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A iVlagyar Vivó Szövebség 1981. éví súIyponbi feladataí az ifjúságí vi-
Iágbajnokságrar fe1nőbb vítágbajnokságra, Universíadére és az Európa Baj-
nokságra börbénő felkészités és ered.nényes sZereplós volL. Áz iíjúsági ví-
1ágba jnokságon ered'nénybe}enségünk Ísmerb, senkí nem budta kivereked'ni a

d'önbőbe jubásb. A feInőbb vílágbajnokság minden várakozásb feIü1 mulb. Az

e}érb J4 pont, két aranyéremme1 csapaüunk kessze búlteljesitetbe a berve-
zebb eredménvekeÜ. Áz universiade bizonyitotta azt 3 bényb' ho8y 8yen8e aZ

uLánpóblásunk. Közveblen válogatotb versenyzők mögötb Iévő gárd"a képte}en a
sikeres nemzetközi szereplésre.

Sporbd.ip1omácía terén a magyal vivás tekínbéL.ye' sú}ya' szerepe a

nemzebközi vivó éIetben mindig igen jelentős volb, s eZ a jelenlegi helyzeb
is. E bekínbélyünkeb ma is tarbjuk eredményeink, nemzetközL szinben bevé-
kenykedó szakembereink, biráink és edzőínk elísmerésre néItó jó nunkája
révén.

Tevékenységünk fó fe1adabai a következők:

- Fellépések a diszkrínrinációs törekvésekke1 szemben.

- Á FTE újonnan megválaszbobb olasz vezetőível jó kapcsolabob ke1l bartani
és jó együttnüködésb kell bizbositani.

- Megfelelően fel ke1l készülni az L9B4. éví elnök és vezebőségi bag válasz-
básokra.

- Fel ke11 lépní az indokolablan bagdij feIemeIésekke1 szembelr.

- Lépéseket kel} tenni a Ve]]senyszabályok egyszerüsibésére.
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Az MYSZ baráti országok közöbt koordÍnáló és kezdeményező szerepkör-
re1 van felruházva. Eveken át rend'eztük az ubóbbí években ped"ig segíbjük
a szocialisba országok vivó vezetőLnek konferencíájának megrend.ezését. Ösz-
bönözní kell a nemzebközi versenyek rendezéséb barábi országokban, úgy fel-
nőtb ninb ubánpótlás szinben. Cétunk, hogy L9B1-ban az ifjúsági világbajnok-
ság vagy az Európa Bajnoksá5 rendezésí josáb megkapjuk. Lz A. kabegóriás
versenyek szinvonaláb eme]nünk kell és ügyeInünk kel] arra' hogy a FIE
áIbal megkivánb kribériunoknak megfeleljen. A kiubazó csapabokab olyan rá-
bermetb vezeÜőkkel ke]-l kíkütdeni, akik személyes jó péld.aad.ással a verseny-
zőkre börbénő helyes ráhatással és rnegfelelő mened'zseléssel negtud'ják köve-
te1ni a szocialísba sporbenberhez méltó fegyelmezetb, sporbszerü magatarbásb'

s akik egyben képesek e1ősegÍÜení a sporbsíplomáciai törekvéseínk, céIkítü-
zé seínk.

A vezebők, bírák kíjelöIése fonüosabb versenye}ce nem törbénhez bará-
bi alapon, jutalmazásként. Versenybiráskod"ás érdekében kebtős feladab á1I
e1őbbünk: mind.en erőnkke]_ oda kell hatni, hogy a nemzebközi és hazai pás-
tokon a biráskodás nagas színvonalu Iegyen és násfe1ő1 negberembeni annak Ie-
hebőségét, hogy a nagy nemzetközi versenyeken elsősorban a világbajnokságo-
koq olinpián a magyar versenyzők objekbiv, korrekb magasan kvalífikálb ve-
Iünk szímp atizáLo versenybirákab kapjanak.

Nag_yon fontos a kü]-önböző fegyvernemek bíráskodásában egységes magyar

szem]-étet kia}akÍtása a jeIenleg nubatkoző lni-ányosságok kiküszöbö1ése. cé-
lul büzzük kí' hogy a jó szakmaí munka mellebt befo}yásunk további növelésé-
ve1 biztositsuk a vílágversenyeken, de eIsősorban a los AngeIesi olÍmpíán
pásbra lépő versenyzők részére a legkedvezőbb körülnényeket.

A sportág hazai helyzetének vizsgá}abánál negállapithatjuk, hogy a fő
fe}adataink negoldásához elengedheteLlenül szükséges bizbosíbani a vivás szí-
1árd. tönegbázisáb' nemzetköz1 é}vonalban naradásunkhoz szükséges optitnáIi-
sabb szakosztályí és verwenyzői Létszánob. EIső és határozobb lépésként meg

kell állitani sporbágunk zsugorod"ásáb, széleskörü utánpótlás nevelési nunkáb

kell beállibani. Lébre ke1l hozní böbb übőképes válogabobb versenrzőkeb ís
felnevelní bud.ó vid.ékí vivó bázisokab. Ha mir'd-en négy évben' mind.en A. kabe-
góriás szakosztáIy adna a sporbágnak egy-egy nemzetkózL klasszisú vivót, ak-
kor nem hiszem, hogy probléna .lenne a viIágbajnoki vagy o1inpíai szereplés.
Megállapíthatjuk, hogy sporbágunk élén egy pár exbrak}asszis vers'enyző van,
akík meghatározőí csapabunk szereplésének. KözépmezőnyürrJ< nagyon meggyen-
gülb, nemzebközí pástokon nem álIják meg heIyüket, és ebbő1 fakad.' hogy aZ

utánpótlásunk sem bud keLlőképpen fe j1őd.ni. A magyar vivás nemzetközi- ered'-
ményességében''főleg ubánpóbIásl' visszaesés mutatkozi-'k. Ennek közveblen
kivátrbó oka az ubánpótlás neve1és e1égbe}ensége, amely a váIogabobb centri-
kus rnunkából fakad.. Az irányibás szemponbj áből az elmulb években állandó
váIbozás rnegbörbént a vezetésben. A vi}ágbajnokságokon, olÍnpíán, A. kate-
góríás versenyeken 1_4 szakosztáLy versenyzőí hoz zák az eredményb. Az eL-
nrulb időszakban még tovább nőtt a különbség az A. kategóríás szakoszbályok
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közötb ís. Az A. kategóríás szakoszbályok feltéteIeíb összehasontiiva a vi-
d.ékkel, amíkor e8y Á. habegóriás szakosztály Budapesben másféf míllió forint-
ból gazdá}kod.ik, ugyanakkor egJ vio'ékí B. kabegóriás ennek a 2o (rval sem

rend.elkezik, elmondhabjuk azt, hogy az eImulb években a vidékről kapott
Orosz, Szelei, Sbefanek, Kovács Ed.itérb naximálisan köszöneb jár. Yáltozat-
fanul az az eLsr, hogy a versenyzők oxtabása, nevel$se, felkészibése e]_sősor-
ban az egyesületekben valósuljon meg' éppen ezért az egyesü]_ebi ed.zéseknek az
oJ_impiaí felkészüLésben ís nagyon fonbos Szerepe Van.

A sporbág csak a}dror leheb ered.ményes ' 
ha a Szövetség, a szövetségi

kapibány, a fegyvernemi feleIős ed.zők és a kereteknéI d.olgozó ed"zők közöbt
nagyon jó beam munka alakul ki. Meg kell álIapibani' hogy az ered_mény' il-
letve eredménybelenség közötb aIapvebo , hogy d'önbően az ed"ző és versenyző
közös' jó munkája a legfontosabb.

. Á szövetség felad"aba, hogy a 1egopbimálísabb egyesülebi ed.zósi fe]-bé-
belek bizbositásához bőle fe]hebően nind.en segiÜsógeb megad.jon.

A felszerelésekben az eLLábáS nem jar,'ulb sokabr ltra sém kíelégibő.
Tz a kércrés most amikor szakosztáI;raink helyzebe egyre inkább sbabílizálód.ik'
anyagi helyzete szilárdabb' müködésük fofyamatosabb' nagyobb fonbossággal
bir. Sa j'nos az /alrak emelked.ésó b nen köve tí az egyesüleb í kö1tségve bések
emelkedése. Az árak kérdésében az egyetlen megoldás a szövebség áltaL L969.
óüa szorgalmazobb, id'őközben e]indibobb' majd újbó1 megszüntebetb OTSH fe}ü-
gyeleb alatt nüködő sporbszergyártó részleg felállitása. Szövetségünk bervÖzí
_ erejéhez mérten - a vidákí vivóbázísok bánogabását felszereléssel. Korno1y

berernproblénával klizd. a bub.apestí egyesülebek közüI az'ÓsC, a Honvéd., a BSE,
a Csepel ' vid'éken színte rra jd.nem mínden szakosztáIy.

Yersenyrendszer fejresztése terén etőrelépés törbénb:

- Ubbörő olimpia versenyeí közé fe1vebbék a vívásb.
_ Serd'üIó bajnokságokon a korhabár kíbolódik 15-16 évre.
- Id.érr isnéb rendeztünk középiskoIai VerSenyt.
_ Kíaobuk a Tendelkezést a serd.üIő és ífjúsági csapatok oszbálybasorolására.
_ l98z-uen ktilön lesznek re|dezve az országos egyéní és csapabbajnokságok,

felnőtb és junior szinten.
A szakrnaí bízobbságok nrunkája a. szövebség élebének egyik neghabározó

bén;rezője. Isy jó illebve nem kieIégibő bevékenysége komoly befolyásb gya-
koroI a sportág egószének munkájára. Zökkenőrnenbesen jó1 do1gozík a nemzeb-
közi, az Ífjúságí, a vidéki és a bechníkai bizottság. Előrelépés bapasz-
ba]_ható az edző bizotbság nunkájában' A hazaL versenyek rend"ezéséné1 nagyon
sokab kell tennünk az előrelépés érdekében. A versenybíró bizottság ebben az
évben sem d.o1gozobb hibáblanul. Sok nunkájáb jóI oldobba meg a fegyeIni
bizotbság. Sajnos propaganda bÍzobtságunknál semmi e1őrelépés nem bapaszbal-
ható "
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Az MVST főbb feladataí:
_ Folytabní kell az öbéves fejlesztésí programunkat, és részlebesen kí kell

munkáfni ennek a jövő évre esed.ékes feIadabaib.
- A szövetség irányibó tevékenységének bovábbí javitásával móg ínkább bi.zbo-

sibani ke11 az egész sporbág áÜf ogásáb, ered.rnényes vezebéséb.

- Továbbra ís szigoruan fe1 keI1 1épní mi_nden egyes fegyelmezeblenség eIIen,
amí vívó sporbunkban börbénik.

Á szaknai munka szinvonalának eme]-ése érdekében:

- Az olínpiai felkészü1ésbe bevonb szakoszbályok végbrehajbják azokab a fel-
adatokaü, amelyekeb a szövebség neghabározobb részükre.

- Szakrna1 munka szinvonalának üovábbi emelése, okbató-nevelőntunka növeIése,
sporbszerüség etőtérbe helye zése.

_ Kieme1t fígyelneb ke11 fordítaní a víd'ék vívósportjának fej}esztésére.
- Az A. kabegóríás szakoszbáIyok felé elsőd.legesen nemzeÜközi eredményesség

javitásáb ke1I cé}u]_tüzni.
_ Folybabni ke11 a nappalí bagozatu ed.zőkép*ésb, Ieve1ező szakoktabóképzést'

meg kell rendezni az áIbatános teovábbképzést az edzők részére.

Egyéb feLad.ataínk:

- Nevelőed"zői cín 1ébrehozása és adományozása,

- Yivó baráti körének 1ébrehozása.

- Vívó sulí 1ébrehoz1Sa a belevizióban.
- víd.ék váIogabobb utazbatása.
- A hazai versenyek rend"ezési szinvonalának emelése.

- Öntöttséges aIapon szakoszbáLyok /utánpőbl.ás/ ubazbabása, SE kontingen-
sen kívü1.

Á legszomorubb bénája sporbágunknak nég nindig az űgynevezetb pozició-
harc kérd.ése. Ámíkor Buda elvtárs, az OTSH elnöke kinevezte Ku1csát Győzőb

szövebségi kapíüánynak és nem koord_inátornak, akkor őt betbe meg a szakmai
munka irányibására, a négy fegyvernemi ed.ző segitségéveI. Áz' hogy nyolc
hónap ubán ís még azzal kel} foglalko?ní, hogy ki-kinek az aIá, fö1é' rnellé-
rend.eltje, sZomoru bény. Tud'onrásul keIi venni ebbon a sporbágban nind"enki-
nek' hogy a sporbág szakmai vezetője a szövebségi kapitány. A munka csak
úgy 1esz eredményes, ha együttesen' egymássa1 konzu1bá1va, egyrnást segitve
d.olgoznak és viszik e}őbbre a vivás ügyéb. A sportág nem engedheLi meg magá-

nak, hogy mosb néLr harnadik éve csak pozicióharc, sérbőd"ések1 vezebési váI-
bozások, fegyelmezetlenségek jetlenezzék. Ennek megsz'Linbe bésére szövetségünk
minden lehebő eszkózt fel fog'használní, merb a kitüzöbb célokab és feIadabo-
kab együtbesen, összefogva tud.juk megvalósítani.

vÍ vÓm r,s zEBE].É SEK S ZÁKtiZ LETE EIKÖLT ÖZ ÖT T .

Ú3 cínet Bud_apest, WI. Garay u' 20. Tel. ! 42r'r85.
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fisztelt Sporttársak!
A Vivó Hiradó Szerkesztősége igérettell fe]-hivással és kéréssel fordul

Mindnyájukhoz !

Részben újjászervezett Szerkesztőségünk ÍGÉRI, hogy a továbbiakban a Vivó
Hiradó anyagát igyekszik mé9 tartalmasabbá és szinesebbé tenni, az informativ
és szakanyagokat még operativabban, még teljesebben és fő1e9 mé9 $yorsabban
Előfizetőink és olvasóínk rende1kezésére bocsátani. - A ''méq gyorsabban'' fogal-
mához kapcsolódík felhivásunk : Lapunk pétdányszáma sajnos elenyészően csekéIy
- a Sportprooaganda á1tal lelkiismeretesen és szinvona1asan gondozott 14 sport-
szaklap között a kevéssé megtisztelő uto]-só helyet foq]-a]-juk eI

Szerkesztőségünk arra törekszik, hogy mÍnden anyag a lehető 1eggyorsabban ke-
rü1jön a nyomdába - otL azonban /teljesen érthetően/ minden nagyobb példányszámu
1ap megje1enése mege1őzi a miénket. Nyomdatechnikai újitások, a 1ap terjede1mé-
nek növefése, melyeket tervbevettünk' ugyancsak az alacsony példányszám miatt
nem va1ósithatók meg. Köztudomásu, hogy minden reform mÍndenek efőtt be1üIrő1
kezdődik , igy mÍ is beli.ilrőI kezdjük helyzetünk javitását : FELHÍVÁSSAL fordu-
]-unk Mindenkihez - a szakemberekhez' a vezetőkhöz, az aktiv vívókhoz és a sport-
águnk iránt érdeklődőkhöz - mindenkihez, aki a vívást szereti, hogy Iegyen pro-
paqandistája és terjesztője Iapunknak, munkahelyén, iskolájában, csa1ádja, bará-
tai és ismerősei körében !

Szerkesztőségünk nagy örömmel és szeretettel vár mi-nden új előfízetőL /hisszü}<,
hogy a lap előfizetése még a szerényebb körülmények között é1ő kisdiákoknak sem

okoz különösebb megterhe1ést - 5,40 Ft havonta egyet1en üditó árát sem ha1adja
meg /és hangsúlyozzuk, hogy minden ú'j előfizetővel növekszik lehetőségünk
a }ap gyorsabb és - időve1 - szebb és terjedelmesebb megjelenésére !

Egyúttal szeretnénk vívósportunk egyetemessége és egysége érdekében több anya-
got közölni a vidék vívósportjábó1 is.

KÉRJÜK a Sporttársakat /főképpen az alábbi városokbó]-: Balassagyarmat,Békés-
csabarDebrecen,Dunaujváros'Eqer,Gödöl1ő'Gyöngyös,Győr,GyularHódmezővásárhe1y,
Jászberény, Karcag r Kecskemét, Kisuj s zá]-]-ás , KomáromrMiskolc, Nagykanizsa, Nyíre gyháza,
orosházarÓzdrPécsrSa19ótarján,SárospatakrSzeged,Szekszárd,Szentend're,Szentes,
Székesfehérvár,Szolnok,Szombathe1yrTata,TatabánYa,Várpa1ota'VeSzpréml szakmai
képzettségtől, kortól és nemtől függetlenül, hogy küIdjenek be Szerkesztőségünkbe
a MAGYAR VÍVl szöVETsÉG '1143 Budapest Dózsa György út ]--3.címre feldolgozható
anyagokat bárme1y - pár sortó1 oldalakig tartó terjedelernben /kézirássa]- is le-
het1 egyesiiletük, iizemük' iskolájuk vagy egy-egy szakember, vívó munkájáró1,
eredményeiről, problémáiról. A beküldött anyagok feldolgozását folyamatosan fog-
juk végezni, és a napi anyag mel]-ett nem rangsorolás vagry érdemek szerint, ha-
nem a 1ap összeállitásánál esetenként rendelkezésre ál1ó he1y terjedelme szerin-
ti sorrendben fokozatosan és rendszeresen igyekszünk közölni.

Szives eqyüttmüködésüket e}őre is köszönette1 várjuk r S d kezdődő új szezonra
jó eredményeket, sok sÍkert kivánunk ! Borovszky Irén
A Vívó Hiradó megrendelhetó bármely helybeli postahivatalnál: a KHI 215-96L62
cseld<számlasámra Vívó Hiradő L982 - megjelöléssel./Cim: 19oo Budapest,József
nádor tér 1. Posta Központi Hirlap Troda./
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Dopping helyett .. .

Plucknett esete elég nagy port Vert fel a vi}ágsajtóban. .. a diszkoszcsúcs
törlése után az ezzel kapcsolatos kommentárok egy része kategorikusan eIíté1Í,
más része némi óvatossá99a1 oJ-yan irányban nyilatkozik, hogy úgrymond ''kokszol''
mindenki1 csá.k tudni kel1, mikor hagyják abba - P1ucknett csak abban hibás'hogy
nem tudta

- Fájdalmas leirni, d'e az Ídei szezonban - kü}földön - vívásban j-s történt
hason1ó eset, azzaL akülönbsé99e1, hoqy az a]kalmazott ''csodaszer'' bumeránqként
visszaütvén, egy füst alatt maradt eL az óhajtott eredmény, a kontroll és a szerF
záciő - más kérdés, hogy egy tehetsóges fiataI vívó szervezetének nagyfoku ká-
rositása - nikotín ''fogyasztássaf'' súlyosbi-tva különösen - beláthatatlan, hosr
szantartó negativ kihatással az idegrendszerrelazaz a legfontosabbra, amire
mínden sportolónak , de egy aktiv vivónak a legjobban sz'iiksége Van/ - vajon
nem ér-e fe1 egy nemzetközi botránnyal ? !

Szabad-e egy fiatal sportoló egészségét , sőt, adott esetekben az é1etét
9át1ásta1anu1 kockára tenni ?!

Szabad-e a gondolatot jövőj érőI, egy emberi sorsró1- ami nem zárul le akkor'
amikor utoljára lejön a pástról t ! - egiyszerüen félresöpörni és semmi másnak
nem tekinteni a tehetséget és adottságot, mint bármi áron vafó éremszerzésÍ 1e-
hetőságnek _ edzői, szaivezetői számára sem megvetendő erkölcsí és anyagi javak
forrásának ? !

Erre csak egy válasz lehet minden tisztessóges ember részérőI: bárhol a
vi1ágon nem nevezhető pedagógusnak, nem a sport odaadó szerelmesének, tíszte1e-
tet igény]-ő áldozatkész szakemberének - csak ]_elkiismeret1en' gátlástalan,
becste}en kizsákmányolónak és a sport haszonéIvező kufárának az az edző, aki
a rábizott s benne meqbizó tani-tványának bármi- akár a gyógyászatban ís alkal-
mazott! - dopping irányzatu szert ad a kezébe. illetve azt nem veszÍ ki a kezé-
bőL, ha - ami ritkább - netán máshonnan szerezte !

Tegyük hozzá: Szi]_árdan hiszem, hogy a magyar vívásban ez senkinek ''nem írr
gie' nem veszi magára'' - sem most, sem a jövőben !

Ezekke1 a kérdésekke]- ma viIágszerte elé9 sokat kezdenek foglalkozní. Az
ideí óvvel a Szovjetszkij Szport ál1andó új rubríkát nyitott ''Hová mennek el a
bajnokok'' cimmel ,- hetenként egy-két volt neves sportoló jeIenlegí életútjáró1
számolnak be annak a közönséqnek, azoknak a sportrajongóknak . akik ma már fel-
fedezték lháI' 1stennek! / , hogy kedvencej-k nemcsak nagy eqyéniségek a viIág sporE
arénáinak szinpadán egy bízonyos ideig,nemcsak nagy bajnokok - hanem emberek ís,
és a szerkesztőségbe küIdött ]-evelek sokaságával demonstrálják: érdek1í őket,
tudni akarják nemcsak a jelen csi1lagainak tündök1ő ered'ményeÍt, jelen1egi éIe-
tük és mr:nkájuk körülményeit, hanem azt ís, hogyan alakul további sorsuk, ha
otthagyták az é1sportot. Jó kezdeményezés ez' me9erősíti mindn1rájunk felelősséqét
a sporto1ó, az ember neve1ésében és irányitásában, sorsának intézésében és befo-
lyásolásában.

Szeretném a téma sú1yos részét egy idézette1 befejeznÍ' mert nem találnék
szebb és helyénvalóbb szavakat, mint amelyekkel Jacques Donnadieu, a francía
vivó szövetség vo1t technikai direktora eg1z hason1ó témáju cíkkét /I-r'Ilquipen
1981. julius 11. I befejezte:

''Meg ke11 védenünk a Sport szilárd erkölcsi aIapját, vissza kelI utasitanunk
minden o1yan módszert, ami veszéI1zbe sodorja a sportolók eqészségét - meg kel1
hogy tartsuk a sportot olyan szabadon váIasztoLt és kifogástalan körülmények kö-
zöLL végzett testedzésnek és nemes vetélkedésnek, ami az EMBER mínden oldalu
testi és sze1lemi teIjes fe1virágzását' kibontakozásáL, kite1jesedését hivatott
eJ-ősegiteni - érernmel vagy érem nélkül !''

Mi az tehát, amit vívóínknak tiszta szivből aján}hatunk ? - persze sport-
szerü é1etmód, az edzések, amunka és pihenés helyes rendszeréne]< szigoru betar-
tása mellett: - természetesen a megfelelő és helyes tápl-álkozás.

Közö1t receptjeínket, amik vivóink étrendjét kívánják pozitivan fe]-élénki-
teni, a Iegfrisseb kü]_fö}di egészségügyÍ, díetoloqiai , éle1mezéstudományÍ szak-
Iapokbó1, leqújabb kiadványokbó1 i legtöbbjük szakorvosok, élelmezési kutatók e1-
]-enőrzése al-att/ merÍtettük.

Jelen receptjeinkben domínáns szerepe van az ascorbinsav- / ''C'' vitamin/
tartalomnak, amj_ nem vé}etlen - t.i. néhány hónapja japán tudósok eg-y csoportja
kisérleteik során megállapitotta, hogy az ascorbinsav naqy adagjai elősegítík
6
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a sportban végzett erőkifejtések eredményességét, teljesitmén1zük szinvonalát -
- tehá-t bátran aján1hatjuk dopping helyett !

Vínaigrette sa1áta /FranciaországI
2-3 sárcTarépát, 2 al-mát, ]- retketipiros vagy fekete/, megtisztitva reszelő:

csíkokra reszelünk. Hozzáteszünk vékony csikokra vágott fejeskáoosztát lizLés
szerinti mennyiségben/ ós vágott petrezselyemmel összekeverjük. Közvetlenül fo-
gyasztás előtt összekeverjük az egészet a sa1átaszősszal- /Salátaszősz:2 evőka-
nár ora3, 1 kávéskaná1 ecet-vag,y citrom]_é l izLés szerinti mennnyiségben fűsze-
rezve kevés sóva]-, porcukorraI és borssal/.

Sajtta1 tö]-tött tojás /Franciaorszác1 l
A keményra főtt tojásokat hosszában elvágjuk. kivesszük a sárgáját. FrÍsSen

reszeIt sajtta1 és vajjal a tojássárqákat a1aposan kikeverjük, és kapott masz-
szával megtöltjük a féILojásokat. A maradék reszelt sajtot tejfelle]- összekever
jük, tálba tesszük, ennek'tetejére sorbarakjuk a megtöltött fé1tojásokat , le-
öntjük majonézzel és petrezse1yemzölddel vagry eqyéb Iszezon szerinti/ zö1dsé9ge1
diszítjük . lHozzá: 2oo gr frissen resze1t sajt/esetleg ömlesztett vagy füstö1t/ 

'4-6 tojás, l,5 evőkanál o1aj, 2 kanál tejfel, 3 evőkanál majonéz./
Urali káposzta1eves ISzovjetunió/
Adagonként: 3oo gr lkb.4 d} bouillon- főtt marhahús átszürt leve/, 18o gr

savanyukáposzta, 1 sárgarépa, Ll2 fej vöröshag1zma, J- paradicsom /vagy Il2 evő'
kanál paradicsomoüré/, 1 evőkanáI rizs, Il2 evőkaná]- olaj, I_2 gerezd fokhagyma.
A savanyúkáposztát zománcos fazókba tesszük, leöntjük forró húsléveI, hogy egy
ujjnyira fedje a káposzLát, és pároljuk kb. 1 órán át, időnként hozzáönLve mé9
hús]-evet. Ugyancsak húslében közben meqfőzzük a rizst. Serpenyőben olajon a
felvácrott vöröshagymát majd a fe1vágott répát 3-5 percig piritjt;k, hozzáadjuk
a felvágott paradj_csomot /pürétl és még öt percig piritjuk kis lángon, majd be-
lekeverjük a pároIt káposztába. Utána be]-eöntjük a hús]-ét a benne főLt rizzse)-,
összekeverjük az e9észet és fe1forraIjuk és a lekapart, megsózott fokhagymával
izesitjük.

Zö1d palacsinta /Uruguay/
1,5 pohár liszt, Ll2 kávéskanál sütőpor, Ll2 kávéskaná1 só. I_2 gerezd fok-

hagyma, 3 tojás, 1 nagy fej saláta, 1 marék vágott petrezselyem, 1/2 pohár tej-
jel vagy tejszinnel kevert viz. A tojássárglákat 1eütjük a tálba, a sóvaI össze-
tört fokhagymát hozzáadjuk, 1assan hozzákeverjük a sütőporos 1Ísztet és a tejes
vizet. Hozzáadiuk a csíkokra vágott salátát és a petrezse1yemzöldet, átkeverjíjk
az egész - gaIuskaLés'ztához hasonIó - keveréket a tojásfehérjék felvert habjával.
Forró o1ajon mini palacsintákat /kis kerek 1apokati sütünk be1ő1e - meIegen és
hídegen egyaránt fogyasztható"

Vívóínknak az őszi szezonkezdéshez jó egészséget és jó eredményeket kiván
a SzerkeszLőség !

Va1amennyi sportágban Ísmerős képsor: 1.kép: Tehetséges gyerek'i1letve
csapat megnyer egy versenyt; 2.kép: Le1kes vezetők vagy /ill. ''éS"/ szurkolók
viszik magukka1 és a qyőzelem örömére fizetnek nekí, illetve nekik 1-2 rundot.
3-4.kép : az első kettő megismét1ése; 5-6.kép: Fakuitativ; 7-9.kér>: Tehetsé-
ges gyerek iI]etve csapat magátóI is megta1áIja az ismerős helyet .,.i 10.kép:
Tehetséges gyerek i}letve csapat elvesz:.t egy versenyt. Fe]_háborodott vezetők
vagy lill. ''és''/ szurkolók vé1eménye: "Az a baj' hoqy nagyon isznak, azért nem
meóyt'' - Szerkesztő a képsort kommentár nétkül közli. ugyancsak kommentár nélkü1
megemliti a vivásban ís - ma itt-ott fejüket fetütő, dudvához hason1ó legendá-
kat, miszerint voltak olyan nagy vivók, akik csak úgry tudtak igazán jól virmí,
ha előtte alaposan berúgtak. - S végül mé9 egy adalék, uqyancsak kommentár néI-
kü!-: az egyestileteknél ill. csapatoknál /tisztelet' nagyon is tiszte]-et a kivé-
te1fiek!/ semmiképpen sem haladónak nevezhető hagyományos Ívászatok, úgymond
''csak baráti össze jövete1'' ''mértéktarLó módon'', ''csak a társaság, a jó hangulat
kedvéért'' - amit a résztvevők nem ís sorolnak az ivás foga}mába.

Kommentárok helyett inkább a lenti cikket szeretném közkőzre adni - témába
vá9 - vívónyelven szó1ván: a támadás elsőbbsége a sportolók egószséqe védeImé-
ben minket i1let - akár fej-' akár oldalvágás sÍkerü]- be1ő}e, Iényeges ta}álat
lehet a doppinqszerek elleni küzdelemben !

Az aIkohol 
'é?, ? sp=ort ösP?eg _ .gíai tudómínffi-doktora, a leningrádi TF

tanszékvezetője, a Nemzetközi Alkoholellenes Liga tagja
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A modern sport bármelyik ágában jelentősen megnövekedett az edzésLerhe1é-
sek térfogata' mefy az utóbbi 30 év a]-att tizszeresére nőtt. Rekordok íl1etve
naqy eredményer eléréséhez a Sporto]-ónak abszolut egészségre van sziiksége, és
fellétlenül te1jesiteni ketl az orvos és az edző követelményeiL az edzés és pi-
henés .rendszerére vonatkozóan. A sportoló egészsé9ére károsan ható tényezők
egyike a szeszesita]-ok fogyasztása.

Már az antík medicina kiemelkedő aIakjainál, Hipookratesné]- és Galenusnál
megtaláIhatjuk az utalást a túlzott borivás pusztitó következményeirőL. Az ókori
vi1ágr egyik leghiresebb hadvezére és á11amfője, Makedóniai Nagy Sándor szerve_
zett először eqy olyan ''versenysorozatot'', ahol az 1ett a bajnok, aki a ''Verse_
nyen'' a legtöbb szeszesitalt fogyasztotta a leqrövidebb ídő aIatt. A verseny
piegnáns módon demonstrá1ta, milyen romboló hatássa1 jár az effé}e ''párvíadal''
á versenyzők egészséqére. A Verseny 3oo rósztvevője közüI - akik az ''ivóbajnok''
cimért túzaotték _ i-i2 versenyző nem birta a verseny feltóteIeit ós visszalé-
pett jóval a döntő e]-őtt; 58 versenyző hosszú betegség után nyornorék maradt
e<1ész életére i 44 versenyző meghalt a döntő előtt; 39 meghalt röviddel a verseny
tréfejezése után; 6 versenyző meqőrült - és csak 1 versenyző maradt ép és egész-
séges /lásd analog eset: van aki a kigyóméreghez is hozzászokik| 1. a 3oo közül
...szerk. I .

ÁItalános véleroény hogy úgymond : az alkohol é1énkitő hatással bír. Az al*
koho]t stímu]-ánsnak ís nevezik, mert ú9y tünik, hogy kis adaqjainak bevétele
után az emberek é}énkebbek és jókedvüek ]-esznek, szel}emi ós fízikai kópességiik
úgymond eme]-kedik. Valóban, egY pici pohár pá1inka kezdetben kivá1t egv' a fe-
siúrtsé9 me_qszüntetésáve1 járó megnyugvási, 1azitási á1lapotot, a továbbiakban
egy kíssé szaporább 1esz a szivverés, fe1gyorsul a puIzusszám, és némiképpen
kitágulnak az arcbőr és a végtagok véredényei - a kozponti agy vérel1átás-in-
tenzításának jelentős váftozása nélkü]-.

Az j zgal-mi áI1apot, mely az alkoholnak az agyra irányu1ó u.n. ''stimufáló''
hatásáró1 tanuskodik, ez nem más, mint a központi agykéreg fiqye1mi és önkontro]-}
centrumai fazaz aZ aqy legfejlettebb centrumai, melyek az ember magatartását
kontro1]-áLjákl ideig1enes eInyomásának eredménye. Ennek következtében az íttas
ember elveszti a cse]ekedetei felettí ésszerü kontro]-lt és ité]őképességet,
ettünik a körn1zező va1ósághoz való helyes oríentációja és megjelenik a mozdula-
tok nagyfoku pontosságának és a megnövekedett munkaképességnek szubjektiv érzése.
Előfordulhat a reakciók átmenetj- gyorsulása, a reakció idejének megröviditésé-
ve]- - azonban a reakciók minőségének egyídejü csökkenósévef !

objektiven viszont regisztrálható a kritikaí képességek gyengiilése: a ne-
hézségek lebecsülése, saját erőinek és képessógeinek túIbecsü1ése, és hanyag
nemtörődömség a veszéIyekkel szemben. Ezzel egyidejüleq észrevehetően gyengül-
nek az o1yan fontos pszichés fo1yamatok, mint pl.a. koncentrációképesség. össze-
szedettség, figye1em, prompt villárnqyors reagálóképességr, lpL.asszó közben! /
a mozgások véqrehajtásának és a 1átási észlelésnek pontossáqa.

Ez a 1ezser nemtörődömségi á1lapot, az egyéni és szociális kötelezet'tségek
aló]-i ''szabadság'' órzése pár óráig tarthat - és szemmelláthatóan ez a szeszes-j_talok egész világon elterjedt népszeriiségének alapvető, e1sőrendü oka. Az a1-
koholnak ez a ]-átszó1agosan közvetlen, azonna1i ''haszna'''a szervezet súlyos ká-
rosodásáva vá1ík - mert nagyon nehéz megá1lapitani. me1yÍk is az az adag - tő_
ként egyénenként! - amít ''mértékletesnek'' 1ehet számitani, Minden ember a kez-
detben ''mérték]-etesen" iszik , azLán a legtöbben - ítt is egyénileq különböző
mértékben - e1veszitik a kontrotlt és a megivott a]kohol mennyiségével és a fo-gyasztás gyakorisá9ával kapcso1atban. Létrejön e9y me9szokás ós a fokozatosan
o1yan nag1zobb adagok zökkenőmentes elvise]'ése, melyek korábban mérgezést okoz-
tak vo]_na - és mindez a leqvégén egy súlyos betegséghez, az idült alkoholizmus-
hoz vezet.

Í9y tehát mé9 a relative árta1mat]_an italok lsör, száraz szőLőborokI rend-
Szeres fogyasztása is fokozatosan mérgezi a sporto1ó idegrendszerét , a fogyáE7:
tott szeszesíta1ok adagjainak eme1ése pedig e]_kerülhetet1enül az ídegre.rs"ór
te1jes szétrombolásához vezet, immáron minden sporttevókenység lehetóségének
vé9órvényes 1ikvidá1ásához.

Az a]-koholnak ez a kezdeti meqnyugvásÍ á11apotot, feszü]-tséqszüntetést kí-
vá1tó hatása szo19á1tatta az alapvető indokot, meIynek következtétren az alkoho1t
besorolták a dopping-ágensek 1istájára az ]-964*es olímp_i_ai játékok idején. A1-koho1-analysist végeztek a versenyek résztvevőín vívásban, öttusában és biatlon-ban. A nemzetközí öttusa és biat]_on szövetség követe]te az alkoholkontrol]- beve_zetését és végrehajtását, mégpedj-g a versenyzők biztonsága ós testÍ ápségének
megóvása érdekében - t.í. az eqyik öttusa ví1ác'bajnokságon az osztrát< spoitorótbeszámíthatat}an á1lapotban jelentek meg, minthoqy va1amenny1en részegek voltak.
B
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Kis adag a]-koholt adnak néha o}yan sportolóknak, akj-k megfeszÍtett ízom-
munkát végezáek, emócíonális feldobottság körülményei között. Nórni pozitiv_ef-
fektus, *éIy mindeneke]őtt onnan ered, hogy a sportoIó túlbecsüli erejét és
lehetőségeit, megfígyelhető ugyan - de /törvényszerüen/ már a legkisebb adag 

'-alkohcr1 Ízo_so gi páii"ta/ ].s"áz eredmény csökkenéséhez vezeL. A legszembetünőb-
ben ez azokná1 "a "sportágakná1 volt ész1álirető, ahof a sporttevékenységet maxÍ-
má1is erőkifejtésü mrrnka jellemzi /p1. futás vagy úszás 1oo m-en/. A verseny
előtt alkoholt kapott rlszot< itr. tütat gyorsasága 20 B-ka} csökkent. tíason1ó
eredményeket kaptaÉ a kajak és kenu versenyeken is _ a üerseny e1őtt 1oo 9r
pálinká! kapott sportolók vizen va1ó gyorsasága 2o-3o*-ka]- csökkent.' Az ÍzoÁerő g}engü1óse, az energÍatelhasználás növekedése és az eredmények
csökkenése tisztáá tátrrató a korcsolya középtáv-, a si- és futó hosszútávfutók-
nál" too km gyaloglásban versenyzett ''ivók'' és "nem_ívók'' egy-e9y csoportja.
A finishez az al-kóholt nem fogyasztó sporto]-ók közüL 92 z jutott el' az alkoholt
fogyasztők közu1 46 z. A munkaképesség csökkenésének ilyetén indexeil az a]ko-
hoÍ_ hatásában a ''stimufáló'' fázist fe1vá1tó''depressziv'' , a psychés folyamato-
kat e}nyomó fázis magyarázza, melyné1 a sportoló általánosan egy imagináris, :á-
nehezed_ő súly nehé"ségat, e9Y számára igen ke1lemetlen közérzetet, áItalános áf-
lapotot őrez.

Mínden sportolónak abszolut e1lenjavaf1ott BÁRMIFÉLE szEszEsTTAL fogyasztá-'
sa, mert ezek megmérgezik a központi idegrendszer a1apvető idegsejtjeit és le-
romb.olják az egészséget, mely nélkülözhetet]-en a sportban az eredmények, a siker
eléréséhez. ''

/Szovjets zki) Szport 1981.aug. 15.-iszám/

Tegyiik hozzá mindehhez, hogy a mi sportágunk va]ami egész különleges és
nagys"erú_ ötvözete sok másiknak egyszerre. A vivóversenyek hosszantartóbb, kitar-
tó"érókifejtést igényetnek, mint a maratoni futás 

' 
egy-egy asszó maximális fizi-

kai te1jesitményt-és-erőnlétet követel, jobban mint a sprint, a gátfutás' úszás
rövid távon , öÉölvivás. A küzdelmek éIesebbek, fesziiltebbek mint bármelyik labda-
játék mérkőzései; egy-egy szellemi1eg qyengébben koncentrált akció sorsdöntő for-
áulatot eredményezrról mé9 inkább, mint égy kisérlet ugrásban, dobásban vagy éppen
tornában. A kellő önkontrolL az erőbeosztásra és a taktikára az egész verseny fo-
Iyamán fontosabb, mint a gyorskorcsolyázlk, hosszútáVfutók, kajak-kenusok'verse-
n!'eín _ és vé9ü1 a döntő É8zeledtéve1 egyre nehezebb és feszültebb körüImények
között a sze}lemi képességek legjavábó1 éme]-kedő tendenciával egyre többet és kü-
1önbet ke11 nyújtani, ami a döntő asszóban éri e1 csúcsfokát - nos, ílyenre nincs
ís példa "gy"ttá.' más sportágban sem, csak talán a sakkvilágbajnokságon - aho}
.*is_zont a xát résztvevő- fehér asztal mellett ti1 kénye]mesen - ezek után csak any-
nyít kérdezek: elképzelhető-e, hogy egy vívó mindezt eredményesen , képességeínek
táties és helyes kÍírasználásáva]- iándszeresen lhány verseny van egy .szezonban?f
végie tudja rrájtani- bármiféle idegnréreg, narkotikum pár óra pozitív/esetle9l és
két nap negativ /bÍztosi hatása mel]-ett?!

Persze kutYa legyen az, aki azt mondja, hogy egy vívó mondjon Ie mínden'
jórót , amit az-emleii élet ke1lemesebbé tételére kítaláltak. Jő, ami a baráti
ósszejöveteleket il1eti, annak aIapja az j-qazi őszÍnte baráti hangvéte1 ős az,

egészééges fiatalság - ez a kellő biztositéka a jó hanguIatnak - táttam én már

''ágyo. 
jar"a.ni, e*eÍk"dett hanqu1atu társaságot Traubisoda me1Iett ! - Víszont

a -t<uronreges ízekrőL egy vívónak se ke1l lemondani - ime izelitőnek Ia sző
legszorosantr érte1mében l esy néhány ''a1koholos'' recept - versenyek után bátran
aján1hatj uk.

Bőrébensült mézesatma /olaszország l
4 nagy alma, akác- vagy virágméz, 1/4 liter fehér bor
A megmosott almát megszáritjuk, eltávolitjuk a szárát és a be19ejéből a

magházat óvatosan kiszedjük ú9y, hogy egy keskeny de e1é9 mé1y üreg keletkezzen
benne. ElL megtöItjük mézzel, jénai tálba tesszük, 1eöntjük a borral és a sütő-
ben aranybarnára sütjük.
/renti iecept "sze1idebb" formája: az almaüregekbe a következő masszát tőLt-
jük:2 evőkanál krémturó, 2 tojássárga, 1-1 evőkanál griz és porcukor jó1 kike-
verve. Az almákat szép pirosra sütjük./

Vörösbor-zse1é /NDK/
3/8 1 vörösbor/kb.3,5 d]/, 1oo gr cukor, Ll8 I me99y1é vagy vizlkb.1,5 d1-l,

késhegynyi só, reszelt citromhéj, 1 darabka fahéj, L szegtüszeg, 2o gr zselatj-n.
e borL a cukorral addig melegíteni, mig a cukor elofvad. Közben a meggylét a
füszerekke1 feIforralni, a kevés hi-degvizben e1őáztatott zselatint fe]-oldani
benne és egy szőrszitán átszitá]-va a borhoz kevernÍ. Hide9vízze1 kiöb1itett
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formába /1eqszebb a kuglófforma' eSetleg fóliábó1/ a keveréket beleönteni és
szobahőra va]-ó hülés után hütőszekrénybe tenni. Ha megkeményedett, tálra kibo-
ritanj-, vani1íaszóssza]- tálalni, izLés szerÍnt szines szőlőszemekkel, egyéb
gyi.imöIccsel dísziteni.

Crepes de fruíts /Franciaországl
1 üveg őszibarackbefőtt I feLezeLt| , L| 4 L fehér bor, 1 kávéskanál cukor,

kevés só, 6 evőkanál li-szt, olaj, fahéjas cukor, 4 evőkanáJ- piros gyümölcslek-
vár |ribizli,málna stb./, 1 citrom leve, 2 LIkőrös pohárnyi konyak, rostos
őszibarack1é.
Az őszibarackdarabokat szárazra 1ecsepegtetni hagyjuk. A bort a cukorral és a
sóval egy tálba öntjük, a 1isztet lassan belekeverjük/a bortészta sürü ke11 hogy
legyen l . Az őszibarackdarabokat vitlára szúrva belemeritjük a bortésztába és
bő forró olajban úszva, aranybarnára sütjiik, tálon kirakva fahéjas cukorra]-
meqhintjük. A lekvár, a citromlé, a konyak és az őszibaracklé keverékét mártás-
ként adjuk hozzá.

Grillmarinádok /An91ia, NDK/
A gri11sütéshez e1őkészitett húst /egyforma kis darabok Vagy nagYobb egész

darabok pl. egy negryed csirke/ zománcos edényben vagy üveg,porce}ántáIban Iefed-
V€r vagy a sütés előtti este éjszakára vagy szobahőmérsék]-eten a sütés előtt
pár óráva1 a grillmarinádba tesszük. Ez a sü]t húsnak különleges izt ad.

Vörö sbor-marinád
'1 pohár vörösbor, Ll2 csésze ecet, 1 babérlevéI, hozzáteszünk 1 vöröshagy-

mát, l zellert, l sárgarépát finomra reszelve, 1 csomag petrezselyemzöldet ap-
róra vágva, paprikával és sóval izesítve. Kü]-önösen alkalmas marhahúshoz, nyúI-
hoz vagy vadhúshoz.

Paprika-marinád
I|2 csésze olajat, 1 pohár fehérbort, 1 evőkanál édesnemes paprikát izlés

szerinti mennyisé9ü fokhagymareszelékke1, sóval, Il2 csésze vizzel és feket'e-
borssa1 jó1 e1keverünk, hozzáadva a finomravágott zö1dpaprikát. Különösen a1kal-
mas disznó-,borjú- és baromfihúshoz.

ReméIjük, hogy ezek a receptek - most is dopping he1yett aktj-van hozzájá-
rulnak vívóink jó eqészségi és jó kedélyállapotához.

Mé9 csak annyit, hogy amennyíben vivói-nk némelyikében a fent emlitett édes-
ségek szénhidrát-tartalma valamiféIe kételyt ébresztene -testsúlyuk esetleges
nemkivánatos növekedéséve]_ kapcsolatban- nekik azt ajánljuk: forduljanak biza-
lommal edzőIkhez némi kis pót-terhe1és beprogramozása cé1jábóI ; megbizható
forrásból ha]-lottuk ugyanis, hogy plusz 3 kört futni vagy plusz féLőra lábmunka
több szénhidrátot haszná1 el az ember szervezetébőI, mint amennyít a fenti édes-
ségek bármelyike hozzátenne Borovszky lrén

YenenysÍBrű suúrripárnagyakorlaÍok ifiú vÍvrík resugre

A szurópárna önképzési eszközként használatostőtözőkaét és párbajtőrozőknéL, tépésbőt és kitö-
résbőt végzett egyenes szurás gyakorlására. Itt a vivó egyeclü[ gyakoro[ja, iIletve korrigálja saját össze-
tett mozgásának minden komponensét (csukló-, könyök-, váll-, fej-, ilLetve törzstartást, csipő-, térd-
és lábfejtartásü) kitörésnél a hátul áL[ó [áb tetitalpon marad - boka horog - (azonkiviiL a gyakorlat folya-
matos egészére yonatkoző mozgáskoordinációt (kéz; itLetve hegy induI etőbb, utána a láb; a sulypont opti-
mális elhelyezése, a szurás utáni fe[át[ás); va[amint a szurás pontosságát.

A gyakorlat kizáró[ag a technikai tökéletesitésre irányuL.
A versenyszerü szurópárnagyakorlatok lebonyolitása egyszerü, időigényessége - a vivók számától

függ<íen - re[ative cseké[y, irányitottsága soko[dalu: áltaLános (erő-) áttóképesség, speciális áltóképesség
(gyorsasági átlóképesség, ponlosság). Alkalmasak ezek a gyakorlatok az egyes edzés-periodusokban, eta-
pokban elért edzettségi szint felmérésére, il[etve kontroIl'álásáta, azonkívül a versenyeken való helyes
magatartás kiatakitására, valamint a vivók több - a versenyekenelsőrangu fontossággal,biró - egyéni sa-
játosságának feLderitésére, i[[etve az egyéni techaikai és LéLektani negalivumok felfedésére, s ezek Leküz-
désére.

-lo
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Versenys ze rü s zu rópárnagyakor Latok

A gyakorlaüokat az edző (esetLeg segédedző) irányitja s|o'1:perreL a kézben, a taLálatok számáthan-
gosan bemondja, s a sorozat végén egy etőre elkészitet! beosztásu füzetbe az időeredményeket fetjegyzi.
A gyakorlatok nem csoportos, hanem individuális jetlegüek - ogyszerre csak egy vívő végzi őkeL. Erre a

tal'álatok pontosságának meghatározása, illelve az esetleges technikai hibák, vagy magatartásbeLi Lazasá-
gok, gátlások észrevébele miatt van szükség. Előbbiekre a gyakorlat befeiezése, és az id'&tedmény be-
jegyzése utár'az edző röviden figyelmezteti a vivót. Utóbbiakat az edzésfolyamat további során beszámit-
ja és igyekszik kikÍiszöbölni.

A tatátati pontokat a szuróhegy nagyságát aLig meghaladó négyszegletes leukoplast-ragasztószalag
darabkákkat, letörölhető festékke[, vagy minden segédeszköz hiján kivételes alkalommal megnedvesitetL
ujjbeggyet ketl kijetötni.

Érvényes talátatnak csak az fogadható el, ahol a szuróhegy a kijetö[t taLáLati pontnak legátábbis va[a-
metyik tészét fedi, kivéve a III. és IV. jelzésü gyakorla|csoportot. (Érvénytelennek minősül minden talá-
[at', melynét a kijelött találati poniol a felfelé hajtó penge fedi; melynél a szuróhegy a kijeLött ponloL érinti,
surolja (passzé szurás); melynél a taLáLaL 'tnem ült'l - a hegy nyom nélkül elpattant a taLáLati pontról).

Minden tatálat közös a[apelve: mennyi idő aLatt ér eI a vivó 12 érvényes tatálatot'
Edzettségi szint kontrollja esetében a vÍvók időeredményét a saját - előzőLeg, vaw az azonos edzési

et'apban - e[ért eredményükkel, verseny esetében egymás eredményével kett összehasonlitani: verseny-
győztes az a vívő, aki a legjobb idcbredményt éri el; versenysorozatnál a legtöbb tegjobb idcíeredményt
e [ér| vivó.

I. GyakorlaLok egL ta [álati pontta L:

1' Iépésből egyenes szurás a szurópárna taiálati ponttaI megje[ö[t közepére.
2. Kilörésbő[ egyenes szurás a szurópárna tatátati ponttat megjetött közepére'
3. Lépésből egyenes szurás a szurópárna bármely, találat'i pontLaL megjetött tészére.
4. Kitörésbő[ egyenes szurás a szurópárna bárme[y, tatá[ati pont|al' megje[ölt tészéte.

II. Gyakortatok több tatála!i ponttaL:

Több tatálati pont esetében sorozatonként az összes kijelöl't t'atálati ponlra egymás után - szabadon
vátasz|ott sorrendben, de egy potltra csak egyszer! - rá kelI szurni. Érvényes egész talátatnakaz szá-
mit, ha a vivó a sorczatban az összes kijetött pontoL eltaiálta. Ez elég ri|ka lévén, ''könnyitéskénüt| a ki-
jetölt ta[ál.ati pontok egyikére va[ó pontos szurás beszámitható egy egész szüYás tört részének - azaz a

kijetöLt pontok számáttőL függően L/2, l/3, L/4 taLáLatoak. Példa: 3 kije[ö[t tatátati pont esetében egy ér-
vényes ialálat megfelel háromszor egytrarmad talála|nak. A számolás a következő: 1. sorozat (mindhá-
rom pontra találat) 1; 2. sorozal (egy pontra taLáLat) t L/3; 3. sorozat 1két pontra találat) 2', 4. sorozaL
(tatálat nélküt) -; 5. sorozat (két pontra tatálat) 2 2/3 sLb. sorozatok egészen L2 egész talátatig.

1. Két kijetö[t tatátati ponlra egyenes szurás [épéssel, hátralépésse[, lépésse[.
2. Két kijel'ö[t tatátati pontra egyenes szurás kitörésse[, lépéssel, hátralépésse[.
3'. Két kijetött tatálati pontra egyenes szurás nagy kitörésse[, hátralépéssel, közepes kitöréssel.
4. Három kijetöLt tatátati pontra egyenes szurás lépésse[, hátraLépéssel., lépéssel.
5. Három kijelölt tatálati pontra egyenes szurás' egyik kitöréssel (szabadon választott sorrendben)

a két másik lópéssel, hátraLépésse[, lépésset.
Három kijetöl't találati pontra egyenes szurás kitöréssel, lépéssel, hátralépéssel, kitöréssel.
Három kijelölt taLálati pontra egyenes szurás nagy kitöréssel, hátra[épésse[, közepes kitörés-
sel, hátralépésse[, közepes kitöréssel.
Négy kijetölt taLálati pontra egyenes szurás lépésse[, hátralépésse[, lépéssel.
Négy kijelölt taiátati pontra egyenes szurás kitöréses ismétlőszurásokka[.
Négy kije[ött Latálati pontra egyenes szurás nagy kitörésse[, [épéssel, hátralépésse[, lépéssel,
hátralépéssel, közepes kitörésse l.

III. Gyakorlatok több találati ponLtal - meghatározott számu és jel[egü találatra:

A gyakor[atok lényege: sorozatonként 5' vagy több kijetölt találati pont,ra kell 1szabadon választott
vagy előre meghatározott sorrendben) egymás után rászurni minden sorozatban.

Érvényes ta[átatnak kizárólag a kije[ött talá[ati pontok abszolut pontosságu - a közepére - etta[átá-
sa számÍt. A sorozaton bel'iiti 3 kijel'ölt po:rt eltalálása 1 egész taLáLat, 2 kijelött pont eltaLál'esa I/2 taLá-
lat, egy pon| ettalátása nem számit be.

t. öt vagy több kijetött találati pontra egyenes szurás tépésseL, hátralépésseL, lépéssel.

6.
7.

8.
9.

10.

11
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öt vagy több kijelölt tatálati ponlra egyenes szurás fetvátbva kÍtöréssel, illetve lépéssel, hátta-
lépésse[, Lépésse[.
Hat vagy több páros számu kijetöLt találati pontra egyenes szurás kitöréses ismétlőszuráso|rkat.

IV. Gyakortatok több ta[á[ati pont kikerü[ésére:

A gyakorLatoknál 6-12 kijelött tal'ál'ati pont közé kell sorozatonként megfeLeLően 6-12 különböző hely-
re egyenes szurás! végezni.

Érvényes ''találaLnak" az a sorozat számit, ahol a vivó kikerütt (nem is érintettl) minden kijelött
tatálati pontot. Sorozatonként egy kijelölt tal'áLati ponl érintése elnézhető; két kijetölt pont érintése mi-
nuszI/2 tal'áLati három vagy több találati pont érintése minusz 1 találatnak számit.

1. Hatnál több kijetölt taláLatí pont közé egyenes szurás lépéssel, hátralépéssel, [épéssel.
2. HataáL több kijelö[t találati pont közé egyenes szurás felváltva kitöréssel, hátra[épéssel, lépés-

se l.
3. Hatnál több kijelött találati pont közé egyenes szurás felváltva lépéssel, hátralépésse[, iIletve

kitöréses isméLlőszurásokka l.

A versen.vszerü szurópárnagyakorlatok általános (erő-) állóképességre irányito|tsága

Az ifju vivók (serdülők, ifjuságiak) edzésterhelése, az edzés inhenzitása maxÍmális fokon emocio-
nálisan kötött, figyelmük egyirányu, hosszantartó kontrollálásra még kialakulatlan, elégtelen. Az erőfej-
[es2tésre irányuló edzésterhe[ések (futás, Lábmunka) a gyakorlatok végnétküli stereotyp, ''[élekt'e[en'' is-
métlése és fárasztő, de eredményességre rögtön [e nem mérhető volta miatt a legkevésbé rokonszenve-
sek számukra. Fellétlenül hasznos olyan metódusok kialakitása, mely az erőáLLóképességre irányutó
terhelést a legvonzóbb formában képes az ifju vivók edzé.smunkájába Íntenziven, aktivan beleépibeni.

Erre a legalkalmasabb, optimá[is pobenciális lebetőséget nyujt a fiatalok természebes ve[eszüleüett
versengő szelleme. Könnyebb és nehezebb gyakorlatok váLtogatásával, összeállitásával, tovább varÍál'á-
sávaL az edzés terhelés effektiven, differencíáLlan szabáLyozbatő. Pétda: az edző előir negyedóra szuró-
párnázást, vagy 50 egyenes szurást kitörésseL. Etőbbi esetben helyezkedés, készülődés, beszéLgetés,
pihenés me[lett a beszámitható munka minbegy 5 perc ha [esz, egyre [assuló kényelmes tempóban. Utóbbi
esetben a vivó hosszu idő lebeLbe után szenvedő arccal megjelenik és bejelenti, hogy halálosan elfáradt,
de ilyen sokat nem tudott szurni... Ellenpélda: a versenyszerü szurópárnagyakorlatok bármelyik$, pL.
három kijelölt pontra való egyenes szurások kitörésekkel. optimális eset: minden sorozatban minden
pont eltalálása, azaz t2 egész LaLáLathoz 1'2 sorozat 36 szurás kitörésekkel. Reálisabb eseh minden soro-
zatbaa egy vagy két kijel'ött taLátati pont eLtalálása, középarányost véve: 12 egész taláLathoz 24 sorozat =
72 szutás. Reátis eset: sorozatonként vegyesen 1' kéL pont eltalálása, valamint azok a sorozaLok' ahol a
vivó fáradtság, vagy a figyelem lazulása miatt egy kijetölt pontot sem ta[ál el, átlagban: 12 egész taLá-
Lathoz 36 sorozat = 108 szurás kitörésekket. Figyelembe véve, hogy rendszerÍnt a gyengébb vivók saját
iniciativábó[ gyakorolnak előtte, - egyetlen gyakorlat levezetése során mintegy 120 szurást végeznek a
megfe [e tő lábmunkáva [.

A versenyszerü szurópárnagyakorlatok állóképességi irányitottsága mindenkor differenciálh a ma-
gas felkészitettségü szintteI rendelkező vivó megfelelően keveset fog szurni, mig a gyenge vivó, ákínek
az erőfe;iesztéste, erőaLtót<epességre is de facto a legnagyobb sziiksége van, megfelettbn sokkal több
szurást keIt hogy végezzea a L2 taLáLat elérésére. A kéz, a kar és a váLLőv erőfej[esztésére irányul egy,
vagy több taLáLati pontnak a szurópárna fe[ső széLéhez közeli elhelyezése. Pontatlan szurás esetében a
vivó gyakran szur a fára, ami egyrészt nagyobb figyeiemre és pontosságra készteti, másrészt a rigidebb
e[[ená[lás, és az utés a szurás pillanatában a kar és vá[[ izmainak erősödését eredményezi. I_emereve-
dés elkerül'ése céljábóL ezek után LazíLő gyakorlatokat keLL végeztetni.

A versenyszerü szurópárnagyakorlatok speciális (gyorsasági) állóképességre és
pontosságra irányitottsága:

Az ifju vivókat az aLapvető rnozdulatokra, kéz- és lábmunkára, egyszerü és összetett akciókra,
támadásokra, védésekre, ellentámadásokra mindenkor a hagyományos, akadémikus uton kell megtanitani.

Nem tartozik a hagyományokhoz szorosan viszont az a konvencionális hozzááLl'ás, miszerint előbb
tanutják meg a mozdulatokat, akciókat, lassan, s miután helyesen végzik a mozdulatokat, akciókal lassan,
akkor fokozatosan hozzá kell szoktatni őket ugyanezen elemek gyors elvégzésébez.

A gyakor[at azLmutatja, hogy ha egy mozdu[atot (természetesen nem az első iskolázás, a mozdulat
bemutatása, megér|ése - hanem ennek további gyakorlása, beidegzése során) a vivó valamilyen módon
elsajátit, begyakorol, az mozgásmegszokottsággáváLva a lovábbiakban vagy hosszanLartó, nehéz munka
árágváLtoztatható meg' vagy egyáttatán nem. Példa: a vivó a ki|örésnél nem maradt hátul átló lábfejéveL

L2

,
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telita[pon. Miután a rossz tartás a kezdettől beidegződött 1az edző többször figlelmeztette rá, de a továb-
bi edzések sotán az uj anyagok leadásánál már fizikailag képtelen minden vivó minden mozdulatának áltan-
dó kontrollásására, |ehát a rossz mozdulat megmaradt és beidegződött (a későbbi korrekció csak ideigle-
nes, és kétes értékü részeredményt hozotL: a vivó előbb eLvégezte a kitörés| a megszokobt rossz módon,
majd ''helyreá[titotta'' a hátut áttó lábfejet belitalpra. Ez időveszt'eség - mire végérvényesen lehelyezi a

Lá"bfejet, máretkésett a szurás utáni fe[áltással. Ha nem ért eLezzeL a szurássa[ érvényes taLáLatot -
ami minden további akcÍót kizárna - ez az ütemveszteség !etjes kényelmel nyujt az eltenfélnek térben és

Ídőben a pengéb eitéribeni és visszaszurni. (tegyük hozzá: a helyes lábtartás a baleset, sérülés etkerülé-
sére is szo[gá[, itt a batesetveszély ugyanaz maradt, mlnt az eredeti rossz bartásnál.)

Ugya ne zt tapa szta lha tjuk a mozdu [a t,ok e tvégzésének gyorsa s ágánál is .

A szakaszosan kiatátitott gyors mozdulatnál mozgás és gyorsaság szervesen nem függ össze, a

gyorsaság kü[ön, uj mozgásmegszokottságok révén alakul kio egységtik a legcsekélyebb zavarő momen-
tum - főleg az ellenfél és akciói - ráhatására felbomlik, ez többek között je[entéklelennek tünő időeltoló-
dásokat hoz létre ütemben, vivóidőben, illetve akciók végrehajtásában, kompromisszumos megoldásokra
kényszerit, mindig hátrányos a vivóra nézve.

EzzeL szemben a serdülőként, az iskolázássaI parallel, kezdettől fogva gyors lempóban elsajátitott
mozdu[atok _ s főleg a legfontosabb mozdulat, a szurás! - a későbbiekben magasf'oku gyorsasági áltóké-
pesség forrnájában a vivó felkészitetLségének egyik alapvető és legfontosabb pí[[érét képezi. A továbbiak-
ban ez a gyorsaság emelkedni fog - de nem uj mozgásmegszokottságok állal, hanem a fizikai fejlődés, az

izmok erősödése, tömegtik és teljesitőképességük növekedése, a |echnikai és gondolkodási szintnek korral
és gyakorlattaI való emelkedése segítségével.

A gyorsasági irányitotts áq a víLág legnevesebb vivóiskoláira jellemző. Pétda: alkalmam volt megfi-
gyelni a francia olimpiai bajnok párbajtőrcsapatvezetőedzőiéL, Gilbert Iefint, amint Riborrd-val iskolá-
zotL. A gyakorlatok végrehajtása nemcsak igen pontosan' hanem kezdettől végig maximális gyorsasággaI
történt. Saját részérőL az 1979-es vitágbajnok - maga Ís már szakedzőí képesitésse[ - ugyanezt az irÍny-
vonalat fotytatja: a párlzsí TF-en tartott edzésfogLa[kozásain (melyek közüt többnél szakfeLügyetőnk jeten
volt) a gyorsasági irányitottság hangsulyozottan fontos alapvető szempontot képvise[t.

A gyorsan végzett mozgássorozatok sokszor ritmikussá válnak - ezáLtaL a versenyek során fonLos
ritmus, Lempó, ü|emek megérzése és betartása is pozitiv irányban fejlődik.

A gyakorlatok pontossági irányitottsága a versenyszabályokbóL adódik: a vivó intenziven a ponLos-

ságra fog törekedni, mivel csak a pontos szurások számitanak érvényes ta[á[atnak. (A mozdulatok helyes-
sége, a helyes technika megőtzésére maga a gyakorlat adja a korrekciót, qpire a vivó fÍgyelmét mindig
fel ketl hivni: ha szabályosan végzí a gyakor[atot, akkor könnyebb és gyorsabb a pontos találatl)

Az imagináris ellenfél érvényes tatálati felületén - különösen tőrre vonatkozőan - bármely pont ab-
szo[ut pontosságu eltalá[ására szolgát a kijelölt pontok száma és elhelyezése (a kijetö[t pontok kikerülé-
se az eIlenfél pengéjének, il[etve védett vagy a szurás piIlanatára védet| területeinek pon|os kikerü[ésére
alkalmas); a kijetölt pontok elhelyezése lehet amorf, szimmetrikus, köralaku, egymástól maximálisan
távol, egymástól egyforma távolságra, egymáshoz maximálisan közel, egy olda[on, vaBY felváltva atsó
és fe[ső találati résnek megfeletőelhelyezésben vagy egyéb váttozatokaz irányitottságtóL függően - [énye-
ges a pontok elhelyezését állandóan, minden alkalommaI változta|ni, nem annyira azért, hogy a vivók
meg ne unják, hanem elsőrendiien azért, hogy meg ne szokhassák!

A több kÍjetött pontra va[ó gyors egymás-utánban való pontos szurások hozzászoktatják a vivót a

versenyen a mozgó és védekező-támadó ellenfélre va[ó gyors céLváltásokra, s képessé teszik az ellenfé-
len bármilyen pont bármikori gyors' pontos eltaLálására. (Jobb- és balkezes vivó egyenl|óen az ellenÍ'elek
bármelyik oldalának tetszés szerinti, egyforma pontos eltalálására. )

A ve rseny szerü s zurópárna gyakolla tok egyéb irányitotLs ága i
1. A vivó fizikai és specÍális edzettségi szintiének kontrollálása.

a) Az edző a gyakorlatok előtt és ezek után csuklón' vagy nyakon pulzusszámot mér, illetve a pihe-
nési stádiumra következő gyakorlat után megfigyeli a ki nem elégitő fizikai edzettségi szintet, állapotot
szíglaLizáLő szimptomákat: szapora Légzés, lihegés, arc- és nyakpir, veritékezés, kezek remegése,
görcs a végtagokban - itletve su[yosabb esetben (bebegség után' vagy ennek kezdetén), ha ezek a tünetek
és a magas pulzusszám minbegy 5 perc pihenés ut'án sem térnek vissza a normális (speciális esetekben
a gyakorlat előtti) értékekhez.

b) A vivók speciális edzettségi szintjének kontroll'álása az íd'&redményekkeI történik. Az évi edzés-
terv folyamán a fe[készités minden periódusában - serdülőkné[ havonta - az edző fetirja egy.vagy több
gyakorlat időeredmény középarányosát - minden vivónál egyénileg yagy az egy évben szüle|ett vivók cso-
portjánál az időeredményeÉ átlagát.
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A következő évben (minden eredményhez egy bizonyos fejlődési átlag-indexet hozzászámitva) ezek-
hez a tészeredményekhez hasonlithatők az uj edzésév azonos periódusainak uj idcíeredményei. Ezeknek
a régiekhez viszonyitott magasabb, megfelelő vagy alacsonyabb értéke a vivó speciális edzésfelkészitett-
ségérőt kontrolI fe lvi lágositást nyujt.

2. A vivó helyes verseny-magatartásá
uqgritő pszichotógia

A gyakorlat folyamán az edző jelenlétével, a találalok hangos számoLásávaL, azok saját betá|ása
szerin|i érvényesnek elfogadásával, a mindenfajta reklamácíő vagy fegyelmezeLlenség nem goromba, de

erélyes LeinLéséveL hozzászoktatja az ifju vivót a verseny-' és mérkőzési fegyelemhez, a zsürielnökkel
szembeni sporLszerü, helyes magatartáshoz.

A gyakorlatok végrehajtása (csoportban, kellő versenyhangulatban) egyszersmind nem te[jes" de

reátis kicsinyitett analog modelljét alkoLja a vivó a versonyek során demonstrátt magatartásának, egyéni
sajátosságainak. Pé[da: sok vivó - köztük jó képességiiek, technlkailag jól felkészitebtek is - gyorsan el-
jut 11 talátatig, ott beáLl egy lélektani gátl.ás és az utolsó taLáLatot csak a legnagyobb nehézségek árán
tudja elérni. Náluk döntő fontossfugat birhatnak az edzőbiztatő, megnyugtató szavai: ||CéLozz nyugodtan!''
'tJó lesz!'' vagy a vivó egyéniségének legjobban megfetelő módszer, amitaz edzőezeken a gyakorlatokon
kidolgozhat, hogy később a versenyek folyamán ugyanezt a problémát (az utotsó talátat bevite[ét, mely
[apaszta[atom szerint elég gyakori) a leghatásosabb módon tudja befotyásolni, kiküszöbölni.

A versenyszerü szurópárnagyakorlatoknáL az edzőaek áLtaLában lehetősége nyilik - az asszók elvesz-
tésének konkrét veszélye nétkül! - előre felLérképezni magának a vivónak a versenyen való alapmagatar-
tását, speciá[is versenytulajdonságaiL, befolyásothatóságát a verseny aLatt - s ennek a ráhatásnak opti-
mális móds zereÍt kidolgozni.

Az edzésmunkába beépitett erőre, gyorsaságra, ponLosságra irányuló gyakorlatokat ennek megfele*
lően edzésenként emelkedő gyakorlatszámmal, összehasonlitott idcíeredménnyel, emelkedő nehézségi fok-
ka l ke tI végez|etni.

A több pontra va[ó szurások variativ módon (meghatározot,t lépés-kitörps-ismétlőszurási sorrend)
vaLó végeztetése nagyobb figyelem koncentrációra, elemi gondolkodásra kényszeriti a vivót, melyeknek
gyakorlása, csiszolása ugyancsak hasznos.

öss zefogla ló:

A versenyszerü szurópárnagyakor[atok egyszerü végrehajtásuk, többféte irányitotlságuk, állóképes-
ség fejtesztő hatásuk miatt az ifju vivók edzésmunkájába az évi edzésterv minden szakaszán, periodusá-
ban könnyen és hasznosan beépithetők. Végrehajtásuknál a vivók arra törekszenek, hogy atkalrnanként
(gyakorlatonkénl, versenyenként) a többi vivó, vagy önmaguk előző eredményét felülmuló, minél jobb idő-
eredményt érjenek el; saját eredményességüket a konkrét számadatok segilségével állandóan, azonnal
képesek felmérni (versenyszertien összehasonlitani). Ugyanakkor az edző cél'zottan arra törekszik, hogy
a vivók a gyakor[atok végzése áttaL erősebbek, gyorsabbak, pontosabbak legyenek. A pontatlan tatátatok
a kéz- és lábmunka révén erőáttóképesség-fej[esztő hatásuk miatt hasznosak.

A versenyszerü szurópárnagyakoriatok elhelyezése az edzésmunka folyamán teljesen egyéni lehet
az edző egyéni munkaL,ervébe va[ó szervesen' hasznosan való beilleszkedés fő szempontjával, valamint
a vivók egyéni sajátosságaitót függ<íen. Általában ajánlható az edzés főrészébe helyezni a gyakorlatokat,
iltetve telkészitő formaidőzit,ő, versenyperiódusok a[att ezeknek megTeletően variálni az edzésmunkában
elfoglat he[yiiket, fajtájukat és számukat.

Borovszky Irén

Szeretném megköszönni a gyakorlatok aktiv és lelkes végrehajtását a Vasas SE serdülő vivói két
csoportjának és edzőinek: Szlovenszky István szakedzőnek (tőr) és Pátdi Péber mesteredzőnek (párbajtőr).
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BALATON BAJNOKSAG
Ez évben a hagyományos nemzetközi versenyünkön 11 kii1fö1di ország 121 verseny-

zője jeLent mecr óiarotó".Míve1 a nemzetközÍ vivós2ezont az Universíade vivóver-

""áy"í 
megnyujiották, így ez a létszám a verseny hirnevének meqfelefő volt.

Eredmények:
Férfi tőr eqvéni : 1oo índuló, ebbőI 31 kiilföldi.
i.ffi.itirt=o,uLegyeneSkiesésesdirekttábIára,ahováme91epetés-
re nem kerü1t fel: Imreh BVTC, siabő Csepel, Bozi BVsc, Hasszán BVSC, B]aschka
AUT, Paskalov URS.
A nyolcas döntő az szerint alakuft :

Demény 8:6 lrÍr. I

Koncz 8:6

Papp 8:3

Sze]_ei 8:4 lÍv.l

Síófok' 198l.TX.3-6

Koncz 824

Koncz 8:5

Papp 8z2 lrÍ. l

Engelmann
Demény
Katona
Koncz
Papp
PáI
Németh T.
S ze lei

a1ábbiak
lvfi. IRDA

HSE
Dőzsa lV. l
HSE
Dőzsasrc lvr. I
Csepel lvÍÍÍ. l
HSE

Női tőr egyóni : 64 induló, ebbő1 22 külföldi.
ffivivtaka32-estábIárakerü1ésért.rttcsakÉderkoraikiesósét
tehet meglepetésnek nevezni. A tábtán meglepetés Pavlenko URs bucsuja.A döntő a'
következőképp a1aku1t :

ROU
Dózsa IvrrÍ. l
URS
RDA lvr. I
PEAC lvÍÍ. l
Dózsa
Vasas
RDA lv. I

Párbajtőr : 141 indr:}ó, ebbőI 46
Meq1epetésre nem kerü1t a 64-es
Remesy oSC, Bidoli ALF. A táblán
dr.Muskovszky HSE többek között

MTK
Dőzsa |vrr. l
ROI]
uRs lv. I
Csepel
Szo. lvlrl. I
HSE
HSE lvr. I

S tahl
Barabás
Kisljakova
Kierstein
Regéczi
Nyul
Győrf .f-y
i'anse

dr. IJr-ro
!'le s cn
Ke reke s
Luk janov
Szomov
Banczík
Kolczonay T

S zani sz ló

l. U. Dózsa 176 pont
2. BHSE 107 rr

3. Vasas 50 rr

Stahl 6 :5 I rv. I

Kisljakova 6:5

Nyut 6:4 lÍrr. l

Kísljakova 6:5 l ÍÍ. l
Győrffy 6:2

Győrffy 6:2
Győrtfy 6z4

kütföldi.
táblára Livak URs,Kopetka Csepel, Kassai dr oSC,
bucsuzott: Hörger ALF' Kriszt HSE, Bárdj- Dózsa,
. A döntő a következőképpen:'alakult:

Biró 8:4 lÍrÍ. I
Kerekes 8:5

Szomov 8:6 lfv. I

Kolczonay 8:6

Kerekes 8:4

Kerekes 8: 7

Kol_czonay ö:5 l LI. l

Kard:59 induló, ebbőI 14 küIföldí.
lleqlepetés az előmérkőzések során Zú-ay BSE, kiesése és a 32-es táblán Pogosov
unő, h.apaí Dőzsa, Varga Szofnok, Torday-oKsE korai bucsuja. A döntő lefolyása:
Bujdosó BsE prriÁncÁ R.6
Gergácz Dőzsa Jv. l Bujdosó 8:6

Bujdosó 8:5
Szentiványi VaSaS /VTT. l Balatoni 8:4 l..'rT. lBalaton Dőzsa Bujdosó 8:4
Maho1ányi HsE
Decsi_ oKS lvITÍ. l Maholányi 8: 4 lvT ' l
Riba Dózsa n]L^ o-- Riba 8:] lÍr'l
Kovács A. BsE lvÍ. l Riba 8z7

A pontverseny végeredménye :
4. BVSC
5. Csepel
6" OSC

50 pont
40'
37 'ir
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Egy lap a masYar vívósport történetéből
Emlékezés dr. Mádai Lajosra, születésének 100. évfordulóján.

Az 1981-es éveL piros betükkeI jegyzi a magyar vivósport, különösen vonaükozik ez kardvÍvásunkra,
amit idén a kardcsapat világbajnoki aranyérmének fénye ragyog be, mindnyájunkat eltöltő nagy örömmel
és büszkeségge[.

Az 1981-es kardcsapat mintegy a piramis csucsát alkotja, melynek alapján a mu[t sok szép és dit
csőséges hagyománya, de nemcsak az iinnepnapok, hanem a hétköznapok szorgalmas és odaadó munkásai,
az egykori kardcsapat tagjai atkotnak.

A ma eredményeinek öröme nem feledtetheti velÍ.ink sem a jövőre való aktiv és mindenre kiterjedő
fetkészü[ést, az ifjuságról, utánpóttásunkró[ való szüntelen gondoskodást - de nem feLej!,etheti veltink a

multnak, mint a jelen alapköveinek mindenkori el nem muló tiszteletét és megbecsiilését sem.
Különösen megtiszbetőnek érzem azért a feladatot, hory vivóspor|unk egyik, talán sokak áttat ke_

vésbbé ismert régi oszlopos tagját' fáradhatatlan munkását, a kardvivás szerelmesét, dr. rVládai Iajost
ezenpár sorban - melynek adatait fia, ifj. dr. Mádai Lajos nyujtotta át nekünk szerető gondoskodással -
tis zte tetle tje s me gem Léke zésben be mula s sa m.

Mádai Lajos Miskolcon született 1881 . jan. 2a-án, tizennégy gyermekes család bagjaként'. Miskol-
con és Sopronban végezte a gÍmnáziumot, majd - kiváló szeIlemi képességeire való bekintettet - a szülők
váltalták az egyetemi évek megterhelését is, bár ez részben örömbeli nehézséget jelenüett, részben pedig
jó tanulásávaL járő ösztöndija miaLt a szokoLtnál könnyebbnek bizonyult. Tanulmányait Berlinbsn, majd
Zürichben folytatta és fejezüe be, majd Kolozsvárott jog- és áltamt'udományi doktorátust szerzett.

Már a miskolci gimnáziumban megszerette a kardvivást, később az egyeüemi évek alatt egyre jobb

eredményeketért et itthon és külföldön is az egyetemi bajnokságok során, igy pt. egyizben Kolozsvárott
meg is nyerte az egyetemi egyéni bajnokságot kardban. Mrrnkája során visszatért Miskolcra, ahol az aLa-
kutó MAK (Miskolci Attéta Kör) szineiben versenyzett rendszeresen, itt már kitünt, hogy milyen kiváló
közösségi és t<dzdöszellemú csapatemberré forrta ki magát a kardcsapat küzdelmeiben, sőt nagy érdeme-
ket szerzett kétszeres otimpiai bajnok kardcsapatunk (1908-1912) egyik kitünő tagjának, dr. Földes De=

zsőnek áltandó edzőpartaereként.
L922 és 1941 között r\{iskolc város tanácsnokaként müködött, de bár kora miatt az aktív vivásról

már le kel'tetL mondania, mindvégig megmaradt vivósportunk levékeny és fáradhatatlan munkatársának
és szervezőjének - a MAK elnökének, KoItár'Nándorral és id. Gerevich Aladár mesteredzővet együt|
müködve, igen sokat tett az észak-magy arorszáqí vivósport szinvona lának emeléséért, fe jlődéséért.

Nyugdijazása után sem vesztetle el kapcsolatát a vivással - kora és egészségi állapota ellenére a
felszabadulás után ujbót munkát vátla[t a közetlátási minisztériumban, és megőrizbe mindvégig szerete-
téL és áLdozatkész odaadását a vivósport iránt - utoljára 1946-ban a Kabos Endre kardvivó emlékverse-
nyen volt jelen a Sporlcsarnokban. ..

Születésének 100. évfordulóján szülővárosában, Miskolcon megemlékezést tartottak' ahol a sir me[-
[ett megje[ent nagyszámu tiszte[ői, s barátai, itte|ve ezek gyermekei között ott vo[tak a DVTK ifju vivói is,
akik mindnyája nevében Nemes Péter sportujságiró mondott emlék-beszédet' kifejezve a vivóspórt nrind-
végig hüséges munkatársa iránti tiszteletet és soha el nem muLó emlékezést - ezekhez a szavakhoz sze-
retnénk mi is tiszta szivvel csat[akozni a Vivó Hiradó és az egész magyar vivás nevében, s kivánjuk,
hogy dr. Mádai Lajos, a kiváló vivó sportember és aktiva sirján mindig friss vírágok pompázzanak - s
ez ne csak a megbecsülőemtékezés virágainak koszoruját jelentse, hanem a megujhodást, szép péLdájá-
nak követését jelentő virágok is legyenek mindig. . .

Borovszky Irén

r?r,L
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Hírek a vÍlágból
NszK ranglisták az

i'erta tor:

1. Reicher Klaus
2. Warz I(a].ner
3. Beck Frank
4. Theuerkauff Thomas
5. Behr Matthias
6. Onhaus Achim
-7 . Hein Harald
8. Gey Mathias
9. Koch Helmut

1o- Geruli Michael
11. Scháffner Achím
L2. Baska Roland
13. Löff1er Bernd
14. Bíschoff Stefan
15. Maunz Míchael

Bernhard Marco

i{or tor:

1. Losert Ingrid
2. Hanisch Cornelia
3. Bischoff Sabine
4. Wessel Ute
5. Besser Brigit
6. Kircheis Astrid
1. Radecke Martína
8. Faul Karin
9. Kiepzle Hildegard

]-o. Höhne Jutta
11. Lotter Gudrun
L2. Behr Inge
13. Ia7ol f Ursula
14. Nissl Katrín
15. fttner E-M.
16. Hesdörfer C.

Megjelenik havonként. - Szerkesztóség: l l43 Budapest, Dózsa Gycirgy út L 3.
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egyéni bajnokságok után:

Bonn
Bonn
TBB
Bonn
TBB
TBB
TBB
TBB
Bonn
Ttzeh.
TBB
Duí sb.
Ravensb.
TBB
HDH
Wa1dk.

Freib.
Offenb.
TBB
Bonn
waldk.
Quad. 1 .

HDH
TBB
Herrenb.
Kob1.
TBB.
Heidelb.
Bonn
HDH
Offenb.
Kobl.

1.
2.

4.
R

6.
7.
8.

11.
12.
13.
L4.

Párba j tőr :

Borrmann El-mar
Hörger Stefan
Adrians Christian
Pusch Alexander
Piekarek Michel
Nickel Rafael
Beckmann Manfred
Bidoli Harry
Meyer Ralf
Heer Gerhard
Jana Hans
Dold Christoph
Borrmann Igor
Brandner Wolfr.
Chudoba Guido
Esser I,ía1ter

Kard:

1. Nolte Jürgen
2. Stratmann Jörg
3. Boch Gerold
4. Vo1kmann Jörg
5. Schneider Dieter
6. Fitting C-F.
'7 - Dehmer Michael
8. Scholz Freddy
9. Delberg Raphael

1o. Thönnessen Johann
I1. Rieg J.
L2. Eifler Peter
13. Stotzem Klaus
L4. Kempf l^Iolfgang
15. Cordel Ralph
16. Cernohorsky Tw.

TBB
HDH
TBB
TBB
TBB
TBB
TBB
HDH
Sinzig
TBB
TBB
waldk.
TBB
TBB
lValdk.
Warend.

St. Aug.
Iserloh
Bonn
Bonn
TbB
Bonn
Dorm.
Dorm.
Dorm.
Dorm.
Eisl.
Als fe Id
St. Aug.
Dorm.
Bonn
TBB.

o
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