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SZEMELYI RESZ 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Sebes Gusztávnak, az OTSB elnökhelyettesének a 

magyar labdarúgósport fejlesztése terén hosszú időn 
keresztül kifejtett munkájának elismeréséül a 
MUNKA VÖRÖS ZASZLÖ ÉRDEMRENDJÉT ado-
mányozza. 

Kelt, Budapesten. 1953 december 8-án. 
Dobi István s. k., Darabos Iván s. k., 
a Népköztársaság a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának 

elnöke. titkára. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Mándl Gyulának, a labdarúgás állami edzőjének a 

magyar válogatott labdarúgó-csapat technikai felké-
szítésében elért kiváló eredményei elismeréséül 
a MUNKA ÉRDEMRENDET; 

KITÜNTETÉSEK 

Titkos Pálnak, az OTSB Labdarúgő-os; tálya veze-

tőjének a labdarúgősport fejlesztése terén végzett ki-

váló munkája elismeréséül és 

Szepesi Györgynek a sportesemények kiváló rádió-

közvetítéséért 

a SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉRMET 

adományozza. 

Kelt, Budapesten, 1953 

Dobi István s. k., 

a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 

elnöke. 

december 8-án. 

Darabos Idán s. k., 

a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 

titkára. 
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Londonban 
győztes olimpiai válogatott labdarúgócsapat tagjai-
nak: 

Grosits Gyulának, 
Geller Sándornak, 
Lóránt Gyulának, 
Buzánszki Jenőnek, 
Lantos Mihálynak, 
Bozsik Józsefnek, 
Zakariás Józsefnek, 
Biulai II. Lászlónak, 
Kocsis Sándornak, 
Hidegkúti Nándornak, 

Puskás Ferencnek és 
Czibor Zoltánnak 

a magyar labdarúgósport magas színvonalra fejlesz-
tése és sorozatos győzelmei elismeréséül 

a MUNKA ÉRDEMRENDET 

adományozza. 

Kelt, Budapesten, 1953. december 8-án. 

Dobi István s. k., Darabos Iván s. k., 

a Népköztársaság a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának 

elnöke. titkára. 

MINŐSÍTÉSEK 

Az OTSB elnöke 8800—22/1952. OTSB számú uta-
sításban hagyta jóvá az új, egységes sportminösítési 
rendszer szabályzatát. Ezen utasítás 12. pontja sze-
rint: „A Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója 
címet az Országos Testnevelési és Sportbizottság ado-
mányozza a sportkör kérése, az illető sportág orszá-
gos társadalmi sportszövetségének javaslata és a 
Sportoktatási Hivatal előterjesztése alapján." Az uta-
sítás 13. pontja szerint: „Sportolókat az I. osztályba 
az OTSB minősíti a sportkör kérése, a járási (váro-

si) TSB, Budapesten a BTSB felterjesztése, az illető 
sportág országos társadalmi sportszövetségének ja-
vaslata, valamint a Sportoktatási Hivatal előterjesz-
tése alapján." 

Az OTSB Közlöny jelen számában folytatjuk azon 
sportolók névsorát, akiknek az OTSB az 1953. évben a 
Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója címet 
adományozta, illetőleg a Magyar Népköztársaság I. 
osztályú sportolója címet hagyta jóvá: 

Név: 

Béres Ernő 
Bokori Teréz 
Dobronyi József 
Fehér Mária 
Gyarmati 0!ga 
dr. Homonnay Tamás 
Jeszenszky l.ász.'ó 
Kazi Aranka 
Klics Ferenc 
Kovács József 
Németh Imre 
Rózsavölgyi István 
Vigh Erzsébet 

Szül. idő 

Atlétika: 

1928 
1928 
1917 
1920 
1924 
1926 
1927 
1933 
1924 
1925 
1917 
1929 
1935 

Magyar Népköztársaság érdemes sportolója 

Sportkör: Név: Szül. idő 

Dr. Tasnádi Károly 
Túrák Józset 

Kársai Endre-

Mező György 

Takács István 

Bp. Vasas SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Előre SK 
Bp. Előre SK 
Bp Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Lokomotív SI< 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös lobogó SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 

öttusa: 

1929 Budapesti Honvéd 
1920 Budapesti Honvéd 

Repülés: 

1929 MRSZ 

1926 MRSZ 

1922 MRSZ 

Sportkör: 

Sportlövészet: 

Ágoston Imre 

Hamvai Gedeon 

Hargittay Gusztáv 

(hadipuska és hadi-

pisztoly) 

Kisgyörgy Lajosné 

(hadipuska és hadi-

pisztoly) 

Sántha Károly 

Szilágyi Virgil 

Takács Károly 

Urbán János 

1922 Lámpagyár Zalka M. 

1912 Bp. Honvéd SK 

1914 Bp. Honvéd SK 

Magyar László 

1919 Bp. Honvéd SK 

1919 Bp. Honvéd SK 

1904 Bp. Dózsa SK 

1910 Bp. Honvéd SK 

1928 Bp. Dózsa SK 

Úszás: 

1936 Budapesti Dózsa 

A Magyar Népköztársaság I. osztályú sportolója 

Név: 

Adamik Zoltán 
Albert Dávid 
Antal Gyula 
Bakos Jenő 
Balogh Béla 
Bartlia L.ászlóné 
bánhalmi Ferenc 

Szül. idő 

Atlétika: 

1928 
1926 
1922 
1929 
1925 
1926 
1923 

Sportkör: 

Bp. Honvéd SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 

Vasas SK 
Honvéd SK 
MTSK 
Vasas SK 

Bp 
Bp 
Bp. 
Bp 
VL. Magyar Pamut 

Név: 
Bende Franciska 
Benkovits Györgyi 
Bertha Hubert 
Bleha Anna 
Bodó Árpád 
Bojki István 
Bonyhádi Adá-m 
Bottár Attila 
Briss Fálix 
Bucsányi Erzsébet 

Szül. idő Sportkör: 
1926 Bp. Vörös Lobogó SK 
1934 Bp. Haladás SK 
1931 Bp. Haladás SK 
1925 Bp. Előre SK 
1933 Bp. Haladás SK 
1929 Bp. Honvéd SK 
1922 Bp. Vasas SK 
1931 Bp. Vörös Lobogó SK 
1918 Bp. Vörös Lobogó SK 
1934 Bp. Vasas SK 
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Név: Szül. idő 

Czvitkovics Anna 1934 

Csáki Erzsébet 1922 

Csenger Attila 1930 

Csordás László 1923 

Darvas József 1933 

Del lém y Ferenc 1931 

Dürnyei Ágoston 1929 

Eszetergomi Mihály 1912 

Ficsor írén 1926 

Fürst Helén 1931 

Gaász Tibor 1925 

Garay Sándor 1920 

Garami István 1929 

Gregor Gábor 1934 

Győrffl Mária 1935 

Hazucha Zsuzsa 1932 

Hemela János 1934 

Homonnay András 1931 
Hunfalvi Tibor 1928 

Iharos Izrael Sándor 1930 

Imrő Imre 1929 
Izsof Lajos 1914 
Juhász Béla 1921 
Kalamenovits Géza 1935 

Kapcsos Lajos 1933 

Kapusi János 1908 

Karádi Péter 1926 

Kármán Ferenc 1927 

Kertes Erzsébet 1936 
Kertész Tibor " 1927 
Kiss Béla 1917 

Kiss Ernő 1924 
Kiss László 1930 

Kiss Tibor 1934 
Kobold Aladár 1926 
Kobold Károly 1924 
Kovács Ferenc 1921 
Kovács Zoltán 1926 
Kőzik Ágota 1935 
Kövesdi Ferenc 1933 
Laczó Ilona 1933 
I.évay Károly 1929 

Lohász Irén 1931 
Lombos Dezső 1927 
Lukács János 1932 
Magda Lajosné 1929 
Maurer György 1925 
Mátrai Béla 1925 
Meixner Ferenc 1925 
Molnár Benő 1931 
Muskovits Éva 1934 
Neszménvl Veronika 1934 
Odegnál Mária 1933 
Oros Ágnes 1933 
Palanek József 1934 
Palotai László 1932 
Pataki Károly 1916 
Pető Adám 1915 
Petike Lajos 1923 
Pénzes Margit 1931 
Puská9 Antal 1923 
Röder Katalin 1931 
Rusovszkv Gyula 1926 
Saskői Alfonz 1933 
Sátori Viktória 1935 
Selmeczi József 1912 
Senkey József 1932 

Sportkör: 

Szomb. Lokomotív 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
VL. Magyar Pamut 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Előre SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Haladás SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Csepeli Vasas SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Dózsa SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. MTSK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lolrogó SK 
Bp. Vasas MAVAG 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Debreceni Honvéd SK 
Bp. Haladás SK 
Bp. Vasas SK 
Diósgyőri Vasas SK 
Diósgyőri Vasas SK 
Bp. Dózsa SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp Dózsa SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogo SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogo SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas MAVAG 
Bp. Dózsa SK 
Bp. Haladás SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Előre SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Rákospalotai Lok. SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Honvéd SK 

Név: Szül. idő 

Simon István 1911 

Somogyi János 1922 

Söjtör Józsefné 1933 

Subái Katalin 1934 

Stranszki Dezső 1921 
Sterlik Mária 1933 

Stelczer Ervin 1926 

Szabó Miklós 1928 
Szalai Károly 1928 
Szebeni Ottó 1929 

Szilvágyi Hermann dr. 1923 
Sztepanov Jenő 1931 
Talabircsuk László 1931 

Tóth Zoltán 1926 

Varasdi Géza 1928 

Váráéi Judit 1935 

Várkonyi Zsuzsa 1935 
Villás) Károly 1922 
Voki József 1924 

Zajki Tibor 1920 

Zsitvai Zoltán 1927 

Sportkör: 

Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Haladás SK 
Bp. Haladás SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Haladás SK 
Csepeli Vasas SK 
Bp. Haladás SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Hunvéd SK 
Bp. Honvéd SK 
Bp. Honvéd SK 
Debreceni Honvéd SK 
Csepeli Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Csepeli Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 
Bp. Vörös Lobogó SK 

Birkózás: 

Czibla István 1930 
Csiba Zsolt 1931 
Falusi Imre 1933 
Fábri Tivadar !9'2(5 
Kiss István 1924 
Kosik (Kovács) László 1923 
Meszes Ferenc 1927 
Mohácsi Frigyes 1915 
Pongrácz Ágoston 1925 
Radics László 1933 
Szabó András 1928 
Várnagy Zoltán 1930 

Rp-. Lokomotív SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Diósgyőri Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Rp. lokomotív SK 
Rp. Lokomotív SK 
Köb. Lokomotív SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 
Bp. Vasas SK 

Bárány Lajos 
Bélteki Ferenc 
Csesznegi József 
Deák József 
Frey Nándor 
Harsányi Jenőné 
Hevesi László 
Holup János 
Horváth István 
111^ Jolán 
Kasza Zoltán 
Kovács János 
Köte András 
Kreps Sándor 
Németh Józsefné 
Nyakas Lászlóné 
Pintér Zoltán 
Piri Endre 
Sinkai István 
Szabó Gyula 
Szegedi József 
SzorádL Gvula 
Tölgyesi Sándor 
Varga István 
Vas József 
Veress István 
Veress Jstvánné 
Vedres Győrgyné 

Sportlövészei: 

1925 Bp. Zalka Máté SK 
1922 Bp. Zalka Máté SK 
1916 Bp Dózsa SK 
1912 Bp Dózsa SK 
1926 Bp. Zalka Máté SK 
1925 Lámpagyár Zalka M. 
1908 Bp. Dózsa SK 
1923 Lámpagyár Zalka M. 
1921 Debr. Honvéd SK 
1927 Lámpagyár Zalka M. 
1928 Lámpagyár Zalka M. 
1906 Bp. Zalka Máté SK 
1920 Bp. Dózsa SK 
1926 Bp. Dózsa SK 
1902 Bp. Dózsa SK 
1912 Bp. Dózsa SK 
1932 Debr. Honvéd SK 
1917 Bp Dózsa SK 
1912 Lámpagyár Zalka M. 
1920 RM Zalka Máté SK 
1915 Bp Zalka Máté SK 
1925 Bp. Zalka Máté SK 
1907 Bp Zalka Máté SK 
1920 Lámpagyár Zalka M. 
1921 Bp Zalka Máté SK 
1921 Lámpagyár Zalka M. 
1932 Lámpagyár Zalka M. 

1926 Lámpagyár Zalka M. 
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Név: Szül. idő Sportkör: Név: Szül. idő Sportkör: 

Balog Józsefiié 
Biró Margit 
Bíró Ilona 
Bazsó Istvánná 
Csák Lászlóné 
Kovács Katalin 
Krizsán Józsetr.é 
Löriacz Aradomé 
Pataki Erzsébet 
Tamás Ilona 

Kosárlabda: 
1931 
1923 
1925 
1928 
1927 
1937 
1936 
1923 
1935 

1932 

Kézilabda: 

Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 
Szolnoki 

I Fonvéd 
1 Íoíivéd 
I Icaivéil 
Honvéd 
Honvéd 
J lom.véd 
I ícnvéd 
í ícnvéd 
Honvéd 
Honvéd 

Bognár Jutka 1936 Vasas Edzett 
Csatár,; Jozefa 1933 Vasas Elzett 
Csatári Erzsébet 1928 Vasas Elzett 
C sokon a y Jánosrté 1928 Vasas Elzett 
Herczég Erzsébet 1923 Vasas Elzett 
Kobilik Olgn, 1930 Vasas Elzett 
Mlhtflccz litvánná 1923 Vasas Elzett 
Nagy Margit 1936 • Vasas Elzett 
Szabó Mártonr.é 1926 Vasas Elzett 
Szilágyi Zsuzsanna 1931 Vasas Elzett 
Varga Eta 1929 Vasas Elzett 

Műkorcsolya: 
W. Peierdi Márt* 1923' Budapesti Honvéd 

ötiusa; háromtusa: 
1930 Budapesti Haladás Bucskó József 

Nagy Imre 

Wclsz István 

Bakonyi Péter 

Móra László 

Bánki István 

Csaba Gyula 

Égerer György 

Ganso! Sándor 

(háromtusa) 
1933 Budapesti Haladás 

(háromtusa) 
1931 Budapesti Haladás 

(háromtusa) 

1933 Budapesti Haladás 
(öttusa) 

1934 Budapesti Fáklya 

(öttusa) 

Torna: 
1932 Budai)esti Dózsa 
1932 Budapesti Dózsa 
1935 Budapesti Dózsa 

1926 Budapesti Dózsa 

Hidasi Lajos 
I.inka Sándor 
Velez István 

Csuhány Mária 
Fábián Béla 
Gyergyák Magda 
Györgyük Károly 
Korrepta Gyula 
IJtassy Sándor 
Szabó Aladár 
Csaplár János 
Dömötör Zoltán 
Garai János 
Hanák Plus 
Ipaes György 
Pintér Márta 
Serfőző Magda 
Schuszter György 

Fülöp Bálintné 
Jene; László 
Dr.. Hamis Sándor 
Szendey György 
1 asnád-i László 
Venczclné Varga Ilona 

Ambrus Miklós 
Baranyai György 
Brinza István 
Kádas Géza 
Szabó Aladár 
Utassy Sándor 
Válerat Gyula 
Kun György 
Mariin Miklós 
/Aolnár Géza 
Spiies Sándor 
Vágó Imre 
Yánkonyj László 

Vizvári György 

1935 

1931 

1932 . 

Úszás: 
1985 
1937 
1933 
1934 
1936 
1931 
1933 
1937 
1935 

- 1931 
1935 
1933 
1935 
1936 
1934 

Vívás: 
1919 

1912 

1921 

1929 

1921 

1914 

Vízilabda: 
1933 

1922 

1936 

1926 

1933 

1931 

1926 

1923 

1931 

1930 

1928 

1917 

1921 

1928 

Budapesti Dózsa 

Budapesti Dózsa 

Budapesti Dózsa 

Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklyái 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dóz*a 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dóz>a 
Budapesti Dóz^a 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 

Budapesti Honvéd 
Budapesti Előre 
Szegedi LokomoFy 
Budapesti Vasas 
Budapesti Vasas 
Budapesti Vasas 

Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Egri Fáklya 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 
Budaipesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 
Budapesti Dózsa 

OTSB HATÁROZATOK 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG 1953 DECEMBER 11-i ÜLÉSÉNEK 

HATÁROZATA 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KI VALÓ SPORTOLOJA CÍM ADOMANYOZASAROL 

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság — 

az Országos Társadalmi Labdarúgó Sportszövetség és 

a Sportoktatásf Hivatal előterjesztése alapján — a 

magyar válogatott labdarúgócsapat tagjainak 

Grosiís Gyulának, 

Gellér Sándornak, 

Lóránt Gyuláriak, 

Buzánszki Jenőnek, 

Lantos Mihálynak, 

Bozsik Józsefnek, 

Zakariás Józsefnek, 

Budai II. Lászlónak, 

Kocsis Sándornak, 

Hidegkúti Nándornak, 

Puskás Ferencnek és 

Czibor Zoltánnak 

kimagasló teljesítményük, a magyar labdarúgósport 

magas színvonalra fejlesztése és sorozatos győzelmei 

elismeréseül a Magyar Népköztársaság kiváló sport-

tolója címet adományozta. 
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Ü T A S I T A S O K 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8820-3/1953. OTSB SZÁMÚ UTASÍTÁSA 
AZ MHK ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK KIKÉPZÉSÉRŐL 

Az MHK testnevelési rendszer színvonalának további 

emelése jól képzett aktívák foglalkoztatását kívánja meg. 

Különösen nagyjelentőségű az'MHK Ellenőrző Bizottsá-

gok (továbbiakban: F.B-k) alaposabb (elkészítése, mivel 

az MHK-munka szabályosságának biztosítása az MHK 

LB-1: feladata. Az MHK EB-k kiképzésének egyöntetű 

lebonyolítása érdekében az alábbi utasítást adom ki. 

1. Minden megyei TSB rendezzen tanfolyamot a me-

gyei MHK EB tagjai, valamint a területén lévő a'sóbb 

TSB-k MHK EB elnökei részére. A Budapesti TSB ren-

dezzen tanfolyamot a BTSB mellett működő MIIK EB 

tagjai közül azok részére, akik az OTSB 6 napos tanfo-

lyamán nem vettek részt. 

a) A tanfolyamot 3 napos időtartammal, bentlakásos 

formában kell megrendezni. Budaipesíen a tanfolyam be-

járással is lebonyolítható. 

b) A tanfolyam megrendezésének határideje 1954 ja-

nuár 31. 

c) A tanfolyam összes költségeit a rendező TSB viseli. 

d) A tanfolyam hallgatóinak és előadóinak kikéréséről 

» rendező TSB gondoskodik 

e) A tanfolyam szervezésére és az előadások megtar-

tására az OTSB tanfolyamán résztvetteket, valamint hoz-

záértő szakembereket kell felkérni. í 

f) A tanfolyam megtartásának időpontját és helyét, an-

nak megkezdése előtt legalább 10 nappal, írásban be kelj 

jelenteni az OTSB MHK-osziályának. (Budapest. V., Ro-

senberg-házaspár u. 1. III. 308.) 

g) A tanfolyam lefolyásáról a befejezés után, legkésőbb 

egy héten beiül, az OTSB MHK-osztályának részletes 

írásbeli jelentést kell küldeni. Ehhez mellékelni kell a ki-

képzett aktívák nevét, munkahelyét és lakcímét tartalma-

zó jegyzéket. 

h) A tanfolyam időbeosztását és a részletes tudnivalói, 

kat a mellékelt útmutató tartalmazza. 

' 2. A megyei, illetve a Budapest; TSB által rendezett 

3 napos tanfolyamot követően minden alsóbb — járási, 

városi, (kiemelt városi is) budapesti kerületi — TSB ren-

dezzen tanfolyamot az MHK EB tagjai részére. 

a) A tanfolyam időtartama 1 nap. 

b) A tanfolyamot a felsőbb TSB 3 napos tanfolyamát 

kővetően, valamelyik munkaszüneti napon kell- megren-

dezni. A megrendezés batárideje 1951 február 28. 

c) A lanfolyam összes költségeit a rendező TSB viseli. 

d) A tanfolyam megszervezésére és az előadások meg-

tartására a felsőbb TSB tanfolyamán résztvett MHK EB 

elnököt, valamint hozzáértő szakeriibereket kell felkérni. 

f) A tanfolyam megrendezésének időpontját 6 nappal 

előbb a felettes TSB-nek frásban be kell iefentenl. 

/) A tanfolyam lefolyásáról a befejezése után egy lif-

ten beiül a területileg illetékes felettes TSB-nek részle-

tes írásbeli jelentést kell küldeni. Ehhez mellékelni kell 

a kiképzett aktívák nevét, munkahelyét és lakcímét tartal-

mazó jegyzéket. Ennek 1 példányát az OTSB MHK-osz-

tályának is meg kell küldeni. 

g) A tanfolyam időbeosztását és a részletes tudnivaló-

kat a inefTékett útmutató tartalmazza. 

3. A 8800-8/1952./TV. 2Q./OTSB. számú utasítás I. 

pontja, továbbá az MHK EB-k kiképzéséről 1953 január 

5-én kiadott OTSB utasítás hatályát veszti. 

Budapest, 1953 december 2. 

Béres Tibor s. k. 

mb. hivatalvezető 

ÜTMUTATO A 8820-3/1953. OTSB SZÁMÜ UTASITASHOZ. 

A 8820—3/1953, OTSB számú utasításban elren-
delt tanfolyamokat az alábbiak szerint rendezzék 
meg: 

1. A megyei, budapesti TSB-k altat rendezett 
tanfolyam. 

A tanfolyamot a rendező TSB MlIK-elüadója a 
szervezési előadóval közösen szervezi. 

A tanfolyamra a megyéi, illetve a budapesti MIIK 
EB tagjait és az alsóbb TSB-k — járási, városi, bu-
dapesti kerületi — MHK EB elnökeit kell behívni. A 
tanfolyam hallgatóinak kikéréséről a rendező TSB 
személyzeti előadója gondoskodik, A kikéréseknél a 
355/19/1951. NT számú rendeletre kell hivatkozni 

A tanfolyam három napig tart. és azt 1954 január 
31-ig, kell megrendezni. 

A hallgatók elszállásolásáról, étkeztetésének bizto-
sításáról, a tanfolyam lebonyolítására alkalmas meg-
felelő helyiségről, az előadók óradíjáról a rendező 
TSB gazdasági előadója gondoskodik. 

A tanfolyam megszervezésébe és lebonyolításába be 

kell vonni az OTSB egyhetes tanfolyamán résztvett 
MIIK EB-clnököt is. 

Az előadások megtartására az MHK-elöadón és az 
MIIK EB-elnökön kívül szakembereket is be kell 
vonni. 

A tanfolyam előadóinak kiválogatását az M11K-
előadó a személyzeti előadóval egyetértésben végzi. 
A tanfolyamot az alábbi ütemterv szerint kell lebo-
nyolítani: 

Első nap. 

6— 8 Ébresztő, tisztálkodás, reggeli. 
8 — 9 Megnyitó 

.Politikai előadás 
9—10 MIIK testneve-

lési rendszer 
10—I! 
11—12 Az MIIK EB 

1953. évi munkájának 
értékelése 

12—13 
13 — 15 Ebéd, pihenő 
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15—16 

16—17 
17—18 

18-19 
20—22 

A sportkörök 

feladatai 

F* 
Szeminárium az 
MHK testn. 
rendszerről 

Vacsora, szabadfoglalkozás 

Második nap. 

8— 9 MHK BB-k 

9—10 

10—11 
11 — 12 

12-13 
13—15 
15—16 

16—17 

17—18 

feladatai 

Versenyek 
szervezése é9 
lebonyolítása 

Ebéd, pilicnő 

Gyakorlati 

foglalkozás 

TF 
Szeminárium 
az EB-k fel-
adatairól 

18—19 

20—22 Vacsora, szabadfoglalkozás 

Harmadik nap, 

8 - 9 írásbeli ösz-
szefoglaló 

9-10 
1 0 - 1 1 

11—12 Tanfolyam-
zárás 

12-13 
Az ütemterv betartásáért az MHK-előadó a fele-

lős. 
A tanfolyamon leadásra kerülő anyagokat az 

OTSB MHK-osztálya megküldi. Az 1953. évi munka 
értékelését mindenhol — a helyi viszonyok figyelem-
bevételével — az MIIK-előadó készítse el és az elő-
adást is ő tartsa meg. A tanfolyam megnyitására a 
TSB elnökét, a politikai előadás megtartására az il-
letékes pártbizottságot kérjék fel. 

A szemináriumi foglalkozásokat a létszámtól füg-
gőén több csoportban, de legalább két csoportban kell 
megtartani. 

A gyakorlati foglalkozást erre a célra megfelelő 
tornateremben, testnevelő tanár vezetésével tartsák 
meg. 

A tanfolyam végén írásbeli összefoglalót kell tar-
tani. 

A tanfolyam elvégzéséről a részvevők részére a 
TSB bizonyítványt ad ki. 

A tanfolyam lebonyolításának időpontjáról az 
OTSB MHK-osztályát 10 nappal előbb értesíteni kell, 
hogy a tanfolyam ellenőrzéséről gondoskodni tudjon. 
A tanfolyamról jelentést kell készíteni és azt a tan-
folyam befejezése után — legkésőbb egy héten belül 
-- az OTSB MHK osztályára kell megküldeni. A je-
lentés a tanfolyam lebonyolításának körülményeit, az 

előadók és hallgatók névsorát, valamint a tanfolyam 
értékelését tartalmazza. 

A tanfolyanok jó megrendezéséért a TSB elnöke a 
felelős. 

2. Járási, városi és a budapesti kerületi TSB-k által 
rendezett tanfolyam 

Tanfolyamot a TSB-elnök az MHK EB-elnök be-
vonásával szervezze meg. A tanfolyamon az MH1< EB 
tagjai valamennyien vegyenek részt. 

Tanfolyam időtartama egy nap és azt 1954 február 
28-ig a területileg illetékes felsőbb TSB tanfolyamá-
nak megrendezését követően egyik munkaszüneti na-
pon kell megrendezni. 

A tanfolyam megrendezésének költségeit a rendező 
TSB viseli. A részvevők részére az utazási költségek, 
az étkezés — ennek hiányában kiszállási díj — va-
lamint az előadók óradíjának fedezéséről gondoskodni 
tartozik. -A tanfolyam lebonyolítására alkalmas helyi-
ségről ugyancsak a TSB-elnök gondoskodik. 

A tanfolyamon leadásra kerülő anyagokat a terü-
letileg illetékes felsőbb TSB-nek kell biztosítani. 

Az előadások megtartására az MHK EB-elnököt és 
testnevelési szakembereket kell felkérni. 

Az egynapos tanfolyamon az alábbi előadásokat 
kell .megtartani: 

1. MHK testnevelési rendszer 2 óra 
2. MHK EB-k feladatai 2 óra 
3. Sportkörök feladatai 2 óra 
4. Versenyek szervezése és lebonyolí-

tása 2 óra 

A tanfolyam elvégzéséről a részvevőknek a TSB-
elnök írásbeli bizonyítványt adjon ki. 

A tanfolyam időpontjáról a területileg illetékes fel-
sőbb TSB-t hat nappal előbb Írásban értesíteni kell, 
hogy a tanfolyam ellenőrzéséről gondoskodni tudjon. 

A tanfolyamról a lebonyolítás körülményeit, az elő-
adók és részvevők névsorát, valamint a tanfolyam ér-
tékelését tartalmazó jelentést kell készíteni és azt a 
tanfolyam után egy héten belül a felettes TSB-nek 
meg kell küldeni. 

Azoknak a névsorát, akik a tanfolyamot elvégez-
ték az OTSB MHK osztályának is meg kell küldeni. 

3. ,4 megyei, budapesti TSB-k feladata az alsóbb — 
járási, városi, és a budpesti kerületi — TSB-k 

tanfolyamával kapcsolatban 

Megyei, budapesti TSB gondoskodjék arról, hogy a 
háromnapos tanfolyam után az alsóbb TSB-k az egy-
napos tanfolyamokat a határidőn belül megrendez-
zék. 

Az egynapos tanfolyam anyagát, sokszorosíttassa le 
és azt az alsóbb TSB-knek küldje meg. Az MHK 
EB-t mozgósítsa a tanfolyam előkészítésében és lebo-
nyolításában való segítségadásra, valamint ellenőr-
zésre. Szükség esetén előadók kiküldéséről is gondos-
kodjék. A tanfolyamok ellenőrzését szervezze meg. 

A káderképzés nagy jelentőségére való tekintettel 
az MHK EB-k kiképzésének megszervezésére és lebo-
nyolítására minden TSB a legnagyobb gondot for-
dítsa, mert a tanfolyamok jó megszervezésével és le-
bonyolításával a jövőévi munkánk alapjait rakja le. 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800-24/1953. OTSB SZAMU UTASÍTASA 

A JÁTÉKVEZETŐI ÉS VERSENYBÍRÓI DIJAK SZABALYOZASAROL 

1. A játékvezetők és versenybírák hivatalos kikül-
detésük alkalmával az alábbi díjazásban részesíten-
iük: 

A) sportjátékok: a) labdarúgás: 

Játékvezető: Határbíró: 

NB I. osztályú mérkőzéseken 40.— Ft 30.— Ft 

Egyéb mérkőzéseken 20.— Ft 20.— Ft 
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JátíkvezctS: Gólblró: 

b) vízilabda: enen8r. 

Országos bajnokság és Népköztúr-
sasági Kupa mérkőzésein: 25.—Ft 10.—Ft 

I. osztályú városi és megyei baj-
noki mérkőzéseken: 20.— Ft 8.— Ft 

Egyéb mérkőzéseken: 15.- Ft 5 . - Ft 

Játékvezető: Vonalbíró. 
m indb l ró . 
Kólbtró. 
Időmérő, 
Jegyző: c) egyéb sportjátékok: 

(gyeplabda, jégkorong, kézilabda, 

kosárlabda, röplabda) 

Országos minősítésű játékvezető 25.—Ft 10.—Ft 

I. osztályú minősitésö játékvezető 20.— Ft 8.— Ft 
Egyéb minősített játékvezető 15.—Ft 5.—Ft 

A nagypályás kézilabda országos 
bajnokságának középdöntőjén és 
döntőjén, továbbá a Magyar 
Népköztársasági Kupa döntőben 40.— FI 

B) egyéb sportágak. 

(Asztalitenisz, atlétika, birkózás 
cselgáncs, evezés, báromtusa, 
kajak, kerékpár, korcsolya, lo-
vaglás, lövészet, motorcsónak, 
motorkerékpár, műugrás, ökölví-
vás, öttusa, sakk, sí, súlyemelés, 
tenisz, teke, természetjárás, tor-
na, Úszás, vívás, vitorlázás) 5 óráig: 5 órán (úl: 

Országos minősítésűversenybírólc 25.— Ft 40.— Ft 

I. osztályú minősítésű versenybí-
rók 20 .-Ft 35 .-Ft 

Egyéb minősített versenybírók 15.— Ft 25.— Ft 

Gyakorló versenybírók (térmérő, 

pályamérö stb. beosztásban) 5.— Ft 8.— Ft 

2. Ha a verseny, mérkőzés a játékvezető, verseny-

bíró lakóhelyétől eltérő helyen van — az 1. pontban 

meghatározott díjazáson belül — külön felszámítható: 

a) ellátási költség, melynek mértéke a mentrend-

szerű indulástól, menetrendszerű visszaérkezéséig 

óránként 3.— forint a következő megkötéssel: amennyi-

ben a távollét 18 órát meghaladta, azonban 24 órán 

még belül van, úgy a maximális 18 óra, tehát 54.— 

forint számítható fel. Minden megkezdett 24 óra ismét 

3.— Ft óradíjjal számolandó el, de 48 óra esetén csak 

3G órát lehet elszámolni. 

A 48 órán túl meghaladó időtartam esetén a játék-

vezetők és versenybírák csak bírói díjat számolhat-

nak el. Élelmezésükről és szállásukról a rendező szer-

vek (OTSB, TSB-k) tartoznak gondoskodni. 

b) tényleges vasúti, vagy autóbusz költség; vasúti 

költség esetében gyorsvonat fapados, vagy személy-

vonat párnás, éjjeli utazás esetében fapados háló-

kocsijegy, 

c) szállodaköltség számla szerint, vagy számla 

nélkül 10.— Ft szállodaköltség térítés, ' 

d) NB I. labdarúgó mérkőzésekre a játékvezetők-

nek jogukban ál! szombaton elutazniok, amennyiben 

a mérkőzés színhelye 150 vasúti kilométeren felül vjn, 

e) NB II. mérkőzésekre utazó játékvezetők olyan 

vonatot tartoznak igénybe venni, melyeknek menet-

rendszerű érkezési ideje a megállapított kezdési időt 

legalább 4 órával megelőzi, 

f) egyéb mérkőzésekre a kezdési időpont előtt 3 

órával lcell megérkezniök. Kivételt képeznek a 00 

km-en belüli utazások különösen megyei és járási 

viszonylatban, amikor elegendő, ha a játékvezető 

vonata 1 Va órával a mérkőzés kezdete előtt érkezik 

meg. 

g) a játékvezetők tartoznak a mérkőzés után az 

elérhető legközelebbi vonattal elutazni. (Éjsza-

kai visszautazás esetén nagyobb távolságokra háló-

kocsi vehető igénybe.) 

3. Az 1. pontban megállapított díjazásra és a 2. pont 

szerinti költségtérítésre kizárólag azok a játékvezetők 

és versenybírók tarthatnak igényt, akiket a verseny-

rendező szervek hivatalosan kiküldöttek. 

A nemhivatalos kiküldetésben működő játékvezetők-

nek és versenybíróknak sem díjazás, sem költségtérí-

tés nem jár; ilyen címeken kifizetés nem eszközölhető. 

4. A versenykiírásokban minden esetben pontosan 

meg kell határozni, hogy a játékvezetői és verseny-

bírói díjakat, illetve a 2. pont szerinti költségtérítést 

ki fizeti meg. 

5. A jelen utasítás 1954. január 1. napján lép ha-

tályba. Ezzel egyidejűleg a 15/1951. és a 19/1951, 

OTSB számú utasítások hatályukat vesztik. 

Budapest, 1953. december 19. 

Sebes Gusztáv s. k. 

elnökhelyettes 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800-34/1953. OTSB SZ. 
UTASITASA A TARSADALMI AKTIVAKÉPZÉS NYILVANTARTASAROL 

A társadalmi aktívaképzés helyes tervezése, időn-
kénti értékelése, a felmerült hibák kijavítása és az 
ellenőrzés megvalósítása szükségessé teszi a társa-
dalmi aktivaképző tanfolyamok egységes nyilvántar-
tásának bevezetését. 

Ennek megvalósítása érdekében az alábbiakat ren. 
delem: 

1. A társadalmi aktívaképző tanfolyamokat (to-
vábbiakban: tanfolyam) a területileg illetékes MTSB-k 
(BTSB) kötelesek nyilvántartani. 

Ez a rendelkezés vonatkozik a TSB-k, a sportegye-
sületek országos vagy területi szervei és az egyesü-
leti sportkörök által rendezett sportköri vezetőképző, 
társadalmi edzőképző, társadalmi játékvezető és ver-
senybíróképző, valamint az MHK Ellenőrző Bizott-
ságok tagjait képző és továbbképző összes tanfolya-
mokra. 

2. A járási, városi, budapesti kerületi TSB-k, a 
sportegyesületek és sportkörök kötelesek a tanfolyam 
rendezését előzetesen a területileg illetékes MTSB-
nck (BTSB-nek) bejelenteni. A tanfolyamot csak 
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akkor szabad megtartani, ha azt az MTSB (BTSB) 
engedélyezte és a tanfolyam nyilvántartásához szük-
séges nyomtatványokat a tanfolyamot rendező szerv 
részére kiadta. 

Az előbbi bekezdésben foglaltak ellenére megtar-
tott tanfolyam érvénytelen és az azon történt részvé-
telről, vagy kiképzésről (vizsgáról) bizonyítványt ki-
állítani nem szabad. 

3. Bentlakásos tanfolyam esetén, a tanfolyamot 
rendező szerv (az MTSB is) köteles a tanfolyam 
megrendezésének idejét, helyét, annak jellegét és 1 
főre eső költségkihatását az OTSB Káderképző osz-
tályának a tanfolyam kezdete előtt 15 nappal bejelen-
teni. 

4. A tanfolyamot rendező szerv köteles a tanfolyam 

A járási, városi, budapesti kerületi TSB-k, a sport-
egyesületek országos és területi szervei, valamint a 
sportegyesületi sportkörök minden társadalmi akti-
vaképző tanfolyam beindítása előtt kötelesek a terü-
letileg illetékes MTSB-hez (Budapesten a BTSB-hez) 
fordulni. 

Az MTSB (BTSB) a tanfolyamot rendező szervnek 
köteles megadni minden szükséges tájékoztatást a 
tanfolyam megrendezésével kapcsolatban "és köteles 
a tanfolyamot rendező szerv részére mindazokat a 
nyomtatványokat, amelyeket a rendező szervnek a 
tanfolyammal kapcsolatban vezetni kell, átadni. 
Ugyanekkor az MTSB (BTSB) megadja a tanfolya-
mot rendező szerv részére a nyomtatványok kitölté-
sével kapcsolatos szükséges felvilágosításokat is. 

A tanfolyamot rendező szerv a tanfolyam ideje 
alatt köteles az összes előírt nyomtatványokat folya-
matosan és pontosan vezetni. 

A tanfolyamok nyilvántartását egyrészt a tanfolya-
mot rendező szerv, másrészt a területén rendezett 
összes tanfolyamok nyilvántartását az MTSB 
(BTSB) végzi. 

Az egyesületi sportkörök által rendezett tanfolya-
mok eredményeit az illető sportegyesület országos 
elnöksége is nyilvántartja. 

Az MTSB (BTSB) által rendezett tanfolyamokat 
egyedül az illető MTSB (BTSB) tartja nyilván, Ez 
azonban nem érinti az MTSB-k (BTSB) azon köte-
lezettségét, hogy az idevonatkozó utasítások rendel-
kezéseihez képest úgy a sajátrendezésű, mint a te-
rületén rendezett összes tanfolyamokról időnként az 
OTSB-hez jelentést tenni kötelesek. 

A) A tanfolyamot rendező szerv az alábbi nyom-
tatványokat köteles vezetni: 

„A"-jelzésű iratjegyzék. 
I. Tanfolyam jelentés. 

II. Személyi lap. 
III. Jelenléti ív. 
IV. Vizsgajegyzőkönyv. 
V. Bizonyítvány. 
Az ugyanarra a tanfolyamra vonatkozó összes ira-

tokat együttesen kell az „A"-jelzésű iratjegyzékben 
megőrizni. 

I. Tanfolyam jelentés. 
Ezt a nyomtatványt a tanfolyamot rendező szerv, 

a nyomtatványok kézhezvétele után haladéktalanul 2 
példányban köteles kitölteni és 1 példányt azonnal 
köteles átadni az MTSB-nek (BTSB-nek). 

Ez a nyomtatvány szolgál igazolásul a tanfolya-
mot rendező szerv részére arra vonatkozólag, hogy 
a . tanfolyamot az MTSB-nek (BTSB-nek) a tanfo-
lyam beindítása előtt bejelentette. 

nyilvántartásával kapcsolatban előírt tennivalókat el. 
látni, a vonatko?ó kimutatásokat pontosan vezetni'. 

5. A tanfolyam nyilvántartásával kapcsolatos teen-
dőket a mellékelt Útmutató tartalmazza. 

6. Ez az utasítás nem érinti a társadalmi edzők 
képzésének szabályozásáról szóló 8870—5/1953. (köz-
zétéve az OTSB Közlöny 1953 szeptember 20. számá-
ban) és az MHK Ellenőrző Bizottságok tagjainak ki-
képzéséről szóló 8820—3/1953. (közzétéve az OTSB 
Közlöny 1953 december 20-i számában) OTSB. szá-
mú utasítások hatályát. 

7. Jelen utasítás 1954 január 1. napján lép hatályba. 
Budapest, 1953 december 17. 

Sebes Gusztáv s. k. 
elnökhelyettes 

34/1953. OTSB SZAMt) 

A 2 példányban kiállított „Tanfolyam-jelentés" 
egyik példánya a tanfolyam befejezése után is a tan-
foüyamot rendező szerv őrizetében marad. 

II. Személyi lap. 
A „Személyi lap" 1—8. pontjait a tanfolyam rész-

vevője köteles kitölteni. A tanfolyam vezetője ellen-
őrizze az adatokat, különösen a 4—8. pontokban meg-
adott válaszok valódiságát. A 9—13. pontokat a tan-
folyam vezetője köteles kitölteni, a 11—13. pontokat 
természetesen csak a tanfolyam befejezése után. 

Ez a nyomtatvány 1 példányban állítandó ki és 
a tanfolyam befejezése után a tanfolyamot rendező 
szerv őrizetében marad. 

III. Jelenléti ív. 
A tanfolyamvezető ezen a nyomtatványon jegyezze 

fel esetenként a tanfolyam részvevőinek jelenlétét, il-
letőleg távolmaradását. A jelenlétet „X", a távolma-
radást „0"-jelzéssöl kell feltüntetni. 

Ez a nyomtatvány 1 példányban állítandó ki és a 
tanfolyam befejezése után a tanfolyamot rendező 
szerv örizetében marad. 

IV. Vizsgajegyzőkönyv. 
A vizsgajegyzökönyvet a tanfolyam befejezését kö-

vető vizsga alapján a tanfolyamot rendező szerv ál-
lítja ki és azt a tanfolyamvezető, valamint a vizsga-
bizottság elnöke írja alá. 

A vizsgajegyzőkönyvet — ha nem a sportkör ren-
dezi a tanfolyamot — 2 példányban kell kiállítani 
és az egyik példányt a vizsga után az MTSB-nek 
(BTSB-nek) kell megküldeni. Ha a tanfolyamot 
sportkör rendezte, a vizsgajegyzökönyvet 3 példány-
ban kell kiállítani és a harmadik példányt az illető 
sportegyesület országos elnökségének kell megkül-
deni. 

Az MTSB (BTSB) csak a vizsgajegyzőkönyv fel-
terjesztése alapján állíthatja ki a bizonyítványokat a 
tanfolyamon résztvettek (levizsgázottak) részére. A 
kiállított bizonyítvány sorszámát ugyancsak a TSB 
vezeti be a vizsgajegyzőkönyv hozzá felterjesztett 
példányába. A rendező szerv részére megküldött bi-
zonyítványok sorszámát a rendező szerv a saját bir-
tokában lévő vizsgajegyzőkönyv megfelelő rovatába 
is bejegyzi utólag. 

V. Bizonyítvány. 
A felterjesztett vizsgajegyzőkönyv alapján maga 

az MTSB (BTSB) köteles a bizonyítványokat kiállí-
tani és azokat a tanfolyamot rendező szerv részére 
megküldeni, amely a bizonyítványok kiadásáról gon-
doskodik. 

B) Az MTSB (BTSB) — ha a tanfolyamot nem 
maga rendezi — csak az alábbi nyomtatványokat kö-
teles vezetni: 

tITMU TATÓ 
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„B"-jelzésű iratjegyzék. 

VI. Kimutatás a területén rendezett tanfolyamokról. 
VII . Nyilvántartó füzet a rendező szervek részére ki-

adott iratjegyzékekről. 

Az MTSB (BTSB) a „B"-je1zésű iratjegyzék bal-
oldalán lévő tasakban őrzi a VI. és VII . nyomtatvá-
nyokat. A tanfolyamot rendező szervek által bekül-
dött tanfolyamjelentéseket és vizsgajegyzőkönyveket 
szintén a „B"-jclzésű Iratjegyzékben őrzi olyképpen, 
hogy a beérkezett vizsgajegyzökönyvet az ugyanarra 
a tanfolyamra vonatkozó tanfolyam jelentéshez hoz-
zákapcsolja és ezeket a „Kimutatás a területén ren-
dezett tanfolyamokról" sorszámainak sorrendjében 
lerakja. 

VI. Kimutatás a területén rendezett tanfolyamok-

ról. 

A nyomtatvány első három rovatát az MTSB 

(BTSB) a tanfolyam megindulása előtt tölti ki. A 

„létszám"-rovatot csak a tanfolyam befejezése után 

kell kitölteni és abba azt a létszámot kell feltüntetni, 

ahányan a tanfolyamot eredményesen elvégezték. „Az 

ellenőrzések időpontja"-rovatba esetenként kell beje-

gyezni a megtartott ellenőrzések hónapját és nap-

ját. E nyomtatvány kitöltése részben a tanfolyamot 

rendező szerv által kiállított „Tanfolyam jelentés" és 
Vizsgajegyzőkönyv alapján, részben az MTSB (BTSB) 
saját ellenőrzése alapján történik. 

VII. Nyilvántartó füzet a rendező szervek részére ki-
adott iratjegyzékről. 

Az MTSB (BTSB) ebben a füzetben tartja nyil-
ván, hogy mikor és melyik rendező szerv részére 
adott ki „A"-jelzésü iratjegyzéket. A rendező szervek 
részére kiadott „A"-jeIzésü iratjegyzéket egyébként 
ugyanazzal a számmal kell ellátni', amely a füzetben 
sorszámként szerepel. A tanfolyamot rendező szerv 
képviselője az „A" iratjegyzék átvételét e füzet utolsó 
rovatában aláírásával ismeri el. 

C) Amennyiben a tanfolyamot az MTSB (BTSB) 

rendezi, úgy a B) alatt felsorolt nyomtatványokon 

kívül természetszerűleg sajátmaga gondoskodik az 

A) alatt felsorolt nyomtatványok vezetéséről is. Az 

I. és IV. alatt felsorolt nyomtatványokat ilyen eset-

ben is 2—2 példányban kell kiállítani és úgy az „A", 

mint a „B" iratjegyzékben kell 1—1 példányt meg-

őrizni. Egyébként az A) alatt felsorolt rendelkezések 

az MTSB—K (BTSB) állal rendezett tanfolyamokra 

is érteiemszerííleg vonatkoznak. 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 888-40/1953, 

OTSB SZ. UTASÍTÁSA AZ ÖKÖLVÍVÁS VERSENYSZABÁLYAINAK MÖDOSITASARÓL 

Az Országos Társadalmi ökölvívó Sportszövetség, 
és a Sportoktatási Hivatal javaslatára az alábbi sza-
bálymódosítást hagyom jóvá: 

régi szabály 25. §. l/a. pont: 
„A gyermek és serdülők részére a mérkőzés 2 (ket-

tő) menet egyenként 2 (kettő) perces" 
helyett: 

„A gyermekek és serdülők mérkőzései 3 (három) 

1 (egy) perces menetből állnak." 

Budapest, 1953. december 14. 

Sebes Gusztáv s. k. 

elnökhelyettes 

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 888-41/1953. 

OTSB SZ. UTASÍTÁSA A VIZILABDAZÁS SZABALYMODOSITASARÖL 

A Nemzetwzi Úszószövetség (FINA) 1953. októ-

ber havi (XVI. sz.) hivatalos közlönyében megjelent 

a vízilabdázás szabályainak módosítása. Ennek alap-

jár az Országos Társadalmi Uszó Sportszövetség és 

a Sportoktatási Hivatal javaslatára az alábbi szabály-

módosítást hagyom jóvá: 

a 888—36/1953. OTSB sz. utasítással jóváhagyott 

vízilabdázás játékszabály 7. §. d) pontja." 

„A játékvezető minden döntése végleges", 

helyett: 

„A játékvezető döntései ténykérdésekben véglegesek 

és szabályértelmezései a játék folyamán mindenkire 

nézve kötelezők." 

Budapest, 1953. december 14. 

Sebes Gusztáp s. k. 

elnökhelyettes 

JOGSZABÁLYTÁJÉKOZTATÓ 

A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG MIN1SZTERTANACSANAK 1075/1953. (X1I.10.) SZ. HATAROZATA 

AZ „OLIMPIA" ELNEVEZÉS ÉS AZ OLIMPIAI JELVÉNY VÉDELMÉRŐL 

1. Az „olimpia" elnevezést és az olimpiai jelvényt 

belföldi származású árucikkek megjelölésére vagy 

egyéb kereskedelmi célra (cég megjelölése, reklám 

stb.) felhasználni nem szabad. 

2. Az „olimpia" elnevezésnek és az olimpiai jel-

vénynek sportcélra vagy ezzel összefüggő egyéb célra 

való felhasználását az Országos Testnevelési és 

Sportbizottság engedélyezheti. 

Gerö Ernő s. k., 

a minisztertanács első elnökhelyettese. 



299 Budapest, 1953 december 29. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

MHK Kö 

Bár az MHK-munka nem szorítható a naptári év ke-
retei közé, mert az MHK testnevelési rendszer próbáira 
az év bármelyük szakában lehet jelentkezni, mégis van-
nak feladatok az MHK területén is az év lezárásával 
kapcsolatban. Ezek a feladatok az ezévi fejlesztési terv 
teljesítésével, valamint a jövőévi terv teljesítésének elő-
készítésével kapcsolatosak. Igen helytelen azoknak a 
sportvezetőknek az álláspontja, akik az MHK-munikát 
évenként megújuló és nem folyamatos munkának tekin-
tik, akik a naptári évre kiadott fejlesztési terv teljesítésé-
vel befejezettnek tekintik az MHK-munikát. Ebből a fel-
fogásból az tűnik ki, hogv az ilyen sportvezetők az 
MHK-munkát kampányfeladatként kezelik és nem teszik 
azzá. aminek valójában lennie kellene, a sportolók sport-
béli felkészítésének az alapjává. Az MHK-val kapcsolatos 
éwégi munkák nagyobb részben adminisztratív jellegűek 
és a fejlesztési terv teljesítésével állnak kapcsolatban. 

TSB-k feladatai 

A sportkörök által beküldött Személyi Lapokra — 
azok gondos felülvizsgálása után a TSB-k a lehető leg-
rövidebb időn belül adják ki az MHK-jel vényeket. 1953-
ban befejezett próbázásokra MHK-jetvény legfeljebb 
1954. február 28-ig adható ki, ez idő után mái csak az 
1954-ben befejezett próbázásokra adhatnak ki a TSB-k 
jelvényt. 

A felsőbb szervelmek az évi tervteljesitésrő! készített 
éwégi összesítő jelentést a valóságnak megfelelően kell 
összeállítani. A sportkörök által beadott létszámjelentések 
valódiságát a TSB-k a már kiadott jelvények, valamint 
a jelvénykérésre beadott szabályos Személyi Lapok alap-
ján és az adatok helyszíni ellenőrzésével vizsgálják fe-
lül. 

Már az év befejezése előtt meg kell kezdeni a jövőévi 
munka megszervezését, elő kell készítem az MHK EB-k 
kiképzését. Felül kell vizsgálni az MHK EB-ket és 
amennyiben szükséges kiegészítésükről, vagy átszerve-
zésükről gondoskodni kell. Ennél a munkánál arra kell 
tekintettel lenni, hogv olyan aktívak 'egyenek az MHK 
EB-kben, akik ezt a munkát á jövő évben eredményesen 
el is tudják látni. Az MHK EB felülvizsgálását és eset-
leges átszervezését úgy kell megszervezni, hogy az év 
végéi"' befejeződjék, és ai jövő év elején a bizottságok ki-
képzését az OTSB elnökének az OTSB Közlöny ugyan-
ezen számában megjelenő utasítása szabályozza. 

A munka tervszerűségét csak megfelelő munkaterv biz-
tosítja. Ezért az év elején el kell készíteni az MFIK elő-
adó; és az MHK EB egészévi munkatervét. Az évi fel-
adatok végrehajtásához haladéktalanul hozzá kell látni. 

Az MHK előadók a téli hónapokban sem hanyagolják 

el a megyei MHK EB-k között folyó szocialista versenyt, 

hanem a fejlesztési terv jó teljesítése érdekében igyekez-

zenek azt az eddiginél reálisabb alapokra fektetni és to-

vább fokozni. 

A járási és városi MHK EB-k megerősítése ós munká-

juk megjavítása érdekében az MHK EB-k versenyét a 

megyén belül ki kell szélesíteni. Csak megfelelően irányí-

tott MHK EB tud a sportköröknek az MHK munkában a 

féli hónapokban az MHK-bizotságok kiképzésében ered-

ményes segítséget nyújtani. A sportkörök MHK-bizottsá-

gainak megerősítése, a feladatok jó elvégzésére való elő-

készítése a TSB-k egyik fő feladata legyen. 

Sportkörök feladatai 

Az év végén a sportköröknek számot kell adniok arról, 
hogy sport fejlesztési tervüket milyen mértékben teljesítet, 
ték. Az MHK-terv teljesítéséről a spoftköri vezetőség 

csak akkor tud a valóságnak megfelelő jelentést adni, ha 

az MHK nyilvántartás rendben van. E célból az A1HK 

nyilvántartást felül kell vizsgálni és a tapasztalt, de még 

kijavítható hiányosságokat azonnal ki kell javítani. 

Az MHK Személyi Lapokat a jelentés reális elkészítése 
érdekében csoportosítani kell. Azoknak a Személyi Lap-
jait, akik valamennyi követelményből eredményes próbát 
tettei?, — azonban még jelvényt nem kaptak — jelvény-
kérésre továbbítani kell az illetékes TSB-hez. 

Azok részére, akiknek Személyi Lapjáról a jelenlegi 

Időszakban is teljesíthető próbák hiányoznak — szabad-

gyakorlat, húzódzkodás, gyorskorcsolyázás, talaj, vagy 

szergyakorlatok, függeszkedés — azok teljesítésére lehető-

séget kell biztosítani. 

Amennyiben a kötelező előadások meghallgatása hiány-

zik a Személyi Lapokról, az előadások megtartását kell 

megszervezni. 

Azokat a Személyi Lapokat, amelyekről a jelenlegi idő-

szakban nem teljesíthető próbaszámok — mezei futás, 

akadályfutás — teljesítése hiányzik, rész próba ként a jövő 

évre kell átvinni. • 

Azoknak a Személyi Lapjait, akik jelentkeztek ugyan 

az MHK-próbák letételére, de próbáikat ez évben meg 

sem kezdték az éwégi jelentés elkészítésekor a jelentke-

zők számánál kelj figyelembe venni. 

Az így felülvizsgált Személyi Lapok alapján kelt elő-
készíteni a jelentést az MlIK-terv teljesítéséről. A jelent-
kezők számát a jelentkezők által aláírt Személyi Lapok 

száma; adja. 

A részpróbázók számát a legalább három próbát ered-

ményesen teljesített próbázok Személyi Lapjai alapján 

kel] beírni. Teljes próbázónak az jelenthető, aki vala-

mennyi kötelező és szabadonválasztható próbát a- részére 

előírt szinten belül teljesített, a kötelező előadásokat 

meghallgatta, eleget tett az ellenőrző próba szabályainak 

és Személyi Lapján ezeket az adatokat az illetékesek alá-

írásukkal igazolták; valamint azok, akik már ez évben 

befejezett próbázásokra a jelvényt is megkapták. 

A jelentés elkészítésénél nem vehetők figyelembe azok-

nak a Személyi I.apja. akik azóta a sportkör kötelékéből 

eltávoztak. Az eltávozók Személyi Lapjaif úi tartózkodási 

helyük sportkörénei? kell megküldeni. * 

A sportkör vezetősége haladéktalanul gondoskodjék ar. 
ró!, hogy azok részére, akiket teljes próbázóként jelentett, 
azonban a a jelvényt még nem kapták meg — az illeté-
kes TSB-től haladéktalanul megkapják. Ez azért is sür-
gős feladat, mert azok részére, akik 1953-ban befejezték 
a próbáikat, a TSB-k MHK-je!vényt legkésőbb 1954 feb-
ruár 28-ig adhatnak ki. 

A másik fontos éwégi feladat a jövőévi terv teljesíté-

sének az előkészítése. Itt elsősorban az MHK-bizottsá-

gok átszervezésére, kiegészítésére kell gondot fordítani. 

A sportkör vezetősége gondoskodjék arról, hogy az év 

elején lebonyolításra kerülő MHK tanfolyamokon azok 

vegyenek részt, akik ezt a munkát vállalják és annak el-

látást munkakörük lehetővé teszi. Az átszervezett és ki ' 

képzett MHK-bizottságokat március hó l-ig a területileg 

illetékes TSB-knek be kell jelenteni és a sportkör spor-

tolói által teljesített próbákat csak a bejelentett bizott-

sági tagok igazolhatják. 

\ 
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AZ 1954. ÉVI TORNAVERSI 

Az 1953 október elsején összeállított tervteljesítési 
statisztika minden tornász számára figyelemztető 
adatokat tartalmaz. Az érdemes és I. osztályú sporto-
lók száma százalékban kifejezve 121.7, a másodosz-
tályú sportolóké 35.6 százalék, a harmadosztályúaké 
19.2 százalék, az ifjúsági osztályúaké 23.9 százalék. 

Mindenki láthatja, hogy a torna fejlődése így ká-
tyúba jut. A tervszámok teljesítése biztosítja azt a 
széles alapot, melyre jövőnket nyugodtan építhetjük? 

A különböző osztályokon végighaladni tornászaink 
fontos érdeke, mert csak így szerzik meg azt a jó 
erőnléti és tudásbeli alapot, mellyel biztosan helytáll-
hatnak a magasabb osztályokban és eredményesen 
versenyezhetnek a legerősebb ellenfelekkel szemben is, . 

Alapfokú versenyek: 

Az 1954. évi alapfokú versenyeket leányok részéré 
gerendán, műszabadgyakorlatban, szekrényugrásban, 
szabadgyakorlatban írjuk ki. A fiúknál a vesenyszá-
mok ugyanezek, csak gerenda helyett nyújtón tornász-
nak. 

előírt gyakorlatokon kívül szabadon választott 
gyakorlatok nem lesznek. Minden gyakorlatot egy-
szerre három versenyző végez. Azt úgy döntik el, 
hogy ki versenyezzen együtt, hogy a csapat tagjait 
összesorsolják. Sorsolással döntik el azt is, hogy ki 
melyik szeren vagy helyen vágzi gyakorlatát. Tehát 
csapatmunkát pontozunk. Benevezhető egy csapatba 
9 személy, s a két legjobb három eredménye számít. 
Pontelőnyben részesül az a csoport, mely 9 verseny-
zővel indul, azzal szemben, amelyik csak 6 verseny-
zővel szerepelt. 

A felkészítésnek alapfontosságú követelménye tehát, 
hogy minden csapat minden tagja bármilyen össze-
állításban, bármelyik szeren is tornászik, a legtöké-
letesebb kivitelezéssel és tökéletesen egyszerre vé-
gezze gyakorlatát. 

Az alapfokú versenyek anyaga alkalmas arra, hogy 
bármelyik ünnepségen eredményes bemutatót tartsa-
nak vele a tornaszakosztályok. Ez az anyag részben 
szerepelni fog a különböző szpartákiádok ünnepé-
lyein is. 

Az alapfokú versenyek anyagösszeálütása olyan, 
hogy az eredményesen szereplő csapatok könnyen 
megtanulhatják a következő magasabb fokú torna-
anyagot, amellyel már minősítést szerezhetnek az if-
júsági korcsoportba tartozók az ifjúsági II. osztály-
ban, a felnőttkorúak a III. osztályban. 

A megye legjobb szakosztálya címért folyó verseny, 
országos csapatbajnokság. 

Az 1954. évi csapatversenyek egyben a megye leg-
jobb szakosztálya címért folynak, a legjobbak között 
pedig az országos csapatbajnoki címért. 

Minden szakosztály a következő csapatokat indít-
hatja ebben a versenyben: felnőtt elsőosztályban 1 
csapatot, másodosztályban 2 csapatot, harmadikban 4 
csapatot, ifjúsági első osztályban 1 csapatot, ifjúsági 
másodosztályban 2 csapatot, serdülőkből 1 csapatot, 
úttörőkből 1 csapatot. 

Minden elindított csapat, mely végigversenyzett, 
pontot Hoz. A további pontokat aszerint kapják, hogy 
csapataik milyen helyezést értek el. 

A verseny anyaga kizárólag kötelező gyakorlat. A 
csapat létszáma 9. A legjobb 6 eredménye számít. A 
versenyzés elbírálása az alapfoknál leírt módon tör-
ténik. 

Az Ifjúsági másodosztályból lehet tölteni a felnőtt 
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harmadosztályt, az ifjúsági első osztályból a felnőtt 
másodosztályt. 

Ifjúsági másodosztályban és felnőtt harmadosztály-
ban a csapatverseny nőknél és férfiaknál ugyanazok-
ban a versenyszámokban lehet, amelyek az alapfokon 
szerepeltek. 

Ifjúsági első, felnőtt második és első osztálynál va-
lamennyi versenyszámban kell versenyezni. 

Ezeken a versenyeken meg lehet szerezni valamely 
ósztálybasoroláshoz szükséges jogot. Megerősíteni az 
osztályban maradást, osak egyéni versenyeredmény-
nyel lehet. 

(Az egyéni versenyeknél ifjúsági másod- és felnőtt 
harmadosztályban a szabadon választott anyag azo-
kon a szereken lesz, melyeken a csapatversenyek kö-
telező gyakorlatai folytak, kötelező gyakorlata pedig 
nőknél: gyűrűn, felemáskorláton és művészi tornában; 
férfiaknál: korláton, gyűrűn, lólengésben lesz.) 

Azok a csapatok és csapattagok, akik 1954. évben 
valamely osztály versenyén megyei első vagv máso-
dik helyezést értek el és pontszámban az előírt nor-
mát, akik az egyesületi országos bajnokságon első, 
második vagy harmadik helyet és megfelelő pontszá-
mot, végül azok, akik országos bajnokságon az első 
hat helyezett között voltak és elérték az előírt pont-
számot az elkövetkező évben már csak eggyel maga-
sabb osztály versenyén indulhatnak. 

Az előkészítésnél tehát legfőbb feladat az, hogy 
már ezidén elkezdjük a szakosztályt előkészíteni úgy, 
hogy valamennyi osztályban meg legyen a szükséges 
létszámú csapatunk, hogy esélyesen versenyezhessünk 
a bajnokságban, mint szakosztály. 

Az osztályok feltöltése érdekében a minősítést el-
érő sportolóknak azonnal lehetővé tesszük a megfe-
lelő magasabb osztályban történő indulást. 

Az oktatásnak fontos feladata, hogy biztosítsa a 
csapaterőnlétet és a formát. Nem elégséges a gya-
korlatokat csak megtanulni, sikert azok a csapatok ér-
nek el, amelyek csiszoltán és tökéletesen egyszerre 
tornásznak. 

Az eredmények kiszámítása a következő pontozás 
szerint történik: 

1. Amelyik csapat iiat versenyzőt indít és azok vé-
gig szerepeltek a versenyen 2 indulási pontot kap-
nak. 

2. Amelyik kilenc versenyzővel szerepel végig' a 
versenjen 3 indulási pontot kap. 

3. A versenyzők összcsorsolás szerint hármanként 
tornásznak együtt. Az együttes legtöbb megszerezhető 
pontszáma 10. A csapatból szerepelt együttesek elért 
pontszámát összeadjuk. Pl. a Nemzeti Bank „A" 
csapata a harmadosztályban versenyzik, csapatában 
9 versenyzővel. Tehát három egysége tornászik: 8.9, 
9.1 és 7 pontot szereztek. Ezek pontösszege 25. 

4. Az egységek közül a két legjobb pontszáma ösz-
szege alapján számítják ki a csapat helyezését. Pl.: 
az előbbi csapat azt a helyezést kapja, amit a két 
jobbik egysége 8.9 + 9.1 = 18 ponttal elért. 

5. Egy csapat tehát szakosztályának a következő 
pontszámot hozhatja a legjobb tornaszakosztály cí-
mért folyó versenyben a fenti példa szerint. Indulási 
pont 3. Összesített pont 25. Helyezési pont 18. Ezek 
összege 46. A példában szereplő csapat tehát 45 pon-
tot szerzett szakosztályának. 

6. Az összes csapatok szerezte pontot összeadjuk és 
amelyik szakosztály több pontot szerzett, az a jobb. 

7. Az egyes osztályokon belül (úttörő, serdülő, ifjú-
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sági II., ifjúsági I., felnőtt III., II. és I. osztályban) 
a fentiek mellett külön verseny folyik és mindenütt 
külön állapítjuk meg az eredménysorrendet és a díja-
kat, valamint a bajnoki címeket is eszerint adjuk ki. 

Egyéni versenyek: 

Egyéni versenyeket nem tartunk úttörő és serdülő 
korcsoportúaknak. 

Az ifjúsági második- és a felnőtt harmadikosztályú 
versenyzők részére előírt gyakorlatot csak húrom ver-
senyszámban, szabadon választott gyakorlatot ugyan-
csak három, de másik három versenyszámban kell 
végezni. 

Az ifjúsági I., a felnőtt II. és I. osztályban, vala-
mint a mesterfokon minden versenyszámban kell vé-
gezni előírt és szabadonválasztott gyakorlatot. 

Csak egyéni versenyen elért eredrnénnnyel lehet 
megerősíteni az osztálybatartozást ezekben az osztá-
lyokban. 

Mindezek egyrészt meggyorsítják a tornászok fej-
lődését és előrehaladását, másrészt nagyobb minőségi 
követelményeket támasztanak velük szemben, ami 
esélyeiket növeli a nemzetközi találkozókon. 

Minden dolgozónak érdeke tehát ezek minél jobb 
megvalósítása, aki a tornában közreműködik. 

Ünnepélyek: 

A tornaszakosztályokat állandóan unszolják, hogy a 
különböző ünnepélyes alkalmakkor szerepeljenek sz,ép 
lömcggyakorlatokkal. Ezeket megtanulni rövid idő 

alatt nem lehet. Ugy kell tehát évi edzéseinket meg-
tervezni, hogy állandóan legyenek készenlétben ilyen 
ünnepi bemutatásra alkalmas tömeggyakorlataink, 
melyben résztvesznek a tornaszakosztály tagjain Id-
vűl más dolgozók is. 

A szpártákiádok ünnepi anyagát tehát már korán 
meg kell tanulni minden sportkörben. Mozgósítani 
kell a népi táncosokat és zenészeket. így a sportköri 
szpártákiádot már össze lehet kapcsolni egy szép és 
sok nézőt vonzó ünnepéllyel. A legjobb sportkörök 
résztvehetnek majd a területi (járási, megyéi, szak-
szervezeti területi) szpártákiádon. Az itt kitűnt leg-
jobbak pedig elmehetnek az országos szpártákiádra. 

így a dolgozók közül nagyon sokan részesülhetnek 
az egészséges testedzés és az ünnepélyi szereplés örö-
meiben és nagyon sok másnak kielégíthetjük igen 
szép ünnepélyekkel ilyenirányú szórakozási igényét. 
Ezzel biztosíthatjuk, hogy szpártákiádjainkat^ sok em-
ber szervezze, azon sokan szerepeljenek és sokan 
meg is nézzék. 

A szpártákiád anyagába bele lehet dolgozni az 
alapfokú versenyek és az MIIK anyagát is. így egyet-
len felkészülés sorral megoldjuk a többszörös felada-
tot. Nem terheljük túl sem sportolóinkat, sem szerve-
zőinket, sem oktatóinkat, sem nézőinket eseményzsú-
folással. 

Ez a megoldása annak is, hogy megvalósítsuk tor-
nában a tömegeink számára is az évi négyszakaszos 
edzést és ezzel gyorsítsuk sportolóink fejlődését és 
dolgozóink egészségi színvonala emelését. 

TÁJÉK ÓZTA TÓ 
A III. OSZTÁLYÚ MINŐSÍTŐ TORNAVERSENYEK RENDEZÉSÉHEZ 

1. A I I I . osztályú minősítő tornaversenyek célja: 
A dolgozók tömeges tornásztatásán keresztül biz-

tosítani a minőségi torna utánpótlást. A rendszeres 
tornászással nagy mértékben fejleszteni lehet a testi 
és szellemi tulajdonságokat. A III. osztályú minő-
sílő versenyekre is csak rendszeres edzésekkel lehet 
felkészülni, ami hozzájárul a dolgozóink egészségé-
nek megvédéséhez. 

2. A versenykiírások elkészítése és szétküldése: 

A tornaversenyek szabályai előírják, hogy a ver-
senykiírásokat 2 hónappal a versenyek időpontja 
előtt meg kell küldeni az illetékeseknek. A verseny-
kiírásnak fontos szerepe van a tornászok felkészülé-
sében, mert ez tartalmazza a verseny pontos helyét, 
idejét és gyakorlatanyagát. 

3. A versenykiírás a következő pontokból álljon: 

1. A verseny célja. 
2. A verseny helye, napja, kezdetének pontos ideje. 
3. A rendező sportkör neve. 
4. A versenyszámok és gyakorlatanyag. 
5. A verseny részvevői. 
6. Az értékelés és eredményszámítás módja. 
7. A díjazás. 
8. A nevezés feltételei és időpontja. 
9. A költségek. 

10. Egyéb rendelkezések. (A versenyrendezőség pon-
tos címe.) 

4. A versenybíróság és rendezőség megalakítása. 

A versenybíróságot és rendezőséget jóval a verseny 
előtt már meg kell szervezni. A versenybíróság a 
versenybíróság elnökségéből és a versenybíróság tag-
jaiból áll. A versenybíróság elnökségét az elnök, an-
nak helyettese és a versenytitkár képezi. 

5. A versenybíróság és a rendezőség feladatai: 

A versenybíróság elnöke a verseny felelős vezetője 
és irányítója. A versenybíróság helyettes elnöke se-
gíti az elnök munkáját. A versenytitkár az elnökség 
faladataival kapcsolatos ügyviteli, irodai terniészetií 
munkát látja el. A versenybírák értékelik a tornászok 
gyakorlatait. A III. osztályú minősítő versenyeken 
egy-egy pontozóbizottság 3—3 bíróból áll. Ha nincs 
elegendő minősített bíró, akkor a bizottság tagjai-
nak száma 2-re csökkenthető. 

Minden versenyen kötelező az orvos jelenléte. 
A rendezőség felelős vezetője mindig a versenyt, 

rendező sportkör tornaszakosztályának intézője le-
gyen. Ö felelős azért, hogy a versenyhez szükséges 
mindennemű technikai feladatot Idejében elvégezze-
nek, minden szükségeá eszközt, szert, helyiséget és 
területet biztosítsanak. 

0. A verseny előkészítése: 

A rendező egyesület vezetőjének mindenekelőtt a 
versenvbíróság 'elnökével kell idejében érintkezésbe 
lépni, hogy a versenybíróság és a rendezőség bevo-
násával minél előbb elkészüljön a verseny munka-
terve. A munkaterv alapján készül el a verseny for-
gatókönyve, melynek elkészítési határideje egy hó-
nap a verseny időpontja előtt. 

A versenybíróság a nevezési zárlatkor értekezletet 
tart, melyen megállapítják a nevezett tornászok szá-
niát és indulási jogosultságát. Ugyancsak akkor ál-
lítják össze a verseny sorrendjét és az egyes ver-
senyszámoknál bíráskodó pontozóbizottságot. Ezután 
elvégzik a benevezett tornászok sorsolását. 

A verseny lebonyolítása: 

A verseny lebonyolítását a jó szervezés biztosítja. 
A versenybíróság elnöke és a rendezőség vezetője 
felelős azért, hogy a verseny színhelye legkésőbb'2 
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órával a verseny kezdete előtt alkalmas állapotban 
a versenyzésre megfelelően előkészítve rendelkezésre 
álljon. 

A rendezőség tagjainak a verseny kezdete előtt két 
órával jelentkezniük kell a versenybíróság elnökénél. 

A versenyen részvevő tornászok a verseny előtt 
égy órával kötelesek megjelenni,, hogy kellő idejük 
legyen az átöltözésre és bemelegítésre. 

A tornászok akkor mennek ki gyakorlatuk végre-
hajtására, ha a versenyiroda névszerint szólítja őket. 

A versenybíróság elnöke állandóan figyelemmel 
kell kísérje a versenyt, hogy az előforduló hibákat é» 
szabálytalanságokat azonnal megszüntesse. 

A verseny befejezése: 

Az eredményeket a verseny befejezése előtt kell ki-
számítani. Az eredmények kiszámítása után a tor-
nászok felvonulnak, majd ezután ismertetik a verseny 
eredményeit, kiosszák a díjakat. A díjkiosztás után, 
a versenybíróság elnökének jelére, a tornászok elvo-
nulnak. 

TAJÉKOZTATO AZ 1954. ÉVI „FALUSI ASZTALITENISZ-CSAPATOK KUPÁ"-JA MEGRENDEZÉSÉHEZ 

/. A kupa célja: 
A falusi csapatok kupájának megrendezése lehetővé 

teszi, hogy télen rossz időjárási viszonyok idején spor-
tolási lehetőséghez jussanak a falusi fiatalok. Ezen 
keresztül fiatalok és kezdők bevonása a sportágba 
versenyzés által. 

Az asztalitenisz népszerűsítése és megismerése, a 
jobban játszók részére pedig versenyzési lehetőség 
biztosítása. 

2. A kupa ideje: 

November, december, január és február hónapok-
ban, lehetőleg minden héten egy kijelölt hétköznap 
d. u. vagy este. Lehet azonban vasárnap is megren-
dezni, ha az alkalmasabb a versenyzők szániára, vagy 
a lebonyolítás könnyebb ünnepnapon. 

A verseny helye a TSB vagy a rendező sportkör 
által kijelölt erre alkalmas helyen legyen, ahol elfér 
2—3 asztal olyanformán, hogy mellette van még liely 
az esetleges nézők számára is. 

3. A kupa részvevői: 

A versenyen lehetőleg azok vegyenek részt, akik 
eddig még nem indultak versenyen vagy olyanok, 
akik még nem minősített asztaliteniszversenyzők, bár 
lehet másfajta kiírást is készíteni a részvevőkkel kap-
csolatban. Pl. résztvehet bárki, aki indulni kíván osz-
tálytól, minősítéstől függetlenül. 

4. A versenyszámuk: 

Helyes férfi- és női csapatbajnokságokat, illetve ku-
pát kiírni, kettes (D. C.), hármas, négyes vagy eset-
leg más rendszerű csapatokkal. Lehet azonban egyéni 
versenyeket is rendezni férfi-, női, egyes- és páros-
számokkal és a versenyeken elért egyéni pontszámok 
után a legtöbb pontot szerzett csapat nyerheti el á 
kupát (Ezekre a számokra tájékoztatásként lásd a 
szabálykönyvet. 1 

B. Díjazás: 

A rendező TSB-k az OTSB utasítása szerint az ilyen 
versenyekre adható díjazást adják. 

Helyes, ha a rendező TSB vagy sportkör ebbe a 
munkába bevonja a sporthoz értő és a sportágat sze-
rető társadalmi aktívákat, akik a versenyt előkészítik, 
megszervezik és lebonyolítják. 

Javasoljuk, a lebonyolítással és a tornával kap-
csolatban azt, hogy az MTSB a falusi sportkörök, 
csapatok számára írjon ki hárma3 vagy négyes csa-
patokkal körmérkőzéses versenyt, hetenként 1—1 for-
dulóval, amennyiben sok csapat indulna,'úgy alakít-
sanak a csapatok erősségének megfelelően több cso-
portot, végül pedig a csoportgyőztesek játsszanak egy-
mással a kupa döntőjében. 

TAJEKOZTATO A SZAKDOKUMENTACIORÖL 

Alábbiakban közöljük november hónap folyamán 

lefordított szakcikkek jegyzékét: 

A szakdokumentáció megtekinthető minden szerdán 

13—19 óráig az OTSB Sportoktatási Hivatal Mód-

szertani és Programm-osztályán. 

Cikkszám: Cikk címe: 

6189 Belső és külső elzárás (kosárlabda). 
6190 Az ember elleni védekezés és támadás fejlő-

dése (kosárlabda). • 
6191 Középjálékosra épített támadások (kosár-

labda). 
6193 Mester, mi a rossz az ütésemben? (tenisz). 
6195 Könyököt a testhez (tenisz). 
6199 Korcsolyázást utánzó futás. 
6209 Néger az atlétikában. 
6210 A súlylökés mechanikája és technikája. 
6213 Tapasztalatok a varsói ökölvívó Európa-baj-

nokságról edzési munkánk megjavítására. 
6227 Megfelelnek-e még az ökölvlvósportban érvé-

nyes ifjúságvédelmi intézkedések? 
6230 A sportoktató feladatai egy általános testne-

velésre fogott sportcsoport felépítésénél. 

6273 Skobla megjavíthatja a világrekordot? 
(atlétika). 

6281 Győzelem és vereség Magyarország élgárdája 
ellen (kézilabda). 

6286 Műkorcsolyázó évi edzésterve. 
6289 A korszerű birkózás. 
6290 A csípődobás különböző befordulásokkal és ok-

tatásai (birkózás). 

(Sportoktatási Hivatal módszertani és programm-

osztály közleménye.) 

OKIRATMEGSEMMISITÉS 

„Györgyfalvi György (született 1925, Bócsa, anyja; 
neve: Legény Laura) Budapest, IX., Ipar-u. 15. II. 1-
szám alatti lakos 45.228/1162. számú leckekönyve el-
veszett. Érvénytelen." 

„Papp Jánosné (született Újvári Gabriella, Buda-

pest, 1930, anyja neve: Ecseld Anna) 60—21/1670, 

számú Testnevelési Főiskolai leckekönyve elveszett 

Érvénytelen." 



! N Budapest, 1953 december 20. 

FEGYELMI 

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság mel-
lett működő Országos Társadalmi Sportszövetségek 
elnökségének minősítési bizottságai megállapították, 
hogy számos sportoló több sportkörhöz állított ki iga-
rolási nyilvántartólapot, illetőleg kért játékengedélyt. 

Ez az eljárás az új, egységes sportminősítési 
rendszer szabályzatáról szóló 8800—22/1952. OTSB 
számú utasítás rendelkezéseinek megszegését jelenti 
az átlépésre vonatkozó korlátozó rendelkezések kiját-
szását célozza. 

Az említett utasításban foglalt rendelkezések 
szándékos megszegésén felül arra is adat van, hogy 
egyes játékosok ezzel az eljárással a maguk részére 
különböző előnyöket — feltehetőleg anyagi előnyöket 
— is kívántak biztosítani. Az ilyen eljárás mindenkép-
pen ellentétben áll a szocialista erkölcsnek a testne-
velés és sport területén is irányadó elveivel. 

Ezért a 8800—2/1952. számú OTSB utasítással 
életbelépett Sportfegyelmi Szabályzat 7. §-ának 3. a) 
pontjában meghatározott fegyelmi vétség 'miatt 

a fegyelmi eljárást az idecsatolt mellékletben 
nfvszerint felsorolt sportolók ellen elrendelem. 

HATAROZAT 

a 12 § (2) bekezdése alap fán játékjogukat (ver• 
senyzési jogukat) felfüggesztem, 

egyben a játékosok (versenyzők) által kitöltött 
összes nyilvántartási lapokat érvénytelennek minő-
sítem. 

A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi 
határozat meghozatalára a területileg illetékes tár-
sadalmi sportszövetségek fegyelmi bizottságait külön 
fogom utasítani. Az érdekelt sportolók nagy számára 
való tekintettel a fegyelmi bizottságok a határozat 
meghozatalánál a Sportfegyelmi Szabályzatban meg-
határozott határidőhöz nincsenek kötve. 

Amennyiben azonban a fegyelmi bizottságok fe-
gyelmi határozatot 1954 június 31 napjáig nem hoz-
nának, a játékjoguktól ideiglenesen felfüggesztett 
sportolók 1954 július 1 napja után az előírt szabályok 
érielmében kérhetik újból való igazolásukat. 

Budapest, 1953 december 12. 

Sebes Gusztáv s. k. 

elnökhelyettes 

MELLÉKLET AZ OTSB ELNÖKÉNEK 1953 DECEMBER 12-1 FEGYELMI HATAROZATAHOZ 

Labdarúgás: 

Sor- Raj teng. 
szám] N é v | Anyja neve: Sportkör: száma; 

1. Agárdi László Csepregi Emília Aszódi Vasa* 51234 1. Agárdi László Csepregi Emília 
Bp. Haladás 6G248 

2. Agárdi Sándor Szedi ák Mária Előre TEFU 95135 2. Agárdi Sándor 
ELŐRE BASZV 29346 

1. Agócs Dezső Számely Julianna Komjáti FSK 43404 1. Agócs Dezső 
Zpálfalvai Bányász 92315 

4. Agóoj Dezső Kis» Teréz „Aszód" Vasas 011494 
• Budakeszi SK 83240 

5. Aknai István * Schultz Maria Előre MAVAUT 54635 5. Aknai István * 
Épületfuvarozó Váll. 59443 

«. Albert Béla Szekeres Júlia Sz'kra Kénsav 97506 Szekeres Júlia 
Sz.fehérvári Dózsa 32211 

7. Albert György Szlábd Ilona Bugi KSK 003073 7. Albert György 
Főv. Építő VáM. 55104 

8. Algács Gábor Szász Róza Pest Északi-Kinizsi 65726 8. Algács Gábor 
Budaörsi Vasas 1E358 

9. Almásd Ferenc Baka Mária Petőfi SK 76262 9. Almásd Ferenc 
Csepel Vasas Acélmű SK 26497 

10. Almásj Ferenc Gyurosó Teréz Csákvári SK 44094 10. Almásj Ferenc Gyurosó Teréz 
Gsáikvári Traktor 88833 

11. Almásj József Bodovyi Mária Csillaghegyi Építők SK 022027 11. Almásj József 
Bp. Facsavar 57698 

12. Almásd József Virág Klára MTSK 106. sz. 4G448 Virág Klára 
Kuritlyán BSK 088722 

13. Ámbra* Ferenc Forró Berta Budai Kin'zsi 20030 13. Ámbra* Ferenc 
Pomázd V. Lobogó 09256 

14. And ad János Fehér Matild Csepeli Építőik 011779 

V. M. AFORT g 66374 
15. Antal József Schwartz Stefánia Építők 23/6 001129 

Fogaskerék SK 69507 
15. Aranyász Mifcló» Ur Erzsébet Lokomotív 90974 

Üjfehértói SK 43108 
17. Adám Kálmán Pete Mária Soproni Bástya 48294 Pete Mária 

A4ASZOLAJ Bányász 90948 

18. Adám László Parádi Erzsébet Miskolci Előre 31872 Parádi Erzsébet 
Túszakécskei Községi SK 81975 

19. Agh György Eliner Mária Angyalföldi Lokomotív 011360 19. Agh György Eliner Mária 
Szikra Akadémiai Nyomda 025911 

20. Angyásd Laijo» Kunster Rozália Vasas Ikarus 06529 20. Angyásd Laijo» Kunster Rozália 
Vasas Ikarus 58420 

21. Bakonyi Márkus Ruboa Mária Laiosmizsei Lokomotív 81953 21. Bakonyi Márkus 

Vörös Csillag Traktor 67057 



Budapest IM8 ílecwnfcer 20. Wt 

Sor-
•zám- N é v : Anyja neve: Sportkör: 

22. Bazsonyi Rudolf Bazsonyi Teréz Dombóvári Kinizsi Bazsonyi Teréz 
Balatonfüredi Vasas 

23. Marsi Rudolf Szabad Franciska Rádiófelszerelések Gyára 

24. Teodobu SzotÍrisz 
Baji Honvéd 

24. Teodobu SzotÍrisz Pecsoii Eudoxia VFSK 

25. Tihanyi Kálmán 
Fémmunkás SE 

25. Tihanyi Kálmán Mészáros Margit Kbőányai Ozemélelmezésl 

26. TiIInger Béla 
Bpesti MÉH 

26. TiIInger Béla Bognár Julianna Csákvári Traktor 

27. Tipiár Zsolt 
Csákvári SK 

27. Tipiár Zsolt Jóviám Mária Szentendrei Lokomotív 

28. Tinka Andrá., 
Dekoráció vállalat 

28. Tinka Andrá., Puskás Katalin Baji-úti Téglagyár 

29. Tiszai Tibor 
Falusi Haladás 

29. Tiszai Tibor Biró Mária H. M. Szikra Vörös Csillag 
Meteorológia Petőfi SK 

30. Tóbiás József Csányj Rozália Vasas Ikarus 

31. Tófalvi Gyula Kovács Erzsébet 
Vasas M. A. 
Traktor SK Csákvár 

32. ifj. Tollasv István 
Gamma Vasas SK 

32. ifj. Tollasv István Sárközi Margit Spartaikusz 44. 

33. Toldi Miklós 
Ny. O. Sz. 

33. Toldi Miklós Toldi Róza Szérű SK 

34. Tolmácsi Ferenc 
Kornádi Traktor 
Honv. Eü. Iskola 34. Tolmácsi Ferenc Timár Erzsébet 
Kornádi Traktor 
Honv. Eü. Iskola 

35. Tolna Ferenc 

Timár Erzsébet 
Budakalászi V. Lobogó 

35. Tolna Ferenc Molnár Ilona Szer. Szig. V. 

36. Tomis János 
Építők 29/1. SK 

36. Tomis János Tóth Erzsébet Külön. Csavart. Vasas 

37. Tompa István 
Domanyi KSK 

37. Tompa István Laicsák Rozá'ia Motorjavító Vasas SK 

38. Topor István 
Mezőhegyest Traktor 

38. Topor István Gáspár Eszter Vasas Ganz Waggon 
Pánd SK 

39. Tóth Barna Varga Ilona VASAS MOM Varga Ilona 
Solymár KSK 

40. Tóth Bálint Tóth Mária Hü M. Igü. SE 
. — —» _ _ 

Tóth Mária 
Petőfi Patyolat 

41. Tóth Béla 3. K w í ? Mária' Szabadkígyóst M. G. T. 3. K w í ? Mária' 
Kübekházai SK 

42. Tóth Béla Varga Ilona Vasai MOM Varga Ilona 
Solymári KSK 

43. Tóth Ferenc Jenmán Mária Százhalombattai Építők 
Bp. Borforg. Kinizsi 

44. Tóth Ferenc Szlovák Júlia Sfittői Építők 
Kőfaragó SK 

45. Tóth Imre Bura Julianna Kinizsi SK Sarkad 
Kazincbarcikai Dózsa 

46. Tóth Imre Faragó Teréz Haladás SK Faragó Teréz 
Derckegyházi Traktor 

47. Tóth István Klusóczld Anna Miskolci Traktor Klusóczld Anna 
Bp. MTH 

48. Tóth István Papp Margit Kiskirályság Vörös Lobogó Papp Margit 
Községi SK Okány 

49. B. Tóth István Susányl Mária Építők SK Susányl Mária 
Kunmártoni Petőfi SK 

50. Tóth János Berbecs Borbála Minta SK Berbecs Borbála 
Mezőtúri Lokomotív 

51. Tóth János Klammer Emma Bfüredi V. Meteor Klammer Emma 
Kinizsi SK 

52. Tóth János Miszlai Teréz Nagykőrösi Fáklya Miszlai Teréz 
Szentlőrinci SK 

53. Tóth János Vajboda Borbála Hort Failusi SK 

54. Tóth Jenő 

Vajboda Borbála 
Gyöngyösi Vasas 

54. Tóth Jenő Wohlamd Erzsébet Gy. V Lobogó Pamutszövő 
Gy. Szerszámgépgyár Vasa« 

55. Tóth József Botos Anna Soproni Bástya 
Pécsi Építők SK 

56. Tóth József Eszes Marcella Pély FSK 

57. Tótii József 
T.iszasülyi Traktor 

57. Tótii József Farkas Mária Bcsabai Dózsa 
Töviskéri A. G. SK 

58. Tóth József Fekete Mária Föv. V. ker. Tatarozó 
Vasas Akkumulátor 

59. Tóth József Miha'ovszkv Klára V. L. Adria Miha'ovszkv Klára 
Egységes Falusi SK 

Rajtcng. 
számat 

80571 
007032 

21108 
42030 
50145 
54625 
61378 
54630 
88835 
44005 
33898 
67141 
80197 
42952 

012104 
57900 

66367 
52932 
83129 

004383 
68584 
55507 
53154 
41475 
50105 
03765 
59260 
57595 

011060 
33846 
19389 
86590 
54644 
75070 

001507 
36838 
53553 
67348 
19430 
84076 

001498 
36837 
13856 
58803 
86113 
66175 
48550 
19810 

008442 
86528 
85108 

010384 
00236 
15760 
80619 
46288 
14581 
09490 

088753 
24181 
85238 
82882 
89581 
32923 

008277 
15838 
48289 
86194 
70171 
84714 
81603 
76275 
58830 
02873 
51948 

010216 



2 » Budapest, 1933 december 29. 
— — — — — — — — 

Sor. 
MÚni: N é v i Anyja nevé: 

60. Tóth József Molnár Róza 

61. Tóth József Vas Erzsébet 

62. Tóth Károly Somogy vári Mária 

63. Tóth László Siska Mária. 

64. Tóth S, Mátyás Balogh Borbála 

63. Tóth Miklós Gombos Mária 

60. Tólh István Mester Róza 

67, Tóth Tibor Takács Mária 

68. Tőkés Albert Szántó Erzsébet 

69. Törők Béla Varga Rozália 

70. Török József Érsek Margit 

71. Törők Miklós Hegedűs Marcella 

72. Tőzsér Gáspár Kora á r Rozál 

73. Tőzsér László Mészáros Erzsébet 

T4. Trocsány Gábor Székely Mária 

75. Troniinecz Ferenc Kcglovits Erzsébet 

76. Tirapelc János Woíí Magdolna 

77. TungH József Kiss Rozália 

73. TunyogI Károly Boronyi Gizella 

79. Turbusz János Lengye! Viktória 

80. Turi Imre Cegléd? Zsófia 

81, Thury János Téren Juharai* 

82. Tóry Sándor Farkas Zsuzsanna 

83. Újhegyi Béla Ondok Erzsébet 

84 Ujszászy József Kádár Erzsébet 

fe- », 

ítajtene. 
Sport l:ör» tzámaj 

XVI. Petőfi 07086 

Csanádaipáca SK . 32659 

Hort FSK 47878 

Nyugati Lokomotív 23020 

MTSK 36 022120 

Gödöllői Traktor 48182 

Nagykőrösi V. Meteor 008044 

Várpalotai Honvéd 006960 

Kőfaragó SE 50193 

Jánosliidai SK 46130 

Budakeszi SK 71544 

46/1. Építőt? 67105 

Epületanyagfuv. Váll. 20243 

Sződ Községi SK 75203 

Albertirsai Lokomotív 002593 

Vasa.; Eésnszerelvény 68543 

Építők 23/Tröszt SK 20054 

Csépai SK 73030 

•Honvéd 008643 

Törökszentmiklósf Vasas 77789 

Kalocsai Kinizsi 70562 
Saiiónémeti Fa-lusi SIC 78000 

Szolnoki Lokomotív 89026 

Keszthelyi Honvéd 37433 

MTSK Nagybáfomy 39145 
Kazárt Rányász SK 89419 

Csepel i Vasas 05302 
SztáKnvárosi Vasas 44174 

Nagyrév 46293 

TTK Haladás 69422 
V. L. Adria 023407 
Spartakusy, 40. SIC 29253 

Vécs DISZ 77446 

Saikeresztúr! FSIC 74169 
MTSE 58320 

Vasas Fémszerelvény 68544 

Balkáovi Traktor 72990 
24/3. Ep. Váll. Pé - 19026 
Vaskút: * F. SK 88289 
Tbányai 314 MTSK 39586 
Szamuelli-Bástya 001773 
Bocsit Bányász 58702 
Ráuatjxék; lokomotív 83960 
MTSK 27. sz. 20785 
Budaörsi Vasas SIC 14343 
BM Dózsa 53119 

Vasas Csepel Eglk. 57785 
Siketek SK 24078 
MTII 4. sz. Intézet 2G512 
Vörös Csillag Traktor 67056 

Figyelem!!! Figyelem!!! 

1934 január első felében megjelenik az 

EGYSÉGES SPORTNAPTAR 

ÉS AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK VERSENYKIÍRÁSA 

AZ 1954. ÉVRE 

Igényelhető és a fenti időponttól kezdve kapható Budapesten az Állami Sport, és Tankönyvboltban 

(VII. ker., Rákóczi-öt 64.) és minden áMaml könyvkereskedésben, vidéken valamennyi állami könyvesbolt-

ban és a szövetkezeti boltokban. 

Ara: 13 forint. 

OTSB-K0ZL0NY 

A Maqyar Népköztérsasiq Minisztertanácsa mellett müködó Országos Testnevelési és Sportbizottsáq hivatalos közlönye. 
Megjelenik minden hó 20-án. — Felelős szerkesztő.* Béres Tibor — A kiadásért felel a Sport Lap. és Könyvkiadó Vállalat 
iqazqalója. — Szerkesztőség Bpest, V., Bosenberq-házaspir-u. t. ez.— Telefon: 128—464, — Kiadóhivatal: Bpest, VII,, Rákóczl-út 
50, — Telefon; 229—085. — Előfizetési ára; félévre 12 forint. — Terjeszti: Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest, V , József 
nádor-tér 1. — Telefon: 180-850. — Előfizetés és Uqyfélszolqái at: V., József nádor-tér 1„ Uzlethelyiséq. - Telefon; 185-022. 
- Csekkszámlaszám: 01.251. — Példányszám: 2800. — Szikra Lapnyomda, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 0. Felelős vezető; 

Kulcsár Mihály. 
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I. melléklet az OTSB Közlöny 1954 december 20-i számához. 

I 

A OTSB Közlöny 1954. évi cím- és betüsoros 

tárgymutatója" 



II. I. melléklet. 

A zárójelben lévő szám a megjelenés kelte (hó és nap) 

sz. ( I I I . 2.) 73. oldal 

sz. ( I I . 26.) 70. oldal 

4. sz. (IV. 2.) 10. oldal 

6. sz. (V. 7.) 169. oldal 

9. sz. ( IX . 3.) 235. oldal 

9. sz. ( IX . 3.) 238. oldal 

10. sz; (X. 1.) 252. oldal 

12. sz. (X I . 26) 303 oldal 

12. sz. (X. 29) 304 oldal 

OTSB határozatok 

A sportegyesületek vezetőszervei-
nek 1954. évi újraválasztásáról 3. 

A testnevelés és sport 1953. évi 
fejlesztéséről szóló jelentésről 3. 

Az OTSB 1954. IV. 2-i ülésének 
határozata — a DISZ Köz-
ponti vezetőségével egyetértés-
ben — a falusi testnevelés és sport 
területén lévő új feladatokról 

A Vörös Lobogó SE munkájá-
ról 

Az 1954. évi sportfejlesztési terv 
első félévi teljesítéséről 

A testnevelés és sport területén 
folytatott agitációs és propa-
ganda munkáról 

A sportegyesületi vezetőszervek 

újjáválasztásáról 
Az 1955. évi versenynaptár elké-

szítéséről és az 1955. évi ter-
vekről , 11. sz. (X. 29.) 267. oldal 

A községi sportkörök szervezeti 

megerősítéséről 
A testnevelés és sport 1955. évi 

fejlesztéséről. 

OTSB utasítások 

8800—1/1954. OTSB. Az MHK 
testnevelési rendszer egyes sza-
bályainak módosításáról 

8800—2/1954. OTSB. Az MKH-
jelvény-elismervénykönyv hasz-
nálatának megszüntetéséről 

8800—3/1954. OTSB. Az 1954. 
évi fejlesztési terv jóváhagyá-
sáról 

8800—4/1953. OTSB. A sportberu-
házások üzembehelyezésének 
tárgyában 

8800—5/1954. OTSB. A korárlab-
da játékvezetők minősítésé-
ről 

8800—6/1954. OTSB. A sportmi- < 
nősítés egyes szabályainak mó- I 
dosftásáról, a sportolók átlépé-
sével kapcsolatban 

8800—8/1954. OTSB. A sport-
beruházások üzembehelyezésé-
nek szabályozásáról szóló 
8800—4/1954. OTSB sz. uta-
sítás módosítása 

8800—9/1954. OTSB. Az Iskolai 
oktatásban működő nevelők 
sportszervezetekben történő át-
képzéséről 

8800—10/1954. OTSB. Az 1954. 
évi MHK és beszámolójelenté-
sek elkészítéséről 

1. sz. (1. 15.) 6. oldal 

1. sz. (I. 15.) 6. oldal 

1. sz. (I. 16.) 5. oldal 

1. sz. (X I I . 21.) 7. oldal 

2. sz. ( I . 21.) 42. oldal 

j 
i 

2. sz. (I. 30.) 41. oldal 

2. sz. ( I I . 2.) 41. oldal 

2. sz. (11. I.) 41. oldal 

2. sz. ( I I . 13.) 39. oldal 

8800—11/1954. OTSB. A labda-
rúgó játékvezetői tanfolyamok 
szervezéséről és lebonyolítá-
sáról 

880Q—12/1954. OTSB. A minősí-
tett edzők egységes fényképes 
igazolvánnyal való ellátásá-
ról 

8800—14/1954. OTSB. A társa-
dalmi sportszövetségek, vala-
mint a játékvezető és verseny-
bíró tanácsok szabályzatának 
jóváhagyásáról 

8800—15/1954. OTSB. A játék-
vezetők és versenybírák minő-
sítéséről 

8800—16/1954. OTSB. A sporto-
lók, kikéréséről 

8800—18/1954. OTSB. A torna 
versenybírák kiképzéséről 

8800—19/1954. OTSB. A sport-
célú gépjárművek nyilvántar-
tásáról 

8800—21/1954. OTSB. Az ideig-
lenes játék- és rajtengedélyek 
megszüntetéséről 

8800—22/1954. OTSB. A sport-
rendezvények központi jegyel-
látásának kiterjesztéséről 

880Ó—23/1954. OTSB. Az 1954. 
évi gazdálkodási beszámolóje-
lentések szabályozásáról a sport-
egyesületeknél és önállóan gaz-
dálkodó sportszervezeteknél 

8800—24/1954. OTSB. Az edzői 
munkaszerződések felmondásá-
ról 

8800—26/1954. OTSB. A Sport-
fegyelmi Szabályzat elévülésére 
vonatkozó rendelkezéseinek mó-
dosításáról 

8800—27/1954. OTSB. A sport-
rendezvényekre kiadható, térí-

' r tésnélküli belépőjegyekről 
8800—28/1954. OTSB. Az újítási 
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4. sz. (121. oldal) 

4. sz. (122. oldal) 

4. sz. (125. oldal) 

4. sz. (126. oldal) 

4. sz. (127. oldal) 

4. sz. (127. oldal) 

4. sz. (128. oldal) 

4. sz. (129. oldal) 

4. sz. (130. oldal) 

4. sz. (131. oldal) 

4. sz. (131. oldal) 

4. sz. (132. oldal) 

5. sz. (151. oldal) 

5. sz. (152. oldal) 

A Magvar Nénköztársaság 1954. évi 
országos 200 km-es országúti kerékpár 
egyéni-csapatbajnokságának verseny-
kiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos egvéni-csapat kispuska lö-
vészbajnokság versenykiírása 

A Magvar Népköztársaság 1954. évi 
országos város, budapesti és országos 
motorcsónak egvéni és csapat gyor-
sasági bajnokságának versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos ifjúsági teniszbajnokságának 
versenykiírása 

A „Tanulj meg úszni" mozgalom kereté-
ben rendezendő úszóversenvekhez és 
járások közötti pontversenyhez tájé-
koztató 

Az országos „Versenyzászl^" pontver-
s e n y kiírása 

A Magvar Népköztársaság 1954. évi 
országos egvéni-csapat lövészbajnokság 
versenykiírásának módosítása 

A Magvar Nénköztársaság 1954. évi 
megvék ifjúsági válogatott labdarúgó 
bajnokságának versenykiírása 

A Magvar Népköztársaság 1954. évi 
tf országos férfi, női felnőtt evezős 

egvéni-csapatbajnokságának verseny-
kiírása 

A Magvar Nénköztársaság 1954. évi 
országos felnőtt és ifjúsági kerék-
páros pályabajnokságának verseny-
kiírása 

Tájékoztató. „Az 1954. évi országos ke-
rékpáros nap, közhasználatú géppel 
az Alkotmány tiszteletére" rendezésé-
hez 

A Magvar Népköztársaság 1954. évi 
városi, budapesti és országos motor-
csónak bója egvéni csapatbajnoksá-
gának versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
tihanvl motorkerékpár és gépkocsi 
egvéni-csapat gyorsasági versenyének 
kifrása 

A Magvar Nénköztársaság 1954. évi 
„Városok Béke Tornaversenye" ki-
írása 

A „Szabad Ifjúság" serlegéért folyó, 
uszodák közötti úszó postaverseny 

^1954. évi kifrása 

Országos úszó „Versenvzászló" verseny-
kiírás pontérték táblázata 

Országos úszó „Versenvzászló" pont-
* verseny versenykiírásának kiegészí-

tése 
A Magvar Nénköztársaság 1954. évi 

országos ifjúsági férfi női egvéni-
csapat atlétikai pályabajnokságának 
versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
Jfországos felnőtt szabadfogású egvéni 
birkózóbajnokságának versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos ifjúsági férfi és női egyéni-
csapat kajak-kenu bajnokságának ver-
senykiírása 

A XVI . Magvarország körüli kerékpáros-
verseny kiirása (1954. szeptember 
7—12.) 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos kerékpáros terepbajnokságá-
nak versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
felnőtt ökölvívó csapatbajnokságának 
versenykiírása 

5. sz. (152. oldal) 

5. sz. (153. oldal) 

• 

5. sz. (154. oldal) 

5. sz. (155. oldal) 

5. sz. (155. oldal) 

5.. sz. (159. oldal) 
s 

5. sz. (160. oldal) 

5. sz. (161. oldal) 

6. sz. (18*4. oldal) 

6. sz. (185. oldal) 

6. sz. (186. oldal) 

6. sz. (187. oldal) 

6. sz. (188. oldal) 

6. sz. (189. oldal) 

6. sz. (189. oldal) 

6. sz. (191. oldaí) 

6. sz. (192. oldal) 

7. sz. (203. oldal) 

7. sz. (204. oldal) 

7. sz. (205. oldal) 

7. sz. (206. oldal) 

7. sz. (207. oldal) 

7. sz. (209. oldal) 



VI. I. melléklet. 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos vívó csapatbajnokságának 
versenykiírása 

Élversenyzők váltott-hijós versenyének 
kiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos felnőtt egyébi-csapit vitor-
lázóbajnokságának versenykiírása 

Az 1954. évi asztalitenisz Falusi Kupa 
csapatverseny kiírása 

Módszertani útmutató az 1954. évi 
asztalitenisz Falusi Kupa csapatver-
seny kiírásához 

„Szabad Ifjúság" 1954. évi mezei egyéni-
csapat futóverseny kiírása 

A Magyar* Népköztársaság 1954. évi 
országos ifjúsági kötöttfogású egyéni 
birkózóbajnokságának versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1Q54. évi 
országos nyári öttusa egyéni-csapat-
bajnokságának versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos sakcsapatbajnokságának ver-
senykiírása 

Az 1954. évi Falusi Kupa sakkversenyek 
kiírása 

Módszertani útmutató a Falusi Kupa 
sakkversenyek rendezéséhez 

Tájékoztató az 1954. évi országos „Gya-
logló' n i p " megrendezéséhez 

A Migyar Népköztársaság 1954. évi 
országos felnőtt férfi és« női nagy-
golyós tekéző csapatbajnokságának 
versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos felnőtt kötöttfogású birkózó 
csapatbajnokságának versenykiírása 

I. osztályú meghívásos cselgáncs-verseny 
kiírása 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
megyei, budapesti középfokú férfi és 
női egyéni-csapat tornászbajnokságá-
nak versenykiírása 

7. sz. (210. oldal) 

7. sz. (211. oldal) 

7. sz. (212. oldal) 

8. sz. (227. oldal) 

8. sz. (227. oldal) 

8. sz. (229. oldal) 

8. sz. (230. oldal) 

8. sz. (231. oldal) 

8. sz. (213. oldal) 

9. sz. (243. oldal) 

9. sz. (243. oldal) 

9. sz. (244. oldal) 

9. sz. (247. oldal) 

9. sz. (245. oldal) 

9. sz. (246. oldal) 

9. sz. (247. oldal) 

A Magyar Népköztársaság 1954. évi 
országos felnőtt férfi és női tornász-
csapatbajnakság versenykiírása 

A Mrgyar Népkogtársaság 1954. évi 
ifjúsági egyéni ökölvívó bajnokságának 
versenykiírása 

Az Országos Testnevelési és Sportbizott-
ság országos férfi, női úszó egyéni, 
csapatbajnokság versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1955. évi 
országos egyéni, felnőtt, ifjúsági mű-
korcsolyázó és jégtánc bajnokságainak 
versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1955: évi 
országos egyéni, felnőtt, ifjúsági gyors-
korcsolyázó bajnokságainak verseny-
kiírása 

Az 1955. évi Béke Kupa országos birkó-
zó sportköri csapatbajnokság verseny-
kiírása 

Az 1955. évi Béke Kupa területi felnőtt 
sportköri csapatbajnokság versenyki-
írása 

A Magyar Népköztársaság 1955. évi 
felnőtt és ifjúsági asztalitenisz tizek-
bajnoksága versenykiírása 

A M igyar Népköztársaság 1955. évi téli 
háromtusa csapatbajnokságának ver-
senykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1955. évi 
ökölvívó egyéni felnőtt bajnokságá-
nak versenykiírása 

A Magyar Népköztársaság 1955. évi 
téli öttusa egyéni csapatbajnokságá-
nak versenykiírása 

Az 1955. évi megyék közötti sl posta-
verseny kiírása 

Az 1955. évi természetjáró szakosztályok 

közötti túrapontverseny kiírása 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa 

1955. évi Országos Alapfokú Tornász 
csapatbajnokságának versenykiírása 

10. 

1 1 . 

11. 

sz. (264. oldal) 

sz. (285. oldal) 

sz. (286. oldal) 

11. sz. (286. oldal) 

II. 

1 1 . 

II. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

sz. (287. oldal) 

sz. (287. oldal) 

sz. (288. oldal) 

sz. (320. oldal) 

sz. .(320. oldal) 

sz. (321. oldal) 

sz. (323. oldal) 

sz. (324. oldal) 

sz. (325. oldal) 

12. sz. (326. oldal) 

1 

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ 

Aglt. prop. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság 1954. szeptember 
3-i ülésének határozata az 1954. évi 
sportfejlesztési terv első félévi teljesí-
téséről (Kivonat) 

Alapszabály. A Községi sportkörök 
minta alapszabálya. Melléklet a 12. 
számhoz 

Asztalitenisz. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi országos Béke Kupa asztali-
tenisz sportköri csapatversenybe való 
feljutás osztályozójának versenyki-
írása 

Asztalitenisz. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi asztalitenisz „Tizek Baj-
noksága" versenykiírása. A Magvar 
Népköztársaság 1954. évi felnőtt, ifjú-
sági és serdülő férfi és női mezei futó-
brjnokság versenykiírása 

Asztalitenisz. Az 1954. évi asztalitenisz 
Falusi Kupa csapatverseny kiírása 

Asztalitenisz. Módszertani útmutató az 
1954. évi asztalitenisz Falusi Kupa 
csapityarseny kiírásához 

Asztalitenisz. A M igyar Népköztársaság 
1955. évi felnőtt és ifjúsági asztali-
tenisz tizek bajnokságának verseny-
kiírása 

9. sz. (238. oldal) 

1. sz. (13. oldal) 

2. sz. (49. oldal) 

8. sz. (227. oldal) 

8. sz. (227. oldal) 

12. sz. ( . . . oldal) 

Átképzés. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 8800—9/1954. 
OTSB sz. utasítása az iskolai oktatás-
ban működő nevelők sportszerveze-
tekbe történő átképzéséről 

Atlétika. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 888—66/1954. 
OTSB sz. utasítása az atlétikai ver-
senyszabályok kiegészítéséről 

Atlétika. Serdülő sportolók verseny-
zési szabályzata atlétikában 

Atlétika. Szintek megállapítása atlétjkai 
csapat- és tömegversenyek rendezé-
séhez 

Atlétika. Az 1954. évi atlétikai „Béke 
Kupa" egyéni csapatversenyének ki-
írása 

Atlétika. A Magyar Népköztársaság 1954. 
évi országos ifjúsági férfi és női egyéni-
csap at atlétikai pályabajnokság ver-
senykiírása 

Átlépés. Érdemes és 1. osztályú spor-
tolók átlépése 

Átlépés. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 8800—6/ 
1954. OTSB sz. utasítása a sport-
minősités egyes szabályaínak módosí-
tásáról, a sportolók átlépésével kapcso-
latban 

2. sz. (41. oldal) 

1. sz. (9. oldal) 

1. sz. (12. oldal) 

4. sz. (117. oldal) 

4. sz. (129. oldal) 

7. sz. (203. oldal) 

1. sz. (20. oldal) 

2. sz. (41. oldal) 



/. melléklet. VI1 

Átlépés. Érdemes I. osztályú sportolók 
átlépése 

Átminősítések. Tájékoztató az átminő-
sítésekről 11. sz 

2. sz. (60. oldal) 

(284. oldal) 

B 

2. sz. (41. oldal) 

Beruházások. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8800—8/ 
1934. OTSB sz. utasítása a sportbe-
ruházások üzembehelyezésének szabá-
lyozása tárgyában kiadott 8850—4/ 

1953. OTSB sz. utasítás módosítá-
sáról 

Bejelentések. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 1310—7/1954. 
OTSB sz. utasítása a lakosság beje-
lentéseinek intézéséről az OTSB-nél 
és a felügyelete alá tartozó szerveknél 6. sz. (171. oldal) 

Belépőjegyek. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8800—27/ 
1954. OTSB sz. utasítása a sport-
rendezvényekre kiadható, térités nél-
küli belépőjegyekről 

Beszámolójelentés. Tájékoztató a sport-
szervezetek 1954. évi II . negyedévi 
beszámolójelentéseinek elkészítésé-
hez 

Beszámolójelentések. Az Országos Test-
nevelési és Sportbizottság elnökének 
8300—29/1954. OTSB sz. utasítása az 
1954. évvégi beszámoló jelentések el-
készítéséről 

I I . sz. 

5. sz. 

(268. oldal) 

(147. oldal) 

Birkózó, egyéni. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos ifjúsági sza-
badfogású egyéni birkózóbajnokságá-
nak versenykiírása 

Birkózó, csapat. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos felnőtt sza-
badfogású birkózó csapatbajnokságá-
nak versenykiírása 

Birkózás. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 888—83/ 
1954. OTSB sz. utasítása a birkózás 
versenyszabályainak módosításáról 

Birkózó bajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi országos felnőtt 
szabadfogású egyéni birkózóbajnok-
ságának versenykiírása 

Birkózó bajnokság. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi Országos ifjúsági kö-
töttfogású egyéni birkózóbajnoksá-
gának versenykiírása 

Birkózó bajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi országos felnőtt 
kötöttfogású birkózó csapatbajnok-
ságának versenykiírása 

Birkózó. Az 1955. évi Béke Kupa orszá-
gos birkózó sportköri csapatbajnokság 
versenykiírása 

Birkózó. Az 1955. évi Béke Kupa terü-
leti birkózó felnőtt sportköri csapat-
bajnokság versenykiírása 

Cselgáncs. I. osztályú meghívásos csel-
gáncs-verseny kiírása 

I I . sz. (269. oldal) 

2. sz. (50. oldal) 

2. sz. 

7. sz. 

7. sz. 

8. sz. 

9. sz. 

11. sz. 

11. sz. 

(51. oldal) 

(194. oldal) 

(204. oldal) 

(230. oldal) 

(245. oldal) 

(287. oldal) 

(288. oldal) 

9. sz. (246. oldal) 

Edzők ig-'zolv. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8800-12/ 
1954. OTSB sz. utasítása a minősített 
edzők egységes fényképes 1 ga zolvánnya I 
való ellátásáról 3. sz. (76. oldal) 

Edzői. Az Országos Testnevelési és Sport-
bizottság elnökének 8800- 24/195. 
OTSB sz. utasítása az edzői munka-
szerződések felmondásáról 

Evezős. Tájékoztató a legeredményesebb 
evezőszakosztály címért folyó pont-
verseny rendezéséhez 

Evezős. A Magyar Népköztársaság 1954. 
évi évadnyitó evezős versenyének ki-
írása 

Evezős. A Magyar Népköztársaság 1954. 
évi országos férfi és női felnőtt evezős 
egyéni-csapatbajnokságánakjverseny-
ki írása 

Falusi szpartakiád. Fordítsunk nagy 
gondot az 1954. évi falusi szparta-
kiád előkészítésére 

Falusi szpartakiád. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi falusi szpartakiád-
jának versenykiírása 

Falusi feladatok. Az Országos Testne-
velési és Sportbizottság 1954. április 
2-i ülésének határozata - a DISZ 
Központi Vezetőségével egyetértésben 
— a falusi testnevelés és sport területén 
lévő új feladatokról 

Fegyelmi. Határozat 
Fegyelmi. Fegyelmi határozat 
Fegyelmi. Fegyelmi határozat 
Fegyelmi. Fegyelmi határozat 
Fegyelmi szabályok. Az Országos Test-

nevelési és Sportbizottság elnökének 
8800- 26/1954. OTSB sz. utasítása a 
Sportfegyelmi Szabályzat elévülésére 
vonatkozó rendelkezéseinek módosítá-
sáról 

Fejlesztési terv jóváhagyása. Az Orszá-
gos Testnevelési és Sportbizottság el-
nökének 8800- 3/1954. OTSB sz. uta-
sítása az 1954. évi fejlesztési terv jóvá-
hagyásáról 

Fejlesztési terv. Az Országos Testneve-
lési és Sportbizottság 1954. szeptem-
ber 3-i ülésének határozata az 1954. 
évi sportfejlesztési terv első félévi 
teljesítéséről (Kivonat)' 

Felvételi felhívás. Felvételi felhívás a 
Magyar Testnevelési Főiskolára 

Felmentések. Felmentések és kinevezé-
sek 

Felmentések. Felmentések és kinevezé-
sek 

Felmentés. Felmentés kinevezés 
Felmentés. Felmentés és kinevezés 
Felmentések. Felmentések és kinevezé-

sek 
Futóverseny. „Szabad Ifjúság" 1954. 

évi mezei egyéni-csapat futó verseny 
kiirása 

Galambsport. A galambsport egyesület 
feletti főfelügye'et gyakorlása 

Gazdálkodási beszámoló. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság elnöké-
nek 8800-23/1954. OTSB sz. utasí-
tása az 1954. évi gazdálkodási beszá-
molójelentések szabályozásáról a 
sportegyesü eteknél és önnállóan gaz-
dálkodó sportszervei nél 

Gazdálkodási beszámoló. (Kitöltési uta-
sítás a beszámolójelentések elkészíté-
séhez 

8. sz. (214. oldal) 

2. sz. (58. oldal) 

4. sz. (120. oldal) 

6. sz. (184. Oldal) 

3. sz. (78. oldal) 

3. sz. (87. oldal) 

4. sz. (110. oldal) 
1. sz. (25. oldal) 
3. sz. (102. oldal) 
8. sz. (224. oldal) 
9. sz. (234. oldal) 

9. sz. (240. oldal) 

1. sz. (5. oldal) 

9. sz. (235. oldal) 

4. sz. (119. oldal) 

5. sz. (134. oldal) 

6. sz. (166. oldal) 

7. sz. (194. oldal) 
8. sz. (214. oldal) 

11. sz. (266. oldal) 

8. sz. (229. oldal) 

12. sz. (319. oldal) 

8. sz. (215. oldal) 

8. sz. (216. oldal) 



Vili. 1. melléklet. 

Oazdálkodási beszámoló. (Beszámoló-
jelentések nyomt itványmintái 

Gépjárművek. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8333-19/ 
1954. OTSB sz. utasítása a sportcélú 
gépjármüvek nyilvántartásáról 
(1-3. sz. melléklet a 8333-19/1954. 
OTSB sz. utasításához) 

Gyaloglás. Tájékoztató az 1954. évi 
országos „Gyalogló nap" megrendelé-
séhez 

H 

Haromtusa,egyéni. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi országos nyári há-
romtusa egyéni csapatbajnokságának 
versenykiírása 

Háromtusa. A Magyar Népköztársaság 
1955. évi téli háromtusa csapatbaj-
nokságának versenykiírása 

Helyesbítés 
Helyesbítés 
Helyesbítés 
Helyesbítés 
Helyesbítések 

I 

8. sz. (217. oldal) 

6. sz. (172. oldal) 

9. sz. (244. oldal) 

4. sz. (121. oldal) 

12. 
1. 
6. 
6. 

10. 
12. 

sz. (320. oldal) 
sz. (17. oldal) 
sz. (168. oldal) 
sz. (193. oldal) 
sz. (263. oldal) 
sz. (318. oldal) 

Igazgatói alap. 3651-20/1954. P. M. 
vállalati, kulturális és sportalap léte-
sítése, valanmint az igazgatói alapra N 

vonatkozó egyes rendelkezések mó-
dosítása 

Igazolványok kicserélése. Társadalmi 
sportszövetségi igazolványok kicse-
rélése 

Irodagépekről. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 1310-5/ 
1954. OTSB sz. utasítása a használaton 
kívüli és nélkülözhető irodagépek be-
jelentéséről 

J 

|átékvezetők. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8300-15/ 
1954. OTSB sz. utasítása a játékve-
zetők és versenybírák minősítéséről 

Játékvezetői tanfolyamok. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság elnö-
kének 8800-11/1954. OTSB sz. uta-
sítása labdarúgó játékvezetői tan-
folyamok szervezéséről és lebonyolí-
tásáról 

Jegyellátás kiterjesztése. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság elnö-
kének 8833-22/1954. OTSB sz. uta-
sítása a sportrendezvények központi 
jegyellátásának kiterjesztéséről 

Jegyellátás. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 8800- 32/ 
1954. OTSB számú utasítása a köz-
ponti jegyellátás szabályozásáról 

K 

Kajak. Tájékoztató a legeredményesebb 
kajak-szakosztály elmért folyó pont-
verseny rendezéséhez f 

Kajak-kenu. Évadnyitó kajak- es kenu-
verseny kiírása 

Kajak-kenu. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi országos ifjúsági férfi és női 
egyéni-csapat kajak-kenu bajnokságá-
nak versenykiírása 

2. sz. (43. oldal) 

3. sz. (69. oldal) 

4. sz. (114. oldal) 

3. sz. (75. oldal) 

3. sz. (76. oldal) 

7. sz. (194. oldal) 

12. sz. (305. oldal) 

2. sz. (59. oldal) 

4: sz. (120. oldal) 

5. sz. (152. oldal) 

Kajak-kenu. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi országos ifjúsági férfi és 
nöi egyéni-csapit kajak-kenu bajnok-

** ságánik versenykiírása 
Kerékpár. Az 1954. évi 45 város 

„Szabid Ifjúság" kerékpáros posta-
versenyének kiírása 

Kerékpár. A Migyar Népköztársaság 
1954. évi országos 103 km-es ország-
úti egyéni-csap it kerékpárbajnokságá-
nak versenykiírása , 

Kerékpár. A M igyar Népköztárs aság 
1954. évi 203 km-es országúti kerékpár 
egyéni-csapatb ajnokságán.ak verseny-
kiírása 

Kerékpár. „A falu legjobb kerékpárosa" 
címért folyó verseny kiírása 

Kerékpár. A M'gyar Népköztársaság 
1954. év,l országos felnőtt és ifjúsági 
kerékpáros pályabajnokság verseny-
kiírása 

Kerékpár. Tájékoztató „Az 1954. évi 
országos kerékpáros nap közhaszná-
latú géppel az Alkotmány tiszteletére" 
rendezéséhez 

Kerékpáros. A XVI . Magyarország 
körüli kerékpárosverseny kiírása 

Kerékpáros. A Migyar Népköztársaság 
1954. évi országos kerékpáros terep-
bajnokságának versenykiírása 

Kézilabda. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi országos kispálya kézilabda-
bajnokságba való feljúítás osztályozó-
jának versenykiírása 

Kézilabda. A M'gyar Népköztársaság 
1954. évi országos nagypálya kézi-
labdabajnokságba való feljúítás osztá-
lyozójának versenykiírása 

Kézilabda. A Migyar Népköztársasági 
Kupa 1934. évi kézilabda nagypálya 
versenykiírása 

Kézilabda. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi kétfordulós kézilabda nagy-
pálya férfi és nöi országos és területi 

. bajnokság versenykiírása 
Kézilabda. A Migyar Népköztársaság 

1954. évi kétfordulós kézilabda kis-
pálya férfi és női országos bajnoksá-
gának versenykiírása 

Kikérések. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 8333-16/ 
1954. OTSB sz. utasítása a sportolók 
kikéréséről 

Kikérés 
Kinevezések 
Kinevezések 
Kinevezések 
Kinevezések 

Kispuska. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi országos egyéni-csapat kis-
puska lövészbajnokságának verseny-
kiírása 

Kispuska. A Magyar Népköztársaság 
1954. évi országos egyéni-csapat kis-
puska lövészbajnokság versenyki-
írása 

Kitüntetések 

Kosárlabda. A Magyar Népköztársaság 
$ 1954. évi országos kosárlnbd ib^jnok-

ságába való feljúítás osztályozójának 
versenykiírása 

Kollégiumi tanulók. Az Oktatásügyi 
Miniszter 88-1/1954. 0 . M. sz. utasí-
tása a kollégiumi tanulók sportolásáról 

Kollektív vezetés. A testnevelési és sport-
bizottságok kollektfv vezetés szervei 

7. sz. (205. oldal) 

3. sz. (90. oldal) 

5. sz. (152. oldal) 

4. sz. (130. oldal) 

6. sz. (185. oldal) 

6. sz. (186. oldal) 

7. sz. (206. oldal) 

7. sz. (207. oldal) 

2. sz. (56. oldal) 

2. sz. (57. oldal) 

3. sz. (91. oldal) 

3. sz. (92. oldal) 

3. sz. (93. oldal) 

4. sz. (114. oldal) 
7. sz. (195. oldal) 
1. sz. (2. oldal) 
9. sz. (242. old il) 
3. sz. (66. oldal) 

12. sz. (301. oldal) 

2. sz. (52. oldal) 

5. sz. (153. oldal) 

1. sz. (1. oldal) 

1. sz. (14. oldal) 

2. sz. (42. oldal) 

6- sz. (175. oldal) 
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Korcsolyázó bajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1955. évi országos egyéni 
felnőtt, ifjúsági műkorcsolyázó és 
jégtánc bajnokságainak verseny-
kiírása 

Korcsolyázó bajnokság. A Magyar Nép-. 
köztársaság 1955. évi országos egyéni, 
felnőtt, ifjúsági, gyorskorcsolyázó 
b jnoxsigain ik versenykiírása 

Kosárlabda. Az országos Testnevelési és 
Sportbizottság elnökének 8800-5/1954. 
OTSB sz. utasítása a kosárlabdajá-
tékvezetők minősítéséről 

Kosárlabda. Az 1954. évi kosárlabda 
Mtgyar Népköztársasági Kupa ver-
senykiírása 

Könyvszemle 
Könyvszemle 

Könyvszemle Könyvszemle az 1954. 
január hónapban megjelent .sport-
könyvekről 

Könyvszemle. Könyvszemle az 1954. 
április hónapban megjelent sportköny-
vekrői 

Könyvszemle. Könyvszemle az 1954. 
május—június hónapban megjelent 
sportkönyvekről 

Könyvszemle. Könyvszemle az 1954. 
július hónapban megjelent sport-
könyvekről 

Könyvszemle. 1954. augusztus, szep-
tember és október hón; pban megje-
lent sportkönyvek jegyzéke 

Labdarúgó bajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos labda-
rúgóba jnokságának versenykiírása 

Labd, rúgó bajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi megyék ifjúsági 
válogatott labdarúgó-bajnokságának 
versenykiírása 

Labdarúgó mérkőzés. Az 1954. évi lab-
darúgó Falusi Kupa mérkőzéseinek 
kiírása 

Labd: rúgó mérkőzés. Módszertani út-
mutató a labdarúgó Falusi Kupa mér-
kőzéseinek megrendezéséhez 

Legjobb nevelő címért. Versenykiírás a 
legjobb nevelő sportkör, illetve sport-
egyesület címért 

Legjobb nevelő sportkör. Szintek meg-' 
állapítása „a legjobb nevelő sportkör, 
illetve sportegyesület" versenysoro-
zatára 

Lovasbjnokság. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos egyéni-csapat 
lovTsbajnokságának versenykiírása 

Lövészbajnokság. A Magyar Népköztár-
s-ság 1954. évi országos egyéni-csapat 
lövészb Jnokság versenykiírása 

Lövészbajnokság. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos egyéni-csapat 
lövészbajnokság versenykiírásának 
módosítása 

M 

Melléklet 
Mezei futóba Jnokság. A Magyar Nép-

köztársaság 1954. évi felnőtt, ifjúsági, 
és serdülő férfi és női mezei futóbaj-
nokság versenykiírása 

Minősítések 
Minősítések. Közlemény a minősítések-

kel kapcsolatban 
Minősítések 

11. sz. (286. oldal) 

11. sz. (287. oldal 

2. sz. (42. oldal) 

5. 

7, 

8. 

1 1 . 

sz. (121. oldal) 
sz. (19. oldal) 
sz. (119. oldal) 

sz. (64. oldal) 

sz. (150. oldal) 

sz. (197. oldal) 

sz. (225. oldal) 

sz. (298. oldal) 

1. sz. (14. oldal) 

5. sz. (161. oldal) 

7. sz. (200. oldal) 

7. sz. (201. oldal) 

3. sz. (85. oldal) 

5. sz. (147. oldal) 

3. sz. (94. oldal) 

4. sz. (122. oldal) 

5. sz, (160. oldal) 

3. sz. 

2. sz. (49. oldal) 
1. sz. (2. oldal) 

1. sz. (Í2> oldal) 
2. sz. (34. oldal) 

Minősítések 
Minősítések 
Minősítések 
Minősítések. Közlemény a minősítések-

ről 
Minősítések 
Minősítések. Tájékoztatás a minősíté-

sekről 
Minősítések 

Minősítési szintek. Minősítési szintek 
megállapítása 

Minősítések 
Minősítések 
Minősítési lapok. Fordítsanak a sport-

körök nagyobb gondot a minősítési 
lapok kitöltésére 

MHK jelvény. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8800-2/ 
1954. OTSB sz. utasítása az MHK-
jelvény elismervénykönyv használa-
tának megszüntetéséről 

MHK szabályainak módosításáról. Az 
Országos Testnevelési és Sportbizott-
ság elnökének 8800-1/1954. OTSB 
sz. utasítása az MHK testnevelési 
rendszer egyes szabályainak módo-
sításáról. 

MHK közlemények 

MHK jelentések. Az Országos Testne-
velési és Sportbizottság elnökének 
8800-10/1954. OTSB sz. utasítása az 
1954. évi MHK beszámoló jelentések 
elkészítéséről 

MHK közlemények 
MHK nyomtatványok mintái 
MHK közlemények 
MHK közlemények 

MHK közlemények 
MHK közlemények 
MHK közlemények 
MHK közlemények 

MHK jelentések. Gondosan készítsék 
el a sportszervezetek az 1954. I I I . 
negyedévi beszámoló és MHK jelen-
téseket 

MHK közlemények 
MHK közlemények 
MHK közlemények 
MHK tájékoztató 
M H K közlemények 

Motorcsónak. A Magyar Népköztársa-
ság 1954. évi országos motorcsónak 
egyéni-, csapat túrabajnokságának 
versenykiírása 

Motorcsónak. A Magyar Népköztársa-
ság 1954. évi városi, budapesti és 
országos motorcsón; k egyéni és csa-
pat gyorsasági bajnokságának ver-
senykiírása 

Motorcsónak. A Magyar Népköztársa-
ság 1954. évi városi, bud; pesti, és or-
szágos motorcsónak bója egyéni-csa-
pa tba jnokságán? k versenykiírása 

Motorkerékpár, gépkocsi. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos mo-
torkerékpár és gépkocsi egyéni-csapat 
túra ba jnokságána k versenykiírása 

Motorkerékpár, gépkocsi. A Magyar 
Népköztársaság 1954. évi országos 
motorkerékpár és gépkocsi egyéni- és 
csapat gyorsasági bajnokságának ver-
senykiírása 

Motorkerékpár gépkocsi. A Magyar 
Népköztársaság 1954. évi tihanyi mo-
torkerékpár és gépkocsi egyéni csa-
pat gyorsasági' versenyének kiírása. 

3. sz. (66. oldal) 
4. sz. (106. oldal) 
6. sz. (166. oldal) 

6. sz. (182. oldal) 
10. sz. (250. oldal) 

10. sz. (263. oldal) 
11. sz. (266. oldal) 

4. sz. (117. oldal) 
12. sz. ( . . . . oldal) 
5. sz. (134. oldal) 

6. sz. (174. oldal) 

1. sz. (6. oldal) 

1. sz. (6. oldal) 
1. sz. (10. oldal) 

2. sz. (39. oldal) 
2. sz. (45. oldal) 
2. sz. (46. oldal) 
3. sz. (79. oldal) 
4. sz. (116. ottal). 

5. sz. (148. oldal) 
6. sz. (176. oldal) 
7. sz. (195. oldal) 
8. sz. (221. oldal) 

9. sz. (240. oldal) 
9. sz. (241. oldal) 

10. sz. (262. oldal) 
11. sz. (274. oldal) 
11. sz. (275. oldal) 
12. sz. (317. oldal) 

3. sz. (101. oidal) 

5. sz. (154. oldal) 

6. sz. (187. oldal) 

2. sz. (53. oldal) 

4. sz. (125. oldal) 

6. $z. (188. oldal) 
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Motorkerékpár. Útmutató „ar 1954. évi 
megyei, budapesti motorkerékpáros 
nap" rendezéséhez 

Motorkerékpár, A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos kerékpáros 
terepbijnokságának versenykiírása 

Munkaidő kedvezmény. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság elnö-
kének 1310-6/1954. OTSB sz. utasí-
tása az állami és szakmai oktatásban 
részesülők munkaidőkedvezményéről 

N 

Nyomtatványok használatáról. Az Or-
szágos Testnevelési és Sportbizottság 
elnökének 8800 -31/1954. OTSB. sz. 
M. utasítása a sport területén rend-
szeresített nyomtatványok kötelező 
használatáról 

0 

Oktatási tanfolyam. Jelentkezési fel-
hívás az oktatói tanfolyamokra 

ökölvívó. Az 1954. évi Béke Kupa or-
szágos ökölvívó csapatbajnokság ver-
senykiírásánakmódosítása 

Ökölvívó. Közlemény az ökölvívó-ver-
senyzők szabályszerű mérlegeléséről 

Ökölvívás szabályai. Az Országos Test-
nevelési és Sportbizottság Elnökének 
888/89/1954. OTSB. sz. utasítása az 
ökölvívás szabályainak módosítá-
sáról 

Ökölvívó. Ökölvívó szabály módosítás 
öttusa-bajnokság. A Magyar Népköz-

társaság 1954. évi országos nyári 
öttusa egyéni-csapatbajnokságának 
versenykiírása 

öttusa bajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1955. évi téli öttusa egyéni 
csapatbajnokságának versenykiírása 

Ökölvívás. A Magyar Népköztársaság 
1955. évi ökölvívó egyéni, felnőtt baj-
nokságának versenykiírása 

Panasziroda. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság panaszirodájának 
félfogadása 

Patronálás. Szervezzék meg az üzemi 
sportkörök a falusi sportkörök patro-
nálását 

Pályázati hirdetmény 
Pénzgazdálkodás. Tájékoztató a sport-

egyesületek és sportkörök egységes 
pénzgazdálkodásáról 

Pénzkezelés. Útmutató a falusi sport-
körök pénzkezeléséhez és elszámo-
lásához 

Pályabérleti díjak. Közlemény a pálya-
bérleti díjak fizetésének módjáról 

Pályázati felhívás 

Rajtengedélyek megszüntetéséről. Az 
Országos Testnevelési ésSportbizottság 
elnökének 8800- 21/1954. OTSB sz. 
utasítása az ideiglenes játék-és rajt-
engedélyek megszüntetéséről 

Repülőgép Közlemény 
Röplab dbajnokság. A Magyar Nép-

köztársaság 1954. évi országos röp-
labdabajnokságába való feljutás 
osztályozójának versenykiírása 

5. sz. (162. oldal) 

7. sz (207. oldal) 

5. sz. (144. oldal) 

11. sz. (273. oldal) 

8. sz. (220. oldal) 

1. sz. (18. oldal) 

3. sz. (91. oldal) 

10. sz. (252. oldal) 
11. sz. (274. oldal) 

8. sz. (231. oldal) 

12. sz. (323. oldal) 

12. sz. (321. oldal) 

10. sz. (264. oldal) 

8. sz. (219. oldal) 
11. sz. (300. oldal) 

1. sz. (12. oldal) 

6. sz. (180. oldal) 

12, sz. 319. oldal) 
12. sz. 319. oldal) 

6. sz. (171. oldal) 
8. sz. (223. oldal) 

1. sz. (18. oldal) 

Röplabdabajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos röp-
labda bajnokságának versenykiírása 

Rőplabdabajnokság. Az 1954. évi járási 
„Falusi Kupa" röplabda bajnokságá-
nakversenykiírása 

Röplabd'mérkőzések. Tájékoztató az 
1954. évi röplabda Falusi Kupa mér-
kőzések megrendezéséhez 

Sakk-feladvány. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos sakk-felad-
ványszerző versenyének kiírása 

Sakkcs patbajnokság. A M gyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos sakk-
csapatbajnokságánakversenykiírása 

Sakkversenyek Az 1954. évi Falusi Kupa 
sakkversenyek kiírása 

Segédoktatói tanfolyam. Jelentkezési 
felhívás a segédoktatói tanfolyamokra 

Si verseny. Az 1955. évi megyék közötti 
si postaverseny kiírása 

Sportberuházások. Az Országos Test-
nevelési és Sportbizottság elnökének 
8850-4/1953. OTSB sz. utasítása a 
sportberuházások üzembehelyezésé-
nek szabályozása tárgyában 

Sport fejlesztés. Az Országos Testneve: 

lési és Sportbizottság 1953. december 
11-i ülésének határozata a testnevelés 
és sport 1954. évi fejlesztéséről 

Sport-fejlesztés. Az Országos Testne-
velési és Sportbizottság 1954. február 
26-i ülésének határozata a> testrevelés 
és sport 1953. évi fejlesztéséről szóló 
jelentésről (Kivonat) 

Sportfejlesztés. Az OTSB Eleökének 
8800—45/1954 OTSB számm utasitása 
a testnevelés és sport 1955. évi 
fejlesztéséről 

Sportoktatás. Az OTSB Sportoktatási 

Hivatal munkarendje. 
Sportlétesítmények. Útmutató az 1955. 

évi versenynaptár elkészítéséhez 
Sportnaptár. Az Országos Testnevelési 

és Sportbizottság 1955. évi egységes 
sportnaptára 

Súlyemelő verseny. Tájékoztató az 
„Erős emberek" ifjúsági és felnőtt 
súlyemelő versenyének lebonyolítá-
sához 

Súlyemelés versenyszabályai. Az Orszá-
gos Testnevelési és Sportbizottság 
elnökének 888-87/1954. OTSB sz. 
utasítása a súlyemelés versenysza-
bályainak módosításáról 

Sz. 

Szakdokumentáció. Tájékoztató a szak-
dokumentációról 

Szakdokumentáció. Tájékoztató a szak-
dokumentációról 

Szakosztályok megszüntetésének mód-
járól. Az Országos Testnevelési és 
Sportbizottság Elnökének 1310—13/ 
1954. OTSB sz. utasítása a szak-
osztályok megszüntetésének mód-
járól 

Szervezeti változások. Tájékoztatás az 
OTSB hivatali szervezetében végre-
jhatott szervezeti változtatásokról 

Szpartakiád döntő. Készítsük fel a 
versenyzőket a járási szpartakiád 
döntőire 

3. sz. (96. oldai) 

5. sz. (151. oldal) 

8. sz. (224. oldal) 

4. sz. (126. oldal) 

8. sz. (231. oldal) 

9. sz. (243. oldal) 

5. sz. (148. oldal) 

12. sz. oldal) 

1. sz. (7. oldal) 

1. sz. (4. oldal) 

3. sz. (70. oldal) 

13. sz. ( oldal) 

5. sz. (146: oldal) 

10. sz. (254. oldal) 

11. sz. (290. oldal) 

3. sz. (81. oldal) 

9. sz. (240. oldal) 

1. sz. (19. oldal) 

6. sz. (183. oldal) 

10. sz. 253. (oldal) 

10. sz. (250. oldal) 

5. iz. (145. oldal) 
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Szpartakiád tapasztalatai. Használjuk 
fel a falusi dolgozók I I I . országos 
szpartakiádjának tapasztalatait 

Tanácsok szabályzata. Az Országos Test-
nevelési és Sportbizottság elnökének 
8800-14/1954. OTSB sz. utasítása 
a társadalmi sportszövetségek, 
valamint a játékvezető és versenybíró 
tanácsok szabályzatának jóváhagyá-
sáról 

Tanulók távolmaradási engedélye. Az 
oktatásügyi miniszter 14/88 — 30/ 
1954. OM. sz. utasítása a rendkívüli 
szabadság és tanulók távolmaradási 
engedélyének szabályozásáról 

Tájékoztató. Tájékoztató a 8800-11/ 
1954. OTSB sz. utasításához. 

Tájékoztató. Tájékoztató az OTSB 
hivatali szervezetében végrehajtott 
szervezeti változtatásokról 

Társadalmi tulajdon. A társadalmi tulaj-
don védelmének megszilárdításáról 

Tekebajnokság. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos felnőtt, férfi 
és női kisgolyós tekéző egyéni bajnok-
ságának versenykiírása 

Tekéző csapatbajnokság. A Magyar 
Népköztársaság 1954. évi országos 
felnőtt férfi és női nagygolyós tekéző 
csapatbajnokságának versenykiírása 

Testnevelési Főiskola terhes hallgatónői. 
Az Országos Testnevelési és Sport-
bizottság elnökének 8870-6/1953. 
OTSB sz. utasítása a Magyar Test-
nevelési Főiskola terhes állapotban 
lévő hallgatónői tanulmányainak 
szabályozásáról 

Teniszbajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi országos tenisz 
egyéni-csapatbajnokságának verseny-
kiírása 

Tenisz. Megyei versenyzők 1954. évi 
tenisztornájának versenykiírása 

Teniszbajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi országos ifjúsági 
teniszbajnokságának versenykiírása 

Természetjáró verseny. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi felszabadulási 
vándordijas természetjáró verseny 
kiírása. 

Természetjáróbajnokság. A Magyar 
Népköztársaság 1954. évi országos 
természetjáró csapatbajnokságának 
versenykiírása. 

Természetjáró találkozó. Tájékoztató az 
1954. évi megyei, budapesti természet-
járó találkozó-nap rendezéséhez 

Térbirkózó verseny. Tájékoztató az 
1954. évi járási térbirkózó versenyek 
megrendezéséhez. 

Tiszteletdijak. Közlemény a 800,-
Ft-on felüli tiszteletdíjak beszerzéséről 

Tornász-bajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos egyéni, 
felnőtt férfi és női tornász bajnok-
ságainak versenykiírása 

Tornász-bajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos egyéni 
felnőtt férfi és női tornászbajnok-
ságai versenykiírásának módosítása 

Torna-gyakorlatok. Módszertani tájékoz-
tató torna-ünnepélyi gyakorlatok 
tervezéséhez 

10. sz. (260. oldal) 

3. sz. (74. oldal) 

4. sz. (115. oldal) 

3. sz. (77. oldal) 

V2. sz. (301. oldal) 

11. sz. (275. oldal) 

4. sz. (127. oldal) 

9. sz. (247. oldal) 

1. sz. (10. oldal) 

3. sz. (96. oldal) 

4. sz. (127. oldal) 

5. sz. (155. oldal) 

3. sz. (99. oldal) 

4. sz. (131. oldal) 

7. sz. (202. oldal) 

3. sz. (83. oldal) 

6. sz. (182. oldal) 

3. sz. (99. oldal) 

4. sz. (132. oldal) 

6. sz. (179. oldal) 

Tornaverseny. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi „Városok Béke 
Tornaversenye" kiírása 

fornászbajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi megyei, budapesti 
középfokú férfi és női egyéni-csapat 
tornászbajnokságának versenykiírása 

Tornászbajnokság. A Magyar Népköz-
társaság 1954. évi országos ifjúsági, 
felnőtt női és férfi tornászcsapat-
bajnokság versenykiírása 

Turistaházak hálóhelyei. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság elnö-
kének 8800 - 33/1953. OTSB sz. uta-
sítása a turístaházak hálóhelyeinek 
lefoglalás! rendjéről 

Turapöntverseny. Az 1955. évi ter-
mészetjáró szakosztályok közötti 
turapöntverseny kiírása 

Tornaverseny. A Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa 1955. évi országos 
alapfokú tornász csapatbajnokság 

Tornaterem. Az Oktatásügyi Miniszter 
3-195/1954. (X I . 15.) OM. szánni 
utasítása, az alsó- és középfokú 
oktatási és nevelési intézetek helyi-
ségeinek használatra való átengedése 
tárgyában 

Tárgymutató. Az 1954. évi OTSB 
Közlöny cím- és betűsoros tárgy-
mutatója 

U 

Újítások. Használjuk fel a pálya-
építéseknél, az újításokat 

Újítási ügyek. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8800-
28/1954. OTSB sz. utasítása az 
újítási ügyek intézéséről az OTSB alá 
tartozó szerveknél 

Úszóversenyek. Tájékoztató a „Tanulj 
meg úszni" mozgalom keretében 
rendezendő úszóversenyekhez és járá-
sok közötti pontversenyhez 

Úszás. Az Országos „úszó verseny zászló" 
pontverseny kiírása 

Úszás. A „Szabad Ifjúság" serlegéért 
folyó uszodák közötti úszó posta-
verseny 1954. évi kiírása 

Úszás. Országos úszó „Versenyzászló" 
versenykiírás pontérték táblázata 

Úszás. Országos úszó „Versenyzászló" 
pontverseny versenykiírásának ki-
egészítése 

Úszóbajnokság. Az Országos Test-
nevelési és Sportbizottság országos 
férfi, nöi, egyéni, csapatbajnokság 

' versenykiírása 

M 

Versenynaptár. Az 1954. évi verseny-
naptár február havi prograinmja. 

Versenynaptár. Az 1954. cvi verseny-
naptár március havi praggrammja 

Versenynaptár. Az 1954. évi verseny-
naptár niájus havi programmja 

Versenynaptár. Az 1954. évi verseny-
naptár jíúlius havi programmja 

Versenynaptár. Az 1954. éiv verseny-
naptár augusztus havi pragrammja 

Versenynaptár. Az 1954. évi verseny-
naptár szeptember havi programmja 

Versenynaptár. Útmutató az 1955. évi 
versenynaptár elkészítéséhez 

6 sz. (189. oldal) 

9. sz. (247. oldal) 

10. sz. (264. oldal) 

1. sz. (9. oldal) 

12. sz. (325. oldal) 

12. sz. (311- oldal) 

12. sz. melléklete) 

3. sz. (81. oldal) 

5. sz. (155. oldal) 

5. sz. (159. oldal) 

6. sz. (189. oldal) 

6. sz. (191. oldal) 

6. sz. (192. oldal) 

11. sz. (286. oldal) 

1. sz. (13. oldal) 

2. sz. (46. oldal) 

4. sz. (118. oldal) 

6. sz. (183. oldal) 

7. sz. 1(99. oldal) 

8. sz. (226. oldal) 

10. sz. (254. oldal) 
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Versenynaptár. Az Országos Testnevelési 
és Sportbizottság elnökének 8 880-30 
1954. OTSB sz. utasítása az 1955. évi 
versenynaptár bevezetéséről 11. sz. (271. oldal) 

Versenynaptár. Útmutató az 1955. évi 
versenynaptár elkészítéséhez ( I I . sz. (276. oldal) 

Versenynaptár. Az Országos Test-
nevelési és Sportbizottság 1955. évi 
egységes sportnaptára (11. sz. (290. oldal) 

Vezetőszervek újraválasztása. A Szak-
szervezetek Országos Tanácsa Elnök-
ségének határozata a szakszervezeti 
sportegyesületek vezetőszerveinek 

1954. évi újraválasztásáról (3. sz. (73. oldal) 
Vezetőszervek újjáválasztásáról. Az 

Országos Testnevelési és Sportbizott-
ság 1954. október 1-i ülésének hatá-
rozata a sportegyesületi vezetőszervek 
újjáválasztásáról 10. sz. (252. oldal) 

Versenybírák kiképzéséről. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság. 
Elnökének 8800-18/1954. OTSB sz. 
utasítása a torna versenybírák ki-
képzéséről 5. sz. (144. oldal) 

Vívóbajnokság. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos egyéni 
vivóbajnokságának versenykiírása 2. sz. (55. oldal) 

Vívóbajnokság. A Magyar Népköztár-
saság 1954. évi országos ifjúsági, 
egyéni vívóbajnokságainak verseny-
kiírása 4. sz. (128. oldal) 

Vívó csapatbajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos vívó 
csapatbajnokságának versenykiírása 

Vitorlázó évadnyitó. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi vitorlázó évad-
nyitó-verseny „vitorlafelhúzó 
ünnepély" kiírása 

Vitorlás verseny. Élversenyzők vitorlás 
versenyének kiírása 

Vltorlázóbajnokság. A Magyar Nép-
köztársaság 1954. évi országos felnőtt 
egyéni-csapat vltorlázóbajnokságának 
versenykifrása 

Vörös Lobogó SE munkájáról. Az Or-
szágos Testnevelési és Sportbizottság 
1954. május 7-1 határozata a Vörös 
Lobogó SE munkájáról 

Versenynaptár. 1955. évi január és feb-
ruári versenynaptár 12. sz. (328. oldal) 

Vezetőségek újraválasztása. Az Országos 
Testnevelési és Sportbizottság El-
nökének a DISz Központi Vezetőségé-
vel egyetértésben. hozott 8 800-33/ 
1954. OTSB számú utasítása, a köz-
ségi sportkörök elnökségeinek, felül-
vizsgáló bizottságainak és a szak-
osztályok vezetőségeinek újraválasz-
tásáról. 12. sz. (307. oldal) 

7. sz. (210. oldal) 

4. sz. (131. oldal) 

7. sz. (211. oldal) 

7. sz. (212. oldal) 

6. sz. (169. oldal) 

I 
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