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cÉt-tirrűzÉser

\, Eredmény€reég terén

. a) olimpiaÍ erednrény célkitűzés:

ivleg kell közeliteni a korábbi nagyományainknak megfelelő szereplést. Ez azLjel'enti, hogy a -
férfi tőrvívás kivéteLével - valamennyi tbgyvernemben éremesélyes esapatokat, az egyéni verse-
nyekben döntőtne - esetenkén! dobogóra - esélyes versenyzőket Lett r<iaitítani. A megnőtt nemzet-
közi rivalizáció nem ad reális lehetőséget a Nemzebek Nagydíjában a második nely etérésére.
Célunk azonban az első három hely valametyikének elérése.

Alapvető céLkitűzésünk olimpÍai aranyérem elérése.

b) Az olimpiára történő fetkészíilés főbb etlenőrző állomásai

Sportágunkban az olimpiai év kivételével minden esztendőben világbajnokságot rendeznek.' Mivel
a VB-k az olimpiai játékok időpontjával megegyező időpontban kerülnek Lebonyol'ításra, a legfon-
tosabb eLlenőrző állomásaink az olimpiaÍ ciklus idejére eső vilfubajnokságok.

Ezen kedve ző hel'yzet fotytán a vilagbajnokságokon lemérhetjük fetkésztitési programunk hetyessé-
gét, az esetleges korrekciókat még időben végre tudjuk hajtani.

Az L984. évÍ oLimpiai játékokon már olyan csapattaI kívánunk résztvenni, melynek minden tagja
részt vett világversenyen. Emiatt a vilfubajnokságokon kel|. új - esetenként rutinta[an, fiatal -
versenyzőket kipróbálni. Ez természebesen az eredményesség rovására mehet.

Áttalános cétkitíizésünk az olimpiai cikLus idejére eső vitfubajnokságokon a moszkvai olimpiai
játékokon eLért23 olimpiaÍponts|abil'izáLása, a NemzetekNagydíjában azI-I\. hetyeLéréseés
vi lágba jnoki a ra ny ére m megszerzése.

L98t. őszétői európa-bajnokság kerül megrendezésre minden esztendőben. Az elfogad ott szabá-
tyok és időpont miat| - minden év november; ilLetve nemzetenként 3 versenyző - az ezen való
részvétel nem lehet eLLeaőrző pontja az olimpiai felkészülésünknek.
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2. A Íelkészü[és terén

a) A rrégyéves felkészütés főjellemzői

Sportágunk vezetésében, szakmai irányításában és szervezeti felépítésében 1979-1981. között tör-
tént váLtozás,

A moszkvai olimpia atáníL98a/1981 . évad éppen a váLtozásokmiatt korábban [efektete[t program
alapján valósult meg. Ennek évközbeni, a sportág irányításában beálloLt változások miatti meg-
váLtoztatása nem lett volna helyes.

Így az 1980/1J81 . időpontot ''leltárkészítésnekt|, ''erőfelmérésnek|| kell nevezni. Az 1981 . évi
világbajnokSá8, ''A'' kategóriás vitág'kupa versenyek, az Európa-bajnokság után [isztán látjuk'

] hogy kit< azok a versenyzők, akikre az L984. évi olimpiai játékokon számíthatunk.

Az elkövetkező.két év - 1981r/82., illetve ]':!,82/83. - az erőgyííjtés, tudásnövelés éve keIl, hogy

legyen. Ebben az időszakban (tehetőteg minden számításba jövő versenyzőaket kipróbálva) kelt
kia [akÍtani csapatunk gerincét.

Az L983/84. év fő fetadata a cétkitűzéseknek megfelelő eredményes olimpiai szereplés biztosítá-
sához szükséges felkészítési program végrehajtása "

b) A felkészítés é-venkénti jellemzői

Az éves fetkészülési programok a versenyriap|ár válLozásainak figye[embevéteLével azonosak.
Álta lában aégy'f"ő tészre osztódnak.

TÍszta fe lkészülési szakasz

Ez további két tészbőL ál[: fizikai aLapozás-sr'akmai alapozás. Időtartama kb. 2 hőnap, me[y alatt
a válogatott kérett tagjai éLetkoruknak megfe[eLően differenciált munkát végeznek. A munka sú[y-
ponti része az egyesü[etekben zajtik, melyet 2-2hét központi edzőtábot - fizikai, szakmai - sgé-
sziti ki. Ebben az időszakban a felnőtt válogatott keret tagjai versenyen nem vesznek részl.

Vegye s fe lkészü[ési időszak

Időtarta_rna kb. 3 hónap. Ezen ídőszaka[att a fizikai - kiegészitő - edzések meIlett, f'okozott szá-
mu és intenzitásu szakmai munkavégzés történik. Súlypontilag a sportegyesületekben. Ebben az

- időszakban más versenyeken is résztvesznek versenyzőink, sőt,.a naptári év végén - karácsony
előtti héten - a magyar csapatbajnokságot Ís megtartjuk.

Ez eLőnyt is je[ent:
- ezáLtaL az egyes szakosztáLyok őszi fptkészütési munkája nagyobb jelentőséget kap, hiazen az

előrehozott oB-n történőeredményes szereplés minden egyesiilet fontos célja. Így közvetve a

váLogatott keret tagok egyesületi munkája is hatékonyabbá ketl, ho$y váljon.

Versenyidősza k

Időtartama kb. 4 hónap. Ez az igen hosszú versenyidőszak a sportág adottsága, me[y a nemzet-
közi verseny-naplárból az|1A|| kat. vi|ágkupa versenyek beosztásából adódik. Hebenüe és a verse-
nyektőt függően egy-egy összevont szakmai, illetve fizikai edzés mellett a felkészülés.i munka
jelentős hányada az egyesülebeknél történik.

Tiszta rákészülés

Időtartama 6-8 hét. Ezen idő aLatt az
mészetesen a rendelkezésre átló idő
poati edzőtáborban fotyik.

éves fetkészülési makrociklus újbóli eLvégzése a cél, ler-
megfelelő beosztásáva[. A nqunka ebben a szakaszban köz-

DD
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A nevelés terén

MoráLis követe[mény: az olimpiai válogatct| keret tagja csakis a Magyar Népköztársa ságh'ozhű, be-
csületes, kulturált magatar!ásu, mértékbartó életet é[ő, káros szenvedéIyektől menbes versenyző
lehet, aki a sportmunkához bíztosított'kedvezményeken tűl', a gazdasági építőmunkában vagy tanul-
mányaiban a tábáruLő kötelezetlségeknek elegeL besz" Elvégzi a 'felkészütési programban éi tervekben
előítt edzésmunkát, tészL vesz a számára kijelött hazai és nemze|közi versenygkgn és azokon a szak-
vezeLés áltat meghatározatt eredményekei e[éri. Aktívan részt vesz a csapategység kialakításában
fegyvernernen be[üi, aláveti magát a kotlektív szellem kiaLakítása érdbkében a csapat érdekeinek,
illetve hozzájáruL a sportágon belüti jó sze'llem kialakításához és beilleszkedik a betjes magyar olim-
piai csapatba. I

A programokban előirt munká| csak céltu'datosan, jó hanguiatbano vívás iránti szerebetbet Letret e[vé-
gezní. Ehhez a szövetség vezetőinek, aá egyesülebek,vezetőinek, edzőinek közróműködésére van
szükség. Fe[adata. szÍgorú szárnónkérés; céi, hogy a figyelmez!etések, dicséretek, jutalrnazások
mindig következotesekn a normatívák szerÍnt tiirténjenek. Feladat továbbá kapcsolatLartás a mun-
kaheLyekkel', 

""'git"egoy 
Ú'jtás aa egyéni, iltetve 

""rtáoj 
problémák megoldásában.

Fe[készítés - tudá's növe[és terén

a) A szövetségi kapitány az egyes fegyvernemi edzőkkel közösen készíti el az éves, iLletve 4 éves
(olimpíai) fel'készítési program'ot. E program eikészítésénél két atapvető szempont a mérvadó,
nevezobesen: az egyes' az.adotL fegyvernem gerincét adó válogatott versenyzők életkora' verseny-
zői kvatitása, illetve a fegyvernem nemzetközi - verseny'naptár programja. E fegyvernemi sajá-
tosságok figyelembevételével Ígyekszünk mind a négy fegyvernemre.közeI egységes programot
kidoLgozni. Természetes'en éz nem minden esetben oldható meg. Á fő felkészülcii szat<aszot<on
betü[ - tiszta fe[készü[és,-vegyes feLkészí.ités stb...,.'- a fegyvernemek vezet(ndzőia fegyvernem' sajátosságainak megfeteltbn atakítsák ki a felkészülési programot, ahol a nagyfoku differenciátt-
ságnak kell érvényesülni.. Pl. egy idős, 32 éves'világklasszis versenyző teLkászítése nem lehet
LLgyanaz. mint egy junior koru versenyaőé, ;óilehet míndkettő a válogatott keret tagja.
A négy fegyvernemre egyaránt érvényes a felkészülósÍ rendszer 2/b. pont szerinti alapelgondo-
[ása. 1

b) Az eLőző évek tapaszLalatai a[apján' versenyrendszerünkben lényeges váLtozást kívánunÉ eszközö[-
ai. Az eddigi gyakorlat szerint a tavaszi idény befejezéseként május közepén tartoltuk az ()tszá-
gos egyéni és csapatbajnokságot.

Javaslatunk az országos egyéni baJnokságok a vil'ágbajnokság kezde|e előtt ?-8 héttel, az Orszá-
gos csapatbajnoksá8ok decemberben - karácsony etőtil béLen -'töúénő lebonyóiítasa.

Ennek megvatósítása további előnyökkeI jár, mégpedig a sporleg1esületek rákényszerülnek.arra,
hogy a nyár végi, őszi ídőszakot jrrbbano hatékonyabban irasznátják fel'. Ugyanakkor a válogatott
keretek és a szakosztáLyok munkájának trsszhangja is jobban biztosíthacó.

A naptári év végén a magyar csapatbajnoks ág után' így a versenyzők idegi regenerálódására kb.
10-12 nap teljes pihenőt tudunk biztosítani. Ezatán kezdődik a ténylegesversenyidőszak, mely' egyrészt a haza| elLenőtző, tájékoztató versenyekből, másrész t az llAll és ttBll kategóriás nem- .

zetközi versenyekb őL áLL.

Mive! a felkészütés döntő hányada a sportegyesüleLekben folyik, válogatott versenyzőink tiidásá-
nak, felkészültségének ellenőrzése cétjából az eddigi gyakorlattól eltérően nem kettő, hanem
négy tájékoztató-ellenőrző versenyt tarLunk" Ennek további elpnye, hogy a közvetlen étvönalboz
nem tartozó versenyzőknek * akik lényegesen kevesebb versenyzési lehetőséghez jutnak - módjuk
van miné[ nagyobb versenyrutÍn megsáerzésére.

A januártót-május közepéig tartó versenyszezon után történik a válogato|t csapatok kijelölése, az
érvényben lévő válogatási szempontok alapján. A kiatakuLt csapat a viLágbajnokságra i'ortc"ő ia-
készüLés során a munka morrotonitásának, a forma ellenőreésének céLjábó[ még egy vérsenyen
indul. Ez azonban mát a rákészülés suerves része.

,
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c) Formaidőzí|és

Válogatolt csapatunk fetkészítésének batán legfontosabb tésze. Versenyzőink szakmai tudása az

esetek nagy részében meghaladja a vÍlágszínvonalat. Eredményeink azonban ezt nem igazotják.
Fetkésziitési rendszerünk váLLoztatásával éppen ezt - a csúcsformának keltő időben történő e[éré-
sét - akarjuk megva[ósít}-ni.

Versenyzési rondszeriinkhöz igazodva, kát alkalommaI ke![ versenyzőinknek csúcsformában lenni:

az eLső felkészülési periódus végén a magyar bajnokságokon, illetve a nyári vilfubajnokságon. A

hoss2ú, mintegy öt hónapos versenyidőszakbarl - január-május - a csúcsforma nem vatósítható
meg. Amennyiben versenyzőink a magyar bajnokságokon csúcsformába keriilnek az azt megeLőző

felkészülési rendszernek a vilagbajnokság előtti alkalmazásával - az évközi eredmények, munka

figyelembevételéve[ - a csúcsformának a VB-ken, ille|ve olimpián való etérése valószíníí

Sportágunkban igen lényeges a megfelelő idegi állapot. A hazaí, mintegy tíz hónapos felkészülés
óhatatlanut fásultságot, idegi fáradtságot, kedve|tenséget, érdekteLenséget eredményez. Azért,
hogy ezt elkerüljük, a harci kedvet, a jó hanguLatot, az idegi frissességet fokozzuk, a következők

meg-va tósítás át te rve zve:

__ a szakmai munka időtartamának csökkentését az intenzitás fokozására;
- a vívó munka mellett fokozott han$sri'lyt fektetünk az egész éven át tartó rendszeres'összevont

fizikai edzésekre;
- a versenyzők pszichikai, fizikai regenerálódására idényenként 3-3 heti teljes pihenő 17-1o nap):

a magyar bajnokság után, a tavaszi versenyidőszakban - március vége, április eteje _, ilLetve'
a közvetlen rákészü[és eLején.

d) Fizikai képzés

Az éves felkészüLési szakaszok során szepbember hónapban kifejezetten fizikai és csak fizikai
képzés fotyik. .Ez egyrészt az egyesületekben, illeLve a válogatott kerettagok-részére központi
edzőtábotban történik. aélja az áttalános állóképesség megszerzésén túl a speciális vívó-áltóké-
pesség megszerzése. A más irányu, nem vívó munkavégzés segítség versenyzőink idegi kondicio-
nálásába n, aka rati tu ta jd onságaik fej lesztésében.

A szezoaeLején elkezdett.fizik'ai munkát heti 1-2 alkalommal a beljes felkészü[ési ioőszat< atart
végig folytatjuk'

Á világbajnokságra, illetve az olimpiára t|órEéaő közvetlen rákészülés során - némileg rövidítve,
speciális gyakortatok alkalmazásáva[, a vívásra orientálva - fizikai alapozássaI indítunk.

e) Technikai képzés

Technika öentrikus koncepciónk szerint alapvető feladatunk versenyzőink technikai |udásának nö-
' velése. Ezt céLozza a felkészülés korábbi kezdete, miáltat több idő maÍad a tanulásra, a bechni-
kai e le mek eLsa jáLítására .

Figyelembe kell azonban venni azt a tényt,'ho5l válogatott versenyzőtak éLetLani tényezők miatt
- éLetkoruk - nem egyforma szintről indulnak. A szeméLyre szabott, differenciált munkának ebben
a z ídőszakba n f okoz otta bba n ke [l érvénye s ülni.

Azoknál a versenyzőknél, akikre az elkövetkező olimpia után is számítunk, már most el kell kez-
deni a céltudatos munkát, olyan technikai repertoár kiatakítására, mely birtokában magas szintü

' - eredményeke! várhatunk tőlük.

Idősobb, tapasztaltabb versenyzőknél a már megtanult, beidegződöt! bechnikai elemek automati-
kus, jó hatásfoku alkaLmazását kett e[ősegíteni.

Egyik legkényesebb kérdés : e tekinletbert - az utánpótlás nevelés. E kérdésnek a napirenden tar-.
tása, ál"landó segitése - el[entéüben az eImúlt idő5zakkal - sportágunk talán [egégetőbb problémája.

f) Taktikai képzés

Sportágunk egyik Legnehezebb kérdése. Ezen a téren versenyzőint< komoly lemaradásban vannak
a vi[ág élvonalához képest. Iegfontosabb tennivalónk a felfogásbeLiváLtazást elérni mind a ver-
senyzőknél, mind az edzőknéL. Az eIlenfelek pontos és tudatos fettérképezése - a nemzetközi ver-
,senyek erre jó lehetőséget adnak - harcmodorok, legtöbbet aikalmazott bechnikai fogásaik felde-
ritése hrdatos munkát követeL a szakvezetőktőL, edzőktől, versenyzőktőL egyaránt.
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Csak magabiztos, önbizalommal te[i, harcos küzdőmodoru versenyzők vehetik fel a versenyt a

nemzetközi porondon. A versenyeredmények értékelése, szituációk elemzése, az azokra kidolgo-
zott taktikai megoldások edzésszeríí és versenyszer(i, szÍate automatikus alkalmazása nélkülöz-
hebetlen az eLőrel'épéshez.

g) Csapatépités

A NoB határozatp alapján 1984-ben megszíínik az eddig érvényben Lévő szabáLy - összesen 18 fős
csapat indulhat az olinrpiai játékokon - és minden fegyvernemben komplett csapattal, azaz 5-5
versenyzővel átlhatunk ki.

Legnagyobb gond, hogy a csapatok gerincét adó - már most nagy biztonsággal megnevezhető ver-
senyzők mel[é megtatáljuk az eredményes szerepléshez szükséges fiatat versenyzőinket. Utánpót-
[ás koru versenyzőink - évek óta ethanyagolt téma tévén - mennyisége és azok tudás-szintje nem
ad lehetőségot a tú[zott derülátásra.

Emiatt az eLkövetkező 2-3 évben még kellő eredményeket nem produkált, de tehetségüket, munká-
jukat, hozzáállásukat bekintve - fiata[ é[etkoruk révén -, hosszabb távon számÍtásba jöhető ver-
senyzők kipróbálását bervez zük.

Fokozni kell azoknak a nemzetközi versenyeknek a számát, metyeken csapatversenyeket rendez-
'nek. E versenyeken, lehetőleg a szocialista táboron be[ü[, esetleg több csapat indítását is szor*
galmazni ke[l.

A szakvezetés egyik legfontosabb feladata biztosítani a jó szellemií vívócsapat kiatakítását.

Az )LIMPIAI FELKÉszÜr,ÉsssN BÉszrvEvő spontscYEsÜLETEK És FELADATAIK '

Átlq tános,

.L. Az olimpiai felkészülésbe bevont szakosztályok végrehajtsák azokat a feladatokat, amelyeket a szak-
szövetség megha tároz ott részükre.

2. Négyéves olimpiai felkészüLési program készítése, a sportágÍ szakszövetség áltat meghatározotL -
szakosztályra' versenyzőre vonatkozó - feladaüok végrehajtása.

3, Ki ket[ alakítani a tudatos, tudományos igényeket is kielégítő rendszeres munka elLenőrzését,

4. A válogatott keretek programja sze'ríatkett készütni, versenyzőiket re[<oszíteni a szakosztáLyoknak.

5. Az olimpiai keretekbe került versenyzők felkészítéséért fetetős szakvezetőkkijelölése.

6, Az egyesületek üegyék lehetővé az edzők, versenyzők közremííkijdését a válogatott kereüek edzésein.
' 7. Az olimpiai fetkészítésben résztvevő sportol'ók részére a zavartalan munkavégzés fettébeleinek biz-

tosítása.

8. ézakmai bevékenység (edzésmunka során): a vívás anyagának pontos' preciz elsajátítása, iskolavívás,
módszeres szabadvívás. Az egyéni akció repertoár szélesítése: iskolavívás, különös bekintettel a

felderítés és az előkészítés témákra. Az egyéni akciók felgyorsítása, akcióbiztonság kialakítása,
taktikai e lemek begyakor[ása.

9. A szakmai munka szinvÓnalának továbbemelése, oktató-nevelőmunka növelése, a sportszerűség elő-
térbe helyezése.

L0, Az olimpiai kerettagok egzisztencÍális biztonságának megle remtése'

tL. Az 116rr i."1"'6'Íás szakosztátyoknak nemzetközÍ eredményességű versenyzőkkel kell rendelkezni. '

' 'L2. Súlyponti kérdésként kezelendő azutánpőtl'ás kérdése. Ki kell nevezni minden szakosztálybanaz
utánpótlás nevelésért fete[ős edző szeméLyét.

L3. Az egyesületeknek segíbeni ke[[ menedzselési szempontból azoknak a fiataloknak, akik számításba
jöhetnek az 1984-es olimpiai játékokon.

L4. Az llAll és ''BlIkategóriás egyr:sületekben egységesen az első két évben az}.I\SZ EdzőBizottsága
által kidolgozott tematika szerint ketl dolgo2ni az edzőknok.
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A vÁLoGAToTT ÉS sPoRTKöRI MUNKÁ összHeNqJa

A sikeres felkészülés érdekében a váLogatott versenyzőket foglalkoztató egyesületekkel a legszoro-
sabb kapcsolatot kelt biztositani. Sportágunkban túLnyomó többségben ugyaoazok az edzők oktatják a ver-
senyzőket a vátogatott keretben_, miat az egyesületben. Ennek etőnyei mellett az a hátráaya, hogy az

egyesülebek legjobb edzőiket az összevont edzések idején nélk_ülözni kénytelenek. Meg kell jegyezni' hogy

egyesüLebeink az elmútt olimpiák alatt'a válogatott keret, telnátaz egyet'emes magyar sport érdekeit az

egyesiileti érdekek e[é helyezve, az edzőket a válogatott keret rendelkezésére bocsájtották.
YáLtozatLanuL az az elv, hogy a versenyzó< oktatása, nevelése, felkészítése elsősorban az egyesü-

letekben valósuljon meg, és éppen ezért az egyesületi edzéseknek az olimpiai felkésziilésben is nagyon

fontos szerep jut.
Az olimpiai fetkészüiés fotyamán, kivéve az edzőtábotozások idejét, heti öt egyesületi edzés mel-

lett'három központi keretedzés köíeiező. Az olimpiai fe[késziilési programot' ezen belü[ az éves felké-
szülési terveket a fegyvernemi edzők bevonásávaI a szövetségi kapitány készíti el és azt azMYSZ Elnök-
sége hagyja jóvá. E bervek aLapján készítik eL a szakosztáLyok a szakmai munkájuk alapját képező egyéni

edzésüerveket, meghatározva abban a szakosztályokra' iLletve a válogatoLt kerebekre kitüzött feladatokat.
Az egyéai edzéstervek szakmai eLbírál'.ását a fegyvernemi feletős edzők bevoqásával a szövetségi

kapitány végzí, E rend egyérbelműen meghatározza és biztosítja a felkészülési rendet, egyben biztosítja
az ggyesületi és a váLogatott keretmunka viszonyát is.- A ször'etségi kapitány szakmailag iiányítja egyszemélyi felelősként a fe[készü[ést, morális igénye-
ket támaszt az oiimpiai keret tagjaival szembeo, edzőtáborozásokon, közös edzéseken együtt van az olim-
piai keret tagjaival és ellenőrzése alatl tartja a klubokban végzett munkát. ELlenőrzi a kötelező versenye-
ken va[ó indutást és szereplést.

Közvetlen segítői a kijetött fegyvernemi' edzők, akiknek alapvető feladahrk saját fegyvernemiik vá-
Logatott keretmunkájának összefogása, segítségnyújtás a szövetségi kapitánynak.

- A sportköri edzők a váIogatott keret versenyzőÍnek felkészítését uégzík. Az egyesületi munka és

a központi keretmuáka összhangja alapján a szövetségi kapitány és a spbrtköri edzők együttmiiködése

biztosítja felkészülés tervszerü, folyamatos tebonyolítását.
A sportorvos feladata a válogatdtt keret sportorvosi fetiigyeteb, bebegségek, sérülések esetén a

megfelelő intézkedések megtétele. Állandó kapcsolatot tart a szövetségi kapitánnyal.
A gyúró szakmai munkáját a szöveLségi kapitány irányítása aLattvégzi, A fegyvermesber az edzé-

sek technikai feltéte[einek biztosítását végzi., felacata a fegyverek etőkészítése, ;avítása, karbantarLása.
A válogatottakkal a közös edzéseken az egyesületi edzőjiik foglalkozik, ennek következtében a szö-

vetségi kapitány a közös edzéseken is a legszorosabban együttmüködik a sportköri edzőkke[.

Tekintve, hogy a vívás oktatását a vívó tudásán kivül az egyénisége is nagymértékben meghatátoz-

za, ebbőL..logikusan következik, hogy két beljesen azonos felfogásban, tempóban és ritmusban oktató edző

gyakorlatitag nem létezik. Nagyon fonLos, hogy a fentiek |udomásulvéle[e mellett alakuljon ki a kapcsolat

a szövetségi kapitány és a váLogatott keret edzőíkizött. Az összhang a munka mennyiségére, minőségé-

re, éS neve[ési kérdésekre irányuL.
A szövetségi kapitány a keretedzéseken, az edzótáhorozásokon köz[i észrevételeit a közös feLké-

szítésbe bévont eozőklel. Á szövetségi kapÍtány az egyes felkészülési időszakok végén kötetes értékel'ő
jelentést adní az Mvsz Etnökségének a végzett munkáról, eredményekről, hiányosságokról.

A z egyestiletek a kontingensi kiutazásokat a Szövetség engedélyéve L szewezhetik. Általában feb-

ruár-április között kerülnek tebonyolításra a BEK versenysorozatai, minden fegyvernemben. Itt egyéni

versenyeket is rendeznek, eze"k a versenyek jelentik tehát a Legrangosabb fegyvernemi versenyeket az

adott évben, ezek'a versenyek beépülnek a felkészülési berveinkbe" Alapvetően meg kell áltapítani, hogy

az eredmény, Í[letve a siker közös. Az egyesütet-vezetése, edzői folyamatos segitséget kell, hogy nyújt-

sanak a versenyző[ erkölcsi követelményeinek betartásához, az egyesületi munka elvégzéséhez, a ver-
senye zte tés he z és'a z eLLenőr zés f olya ma bos végre ha j tás ához .

A szövetségfeladata, hogya legoptimálisabbegyesületiedzésifettébelekbiztositásáhoztőLe telhe-
tően minden segítségeL megadjon.

e r'n LKÉ s zÍrő ivruNKe B r,r'B Nőn zÉ sr n gNoszpnp

Az olimpiai felkésziilés ellbnőrzési rendszere két részre osztható:

- egyrészt a fő telt<észülési átlomások, vitágbajnokságok értékelése, az abból szetezhető tapaszta[atok
levonása 

'- másrészt az éves fetkészülésÍ munka ellenőrzése.
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A világbajnokságon való szereptésrőt a szövetségi kapitány jelentése alapján az Elnökség fogla'l'
áLtást. Az Elnökség az elnök és a Íőtitkár előterjesztésére érüékeli a szövetségi kapitány munkáját is.

Á váLogatott kerebek, iLletve kerettagok egyesiileti munkájának ellenőrzése a következő:
- a válogatott keretek edzéseinek ellenőrzését feladatának megfeletően a válogalott keretek kapitánya

látja el. Ezen felül az elnök és f.őtitk*r időszakosan végez ellenőrzéseket,
- a válogatott kerettagok egyesületi munkájának etlenőrzését a kapitány és a fegyvernemi edzők végzik.

Az elleoőrzés céLja az egyéní edzéstervekben lefektebett munkaprogram ellenőrzése. Az egyesületi
munka ellenőrzése sokréti.ibb, nehezebb feladat. Az MVSZ Elnöksége kidolgozta tervezetét a budapesti
vívó szakosztályokban folyó munka ellenőrzésére.

A üervezet az MYSZ követelményrendszerét vette_alapul. Az ellenőrzés nem számonkérés jeltegíí,
hanem elsősorban a segitségnyújtast szolgáLja. Ha sikerül hatékooyabb szakosztályi modetleket, szerke-
zebeket inbenzivebb edzésmunkát kialakitani, egészen biztos, hogy, ennek a hatása az eredményességben
is meg fog mutatkoznL. A teryezettelLenőtzés egyrészt évenkéob lefolytatott írásos adatgyűjtésen, más-
részt rendszeres személyes gyakorlati ellenőrzésen alapul. Az Ltt kapotü adatok és tapasztalatok össze-
vethetők az évi egyesületek közötti pontverseny eredményeivel s egyik téayezőiét atkothatják a jövőben a

szakosztályok beszámottatásának is. A szakosztályok kijelölt ellenőreit az adott szakosztály beszámol-
tatásakor fel kellkérni, hofy összegezze tapasztalatait, mutassa be az írásos felmérés és a személyes
ellenőrzés egyezéseit, illetve kütönbségeit. Az ő felelőssége, hory (a szakosztály tisztségviselői mettett)
számot adjon az egyesületben folyó munka szervezettségérőL, rendszerrességérőL - üermészetesen nem a

teljesség igényével.
Az ellenőri' megbízás olimpiai cilusra szó[, egy-ery eltenőr négj' éven keresztiil kísérheüi figye-

lemmel egy-egy szakosztály munkáját.
1981-]-984. ellenőrei: Újpesti Dózsa SE, Bp. Honvéd SE: Kovács Tamás, Vasas SC: dr. KamutÍ

J"oő,ffiyTibor,BVSC:KovácsImre,oSC:SchmittPál,BSE:KulcsárGyőző,
Csepel SC: dr. Bakonyi Péter, Vidék: Rabe Gusztáv és Szentistvány József.

. 
Ix. SZAKEMBEBEK rovÁBBKÉPZÉsÉNEK KÉRDÉSE

' A folyamatos továbbképzés az OTSH etőírásai szerint a TFTI iráayításával folyik. A továbbképzés
másik módja az edzők országok közötti tapasztalatcseréje. Jelenleg a szocialista országok között rend-
szeres a tapasztalatcsere, csakúgy, mint a Francia Vívó Szijvetséggel is a közös edzőtáborozások (tőr
edzők Párizsban, kard edzők Budapesben).

A tapasztalatok kiértékelése folyamatosan történik. A mesberképzés, tov{bbképzés érdekében az
a tábbi tenniva Lók láíszanak célszerüneh
1. TF mesterképzőn folyó szakmai munka pontos megismerése.
2. EdzőBizottság segitő szerepénbk kiaLakÍtása a TF oktatásban.
3. A Szövetség eLLenőrző szerepének kialakitása a TF beiskolázásánál és elhelyezkedésnét.
4. Nagy mesteregyéniségek bekapcsolása a TF oktatásba (nem főfoglalkozásban).
5. A TF-en tanuló nappali hatlgatók szátr;rráta gyakorlati munkára való lehetőség biztosítása (válogatott

kerebek, egyesületek).
6. A nappaIi vívőképző három évenkénti beindítása.
7 , LeveLező képzés a szakszövetséggel egyeztetett Ígény szerinti beindítása.

Áz 1981/82. évi ÍeLkészülési program

TÍszta felkészülési időszak:

Időtartama: 1981. x. ?-x. 31. (8 hét)

J'izikai_a tagz ag

Időtartama: 1981. x.7-X,7. (4hét,
Fetadata: - általános erőnlét megszerzése,

- fizikai eLőkészítés az egész évi nagyterhelésű munkára,
- akarati tuLajdonságok fejlesztése.
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Je[[ege: - hosszútávú egyenletes iramu futómunka,
- inbe rva l futómunka (gy orsa s ági-át lóképe sség)'
- erőfejlesztés (szerrel-szer nélkül),
- robbanékonYsáB, ruganyosság fejlesztés,
- vívó lábmunka,
- játék.

Szakaszai: 1981. D(. 7-12. Egyesiilet' heti 3 edzés.
1981. D(. 14:19. Összevont budapesti közös edzés, 6 alkalom.
Fe le[ős: fegyvernemi ve zet'&dző
1981 .- D<. 21-x. 3. Központi edzőtábor, Tátra 

'vagy 
más magaslat.

Fe le lős: fegyveíire m L v e zetőed ző és sz öve tségi LapÍtány .

- szg$gqt_Algp2as:

Időtartama: 1981. x. 5-xI. 7. (5 hét)'
Feladata: - a fizikai aLapozással megszerzett képességek adaptál'ása a vÍvó mozgásba,

- atapvető technikai elemek átismétLése, csiszolása, .'

- új technikai eLemek elsajátítása,
- speqiális vívó állóképesség megszerzése.

Jellege: -vívólábmunka (hosszantaÍtó-interval),
_ iskolázás,
- konvencionális gyakorlatok, falazás,
- irányított szabad vívás,
- tak|ikaÍ elemek gyakorlása

Szakaszai: 198].. x. 5-1?. Sportegyesiiteti münka, heti 4 edzés.
Fe [e tős: fegyve r'ne mi fe [e tíx+ edzők

1981. x. 19-xI. ?. Szakmai edzőtábor Tatán
Felelős: Szövetségi kapitány.

Megjegyzés: azökon a heteken, amikor nincs edzőtábor, minden héten 1alkalommaI összevont kö-

"os 
vívóeo"cs cs 2 aLkalommaI fizíkaiedzés, Ezek lebonyotításárót a fegyvernemi felelős edtzők gondos-

kodnak.
A tiszta fel'készülési időszakban a fegyvernemi felelős edzők javaslatai atapján fÍgyelembe kell ven-

nL az eLtérő életkort, tudást és szociáLis körülményekot. A differenciáltságnak mÍnd az eLvégzeLt edzések
számában, mind pedig azok terjedelmében érvényesülni ketl.

A közös edzőtáborokon való részvétel kötelező.

leeyes f"tkészii'ési

Időtartama: 1981. xI. 9-1982. I. 30. (12 hét)
FeladaLa: _ a tiszta fetkészütési időszak alatt tanult bechnikai és taktikai e[emek automatizálása, ha-

zaí elLeaőrző és kisebb jelentőségü nemzetközi versenyeken tőrténő kÍpróbátása,
- a fizikai edzések megtartásávaL az áLtal'ános erőnlét fenntartása,
- speciál'is - idegi, fizikai, vivó szakmai - állóképesség átlandósítása,
- versenyforma kialakítása,

fetkészütés a következő évi nemzetközi v-ersenynaptát áLtat előírt vitágkupa versenyekre.
Jetlege: - idegi regenerálódás,

iskolavívás. A tanult technikai elemek mellett, további bechnikai repertoár bővítés,
- módszeres asszózás, a taktikai fetadatok megoldására kezdeményezett Q perc, méter

stb. . ),
- a kiegészÍtő mozgásnak a megszetzelL átlóképesség szinten tartását kell szolgálnÍ (in!er-

va ll tartás, robbanékony ság, ruganyosság fejles ztése, lazító gyakorlatok' játék).
Szakaszai: 1981. xI. 9-27. Egyesületi munka, heti egy szakmai, kettő táborba összevont edzéssel.

Felelős: fegyvernemi fete!ős edző.
1981. xI.30'-xII.19. női tőr, párbajtőr

Egyesületi munka az eLőz'ő beosztás szerint
f.érf.i tőr, kard edzőtáboi Tatán. Ezt a megkülönböztetést a verseny-
naptár adta időpontok indokolják.

Felelős fegyvernemi fele[ős edző és szövetségi kapitány.
1981. xtr. 2L-L982.I. 2. teljes pihenő.

8
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]"982. I. 4-23. nőL tőr, párbajtőr edzőtábor Tatán, férfi tőr, kard egyesületi munka.
. Felelős: fegyvernemi fetelős edzők és szövetségi kapitány.' 1-982. I. 25-30. egyesiileti munka.

Versenyek: xII. 5- 6. ''Tokaj Expressrr párbajtőr l|At| kategóriás verseny
xII. 16-19. országos felnőtt osB

I. 9, 10. kard 1 , és 2. ell,enőtző verseny
, I. 23, 24, férfi tőr 1. és 2. eLleaőrző verseny

I. 23, 24, kardrrMoszkva Kupa'l
I. 23, 24, aői t6r ttBukarest Bajnokság''
I. 30, 31 . női tőr, Lipcse

f.érÍi tőt ''Marüini KupatI Párizs,
pátbajLőr 1. és 2. e|Lenőrző verseny.

Megjegyzési-l982-ben a versenyprogram módosul, mégpedÍg úgy, hogy az otsz1gos csapatbajnok-
ságokat az L982. karácsonyát megeLőző héten mind a négy fegyvernemben lebonyolítjuk. Szakmai feladat
tehát versenyzőinket etre az időpontra formábahozni.

Versenyidőszak:

Időtartama: 1982. tr. l-v. L0.
Feladata: - a felkészülési időszak a[att tanulü technÍkai, taktikai elemek versenyszerü alkalmazása,

automa tiz álása,
- az ellenfelek harcmodorának tanulmány,ozásán keresztül új bechnikai eiemek beépítése,
- versenyforma tartása,
- fizikai edzések megtartásával' az áLtalános és speciális erőnlét megtartása, konzerválása,
- a versonyek utáni technikai szétesés - utazások, hosszabb ideig tartó edzés kiesések -

rendezése' :

- nemzetközÍ versenyrutin szerzése, L
megfe le [ő idegi átlapot biztositása.

Je[[ege: - iskoLavívás - cétirányosan' egyes üechnikai elemek fokozottabb gyakorlása (elLenfélre
adapt'álva),

- asszózás, irányított módon, taktikai feladatok megoldása,
- nagyterhelésűversenysorozat, külfötdi és hazai versenyeken való részv.élel,

a kiegészítő munka a megszerzett erőnlét szÍnüen tartását keLl, hogy szolgálja. Futások
- intervall - ruganyosság - robbanékonyság - izmok Lazítása - játék. Pszichikai kikap-
csolódás,

- fegyvernemenként ?-10 nap íetjes pihenő.
Menebe: - a nemzetközi és hazai versenynaptárhoz alkalmazkodva az edzések súlypontilag az egye-

sületekben zajlanak, minimálisan heti négy alkalommal. Ezen edzéseket a Szövetség meg-
bizot|jai az egyéni edzéstervek alapján ellenőrzik,

- váLtozatlanul megtartjuk a heti egy vívó és két fizikai edzést összevontan.

A versenyidőszak közepén fegyvernemenként - ahogy a versenynaptár lehetővé beszi - kéthetes
szakmai edzőtábott tartunk. Ennek feladata a Versenyidőszak során szétesett technikai repertoár]'álva-
salásall, t'átfésüléser'. Szakmai, fizikai erőgyüjtés az év bátralévő nemzetközi versenyeire az Ífjúsági
vilfuba jnokságra.

Az edzőtíbort kb. ?-10 nap teljes pihenő eLőzL meg az idegrendszer - mely a sok verseny során
meglehetősen hílterheltté váLt - regenerálődását segíti elő.

A' versenynaptár ismeretének hiján pontos időpontot csak később tudunk adni.
Ebben az ídőszakbaa végzett mqnkáért az egyesületi vezetőedzők és a fegyvernemi feLelős adzők

fe [e lnek.
A személyre szabott versenyezbetési tervet egyes fegyvernemi felelős edzőkkel megbeszélve; a

szövetségi kapitány készíbi el. Ezt azorrban az éves munka, versenyeredmények, sérülés stb... alapján
a szövetségi kapitány módosíthatja. 

'
Felkésziilés a világbqjnokságra: Időtartama: 1982. v. 3_vtr. 4. (9 hét)

)
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Álta lános megá[lapítások:

Az eLmútt évek tapaszta[atai alapján az al'ábbi megátlapításolrat üehettük:
1. a májusban rendezett országos bajnokságok után - mivel'a vilfu-pajnokságok id'őpontja a versenynaptár

szerkesztésénél még nem ál[ rendelkezésre - nem vglt elegendő iaő.a felkészülésre,
2. a-VB-re tfuLénő 6-8 hetes, klzárőLag vivó munkábót áttó szakmai fetkészülés nem voll megfelelő,
3. versenyzőink nagy általánosságban az őszi felkészülési szakasz után csúcsformában versenyeztek

január, február hónapban. A szezon'második felére erős formahanyatlás volt tapasztalható.
' A teírt Lapaszta[atok alapján a VB-re lörténő rákészülést 3ól et keil választani az országos bajnok-

ságoktól és amennyire lehets@ge, az őszi felkészü[ési ciklushoz hasonló - röviciebb ídő aLattLezajLő -
muhkát keLl' végezni.

Szakaszaíz 1982. v. 9-ig bezárődőan 7-10 nap L,eljes pÍhenő. Fegyvernemenként a versenynaptárnak
megfe[elően. megfelelően.
1982. v. 10-15. el'őal'apozás' '- 

]

1982. V. L7-22. al'apozás (általános, s$ciátis),
Ezt a két tábort teheüőleg kütső edzőtáborban, a megszokottól eltérő kö-
rülmények között vagy magaslaton, vagy tengerparton !a*tjuk.'

1982. v. 24-29. Budapesti közös edzőtábor, szakmai alapozás.
1982. vI. 1-V[. 4. szakmai edzőtábor Tatáni ezea időszak aLatt a válogatott keret tagjai
.. számáta egy versenyen való részvétel' köteLező.
Fe le [ős: szövetségi kapitány.

o ur,*ou:**ágra történő rákészülés kezdeti időpontja a világbajnokság jetenleg még nem ismert
időpontja miatt a fenti formában csak tájékoztatő jeltegű. AtapeLvként azt tartjuk, ho5l a közvetlen ráké-
szülést, a világbajnokság kezdete előLt ny.olc héttet kezdjük el. l

Ezen időszak pontos tervezése és végrehajtása a VB-n elért eredmények döntő, megbatározó ténye-
zőie. Ezen időszak pontos programját 1982. V. J.O-ig a válogatási kérdésekkeI egyült az Edző Bizottság
és az NNSZ Elnöksége megtárgyatja.

EDZőTÁBoRoK

Időpont He [Yszin Fegyvernem Jellege Létszám

1981. D(. 21-X. 3.

1981. X. 19-XI. 7.
1981. XI. 3U-XII. 9.
t982. I. 4-I. 23,
1982. trI. 1-13.
1982. IiI. 22-IV. 3.
1982. IV.5-17.
1982. VI.

1982. VI.
1982. VII-V[.

1981. XI. 15.
1981. XiI. 19.

1981; XII. 20.

L982. I. 24.
1982. r.30-31.

rnagaslat 4
(Tátra)
Tata 4
Tata ffi tőr, kard
Tata női tőr, pbtőr
Tata pbtőr
Tata ffi-női tőr
Tata ka rd
Tátra v. 4
tengerpa rt
Tata ; 4

fizikai a.

szakmai a.
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
fizikai

szakmai

80 fő

8a Íő
40 fő
40 f.ő

25 f'ő
40 fő
25 fő
35 fő

80 fő

bIo
5fő

Los Angeles Közös edzőtábor az. otimpiai játékok időpontjában az aEre-
rikai válogatotta [. Fegyvernemenként 4-4 f.ő (feltéüe[es).

Ve rsenyezte|és:

Fegyvernemi bontásban idényenként az aLábbi versenyeken ke[l résztvenniink. Mivel a nemzetközi
versenynaptár még nem áll rendelkezésre' a versenyek időpontjai csak nozzávetőLegesek.

nőr rőn
1.
,

Európa-bajnokság t Foggia
I. tájékoztaüó verseny, köte-
Lező részvétel a kerettagoknak
ÍI:. tájékoztató verseny, kötele-
'ző tészvétel a kerettagoknak

_ Bukarest Bajriokság
Lipcsei nemzetktizi verseny

3fő

].Ú
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6. 1,982. I.6.

7. 1982. Í. 7.

8. 1982. Ir. 21.

III. tájékoztató versény, köüe-
Lező részvéteI a kerettagoknak
IIl . tájékoztató verseny, köbe-
Lező részvéte t a/ ke rettagoknak
Göppingeni nemzetköz i llAIl

kategóriás verseny
BEK, llÁlt kat. bajnok cs.
NK Budapest bajnokság,
köte lező részvéüe I
Minszki nemzetközi ||A|' kat.
Jeanty nemzetközÍ ||AlI kat.
Comoi nemzetközi llAll kat.
országos egyéni ba j nokság
Szocia lista országok versenye
Négy nemzet csapatversenye
Ramon Fonst
Világbajnoksag

Európa - bajnokság

.I. tájékoztató, köte[ező
részvéte I a kerettagoknak
I. tájékoztatő, köteLező
részvéteI a kerettagoknak
IÍÍ. tájékoztatő, köte Lez ő
részvéte I a kere_ttagoknak

' Martini Kupa, nemetk. l|A|Í' kat.
Marynant vérseny l|All kat.
Bukarest Bajnokság
Velence Kupa nemzetk. trAtt kat.
IY ' tájél<oztatő, kótnlező
részvétel a kerettagoknak
BEK, Rommel nemzetk. rrArr kat.
bajnok csapat

' Nemzetközi Buclapest Bajnokság'
köte telő részvétel
Potzdami nemzetközi verseny
Kijevi nemzeLközi v. l|All kat.
'ILöwell nemzetk. v. llA'' kat.
ors zágos egyéni baj nokság
Szocia lista országok versenye
GaudÍni Kupa csapatverseny
Ramon Fonst
Világbajnoksag

Európa -bajnokság
I. tájékoztató, köteLező
részvébel a kerettagoknak
II. tájékoztató, köte[ező
részvétel a kerettagoknak
Moszkva Kupa nemzetk. 'rAtrkat.
BEK, Hungária Kupa
köte [e z ő rés zv éte l
iVlinszki nemzetk. rrArr kat. v.
III. tájékoztatő, köteLező
részvébe l a kerettagoknak

9. 1982.
10. 1982.

rrr. 5-7.
III.28.

IV. 25.
v. 2.
v. 16.
vI. 1.
időpont
rdopont
időpont
vli.

xI. 15.
xII. 20.

L 23,

r. 24.

I.31.
II, L4.
IT.2L.
II. 28.
IIÍ. 7.

III. 14.

IV. 4.

IV. 18.
Iy . 25.
v. 2.
vÍ.2.
időpont
időpont
loopont
vu.

Torinó

Románia
Kuba
Nincs he tyszin

Foggia

Va rsó

Bonn

Kuba
Nincs he lyszin

Foggia

bio
5 f.ő

8fő
5Íő
3fő

bIo
5 f.ő
L f.ő

5tő

3 f'ő

11. 1982.
1,2. 1982.
13. L982.
14. 1982.
15. Nincs
16. Nincs
L'l . Nincs
18. 1982.

rÉnpI rőn
1. 1981.
2. 1981_ .

3. L982,

4, L982.

5. 1982.
6. 1982.
7. L982.
8. 1982.
9. 1982.

10. 1982.

11. L982.

L2. 1982.
13. 1982.
L4. 1982.
15. 1982.
16. Ninc s
L?. Nincs
18. Nincs
19. 1982.

i(ARq
1. L982.
2, 1982.

3. 1982.

bto

bÍo
8fő
8fő
5ro

btÓ
bto
1fő
5fő

3fő

8fő
8fő
3fő

4.
5.

6;
7.

1982.
'J-982.

L982.
1_982,

xI. 15.
I.9.

I. 10.

r. 24.
II. 6.

II, 2L.
IiI.6.

10 fő

10 fő

11
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8. 1-982. rrr. 7 .

9. 1982. III.14.
10. t982. rrr.28.
11. 1982. rv . 4.

12. 1982. V.,9.
13. L982. Vr. 4.
14. Nincs időpont
15. Nincs időpont
16. Nincs Ídőpont
L7 . 1982. VII.

pÁnBa.lrőn

1. 1961. XI. 15.
2. 1981. XII.5.

IY . tájékoztató, kötsLező
részvéLel a kerettagoknak
Hannoveri Nagydíj t'Atr kab.
Martini (upa trAtr ka!.
Ne mzetközi Budapes t Ba jnokság
köLeLező részvébe I a kerettagoknak
Marzi-Lrxardó nemzetk. ||Al' kat.
Országos egyéni ba j noks ág
Szocia lista országok versenye
Santelli Kupa
Ramon Fonst
Világba jnoksag

Burópa -bajnoks ág

Tokaj Express nemzetk. rrAtr kat.
kijteLező részvébel
I. tájékoztató, kötelező
részvétel a kerettagoknak
II. tájékoztató, kötelező
részvébe I a kerettagoknak
Mona I Kupa

Nemzetközi verseny
III. tájékoztatő, kÓteLező
részvébe l a keret|agoknak
IY . tájékoztatő, kőteLez,ő
részvéte I a kerettagoknak
országos egyéni ba jnokság
Szocia lista országok versenye
Ramon Fonst
Világbajnoksag

3. 1982. I. 30.

4'. 1982 . I. 31 .

5. ' LgB2. II. 14.
6. L982. rI . 23.
7, L9B2.III. 2T.
8. I9B2. ÍII.26.
9 . 1982 . rrr. 27 .

Ta[lini PalIos, 2 csapat
Cárroccio, nemzeLk. t|AIt kat. Lugáno
Négy nemzet verseny Tatabánya
Ne mzetközi Brrdape st Ba jnoks ág,
köte lező részvét'e l
Berni NagydÍj, nemzetk. lIA|' kat.
HEK, Heidenheim. bajnok csaPat

New York

Kuba
Nincs helyszin

Foggia

Pátizs

Innsbruck

5fő
bIo

8fő

bto
6 f.ő
L f.ő

bto

3Íő

5 f.ő
10 fő
blo
5tő

bÍo
5to
bÍo

10. 1982. ry, 4.
11. 1982. IV. 17.
L2. 1982. V. 1.
13. 1982. V. 8.

t4. 1982. V. 9.

15. 1982. VI. 3.
16. Nincs időpont
L7 . Ni'ncs !'dőpont
18. 1982. VII.

5 f.ő
Kuba L f.ő

r'l-incs helyszin 5 f'ő

Az el'őzőekben ismer|etett programból kiderül, hogy ebben a felkészülési periódusban nem berve-

zünk országos csapatbajnokságokab, Eztkésőbb, 1982. decemberében rendezzük, ami már az L982/83;

évi felkészülési programba tartozik.
' Abban az esetben, ha az éves felkészüiés során - annak is a VB-re történő rákészülés alkalmával

- igény jeletrLkezik versenyzés iránt, akkot az L982. júniu_sában megrendezésre kerülő nemzetközi Veszp-
rém Kupán történő induLást köt'el'ezővé kelI tenni.

Az I98L/82. évi felkészülési program az L982. júliusában megrendezésre kerü[ő vitágba jnoksfugal
'b9fe;eződik. Ezt követően a válogatott keret tagjai teLjes Pihenést kapnak.

3. Az 1982,/83. évi fe[készü[ési program

Az el'őző évi, 1981,/82. fe[készülési program anaLőgiájáta végezzika munkát. Csak egy lényeges

váLtozás [esz, nevezeL'esen, hogy 1982. ddcemberében - a karácsonyL mege|őző héten rendezzijk az

országos csapatbajnokságoka|. Az egyes felkészülési periódusok és azok tartalma lényegében nem

váttozik. Fő iránye1vünk az egyesiilebekben végzetL műhely-munka megvalósítása, közpoati irányítás
ós ellenőrzés nre[[ett.

Mivel azonb an az I98L/82. évi program kiséÍleti jeltegű, az ezefl időszak alatE szetzett lapaszta[a-
tokka I a fe [kés z ülé s i re rid s ze riinket finomíta ni f ogj uk.
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4. Az 1983,/84. évi felkészülési program

Az olimpiai évet megelőzőkét év tanulságait elemezve, esetleges korrekciókaL alkalmazva, az o[im-
piára történő felkészítésre külön részletes programot dolgozunk ki. Az alapkoncepció l'ényeges vál-
tozását nem bervezzik, a felkészülési szisztéma alapvető részeit változatlanut hagyjuk.

A munka fokozottabb központositása és az egyénte szabott módszerek fokozottabb alkal'rynzása azon-
ban esetleg szükségessé tehet bizonyos módositásokaL.

Versenyeztetés tekintetében a korábbi évek viszonylagos differenciáltságához képest minden váloga-
tott kereltag sz'ámára - csapatba kerülésre esélyes versenyzők - egyenlő feltéteLeket kívánunk biz-
tosí!a ni.

GY}ZI{I_ DE CSAK BECSÜrnrESrN
Interjú Székety ZoLtárt párbajtőr világba jnokunkkaI

Be ke[l' vallanom, némi szorongással készü[-
tem erre a beszélgetésre, mert két évtizedes szer-
kesztői gyakor[aLomban sor került ugyan szép
számmaL inLerjúkra is - de megmondorn őszínténl
vi[ágbajnok egy se volL köztük...

Az Újpesti Dőzsa vívótermében olthonos han*
gulat fogadott'reggel Íé[ 9-kor. A párbajlőrözők
javában dolgoztak, irárom edző iskoLázott veltik,
és a szurópárnák sem buslakodtak egyedül. A te-
rem másik részében a kardozók a legnépszeríbb
lábmunkávaI kezdték a napot. . .fociztak.

Belecseppenve ebbe a jó légkörbe (va[ahogy a

tégkör az, amít az ember rögtön megérez, amitől
jól vagy rosszu[ érzí magát va[ahol - nos' én rög-
tön jól éreztem magamaL.. . ) sok időm nem volt a

gondolatok rendezésére, l.évén hogy Székely ZoLt'án
rendkívül pteci,z ember - nemcsak a páston - a

megbeszélt időben pÉrcnyi pontossággal megje[ent,
és azonnaI megkezdhetbük a beszélgetést - in me-
dias res, ahogy azt mondani szokás.'

Mindenek előtt tárgyitagosan le kelL szőgez-
nem: világbajnokunk nagyon kellemes interjúalany:
nem jár a fellegek közt, olymposzi magasságok-
ban, de kifejezetten egyéniség, mindenről rneg van
a konkrét, határozatt nézete és véleménye, abszo-
lut nyí[t és őszinte, nyoma sincs benne nagyképű*

kisebbek...márminL klasszisban,,, ), közvetlen
és természetes' és kütön ki kel'l hangsúlyoznom
azt a megnyerő emberséget és baráti jóindu[atot,
amivel - a hosszanLartó olaszországí utazás után
alig 18 őtával!!) ezt a Íárasztő, két és fél órás
interjút vál[alta, mindvégig váLtozatLan türelem-
mel, jókedvííen és készségesen.

Igazságos dolog, hogy ezt elmondjam, mert
ha ez az interjú csak kicsit is sikerült, ez három^
negyed részben az ő érdeme - a maradék negyed-
részen ketten osztozkodunk edzőjével', MARToN
ISTVÁNNAL.

Rutin kérdésekkel kezdjük, a személyi adalok-
ka [:

Székeiy ZoLLán 1, 88 m magás' 60 kg a testsll-
Lya' jobbkezes, előadó azú. Dőzsában és család-
apa (ifjabb Székely , az utánpőtlás, most 3 és fél
éves, Rolandnak hívják és mindenki tanusága sze-'
rint máris nagyon jőL érzí magát a vívóteremben
- aligha vé[et[en, jogos az optimizmus,. ha 'lalma
nem esik messze a f.áJátőL]| jeligével bíztatő ígéret-
nek vesszíik. . )

Utána dióhé j ba n végignéz z ük sporLpály a futás át:
világbajnokunk a sportot - egyelőre még kis betű-
ve[ - 8 éves korában kezdte, 196O-ban a BVSC-ben,
ahoI is versenyszerűen úszott 6 éven kereszLül, jó
eredményekket. Érdekl ődése ezután már szélesebb-
körüvé válik, felfedezi a világot és benne egy olyan
sporlágat, ahol az úszás is megmarad, de mel[et*
te még más izgaImas számok is vannak, ami egy
serdülő gyereknek mál'eleve élmény, amellett
megnövekedett sze[lemi és fizikai energiapotenci_
áljának a kialakutóban lévő fiataL szervezet számá-
ra sziklaszilárd sokoldalu fizikai alapot teremt,
arányosan, atléLikusan, harmónikusan Í'ejlett test-
alkalot' és nern utolsó sorban - sajnos, el.ég hiány-
cikk utánpótlásunkná[! - rendkivüt stabiI fizikai és
psychés állóképességet a Lakit kL az öttllsázást,
(1966. Újpesti Dózsa. )

Itt újabb 6 esztendő után, már a junior váloga-
bott szinben, 20 éves korában dönt végérvényesen
a iegjobban megszeretet_t sportág, a vívás mellett.
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Mestereiről kérdezve, már sorolja is a neve-
ket, mondván: t'Jó edzőím voltak, mindenkilől ta-
nultam valami jót. KovÁcs ENDRE az öttusázás-
ban, akinél a vívás 1lábé'céjéLll sajátítja el, majd
soMoDI LAJos mesteredző, aki már a technikát
csiszolgatja nála.''Tulajdonképpen kettőjüktőt ta-
nultam meg a_ vívás alapjait.'' Később DR. VÁBY
ATIIlÁ, végülis - mintegy 2'és fé[ éve - Marton
István, akiről a tanítvány férfiasan tar|ózkodó sze:
rebe|ével |ömören csak annyit mond: ''Jó az össz-
hang köztiink.'l S ha ezt összevetjük az utolsÓ évek
eredményeivél, ez köteteknél többet beszél nem-
csak kettő;tik ideálisan bensőséges viszonyáróL,
hanern a fiatal edző munkájáról is - s aki látta
már őL edzéseken, az nem fog rajta csodálkozni,
hogy a legfontosabb, a jövőnket jelentő junior vá-
toga tott ke rette l va Ló f ogla lkozást az ídős Mester-
re[, VAS$ INBÉVEL együLt Marton Istvánra bizt:ák.

. 'Mik eddÍgi legjobb eredményei? - L972. Juni-
or egyéni magyar bajnok, 1973r (még junior kor-
ban) felnőtt egyérri bronzérem. 1978-1979. egyéni
magyar ba jnok. \

Itt közb_evagok a kérdéssel, hogy a két időpont
KözLi szakász beérési időnek bekinthető-e' erre
Marton I. válaszo[:

- 'tEgyrészt feltét'Lenül így is feLfogha|ó, de
ez menedzselési kérdés is. Akkoriban még mások
voltak a "befutott emberekrr, Zolit kevesebbet utaz-
taLták, tehát nagy eredmények elérésére. lehetősé-
ge is kevesebb vo[t. De beérési folyamatról is be-
szélhetünk; és ez nagyon hasznos volt a számára.
S a Legutóbbi eredményekl Több t'Atl kategóriás
versenyen döntős helyezés, 1980. Tokaj Expressz
II. hely, 1981. Berni Nagydíj I' hely, 1981. Világ
Kupa I. hely és 1981 . C[ermont-Ferrand vilfubaj-
nokság I. hely - 15 év őta az első magyar arany-
érmes párbajtőrben l

- Ezután kezdődhet végre a tutajdonképpeni
igazi in|erjú, peregnek a kérdések és a váLaszok:

- Mennyil edz?
-.Ezt te jobban tudod, mond inkább te, hárítja

át a kérdést' edzőjére, aki már sorolja is:
- Hetenként 10 edzés van, 7 egyesületi és 3

közponLi, ezekbőt 2 a kiegészítő $utás, gimnaszti-
ka, uszoda)

- Mennyi ez naponta?
. - Napi átlagnak 4 és fé[-5 órát lehet számita-

ni. Minden nap I/2 9-kor kezdünk, 11-ig, bemele-
gítés, tábmuirka, szúrópárna, irányított asszőzás
és déletőtt a legtöbb az iskol'ázás is. Ennek az ide-
je persze az ídőszakoktó[ függ, átlagban 45 perc-
től 70 percig terjedő ideig. ..de háromnegyed órá-
nál ritkán kevésebb, inkább több...

- Etégedett-e a tanílványávaL?
Ez tulajdonképpen nem is reális kérdés,

mert ha nem a megfelelő módon végezne mindent,
atigha érne eI ilyen eredményeket,, mégis válaszol:

T4

- Tökéle|,esen elégedett vagyok vele - és ezt
nem azért mondom, mert leírják, haném mert--
csakugyan így van - nagyon jó partner - ha megbe-
széljük, mi a feladat, maradéktatanul'végrehajtja.

Újra Székety ZoLtándoz: '
- Mi a véleménye az ellenfetekről?
- A hazaí mezőny is nagyon tömör, ez jő -

de kicsit hiányolom az utánpóttást.
- És a nemzetközi mezőny?
- Az rendkívül erős, ez már a fegyvernem sa-

játosságábó[ is adódik, nálunk nincsenek konvek-
ciók - aki gyújtja a Lámpál, az adja a tust. Más-
részL viszont nemcsak a ''nagyoktó|l kell félni,
egy gyengébb vívónak Ís lehet jó napja.

- Még konkrétabban, mi a személyes vélemé-
oye az eLlenfeleirőL?

- Ha az ember fe[ál[ a pástra, az ellenfelet
meg keI verni, de ugyanakkor valahol az e[[enfe-
lemet is bará|omnak, Í'egyvertársamnak tekintem,
ő is azért. dolgozik, hogy nyerjen, én is. Ez ná-
lunk egy sajátságos dolog, valamiféle bensőséges
hangulat az, amikor két vivó fetáll egymással
szemben és üdvözlik egymást - ez azL is kífejezi,
hogy ellenfél - de nem ellenségI Ez a sport, és
f.őLeg a mi kütön kis világunk' ahol egyszerre le.
het valaki barát és e[lenfét. ..egy időben - de
azétt persze inkább csak asszó után - teszL \ozzá
m os oly ogva

- Ez mindenkire vonatkozik?
- Nagyjábót mindenkire
- Akkor hadd kérdezzem másképpen: ki a leg-

szimpatikusabb, kiveL vív a legszivesebben - és
kiveL legkevésbé szivesen?

Ú;bót mosolyog: - Az a Legszimpatikusabb,
akit mindig legyőzök, és az nem tetsaik, akitől
kikapok.. ' ma már egyre kevesebb van, akí nem
tetszik. . .

- Konkrétan' ki ez pétdául?
- JacobssonnaI nem szivesen vívtam' nem fe:

küdt a stílusa.
- Kif tart a tegnagyobb egyéniségeknek jetenteg?

Gondolkodás nélkül vágja rá - Ribqud-t és
Pusch-t.

- Beszéljen kicsit róLuk
- A Pusch-al most elég jó az arányunk, Bern-

ben, a VB-n és az EB-n is sikerült |egyőznöm,
de mindig nagyon éles csatákat vívunk, különben
nagyon sportszerű.

- És Riboud?
- ő t iltoo kérdés, legelőször is már fízikai

adottságokkal is nagyon jól megátdobt, de meg ve-
[e szemben még nem olyan jó a mérlegem' nagyon
nagy vívónak tartom.

Itt Marton I. közbeszó[: - Sokkal jobb vívó,
mint Zoli, bechnikai felkészültség, fizikaÍ alkat
szempontjából is - há[a isbennek, a versenyzésé-
ben viszont vannak hibák.. különben még 10 évig
senki nem tudná megverni...
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Székely magyarázza tovább: - Nem dolgozza
ki etéggé az akciókat, ki lehet zökkenteni a ritmus-
ból, könnyen fe[ lehet ldegesíbeni. Szóval, nern
olyan jó versenyző, mint amilyen nagy vívó - vív-
ní, azt nagyon tud, nagy ellenfél l

Ismét Marton: - Abszolut sportszeríí - mint a

franciák áLtaLában. Korrektek, sporLszerííek -
nem lehet tudni, hogy ez neve[ési kérdés, vagy
mát a jellemükből fakad, vagy mind a kettő - de
tény, bogy jó és becsülnÍ va[ó ellenfelek.

- És a többiek?
- Tutajdonképpen ők ketten a, legnagyobbak,

de 20-25 mást is feI lehetne sorolni, akiktől tar-
tani ke[l, e[sősorban a szovjet vívókat. trégjobban
tetszik Karagjan, jó fej és nagyon korrekt, azt,án
Dunajev és Mozsajev is jó vívók.

- Még mindig az ellenfelekrőL: reáLisnak tart-
ja-e a vivókörökben általáncsan közismert llmu-
musl| fogalmat - francia barátaink ''komplexum'-
nak'| neve.zik, vagyis hogy egy vívónak mindig van
egy-'két ellenfele, akik ellen soha nem képes győz-
ni? I

- Ná[am ilyen nem létezik. Persze ez a kér-
dés összeLett doIog: egyik oldalon vannak o["van el-
lenfelek, akik ellen csak keservesen küzdve lehet
győzai, nem is mindig - de másik oldalon az em-
ber önbecsülésének lekicsinylése, ha valakiben ez
kiaLakul, hogy ttez a mumusom" - ez bizonyos faj-
ta vereség önmagunkkal szemben. Én azt vallom,
hogy az embernek e lőször őnmagáL ke [l legyőzni
- ezt a fételmet önmagában, ezt az elfoguLt'ságot -
hogy tiszta fejjel tudjott odaállni a pástra ... az pe-
dig asszónként dő[ el mindig, ho$l ki győz. ,,akár
győzöLL ezzeL az eltenféltel szemben eLőzőLeg, akár
veszteLt, azL eLőre Ludni nem tehet - úgy t<etL teL-
menni a pástra mindig, hogy győzni akarokI * Per-
sze ettől még LeheL veszíteni is, Lörvényszeríí,
hogy vaLahol veszíteni is kel[, nem Lehet mindig
győzní - de nem azétL, mert ez a ''mumus'', ha-
nem mert ilyen a sport.

- Mi a véleménye a mai vívásróL?
- SokkaI dinamikusabb, atiétikusabb iett a ví-

vás ma, kiegyentítettebb a nemzetközí rnezőny,
mint aze'tőLt _ ezt globálisan értem, nemcsak pár-
bajtőrben - viszont tény, hogy ez az erőszakosabb
stílus sokszor már a bechnika rovására nregy, ke-
vesebb a szép vívás, és ez kár.

- -Köze[ebbről?

- Mindenek el'őtt a ]_0 tusra való vívás már
komoly fizikai erőnlétet ís kíván a versehyzőktől,
jobban kell koncentrálni is, merl a direkt tábl'án
már csak nagyon keveseL szabad hibázni, és per*
sze a versen!zéshez kelI bizonyos taktika is. Nagy-
verseny€n döntő tényező a megfel'ető ideg- és LeL-
kiáltapot l

Mar|on L hozzáte-szí:
- A mai vívásban egyre több a pszichológiai

fegyver, amit a versenyzők egymás elien felhasz-

nálnak_, hogy ugy mondjam, mindent bedobnak.
Az utóbbi 10-15 esztendőben megjelent a pszichi-
kai bempó - valamiveL kizökkenteni az ellenfél fi-
gyelmét a koncenlrálásban és akkor meglepni...
hogy ez sportszerű-e' vagy sem, arróL persze
lehetne vitatkozni, de ez a jelenség - egyre gyak*
rabban - kétségbelenül megjelent a páston.

Újra Székelyhez:
- Mi a véieménye a doppingszerekről?
- EgyérLelmííen ellenzem, szerintem nagyon

helyes, hogy tiltják és ellenőrzÍk. Eltenzek min:
den és mindenfajta doppingszert, mert va[aho[
mindig ártalmasak később az egészségre, de meg
megváltoztatják a reális eredményeket, befolyá-
solják - itt már nem is az egyik versenyző küzd
a másik versenyzővel, hanem két - esetleg két
fajta - doppingszer küzd egymással. Va[ahol az
is irreális és erkölcsbe[en, ha valakÍ mindig győz-
ni akar, vég|il is a sport - az maga a sport, a já-
ték, amiben az a szép, hogy nem lehet mindig
nyerni, veszteni is kelL, így igazt a jábék, és a
legszebb benne tulajdonképpen a küzdelem.

Marlon I.: - Nem szabad hogy a sport, a Lest,-
edzés és a kultúra ötvözetéből szátmaző nemes
vetélkedés a kenyérkeresés szÍntjére zuhanjon
vissza.

- Mi a véleménye a sportszerűtlen magatar-
tásró[ áLta|'ában, és konkrétan pl. a rendetlen,
szakadt, piszkos szerelésről - már verseny, i[[.
edzés eLőtt! - amit sajnos nem egyszer láthatunk?

- A vívót nemcsak a páston ítélik meg, és
nemcsak abból, hogy jó[ vív-e vagy gyengén, a
vívónak ez a hivatása, akárcsak a munkásnak a

munka a gyárban, és ahogy a munkás vigyáz és
rendbenta rtj a a munka ruháj át és munkae s zközét,
ugyanúgy kell a vívónak is a szerelést és a fegy-
vert rendbentartani. A versenyzőt nemcsak olyan
módon mérik le, hogy nyert 10:2-re, akkor ez
egy kifogásia[an jó ember...

Marton I. feje.zi be a gondolat'ot. ". _ a vívőt
megítélit< abbóL is, hogyan néz ki, milyen a sze-
mélyes viszony'a a rendhez és a tisztas'ághoz, mi-
lyen liszbeletet' ad meg az ellenfélnek, a környe-
zetnek és a sportágnak egyaránt, amikor és aho-
gyan fe[á[[ a pástra, és ahogyan oLt viseLkedik.

Itt újbót Szék_ely veszi át a szőt:
- A vívó, az mindig vívó, a páSton' az edzé-

sen és a magánéle|ben is, bármilyen szemponlról
is legyen sző - a r'ivó teljes élete példamutató kell
hogy legyen; egyformán kelL hogy megállja a he-
lyét a páston' az egyesü[etben, az edzéseken, 9d-
zőtáborokban, külföldön vagy otthon, a hivatásban,
a családban, a gyereknevelésben - ez nekem mind
természetes és magátó[ értetődő dolog, s a be[ső
rendezettség és harmÓnia nrel'lett - aminek e[ső
és legfon|osabb kritériuma szerintenr a család, a

kiegyensúlyozoLt éLet, ami a sportoló legnagyobb
tá:n:.asza mindenkor - fontosnak tartcim a külső
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rendezéttséget is: kifogástalan tisz|a szerelést a
vívásban - és ugyanilyen ''civil'' megjeLenést is,
hiszen egy vívó civilben is vívó marad... ez| min-
denki tudja rőLa, egész sportágunkat éri dicséret,
vagy eLmarasztalás egy-egy vívó magatartása,
megje[enése révén.

A klubhííségről val'ő aézeLét felesleges volna
megkérdeznem: 15 eszlendeje viseli ön|udatosan
és becsülettel az ÚjpestL Dőzsa színeit. Megkér-
dezem viszont: Mi a véleménye a hazafías étzés
je tentőségérőt ?

- A VB-n. megkérdezték tő[em, hogy mit érez-
tem a dobogón mikor a magyar himnusz szólt. Er-
rőt Feleki írt nagyon szépen a Képes SporLban,
va[ahol nagyon eltalálta a dolgot, én nem |udom
ilyen szépen kifejezni, de örülök neki hogy ez a

kérdés felmerült, mert na$lon fontosnak tartom,
Az emberben van egy'ilyen érzés ott belül, érzi a
nemzeti szineket, és ezt magávaI viszi a pástra
is. Ennek a tudatnak az erőssége, aktivitása, in-
te nzÍtása nemcsa k e gy éne nként, ha ne m népe nként
is változik - gondoIok itt a temperamentumra is -
szerintem egy nemzetet erről is meg tehet ítélni.
Egy versenyző t<tittotoon l.i. sose áll egymagában
a páston, haaem s2emélyével képviseli azt az or-
szágoL, melynek szineiben versenyez. A hazafips
érzés pozitiv dolog, nehéz küzdelmekben segit,
rengeleg erőt ad az embernek!

- S egyátta[án, ha kütföldi versenyrő[ beszé-
lünk, hol érczte magát a legjobban?

- Ez nem egyértelmíí kérdés, ezt külön ke[l
váLasztant. T.i. ha !ét nincserí, akkor úgyszólván
|'privát'' érzi jől' magát az ember, 'í9r ot. nagyon
jól éreztiik magunkat olaszországban egy bemuta-
tó alkatmából, kitünő volt a hangulat. Persze, ha
Létvan, akkor az eredrrénytől függ, hogyan érzi
magát az ember. Én p[. Clermont-Ferrandban
éteztem magam a legjobban, különben a franciák
na gy on_ figye lme s é s s ze re be tre mé ltó háziga zd ák.'

A hos szír f'ára sztő be s z é lge tés la zitáSaképpen
elmondom neki, milyen lelkesen és elismerően,
rokonszenvvel irnak ró[a a francia lapok. Felcsi'l-
lan a'szeme - ugyan ki volna mentes egy pici hiú-
sfutól - ahogy bíztat: - Idézzen belőle, Irén néni,
úgy betétként, hogy mi minden jót írnak rólam -
ha már elértem, hogy megkedveltek, hadd tudják
meg azt itthon is...kedves, kicsi| iróni,kus mo-
soly jelzi, hogy félig-meddig tréfálkozik. - Meg-
magyatezom neki, hogy a francia délszaki tempe-
ramentuma erősen eLtér az újsagírásban is a mi
stílusunktól, és egy olyan kitétel, mint amit pl.
Jean-Francois Agogrré, a L' Equipe különtudósitó-
ja ir a lap nov. 12*es számában - szószerinL idéz-
ve - ''ugyan ki ne emlékezne még annak a nagyon
kedves, barátságos magyar Székely ZoLLánaak
nagyszeríí bajnokká szentelésére, ak! július 9-én
este az isteni kegye[em á[lapotában vo[t'' - no szó-
va| ez nálunk kissé furcsán hatna, így inkább elte-
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kintünk ezeklől az ídézetektől, minden kedvessé-
gük etlenére is, annál is inkább, mert világbajno-
kunknak semmi szüksége nincs a rek[ámra - €Ín-
beri tulajdonságai és eredmén.yei alapján megérde-
melten nagy közkedveltségnek örvend'- így aztán
megértő, szelíd válaszmosoly kiséret'ében figye[_
meztetlem rá, hogy vannak még kérdések. ..

- Mit tart a legfontosabbnak az ifjú vívók ne-
ve [ésébe n ?

- A céltudatosságot. Valahogy úgy ke[[ a do[-
gokat elrendezni, hogy akarjon az a gyerek. Ne
azért menjen fel a pástra, mert kapott kikérőt,
hát akkor oda kelt á[lni, hanem higgyen is abban,
amit végre akar hajtaní, legyen önmagába vetett '

hite és bizatma. Ázt hiszem, valahoL egészen az
atapoknál kelt elkezdeni az erre való neve[ést.
A legfontosabb - a jó üechnika mellett - más szó-
val kifejezve ugyanezt, a küzdőképesség. - A tech-'
nikáho_z idő kell, a beidegzés' a versenyrutin, ez
Iassan, fokozaIosan alakuI ki az évek folyamán,
de a küzdőképességre va[ó neve[ést már a legÍs-
legetső alapok léfektetésénél et kett. kezdeni.

- Hogyan viszonyul a fiataIokhoz, szívesen
fog[a Lkozik-e velük?

- Szeretem a fiataIokat, sokat próbálok nekik
segíteni, és a sok év alatt kialakult tapasztalatai-
mat, nézebeimet szivesen megosztom velük - per-
sze itt az is a kérdés, hogy ki mit fogad meg a

tanácsokból... Ami a vívást illeti, ha van rá al-
ka[om, ifjúsfuiakkal és juniorokkal szívesen vi-
vok, asszózunk, vagy bemutatok nekik egy-egy
akciót, segilek a tanu[ásban.

Marton I. teszi h'ozzál - A legkisebbekket úgy
fog[alkozik, - s eredményesen - hogy beszélget
velük, ez tu['ajdonképpen régi pedagógiai fogás,
de mindmáig érvényes és jó' hogy a $lerek meg-
jegyzi magának, úgyszólván szó szerint, hogy egl
ilyen ''nagy emberlI szől,t hozzá; mit mondott, miL
tanácsolt. Emeltett fettéltenül pozitívaa lehet hat-
ni rájuk azzaL, hogy konfrontáljuk a tényekkel:
'llátod, a vitágbajnok is ebben a csoportban dolgo-
zott, itt kezdte - be Ís elérhetsz kiváló eredmé-
nyeket, ha ugyanolyan szorgalmasan és kitartóan
dolgozol'' t onnek komoly jetentősége van a neve-
lés szempontjából.

Közeledünk a beszélgetés végéhez - vitfubaj-
nokunk a család Íonbosságát hangsúlyozza mége5t-
szer:

- A család - minden! Fe[eségemre, mint min-
den sportfeleségre nagyon sok hárul minden teher:
bő[ - rengeteg edzőtáborunk van, sokat vagyok tá-
vol az otthonomtól, neki egyedüt ketl ilyenkor min-
denkor miodenről gondoskodni, a gyerekket foglat-
kozni, Minden sikeremben nary része van neki ! 

'- Nagyon.fontos az, hogy a vívóteremből nem úgy
megyek haza, hogy a problémákat hazaviszem és
megmaradnak, pl. ha vélt sére[em, vagy sérelem
ér, ezt nem mentem háza, ott nem folytatódik,
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merL a feleségem míndent megért, magam mögött
érzem mindig - egyszóvaI otthon és család, olyan
légkörbe kerülök, amiben minden probléma meg-
és fe1otdódik, és- mindig ú; erőveI tudok tovább
menni.

Utolsó rővid kérdések:
- Jelenleg milyen kíegészítő sportággaI fog-

laLkozik, nem számítva az el'őíttkiegészítő edzé-
seket?
' - Mindenek e-[őtt tőrözéssel, és iLt egyrészt

kikapcsolódásként, másrészt viszont, hogy a tő-
lem eltérő, másfajta gondolkodásmódokhoz, küz-
dőstilusokhoz is hozzászokjam' Íll. megtatátjam
ezekkeI szemben is az ||ellenszert|l' sokszor [á-
nyokkal Ís tőrözök. Azonkívül ma sem hanyago-
lom el az !'szást és a Lovaglást és persze - mon-
danom se l:e[ - a footbatlt.

- Mondjon egy tipikus Székely-ákciót, amit
szereI csinálni? !

' - Felcsalni az'ellenfetet felső vonalba és tá-
bat szurni, ezt nagyon szepetem. Persze ezt jőL
ki kell dolgozni, elő kelt készíteni...

Egyre több vívóteremben jelenik még (Honvéd,
CsepeL) a Gyarmati cég áLta[ készitett Cselekvési
ídőt mérő sz6rőfa[, amelyet szúrófegyveresek szá-
mára készitettek. Eleinte nagy a népszerííségük,
mindenki ki szeretné próbáini. Többnyire azonban
a spontán, elképzeLés nélküli bökdösés hamarosan
unalmassá, céltaianná'vá[ik. A drága pénzen vásá-
rolt késziilék ott árvátkodik a vívóteremben' nem
használja senki. Ezűton szeretném felhivni a vivó_
mesterek és az önállóan fejlődni vágyó versenyzők
figye Lmét a gép ha sz n ál'atának le hetőségeire.

A legcélszerübb, ha a gép kapcsolási módja
lehetővé iesz három fokozatot. A készülék áLtaLá-
ban 4-8 különböző helyen, a tőr, párbajtőr talál'atL
felületnek megfelelő pontokon elhelyeze|t fényfor-
rással rendelkezik, mely a taLáLaL után alszik el.
A váLtozatos időben és helyen va[ó kijelzést egy
program szabáLyozza. A fényjel felvillanása és a
találat között eLbe[t időt a készü[ék jel'zi pár má-
sodpercig. Ezen oknál fogva, ha rögziteni akarjuk
az eredményeket egy adatrögzítő társra is szükség
van. Legcélszerűbb ha a gép kapcsolása lehetővé
besz három megoldást, a program 1, 4, 8' Lámpá-
ra Yaló áLLítását. így Lehetővé válik a tatálati felü-
let középen, vagy fetüt (1), a törzsön (4), illetve
az egész testen $lárbajtőr 8) jelzés adás.

Legalkalmasabb gyakorlási forma, ha a tanit-
vany középtávolságra áll fe[' majd a.fényjelre

- Nehogy net'án fejenszú'tják..
- Igen, mondja, de mosolyog is hozzá, ami

arra uLal, hogy ilyen baleset ritkán éri. - No per-
sze a gyorsasagról nem esett szó, de ez valaho-
gyan magátőL éttetődő, hogy fe[esleges volna be-
szélni ról'a.

- Mit szeret a legjobban a vívásban?
- Ez'könnyű kérdés: a vívást magát szeretem

bennej a legjobban, örömet szerei, még amikor
nagyon Íáradt vagyok' akkor is 'örömem van a ví-
vásban.

S az utolsó kérdés: Mi a jetmondata, moltója?
- Kifejezett jelmondatom nincsen, de [énye-

gesnek tartom: Győzní - de nem minden áron,
győzni - de csak becsületes eszközökkel !
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egyenes szúrás kitöréssel reagál. Mindenki a sa-
ját adottságainak megfelelő távolságra áltjon,
szem előt! tar|va a 'lminél nagyobb távotságoL mi-
né[ rövidebb idő a[atbt' elvét. Annak érdekében,
hogy mindenki vissza tudjon á[lni a kiindu[ási he-
lyéíe, készítsünk a terem padtóján jó[ tátliató cen-
timéter beosztást. A hátuI l'évő Láb helyét jegyez-
zük meg, a gyakorlás közben va[ami apró jellel
tegyük l'áthatővá. Két gyakorlási alkalom között
vagy a tanitvány megjegyzi, esetleg feiírja a tá-
volságot; a legbiztosabb, ha a mesternek'van [is_
tája tanítványairól. Megotdásnak Látszik az is, ha
kopást á[[ó fi[ctol[jelekeL készítiink, 'esetleg név-
vel ellátva kicsit balra a Lábmunka vonalábil. Le-
hetséges lábmunka még a. tépQs kitörés, de ezt
csak egy fényforrás esetén alkalmazzuk, mivel a

nagy távolság miatt a különböző helyen Lévő LaLá-
LatÍ pontok nem jelen|enek időbeni eltérést.

Mindenkori szabáLy, hogy csak alapos beme-
legités után kezdjünk értéke[t kisér[etekbe. Maxi-
málÍs gyorsaság szükséges a végrehajtáshoz, de
kerülni ke[[ az esetleges sér'ülési tehetőségeket.
Ha a pszichomotoros képesség gyorsasfui paramé-
terét akarjuk meghatározni, e[ég a talá[ati csopor-
tonkénti 5-5 kisér[et. Ne vegyiik figyelembe a na-
gyon ettérő adatokat, a túl gyors, vagy naglon ké-
sői reagálást.

A cselekvésiidő-m érő keszrilek
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VÍVÓ H|RADÓ

Ha a gyorsaság és a figyetem átlóképességét
céLozza a mérés, ti'gy hatátozzunk meg bizonyos
Ídőt (1, 3, 5 perc) vagy ismétlészámot. (2o, 30,
50 kitörés. ) Most minden adatot figyetembe kelI
venni. A kütönböző álkatmak összehasonLítását az
áltóképesség leszi'egyszerübbé. Különböző Lávo[-
ságokról indutó tanitványok között csak a sebes-
ségképzés segitségéveI tudunk némi összeha sonlí-
tási lehetőséget tatálni. Kereshetünk kapcsolatoü
az edzés előtt illelve edzés végén végzelt mérés-
se[. Mivel a vízsgáLat az edzettség összebevőjének
egyikét adja, más adaLok mellett Lámponlot adhat
tanitványunk edzettségi állapotáról, illetve, hogy
e vizsgálat egyéniteg mennyire specifikus. Külön-
böző fetkészülési szakaszok etőtt és végén tehe-
tünk összehasonlibásoka|, de még érdekesebb, ha
ezt több éven keresztÍil megfigyelhetjük.

Az egyenes szúráson kívüt hárításból való
visszaszúrásokat is gyakoroLhatunk úgy, hogy a
hárítást előre megvesszük és a fényjelre szúrunk
vissza. Mindezek a mérések csak úgy hasznosak
igazáo, ha az áLtaLuk nyert eredményeket fe[je-
gy e z z'tk, fe [d olgozzuk, ös szefüggré seket ke res ünk,
s erről a tanitványt folyamaLosan informáljuk.
A gyakorlási kedv bizt,os rendszeresebb és é[én-
kebb [esz, ha a versenyzők tudják, hogy mÍért van
erre szükség' s nem árvulnak eI szúrófalaink.

Ta nácsaima t gond ola tébresztőnek s zántam,
remélem, sokaknak sikerült felkeltenem érdektő-
dését e hasznos segédeszköz iránü, melynek hasz-
náLata is hozzájárulhat a fog[alkozások magasabb
szinvonalához' 

SAlÁMoN GÁB.B
vívő szakedző

l\ogyuzemi bemutatő
(A_z MTK- VM Vívósza kos z tály meghívot'ta kna k is me rte tte mód s ze rét)

Évente ezer gyereket vizsgálnak meg: atkal-
masak-e vívónak. Ezek közüL 100 kerül a vivóte-
rembe, ahol a teszbelés tovább fol'yik mindaddig,
amig az alkalma|lanokat ki nem tudják választani.
A tapasztalab:. a száz gyerek közül 10-15 marad
és ezek közü[ 6-7 vivó [esz eredményes. Vannak
jobb és rosszabb korosztályok. Igy vezette be a

beszélgetést Szőcs Berta lan vezetőedző,

November 23-án, kora déLulán, meghívottak
előtt ismertet|e ugyanis azokat a módszereket,
amelyeket a kollektiva az ltánpőtLás nevelésben
az MTK-VM vívőszakosztáLy 6ban meghonosított.
A bemutatóra meghívták - a Vívó Szövetség elnök-
ségi tagjain kivül - a budapest'i szakosz|ályok mes-
tereit, hogy bemutassák módszerüket' és megvi-
tassák ve[ük a látottakat, hallottakat. Az öltet ki-
Liaő. Az érdektődés kriLikán aLuli volt. A Magyar
Vívó Szövetség négy elnökségi tagján kívül össze-
sen négy mester volt kiváncsi arra, hogy az MTK-
VM mikén| csinálja. (Egyébként felkérjük Szőcs
Bertalan vezeL!őedzőt, hogy lapunkban ismertesse
majd a módszerüket és a tesztjeiket, a próbák ér-
tékelésének metódusait. )

Felmerü[[ bennem a kérdés: miért, hogy csak
négyen voltak kiváncsi.ak? Megpróbáttam magam-
nak válaszolni. Talán azétb, mert nem kapták
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meg a meghívót; taLán azétt,' mert nem érdeke[üe
őket a bemutató; tal'án azérL, mert ismerik a mód-
szereket és nem értenek vele egyet. Nézziik meg
ezL a hátom lehetséges okot. Az elsővel nem kell
sokat fogtalkozni. Itt vagy a posta a ludas, vagy
az MTK-VM, mert nem küldte ki időben a meghÍ-
vókat, illetve nem hívta meg azokat,akik eljöttek
volna.

A második ok (azért nem iöttek el többen,
mert nem érdekelte őket a bemutató) nagyon szo-
morú bizonyítvány a meslerekről, ha így lenne.
(Nem is merem feltételezni' hogy lenne e honban
vívást oktató mester' akinek ilyen a hozzááLl,ása!?)
Mert az,' akit nern érdekel a hivatása, nem érde- '
keI az amit csináll jobban |eszi, ha abbahagyja.
Szal<képesítést lehet így szerezni, de mester (a

sző Ígaz értelmében) soha sem lesz belőle, soha
nem [esz képes az érdeklődés 'niáoyával' él'ő vívő-
edző igazán jó vivókat nevelni. Hiszen e sport'ág-
ban a mester meghatározó szerepet tölt be. Mes-
ter és tanitvány kapcsolata oly lényeges, mint
egyetlen más sportágban sem. A mester egyéni-
sége, példája etkíséri a vívót teljes sportpályafu-
tása alatt. Akit pedig nem a hivatásbudat', hanem
a fogLalkozás választás vitt csak erre a páLyfua..
Ennyit azokről' (remélhetőleg iLyen senki sincs l)
akiket nem érdekeLt az egész.



VÍVÓ HIRADÓ

Akik nem értenek egyet Szőcs Bertalan és
kottektivája módszerével. Bizton akad ilyen is.
De biztosan sokan vannak, akik bizonyos váLtozta_
tás, adaptátás után maguk is alkalmazzák, vagy
alkalmaznák az emtékás módszereket, HáL kérem:
az egész bemutatót azért csinál'ták az emtékások,
hogy vitassuk meg együtt a látottakat (a megjelen-
tek vitatkoztak is az e[őrevivés sze[[emében, kér-
deztek is sokat és sokszor). Ha bárki is vitatja a

módszert' - mert ni'ncs egyedül üdvözítő metódus -
arra ado|t tehetőséget az MTK_VM koltetivája.
"IaLáa azzal a hátsó szándékkal, hogy a vitából
maguk is hasznosiLhassanak valamit, fÍnomíthas-
sák megotdásaikat. De ha senki nem hajlandó el-
lenvéleményét elmondani' ha nem érdemesiti a
meghivókat arra, hogy elmenjen, akkor egyetlen
lépésseI se jutunk soha előre és az utánpótlás ne-
velésről, annak gondjairól csak magunkban füstöl-

günk; ané[kül, hogy t'ennénk is érte bármÍt. Pedíg
a z utÍnpőtLás ne ve Lé sé nek ké rd é se é le tf on t oss águ

sportágunkban. Nem lehet olyan alkalom, olyan
lehetőség, amit nem kellene azonnal megragadni'
hogy előbbre lépjünk ebben a kérdéskörben.

Az MTK-VM-ben nagyüzemi módszerekkel
folyik az uLénpőtl'ás nevelés. Lehet, hogy ez jó
megoldás; lehet, hogy nem'megfe[elő; lehet hory
v áLtozta tás okhaL a z z á'tehe tő. Ne m va gy ok hiva tctt
ennek eldöntésére, az uiságiró nem is teheti meg
ezt a szakemberek hetyett. De ery módszer ez is
(ami a vezetbdző véleménye szerint bevátt) és
meg nem tekiabeni, nem megismerni bíín. Bűn a

sportággal szemben, bíín a hnitványokkal szem-
ben, bűn a saját szakosz!ályávaI szemben, és vé-
gezetül bíín saját magával szemben.

-j oób-

Európa- bajnokság
. (Foggia, 1981 . november 11-15. )

FÉRFI rőn:'rs orszáq 34 induló. Az első fordulóbóL 9 versenyző kiemelve.

Első forduló:

PouLe A. 1. Borelta ITA 3 gy, 2. Bandach POLZ gy; 3. Eckhart SUI 1 gy.
Kiesett: Oancea BOU 0 gY.

Poule B. 1. Soumagne BEL 4W, 2. Bruniges GBR 3 BY, 3. Ackerberg SUE 2 gy.
Kiesett: Balta HON 1 gy, Jansen HOL 0 gy.

Poule C. 1. Somodi HON 3 gl ,2. Gey ALF 3 gy, 3. Joos BEL3 gy.
Kiesett: Georgiadis GRE 1 gy, Ackerberg P. SUE 0 gy.

Poule D. 1. Beck ALF 4 gl , 2. Toth HOL 3 gy, 3. Blaschka AUT I gy.
Kiesett: SLrÍcker SUI 1 gy, Bell GBR 1 gy.

Poule E. 1. Pietruszka FRA 3 gy, 2. Cervi ITA 3 gy, 3. Harper GBR 2 gy.
Kiesett: KeL[er SUI 1 gy, Kardolqs HOL 1 gy.

Második fordu[ó:

Poule A. 1. Gey ALF 4 E!, 2. Borella ITA 4 gy, 3. Robak POL 3 B!, 4. Kuki ROU 3 gy.
Kiesett: Blaschka AUT 0 gy, Toth HOL 0 gy.

Poule B. A. Scuri ITA 4 gy,.2. Pietruszka FRA 4gy, 3."ZychPOL 3 gy, 4. Bruniges GBR 2 gy,
' Kiesett: Eckhart.SUl 1gy, Ganeff BEL 1gy.

Poule C. 1. Omnes FBA 4 g!, 2. Cervi ITA 3 gy, 3. Orosz HON 3 E!, 4. Harper GBR 3 gy.
KÍeset't: s""k AT]F 2 gy, Joos BEL 0 sy.

Poute D. 1. Flament FRA 4 E!, 2. Soumagne BEL 4 gy, 3. Behr ALF 3 gy, 4. Bandach POL 3 gy.
Kiesett: Ackerberg SUE 1 gy, Somodi HON 0 gy.
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VÍVÓ HIRADÓ

Cervi ITA (Robak nO", 
"Gey ALF (Bandach POL, Scuri ITA)

Kuki ROU (Omnes FBA, Boretla ITA)
Pietruszka FBA (Zych PoL, Harper GBR) elleni, mig vigaszágrőLl
Scuri IIA (Orosz HON, Omnes FRA)
Soumagne BEL (Zych PoL, BrunÍges GBR)
Flament FRA (Robak POL, Iiarper GBR)
Borella ITA (Behr ALF, orosz HoN) elteni győzelmével.

A döntő lefolyása:

Gey ALF I'
Bore [[a ITA I

tr lament FRA
IfuKi ROU

Cervi ITA
Soumagne BEL
Scüri ITA
Pietruszka FRA

Bore lla ]-0:7

Kuki 10:5

Cervi 1,0:2

Scuri 11:9

Borella 10:6

Végeredmény:

5. Flament FRA
6. - Soumagne BEL
7. Gey ALF
8. PieLruszka FRA

BoreIia I0:,2

Scuri 12:11

1. Borella ITA
2. Scuri ITA
3. Kuki BOU
4. Ce rvi ITA

A döntőben Scuri 3:2-es áltásnál görcs miatt kénybelen volt feladni a mérkőzést.
Or os z Gyu la a 9- 12 . he lye n v égzett .

Nőr rőn: L6 otszá1 38 induló, a'z eLső fordulóból 9 versenyzőnő kiemelve.

Első fordu[ó:

Poule A. 1. Modaine FRA 3 gy, 2. Losert ALF 2 gy, 3. Guzganu ROU 2 gy.
Kiesett: Molvidson SUE 2 gy, Starzinski SUI 1 gy.

Poule B. 1. Bischoff ALF 4 €!, 2. Martin GBB 3 9J, 3. Lecomte BEL 3 gy,
Kiesett: Someroja FIN 2 gy, Ieenders HOL2 gy, Weder SUI 1gy.

Poule C. 1. Lakova BUL 4 gy, 2. Győrffy HoN 4 gy, 3. Pa[m SUE 3 gy.
Kiesett: Mc.Intosh GBR 2 gy, Kardolus HOL 2 gy, Stonehouse IRL 0 gy.

Poute D. l. SparaccÍari lTA 5 gy, 2. DanRoU 4 gy, 3. Albertson SUE 3 gy.
KieseLt: Ivanova BUL2 gy, Badlingmayer AUT ]- gy' PiLhi GRE 0 gy.

Poule E. 1. Cicconetti ITA 4 gy, 2. Lugthart HOL 4 8Y, 3. Dubrawska POL 4 gy.
Kiesett: Wrigglesworth GBR 2 gy, Fabri SUI 1 gy, Marko AUT 0.gy.

Második fordu[ó:

poule A. 1. Wysoczanska POL 5 El , 2. HanischALF 3 BJ, 3. SparacciarilTA 3 gy, 4. Pa[m SUE 2 gy.
Kiesett: Modaine FRA 1gy, Guzganu ROU 1gy.

Poule B. 1. Vaccaroni ITA 5 gy, 2. Skapska PoL 3 By, 3. DanBoU 3 gy, 4. Győrffy HoN 2 gy.
Kiesett: Martin GBR 1 gy, Molvidson SUE 1 gy.

Poule C. 1. Stefanek HON 4 El , 2.Dubrawska POL 3 gy, 3. Gaudin FRA 3 gy, 4. Cicconetti ITA 2 gy.
Kiesett: Losert ALI- 2 gy, Lugthart HOL 1 gy.

Poule D. 1. Kováos HoN 5 gy, 2, Brouquier FRA 4 BY, 3. Bischoff ALF 3 E!, 4. Lakova BUL 2 gy.
Kiesett: IecomLe BEL 1 gy, Albertson SUE 0 gy.
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vtvó xtnnoó

Egyeneságon iutottak a döntőbe:

Vaccaroni ITA (Palm SUE, Dan BOU)
Skapska PoL (Brcxrquíer FRA, Cicconetti ITA)
Hanisch ALF (Gaudin FRA, Győrffy HoN)
Sparacoiari ITA (Bischoff ÁLF, Kovács HoN) el'[eni, mig vigaszágról:
Kovács HoN (Lakova BUL, Dubrawska PoL)
Brouquier FRA (Stefanek HoN, Győrffy HoN)
Bischoff ALF (I,akova BUL, Cicconetti ITÁ)
Gaudin FRA (Wysoczanska PoL, Dan RoU) elleni győzetmével.

Á döntő lefolyása:

Vaccaroni ITA
Gaudin T'RA

Kovács HoN
Skapska POL

Saracciari ITA
Brouquier FRA

Bischoff A LF
Hanisch A LF

Vaccaroni 822
Vaccaroni 8:3

Skapska 8:5

Sparacciari 8:3

Hanisch 8:3

Sparacciari 8:2

Sparacciari 8:4

1. Sparacciari ITA
2. VaccaronÍ ITA
3. Hanisch. ALF
4. 'skapska POL

eéiB r\.1 rőnz L7 ország, 41 induló.

Mivet nem áll rendelkezésünkre minden jegyzőkönyv csak nagyvonalakban közöLhetjük a lebonyoti-
tást. Az első fordulóban 6 darab 5, iIl. 6 fős csoportot alkotott a DT, ahonnan 3-3 versenyző, valamint
a legjobb négy kieső jutott a köVetkező fordulóba. (Itt esett ki Pásztor 1 győzetemme[.) A második fordu-
lóba a továbbjutott 22 főböz'hozzásorsolták a kiemelt 8 versenyzőt (<.ozottak Kolczonayt és Székelyt).
Innen 6x4 jutotL a harmadik fordulóba me ly bőt a [a kult ki a tize nha tos tábla . E nnek e redménye az al'ábbi
voIt:

Végeredmény:

5. Kovács Edit HoN
6. Brouquier FBA
7. Bischoff ALF
8. Gaudin FBA

Popa 10:6

Borrmann 10:3

Borrmann 10:6

Ienglet FRA

Giger 1o:8 PoPa Rou
Borrmann A LF
Giger SUI

Riboud FRA

Mazzoni 1o:b chronowski PoL
Kolczónay HoN
Mazzoní ITA

Ganeff BEL
Fors Loew 1o: g cuomo ITA

Forsloew SUE
Fischer ÁLF
Gaille SUI

SuchaneckÍ 10:8 Székely HoN

Suchanecki SUI
Pusch ALI

Riboud * 10:6

Kolczonay 10:3

Ganeff L0z4
i

Fischer 10:6

Széke [y 10:6

Pusch 10:8

Ribord 10:6

Ganeff 10:6

Széke ty 10:9

A vigaszágon döntőbejuLásért vívott asszók ered-ményei: Pusch-Forsloew L0z5, Mazzoni-Popa 10:8,
Kolczonay-Giger 10: 7, Suchanecki-Fischer l-0: 9.
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Ganeff BEL
Suchanecki SUI

Pusch AtF
Székely HoN

Borrmann E. A LF
Mazzoni ITA

Kofczonay HON
Riboud FRA

3. Kolczonay Ernő HoN
4. Székety ZoLtán HoN

A döntő lefolyása:

Ganeff 10: 8

Mazzoni L2zL0

Végeredmény:

'5. Pusch ALF
6. Riboud FRA
7. Borrmann E. ÁLF
8. Suchanecki SUI

Bierkowski 12:11

Gedővári 10:8

Ganeff

Székely

Mazzoni

Kölczonay

ITA
BEL

10:4

l0:7

l0:6

11: 9

Mazzoni 12:L0

1. Mazzoni
2. Ganeff

KABD g otszág 22 induló. Az eLső fordutóbó[ ? versenyző kiemelve, s a legjobb ötödik is továbbjutott.

Első forduló:

Poule A. 1. EtropoLski BUL 4gy, 2. Da[a Barba ITA 3 gy, 3. Chiculita ROU 2 gy, 4. Gaudet FRA 1gy.
KÍesett: Schneider A LF.

3. Granger-Veyron FRA 2 B!, 4. Meglio ITA

Kostrzewa POL2 gy,,4. Icclerc FRA 1 gy,

Poule B. 1. Etropolski V. BUL4 g!,2, No[!e ALF 3 gy,
1 ry. Kieset& Sarris GRE 0 gy.

Poule C. 1. Scálzo ITA 3 gy' 2. Volkmann ALF 3 gy' 3.
5. Wallsben SUE ]. gy. (mint legjobb)

Második forduló:

Poule A. 1. Megtio ITA 4 gy, z. Nébald HoN'3 BJ, 3. Granger-V.
1gy. Kiesett: Wodke POLl gy.

PouleB. ]_. Gedővárí4E!,2. DallaBarbaITA'3gy,3. Etropolskiv. BUL2gy,4. KostrzewaPoL
1 gy. Kieset,!: Gaudet FRA 0 gy.

Poute C. 1. Gerevich HON 3 B!, 2. Scalzo ITA 3 gy, 3. LecLerc FRA 2 E!, 4, PopROU 1gy.
Kiesett: Nolte ALF 1 gY.

Poute D. 1. Bierkowski PoL 4gy, 2. Tsomakov BÍJL2 EY, 3. Chiculita RoU 2 E!, 4. Volkmann ALF
Kiesett: Wallsben SUE 0 gy.

Egyeneságon jutottak a döntőbe:

BÍerkowski PoL (Granger-V. FRA, Chiculita RoU)
Scalzo ITA (Volkmann ALF, Nébald HoN)
Gerevich HON (Etropotski V. BUL, Pop ROU)
C.edővári HoN (Etropolski H. BUL, Dalta Barba ITA) e|.l'eni, mig vigaszágrót:
Nébatd Gy. HoN (Kostrzewa PoL, Etropol'ski H. BUL)
Megtio ITA (Etropolski V. BUL, Chiculita ROU)
Dalla Barba ITA (Leclerc FRA; Kostrzewa PoL) elleni győzetmével.

A döntő az alábbiak szerint alakult:

FRA 1 Et, 4. Etropolski H. BUL

Bierkowski POL
Pop BOU
Megtio ITA
Sca lzo ITA
Gerevich HON

, Nébald Gy. HoN
Dalla Barba ITA
Gedővári HoN
22

Bierkowski 11:9

Megtio

Nébatd

11:9

10:7

Gedővári 10:4

Gedővári i0:3
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Végeredmény: ]-. Gedővári Imre HoN 5. Gerevich Pál HoN
2. Bierkowski POL 6. Dalta Barba ITA
3. Meglio ITA 7. ScaLzo ITA
4. Nébald György HoN 8. Pop RoU

A nem hivatalos sorrend: 1. ITA 75 pont 7. BEL 14 pont
2.HON 49 il 8.BUL 6 il

3.ALF 30 lÍ sUI 6 ll

4. FRA 2'.1 il 10. GBB 4 il

5. POL 25 n 11. SUE 3 il

6. ROU l7 il

A z ér tékeLés re köve tkez ő sz ámu nkba n vis s za térünk.

It[emzetközí j unior kardverseny

Marin 10:4

Cava liere 10:7

Abay 10:5

Szabó 11:9

(Dourdan 1981 . november 7-8.)

A hagyományos versenyen e[ső nap a csapalversenyt bonyolították le haI csapat részvételéve[.
Eredményeink:
-HON-FRA B 15:1 (Szabó, Gárdos, Szetey 4-4, Abay 3 győz.)

-GBR 9:3 (Gárdos' Abay 3_3, Szabő2, Noseda 1gy.)
-FRÁ A 8:8 (Szetey 3, Abay, Gárdos 2-2' Noseda 1 gy' il[.

Guichot 4' BingwaLd 2, I_ecLerc, DlcheÍx 1-1 gy.)
Csapatunk egyetlen taLáLattal nyert csupán !

- ITA 6:9 (Abay' Noseda 2-2, Szabő, Szetey 1-1 gy. ill.
CÍaho 4, Marin 3, Cavaliere, Virgitio 1-1 gy.)

Végeredmény; 1. ITA, 2. HoN, 3. F'RA' 4. GBR, 5. FRA B., 6. BEL.
CsapaLunk tagjai még érezték az utázás fáradalmait.
A másnapi egyéni versenyen 85 versenyző indult. (5 HoN, 1BEL, 7ITA, 13GBB' 59 FRA.) Min-

den versenyzőnk simán kerüLt a üizenhatos tábLára, ahonnan Abay, Gárdos, Szebey ógyeneságon, Noseda,
Szabó vigaszágon jutott a három olasz versenyző mel[é a döntőbe. A döntő alakulása:

, 1. Marin ITA
8. Noseda HON

5. Cavaliere ITA
4. Gárdos HoN

3. Abay HON
6. Ciano IT4

7. S.zabő HoN
2. Szetey HON

Cava liere L2:LI

Abáy 10:5

Abay 11:9

3. hetyért Szabó 10:7-re $yőzótt,

Végeredmény:
' 1. Abay Péber HoN 5. Ciano Enrico ITA

2. Cavaliere lVlassimo ITA 6. Szetey András HoN
' 3. Szabó Bence HoN 7. Gárdos Gábor HoN

4. Marin Marco ITA 8. Noseda Tibor HON

Versenyzőink jót szerepe ltek
BODY ISTVAN

csapa üvezetői 3e tentésébőL

23



VÍVó HÍRADÓ

TVaruzek emlékverseny
(Brno; 1981. október 31 - november 1.)

Á hagyományo" ue""eoyen ez évben 43 ver-
seayző indr'rlt. (HoN, AUT, RDA, sUI, CAN, TCH.)
Szineínket a válogatott (Abay, Gárdos, ' Noseda'
Szabő, Szetey) csapaton kivül Töröcsik András
BHSE, Göncz MÍklós MTK, Angyal Miktós U.
PEAO' Bándy Zsolt Ha[adás, Reich János és Mol_
nár Csaba oSC képviselte. Két forduló után, (me-
lyet minden váLogatott vett) kerültek a 16-os t6bLe-
ra, melyen 9 magyar áLLt még. A döntőbe 5 ma-
gyar került a hárorn NDK-beli vÍvó melté. A négy
kózőtt már csak magyar versenyzó'k voltak és ők
döntötték el egymás között a helyezéseket. Vég-
eredmény:

1. Szabó Bence HoN
,, Szebey András HoN
3. Abay Péter HoN
4. Noseda Tibor HON
5. Boethin RDA

Csabai 10:2 aránybaa gőzött Hettinger ellen.

6. Brock RDA
7. Töröcsik András HoN
8. Schulz BDA

9-L2. Gárdos Gá^bor és Angyal Miklós
13_16. Göncz Miklós és Bándy Zsolt.

Másnap a csapatversenyt bonyotitották le hat
csapat részvéüeléveL.
Magyar B - Brno
Magyar B - nDA
Magyar B - Csehszlovákia
Magyar A - Csehszlovákia
Magyar A - Ausztria
Magyar A - RDA

Végeredmény: 1
B., 4. TCH, 5. ÁUT,

HON 4., 2. RDA, 3. HON
6. BRNO.

VIDA JÁNos
csapa tvezetői je tentéséből

A tábtáról egyeneságon jutottak döntőbe:
Csabai Holrr' Hettinger ALF, PoggÍo ITA, Maunz
ALF. A vigaszágról Cu.omo ITA, Varga ALF, Bi-
doli ALF és Tschinkel AUT verekedte be magát a
döntőbe. Á verseny mint az olasz mint a francia
junioroknak válogató volt, ez megszabta a verseny
erejét is egyben. A döntő lefolyása:

9:1
6:9
9:2
9:1
9:0
927

xlv. NenzetkÍizi llhlmann Bmlekversgny

(Laupheim' L981. október 24-25.)

. Az idei versenyen 8 ország 223 versenyzője
között tépeüt pástra a szineinket képvisel'ő Csabai
Imre és Banczik ZoLtán. Az el'ső három fordulót
mindketten magabiztosan vették. A negyedikből
esett ki 2 gőze\emmel találataránnyal Banczik,
Csabai a 32-es tábLáta került.
Csabai HON
Varga ALF

Cuomo L2:,LL

Maunz 10:5

5. TschinkeI
6. Poggio
7. Bidoli
8. Varga

Cuomo 10:6

AUT
ITA
ALF
ALF

IFJ. NEDECzKY GYÖRGY
csapa lveze tői je tentéséből

Cuomo
Poggio

Csabai

Cuomo

Cuomo
Maunz
Csabai Imre
Hettinger

ITA
ITA

t0z7

10:6

ITA
ALF'
HON
ALF

Hettinger A LF
Tschinkel AUT

Bidoli
lNÁaÚr:.z

ALF
ALF

A harmadik helyért

Végeredmény: 1.
2.
3.
4.

24

Hettinger L2:10

Maunz 10:8



vÍVÓ HIRADÓ

Országos II, osztÍtlyú csapatbajnokságok
(BudaPest, 1981 . novembr 2L-22 ')

r'Énr't rőn

A csoport B csoPort

Csepel X 9 9 9 6Pont BVTC X 4 g S 4Pont
src 3 X 9 9 4',1 BSE 9 X 9 9 6 "
TBSC 0 ]. x 5 0 lt sz.Postás 6 ]- x 4 0ll

, Ikanls 4 5 9 X 2 'r DVTK 5 0 9 X Ltt

B döntő

Csepel X 9 9 9 6pont Ikarus X 9 9 8 Spont
sTc 3 X 9 9 4tt TBsc 5 x 5 3 0 rl

BSE 1 5 X g 2 't DVTK 4 I X I 4 ':

BvTc 1 3 4 x' 0 tl sz. Postás 8 9 4 x 3 ll

Végeredmény: 1. Csepel SC @usa István, Németh ZsoLt, Maszlay Lajos, Popovics Miklós, IVtredgyes

Tamás, Németh Tamás)

? ix5"T:lH'"
4. Bakony Vegyész TC
5. Ikarus SE
6. Diósgyőri vTK
7. Szegedi Postás SE
8. Tatabányai Bányász SC

Nől rőn
- Acsoport BcsoPort

STC X 9 9 9 6Pont BSE X 9 I 9 6Pont
Sz. Postás 3 x 2 3 0 tt DVTK z x 9 9 4'||
IkarusSgXT2rrSzolnok15X60rr
BVTC 4 g 8 X 4" Tata 4 5 I X ztl

B döntőA döntő

STC X 9 9 9 6Pont Ikarus X 9 3 'l 2Pont
BvTc 4 x 3 4 .0 ll sz.Postás 2 x 9 2 2 ||

BSE 6/ 9 X g 4 tt Tata I 7 X 9 4 rr

DVTK ;1 g 2 x ztt szolnok I 9 6 X 4tl

Végeredmény: 1. Satgótarjáni TC (otáh Krisztina, Király Mónika, BáItfai Katalin, Somogyí Erika, '

Bayer Éva, Botla Katalin)
2. Budápest SE
3. Diósgyőri vTK
4. Bakony Vegyész TC
5'. Tatai AC
6. Szolnoki MÁV-MTE
?. Ikarus SE
8. Szegedi Postás SE

-->
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pÁnse.rrőn

A csoport B csoPort

TBSC X 9 9 9 6Pont U.PEAC X 8 I 9 4Pont
BVTC 2 x 6 9 2ll Votán 8 x 9 9 6l|
Szolnok 5 9 x. 8 4 lr Haladás 2 3 x 8 2 ll

irc b B x ott DvrK L 2 ? x o"

A döntő B döntő

TBSC X 9 I 5 4Pont BVTC X 7 8 9 4Pont
Szolnok5x88ltlHaladás9x896ll
U.PEAo 7 8 x 8 1 '' DVTK ő 'I x 0 ||

Volán988x6||sTc5Úx0ll

Végeredmény: 1. Székesfehérvári Volán. (Szabados Zsolt, Kéri Lásztó, Szatmári LászLő, Korponai
István, Nagy Gyuta)

. 2. Tatabányai Bányász SC
3. Univorsitas PEAC
4. Szolnoki MÁv MTE
5. Szombathelyi Ha tadás
6. Bakony Vegyész TC
7. Diósgyőri vTK
8. Salgótarjáni TC

' A csoport

Szolnok X 9 9 4Pont
Eger6X92rr
cEAc 0 6 X ott

B csoPort

Haladás x 9 9 4 4pont
MTK-VM'7X994'l
Szeged65X50rr
DVTK I 5 9 X 4 rr

KÁBD

B döntőA dtjntő

Szolnok X 9 9 9 6Pont GEAC X 9 9 4Pont
Eger6x994||Hatadás6x92ll
MTK-VM 5 4 X g 2 " szeged 4 6 X o rl

DVTK'l 5x0r'

Végeredmény: 1. Szolnoki MÁv IWIE (Varga Károly, Köves Attiía, Hidasi I_evente, Köves Csaban
' Bagó Csaba, Ta\ácsy LászLő)

2. Eger SE
3. MTK-VM
4. Diósgyőri vTK
5. Gödöllői EAC
6. Haladás VSE Szombathely
?. Szegedi Postás
8. Universitas PEAC (nem indult)
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r'ÉEJir rőir: xI. 7. 71 induló:

1. Konc.z Károly
2, Pá[ Gábor
3. LászLő Dezső
4, Németh Zsolt
5. Populás György
6. Molnár János
7. Szekeres Pál
8. Németh Tamás

9-L2. Mészáros Tamás
Nagy Attila
Sárdi Tamás
Sabharval SuniI

13-16. Ungár György' Riesz Gábor
Szegő Gábor
Tobolik ZoLtáa

nőI rőn: xI. 14. ?6 indutó.

Pusztai Ildikó
Gál Ángyal
Márk Julia

4, Koncz KrisztÍna
5. Bezerédi Gyöngyi
6. Papp .Erzsébet
7. Pernesz Márta
8. Berzsenyi llona

9_L2. Bezerédi Anna
Horányi Ildikó
Kiss Erika
Ba Lla Csilla

t3-16. Szalontai Katalin
Dobos Erika
Kovács Ildikó
Héder Csilla

13-16.

KÁRD:

BHSE
TBSC
Szolnok
BVSC
Dózsa
TBSC
MTK-VM
furr-vvr
MTK-VM
Ozd
BHSE
Csepe I

MTK-VM
Szolnok
BVSC
Dózsa

BHSE
BHSE
osc
Dőzsa
BHSE
BHSE
Vasas
osc
Dózsa
Dózsa
MTK-VM
MTK-VM
Dőzsa
osc
Dózsa
Szolnok

1.
2,
3.

Budai István
Csabai Imre
Banczik ZoLtán
Thuránszky István
Fecske LászLó
Szőke Attila
Biró László
Csikor BaLátzs
Csinta lan Gyu[a
NyaLka Antal
Fülöp GyuLa
Németh Zsolt
Takács Csaba
Veszter Béla
Windisch Péter
Barabás Gábor

Abay Béla
Gárdos Gábor
Szebey András
Szabó Bence
Noseda Tibor
Törőcsik András
Bódis Sándor
Babanaszisz Ziszisz
Kapitány A'ntaI
NavareLs Imre
Göncz Miktós
Szabados Gábor
Navaretc József
Lovas Zsigmond
Rusz Zoltán
Hidasi lcvente

1.
,
Ó.

1.
2.
o.
4.
5.
6.
7.
8.

9-L2.

l3-16.

1981-82. évi junior tájékoztatók -KISZ Kupa
Tatabánya

pÁnse.rtőn: XI. 8- 81 induló.

BHSE
STC
BHSE
Csepel
BHSE
Dózsa
Dózsa
CsepeI
Dózsa
BHSE
Dőzsa
Dózsa
Dőzsa
BHSE
Dőzsa
Vasas

Szolnok
MTK-VM
osc
BHSE
MTK-VM
Dőzsa
MTK-VM
BHSE
Csepel
Vasas
Vasas
Sz'olnok
BHSE
Vasas
Dózsa
MTK-VM

4.
5.
6.
7.
8.

s-Lz.

KITÜnrrTES
Vivósportunk két kiváLó szakembere 1981 .

nov. 7. atkalmábót magas ál[ami kitüntetésben
részesü[t;

a Mag:yar Népköztársaság Sportérdemérem ezüst
f.okozatát kapták:

Dr. NEDECZTíJ. LASZLI,
a Magyar Vívó Szövetség Versenyrendező Bizott-
ságának vazetője és

HoBvÁTH GYöRGY

a ZaLa megyei Vívó Szövetség főtitkára.

Gratulálunk a kitünÉtéshez és további munká-
jukhoz sok sikert és jó egészségeb kívánunk !

Szerkesztőség

2'I



vlvÓ HÍRADÓ

VE R S E I\Y RŐL - vE R S EI\Y R E
Az Ú. Dózsa II. o. férfi tőrversonyt rendezett

X. 31-én 36 indulóvat (32 tr.o.) melynekvégered-
ménye: I. Pál Gábor (sTC), tr. Takáts István (Dó-
zsa)' III. Csák Attila (Vasas), IV. László Dezső
(BHSE), V. Mészáros András (Dózsa)' VI. Nagy
Atti[a (BHSE), vII. Szekeres Pál (Dózsa), vtrI.
Feletár György (BsE), D(. Szilágyi Tibor (BHSE).

A Bvsc november elsején I.o. kardversenyt
rendezett 36 indulóva[ (16 I.o. ) melynek végered-
ménye: I. dr. Nagy Zsolt (BsE)' II. Fiedler Fe-
renc (BVSC), III. dr. Gémesi György (Vasas)' IV.
Kossuth Ferenc (Vasas), V. Gellért Miklós (Va-
sas), VI. Tábor Sándor (Vasas), VII. Szentiíányi
Árpád (Vasas), VIII. Gergácz LászLő (Dózsa), D(.
Ka s Géza (Va sas) .

A Nógrád-megyei Vívó Szövetség 1981. D(.
7-8-án rendezte meg meghivásos ne'mzetközi I.o.
női és f.étf.L tőr versenyét. Bészletok:

Női tőr: (1? ind. 8 fő I.o.) 1. Sutka Ágnes
BsE, 2. Gá[ Angyat MTK, 3. Somogyi Eva STC'
+. Éder Ri|a Vrsas, 5. Kuna Zsuzsa MTK, 6'
Kenessey Katalin Vasas, 7. Keve Zsazsa Vasas,
8. Gulyás Zsuzsa MTK, 9. Bártfai Katalin STC.

Férfi tőr; (35 ind. 3 ktilf. , 2Ú tő I.o.) 1.
Kreiss Gábor (Vasas), 2. Koncz Károly BHSE'
3. Nagy Attita BHSE, 4. RónaszéÉy Tibor BHSE,

5. Katocsai György Vasas, 6. Kada Jőzsef. BvsC'
7, Lévai Péter Vasas, 8. Kurucz Gyula STc' 9.

Lacző Lász[ó oSC.

1981. xI. 8-i versenyek Békéscsaba II.o.
női tőr 40 indutó. (26 tő n.o.) I. Dóczi Annamá-
ria BHSE, II. Kiss Magdolna BVSC, III. Szalai
Györgyi Tapolca, IV. Gyarmati Edit Békéscsaba,
V. Sziics Viktória BvsC' VI. Szántó Judit BVSC'
VII. Siobhon A. Moss oSC, V[I. Gatli DÍanna
Békéscsaba, D(. Béffy Anna BVSC.

Haladás vSE II.o. férfi tőtl 37 induLő (22 f.ő

II.o.) Végeredmény: 1" Populás György BHSE'
2. Laki Tamás Haladás, 3. Péntek Tamás Hala-
dfo, 4. Bozmán SáÍrdor Haladás, 5. Felletár
György BSE, 6. Biesz Gábor BHSE, 7. Helli
Zoltán KSI, 8. Babos Csaba Ha[adás, 9. Török
ZoLtán U. Peac.

Gödötlői EAC u. o. kard. 66 induló. (48 fő
II.o.) Végeredmény: I. Czelnay Zsolt (oSC)' 2.
Kassai István (Bvsc), 3. BatizÍ Tamás (Vasas)'
4. Tóth A. Péter (Vasas), 5. Gémesi Csaba
(BvsC), 6. Reich János (oSC), 7. Buday Zsolt
(GEAC), 8. Simon LászLő (Dózsa), 9. Csiszár
Róbert (BvSc).

Az'|Escrimelt októberi

F'étfi tőrz

1. Flament D.
2. Jolyot P.
3. Omnes P.
4. Pietruszka F.
5. Pezzíní A.F.
6. Magne M.
7. Lnménagé D.
8. Boscherie B.
9. Groc P.

10. Royer B.
11. Oerboni M.
12. Bonnin P.

28'

száma közli a francia

]!őLlg!.
1. Gaudin B.
2. Begard I.
3. Triquet P.
4. Demaille I\{.C.
5. Modaine L.
6. Brouquier V.
? , Fékété C.
8. Bec F.
9. Appert J.

10. CarnieI E.
11-. Bougnol F.
12. Muzio C.

1. Lamour
2. Granger-Veyron
3. Gaudet
4. Delrieu
5. BerthÍer
6. PetÍt
7. I-eclorc
8" Dierckens
9. Mignard

10. Bauer
1L. Guichot
12. Ringwatd

xÜrÖLDl HÍREK
ranglistákat

Párbajtőr:

1. Riboud Ph.
2. Picot
3. Boisse
4. Garcias
5. Verbrackel
6. Lenglet
7. SaLesse
8. Bena
9. Lacroix

10. Riboud St.
11. Aknin
12. Godet

Kard:

)!
i,



VlVl HIRADÓ

l\éh ány sorban....
Nem tú[ szerencsésen kezdik az ,3j szezont a

francia kardvívók: NIíg az okt. 1?-18-án Nancyban
megtartott első nemzetközÍ versenyükön - ahol
egyébként két francia együttes, ltAll és ''Blt felnőtt
váLogatott kardcsapat vett részt - egyetlen francia
versenyző sem jutott a nyolcas döntőbe (ahová még
a jelenLeg Páriz-sban tanuló venezuelai Sanchez is
befért) ugyanakkor a sokszoros francia bajnok
Jean-Francois Lamour fegyvert tartó jobbjának
nagyuj3án komplikátt míítctet hajtottak végte a
Saj.nt-Louis kőrb,ázban, ami legkevesebb 3 hóna-
pos kényszer5rihenést jelent a számára... - Jobbu-
lást kívánunk neki és remé[jük; a Hungária lfupán-
már egészségesen fogjuk viszontlátni !

A verseny eredményei dióhéjban: Egyéni: 1.

Dalla Barba, 2. Kostrzeva, 3. Wódke, 4. Pigu-
la, 5. Nolte, 6. Sanchez, 7. Meglio, 8. Kor-
fanty. cqajgli 1. LengyeLország (Wódke, Bier-
kowski, Pigula, Korfanty), 2. NSZK (NolLe,

Schneider, Boch, S.cholz, Strotmann).
- A L'Equipe kommentátora a versenyered-

ményeli után némileg indokolatlannak látszó opti-
mizmussa[, de mindenkéirpen becsiilniva[ó és pél-
oamiitató vendégszeretetbel fejezi ki abbéti örömét,
hogy jövőre ez a verseny nag54ot emelkedik fény-
ben és szinvonalban, lévén hogy a vendégek közt
üdvözölhetik etőretáthaLóan a magyar kardozókat
is...

-L, - . ,\ t ,- UlsagrroK ,...oc"*" a négyszeres olimpiai
bajnok (kétszer csapatban) Vik|or Krovopuszkov
azt a vál.aszt adta, hogy teghőbbeí ótra1tott vágya
jeLenleg kettő van: e[őször is szeretne ötszörös
(itletve a csapattal együit hatszoros) oiimpiai baj-
nok lenni, másodszor pedig szeretné, ha négyéves
Aljoska kisfia is egyszer majd a pástra lépne kard_
dal a kézben... - Mindenesetre ifjabb Krovopusz-
kov meglepetés| fog kelbeni az ellenfelek körében,
tekintve, hogy - akárcsak mamája, az egykori ju-
nior váloga tott tőröző - jobbkezes. ' .

Utánpót[ás dotgában egyébként pi[[anatnyilag
nagyobb ''választékkallr rendelkezík a ''kijevi d'
Artagnant| - ahogy a SZU-ban az olimpiai és világ-
bajnok Vladimir Szmirnovot becézik - nál'a t.i. a

jövő vívónemzedékének eddigeté két szépreményű
tagja növekszik ötéves Dimka kisfia és 3 éves
otga kislánya. ..

a

- A finnországi Turkuban okt. 2'|'én tartott
nemzetközi párba)tőrversenyt a svéd junior Gre-
ger Fors'lov nyerbe, miután Legyőzte a finn bajnok
Puronent és a szovjet világbajnok párbajtőrcsapat

legifjabb tagját, a tavalyi junior Toomas Hintet.
Az olimpiai bajnok Johan Harmenberg résztvett
ugyan a versenyen, de francia szakvélemény sze-
rint nem volt edzésben és '|nem győzní jött:'.. '

A soros junior VB-"" (Buenos Aires, 1982.
április) kijetött francia válogatott keret tagjai szá-
máta az első válogatő-tájékozLatót a következő
ne mze tközi ve rse nyekhe z batár ozták meg:

Női tőr: Watdkirch (okt, 26-2'l, ) G. és A.
Meygret, Cabane, Naulin, Pallet, Spennato, Un-
Lereiner,. Pannetrat, Maumy' Faget.

Fiú Tőr: Lunéville, (csapatban) Chauvelle,
Masiero, Valentin, ImberY.

PáúbaÍgr. Laupheim (oVt. 26-27. ) Louisiade'
pertei, S.ecki, Massue[, Henry, Ollagnon, Delpla,
Pialko, Freson.

Kard: Maisons-Alfort (okt. 25.) A.ParenL
me s be r je [e nlétében me gta rtott tájékoztatő ve rseny
eredményeit is közöLte a L'Equipe:

1. Frank Leclerc (Iarbes) eredményei a döntő_
ben: Bo[[e e[len 1017; Ducheix eIlen 10:8;
Guichot ellen 10:4.
Guichot (Tarbes)
Ducheix (La Seyne)'
Dherbilly (Autnay)
Bolle (Tourcoing), Ringwald (BCF); S. Pálfi
(Etampes), Berthet (Grenobl).

I

D.

4.
5-8.

- Megkezdődött a szezon a francia fetnőtt pár-
bajt&özők tészére is, hazai versennyel: a Mont-
parnasse-on megtartott Soudet-Kupa versennyeL -
bár a ttnagyok'' közüL csak a válogatott két ujonca
szerepelt: S. Verbrackel, akÍ a második kanyar-
ban búcsúzott - és olivier Ienglet, aki kiegyensú-
[yozott jó vívással megnyerte a versenyt. Ered-
ményei a döntőben: Ielouarn ellen 10:6; Gaudry
e[[en 10:3, s végül az első helyért való küzde[em-
ben klubtársa Jean-Jacques Béna ellen 10:7.)

1. Lenglet; 2. Béna; 3. Lapouge; 4. Gaud-'
ry; 5-8. Lelouarn, Dagallier, Ribau, Drahusak.

- Érdekes megjegyezni, hogy a nyolcas döntő
résztvevőinek pontosan a fele - ebben a három ér-
mes ! - a Racing C[ub de France versenyzői közül
kerütt ki... Szemmel láthatóan nem véletlenül
nyerték meg 1981-be n az országos bajnokságot
csapatban.. . -

o
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NÉHÁNy SoRRAN A FoGGIAI ns-nőL'

1961.-Áov. 12. Gazzetta dello Sport, Carlo
Filogamo irja:. ..

|tCsoda lenne, - ha az éppen erre a fegyver-
nemTe jellemző s úgyszólván megSzokottáváLő
szenzáciős meglepetésektől eltekintünk - ha a fía-
taL azzuyrik ('kékek|l, ahogy az olaszok nevezÍk
magukat) közüt valamelyiknek sikerülne a "nagy-
szerü nyolcak'l közé kerülni, akik ma este küzde-
nek majd az európai aranyéremért. ..ll

1981. Nov. 16. r,'nqoipe. Jean-Francoió '

Ágogué a kardversenyekről beszélve, á követke-
zőket mondja: '/

''A karddöntő, melyet a feLejthetetlen ]VIario
Aldo Montano lestvére, Mario,Tultio Montano ve-
zetett le zsűri-elnökként, nem tartott tovább 3

percnéL. Ennyi idő ketlett a magyar 'tNagyúrnak''.
GedővárÍ Imrének, hogy' keményen rendezze a ve-
terán lengyel BÍerkowskí számLáját: 10:3!

Bécs Város Bajnoksága'. A hagyo-
mányos bécsi versenyen sikeresen
szerepelbek vívóink. A felső képtink
a női tőrözők versenyén készült.
Itt éppen azt Láthatjak, ?hogy'a négy
között, a döntőbe jutásért harcol
egymássaI Kovács EdÍt és Bischoff.

A'z aLsó kép,szintén a döntőbe ju-
tásért a négy közötti asszók alatt
készült. Dr. Kassay és KolcZonay
Ernő vív egyrnássaI nagy csatát.
A' képen nem kétséges, hogy melyik
Ko[czonay.

A fényképeket Szamódy Zsolt fotó-
riporberiink, e lsőosztályu párba;tő-
töző, a KSI öttusázóinak vívóedzője
készíbette.
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. . . Végi.it is így az év iegjobb katdozőja, a

Világ Kupa. győztese, Clermont-Ferrandban a VB
bzüstérmese szerezte meg a bajnoki cimet és ity-
módon ebben a fegyvernerirben diadalmaskodott a

reális i'gazság.'' 
.

S végül egy rövid személyirinformáció, me[y
után sokan érdekl<íjtek, hogy t.i. miért rrem lát-
hattuk Bégard-t az Európa-bajnokságon.

- Abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy
erte Ígazán jő váLaszL tudok adni: A kitünő váloga-
tott tőrözőnő peso-oan még junior világbajnoknő)
az 1982-es szezonban örömteLi családi esemény
miatt nenr fog tudni a_versenyeken tésztvenni...

- Isabe[[e kismamának és nagy vívócsaládunk
jövendő tegifjabb tagjának? tegjobb egészséget kí-
vánjuk, s ezzel a jó hírrel'zárjuk info?maLiv sora-
inka t.

Borovszky Irén

KEPEK
BECSBOL
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LEGJoBBJAlNlí(
Ez az év sportágunk fe[fe[é ívelő tendületvéte*

lének esztendeje vo[t. Egyérlelmííen eredményes
volt 1981 . Ami a felnőtt vívók eredményeit iIleti,
nem is lehet panaszunk, de junior gfudánk is kitetL
magáért. MosL és itt öt fényképet közliink (és a
címlapon Székely ZoLtán párbajtőr vitágbajnok) a

legjobbak közül. Akik nem találkoznak itl fényké-
pükke[: ne sértődjenek meg - ők is következnek
majd. Sajnos a lvlágyar Távirati Iroda lotóarchívu-
mában ennyit is nehéz volt találni. (Vajon miér|
oly mostoha ez a sporLág, hogy az oly szemfüIes
emtéisek sem fényképezik a nagyon eredményes
magyar vívókat?) Valakik szintén hiányoznak -
egyenlőre - errőI az oldalró[: a mesterek, akiknek
legatább annyi érdemük van az érmekben, mint a

versenyzőknek.
Tehát sorrendben:

1. képen: KovÁCs EDITET l'áthatja a T. ol-
vasó, a c[ermont-ferrandi világbajnokság hatodik
hetyezettjét) ,.2. képen: KoLcZONAY ERNo mosolyog az
olvasóra, a foggiai Európa-bajnokság bronzérme-
se , a bukaresti Universiade irarmadik helyezettje

3. kép: oFosz GYULA a clermont-ferrandi
VB negyedik helyezett tőrözője.

a
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A képen kardcsapatunk. Ba[róL Néba[d György (EB negyedik), Nébald Rudolf, Nagyházi, Gerevich (VB
'81 öt'ödik, EB ötödik), Cedővári (VB '81 ezüstérem, EB arany). Kard csapat'unk C[ermont-Ferrand-ban
aranyérmet szerzett.

A képeket készÍtetbe az ill.{Tl fotó, Németh Ferenc és Petrovics LászLő felvételei.
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A képen női tőrcsapatunk. Clermont-Ferrand-ban bronzérmet harcoltak ki. BaLról: Tordasi ll'dikó, Ko-
vács Edit, Szőcs Zsuzsa' MaroS Magda és Stefanek Gertrud.


