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Felhívás

Spor ts zerííső 3i Dí3 adomá.n;7 ozás ához
j avas laLok me gbé teiére

Az L)6|. évben alapiÜotb Sporbszerűségi lí;at a kíeme}kedően sportszerü
magatarbásb tanusitó személyek /versenyzők, diaksp,lrtotók, spor5vezeuők,
edzők, bestne:re}ő banárox, jábékve zetők, társada}ní aktilrák stb./ l va8J
sporbko11ektivák /sportegyeslil:ue1:, d.íáksportkörök, szakoszbáLyok' cSa-
pabok, együbLesek' sbb./ - erre irányu}ó javasl:t alapján - nyerheLik é}.

^ .-- -t 'lele sí es so .:i,szerveZ(,Üek a uerüIetile; il*etcxes LesLncr'e]ésiA UU5 U.]3

és spo_rbhivai,alok, a magárlszen'ré}yek pedíg közveblentil' Vag;'i a sportsajtó
úbján tehebnek irasbai: ind.ok_olb javaslil;ot az oTSH Sajbó oszbályán /LoJa.
Bu6apest, ,Eosenberg hp. u.L.s'z./. Az ot<tatasí íntézmén;yek indoko}Ü javasla_
taikab a 591ü1etíte3 il1ebékes müvetődésügyí szakigazgatási sze::vhez kiildhebik'
ameIy azokat a lVlűvelőd'ésí l{inisztérium Közokbabási Főos ztáLy Tesbnerrelési és

Sporb oszr'áLyáltoz /Lo55. Budape'.;b, Szalay u. 1o-l4.sz./ bovábbítja.

A beérkezebb javas}atokab bár'sadalmí btzotbság biráI ja e}, és eg}Tt-
bal dönb az adománvozTLatő d-ijak, plaketbek, etismerő okleve}ek számáról is.

Az L9BL. évi Spoltszerűségi Díjra a jarras}3bo}<nak Legkésőbb 1982. ja-
nuár 16-íg kel1 beérkezníök az a1ábbí cirnekre :

az arszi:'gos^Tesbn?'"'elésl és Sporbhivaba}
5ai UJ a.z'":\rYa

a Művelődési l'4iniszbérium Közokbabásí
Főosz bálya

Tesbnevelési és Sporb oszbá}ya
a Magyar Ú;=agí"ox Országos Ször'-etségének

e Inöksége

o
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Duna Kupa
Nói tőr ee-véni ós csapatverseny

' Russze, 1981 .X.31 .-XI .1.

Az ewéni verseny-bén ez évben 5 ronÉ'n, 5 1engye1; 5 potsdanú, 5 mag7ar' és 18 bolgár:_ ver
senyző indult a hagyonÉnyos Versenyen. Szineirket Gá1 Ang7a1, Gu1yás 7,suzsa, Koncz Krisztina,
Márk Julia és Pusztai T1cikó összetételü juníor csapat képví_selte. A hazaiak legjobbjain kivr-il

'u.."T"" 
é:..1"lry:1 válog-atott csapat tgajai índultak. Két foi:du-ló után 16-os táb]-a és egrenes

kieséses döntő következett, rninden helyet vivással döntve e1 . Gu1yás 1 g7őze}errrrne1 , },lári-O ryő*
zelerurel a rrásodik foi:dulóból esett ki. Pusztai a 16-os táblán 2 vei:esággel /I,Visoczanska POL,
TY'abítsch RDA,/ a 14.. helyen végzett. Vígaszápgól jutoft a döntőbe Gál és-Koncz, ahol.a követ-
kező enedrÉnyek születtek:

Koncz 9:7

Dan
Koncz
Gá_]_

Kró1ikcx,vska
Guzganu
Prusakowska
Wísoczanska
l,lcldovan

ROU UAN U:bflul\

|s| Królikowska 8:6 
Da:r B:4

Dan .8:4
ROU
i;ói Pr'usakowa 8:6

POL ísoczanska B:5

ióU Wisoczanska 8:4

Koncz

(;é1
Guzga:ru 9: 7

. Guzganu
Guzg-anu 8: 6

I'!cldovan

HON

HON

POL

BUL

A hetedjk he1yért: }'lcldovan - Gal 8:3, a harrnadík helyért :Królikowska 8:5 arányban győzött.
Véepredrrény: 1. Darr, ROU 5. Guzganu ROU

2. Wisoczanska POL 6. Koncz HON
3. Królikowska POL 7. l,lcldovan ROUz tt,. Pnusakowska POL 8. Gal HON

A csapatversenyen hat csapat körrvivással döntötte e1 a helyeket. Eredrrényeink és az énlekesebb
csapatenedrrények:
ROU - HON 9:2 /Mo1dovan, Rupancsícs 3-3, Hochdorfer 2, Guzg-anu 1 gy. i11.

Pusztai, Koncz 1-1 ' Gál , Gu]yás o-O ry./
- BÍ]L ifi 9:4,/Pusztai, Gulyás 3-3, Koncz 2' MáÍ'k 1gy., i11 .

llieva, Dirnitreva 1-1 , MollovarPetror,'a O-0 g7./
-'Potzdam 9:2 /Gtli-.yás' Gá1 3-3, Pusztai 2, Konez 1 gy. i11 .

Lange, Raiser 1-1, Dol, Vorbs 0-0 gy,/
- HON 9:2 h4artewícz, \,n/isoczanska3-3, Króljkowska 2, Skorrrinska 1 gy. ill .

Gá1' Gulyás 1-1rKoncz, Pusztai 0-0 gy./
- HON 9:6 /Lakova, Tvanova 3-3, Dinova 2, Bacsvarova 1 py.i11.

Gulyás, Pusztai 2-2, é)-, Koncz l-l gt./
ROU - BL]L 9:2 /l,!c1dovarr, Dan, Hoc}Ldorfer 3-3, Rupar'csícs 0 97., í11 .

Lalcova, Ivanorza 1-1 gf ., Dinova, Bacsvarova O-O gr./
ROU - POL 9:7 /Dan, Hochdoirfer 3-3, }'ícldovan 2, Ruparcsics.l gy., í11 .

Skorrrinska, I,Visoczanska 3-3r.Mar'tevicz 1, Królikowska 0 g7./
BL]L - POL 9:3 /Tvanova 3, LaJ<ova, Dinova, Bacsvarova 2-2 w., í]1.

Skorrrinska 2, Królikowska 1' Martewícz, I,r/isoczanska O-O gy./
A csapatverseny vé geredrrénye :

1.RonÉnía X99999 5győzelem
2.Bulgária''Al' 2X9999 4 ''3.Lengyelország 73X999 3 |'

4.Magyarország 262X99 2 "5.Potzdam 3422X9 1 rt

6.Bulgáríajtrnior 24344X o ''
Halla Péten

csapatvezetőí j e1entésébő1
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It{emze tkozí p árbaj t őrvers en y

Karlovy Vary, 1981. X. 17 - 18.

Az id.eí hagyonányos verseqzen szineinkeü a Banczik Zoltán, Csabaí Tmre,'Sző_
ke AbbiIa, Fecske LászLő, Harnati Géza összeá1}ibású vá]-ogabobb csapabunkon
kivü]_ az ötbusázók kópviselték. A versenyen 6 ország /At'T", AIJT'. HoN' POL'
RDA' TCH/ Bo ve:csenyzője vebb részt. Két fordrrló ubán érkezebb el a mezőny
a 12-es báb]_ához. Az első forduIóból esebt kí: Divéki, Fábíán, Harmabí,
Mizsér, a másodíkból: Szőke, Fecske, Demeber /YoLán/ a 25-12 között, Fábh
/Dózsa/ a L|-24 között, Csabai a L1.-I6, Horvá'Lh L. /Dózsa/ a 9-L2 között
végzebt. Bancziknak síkertilb egyed.ril Horvábh elj-enében a vigaszágró1 a
dönbőbe jubnia. A d.önbő a_következőkénü alakplb:'
1. Jurka TCH

B. Beran TcH Jurka Lotl
5. Kubicek TCH Jurka 1o:4
4. Bad.er RDA Bad'er lozl
1. Kubista TCH Bieler 1o:B
6 . .Krii:renund' RDÁ Kubís b a 1o 16 !

7. Banczik HoN Bíeler Loz|
2. Siete" R-DA Bieler Lo:l

Levivbák az J-B helyeb is:
Beran-Kubicek 12-11. 'Khünenund - Banczi-.k loz4 i

,. he lyérb: Kubisba - Bader ]-o: B

). heIyérb: Khünemund. - Beran 1ol!
|. lneJ..yérbz Banczík _ Kubicek Io:6

Vógered.mény: T. Bie}er RDA v. Krünemund. RDA

II. Ji;rka TCH VI. Beran TCH

ITI. Kubista TCH VII. Banczi-k HON

IV. Bader RDA VIIT. Kubicek TCm

Wurm Pál
csaoatve z etői
J e IenEe s eí]o a
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A távolságbecslés
A kardvivónak a kifogásb_alan Üechníka me11etb a bávolságbecsIésre, a

megfeIe1ő bávolság á]_tand.ó bartására ke}1 a legnagyobb gondob, e1sajábitá-
sála a legnagyobb időb fordítanía. Az edzőnek ezért olyan gyakorlatokat
keLL az iskolájába beépibenie, melyek ú8y a beclrnikáb minb a bávo}ságbecs-
1ésb hÍba nélkül egyforn'Én fejleszbik.

Már az a1apgyakorlaÜokná]- elkezdőd.ík a távolságbecs1és banibása azzal,
hogy ha az ed.ző kisbávolságban á11 helybőI, ha középbávo1ságban á11 kibörés-
sel, s ha kettőt Iép habra, lópés e]őre kíböréssel kelj- a banit_uánynak vág-
nia. A nesber előre}épéses vágás-a esebén pedig hábralépéssel ke11 háríbania.

xJsorru a magasabb szintü tecLrnika okbabásánáI is ebból a négyes, sőt
nrég-később habos /mert az edző előre és háüra is böbb lépéssel mozoshat/
mozgabásos lábgyakorIabbóI egyeb váratfanul kíragad, és összekötve egy eIőre
benond.obt ké zmozd.uJ'abtal , végezbebi a syakorlatob. Errné1 a nozgabásos isko-
ránáI a bani bványokab és jó beidegzés' érd.ekében hosszú ideig rninden hári_
básnál meg kell áltibani annyi időre, hogy az ed'ző á, er."bleges híbáb
/bLl-bákat/ kijavithassa. Ugyanígy meg kelI álInia a banítványnak hasonló
okok miatb a támadások befejezéséné1 is.

Mínden technikai gyakor13bba be ke}1 i]lesz-beni az áI]and.ó nozgabásb.
A g;7akor}atok végrehajLása a következő:

Ed'ző

Terc állásbóI fejeb vág

TaníÜvány

tercbőI félkörkvintte] hárit'
fejeb vág vissza.
terv á]-lásbó1 hátralépésseI
kvinttel háríb' fejei vág vissza.
kitörésseI fejet vág.
1ópés előre kÍtörésseL fejet vág.
hábralépés -ubém 1épés e1őre kitörésse]
fejeb vág.

ma jd' később várab1anuI

háribásokkaI, visszavágási variációkkal és

Ger-.vich AIadár
ne s tered ző

kis bávolságban

'Terc állásbó1 e}őrelépéssef '
fejet üá$
Terc ál]-ásban háÜra1ép
Terc átlásban kétszer hátraIép
Terc á]lásban egy e1ő::elépés után
azarrnal- Ée tszer haÜralép

A fenn között gyakorlatokat eLőször külön-külön'
keverve kell- beidegeztebni.

- A g-yakorlatokab az összes
támad.ásf ornákkal vé gezbess ük.

4

A távoIságbartássa1 áIlandóan összeköbötb gyakor}atok az iskoIázás fo-
lyamán a vivók második termé szetévé válnak és kellően beidegz Ik az á1landó
és foIyamabos bávo1ságbarbásb anélkül' hogy arra lnilön gondot forditanának.

A gyako-r]-atok cé}ja a különböző távo]ságok gyors felísnerése és a bávolságból
adódó helyzetek azonnali kíhasznalása.
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1982. EVI I{EMZETKOZI VERSE}IN{APTAR
I. 9-1o. Nemzetközi junior Budapest Bajnokság Bud.apesb női bőr ptőr
T.L6-L7. 'rS cbntetz|' junior vers eny Párízs ptőr

Nemze tközi- juníor Budapesb Bajnokság Budapesb ffi bőr, kard
I.22-24. Román nemzetközí bajnokság Bukarest nőí tőr
I.22-25. Moszkva-Kupa rrA.n kab. Moszkva kard
I.29-rL. Nemzetközi Verseny Lipcse nőí tőr
I,Jo_JL. Marbiní llAll kat' PárLzs ffí tőr

Junior nemzetközi versery Göppingen női- tőr

IT. ,. Bajnok csapa'|,ok Európa Kupája Bud'apest karc1
TT. 5-7. TOTO-Kupa Plovdiv kard
II. 6_7 . Hungáría-Kupa l'4'' káb - Bud apes Ü kard.

Nenrzebközí juníor Verseny Melvn ffi bőr
Gaudíní-Kupa csapab Monbpellier ffi Üőr

II. 7-L2. Juníor Gagarín borna oschabz 4 fnem
II .L1-L4. I\{arynonb Varsó ff i-női tőr

Monal ''Alt kab Párizs pbőr
II.L9-7I. Roraán TreIxzeikőzL ba jnokság Bukaresb ff i tőr

Tallinni pal}os Ta1línn pbőr
IT.Zo-ZL. Sbauferland' l'Al' kab Göppingen női tőr

WolodyjQwskí Varsó kard
II."27_2B. Velence_Kupa ''A'' kat Velence ff i Üőr

Finski 'lA'' kab Varsó kar,L

III. 5, Ba j nokcs apa Üok E,.rropa Kupá ja To:ino nói Eőr
III. 6. Martini 'lAll kat London pbőr:
III. 6-7. Cariplo ''A'' kat Torino női bőr
TIT.LZ Bajnokcsapabok Európa Kupája Párizs ffi tőr
IIT.L2_L4. Nemzetközi Parrnónía-Kupa Pécs 4 fnem

Míhail Sar,'u tsukaresÜ ptőr
ITI.L>L4. Rommel ''A'' kab Parizs ffi tőr
TIT.2o_2L. Caraccío ''A'' kat Legnano pbőr

Nagyd.ij 'A' kat Hannover kard
ITI.26. Nócy nemzeb csapab Tatabánya ptőr
III.27-2B. Nemzetközí Budapest Bajnokság Budapest nől_ tőr, pbőr

IY. 1-4. Nemzetközi- Bud'apest Bajnokság Budapesb kard
, Nemzetközi verseny lrA'?t kat New-York ka::d

Til}y emlékverseny ''A'l kab Bud'apesb ffi bőr
Iv. ,_4. Nagydij 'lÁ'' kab Eern pbőr
Iv. 6. Nenze tközL Fabik-Kupa Nagykanizsa 1 fnem
TTr r I ^IV. b_a2. rfjúsági vílágbajnokság Buenos Aires 4 fnem
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rv. g-r1.
IY.l-5-16.
1V. l5-1 B .

rv.16-19.
rv.17-18.
rv .24-25.

Kárpát-Kupa
Bajnokcsapabo}. Európa Kupája
Bjelorussz Kupa rrArr kab

Nemze brözi ve]]Seny
Pokal "A" kat
Nemze tközi. Verseny

Brassó
Heidenhe ím
Minszk
Kiev
Heid"enheim
Potsd am

kard
pbőr
női. tőr
ffí tőr
pbőr
ffi üőr

V.
v.

v. L-2.

a

a._o

v.15-16.
v .22-21.
Y.1o.

mu'""bközi verseny
Lőwe 'lAl' kab
Jeanty "Att kat
Marzi-Kupa csapab
Luxardo ttArr kab
Nemzetközi verseny
Esperia 'rA'r kat
Marte} ttAtt kat
Avas Kupa

Innsbruck
Bonn
Párizs
Tries zb
Padova
Greifswald
Como

Poibiers
Miskolc

pbőr
ffi bőr
női. bőr
kard
kard
p bőr
női bőr
ntőr
pbőr-kard'

vI. ,-6.
vI.Lz-Lr.
YI.L1-2o.

Nenzebközi Veszprén Kupa

Nemzetközi Veszpróm Kupa
I{emze tközi Jun.Ve1ence tavi vivókupa

Veszprém
Veszprém
Agárd

ffí-női bőr
ptőr-kard.
4 fnem

Felnő bt Világbajnokság ]/Iexikóváros 4 fnemVIT.

IX.2-r. Nemze tközi Bala ton-b a jnokság bl_oI oK 4 fnem

X. 9-Io.
x.L6-L7.

x.2B-xI. 1.
X.1o-1L.

Traruzek
Nemzetközí Verseny
Fe}szab adutásí emlé kverseny
Európabajnokság
Duna Kupa

Brno
Karlovy Vary
Be}grád.
Mőd Iing
Russze

kard,
pbőr
női tőr_pbőr
4 fnem
női tőr

xr. 6-?.

xI.Lr-L4.

xr.21.

Junior verseny
Nemzetközr. junior
Nemze tközL junior KISZ-Kupa
Peter Memorial
Nemze tközi junior Velseny

Dourdan
"SaIgótarján

Ta babánya

Ebanpes

kard
Í'I'L-noL Uor
ptőr-kard.
ffí bőr
nőj- tőr

xrr. 1-5.

xII.. 4-5.

XTI. 
'.

Osztrák nemzebközí baj nokság
osztráx nemzebközí bajnokság ''A'' kab

Nemze tközí junior
Tokaj-E4pressz I'At' kat
Forró Enlékverseny

Bé cs
Bé cs
Gelsenkirchen
Budapest
Bud"apes b

1 fnem
ffí tőr
nőí bőr
ptőr
.lcard
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Dopping helyett .. . il. rész

''Anabolíka? Sbop ! 'l

- Sorozatunk kövebkező fejezebének bevezetéséÜ Dr. Szerdahelyí Szabolcs
cikkébő1 idézzikz

t|A Baden-Bad'enben rendezebb XI . olynpiaí Kongresszus ígen f ontos e]-vÍ
dönbésb hozoib, amikor az olympíai eszme szégyenlebes megalaz'!.sának mínősi-
bebbe a doppingszerek a]kalmazásáb és kemény intézkedésekeb követelb.

A verseny alatb habó doppingszerek kiszürése nen jeleiru kü]-önösebb
gondob, annál inkább a felkészüIés ídőszakában a]kalmazobb anabolikus szbero-
idoké.. Igen kö}bséges 1ab.oratóríuni vízsgálabokJ<a]_ boil1ásüermékeik nég több
héb múlva j_s kj-mubabhabókr de ugyanezek a müszerek minden ország szárLára
hozzáférbLebőek - és arra is alkalnasak, hogy előzebes mérésekke1 megeLőzzék
a 1,} bukás | .

-'vebkeztében sajábságos helyzet aIakult ki. Ugya'nis a negativ_EJÍ.tI.LeÍ\ J(o

doppilgvízsgá}abok azb _ís jelenthették, hogy a sportolók nenr szed.bek anabo-
likus szteroid.okab, de azb is, hogy jóI d.olgoztak az i}Iebő orszag tudosai,
fegyelmez::::: volbak sportolói _ aZaZ nem gyógyszeTezbék magukab önkényesen.

De míért ís bilbják ezekeb a szereket? Itler'b a sporbo1ók áItal szed.ett
magasabb dózisban ártalmasak lehetnek. Az izomfehérjek beépülését elősegíbő
habásuk - amiérb tulajd"onkóppen szed"ík - csak az egyík. l'4ég ez is okozhat
komPIikácíókat, merb az lzruok hirbe}en úgy nlegerősödiretnek, hogy lebépík a
csontokróI tapadási ponb jukat.

A búlzobt megterhe}É:sbő1 elszakad.hatn.ak az inak, sérüIhe tnek az izú_
]_ebek. A nellékhabások ped.ig sok egyéb nelletb e}őfo:duIhab súlyos
nájkárosodás, impotencia. . .. A kialakulás mechanizmus a aZ, hogy e szerek
lényegében fér'fihormon-szármarákok. A magas vérszinb negtéveszti. az agyL
hormonközpontob, arnely ubasíbásb ad a csökkenteüt termeiésre, így az uzemet
takarékra á1}íbja. Míndenesebre meglepő, hogy fiabat férfíak önkénb haj1an-
dók vállalni ezt a kockázabot..

De legalább ennyire meglepő, 'hogy nehány országban - nők is vátlalták
a férfihormonok bevibelével nőiességük veszéLyezteuését. '

Fe1behebően jó néhány kudarc forrása is volb az, hogy negzavarba a

formaidőzibésb a gyógyszerek kényszerü abbaha3yása, és az ígazL csúcsforma
a Verseny előtbi ídőszakra esetÜ. Emíat t aztá'n csalóka kép alakutt lli:
mig valakÍ edzéseken és válogabóversenveken kiváló eredmónyb érb eI, aZ
j.gazj. nagy vizsgákon kud.arcob vaIIotb. Az erbhebet]-en gyengeség, ídegi Ia-
biIíbás, szétesett mozgás hábberében ez ís ált]ratott.
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Egyes sportágakban, aki versenyben akarb maradni s &Z a tíltás e11e-

nére is úgy vó1te, kell szedni az erősitő sze.-eket - ha másórb nem, bLát az,=

ért, mert az az áLtal.ános véIemény szerínt a vebélybársaknak'alig behozhabó

előnyb jelenbebt. /Bár lő néhány vizsgá]at ezt kifejezebte1 cáfolba!/

Külön gond.ob okozotb az is, hogy az o]:vosok érbhe tő tartózkod.ását a

spoL:bolók /vagy ed'zőLk/ gyakran úgy kerülték neg, hogy maguk szerezték be

a 1nilönböző készitményeket' - és baláLornra adagolbák őket, esebleg a szokásos-
nál is hosszabb ideig és 1ényegeSen magasabb adagban, ráadásu]_ mindenféfe
laboratóríumi ellenőrzés néIkül . Tern'részebesen a versenyzőkre nézve ez volb
a Ie3veszel7esebb....."

De nézzik rueg most azÜ is, miérb is gyártják egyáttalán ezeket a sze-
reket vitágszerbe. Erre a kérdésre a Moscow News-ban /18/L9BL.sZ./ az

Össz-szövetségi Gyóg7növény Tud.ományos Tntézet munkájáróL beszé]ve - ferináI-
lásának )o éires jubileuna a]kaInábót - az Tntézet Lgazgatója, Álekszandr
Zado'rozsníj adja meg a'választ:

,,.... S-zínLetíkus századunkban a gyógynövények iránti érdeklod'es f o-

kozód.ása természebes. A fíboprqparátumok enyhébben habnak, mint a kénriaiak,
kevésbé boxikusak, a szeTvezeL nem dobja ki őket magából' nem válbanak ki
atlergikus reakcíókab, sem pedig meg'SzokáSb. Ezenkivül min.t az a munkák

folyanán kiderülb, akbívak maradnak olyan mikroorganízmusok és vírusok bör'
zseivel szemben, melyek sajnos mar resístensek /áLlóképességgel rendelkez-
nek, szetk./ az anbíbiotíkumokkal és színtebikus preparábumokkal SZemben''...

A gyógynövenyekbőI készü1ő SZerek és habásuk felsorotása folyamán az

igazgabó a hormonkészíLményekre is kitér:

''Tsmerebes, hogy,a hormonok fonbos SZerepet jábszanak a szervezet
/

mind.enfajLa életfontosságú funkcíóínak szabályozásában. Ezért a szberoid-
hÓrnronálís készítmenyek habásosak bobb betegség győsyitásában, különöskép-
pen azokbal aZ esebekbenr aho1 a böbbi gyógyszer alkaluiazása eredménytelen.

Kü]-föld.ön a szteroíd tartaIrnú a}apanyagot a díascorea növény gLLnójábór

nyerík, mely vadon terem Mexikóban, Tndiában és Kinában _ ezt a _növényb a

pénzhajszában való fele1őtIen orvgazdálkodás miabb a teljes kipuszbulás fe-
nyegeti, ezért árfo}yanuk a vílágpiacon az utóbbi időben több minb a tíz-
szeresére emeiked'etb.... Mí megpröbálbuk ezt a növérryt náLunk Abchazíában
termelni, d€ a szubbropikus éghajlab túI keménynek bíz'onyulb a növény számá-

ra... Kisérleteztünk ugyancsak aZ a\lszbrá}iai paszlennel ísr ennek síkerütt
új har,át beremtenünk Dé1:{azachszüánban, ahol jelenteg ezer hekbáros üttet-
vényünk Van a szabad ég alatt.. .....

Be1őIe bermeljük kí a soIasodint - azoknak a szteroid-hormonpreparábu-
mok alapnyersanyagáb' melyek - tűLzás néIküI - közel száz bebegséget gyógyi-
tanak. ,Telenleg már forgalomban Van ezzel a preparábummal készülb 16 féle
gyógyszerünk, ne}yekeb a gyógyászatban széleskörüen alkaImaznak, további
néhánnyal nosb foIynak a klíníkai konbro]-1 kísérlebek.''
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Teháb végü} ís, a kéb ellenbébes elője]-ü cikket szembeá}litva egynás-
sa1 - d.önbsük el: jó d'olog az anabolikus szberoíd készibnrény vagy rossz? !

A válasz f e]-ebbébb e.gyszerü és logíkus, ninb minden más gyógyszer
esebében: ami a betegnek győgyszer, az aZ egészségesnek legtöbbször méreg!

Sú1yos iziű.J-.ebi betegségek egyik új gyógyszerét1 a kígyóméreg barbal-mú
gyógykenőcsöt kinek jubna eszébe egészsége s kézre vagy lábra rákenni? !

Ugyanigy: élebmentő szivgyógysZer a d.ígitális - kinek jubna eszébe
egéSZSéges szívü embernek beadni , hisz hosszantarbó nagy adagjai nés a be-
begnek ís árbanak, súlyos nérgezést váLbanak ki!

Ezzel szemben számtalan bebegség habásos és jó gyósyszerét, aZ ana-
bo]íkus szteroid_hormon készibményb nógís eszéb_e jut nagyon sok ed.zőnek és
sporbvezebőnek egészséges embere}rnek beadní, merb hogy izomfehérjefejIeszüő
habása IS van..... és hory ni még - ugyan kib érdekelne? ! - Az.ed'zőt tán,
akine.k nem a sajáb egészsésérőI van szó' viszont a sajáb anyagi és erkötcsi
hasznáró1 a? érmek és ered_mények ubán - Vagy a sporbolób, aki íiata]sága
miabb egyrészt ab ovo nem hisz semmifeIe betegségben ós rosszban, másrészb
hajland_ó ebben a pillanaÜban míndenrőI lenondani és mind.ent vállalni- az áhl-
bobt eredményérb ! !

Senkí sem próbáJ.kozna égő gyufávaI közeledni a puskaporos hordóhoz,
ped_ig az kevésbé veszéIyes dolog, mínÜ a szeTvezeb hormon}.áztartásába ön-
kényesen be1enyúlnL azzal manipulá}gabni... csak ibt a robbanás á1tatában
nem rögbön következik be' esebleg hosszú évek aIabt ég táthatatlanul, mínb
hamu alabb a parázs, felemés zt',re a szerve zet, éLe breszó1ó tarbalékait ' vagy
alíg észrevehebő, jetentéktelennek tünő apró e1bérések so:r:ozaba után maní-
feszbálód.ík, minb helyrelrozhatab}an súlyos elváltozás, ami bragíkusan fe}-
boríthab ja egy ember egész életé t. . .-!

Kí a feleIős érbük? !

- Az orvos, akit esküje köbelez' hogy a bebeg ember egeszségétlek
helyreá1tibásáb szo1gá1ja' nem fog gyógyszerb adní egészséges emberek kezébe!

- A szüIők, a hozzátartozők, bármennyire óhajbják gyermekeik karri-
erjéb, soha nen fogják tudabosan engedni - amig és amennyire ez bő]_ük függ _,
hogy gyermekeik egészségét és tolrábbi normális élebét rövid. id'eig bartó sporL-
ered.ményekért súlyos VeSzétynek tegyék kí!

Ki a íelelős érbiik? !

Néhány újsághirt ]-ássunk3 .... ''AmerÍkaí 1abdarugók. újságirók kérd.ésére
e}nondják, hogy az ed"zőtáborokban a hormonkészíbmény tabfebták egyszerüen
mindenkínek az ebédlőben a bányérja mellé vannak béve, ugyanúgy, mint a kés
és a villa..... a legböbben azb se bud.ják micsoda' beszed'ik....''

ll |Jagy-Br.itanniában már a lJ éves ser-
c1ülő sporbo]-ók is kapnak tilbobt hormonkészibményeket ed'zőLktőL. A leggyak-
rabban sem a sporbolókl Selo szüleik errő1 sen_mit sem tudnak. VizsgáIabai
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alapján erre a következtebésre jubobt hívatalos beszámolója során
Howen, a Brib Antidopping-Cenbrum vezebője.''

És a közvé}emény? És a sporÜsajbó? _ Pozítiv példával kezdbiik, de

]-ássunk negabiv peldáb ís: Uj Szó' t9BI. VIIT. ). Mészáros János szlovákiai
sporbújságiró a }TépsÜadionban dobóablétákkal készitetb vi1lámínterjub. EbbőI
idézünk:......''

l|Imre /Bug'ár Imre d'iszkoszvetőveI beszéI . szerk./, a Schmídb azt
mondja, nem kokszo1 _ mondom, hogy beIjes Iegyen a doppíng-körinterjú.
Iv{osb nem, mond-ja.
És Te? !

lln sem.

- Jó helyezés reményében índulhatna egJ 'lDi_p1omaba keresbebik'l ve béI-
kedőn.

Sajnos, a fenbihez hasonIó jábókos hangvébe}, az elnéző cinkos
szemhunyorgató moso}y, mely nríntha csak azt mondaná: 'lugyan, mit ke}]- ek-
kora cirkuszt csinálni a d'oIogbót. Tgy is - úgy is mindenki szed.í, na és

4ztán-t'' - nem egyecLülálló je}enség. Fő a szenzáciő, és miért fáj jon nekí
a máS f e je, T'em aZ ő dolgar. nem ő a fele}ős.. C 

',

És itt ketl ökölJeL az aszbalra csapní: Hazugság!

A sporbo1ók' a rrerSenyzők sorsáért, é1etéérb és egészségéérb rnindnyá-
jan felelősek vagyunk: ed'zők, sportve zetők, sporbszakernberek, újságírók'
hozzátartozók, barábok, sporbrajongók' a sporbolók egyénenkénti bísztelőí,
te}kes hivei /goronbán: a ''slepp''./, a közvéIenény - mi mindnyájan felelő-
sek va,yunk!'I

Nem nair4ibás, 'realítás az, hogy ha mínd'enkí elitóIően, negatívan f og

víszonyulni eze}<]rez a bilbotb szereLds'ez, akkor ered'ményes Lesz az ellenőr-
zés is. - Egy régi kinai közmondás szerinb: ''Akire ezer enbeT ujjal rámutat,
az meghal. It

- KelI az ellenőrzés, szükséges a büntebés' de Iega1ább í1yen fonbos
az áLtaLánoS elitélés, a nyilvános negszégyenibés, a d.olgok heIyére bébele
a köztud'atban - mert nemcsak a veszélyes szerrel keIl negküzdeni, hanem en-
nek á]_hősi nínrbuszávall fafs romanbikájával , btazug t4itoszaíval.. Meg kell
szünbebnilnk azt a szemlé}ebet, neIy a bilbobb szerek szedéséb természe bes

szükségszerüségnek Lartja1 amib a biirokpaba fe1ső SZervek igazságta}anul
akad.áIyoznak, valarniféle öárende}kezési jognak, amibe a kÍilönböző bizott_
ságok formalízmusbóI' Zsarnokoskodásból beIeszólnak; vasy éppen jópofa vir-
buskodásnak - akár a cirkusz kupolájában a védőhá1ó né1}n11i 'lhaláIkanyart''1
esebleg bravúros huszárcsinynek, aminek síkeréérb izgulnak, s ha a szegény
gyerek -,aZ e1lenőrzésen }ebukik, össznópi részvét és sajná1ab osztáLyrésze,
minb egy :nemzebi márbirnak.

Tisztázzuk a kÍcsavarb fogalnakat: 'ítb nem árbalmablan d"íákcsinyről
szó, ahol a belevaló díák ügyesen ábveri a. szigorú banárokat' mi,

Davíd

van
10
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felnőttek ped'ig rnegérbő mosollyal nyugtázzuk az ügyeskedésb,
korunk d.iákcsinyjeire em}ékezve. ..

sajáb fiatal-

Ttb a részbvevők nem a d.oppíngbízobbságob, hanem sajáb sZervezeti_
ket, sajáb jövőjükeb csapják be!

- Rohanó századunkban, a TV és reklánok korában valahogv sokszor és
sok kérdésben me11ékvágányra átIítják az egyszerü Iogikát _ amihez nem szük-
séges sem zsebszámológép1 S€ni pedi$ computer. Nem anakronízmus: vegyük
csak eiő a sztirke agysejbekeÜ mint Hercule Poirot, analízáljuk ezt a kér-
désb: ha míndenki szedí a- szerb - ug-yanobb fognak tarbaní, mint a dolgok
kezdebén -, hogy b.i. az eg-yéni bula jdonságok, akarat, f elkészúLés d'önti
e1 a Iegjobbab - azzal a különbséggel' hogy egyetéinesen minden versenyzó
célba}anul kárositotta az egészségéb..... Tegyük fe1 azt is, hogy a szer ká-
ros' d.e habásosan segíbi az erednényt - nosr egJ nagy Versenyen százakkiz-
d'enek _ aranyéren pedíg csak egy van .... . tehát egynek megérbe a kockázat -
és százak osztátyrésze egészségének értelneÜlen roubolása a legcsekéIye'bb
haszon néIküt!

Nem a lebukotbakab ke11 sajnální -.ellenkezőlegr a legnagyobb sajná-
labra mélbók azok a sportolók, akik kikerüIték az ellenőrzést és tovább foly-
tatják a veszélyes SZer szedését!

A sporbágankénb szükséges és hasznos. Lzomzat nrindenkí áIbal kor}át_
f anul beszere z.hető a rendsZereS t SZorga1mas, sokoldalú, helyes f elépi-
tésü ed'zésf olyanab során. Akí ped.íg munka nélhi]_ vagy kevés munkával bab-
Iebtákból o]-csón akar ízmok},oz jutni s &Z nagyon is drága árab iizeb érte!
De menjünk nrég további az érbelmes, rendszereS' inbenzív-akbiv edzések
á]-ta1 -kialakuló ízomfehérjék magukban hordják a kífejlődéSükeL kivá}Üó spe-
cíális idegí és nozgásmegszokobbságokat - azaz a sportágban speciálisan
szükséges, érbeImes ízmokab e'red.ményezpek _, rnig egy átbaIános izomf e j-
Lesztő preparábim á.1ba1 vakon /itlebve a szükségesné1 kevesebb Spec. munká-
val/ növekvő izonrfehérjék nyersr buba ízmokab eredményeZnek. - Márpedíg
vak ízomerőve1 egyetle:r sporbagban sem lehe t ígazi nagy ered.ményeket elérni -
legkevésbé a vivásban!

Az abszolub élvonalban ritkán is Lalá}kozunk ilyen érbelemben vebb
gyanúsan Ízmosnak mond'ható vivóva1. Vegyük péJ_dául a párbajtőrt: 1968

oIinpíai bajnoka Ku1csár cyőző, L975 és 78 víIágbajnoka és I!/6 olimpíai
bajnoka A1exander PL-.sch egyaránb már túl a karcsúságon, kifejezebben sovány
besbalkabúak: L979 viJ.ágbajnoka Phílippe Ríboud besbnagasságához képest
éppen, hogy hozza normál testsúJ_yát, a 18 év rend-sZeTes edzésej- alaLb szer-
zett feltétlenüI szükséges izmokon kivül semmível níncs böbb rajta /sőt,
kífejezetten gyenge ponbokat ís enlithetnénk/, felépítése egyed'ül széles
csontjai révén hat robusztusabbnak; I9B1 junior világbajnoka Roberb Felisiak
a valószinüblenségíg cérnavékony, s végü]- l98l-es világbajnokunk' Székely
Zolbán arányos besba]kabáb egyedül a sokold'aIú lelkíÍsmerebes fe}készülésnek
és az öbbusázásnak köszönhebí. /Bátran ajánlhatjuk níndenkinek!/
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Meggyőződ.ósem, hogy a kérd.ós alapos negvÍlágítása sporbágünkban csak
ínformabiv és preventiv jelteggel bír, olyanÍorma profiIakbika gyanánt'
hogy ha nebán va]-akinek egyszer eszébe jubna - merb a Inagyar vivásban,
mely dj_csőséges núlbbaI, jő jelenne1 és bízbabó jövóvel rend.e]kezik -,' nincs
he1ye Í1yen piszkos módszereknek!

Nem ís voIna Semmi értelrrre, hiszen a vívás soha nem volb ós nem Iesz
mechanikus izommunka - a vívásban az ered-ményb nem a fegyver dönbi el' és
nem a kéz, ami barbja -, hanem u r"jr amí nögöbbe van! - A fej ízomfejlesz-
Üését pedig nem tablebbák ad.agolásával -, hanem csakís alapos, mód.szeres,
ponbos és átgondolb munkával, az összeffugéseíben röntrenszerü élességgel át-
bekinbetÜ, tudatoSan' 1ogikusan felépitebb asszókkal' ezen be1ü1 pedig a

baktika rugalmas, alkalmazkor1óképes manőverezésével, gygrs és adekvát vá}-
bozbatasáva1, a mind'enkori legjobb támadási, véd.ekezési és eLLentánradási
akcíó-variáoiók preciz számitásokon alapuJ.ő azonna]i negbalálásával leheb
etérni - egyszóva] - nindazzal' ami néIkr-il a viVáS nem vivás, és amire
örtjmmel mondhabunk egy név szerÍnbí eklatárrs péIdáb: iJ-yen fej - izonfej-
lesztésen vesznek részt a sze zonkezd.ebtő1 junior kerebünk tagjaí a legava-
bobtablí szakemberr a ma$yar Vivás egykorl és mai nagyjaínak érdemes neveIő-
je ós tanitójal Vass Imre vezetőséveI.

- Legyen szabad ibt kicsib formabontóknak-Iennijnk és a nind.nyájunk á1-
ta1 nagyrabecsü]-t, kiválóan biszbelb ős szeretetb l\{esternek a magyaT vivás
érd'ekében a lap hasábjairóI is azt kivánnunk hogy nég sokáig növeked.jenek
mindenbud.ó erős kezei alabt feInőtt és junior vívónemzedókeink jeles és je-
]essé vá1ó bagjai!

'- Mosb ped.ig lássuk, d'oppíng helyebb mí azl amib versenyzőinknek
ajánlhatunk mind'en 

',u}"u t ed'zőtáborban l edzéseken' versenyek előbb - alabb -
után, egyszóvaI bárníkor: a beáb, í11ebve beakeverékekeü. ,

Kezd jl-ík balán egy rövidiÜebb ismerbeté sse1 / az oSZSZK érdenres orvosa 
'

aZ oTvosbudományok d.okbora R. Chod'anova clkkőbőI/.

. . . . "A teában megközeli bően l)o kéniaí anyag Van. . . ninbegy )o_Jo' 7r
nyi vizben oldód.ó aIapelemei közü1 1egnagyobb je-lenbőséggel bírnak a cserző-
----^-n'ludu.y dóvA

A cserzőanyagok /kabechinek, pooyphenolok ós ezek származékai/ magas

bio1ógiaí akbívítású vegyüIetek. A.kabechinek p1. a kapi}lárísok megnöve-

ked.etb áberesztókópességét' a normálisra csökkenbik,' más esebekben a kapi1-
lárisfaI csökkenbetb rugalnasságáü és áteresztőképsségéb növe}ik, habáso-
sak kapílláris vérzések, rheumás endocardibis, abherosc}erosis' h;rperto-
nia, haemorrhagiás d.íathesis gyógyiÜásában. BioIógiai aktivibásuk szemponb-
jából a tea katechínjei felülmúlják az összes ismerb kapilláris erősíbő gyógy_

szert: a cibrínb, arubinb, aZ aesculinb és másokat.

A bea katechinjei ugyancsak jó haLássa] vannak az emészt,őrend'szerle'
mert képesek megköüní és kivinni a szeTvezebből a káros anyagokab.
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Ezerrkiviil a bea aetherolaj akat ' f ehér jékeb 
' szabad. aminosar,,;akab,

alkaloíd.ákat' koffeínb, theobromint' theophyllinb, viba!ínokab, SZerveS Sa-
va}caÜ 1 szénh3rdrábokat, glycosidákat, pigmentumokab, 'f ermenbumokab, ásványi
anyagokat - makro - és mikrroelemekeb tarbalmaz.'

kávé koffeinje, és kevesebb is: egy csésze erős beában pontosan annyi Van'
mínb egy fejf ájás e1]-ení porban: azaz o,ol gramm

A bheobroriLin és a bheophyLLín az agyí véred.ények tágibásával megszün-
bebí a fáradtságob és a fejfájásb, és fő1eg 6 beljes órán keresztül előse_
síbi és javitja aZ p'7y' a véred.ények és a Légzőszervek müködéséb.

A beában Lévő szőnhydrábok közüt az oldód_ók _ saccharose, gluoose,
frucbose; malbose - jelenléte bizÜosíbja a teában a B, víLamin megmaradásáb,
melyeb a szénhydrábok elnyelnek

Ezen]civrjl balálhabó a beában pro-ritamin B, provitamín A - karotín,
C víbanin, P vibamín bartalom szemponbjábóI a tea a legelső a növényvi}ágban.
A P-C vibamonkomplexum e1ősegibí az ascorbinsav fe}tö}tődéséb, amí megerő-
síti a sZervezet e]_]-enatIókepeoségét a fertőző betegségekkeI szemben.

A tea po1ypheno1jaÍ erős baktéríumellenes habással birnak...
A bea kibünő termoregutábor: íorró tea f e_l melegíbi télen és f eI-

frissít nyáron.

A bea a 1égzésfolyamabob erősiti.

Ezenkiv-iiJ- a tea kabechinjei normalirzáLják a vódő bélflóra étetíunkci-
óit és me3akad-áLyozzák aZ eíJesztorendszerben roLhad.asos folyanabok kifej1ő-
AA-AI tl

Mondjunk enné1 böbb jób? Világos, csakis ajánlható a rendszeres-bea-
fogyasztás, s most térjünk rá a gyakorlauí részre:

- A beakészítés aranys.zabályait Sigrid. Schírmer bollából közöljük:
lrl. Teáb 1ehe tőleg jénai, porcellán Vagy zomá.ncos kannában készibsünk,

mely esak bis zta vízze] - mosószerek né1kü1! _ öb1íthebő, kerü1jiik az ed.eny

falára rátelepeáő barna pígnenb eltávolitását is.

2. A forrázáshoz müanyag Üeaszürót _ nern fémeb! használjunk.

]. A készibósnél csészénkénb 1 kávéskanál teáb számj-bsunk.

4. I,'ri-qs JLíc:13 viz: t ii-'r'ralj:'_nk fel minderr ese ';llen és rögtön önbsük
:rá a forr'ázand'ó Leára.

5. Ha a tea frissÍb(jnek - ólónkítőnek - készü1, 2_) percig ha3yjuk
á]-1ní, ha nyugtatónak' :usy 4_5 percig t Q% idő alabb b.í. nár feloIdód.nak
benne a cserzőanyagok is.

A ketlő állási idő elbelte után öntsük át a teát rnásík edénybe.

6. A nyers beát vagy teakeverékeb jór záró úveg Vagy porceIlánedény-
ben tároljuk. 
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Kifejezebben egószséges enberek szá_m{1. készüI s ''Teabalzsam'' e]--

nevezésü keverék, meIyeb a SZU Tud.ományos Akadémiájának Ételnezésbud.ományi
Intézetében dolgozbak ki és A.T. Kocsurova; a technikai budományok kandid.á-
busa ísmerbeb újdonságkénb a ''Zd'orovje'' 5/BI , számában:

''A teaba]zsam efsőrend.ü szonjúság o1tására, kellemes áz íze és arornája.
Áttaránosan pozibív jó habással van az ídeg- a sziv- és érrendszerre, vala_
Wint az emészbőrend"szerre, kífejezett speciális gyógyhatás néIkü1. Ezenki_
vül még egy érdekes bulajd.onsággal bír: jóllakobbság é rzését kelbj-. t' /I,'-
zékenyebb emésztőrendszerü vivóknak VeIsenyek alatbi körrnyü táplálkozásra is
ajánlhabó. szerk./

A beabalzsam készibése: a gyógyfüveke_b enyhén negbörjük és üveg-,
porcellán- Vagy Zománcos ed.énybe béve a ]enb felsoroIb arányban kézzel al.a_
posan összekeverjük.

' Ebbő1 a keverékből I evőkanál]-al teszúnkhozzá ! evőkanál oroszbeához
/gruz; indíai, cey1oni, kinai stb./ 1 rnajd az egószeb isméb alaposan össze-
keverjük. Ez a beabalzsam, ne1ybő1 1 csésze beához 1 kávéskanáIlal veszünk,
fé1 évíg tárolható jőI zárő üveg- vagy porce]-Iánedényben.

A gyóg:rfükevg-rék össze tébele :

KamilIavi_rág /Flores Chanomi}Iae/
Szurokfü /Heroa or-ígani/
Borsnenba /FoI.lVIenbhae piperLtae/
Marbi-lapu /Pot.Tarfarae/
orbáncfü /Herba HyperÍci perf orabi/
Eukalipbuszlevé]- /rot.EVcatypbi / vagy
Cítrom.fü /l'oI'tt'teIissae/
Macskagyökér,/Rad. Va1erianae/ vagy
LEdesgyökér,/Rad. LiquÍritiae/
Apróbojtorján /Herba Ágrinoni/
Csipkebogyő /Fructus Rosae/
Ga1agonyabogyó,/Fructus Cratae;L/

)
2

2

1

,

evőkaná1
és fél l'

és fé] ''
n

tt

FéI ':

l_il

2rl

1 és fél ''
1evő]tanál.

Vívóink körében. sem ismeretIenek az őszí-tavaszi-téli időszakban a hü_
1éses megbebegedések. Eizek me+előzésére bermészebesen nem ''kalap1cúrát'',
hanem a következő gyógybeakeverékeb ajánljuk:
orbáncfü /Herba Hyperici perforabi/
Borsmenta /pot. Menbhae piperitae/
Kakukkfü /Herba TLrynr/
Edesgyökér /aaa. Liqrrirítiae/

2 evőkanál
2 evőkanáI
1 evőkanáI
1 evőkanál

A gyó-gyfüveket a fent leirb módon óvabosan megbörjük' jó1 összekeverjük,
najd. folyamabosan orosZteáb ad'unk hozzá /Lehet fe'kete és zöld' beáb fele-fele
arányban/ egészen 25o gramrrig.

L4

Egy csésze tea készibóséhez 1 kávéskanálrryí keverókeb -forrázunk le,
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és 1o-1! percíg hagyjuk á]-]_ni lefedve. A beabalzsam vag_y a gyógykeverék
egyaránt me1egen vagy 1angyosan fogyaszbhabó' cukolr3l vag-y mézzel éd'esib_
ve izlés szerint tejeb vagy Üejszínb behetünk hozzá.

Figyelen! A nenrryiségre nég ibb is vigyázni kell: egyik beafé]eség-
bő]_ sem java1lott egyszerre 2 csészénél többeb negínni!

- Mai ténánkab négís egy - 4apjainkban rné1bánytalanu]- ribkán hasz-
náIb - d.oppingszer megemlibésével és ajánlásáva} szeretném befejezni:

Tud"om' 4ogy - akárcsak a }egböbb általános érvényü és víbabhabablan
ígazság - ez is banáIÍs közhelynek hat najd, de nínbhogy egyrószb talán
éppen nagábó1 érbetőd'ő volta miatb nagyon sokszor'' nagyon sok helyen meg-
feledkeznek róIa' másrészt lélekbaní Szemponbbó1 jelen1eg sem csökkenő
exacb rea]-j_tással bír, szükséges és hasznos szorgal.lmazni ennek a régí jó
d'oppingszernek újbóri széleskörü alkalmazását, mely mindig jeIentős előny-
höz segithetí a verseqyzőb vebéIytársaival szemben;

ez hazaí versenyeken a klub szineit, nemzetközi- versenyeken pedig
a nemzebj_ szinekeb képviselő embléna, amit a vivó a szive feletb visel! !

Borovszkv Irón

Yo rsonyr ől - Yorsenlrro
]-981.október 1I-én az Ózdi Kohász Tr.osztá1yu tőrversenyt rendezett 45 in-

dulóva1. 26 fő rendelkezett rÍ.o. minősitéssel. A verseny véqeredménye:
l. Mászlay La_jos /Csepel/, 2, LászIő Dezső /BHSE/' 3.Feletár Györqy |BsEl, 4.
PáI Gábor lsTCl , 5.Sz1l.ágyi Tibor /BHSE/, 6.Péntek Tamás /Ha]-adás/, 7.Riesz
Gábor i BHSE/, 8.Fekete Zo]-tán /U.PEAC/.

A D\7TK okt.1I-i TT.osztályu női tőrversenyén a 62 indulóbü- 49 volt TI.o.
minősitésÍj. A verseny vé9eredménye: I. Serfőző T1dikó lMTRl, 2.Gedó Erika/Cse-
PeIl , 3.Eng1oner Katalin llltxl, 4.Rozsá1i Kata1in IKsIl , 5.Bezerédi Anna/Cse-
nell , 6.Dőczi Annamária /BHSE/, '7.Bezerédi Gyönoyi /BHSE/, 8.Dudás Györqyi
lDvTKl , 9.Petre Gyöngyi lMTKl .

Uqyanezen a napon a TBsc Tr.osztá1yu párbajtőrversenyt rendezett 33 indu-
lóval l29 TT.o./, melynek véegeredménye: J-. Kriszt Györqy /BHSE/, 2. BaLő J6*
zsef /BHSE/, 3. Szombathy Győző /BHSE/' 4.-Kovács Lász]'6 /Vo1án/, 5.Tary Tstván
losc|, 6. Jánosi Káro1v /BHSE/' 7. Szitányi József /TBSC/, 8.Borsodi Árpád
lTRscl , 9.Zemplén rstván loőzsal .

A Bakony Vegyész október 25-i TT.osztálYu női tőrversenyén 93 ! induló volt.
l6)" fő rendelkezett rT.o.minősitésse1/ A verseny véqeredménye: J-. Török Mónika
/BHSEl,,2.Bezerédi Gyöngyi iMTK-VM/, 3.Bezerédi Anna /Cspel/, 4.Pintér Andrea
/Csepe1/, 5. Mátraházi KÍnqa loscl, 6.Berzsenyi T1ona /BHSE/, 7.Szemenyeí Ka-
ta]-in Ioőzsal , 8.Nagy Edít /I{TK-VM/, 9.Hernádi Kata]'in loőzsal .
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1981.október 18-án a Vasas T1.osztályu fórfi tőrversenyén 56 versen]lző in_
dult l36 ÍT.o./. A verseny véoeredménye: I. Szekeres PáI loőzsal, 2. LászLő
Dezső lBHsF'l,_3.Maszlay Lajos /csepel/, 4.Mészáros András loőzsa|, 5.Kenderesy
Balázs /Vasas/ , 6.Ialindisch Péter /BVSC/ , '7 . Riesz Gábor /BHSE/ , 8.Naoy Attí]-a
/BHSE/, 9. Magyar András /vasas/

Az oSC I.osztá11zu Varqa T1ona emlékversenyének végeredmónye /51 induló, 18

r.o./ : 1. Srrtka Ágnes /BSE/, 2.Tuschák Katalin /sHsn/, 3.Kuna zsuzsa /MTK-VM/'
4. Gá1 Ang1ral /MTK-VM/, 5.dr. Lettner Erzsébet |Bvscl,6.Kopcsándy Mária /BVSC/'
7. Barabás Piroska loazsil, 8. Hajzer Judit loőzsa!, 9.Káro1yff1z Edit / Bvscl.

t]gyanezen a napon a MEDOSz IT.osztá1yu kardversenyt rendezett 66 indu1óva1

l 5o fő TT.o./. A verseny vóoeredménye: 1. Zalay Péter iBsE/, 2.Szabados Gábor

lM.TRl, 3.Navarete József !D6zsal , 4. Batizi Tamás /\iasas/, 5. Bódis Sándor /va*
sas/,6.Gáspár Zso1t lvEDosZ!,7.Dobos Tmre /BHSE/,8. dr. Sziláqvi zsoIt /ME-

'o"''r'rri:"il.il."']l]u1"]|'''*-u' rT.osztá]-yu párbajtőrversenyén -74-enindul=

tak. /48 .f'ő rT.o./. A verseny végeredménve : ]. Kriszt Györgv lBHsEl, 2,dr. Döme

Tibor lOsCl, 3. Rédei Ballzs loőzsal, 4.Jánosi Károly Ioőzsal , 5.Szombathy
Győző lBHsEl,,6. Bene LászIő /Vasas/, 7.Budai Gábor /MTKI,8. UIej RóbertlDőzsal,
9. Kaiser LászIő /vasas/.

A BsE rr.oszLáIyu kardversenyén 70 versenyző indult l55 f.ő ]T.o./. A verseny
végeredménye : 1.Batizi Tamás /Vasas/, 2.ZaIaY Péter lBsEl, 3.Szentiványi Árpád

/r/asas/, 4.Bodoki Ákos loscl, 5. Juhász LászLő /BSEl, 6. Llhlár Lászi.ő/Vasas/,
7.Bódis Sándor /Vasas/, 8.l'ehár Richárd llsBnoszl , 9. Navarete Tmre loőzsal .

Méglelenik havonként. - Szerkesztőség: l l 43 Budapest, Dózsa György út l 3.
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