MAGYAROK A STOCKHOLMI ÖTTUSA VERSENYEN

A

Svéd Modern Pentatlon SzöveLsíég meghívta Magyarországot
az október 19—23-a között- rendezésre került nemzetközi
m o d e m öttusa versenyre. Előzőleg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a N. S. B. Modern Pentatlon Intézőbizott-ságával megtárgyalta a részvétel kilátásait. A magyar olympiai bizotts á g ennek alapján váltogatott modern öttusa csapatot küldött ki a
.stockholmi nemzetközi versenyre.
Versenyzőink m á r számos honi viadalt hagytak maguk mögött,
így a vezetőség remélhette, hogy meg f o g j á k állani helyüket ezen a
nemzetközi viadalon is.
Mint a magyar olympiai bizottság szakértője, Jós Miklós alezred e s vezette a csapatot.
A válogatott csapat tagjai voltak:
v Karácson László ht. százados,
Szondy István egyetemi hallgató,
Hegedűs'. Frigyes egyetemi hallgató,
"Hegedűs István egyetemi hallgató és
Rátonyi Sándor sajtóélőadó.
- A magyar csapat október 10-én érkezett meg Stockholmba. Két
map állott rendelkezésére, hogy az utazás fárradálmait kipihenve
m é g a verseny előtt könnyű edzést folytasson. v
A magyar csapat a megérkezés pillanatától kezdve nagy népszerűségnek örvendett. Kíváncsian festék az idegenek, hogy fiatal
versenyzőink milyen erőállapotban^és felkészültséggel lépnek a küzdelembe. Tréningjeinket tömeges érdeklődés kísérte és csakhamar
visszhangját hallhattuk a svéd lapokban annak, hogy a magyar
csapat népszerű és egyike a legerősebb csapatoknak.
A svéd sportvezetők mind régi versenyzők, köztük Thofelt őrnagy, a Svéd Modern Pentatlon Szövetség főtitkára és a svéd csapat
kapitánya kifejezést adott annak, mennyire örül a magyar csapat
j ó formájának. Tudja már előre, hogy a csapat papírforma szerint
is egyedüli vetélytársa a svéd csapatnak.
Október' 19-én a — versenyeket megelőzőleg — meghívást
k a p t a m a Svéd Modern Penlallon Szövetség konferenciájára, ahol az
•összes résztvevő nemzetek csapatvezetői megjelentek.
A megbeszélésen Thofelt őrnagy elnökölt és egyben a svéd csap a t o t képviselte.
A nemzetközi viadalon hét nemzet vett részt 28 versenyzővel.
A svédek ezenfelül még 16 versenyzőt indítottak, akiknek eredményé
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beszámított a végeredmény kiértékelésénél. így a mezőny 44 résztvevőből állott. A konferencián sorolták k j a nemzetek részvételi s z á m á t
Xstartszámát). A sorsolás eredménye vollt:
1. startszámmal indult Finnország,
2..
„
„
Svájc,
3.
„
„ . Svédország,
4.
„
„
Magyarország,
5.
„
Anglia,
6.
„
„
Franciaország,
7.
„
„
Amerika.
Ez a sorolás azt jelentette, hogy a vezetők a fenti sorrendben;
fogják húzni versenyzőink részére a startszámokat. A konferencia,
után minden csapatvezető megkapta a részletes programmot:
október 19-én, 15 órakor lovaglás pályabemutatója,
20-án 10 órakor 3000 m-es. tereplovaglás a Solda környéki;
terepen,
21-én, 10 órai kezdettel egy tusra menő p á r b a j tőrvívás a K a r l s berg-i szövetségi tornateremben,
22-é'n, pisztolylövés a városi lőtéren,
22-én, 20 óra 30 perces kezdettel 300 m-es gyorsúszás, a svéd sportpalota fedett uszodájában,
23-án, 14 órai kezdette1! 4000 m-es terepfutás, a Stadionban, 211
órai kezdettel díjkiosztás.
A programot a svédek percnyi pontossággal betartották.
~

*

"

Általában minden magyar .versenyző testileg és lelkileg kiegyensúlyozottan, jókedvvel szállt a versenybe. Ez a nemzetközi verseny
vollt első külföldi szereplésük. Nyugodt voltam, hogy bár versenyzőink külföldi tapasztalattal nem rendelkeztek, mégis .minden versenyszámban kemény győzniakarásisal vették fel a küzdelmet.
A lovaglópálya sziklás és nehéz terepét 25 beépített akadály tarkította. A lovakat a helyszínen sorsolták ki. Versenyzőink közepeslovakat kaptak.-A pályának hibátlan vétele igen nehéz 'lovas feladat'
vollt.
1. A lovaglásban
versenyzőink a következő
eredményeket
érték el.
^
^
Karácson László 7.
'
Szondy István 37
Hegedűs Frigyes 32.
Hegedűs István 33.
•
Rátonyi Sándor 35,
Az öttusa vívószámában versenyzőink igen eredményesen éserősen küzdöttek, bár párbajtőreinket a fegyverzsűri nem találta
szabályszerűnek és 9 fegyverünk közül csak 3 hitelesített. Ez a körülmény a vívóverseny elején kissié elkedvetlenítette valamennyi ver.—
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senyzőinket. A hiba az vo'lt, hogy Magyarországon sem a vívószövetség, sem pedig az egyes sportszaküzletek nem tudnak beszerezni korszerű talá'atjelző készülékeket és fegyvereket. Tehát a mi
versenyzőink sem rendelkezhettek kifogástalan párbajtőrökkel. Sikertilt egyik régebbi svéd versenyzőtárstól kölcsönkérni versenyzőink
részére 3 darab szabályszerű bárbajtőrt. A szerzett új fegyverekkel
versenyzőink derekasan küzdöttek.

A magyar
(Jobbról)
alezredes,

csapat.

Szondi,
Hegedűs /.. Fredholmolm
svéd százados
összekötő liszt,
Jós
csapatkapitány,
a Magyar Olympiai
Rizottság
képviselője,
Vogel svéd
százados, Karácson, Hegedűs F., Rátbonyi
sajtóelöadó.

2. A vívóiterseiig eredménye:
Karácson László 11.
Szondv István 19.
Hegedűs Frigyes 36.
Hegedűs István 29.
Rátonyi Sándor 42. helyen végzett.
*

s

A pisztolylövés verőfényes őszi délelőtt folyt le, kiváló világítási
viszonyok mellett. Ebben a sportszámban versenyzőink 100%-osan
megállták helyüket. A csapatba számító 3 résztvevőnk, Karácson,
Szondv és Hegedűs Frigyes egyenkint 20-as találatot értek el.
3. A pisztolylövés végeredménye:
Karácson 20 találattal 186 köregységgel a 13. helyen végzett.
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Szondy 20 találattal 188 köregységgel a 8. helyen végzett.
Hegedűs F. 20 találattal 188 köregységgel a 9. helyen végzett.
Hegedűs I. 18 találattal 158 köregységgel a 42. helyre esett
vissza.
Rátonyi 19 találattal 169 köregységgel a 38. helyen végzett.
4. Az úszás végeredménye:A modern öttusa úszószámában az összes résztvevő nemzetek
igen komoly ellenfeleknek tartották a magyar csapat tagjait. Sejtésük
be is igazolódott az eredményekben?
4 perfc 40'4-es idővel,
8. lett
Karácson
4- „
20'9-es f 5
5. >)
Szondy
5 „•
L8'7-es
2 E- j)
Hegedűs F.
4 „
14'0-es i>
3. s>
Hegedűs I.
6
18'0-es 55
37. >>
Rátonyi
5. 4000 m-es terepfutás startja a stadionban volt.' Az útvonal a
maratoni k a p u n keresztüli változatos terepre vezetett. Minden versenyző tudása legjavát adta ebben a versenyszámban is.
A futás végeredménye:
Karácson
13. lett 15 p e r c 33'5-es idővel,
Szondy
18. „
16 „
06'4-es "„
Hegedűs'F.
20. „
16 „
07'2-es
„
Hegedűs I.
33-. „
16 „ . 46'8-es
„
A nemzetek
csapatversenyében
a végeredmény
a
következőleg
alakult:
•
1. Svédország
103 ponttal,
2. Magyarország
147
,,
3. Finnország
193
,, . .
4. Svájc
197
5. U. S. A.
207
„
r
.
6. Franciaország
257
„
-7. Anglia
297
.

*
/

Az egyéni versenyben versenyzőink a kővetkező helyezéseket
érték el. A pontozás az olympiai szabályok szerint történt.
2. helyen végzett Karácson László CSMTK. 52 ponttal,
15. helyen végzett Szondy István Cegil. Vasutas S. E. 118 ponttal,
/ 25. helyen végzett Hegedűs Frigyes CSMTK. 118 ponttal.
E h á r o m versenyző öslszeredménye számított be a magyar csapat nemzetközi eredményébe.
34. helyen végzett Hegedűs István BSZI^ItT 140 ponttal,
40. helyen végzett Rátonyi Sándor 157 ponttal.
A verseny befejezéseképpen a Kaiüsberg-i katonai főiskola dísztermében Cederschiöl'd tábornok adta á t a liszteletdíjakat.Október 24-én G. Dyrssen tábornok meghívott az 1948. évi olympiásizt élőkészítő öttusa nemzetközi konferenciára, a h o l megjelentek
a résztvevő nemzetek összes vezető képviselői is.
A megbeszélésen megtárgyaltuk a m o d e r n pentatlon olympiai
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szabályai közül azokat, amelyek módosításra szorulnak.-' Sorra tárgyalta a konferencia az öttusa egyes számait. Áltálában az általunk
összeállított szabályokat fogadták el, amelyet angol nyelvű fordításban a konferencia elé terjesztettem.
Elfogadták a következő mód okításokat:
Minden nemzetközi öttusa versenynek 5 napig kéli tartani.
Naponta csak egy versenyszám rendezhető meg.
1. Lovagíásiná!:
A sarkantyú tollának hossza csak 3 cm gömbben végződő lehet.
A pálca hossza 75 cm. Az indításnál a versenyző csak repülő rajttal
haladhat át az indítóvonalon. A 10 m széles indítóvonal mindkél
oldalát 5 m-es hosszúságban deszkafal övezze.
2. Vívásnál:
„
,
Mindenki mindenkivel köteles vívni.
Adrii/delem egy-tusra megy. Kettős találat esetén mindkét küzdő
részére a küzdelem vereségnek számít.
A találatjelző készülék l7l5-öd mp-es állítású.
3. Lövészetnél:
A 10 körös tábla marad fekete alapszínnel, a zónakörök színe
barna, vagy vörös.
•
/ \
~
A pisztoly markolata sima legyen, úgynevezett „orthopéd" markolat használata kizárással jár. A táblák forgása a függőleges „tengely körül történjék.
4. Úszásnál:
A versenyzők úszóöltözete a szabályokban előírt méretű úszómez.
(
Alatta nem kell kis úszónadrágot hordani. Úszónadrágban a versenyző nem állhat starthoz.
5. Futásnál:
** A versenyzőknek az útvonalon mindenütt kettősi Zászlók között
kell áthaladniok.
Ezután Thofelt őrnagy ismertette a versenynél alkaliíiazott ú j
pontozási szabályokat. Erre vonatkozólag az elnökség a nemzetek
képviselőit félkérte, hogy véleményüket a 'londoni találkozón írásban
nyújtsák be. Az ú j pontozás gyakorlati alkalmazását kipróbálás után
fogjuk ismertetni.
'
A konferencia harmadik témája a nemzetközi modern péntation
szövetség megalakítása volt. A személyi kiválasztások megtörténtek,
amelyekhez minden tag egyhangúlag hozzájárult. A hivatalos kiértesítések későbbi időpontban kerülnek sorra.
*

A megbeszélést Dyrssen elnök búcsúszavai zárták le. Méleg
búcsúszavakban méltatta a résztvevő nemzetek sportteljesítményét,
külön megemlékezve a magyar csapat kiváló teljesítményéről és a
vezetés helyes, irányáról. Egyben megköszönte a Svéd Pentatlon Szövetségnek adományozott „Modern öttusa" című szakkönyvet, amelynek svéd kiadásához ő fogja. írni az előszót.

H O N V É D 11-. SZÁM

-70

Minden sportember szívét csak megelégedés töltheti el, hogy a
miagyar öttusa csapat e nemzetközi versenyen vívta ki Magyarország
részére azt az előkelő helyet, amelyet náüunkná1! sokkal1 nagyobb
nemzetek is irigyelnek.
Jós

Miklós

VADÁSZLOVAGLÁSOK AZ, 1. HADOSZTÁLYNÁL

A

nyári- kiképzési időszak befejezése után az átszervezés megkezdésével, kiképzett honvédeinknek a határ vadászokhoz és
más honvédségi szervekhez történt átadásával, az egy évi
szolgálati idejüket letöltött bajtársak leszerelésével, látszólagos pangási idő állott be hadosztályunknál.
Ezt az időt — a sajnos még mindig verőfényes és nem a megszokott ködös, hűvös, esős -— őszi idényt használtuk feli a „régi
világ"-ból is ismert vadászlovaglások megrendezésére.
_
Nem a „régi világ"-ot akartuk mi ezzel visszaidézni. Lovaglásaink nem úri szórakozást jelentettek, hanem abból indultunk ki,"
hogy ami jó volt, ami szórakozást jelentett az urlovasoknak, az jó
lesz és szórakoztató a katonai szolgálatot teljesítő munkás-paraszt
ifjúságnak is. A másik cél pedig az vollt, hogy a katonai 'lovassport
és ezen keresztül a kiképzés érdekeit szem előtt tartva ifjú lovasainkat és lovainkat is vidáman sportolva szoktassuk hozzá a terepen
való mozgáshoz, meg a természetes és mesterséges akadályokon való
áthatoláshoz. Nem akartunk liovas primadonnákat nevelni, hanem
biztosan ülő és erős szívű' lovasokat.
Október 1-én tartottuk az első lovaglást, összesen 6—7 kilométernyi teljesítménnyel, amibe egyelőre csak természetes akadályokat,
árkokat, mászatokat iktattunk be. De ettől kezdve minden szerdán
megindult'® mezőny, az üteg legénysége, tiszthelyettesei és tisztjei,
az 1. önálló lövészzászlóalj, lovasított tiszthelyettesei és. tisztjei, valamint a hadosztályparancsnokság törzsének tisztjei.
A teljesítmény hétről-hétre fokozódott, a kedv és a lovassport
iránti szeretet méginkább. Aki csak egyszer is látta a „Halali" u t á n
a kipirult arcú, jókedvtől ragyogó szemű „vadászokat" az meggyőződhetett arról, hogy helyesen fogtuk meg a óéit, a biztos lovasók
kiképzésének oélját.
Pedig nem is igazi falka után mentünk, nem is rókát hajszoltunk, csak a Tolna környéki, valóban lovas terepsportra teremtett
környéken 'lovagoltunk végig, a vadászatot csak feltételeztük. A „lovas
vadászatot" csak a mezőnyt vezető „falkamester" és a két oldalt
mellette lovagoló „ostoros" jelezte.
- •

