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1. Általános értékelés  
 
A 2012/13 versenyszezon a részbeni átalakulás jegyében telt. Az Ágazat 
átalakulása elkezdődött, erről részletesen a beszámoló 2. Pontja foglalkozik. 
 
Az eddigi, hagyományosnak mondható felkészülés és versenyeztetés az 
ágazatban a 2012/13 szezonban fennmaradt.  
 
Műkorcsolya  szakágunk egyetlen versenyzője sem érte el a 2013 évi 
Európa-bajnokságon (Zágráb/Horvátország), illetve a 2013 évi 
Világbajnokságon (London/Canada) való részvételhez szükséges minimum 
technikai ponthatárt (TS), így ezek az események magyar induló nélkül 
kerültek megrendezésre. 
Junior műkorcsolyázóink már a szezon első versenyein (Ljubjana/Szlovénia, 
Zagráb/Horvátország) kivívták a jogot a milánói Junior Világbajnokságon 
(Milánó/Olaszország) való részvételhez, ahol női versenyzőnk kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott.  
A szezon folyamán több tudásszint felmérő is beépítésre került a leküzdendő 
feladatok közé, egyre nehezedő, s más és más korosztályos elvárások elé 
állítva a szakág versenyzőit, kiválasztva a korosztályos válogatott keretet. 
Részletes beszámoló a szakág munkájáról, eredményeiről a beszámoló 4. 
fejezetében olvasható. 
 
Jégtánc  szakágunk versenyzői kivívták a részvétel jogát – megszerezve az 
előírt minimum technikai pontszámokat (TS) – mind a 2013 évi Európa-
bajnokságon (Zágráb/Horvátország) mind a Világbajnogságon 
(London/Canada).  
A 2012/13 versenyszezon egyben a 2014-es Olimpiát megelőző felkészülési 
szezon is volt egyben, mely a jégtánc szakág szenior versenyzői részére 
jelenthette volna az olimpiai kvalifikációt is, de ezt nem sikerült elérnünk, így 
marad a 2013. szeptember 25-28 között Oberstdorfban megrendezendő 
olimpiai kvalifikációs versenyen való részvételünk az olimpiai kvalifikáció 
megszerzése céljából. Az olimpiai kvalifikáció jelen állása mellékelve (M-14). 
Az oberstdorfi verseny (Nebelhorn Trophy 2013) kiírása a beszámolóhoz 
mellékelve (M-15). 
Junior versenyzőink a minimum előírt TS sikeres megszerzése után részt 
vehettek a milánói Junior Világbajnokságon. 
Részletes beszámoló a szakág munkájáról, eredményeiről a beszámoló 4. 
fejezetében olvasható. 
 
Szinkron  szakágunk szenior csapata későn kezdte meg felkészülését, de 
Miskolc és Budapest között ingázva mindent megtettek azért, hogy 
kellőképpen felkészüljenek a Bostonban (USA) megrendezésre kerülő SYS 
Világbajnokságon.  
Junior SYS csapatunk képviselte Magyarországot a SYS Junior 
Világbajnokságon (Helszinki / Finnország). 
Részletes beszámoló a szakág munkájáról, eredményeiről a beszámoló 4. 
fejezetében olvasható. 
 
 



A szezont megelőző bírói sorsolásnak köszönhetően minden világeseményen 
pontozott magyar bíró, ha nem is minden kategóriában. 
Bírói, technikai specialista (TS), technikai kontroller (TC) sportszakembereink 
elismertségét jelzi, hogy a 2012/13 szezonban sok ISU naptáros versenyre, 
bajnokságra kaptak meghívást hogy döntnöki, bírói, TC, TS feladatokat 
lássanak el. 
Versenyirodánk adhatta a hátteret a Brassóban (Románai) megrendezett 
EYOF-on, mely feladatnak maradéktalanul sikerült eleget tenni. 
Részletes beszámoló a bírói, TS, TC, versenyirodai munkáról a beszámoló 5. 
fejezetében olvasható. 
 
 
2. Ágazati alakulás 
 
Szervezeti felépítés 
 
Az ágazat az alábbi struktúra alapján szervezi újra önmagát, hogy 
célkitűzéseinek, feladatainak maradéktalanul megfeleljen. 
 
 

 
 
 
 
Bizottságok megalakulása 
 
Bíróbizottság  
A Bíróbizottság megalakult, s az alábbi vezetéssel működik: 
 
FS – Homolya Zsuzsa 
ID – Dr. Sugár István 
SYS – Stipkovics Noémi 
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A bíróbizottság a 2012/13 szezonban az edzőktől kapott tájékoztatás alapján 
megtervezte és a tervnek megfelelően teljesítette a hazai bírók hazai, 
nemzetközi versenyeken valamint ISU Bajnokságokon való részvételét. 
 
Bírói nyilvántartás megújítása és a nyilvántartott adatok kiegészítése 
megtörtént. 
 
A bíróbizottság működési szabályzata kialakítás alatt. 
 
 
Edzőbizottság 
Az Edzőbizottság megalakult, s az alábbi tagokkal működik: 
 
FS – Sebestyén Júlia (Sebestyén SC) 
FS – Kulcsár Zsófia (Jégcsillag SE) 
FS – Apokyan Gayana (SPO) 
FS – Simon István (MAC) 
FS – Kerekes Zsolt / Tigran Vardanjan (Debrecen) 
ID – Berecz Ilona (SPO) 
ID – Nagy Sándor 
ID – Világos Beáta (MTK) 
SYS – Gulyás Erika (Jégkarc SE) 
SYS – Bodnár Erika (SPO) 
 
Az Edzőbizottság FS tagjai kialakították a szakág korosztályos szintfelmérő 
követelmény rendszerét, mely a 2012/13 szezonban a korosztályos válogatott 
kiválasztását is segítette (M-1), s meghatározója lesz a 2013/14 szezon 
felkészülésének, versenyeztetésének is. (M-2) 
 
Hasonló szintfelmérő rendszer kerül kialakításra a jégtánc szakágban is, mely 
a 2013/14 szezontól kezdődően átlátható és követendő iránymutatást ad a 
versenyzőknek, edzőknek a korosztályok szerinti elérendő technikai 
tudásszintről. 
 
Az edzőbizottság feladatai közé tartozik a 2013/14 szezontól kezdődően az 
utánpótlás korosztályos követelményrendszerének folyamatos szintentartása, 
a megfelelő tesztrendszerek életbe léptetése, a szintfelmérők 
megszervezése, a válogatott keretek edzésterveinek jóváhagyása, a 
sportolók versenyeztetési tervének kidolgozása. 
 
Az edzőbizottság feledata kidolgozni egy edzői etikai kódexet, mely az edzők 
etikai normáit, elkötelezettségét hivatott magában foglalni.  
 
Az Edzőbizottság feladata gondoskodni az ágazati edzők folyamatos 
továbbképzéséről, hazai és ISU szemináriumokon való részvételéről.  
 
Az Edzőbizottság minden szezon megkezdése előtt a Bíróbizottsággal 
közösen értelmezi a következő szezon előírásait, s annak megfelelően készíti 
fel a szakági versenyzőket. 
 



Ranglista kialakítása  
A magyarországi (HUN) FS/ID/SYS Ranglistát az ISU 1629 kommunikációval 
összhangban, de azt kiegészítve, az alábbiak szerint készítette elő az Ágazat 
vezetése. A HUN Ranglista a 2013/14 szezontól kezdődően lép életbe.  
 
Irányelvek: 
 
1./ A HUN Ranglista az adott szezonra vonatkozik.  
 
2./ A HUN Ranglista az alábbi kategóriákban kerül meghatározásra: 
 

• Nők 
• Férfiak 
• Páros 
• Jégtánc 
• Szinkron 

 
3./ A HUN Ranglista két szempontot vesz alapul: 

a.) Befejezett 2 kiválasztott verseny helyezése a Ranglista Pontszerző 
Versenyek közül 

b.) Ugyanazon 2 kiválasztott verseny Technikai pontszáma (TES) 
 
4./ HUN Ranglista Pontszerző Versenyeknek számító versenyeket az  

Ágazati vezetés az Edzőbizottsággal és a Bíróbizottsággal együtt 
határozza meg a szezont megelőző július 31-ig. 

 
5./ Azok a páros műkorcsolyázók, illetve jégtáncos párok, akik partnert  

cseréltek „0” pontról indulnak, az előző partnereikkel elért erdményük 
törlésre kerül. 

 
6./ A HUN Ranglista azonnal aktualizálásra kerül a 3./ pontban szereplő 
 versenyeken való részvétel után. 
 
7./ A HUN Ranglistán csak az a versenyző, páros, vagy jégtáncospár  

szerepelhet,  aki(k) megfelelnek az ISU, valamint a hazai előírásoknak 
versenyen való részvételükhöz. 

 
8./ A 4. Pontban felsorolt versenyek csak akkor minősülnek pontszerző  

versenyeknek, amennyiben a versenyek az ISU pontszerző verseny 
feltételeinek megfelel (kivétel cubs vesenyek – lsd. Pontrendszer 
számítási melléklet Cubs kategóriákra) 

 
9./ A HUN Ranglista mindíg az adott versenyidőszak eredményeit  

számítja.  
 
10./ A Ranglista pontok helyezés alapján az I. sz. Mellékletben kerülnek  

meghatározásra (M-3, M-4) 
 



3. Egyesületek, szakágaik, versenyz ők, edzők  
 
Az ágazat jelenleg 49 (összes MOKSZ 65) egyesület ........ versenyzőjének, 
....... edzőjének szakmai felkészüléséhez és versenyeztetéséhez ad hátteret 
(forrás – MOKSZ honlap). Az egyesületek szakági, illetve területi 
megoszlásáról az alábbi táblázatok adnak információt. 
 
A MOKSZ egyesületei szakágainak megoszlása: 

 
 
A Pontozásos Ágazathoz tartozó egyesületek szakágainak megoszlása: 

 
 
A Pontozásos Ágazathoz tartozó egyesületek főváros/vidék megoszlása: 

 
 
A Pontozásos ágazathoz tartozó szakágak számának főváros/vidék megoszlása: 
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A pontozásos Ágazathoz tartozó egyesületek szakági versenyzőinek, 
edzőiknek területi megoszlásáról jelenleg nincs információnk, az adatgyűjtés 
folyamatban. 
 
A fenti adatokból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 
 
1./ A Pontozásos Ágazat egyesületeinek Budapesti bejegyzése 
 meghatározó 
2./ FS szakágak megoszlása Budapest és Vidék között kiegyensúlyozott 
3./ ID szakágak budapesti eltolódása jelentős 
3./ Közös FS/ID szakágakat működtető egyesület jelenleg csak 
 Budapesten  figyelhető meg 
4./ SYS szakágak jól elosztottan vannak jelen az országban 
5./ Létszámra vonatkozó következtetések csak az adatok megismerése 
 után adhatóak 
6./ Edzői megoszlásra vonatkozó következtetések csak az adatok 
 megismerése után adhatóak 
 
 
4. Versenyeztetés, eredményesség a 2012/13 
 versenyszezonban 
 
Az Ágazat vezetése az Edzőbizottsággal közösen megtervezte a szakágak 
(FS, ID, SYS) versenynaptárát (M-5), melyet a MOKSZ Elnöksége elfogadott. 
A versenyzők versenyeztetését az Ágazat a Versenynaptáraknak megfelelően 
szervezte. 
 
Jégtánc  
 
A versenyszezon kezdetén az ID korosztályos felmérés megtörtént, 
versenyzőink és edzőik a felmérésen részt vevő TC, TS tagoktól, ISU és 
nemzetközi bíróktól egyénre szabottan kaptak iránymutatást a további 
felkészülésre vonatkozóan. 
 
Az Elnökség elfogadta az ID Olimpiai keret megalakítását, s a keret 
felkészülésének, versenyeztetésének teljes finanszírozását az olimpiai 
kvalifikáció sikerének érdekében. ID olimpiai kerettag versenyzőink: 
 
Nagy Zsuzsanna / Fejes Máté 
Túróczi Dóra / Major Balázs 
 
Nagy/Fejes ID O kerettag jégtáncospár megszerezte a szükséges TES 
pontszámokat az Európa-bajnokságon, valamint a Világbajnokságon való 
induláshoz. A pár folyamatosan készült, versenyzett, hogy ranglista pontjaikat 
gyarapítsák, s minél kedvezőbb helyzetből várják az ISU bajnokságok 
sorsolását. Versenyeredményeik a mellékelt táblázatban megtekinthetőek (M-
6). Az ISU Bajnokságokon részt vettek, az Európa-bajnokságon 16. helyet, a 
Világbajnokságon 24. helyet szerezték meg, a Világbajnokságon sajnos nem 
kvalifikálva a kűr versenyre.  
 



A Világbajnokságon elért eredmény nem volt elegendő az olimpiai kvalifikáció 
megszerzéséhez, így a magyar ID jelenlétet a 2013 szeptemberében 
megrendezésre kerülő kvalifikációs versenyen kell kivívnunk Oberstdorfban. A 
Nagy/Fejes pár „PersonalBest” pontszámai szintén a mellékletben 
megtalálhatóak (M-7). 
 
Túróczi/Major ID O kerettag jégtáncospárunk megszerezte a szükséges TES 
pontszámokat az Európa-bajnokságan való induláshoz, a páros felkészülése 
a szezonra jól sikerült, de sajnálatos módon a pár leány tagja az első verseny 
előtt – közvetlenül az elutazás napja előtt – előre nem várt belső sérülést 
szenvedett, azonnali műtéti beavatkozás vált szükségessé. Felépülése 
rendben haladt, terhelését fokozatosan emelte edzője, s így lassan újra 
versenybe állhatott a pár, de a versenyidőszakban bekövetkezett 
kényszerpihenő visszavetette teljesítményüket. Versenytervüket át kellett 
dolgozni, s ennek megfelelően vettek részt a versenyeken, s nem minden 
tervezett versenyen. Versenyeredményeik a mellékelt táblázatban találhatóak 
(M-6). A Túróczi/Major pár „Personal Best” pontszámai szintén 
megtalálhatóak a mellékletben (M-8). 
 
A versenyidőszak hamar befejeződött a Túróczi/Major pár részére, mert az 
Ágazati vezetés úgy döntött, hogy a Nagy/Fejes párt indítja az Európa-
bajnokságon is figyelembe véve a pár eredményeit, ISU ranglista helyezését, 
s esetleges olimpiai kvalifikációs lehetőségét a londoni Világbajnokságon. 
 
Jégtánc szakágunk többi versenyzője felkészülését maga finanszírozta, mert 
a szakág anyagi helyzete nem tette lehetővé az olimpiai kerettagoknak járó 
támogatás mellett a szakág többi versenyzője felkészülésének akár részbeni 
finanszírozását. A szövetségi támogatás kimerült abban, hogy a 
versenyzőkkel utazó bírókat a szövetség saját költségén utaztatta a MOKSZ 
versenynaptárban szereplő versenyekre. 
 
Junior jégtánc bajnokpárunk – Magyar Szilvia/Illés Dániel – nem érte el ebben 
a versenyidőszakban a szükséges TES pontszámokat a Junior 
Világbajnokságon való részvételhez, s így nem jutott ki az eseményre. A 
páros azóta felbomlott, de mindketten folytatják versenyszerű sportolásukat 
junior kategóriában más partnert találva. 
 
Junior párjaink közül Király Lili és Nagy Szabolcs harcolta ki a részvétel jogát 
a milánói Junior Világbajnokságon, elérve a részvételhez szükséges minimum 
TES pontszámokat már az előző szezonban. Felkészülésük nem volt 
gördülékeny, megtervezett, a párost rengeteg külső és belső körülmény 
hátráltatta felkészülésében. A Junior Világbajnokságon a 35. helyet érték el, 
nem kvalifikálva a kűr versenyre. 
 
Novice párjaink szintén megmérettették magukat mind a hazai, mind a 
nemzetközi mezőnyben, eredményeikről a mellékelt táblázat ad információt. 
 
Újonc párjaink az Utánpótlás OB-n mérték össze tudásukat, erdményük a 
mellékelt táblázatban megtalálható. 
 



Jégtánc szakágunk helyzete mind a versenysport (szenior, junior), mind az 
utánpótlás (novice, újonc) helyzetét tekintve sem megnyugtató, s az Ágazat 
vezetésének egyik feladata – az Edzőbizottság jégtánc edzőivel közösen - a 
jelenlegi helyzet jobbra fordítása. 
 
ID szóló táncosok felmérése is megtörtént, s a felmérés kapcsán 
véglegesedett az az elhatározás, hogy a szóló kategóriát rendszerbe szedve, 
egységes, az új pontozásos rendszerbe integrálható követelményszinteket 
támasztva, érdemes továbbvinni. A követelmények már megjelentek a 2013 
évi szóló versenykiírásban, de további pontosításra szorulnak a 2013/14 
versenyszezonra vonatkozóan. A követelmény-rendszer pontosítása, további 
kidolgozása folyamatban, jelenleg a nemzetközi gyakorlatban már bevált 
módszereket elemzi a szakág vezetése. 
 
 
Műkorcsolya  
 
Az FS szakág három szintfelmérőt rendezett (a negyedik szintfelmérő 2013 
április 19-én kerül lebonyolításra, s elsődleges feladata a nyári felkészülés 
előtti állapot felmérése, rögzítése). A szakági felmérőkön összesen 130 körüli 
sportoló mutatta be tudását, s ezek közül 27 sportoló teljesítette az elvárt, 
korosztályos szinteket. A sportolók teljesítményét hazai bírók és technikai 
specialisták értékelték. A felmérőkön bemutatott programok, elemek 
rögzítésre kerültek. A Felmérők összevont eredménye a mellékletben 
megtalálható (M-9). 
 
Az FS szakág versenyzőinek felkészülését erőteljesen befolyásolta a 
Gyakorló Jégcsarnokban rendelkezésre álló szűkös jégidő, s annak a 
hétköznapokon elérhető időpontjai. Utánpótlás versenyzőink közül többen 
nem tudták vállalni a számukra elfogadhatatlan időpontokat (korán reggeli 
órák), s így lemorzsolódtak, elvesztettük őket.  
A jégidő kiszámíthatatlan rendelkezésre állása sem segített abban, hogy 
konzekvens, kiszámítható edzésmunkát építhessen fel a szakág. Az Ágazati 
vezetés megoldandó feladatai közé tartozik a jégidők egyeztetése a többi 
Ágazati és nem a Pontozásos Ágazathoz tartozó szakággal. 
 
Az FS szakág felkészülését ugyancsak befolyásolta a szakág pénzügyi 
helyzete, a jégidőkre, felszerelésre, versenyeztetésre fordítható szövetségi 
támogatás, mely ebben az esztendőben kimerült abban, hogy a 
versenyzőkkel utazó bírókat a szövetség saját költségén utaztatta a MOKSZ 
versenynaptárban szereplő versenyekre. A szintfelmérők követelményeit 
teljesítő versenyzők sem kaptak támogatást további felkészülésükhöz.  
 
Szenior versenyzőink egyik számban (férfiak, nők, páros) sem tudták 
megszerezni az ISU Bajnokságon (Európa-bajnokság, Világbajnokság) való 
részvételre jogosító TES pontszámokat, így nem indulhattak ezeken az 
eseményeken.  
 
A szenior kategóri helyzetét igen jól mutatja, hogy ebben a kategóriában a 
férfiaknál összesen két versenyzőnk indult a Magyar Bajnokságon – Markó 



Márton (1.) és Forgó Kristóf (2.) –, de a Bajnokság 2. helyezettje (Forgó 
Kristóf) junior kategóriában is indult a nemzetközi versenyeken, GP-ken. 
Szenior nőknél a Magyar Bajnokságon összesen 3 induló volt – Szombathelyi 
Eszter (1.),  Borbély Regina (2.), Szakács Bernadett (3.) – s a versenyen elért 
legmagasabb pontszám 103.87 pont volt. 
 
Szenior párosunk – Camille Foucher / Magyar Márk – későn kezdhette meg 
felkészülését az idei versenyszezonra, s felkészülésüket sérülés is késleltette. 
A francia szövetség csak megkésve adta ki Foucher kisasszonyt a magyar 
szövetség részére, ezzel is bizonytalanságban hagyva a páros hosszú időn 
keresztül. Az ISU Bajnokságokat megelőzően két versenyen vettek részt, de 
nem tudták megszerezni a szükséges minimum TES pontszámokat. 
 
A szenior versenyzőink versenyeredményeit (nemzetközi és hazai) a 
mellékelt táblázatban találhatjuk (M-10). 
 
Junior versenyzőink kvalifikáltak a Junior Világbajnokságon 
(Milánó/Olaszország) való részvételre, megszerezve a szükséges minimum 
TES pontszámokat.  
Résztvevők: 
 
Junior nők:  Tóth Ivett 
Junior férfiak: Forgó Kristóf 
 
Tóth Ivett élete első junior VB-án rendkívül jó rövidprogramot mutatott be, s  
45 induló közül a 17. helyen jutott tovább azon 24 versenyző között, akik 
bemutathatták kűrjüket is. Tóth Ivett végül a 21. helyen végzett a milánói 
junior VB-n 113.34-es összpontszámmal. 
 
Forgó Kristóf 37 induló közül 30. helyen fejezte be a junior világbajnokságon 
való részvételét a rövidprogram után. 
 
A Magyar Országos Bajnokságon a junior férfiak kategóriájában nem volt 
induló. 
 
A Magyar országos Bajnokság junior nők kategóriában összesen 8 versenyző 
mérte össze tudását. A 2012/13 szezonban nem indult a bajnokságon 
Hartford Katalin, Chelsea Chiappa, Chelsea Rosa sérülés, betegség és egyéb 
problámák miatt. A bajnokságon nem induló versenyzők külföldön készültek a 
szezonra, az Ágazat vezetésének igen kevés rálátása volt felkészülésükre. 
 
Friesz Bianka képviselte hazánkat – egyedüli magyar versenyzőként – a XI. 
Téli Ifjúsági Olimpia Fesztiválon (Brassó/Románia). Friesz Bianka a 27. 
Helyet érte el élete első nagyobb nemzetközi versenyén. 
 
Advance és Basic Novice versenyzőink a szezon folyamán szép 
eredményekkel dicsekedhetnek, erdményeik a mellékletben megtalálhatóak 
(M-10). 
 



FS Edzőbizottsági tagjaink a 2012/13 szezon tapasztalatait is figyelembe 
véve összeállították azt a korosztályos követelmény-rendszert, mely alapját 
adja a következő szezon felkészülésének, edzőcsoportok kialakításának (M-
2).  
 
Szinkronkorcsolya 
 
Szinkronkorcsolya szakágunk jelenleg egyetlen felnőtt csapattal rendelkezik – 
Passion -, s ez a csapat is miskolci és budapesti versenyzők összefogásának 
köszönheti megalakulását. Szenior csapatunk versenyzői későn kezdét meg 
felkészülésüket, s azt is Budapest és Miskolc jégpályái között ingázva tették.  
 
A szenior csapat számára két felmérőt szerveztünk, s a két felmérő között a 
csapat jó irányú fejlődést mutatott. A Magyar Országos Szinkron Bajnokságon 
bemutatott teljesítményük alapján a csapat részvételi lehetőséget kapott a 
bostoni szinkron világbajnokságon való részvételre. 
 
Csapatunk a SYS VB-n összesítésben a 18. helyen végzett 76.78 
összpontszámmal. Rövidprogramjuk után a 19. helyen álltak,  
szabadprogramjukkal a 17. helyen végeztek, összesítésben egy helyezést 
javítva a rövidprogram utáni eredményen. 
 
Három junior szinkroncsapatunk indult a Magyar Országos Szinkron 
Bajnokságon, két csapatunk ISU Junior kategóriában – Jeges Vegyes / Ice 
Stars -, egy csapat pedig NON ISU Junior kategóriában – Black Rose. Junior 
Országos Bajnok Csapatunk – Jeges Vegyes - képviselte Magyarországot a 
Junior Szinkron Világbajnokságon, Helszinkiben. Az utazást a csapat 
önerőből oldotta meg. 
 
Junior csapatunk a Szinkron Világbajnokságot a 20. helyen fejezte be 49.57 
összpontszámmal. 
 
Két Basic Novice csapatunk mutatta be magát a Magyar Országos Szinkron 
Bajnokságon – Jégvirág / Crystice – ígéretes programokkal. 
 
Juvenille csapataink száma három – Jeges Vegyes / Jégvirág / Ice Stars -, s 
az ő programjaikat is élvezhettük a Magyar Országos Szinkron Bajnokságon. 
 
Nem ISU Adult kategóriában is elindult két csapatunk a Magyar Országos 
Szinkron Bajnokságon – Jeges Vegyes / Ice Brakers, bizonyítva, hogy az 
aktív versenyzés befejezését követően is van lehetőség ezt a sportágat 
komolyan űzni. 
 
Sajnos a tervezett hazai nemzetközi versenyünk – Jégvirág kupa – nem került 
megrendezésre, mert a verseny meghírdetését későn kezdtük el, így a 
külföldi csapatok nem tudták beilleszteni a versenyt programjaik közé.  
A 2013/14-es szezonban Horvátországgal közösen tervezzük az Országos 
Bajnokságok lebonyolítását, valamint a Jégvirág kupa megrendezését. Az 
egyeztető megbeszélések elkezdődtek, s a nyár folyamán remélhetőleg 
befejeződnek. 



5. Bírói, TC, TS és versenyirodai munka 
 
Az Ágazat Bíróbizottsága minden MOKSZ Versenynaptárban szereplő, 
magyar versenyző részvételével zajló versenyre megpróbálta biztosítani, a 
bírók rendelkezésre állásának lehetőségeihez mérten, a magyar bírói 
jelenlétet. Igen kevés olyan versenyen nem vett részt magyar bíró ahol 
magyar versenyző indult.  
 
Az ISU Bajnokságokon a magyar bírói részvétel a sorsolásnak megfelelően 
az alábbiak szerint alakult: 
 
Európa-bajnokság Zágráb/Horvátország: Férfiak / Jégtánc 
Junior Világbajnokság Milánó/Olaszország: Nők / Jégtánc 
Világbajnokság:     Jégtánc 
 
A magyar bírók részvételét a hazai és a nemzetközi versenyeken a melléklet 
tartalmazza (M-12). 
 
Az Ágazat a 2012/13 szezonban bírói képzésére, továbbképzésére is 
figyelmet fordított. A mellékelt táblázat mutatja sportbíróink képzésen, 
továbbképzésen, vizsgán való részvételét. 
 
Bíróink, TC és TS szakembereink folyamatosan meghívást kapnak az ISU-tól, 
illetve a versenyek szervezőitől egyes versenyeken, ISU GP-ken, ISU 
Bajnokságokon való szakmai részvételre. Nagy elismerése 
felkészültségüknek, hogy folyamatosan foglalkoztatják őket. 
 
Versenyirodánk Jánosi László vezetésével folyamatosan nyomon követi az 
ISU pontozásos rendszer változásait, s napra késszé teszi a MOKSZ által 
szervezett versenyeken a rendszert. Felkészültségük elismerését mutatja, 
hogy a Versenyirodát kérték fel az EYOF műkorcsolya és Jégtánc 
versenyinek lebonyolítására Brassóban. A Versenyiroda munkatársai részt 
vesznek más versenyek lebonyolításában is, s munkájukról pozitív 
visszajelzés érkezik Szövetségünkhöz. 
 



 
 
Mellékletek: 
 

1.)  FS Korosztályos szintfelmérő követelmények – 2012/13 
2.)  FS Korosztályos szintfelmérő követelmények – 2013/14 
3.)  Ranglista – FS Cubs 
4.)  Ranglista – FS/ID/SYS 
5.)  Versenynaptár – FS/ID/SYS – 2012/13 
6.)  Versenyeredmények – ID 
7.)  Nagy/Fejes Personal Best 
8.)  Túróczi/Major Personal Best 
9.)  FS szintfelmérők eredménye – 2012/13 
10.) Versenyeredmények - FS 
11.) Versenyeredmények – SYS 
12.) Bírói részvétel versenyeken 2012/13 
13.) Költségvetés 2012/13  
14.) Olimpiai kvalifikáció állása a London/CA VB után 
15.) NT 2013 olimpiai kvalifikációs versenykiírás 

 
 
 


