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A nemzeti válogatott keret tagjaira vonatkozó általános rendelkezések 

1. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) által nyilvántartott sportolói jogállással rendelkező 
válogatott versenyzője az a műkorcsolyázó és jégtáncos, aki az adott szezonra kiírt, életkorának 
megfelelő kerettagsági feltételeket teljesítette, MOKSZ tagsággal rendelkező sportszervezet leigazolt 
versenyzője, érvényes versenyengedéllyel, valamint sportorvosi igazolással rendelkezik. 

 

2. A válogatott kerettagok felelősek sportágaink népszerűsítéséért minden nyilvános nyilatkozatukban, 
közösségi média megjelenésükben. 

 

3. Válogatott kerettagság feltétele a MOKSZ és a versenyző között érvényes és hatályos MOKSZ Sportolói 
szerződés. 
 

Válogatott kerettagság feltételei 

1. A kerettagság feltétele, hogy a versenyző terheléses élettani vizsgálaton vegyen részt, amelynek 
eredményét a sportoló klubedzője köteles a Pontozásos ágazati sportigazgatónak leadni a válogatott 
kerettagsági feltételeket teljesítő sportoló bejelentésével egyidejűleg. 

 

2. A nemzeti válogatott kerettagok és a velük foglalkozó sportszakemberek hazai és nemzetközi 
versenyeiken, valamint egyéb rendezvényeken Magyarországot képviselik, ahol magatartásukkal, 
példamutatásukkal a MOKSZ szervezetéhez és hazánkhoz, az elvárható magatartási és viselkedési 
szabályok betartásával, méltón vesznek részt, tisztességesen és etikusan viselkednek.  

 

3. A nemzeti válogatott kerettagok elfogadják, magukra nézve kötelezően betartják a MOKSZ 
közgyűlésének, elnökségének és pontozásos ágazati sportigazgatójának határozatait, döntéseit, 
szabályait, továbbá a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU), a Magyar Olimpiai Bizottság, a hatályban 
lévő Sporttörvény szabályait, valamint a MOKSZ Alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
s azokat betartják.  

 

4. A nemzeti válogatott kerettagok kötelesek felkészítő edzőjüknek előírásait és utasításait betartani, a 
válogatott keret programját teljesíteni, az abban szereplő edzéseken (válogatott és egyesületi) és 
edzőtáborokban részt venni és pontosan megjelenni, a rájuk szabott feladatot a legjobb tudásuk szerint 
teljesíteni. 

 

5. A nemzeti válogatott kerettagok kötelesek minden MOKSZ által meghatározott versenyen, eseményen 
(fellépések, bemutatók, stb.) megjelenni és legjobb tudásuk, felkészültségük szerint teljesíteni. 

 

6. A nemzeti válogatott kerettagok a MOKSZ szponzori szerzdőséiben vállalt kötelezettségeket betartják, 
azokat magukra nézve kötelezően elismerik és annak legjobb tudásuk szerint megfelelnek.  

 

7. A nemzeti válogatott kerettagok sportszerűen élnek, nemzeti válogatott versenyzőtől elvárható 
viselkedést, példamutató magatartást tanúsítanak, edzőjük, mindenkori vezetőjük és sporttársaik felé. 
A nemzeti válogatott kerettaghoz méltatlan magatartást vagy viselkedést, a nemzeti válogatosságra 
érdemtelenséget, fegyelmezetlenséget, sportszerűtlenséget a MOKSZ fegyelmi eljárás keretében 
szankcionálhatja. 

 

8. A nemzeti válogatott kerettagok a WADA tiltó listán szereplő tiltott teljesítményfokozó, kábítószer és 
egyéb károsító – sporttevékenységüket hátráltató vagy negatívan befolyásoló – szerektől és 
módszerektől mentesen élnek és vesznek részt mind a hazai, mind a nemzetközi versrenyrendszerben. 
A nemzeti válogatott kerettagok ezenfelül az ISU, a WADA, a MOKSZ szabályzatokban, valamint a hazai 
doppingellenes jogszabályokban meghatározott doppingellenes feladatoknak, adatszolgáltatásoknak 
és jelentési kötelezettségeiknek eleget tesznek, így különösen a WADA ADAMS vagy a Magyar 
Andtidopping Csoport (MACS) rendszerében a holléti nyilvántartását naprakészen és pontosan vezetik, 
valamint a doppingellenőrzésekre történő rendelkezésre állást betartják. 
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Kerettagság időtartama   

1. A kerettagság egy versenyszezonra vonatkozik. 
 

2. A 2018/19. évi szezonra a válogatott keretek meghatározása az előző szezonban elfogadott válogatási 
elvek és feltételek alapján kerülnek kialakításra.  

 

3. A versenyszezon közben a 2018-2019. évi szezon válogatási elvek teljesítése és minimum technikai 
pontok (TES) megszerzése lehetőséget biztosít a teljesített követelményeknek megfelelő keretedzések 
látogatására, a teljesítést követő naptári hónap első napjától.  

 

 

Válogatott keretek 

Akik teljesítették a 2018/19. évi versenyszezonra vonatkozó korosztályos követelményeket. 
 
1. Olimpiai  
2. Felnőtt  
3. Junior  
4. Utánpótlás   → Héraklész A 

→ Héraklész B 
 

Olimpiai keret 
Tagjai azon versenyzők, akik az adott szezont megelőző ISU Világbajnokság végeredményének pontszámát 
elérték az alábbiak szerint: 
   → Egyéni műkorcsolya – 24. hely összpontszáma 

→ Páros Műkorcsolya – 20. hely összpontszáma 
→ Jégtánc – 20. hely összpontszáma 

 
Felnőtt keret  

Tagjai azon versenyzők, akik rendelkeznek felnőtt ISU Európa- vagy Világbajnokságon való induláshoz 
szükséges kvalifikációs technikai pontokkal (TES) vagy az ISU naptáros nemzetközi versenyeken senior 
kategóriában 1-8. helyezést értek el. 
 
Junior keret 
Tagjai azon versenyzők, akik rendelkeznek ISU Junior Világbajnokságon való induláshoz szükséges 
kvalifikációs technikai pontokkal (TES) vagy az ISU naptáros nemzetközi versenyeken junior kategóriában 
1-8. helyezést értek el. 
 

Utánpótlás keret (Héraklész A-B) 

Tagjai azon ISU 15 éves és fiatalabb versenyzők, akik a keretbe sorolási feltételeknek megfeleltek.  
A korosztályok és a hozzájuk rendelt követelmények alapján Héraklész A és B keret került kialakításra. 
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Műkorcsolya korosztályos követelmények 2018-2019. évi szezon 
 
 

 
 

 
 

Kategória Életkor Elemek Rövidítések Elemek Rövidítések

2 tetszőleges dupla ugrás 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz 2 tetszőleges dupla ugrás 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz

1 ugráskombináció vagy sorozat 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz, 1A 1 ugráskombináció vagy sorozat 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz,1A

Lépés 1 lépéssor StSqB 1 lépéssor StSqB

Forgás
forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás nélkül (3 alap 

pozíció legyen benne)  CoSp, CCoSp
CoSpB, CCoSpB

forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás nélkül (3 

alap pozíció legyen benne)
CoSpB, CcoSpB

3 féle dupla ugrás 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz 3 féle dupla ugrás 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz

1 ugráskombináció vagy sorozat 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz, 1A 1 ugráskombináció vagy sorozat 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz,1A

Lépés 1 lépéssor StSq1 1 lépéssor StSq1

Forgás
1-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp1, CCoSp1

forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás nélkül (3 

alap pozíció legyen benne)
CoSp1, CcoSp1

5 féle dupla ugrás 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz, 1A 5 féle dupla ugrás 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz, 1A

1  választható dupla-dupla kombinációugráskombináció 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz, 1A 1 választható dupla-dupla kombináció 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz,1A

Lépés 1 lépéssor StSq2 1 lépéssor StSq1

2 szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás nélkül 

(3 alap pozíció legyen benne)
CoSp2, CCoSp2

2 szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp2, CcoSp2

2 pozíciós forgás lábváltássa, vagy lánváltás nélkül, 1 

választott nehéz variációval, választható alap pozícióban
CCSp2, CSSp2, LSp2, FSSp2, FCSp2

1 pozíciós forgás lábváltással, 1 választott nehéz 

variációval, választható alap pozícióban

CCSp2, CSSp2, LSp2, 

FSSp2, FCSp2

2Lo - dupla Rittberger 2Lo 2Lo - dupla Rittberger 2Lo

2F - dupla Flip 2F 2F - dupla Flip 2F

2Lz - dupla Lutz 2Lz 2Lz - dupla Lutz 2Lz

2 választható dupla - dupla kombináció 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz,2A 2 választható dupla - dupla kombináció 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz,2A

Lépés 1 lépéssor StSq2 1 lépéssor StSq2

3-as szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp2, CCoSp2

2 szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp2, CCoSp2

1 pozíciós forgás lábváltással, vagy lánváltás nélkül, 2 

választott nehéz variációval, választható alap pozícióban
CCSp2, CSSp2, LSp2, FSSp2, FCSp2

1 pozíciós forgás lábváltással, vagy lábváltás nélkül 2 

választott nehéz variációval, választható alap pozícióban

CCSp2, CSSp2, LSp2, 

FSSp2, FCSp2

2A - dupla Axel 2A 1 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz

2F - dupla Flip és 2Lz  - dupla Lutz kombináció 2T, 2S, 2Lo,2F,2Lz,2A 2F - dupla Flip és 2Lz - dupla lutz kombinációban
2és 3T, 2és3S, 

2és3Lo,2és3F,2és3Lz, és 2A

Lépés 1 lépéssor StSq2 1 lépéssor StSq2

3-as szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp2, CCoSp2

2-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp2, CCoSp2

1 pozíciós forgás lábváltással, vagy lábváltás nélkül, 

választható alap pozícióban
CCSp2, CSSp2, LSp2, FSSp2, FCSp2

2-as szintű 1 pozíciós forgás lábváltással, választható alap 

pozícióban

CCSp2, CSSp2, LSp2, 

FSSp2, FCSp2

1 dupla - dupla ugráskombináció dupla Rittbergerrel - 2F 

vagy 2Lz legyen az alap ugrás
2F,2Lz 2A - dupla Axel 2A

2A - dupla Axel 2A 1 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz

1 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz 1 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció
2és 3T, 2és3S, 

2és3Lo,2és3F,2és3Lz, és 2A

Lépés 1 lépéssor StSq2 1 lépéssor StSq3

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp3, CCoSp3

3-as szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp3, CCoSp3

1 pozíciós forgás lábváltással, vagy lábváltás nélkül, 

választható alap pozícióban
CCSp3, CSSp3, LSp3, FSSp3, FCSp3

1 pozíciós forgás lábváltással, 3 választott nehéz 

variációval, választható alap pozícióban

CCSp3, CSSp3, LSp3, 

FSSp3, FCSp3

2A - dupla Axel 2A 2A - dupla Axel 2A

1 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz 2 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz

1 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció 2és 3T, 2és3S, 2és3Lo,2és3F,2és3Lz,és 2A 1 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció
2és 3T, 2és3S, 

2és3Lo,2és3F,2és3Lz, és 2A

Lépés 1 lépéssor StSq3 1 lépéssor StSq3

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp3, CCoSp3

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp3, CCoSp3

1 pozíciós forgás lábváltással, vagy lábváltás nélkül, 

választható alap pozícióban
CCSp3, CSSp3, LSp3, FSSp3, FCSp3

1 pozíciós forgás lábváltással, 3 választott nehéz 

variációval, választható alap pozícióban

CCSp3, CSSp3, LSp3, 

FSSp3, FCSp3

2A - dupla Axel 2A 2A - dupla Axel 2A

2 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz 3 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz

1 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció 2és 3T, 2és3S, 2és3Lo,2és3F,2és3Lz,2A 1 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció
2és 3T, 2és3S, 

2és3Lo,2és3F,2és3Lz, és 2A

Lépés 1 lépéssor StSq3 1 lépéssor StSq3

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp4, CCoSp4

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp4, CCoSp4

1 pozíciós forgás lábváltássa, vagy lánváltás nélkül, 

választható alap pozícióban
CCSp4, CSSp4, LSp3, FSSp3, FCSp3

1 pozíciós forgás lábváltással, 3 választott nehéz 

variációval, választható alap pozícióban

CCSp3, CSSp3, LSp3, 

FSSp3, FCSp3

2A - dupla Axel 2A 2A - dupla Axel 2A

3 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz 4 választható tripla urgás 3S, 3T ,3Lo, 3F, 3Lz

2 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció 2és 3T, 2és3S, 2és3Lo,2és3F,2és3Lz,2A 1 választható tripla-dupla, dupla-tripla kombináció
2és 3T, 2és3S, 

2és3Lo,2és3F,2és3Lz, és 2A

Lépés 1 lépéssor StSq3 1 lépéssor StSq3

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp4, CCoSp4

4-es szintű forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (3 alap pozíció legyen benne)
CoSp4, CCoSp4

1 pozíciós forgás lábváltással, vagy lábváltás nélkül, 

választható alap pozícióban
CCSp4, CSSp4, LSp3, FSSp4, FCSp3

1 pozíciós forgás lábváltással, 3 választott nehéz 

variációval, választható alap pozícióban

CCSp3, CSSp4, LSp3, 

FSSp4, FCSp3

➽ Mindazon versenyzők akik korosztályuk előírt feltételeihez képest nehezebb elemeket teljesítenek, ( 2A, triplák ) azoknak nem kötelező az összes dupla ugrás bemutatása versenyen!

➽ A kerettagsági követelményeknek megfelelő elemeket csak a kijelölt versenyeken lehet teljesíteni. Az elemeket nem kötelező egyetlen egy verseny alatt bemutatni.
➽ A végrehajtott elemek elbírálása a versenyek során a technikai specialisták, illetve a pontozóbírók minősítése után kerü̈lnek elfogadásra. 
 - Egy ugrás akkor fogadható el mint sikeresen végrehajtott elem ha  tisztán került végrehajtásra :  Pontozóbírók minősítése  legalább GOE –2

ISU 9

Ugrás

Válogatott Kerettagság Követelmények
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 - Forgás és lépéssor esetén az elem az előírt szintnek megfelelően lett végrehajtva: Pontozóbírók minősítése: legalább GOE 0   
➽ Kérdéses, vitás esetekben mindenkor a Pontozáos Ágazat Sportigazgatója dönt

5 
fé

le
 d

up
la

 u
gr

ás

ISU 12

Ugrás

Forgás

Ju
ni

or
 -

A
d

va
nc

e 
N

ov
ic

e

Forgás

ISU 14
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ISU 13
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ISU 11

Minimum Követelmények 
Utánpótlás C  csoportos 

edzéseken
Utánpótlás Korosztályos Követelmények
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ISU 8

Ugrás

Lányok / Fiúk
Fiúk / FérfiakLányok / Nők
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Műkorcsolya korosztályos kerettagsági követelmények elemeinek értékelése  
A kerettagsági követelményeknek megfelelő elemeket csak a kijelölt versenyeken lehet teljesíteni. Az 
elemeket maximum három egymást követő verseny alatt kell bemutatni. 
 

A végrehajtott elemek elbírálása a versenyek során a technikai specialisták, illetve a pontozóbírók 
minősítése után kerülnek elfogadásra. 
 

Elemek értékelése: 
Ugrások: - Egy ugrás akkor fogadható el mint sikeresen végrehajtott elem ha, 

a) Az ugrás tisztán került végrehajtásra (hiány esetén az ugrás nem fogadható el) 
b) Pontozóbírók minősítése: legalább GOE –2 

      
Forgások: 

a) Az előírt szintnek megfelelően lett a forgás végrehajtva. 
b) Pontozóbírók minősítése: GOE - Az elem értékelése 0 

 
Lépéssor: 

a) Az előírt szintnek megfelelően lett a lépéssor végrehajtva. 
b) Pontozóbírók minősítése: GOE - Az elem értékelése 0 

 

Műkorcsolya korosztályonként előírt technikai pontszámok 
Kategóriánként az alábbi minimum technikai pontok vagy összpontszámok kerültek meghatározásra. 
 

Minimum technikai pontok (TES) 
A ponthatárok módósításának jogát a Pontozásos ágazati sportigazgató fenntartja. 

 

Műkorcsolya (FS) 

 Cubs Basic Novice 
Intermediate 

Novice 
 Advance Novice 

Kűr  Kűr  Kűr  Rövid Kűr 

Összpontszám 
Technikai 

pontszám 

Technikai 

pontszám 

 Technikai 

pontszám 

 Technikai 

pontszám 

MOKSZ  ISU  MOKSZ - ISU MOKSZ - ISU MOKSZ - ISU MOKSZ - ISU 

32 30 17 19 15 22 

 

Minimum technikai pontok megszerzésének lehetőségei: 
 

- ISU versenynaptáros, Junior és Utánpótlás Országos bajnokságok  
- Junior Világbajnokság 2019. március 4-10. Zágráb 

- Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2019. február 9-16. Sarajevo 
- Advance Novice Series versenysorozat ( ANVS ) 

 

A hazai és nemzetközi (ISU) versenynaptár, versenyek kiírása megtalálható 
- www.isu.org  Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség honlapja – nemzetközi versenykiírások 
- www.moksz.hu Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség honlapja – hazai versenykiírások 
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Jégtánc korosztályos követelmények 2018-2019. évi szezon 
 

Keretbesorolási feltételek  jégtánc (ID) 

KERET KOROSZTÁLY KÖVETELMÉNY PONTHATÁROK 

Héraklész 
B keret 

Basic Novice 
kűr összes elem:  
Level 1 

kűr technikai pontszám: 9.50 

Intermediate Novice 
kűr összes elem:  
Level 1 

kűr technikai pontszám: 12 

Advanced Novice 
kűr minimum két elem: 
Level 2 

kűr technikai pontszám: 16 

Héraklész 
A keret 

Intermediate Novice 
kűr maximum két elem: 
Level 2 

kűr technikai pontszám: 14 

Advanced Novice 
kűr minimum két elem: 
Level 3 

kűr technikai pontszám: 19 

Junior 
Junior Világbajnokság 
minimum technikai 
pontszáma (TES) 

RD, FD: új ponthatárnak 

megfelelően 

A ponthatárok módósításának jogát a Pontozásos ágazati sportigazgató fenntartja. 

 
Minimum technikai pontok megszerzésének lehetőségei: 

 

- ISU versenynaptáros, Junior és Utánpótlás Országos bajnokságok  
- Junior Világbajnokság 2019. március 4-10. Zágráb 

- Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2019. február 9-16. Sarajevo 

- Advance Novice Series versenysorozat (ANVS) 
 
A hazai és nemzetközi (ISU) versenynaptár, versenyek kiírása megtalálható 
- www.isu.org  Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség honlapja – nemzetközi versenykiírások 
- www.moksz.hu Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség honlapja – hazai versenykiírások 

 
 
Indokolt esetben a vitás kérdésben, alapos mérlegelést követően, a pontozásos ágazati sportigazgató 
döntése a mérvadó.  
 


