2/nt. osztályu
2 ezist-, 12 bronzjelvényes, 1_6 kezd .
llDll kateg riáju eryesi'ilet.

Komáromi Atlétikai Clirb
Létszátma kb. 20 kezd . Adatszotgáltatást
ttibbsztjri felsz lÍtásra sem teljesÍtett
l'Dll kateg riáju eryestilet.

Medicor Miivek SE
LéEszám: 36 f .

t/u., L/Iv. osztályu.
2 arany-, 3 ezi.ist-, 10 bronzjelvényes és
10 tanfolyamos.
llDll kateg riáju egyesiilet.
viszonylag fiatal szakosztály .

Tatai Atlétikai Club
l.étszáma: 56 f .

2/n. , L/rrr., L/N . oszt.
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1 arany- , 'í ezist-, 17 bronzjetvényes és
42 kezd .

''Cl' kateg riáju egyestilet.
N i t rcsapatuk az OB Il-ben van. F
er sségiÍk a not t rvivás.

Tatabány-ai Bányász SE
Létszátmz 52 f' .

2/r., 2/rr., 3/rrr., 7/rv. oszt.
7 arany-, 7 eziist-, 9 bronzjelv. és22
kezd ,

Párbajt rben oB I-ben, FH t rben oB
Il-ben vannak
Szinte 2 év alatt fejt<í1tek fel Nagy A.
Csaba edz lelkes munkája révén. Párbaj-
t rben a vÍdék leger sebb szakosztáLya.
Érdeme a KISZ Kupa megszervezése.

FEJ4R MEqrE

J l szervezett megyei sz vetsége van.
Ptnke Attila vezetésével er stjdijtt a
fehérvárÍ vÍvás és kaptak ijnátl viv -
temet is.
Á velence Kupa szetvezése is érdemi.ík.
Szakosztályok számaz 3.

Dunauivárosi Papír SK
I'étszámz 74 Í .
L/I., 4/In., 4/Iv. osztáIyu u

15 bronzje[v. és 50 kezd .

''C'' kateg riáju egyestilet.
Nagy Gy rgy f foglalkozásu edz betépéséveL
fejtodik. A teremkérdés vesz éLyeztette mtiktj_
déstiket, amÍ egyenl re megold dott.

IKARUS AtEa Régia SK
I-étszámz L62.
4fiI. , s/In'. , L/N. osztáLyu.
3 arany-, 8 bronzjelvényes és 28 kezd .

Pfubajt r csapatuk az OB Il-ben van.

''D'' kateg riáju, de fetjebb is léphet.
F Leg a párbajt'rre fektetÍ a srílyt. f fogtalko-
zásu edz vel, rendákezik, fej t d képesek.

PEST MEGYE

A megyei szakszijvetség elrriÍre Cegléden, tit_
kára Gtid tt n van.
MiÍktjdésiik a gyengék kozé tartozik.
Szakoszt áLya szátmaz 2 .

ciidiilt i EAc
Létszám: 35 f .

L/n. , 3/II. osztályu
3 arany-, 7 ezust-, 11 bronzjelvényes és 2I
kezd
"C'' kateg riáju egyesiilet.
I{ard csapatuk az OB ll-ben van.
Er sségiik a kardvivás.

8

Asz di Spartacus SE
A szakosztátLy ez év etején atakult. Kezd' it
most iskol'ázzák be. Gémesi Zoltán kardviv
most kapott áltást Asz don és indi8otta be a
vivást.

nÓcnÁp uncyn
A megyei sztjvetséget átszervezték. Szakembe_
rek helyett mozgalmÍ emberek keriÍltek a veze-
tésbe Tarjányi Károty kiha5lásáva|. Sajnos a

mozgalmÍ aktivák szakember nélkiil eddig fejL -
dést nem tudtak felmutatni.
Szakosztál'yok számaz 2

Satg tariání TC
T-étszámz L1'4 f. ,

4/n., L/III. , L/Iv. osztályu.
9 arany-, 12 ezid'st-, 30 bronzjelvényes és 56

tanfolyamos.
''B'' kateg riáju egyesiilet.
Mesterekkel j l elLátott szakosztály, férfÍ t rben
és n Í t rben csapatuk az oB ll_ben van.
Az edz k kijz tt a kapcsolat kifogásolhat ' Ennek
k vetkeztében kivált a szakosztáLyb l" és hátat for-
ditott a viv sportnak VerrtÍch Tamás szakedz' ,

A terem-kérdés sem megoldott.
Sajnátatos, hogy Tarjányi Károlyt, az egyik
bevált viv szakembert mell' zt'ék a szakosztáLy
vezetésében.

Balassagyármati SE
Létszámz 87 f'| .

4/nI. osztályu.
2 ezist-, 7 btonzjelvényes és 74 kezd .

''D'' kateg riáju egyesiilet.
Nevel szakosztály. T bb mesterre lenne
sztiksége a fe;t désh9z .

BORSOp MIIGYE

A meryei sz vetség vezet je, T th J zsef régÍ
szakember, egyben Vidéki Bizottsági tag.
Szakosztátyok számaz 3

D.VTK
xi"*" tt sportegy e s tile t . Technik aí v ezet v el,,

2 Íofoglalko z ásu edz'v el' é s fegy ve rme ste rrel
doLgozik.
Létszám: 110 f .

2/II. , 2/III., 6/Iv. osztályu.
10 arany-, 1-3 eziíst-, 26 bronzjelvény és 49
kezd .

ll i t rben, párbajt rben és kardban az II.
osztályban vannak

''B'' kateg riáju eryesiílet.
Párbajt'rben visszaestek, n Í t rben er -
silrítek. Jobb szewezéssel és munkávat t bb-
re volnának képesek. Sárospatak támogatá_
sára kongresszusÍ felaj futást tettek.
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zdí Kohász SE
Létszám: LZI f. .

3/I., t/L, 3/III., 4/T,I . osztályu.
3 arany-, 10 eztist-, 19 bronzjelvényes és 78
kezd' .

Kardcsapatuk az OB I-ben van.
''B'' kateg ríáju egyesiilet.
J munkát végeznek. Stefanek Ínnen ment'
Budapestre.

Sárospataki Tanit képz SE
Létszámz 43
L/n., 3/III., 4/Iv. osztályu.
1 arany-, 3 eziist-, 19 bronzjelvényes és
12 kezd .

'lD'' kateg rÍáju egyestilet.
PatÍnás nevel szakosztáLy. Az Íd stjd és
Lelkes Szab Károly tanár p tlása sziiksé-
ges [esz.

HEVES MEGYE

A megyei sz vetség
szemé[yében kÍvál .

SzakosztáLy: 1.

Eger SE
Létszám: 101
5/r. , 3/rrr. , 4/rv .

4 arany-, 18 ezfist-
kolás.

vezetése CsányÍ Csaba

N Í t rben és kardban csapat:uk az oB ll-ben van.
''B'' kateg riáju egyestilet.
A szakosztáLy mellett sportiskota miikcíJik.
A kardvivás egyik er ssége Eger.
Mo s t v áLLal'ták kongre s s z u s i fe La j án l ás ban Gy i5n-

gy s n a vivás beinditását.

SZABoLCS_SZAT MÁR MEGYE

Jámbor J zsef. hal'ál.ával' nincs megyeÍ sz vetség.
Fél , hogy a szakosztáLy is elhal.
SzakosztáLy szárrraz L.

Nyiregyhází Vasutas-Spartacus SC
Létszámz 26 f. .

IV.o. 4f, , kezd lT f .
llDll kateg riáju egyesiÍlet
A szakosztáLy az ut bbi évben teljesen visszaesett.

rV. K rzetÍ BÍzottsághoz tartoz
szakosztá[.vok

HAJDÚ u$GYE
A megyei szijvetség nemÍgen hallat mryár l'.
Szakosztál'yok számaz 2

osztáLyu.
, 28 bronzjelvény és 40 viv is-

DEAC
Sajnos az egyetemÍ klub haLdokl'Ík. Vascsur Ern
edz munkája nem látszik. A kÍktild tt kérd Ívre
nem váLaszolt. A megyei sz vetséghez intézett
stírgetés sem volt eredményes.

Debreceni Munkás VSC
Iétszám: 31
4/r., 4/In'., 6/Iv. osztályu.
2 atany-, 1 eztist-, 10 bronzjelvény, 4 kezd .
llcll kateg riáju egyesiilet.
E patinás egyestiLett l t bb várhat .

Debreceni Sportiskola
IÁtszímz 76
2 atany-, 6 eziist-, 16 bronzjelvény és 52 kezd .

Még egy edz feltétleniit kellene az eredményes
munkához.

SZOLNOK MEGYE

A megyei szaksz vetség mtik dik. Rendszeresen
szewez városi, megyei 'ttor és ktizépiskolás
bajnokságokat, formaversenyeket, ez évben els
Ízben kijrzetÍ uttcir bajnoksagot is. Az ut bbi 2

évben 2 uj szakosztáLy is atakult.
Szakosztályok szárnaz 4

KÍsuiszátlésÍ MÁV - Egyetértés SE
Létszárnz 25
1 eziist-, 5 bronzjelvényes és 19 kezd .

'|D'' kateg rÍáju eg-yesiilet.
Tanfolyamrends zeru. Mcst kcil|ségvetése
30 000, - Ft' Teremproblémával kiizd.

Karcagi K rház SE
Létszám: 15 kezd .

1979 ' szén atakult. Megalakulása Szab Járros
edz' érdeme.
Ktiltségvetése 15. 000-, Ft.

Szgtnoki MÁv-iltrp
Létszáy:rtz L32
t/I. , 5/fi., 4/III., 8/Iy. osztályu.
5 arany-, 13 eziist-, 38 bronzjelv. és 58 tanfo-
lyamos.
A szakos ztltly mind a négy fegyvernemben a II.
osztályban van.
llBll kateg riáju egyestilet.
A szakosztáLy mÍnden szempontb t j L ellátott.
nál't terme és ketl felszerelése van. Ktilt-

ségvetése 300.000-. Ft.
Ennek ellenére az ut bbi 5 évben vÍsszaesett.
2 f.ofogLalkozásu edz' , Varga Károty belépésével,
valamint Paltényi MiháLy szake z ríjra munkába
áLlásávat a fejl dés megindult.
Jobb edz i munkával a szako szt{Ly l,cibbre lenne
képes.
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Tijrtjkszentmikl siSE_
Léts zám; 39 .

L/n, , 2/III., 2/W. 0sztályu és 32 kezd ,
trDrrkateg ria.
Jobb edz i munkával a szakosztátly ttjbbre volna
képes.
K ltségvetése 40.000-, Ft.
Nevel szakosztály

BÉxÉs MEGYE

A megyei szijvetséget fÍatal er kkel kellene meg-
er siteni.
Szakosztályok számaz 3

Békéscsabai TASKffi
3/II., L/II., 5/Iv. osztáLyu.
17 eziis -, 9 bronzjelvényes és 15 kezd .

N i t r-csapatuk OB ll-ben van.

''C'' kateg rÍa.
Ha hajtana és Ancsin az edz' i tanfolyamot elvégzi
és munkába lép, a szakos ztáLy komoly fejlcílés
el' tt áLl'.

G.vulaÍ SE
Létszám: 36
7 /III. , L/IY . osztályu.
7 ezi.ist-, 4 bronzjelvényes és 17 kezd .
llDllkateg ría.
Kimondottan nevel szakos ztáLy.

orosházÍ Spartacus SC
IÁtszámz 48
3/II., 3/Ix'. , 6/Iv. osztályu.
1 eziístjelv. 'és 36 kezd .
llCllkateg rÍa.
Kard nevel szakosztály. teremgondok nehezitik
a fejl dést.

CsoNGRÁo unoyn
J t mi'iktjd megyeÍ sz vetsége van.
Szakosztályok száma: 3

Sajnos' a megyeÍ TS az egyetem és a Pos ás 2

viv szakosztátlyát sszevonta. Igy a bázis szti_
ktil't. Ebben az NI\ÍSZ k zbenj árása sem segÍtett.

S-z_egedi Postás_ SE /az egybevont SZEoL_tal' egyitt/
Wtszám: 199
4/II. , 8/III. , tl/Iv. osztályu.
5 arany-, 16 eziist-, 43 bronzjelvényes és 114
kezd,l .

A szakosztáiy kardban és férfÍ t rben az oB
Il-ben van.
rrBrr kateg ria.
Ti'bb edz te van sziikségtik a hasznos munká}roz,
ami t tiik mint egyeterni várost l elvárhat .
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H dmez vísárhelyÍ VSA
IÁtszámz L21,

4/II., 3/Iy. osztályu.
3 arany-, 16 eziist-, 45 bronzjelvényes és 50 tan-
folyamos.
l'Cll kateg rÍa.
Komoly nevel szakosztály. Nemere, G5Articza
stb-t neveI egyesiilet.

Szentesi Vasutas SE
IÁtszám: 86
2/II., L/r,I . osztályu
2 atany-, 5 ezi'ist-, 45 bronjelv. és 31 kezd .

"C" kateg ria.
Évek ta j szinten mozg nevel murrkát végeznek.

BÁcs-xlst<uN ttlglcyB

Megyei sz vetség nem mi'íkijdik, mert 
" 

*"gyá
TSH ezt nem tartja sztikségesnek.
Szakosztályok számal 2

Kecskeméti SC
IÁtszám: 50 f '.

L/Íil., L/Iv. osztályu.
1 arany-, 4 eztist-, 31 bronzjelvényes és 10 kezd .
ItOrr kateg ria.
Férfi t rben az oB ll-ben van. Busa személyében
Ífi váLogatott kerettag t rvÍv ja van. J nevel
szakosztáLy. '

Szanki olajbán.vász SC ti

Adatkérdésre nem váLaszolt. Edz je nincs, pil-
lanatnyÍlag csak kerete van' nem tevékenykedÍk.

2. sz. mel'léklet

A vidéki vivás f.ejleszté.si terve
1981--85

Általálrosság-ban
K tjrz etÍ Bi z-otts ág_ok

Meger sÍ éstik érdekében kifejezetten aLájuk kell
rendelni a kijrzetben l'év szakosztátyokat. Biz-
tositanÍ kelt résziikre ery f - vagy mellékfoglal-
kozásu áltáshelyet, ahol egy megfelel szetvez
szakembet intézné az i.igleket, társadalmÍ mun-
kát végz bizottságÍ tagok mellett.

A meger sÍtést az al'ábbi feladatok elvégzése
jetentené:

- rendeznii.ik ketlene formaversenyeket;
- képesít versenyeket;
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- ttlr és kiizépiskolás egyéni kijrzetÍ bajnoksá-
gokat;

- serdi.il és ifi k rzetÍ és egyénÍ bajnokságokat;
- kijrzeti fe[n tt egyéní és csapatbajnokságrkat;,
- k rzeti sportszertiségi versenyt;
- évenként beszámoltatnÍ akorzetek megyei viv

szijvetségeit;
- évenként értékelni a k rzetben a nevel edz k

munkáját.

Megyei gzaksz civetsÉFek

Áltatában meg kell ket er siteni és az OTSH
segitségével odahatni, hogy a megyei Testneve-
lési Sporthivat'alok a vivást ténylegesen támogas-
sák. Meger sitéstik azt jelenti, hory a ktjvetkez
feladatokat maradéktaLanuL elLássák:

- mÍn sÍtések eLLen rzése és bevezetése II. o.
szÍntig;

- minden szintti megyeÍ bajnokság megrendezései
- vivás propagálása, kapcsolat helyÍ ujsagokkat;
- a megyei viv szakosztáLyok ellen rzése,

/ edzég tervek, edzésnapl' k/ ;

- a viv szakosztályok évenkénti beszámoltatása;
- meglei 'ttor és k zépÍskolás bajnoksagok meg-

rendezése;
- me$lei sportszcivetségÍ verseny meghirdetése

és elbiráLása;
- me$lei formaversenyek tartása;
- segédedz < képzésének el mo zditása.

Viv szakgsztál.vok fe.Llesztése

Alapvet sztikségleteik a terem, edz kérdés meg-
cldása ' Sziiks ges a kel.l cisszegti k ltségvetés
biztosibása, va[uminI a vÍv fe[szeretések ke[[
árban vaI beszerzésének lehet vé |é|ele.

Mindezekre a szakcsztátyok náll an nem képesek.
Ezért ezen alapfeladatok megoldása az MYSZ és
rajta kereszttil az OTSH segÍtsége és határozott
Íntézkedési s ztikségesnek.

Egyébként jelenleg a jov gazdasági lehet ségei
ismeretlenek, igy a szakosztáLyok reálisan ter-
vezni nem udtak.

Szankci k

A távlatÍ fejlesztés mÍnden terve céLtalan, ha az
egyes bizcttságoknát és szakosztályoknál to-
vábbra is fennálI a nemttjr dcimség, az utasi-
tások végre nem hajtása. Ezért sZcrcSan a

fejlesztési Lervhez kett hcgy tartozZ)n - és ez
nem anyagi kérdés - a rendelkezé.sek és tervek
végrehajtásának megkcivetelése. Ezért a ter-
vek kÍadásával párhuzamosan kcjztjlnÍ ke[t a

szankcí kat is. MÍnimális szankci pétdául,
hogy a pontérLékelésben 100 pont levonással
bi.intetend az a szakosztály, amelyik a megyei

szakszcjvetség vagy a kcjrzeti bizottság fe[hivá-
sára kell ia nen nem ad vál'aszt az el' irt be_
számoltatáson nem jel.enik meg, és áltaLában
az oTSH, az MVSZ, vagy a kcjrzeti bizottsá-
gok utasitásait nem tartja be.

tr. sz- K rzet fejlesztési!erve

Ebb t a k rzetb l' a szakosztályok ijnáLl fejlesz-
tést nem terveztek.

KtírzBti Bizottság:

MVSZ célkÍtiizése: Somogy megyében Létesiiljtin
viv szakosztáLy, és biztositsanak egy f foglalko_
zásu álLásheLyet.

EARANYA MEGYE:
Megvei VÍv Szcivetség

MVSz céLkitiizése: a sz vetség mozditsa el a
PEAC részér l' cináLL viv terem létesitését, vala-
mint kezdeményezze Koml n vary Szigetváron viv -

s z ako s z táty vagy viv _ta nfo lyam l'étr eho z ás át .

UNIVERSITAS PEAC

Cél: náll viv terem létesitése.
Egy szrír szárrrban csapatban az oB-be keriilnÍ.
A kardvivás kifej[esztése.
Az edz í létszám 1 f foglalkozásu edz vel' és 2
segédedz vel val ncivelése.
Kcizelitse meg az llAll szakosztáLyok ktjvetetményét.

Pécs VárosÍ SI:

BÍztosÍtsa a PEAC utánp tlását.
Mind a négy fegyvernemben legyen tit képes ser-
dtiL ifi csapata. Ezek 5Oo/o-a jusson e[ a csapat-
versenyek során a budapesti dtjnt kbe.

cv n-sopnoN mcyn:
Megyei Viv Szcivetség:

Szorgalmazza, hogy Gy rben is létesiitjiin viv
szakosztáty egy f foglalkozásu edz vel.

Gv rÍ Magasépit :

Fel'n tt párbajt r csapata j l szerepeLjen az OB
II-ben.
Párbajt rben alakÍtson kÍ ifÍ csapatot.
Iskolázzon be 1 vagy 2 pfubajt r segédedz t.
2 évente iskolázzon be 10_10 kezd párbajt r_
viv t.
Soproni SE:

Edz i áLlományát er sÍtse meg egy f foglatko-
zásu ed,z vel'.
Iskoláazon be 1-2 segédedz t.
FeLn tt kardcsapata jusson az OB II-be.
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Serdtit és ÍfÍ szinten fí t r - leány t r és kard
számokban alakÍtson ki iitcíképes csapatot.
2 évente ískolázzon be 2o-20 f s viv _tanfolyamot.

VAS.YIEGYE:
MegyeÍ VÍv Sz vetsés

BÍztositsa, hogy a llHaladásll viv -szakosztáLy á-
ban az edz'k kijztjtt alakuljon ki harmonÍkus
egyiittmiik dés, és ezáLtal' váLtozatlanul a vÍdék
élvonalában maradjon.

Kezdeményezze K szegen j szakosztáLy, eset_
leg viv _tanfolyam megszervezését.

K rmendi SE:

Alakitson ki fÍti t rben, n i t rben és kardban
egy-ery serdiil csapatot.
Neveljen ki L2 arany jelvényes vÍv t.
Neveljen ki egy segédedz t.
2 évenként valamelyÍk fegyvernemben ÍndÍtson
el 1-]. korosztáLyos kezd vÍv csoportot.

SzomEgtheL.vi HaLadás:

Edz l'étszámát egy f foglalkozásu és két mellék-
fogtalkoz ása edz vel ntivelje.
Fejlessze kÍ a párbajt rvivást.
Er s négyfegyvernemes szakosztáLLyá váLjon,
és tartsa meg vezet helyét a vidékÍ vivás élvo-
nalában.
Érje el' az l'A'' kateg riás k vetelményeket.
Minden évben indÍtson l'egalább 20-20 f s korosz_
tályos vÍv tanfolyamot.

TOLNA MEGYE:
MegyeÍ Viv Sz vetség:

Hivja jra éLetre SÍmontornyán a viv _szakosz_
táLyt, hogy legalább egy tÍnktiltséges viv -tanfo-
lyam l'étesiil'jtin.

Szekszárdi K rház SE

A PEAC patrorÍál munkája segitségéveI alkitson
kÍ fiu és leányt rben, valamint kardban 1-1 iit -
képes serdtil és Ífi csapatot.
Neveljen kÍ 1-2 aranyjelvényes vÍv t.
Iskolázzon be 1-2 segédedz t.
Érje el a 'lC'' kateg riás k vetelményeket.-

vESZPRÉ1\{ MEGYE:
Meg.vei VÍv sztjvetség:

Veszprémben szor galmazza ijnáll' viv terem
létesitését. - Mozdítsa el Tapolcán és Zircen
a szakos ztáLy ok meger stjdését.
E redményesen foly tas sa a meghonosodott utt t
versenyrendszert.

I2

Bakon:u Vegyész:

Létesiilj iin tjnáLL viv terme.
1 f fogl'alkozásu és 2 mellékfoglalkozásu edz vel,
niivelje az oktat l'étszámot.
1- fegyvernemben jusson fel, az OB I-be.
A másik három fegyvernemben legyen az oB
II-ben 

"
Érje el' az ''A'l kateg riás k vetelményeket.
Évente Índitson legalább 20'20 f vel' korosztá-
lyos rendszerben tanfolyamot.

Páplri MÁV:

1f fogLalkozásu és 1 segédedz vel er stiljtin.
AlakÍtson kÍ fí t, r - teány t r és kardban 1-1
serdiil és ifÍ csapatot.
I'egyen t-2 aranyje lvénye s viv ja.
Korosztályos rendszerben 2 évenként Índitson
20-20 f. s kezd tanfolyamot.

Várpalotai Btryász:

Edz i l'étszámílt 1 f fogtalkozásu edz veL ntivelje.
Iskol.ázzon be egy segédedz t.
Legyen 3-4 aranyjeLvényes vÍv ja.
Serdiil és ifi szÍnten 3 fegyvernemben alakÍtsorr
ki versenyképes csapatot.
Évente tegaLább 10-10 f vel ÍndÍtson korosztá-
lyos tanfolyamot.

Tapolca
Zítc
Mindkét szakosztály alakÍtson ki fÍ t r _ Leány
t r és kardban 1-1 serdtil csapatot.
IskoLázzanak be tegatább 1-1 segédedz' t.
Legyen L-2 arany és 5-6 ezlist jelvényes viv juk.
Két évenként indi sanak be 20-20 f. s kezd tan-
folyamot.

ZALA MEGYE:
Megyei VÍv Sz vetség:

Mozditsa el , hogl HévÍzen és Keszthelyen a viv
szakosztál'y er stjdj<in meg, és ott tegatább'olyan
szintti rnunka follyon hory, serdiil szinten mÍn-
den fegyvernemben legyen csapatuk.
A ,,Fabik't Kupát cé[szerii továbbfejleszteni ugy,
hogy az otszágos vÍdékÍ uttijr bajnoksággá ala-
kuljon.

Hévizí Termál:

Keszthel.v

Mindkét szakosztál'y Ískol ázzon be és ál'tÍtson
munkába legalább 1--L segédedz t, Legyen mind-
két szakosztálynak firí- és Leány t rben, valamÍnt
kardban 1-1 serdiil csapata.
Legalább 2 évenként Índitson 20-20 f vel'viv
tanfolyarrrot.
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MAV Nagykanizsa

Alakuljon ki ijnált viv terme.
Az edz k számát 1 f foglalkozásu és 2 segéded-
z velntivelje.
Alakitson ki mÍnden fegyvernemben teljes értékti
serdiil és Ífjusfui csapatokat.
Legyen er s'lB'' kateg riáju szakosztáLya.

Zal'aeg,erszegi Í) zsa
1 f fogtalkozásu edz í státusz bet ttésér l gon_
doskodjon.
Iskolázzon be legalább egy segédedz t.
Mindhárom fegyvernemben legyen iit képes ser-
diit ífi csapata.
Korosztályos rendszerben évente Ískolázzon be
20_20 kezd vÍv t.
Kcizelitse meg a llB'l kateg rÍás kcjvetelményeket.

III. Kcjrzet fe'ilesztésÍ terve

KoMÁRoM MEGYE

l\[egyei Sztjvetség: meg kelt er siteni a
VÍv Sz vetséget, és odahatni, hogy az
sportjának tényleges vezet je legyen.

Bábolna SE
Komáromi AC

megyel
a megye

TatabányaÍ Bányász:

Saját fejlesztésÍ terve nincs.
MVSZ célkittizése:
4 fegyverneme s s zakosz t áLLy á fej t Jj th.
Egy uj f foglako zásu edz beállitása.
Pfubajt r oB l-ben bennmaradás, valamint junÍor

' és ifÍ csapat kÍalakÍtása.
FérfÍ t rben az oB ll_ben el rejutás.
N i és férfi t rben serdtit és Ífi csapatok ki-
alakítása.

FEJÉR MEGYE:
DunaujvárosÍ Papir SE

trratto fejlesztésÍ terve nincs.
MVSZ célkittizése:
Te remkérdé s stabiLíz ál ása .

2 segéde dz beáLlitása.
Kard fegyvernemben serdtil és ifi csapat kiala-
kitása.
Évente 2O-2O kezd beiskotáz ása.
'lC|l kateg ria ktjvetelményének meger sitése.

IKARUS SE

Saját terviik: az iires f fogLalkozásu ál'lásheiy be-
ttjltése.
L_2'!.. osztályu viv és 8_].0 aranyjelvényes viv
kinevelése.
Szur fegyverekben az OB Il-ben meger strdni,
kardban az OB II-be bejutni.
Feljutni a l'Bll kateg riába.
MVSZ célkiti.izés:
onátl viv termiik kÍhasznál'ásával férfi vagy n i
t rcsapatuk jusson az oB l-be. Két segédedz
beállitása.
Serdiil és ifjusagi csapatuk, minden fegyvernem-
ben 1-]. i'it képes csapat kialakutása.
Évente 2u-20 f s vÍv tanfoLyam beinditása.

VOLÁN SE

Saját terv k: 1 f fogtalkozásu és 1 meltékfoglatko_
z ásu uj edz beállitása.
1 elsibsztáLyu és 3 aranyjelvényes viv kÍnevelése.
Párbejt rcsapatuk az oB ll-ben érje e[ az I_III.
helyet.
Ifi párbajt r csapatuk jusson eL az országos baj_
nokságra.
MvSZ céLkittizés:
Férfi t rben alakitsanak ki serdtit és ifi csapa o-
kat. Páros években Índitsanak 20-20 f b t kezd'
párbajt r csoportot.
''C'' kateg rÍában er s djenek.
Feiér megyei Yiv Szijvplség: az igen j szewezé-
sii és vezetésii sz vetség érje eL, hogy ameryében
Bicskén vagy Méren, vagy egy másik járási szék_
helyen alakuljon ríj viv szakosztály. Hasson oda,
hogy Dunaujvárosban a viv terem helyzete végle_
gesen rendez d;cin.
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Saját fejlesztési tervi'ik nincsen.
MVSZ céLkittizése:
1-1 serdtil csapatot alakitson kÍ mindkét szak-
osztáLy, és azok induljanak a megyei ba jnoksá_
gokon.
Évente 10_10 kezd t iskol'ázzanak be.
1-1 segédedz t állÍtsanak munkába.

MEDICOR tttÜvEx sn

Saj át fejl'esztési terve ni.ncsen.
MVSZ célkittizése:
1-]. serdtit csapatot alakÍtson ki mindkét fegyver_
nemben serdtil i szÍnten, ifÍ szinten n i, férfi t r
és kardcsapatot.
Áltitson be még egy segédedz6t.
MÍnden páratlan évben 20-20 viv beiskol'ázása.
Érje el a ''C'' kateg ríát.

Tatai AC

ratto fejLesztési terve nincs.
MVSZ célkittizése:
Egy f foglalkozásu ed'z beátlitása.
N i t rben az oB ll-ben eL relépés.
N Í t rben serdiil - ifi éb junior i.it képes csapat
kialakitása.
Évente 20-20 kezd beisko[ázása.
''Ct| kateg riás szÍnt meger sitése.
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BORSOD MEGYE:

A megyeÍ Viv Sz vetség,segítse el.' a DVTK
te re mfe j [e s z té sé t . Miik iid j iin ktjz re Sárospa takon
a szakos ztáLyvezet p tlásban,és tegyen kÍsérle_
tet KazincbarcÍkán rij vÍv szakosztáty létesÍtésére.

DVTK

Saját terve: két mell'ékfoglalkoz ás:u edz beátlitása.
N Í t r, párbajt r és kard maradjon az oB ll_ben.
Serdtíl not t rben és kardban oB-ben III. _IV. hely
elérése .
MennyiségÍ n vekedést nem tervez, teremsziike
mÍatt.
MVSZ célkitiizése:
1 rí3 f foglalkozásu edz beállÍtása, cjnál"t viv _

terem létesitése.
Pfubajt rcsapatuk jusson vissza az OB I-be.
Serdiil és ifÍ szinten csapa alakÍtás minden fegy_
vernemben.

oz4i Kohász_SE

Saját terve nincs
MVSZ céLkittizése:
KtjzelÍtse meg az ''A|lkateg rÍáju szintet.
Kardcsapa uk szerepeljen az OB I-ben.
2 segéde dz' beellitása.
SerdtiL ifi szinten férfi-n i t rben és kardban
alakÍtsanak ki legatább 1--1 csapatot.
Évente 20-20 f vel índitson vÍv tanfolyamot.

Sárospataki Ta4it képz s SE

Saját terve nincs
MVSZ célkittizése:
Az id s szakosztáLyvezet helyett, tervid szakban
megfelel p tlásr l gondoskodnÍ.

1 segéde dz' beáLlitása.
2-2 serdtit és ÍfÍ csapat kia[ak.Ítása, 2 fegyver_
nemben 

"

HEVES MEGYE:

MegyeÍ VÍv Sz vetség: mozditsa eL az Eger SE

te remkérdésének megold ás át.
Kezdeményezze és szervezze Gy ngytjs n j viv
sr'akosztály léte sité sét.

EGER SE

Saját tervi.ik: 1 f foglalkozásu edz beállitása.
Egyébként a teremhiány Létszámn velésiiket aka_
dáLyozza.
MVSZ célkitiizés:
Az oTSH tján Egerben tjnátl terem LétesÍtése.
Kardcsapatuk jusson be az OB I-be.
Serdiit és ifi szinten legyen n' í t' t, férfi t' t és
kardcsapatuk.

L4

SZ APo LC S: SZAT MÁR ME GYEj

Megyei Viv Szijvetség

Úiieszetvezend és eL ketl érnÍ, hogy Nyiregyhá_
zán a szakosztály meger stjdj n, valamint miiktjd-
jiin ktizre abban, hory Kisvárdán viv szakosztály
Létesiilj cin.

Nyiregrlházi Yasutqg Spar aglts SE

Saját terve nincs.
MVSZ célkitiizése:
Két segédedz' kÍképzése és beáLLitása.
Serdiit és ifi szinten 3 feryvernemben 1_1 csapat
kialakitása.
Az edz képzés megoldása után évenként 20-20
viv iskolás beállÍtása.

N cnÁn mcyB:
Megyei Szaksz vetség: javasolt Tarjányi Károly
bevonása a szaksz tjvetség munkáj ába.
Pászt n vagy Rétságon ríj szakosztáLy létes_itése.
Balassagyarma ton segitségnyujtás szakosztáLy -
vezet p tláshoz, valamint a teremkérdés megol-
dátsához.

Salg tarj án SE

Saját céLkÍttizés: a tervid szakban 8_10 els(bsz_
tályu, L5-20 aranyjelvényes, 25-30 eztistjelvényes,
30-40 bronzjeLvényes kinevelése.
N i és férfi t rcsapatuk bejutása az oB l-be.
Kard és párbajt r csapatuk bejutása az oB II-be.
Álta Lában rn_eger siteni a ka rdviv ást.
MVSZ célkitiizés:
Érjék el' az ''A'' kateg fiát.
Megoldand a teremkérdés, és annak megfel'el
felszerelése.
Minden fegyvernemben alakitsanak ki komplett
utt r , serdiit és ifi csapatot.
Évente 20 -2O kezd t iskol'ánzanak be .

BalassasyarmatÍ SE

Saját terve: rij viv terem biztosÍtása.
Létszámukat évÍ átl'agban 25 f vet nijvelik.
t982-t l' bevezetik a párbajt r vÍvást.
Ú; szako sztáLyvezet| t biztositanak, és paLronál
vállalatot keresnek.
Serdiil ífi és feLn tt szinten minden feln tt fegy-
vernemben kÍalakitj ák csapataikat.
MVSZ célkitiizés:
t f. f'ofoglalkozásu viv mester beáll'Ítása.
2 f segédedz beáIl'itása.

* * * * * * * ** *
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IV. Kcirze!.fej lesztésÍ terve

HAJDÚ MEGYE:

Megyeí Viv Szciletség

AktÍvákkal' kelt er sitenÍ és tevékenységét fokoznÍ.
Sulyponti feladatuk legyen a DEAC vÍv szakosz-
tályának éLetre keltése, és ot az érdemi vÍv -
munka beÍnditása.
Hajdríszobosz[ n a megsztÍnt vÍv szakosztály
tíj raéLesztése.

DEAC

Saját terve nÍncs.
MVSZ célkitiizése:
Egyetemí szakosztáLy, ami egykor a leger sebb
szakosztátyok egyÍke volt. A tervÍd szakban
legaLább llC|l kateg riáju szintre fel ke[l' juttatnÍ.
1 f fogLalkozásu edz beáltitása.
A haltgat k megsz exvezésével és kelt propagan-
dávat elérnÍ, hogy a tervÍd szakban 1 n t és t
férfÍ csapatuk kialakuljon.

DVSC és SportistÍlta

Saját terve nincs.
MVSZ céIkÍtiizése
1 uj f fog|'alkozásu edz beáttitása.
1 vagy 2 segédedz beáLLitása,
Minden fegyvernembert ]--1 serdtiL és ifÍ csapat
kiképzése.
Évente 20-20 vÍv beiskolázása.
llBll kateg rÍáju szÍnt elérése.

PEST MEGYE:

l{eFyeÍ Viv Szaksziivetség: szi.ikséges meger -
siteni uj aktivákkal, és'els sorban egy fÍatal
elniikkel.
Érje el, hogy Cegléden rljra felátlitsák a meg-
sziintetett vív szakosztályt segítse el , hogy
G d ll n a GEAC részére a fejl'<í1éshez sziiksé-
ges terem bÍztosÍtva legyen.

GEAC

Saját terve nincs, Ítlet leg el adja, hogy a mostoha
vÍszonyok kijzijtt fejLesztést tervezni lehetetlen.
MVSZ célkiti'izés:
1 f fogl'alkozásu álláshely biztositása,
edz beátlÍtása.
Kardban az oB Il-ben Lépjenek el re.
Serdiil és ifjtisfui' kardcsapatot alakÍtsanak ki.
Páratlan években 20-20 kardoz t állÍtsanak be.

Asz dÍ SE

Saját terve: 1985-re 1_ ets bsztályu, és 6 aranyjel-
vényes kÍnevelése.
IfjríságÍ kard- és [eányt rcsapat beáltÍtása

MVSZ céLkitiizés:
A szakos ztáLyt meger sÍteni, munkáját stabilizáLni.
Ibl'd és teányt rben 1-1 j serdiil csapat kialakitása.
1 segéde dz beáLLÍtása.
Szakoszt áLyvezetés kialakÍtása. /Esetleg sziiL k
bevonása/.

SZOLILOK MEGLE:

n4egyei. Sz vetség: Feladata, hogy akét tij karcagi
é s kÍs j s z áLl.ásí - sz ako s ztáLy me ge r s tid j iin .

További cétkÍtiizés: Jászberényben vagy Turkevén
1 viv szakosztáty létrehozása.

SzolnolÉ MÁV EpryetértÉg

Saj át célkittizése: náLl viv terem.
1 ; f foglalkoz ásu edz beáLtitása.
1 technikaí vezet beáttitása. /i
llAll kateg riáju szÍnt elérése. Kardcsapat oB I-be
bejutása.
Serdtíl és Ífi, valamÍnt junÍor csapatok jussanak
eL az oB di'nt jébe.
MVSZ célkitiizés:
Minden fegyvernemben alakitsanak ki serdiil és
ÍfÍ csapatokat.
Pfubajt rvivásban a visszaesés sziinjtin meg, és
indulj on hatátozott fej l'cídés .
Évente minden f fogtalkozásu edz inditson 2O-2o
f vel vÍv tanfolyamot.
Az OTSH segÍtse ijná[[ viv terem Lé esitését.

TijriikszentmÍkl si SE

Saját terve: tttjr csapat kÍalakitása.
MVSZ céLkÍti.izés:
3 serdtil csapat kialakitása.
Évente 20-20 vÍv iskoLás beÍskoLázása.

Kisuj sz átLási MÁV -E grietértés
K4rggtl K rház SE

Saját cétkitiizés a meger s dés, és 2_2 'tta
csapat kiaLakitása"
MVSZ célkÍttizés:
Legalább 1-1 segfiedz kÍképzése, beállÍtása.
Minden fegyvernemben mindkét szakosz tályban
serdiil csapat kialakitása.
Évente 10_10 f s kezd tanfolyam megszervezése.

BÉr<És MEGYE:

és 1 segéd_ MegyeÍ VÍv Sz vetsési Ú3 taaerekket val meg-
er sitése. Békéscsabán és orosházán kijzremii-
ktjdés a teremkérdés megoldás ában.

BékéscsabaÍ TASK:

Saját terve: lf foglalkozásu edz beállitása.
Teremkérdés megold ása.
Kiittségvetés n velése .
oktatás ban koros ztáLy rendsz erti fe lépités .
llBll kateg ria elérése.
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VlVÓ HíRADo

MVSZ célkitiizés:
Ónátl viv terem létesitésében OTSH segitség
kérése.
2 mellékfoglalkoz ásu edz beátLitása.
Párbaj t rvÍvás beÍndÍtása.
1-1 serdiít és ifi csapat kiatakÍtása minden fery-
vernemben.

Gyula SE

Saját fejlesztésÍ terve nÍncs.
MvSZ célkitiizés:

" Lehet l'eg egy viv szakos testnevel tanár beát-
litása.
1 segéde dz beáLlÍtása.
1-1 serdtil és íficsapat beinditása, Leány t r,
férfi t r és kardban.
Páros években zo'20 f s tanfolyamoh beinditása.

orosházÍ Spartacus SC

Saját terve: fejlesztésre nem gondol, mert ezt
teremhiány gátolja.
MVSZ célkÍtiizés:
1 f foglalkozásu edz beállÍtása.
1-1 serdiit és ifÍcsoport kialakitása kardban és
n Í t rben.
Páratlan években 20_20 f tanfolyamos beinditása
kardban és n i t rben.
OTSH utján teremmegol'dás kezdeményezése.

CSoNGRÁD MEGYE:

MegyeÍ VÍv Szijvetség: Szentesen mozditsa e[

a teremkérdés megoldását. Csongrádon segitse
a. megsziint viv szakosztály ujjászervezését.
Mak n létesiítjtin 1 viv szakosztály.

Szese9í Postás EE
'Saját cétkíttizés: 1982_ben uj viv terem létesi.it.
A kardcsapata jusson az OB l-be.
4 Í I. osztályu viv t kelt kinevelni
Edz k számát L f. - és ]. mettékfogtalkozásuval
nijve[nÍ
ElérÍk az llAll kateg rÍát.
lVtVsz célkítiizés:
Atakuljanak 4 fegyvernemes szakos ztáLLy á.

Serdiit és ifÍ szinten minden fe5lvernemben le_
gyen 1-1 titdképes csapatuk.
Évente tanfolyamos rends zerrel. Ískolázzanak be
20 Í kardvÍv t és 20 Í t a szur fegyverek vala-
melyÍkébe.

H dm-ez vásárhelyÍ VSE

Saját fejlesztési terve nincs.
MVSZ céLkÍtiÍzés:
Edz'k száma I Í - és 1 m ltékfoglalkozásuval
noJJon.
1-1 serdtit és Ífí csapatot neveljenek ki mÍnden
fegyvernemben.
Páros években 20-20 f t iskotázzanak be viv
tanfolyamra.
Érjék el a ''B'' kateg riás szÍntet.

SzentesÍ Vasutas

Saját terve: LétszáÍnát Zjvo-kal n velni.
MegkisérlÍ a teremkérdés megoldását.
FérfÍ t rcsapaElk az oB ll-ben szerepel.
Aranyjelvényesek sz ámát kett vet ntjvetni.
MVSZ célkittizés:
1 f fogtalkozásu és 1 mellékfoglatkozásu edz'
beátlítása.
1-1 serdtit és ificsapat kiatakitása minden fegy-
vernemben.
Páratlan években 20-20 f beiskol.ázása,

gÁcs NInGyB:

MegyeÍ Viv Szijvetség:

Jelenleg ilyen nem miikijdik, tehát els dleges cé[
annak megalakitása.
A megalakult sz vetség hivja életre a haL d
SzankÍ oLajbányász Yív szakosztáLyát. Ezt k ve-
t Leg teremtse meg a viv sportot Baján.
Kiskunfél'egyházán és Kiskunhalason, ahol a mult_
ban már voltak viv -szakosztályok..

KecskemétÍ SE

Saját fejlesztési terve nincs.
MVSZ céLkittizés:
1 f foglalkozásu és 1 segédedz beállitása.
1-1 serdiit és ifÍcsapat kíalakitása n i és férfí
t rben, valamint kardban.
Évente 2O-z0 tanfolyamos beinditása.
''B'' kateg riás szint e[érése

Szanki olajbányágz SE

Saját fejlesztésÍ terve nincs.
MVSZ célkitiizés:
L edz beáltitása.
20 f. s viv tanfolyam megszervezése.
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