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Magyarország 2018. évi  
MŰKORCSOLYA   ORSZÁGOS   UTÁNPÓTLÁS   BAJNOKSÁGA 

Ifjúsági, Serdülő és Újonc kiírása 
 
1 . )  A b ajn o ksá g  cé lj a 
Bajnoki címek és helyezések eldöntése műkorcsolya utánpótlás kategóriákban. 
 
2.)  A b ajn o ksá g  id őpo nt ja  és  h ely sz ín e 
A bajnokság időpontja: 2018. március 2-3.  
A bajnokság helyszíne: Budapest, Gyakorló Jégcsarnok 
A MOKSZ fenntartja magának a jogot a Bajnokság helyének és idejének megváltoztatására. 
 
3 . )  A b ajn o ksá g  résztv ev ő i 
- Az Országos Bajnokságokon azon versenyzők indulhatnak, akik rendelkeznek érvényes magyar 

versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással, és egyesületük határidőig a kiírásban előírtak 
szerint nevezi őket a Bajnokságra, valamint a nevezési díjat befizették.  

- A Sporttörvény értelmében kérjük a nevező egyesületeket, hogy a nullás igazolást a sportorvosi 
igazolással együtt szíveskedjenek bemutatni. 

- A verseny indulásához szükséges dokumentumokat (kék könyv, sportorvosi igazolás) az 
egyesületek kötelesek benyújtani a nevezés leadásával egyidőben a MOKSZ felé. A leadási 
határidő után, a szakvezetés ellenőrzi az adatokat. Aki elmulasztja a kért dokumentumok 
bemutatását határidőig, nem mehet fel a jégre melegíteni sem. 

- A Bajnokságon mindenki a saját felelősségére indul. 
- A 2017/18-as szezonban egy versenyző csak egy kategóriában indulhat Országos Bajnokságon. 

A bajnokságon nem indulhatnak azon versenyzők, akik részt vettek a 2018. évi Junior és 
Advanced Novice Országos Bajnokságon. 

 
4 . )  T echn ika i  pa n el  és  b író k 

A technikai panelt és a bírókat az ágazati bíróbizottság jelöli ki. 
 
5.)  S o rso lá s 

A versenyt megelőző napon random sorsolást tartunk, melynek eredményeként kialakult futási 
sorrend a versenyt megelőző nap 20:00 óráig felkerül honlapunkra (www.moksz.hu) 

 
6.)  Díj a zá s 

- A bajnokság győztesei az országos bajnoki címet elnyerik és a dobogós helyezettekkel 
egyetemben éremdíjazásban részesülnek. 

- A Sportország Alapítvány az alább felsorolt kategóriákban az 1. helyezés, bajnoki cím elérése 
érdekében kíván plusz motivációt, és ezzel együtt pénzbeli támogatást nyújtani a versenyzők 
számára. 
Kategóriák: Basic Novice A Boys, Basic Novice A girls, Basic Novice B boys, Basic Novice B girls 
A felajánlott támogatás mértéke az 1. helyezettek részére 35.000,-Ft/fő, támogatási szerződés 
megkötésével, melyet nevezési díjra, sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordíthatnak. 
A versenyeredmény kihirdetéskor egy támogatás igénybevételére jogosító "oklevél" kerül 
átadásra, egy kisebb tárgyi ajándékkal együtt.  
A támogatási szerződés megkötésére az eredményhirdetést követően kerül sor a bajnokokkal 
(kiskorú esetében szüleikkel). 
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7.) A b ajn o ksá g  v ersen y iga zg a tój a : Engi Klára, Pontozásos Ágazati Igazgató 

 
 

8 . )  A b ajn o ksá gon  va ló  in du lá s  f e l téte le i 
A 2017-18 szezontól kezdve az Országos Bajnokságokon való részvétel feltételhez kötött. Csak azon 
versenyzők indulhatnak az OB-n, akik teljesítik a korosztályukra vonatkozó feltételeket. 
 

Újonc és serdülő kategóriában (chicks, cubs): 
- a részvétel nincs feltételhez kötve a létszám bővítése érdekében 

Ifjúsági A (Basic Novice A)  
- minimum összpontszám: 20 pont elérése 

Ifjúsági B (Basic Novice B)  
- minimum összpontszám: 30 pont elérése 

 
A pontok megszerzése az adott szezonban az alábbi versenyeken lehetséges: 

- ISU nemzetközi versenyek 
- Valentin Kupa 

 
A részvételhez szükséges pontszámok igazolása céljából a protokollokat a nevezéssel egyidőben 
kérjük megküldeni a Szövetség részére. 
 
 
9.)  T echn ika i  e lvá rá so k:  

 

IFJÚSÁGI B - BASIC NOVICE B - ISU 13-15 
ISU 2024 Communication szerint 
 

Szabadkorcsolyázás időtartama: Lányok és Fiúk: 3’00 perc +/- 10 mp 
a) Maximum 5 ugráselem lányoknál, és 6 ugráselem fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás 

kötelező. Két ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. Az ugráskombináció csak 2 
ugrásból állhat. A sorozat több ugrást is tartalmazhat, de csak a kettő legnehezebb lesz 
értékelve.  
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 2 ½ vagy több fordulattal kombinációban vagy 
sorozatban. Minden 1, 1 ½, 2 (Dupla Axelt is beleértve), 3 fordulatatos ugrás összesen 
kétszer ( 2) szerepelhet egy programon belül. 

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás lehetséges. Egy kombináció forgás, 
és egy egy pozíciós forgás. Forgáskombináció lehet lábváltással (minimum 8 fordulattal), 
vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Az egypozíciós forgás lábváltással (minimum 
8 fordulattal), vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal) Mindkét forgás esetén 
engedélyezett a beugrás bemenet. 

c) Maximum 1 lépéssor lányoknál és fiúknál (jégfelület teljes lefedésével) 
A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél  level 2 
 
Pontozott Program komponensek 

- Skating Skills 
- Performance  
- Interpretation 

 
A Faktor a Program Komponenseknél: 

- Fiúknál: 2.0 
- lányoknál: 1.7 
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Levonások: 
o Levonás időért: - 1 pont, 5mp-ként ha kevesebb vagy több mint a megengedett idő 
o Illegális elem: -2 pont 
o Nem megfelelő ruha esetén: -1 pont 
o Esés: -0.5 pont 
o Program megszakítás: 10 mp-ként -0,5 pont 
o Program megszakításért 3 perc után -2,5 pont 
 

IFJÚSÁGI A - BASIC NOVICE A ISU 10-13 
ISU 2024 Communication szerint 
  

Szabadkorcsolyázás időtartama: Lányok, fiúk: 2’30 perc +/- 10 mp 
 

a) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. A sorozat több ugrást is tartalmazhat, de csak a 
kettő legnehezebb lesz értékelve. Az ugráskombináció csak 2 ugrásból állhat.  
Tripla ugrás nem engedélyezett. Bármelyik szimpla vagy dupla ugrás (beleértve a dupla 
axelt is) nem lehet bemutatni kettőnél többször a program során. 

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás. Egy kombináció lábváltással 
(minimum 8 fordulattal), vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás 
pozícióváltás nélkül lábváltással (minimum 8 fordulattal), vagy lábváltás nélkül (minimum 
6 fordulattal). Beugrás bemenet engedélyezett. 

c) Lányoknál és fiúknál maximum 1 lépéssor, (jégpálya teljes lefedésével) 
A legmagasabb adható szint a forgásoknál és lépéssornál Level 2. 
 
Pontozott Program komponensek 

- Skating Skills 
- Performance  

 
A Faktor a Program Komponenseknél: 2.5 

 
Levonások: 

o Levonás időért: - 1 pont, 5mp-ként ha kevesebb vagy több mint a megengedett idő 
o Illegális elem: -2 pont 
o Nem megfelelő ruha esetén: -1 pont 
o Esés: -0.5 pont 
o Program megszakítás: 10 mp-ként -0,5 pont 
o Program megszakításért 3 perc után -2,5 pont 

 
SERDÜLŐ (CUBS I) ISU 9       

- ISU által nem szabályozott kategória 
- 2007. július 1. - 2008. június 30. között születettek 

 

Szabadkorcsolyázás időtartama: Lányok, Fiúk 2.30 perc +/- 10 mp    
     

a) Maximum 5 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges.  A kombináció csak két ugrásból állhat. A sorozat 
több ugrásból is állhat, de csak a két legnehezebb lesz értékelve.  
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½    fordulattal kombinációban vagy 
sorozatban. Tripla ugrás nem engedélyezett. 

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás. Egy kombináció lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással 
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vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal).  Beugrás bemenettel kezdett forgás 
engedélyezett 

c) Lányoknál és fiúknál is 1 lépéssor (a jégfelület lefedésével), fix alapértéket kap 
d) Esés esetén -0.5 pont levonás jár- mely a Technikai Panel által kerül levonásra 

A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 3. 
 
Pontozott Program komponensek 

- Skating Skills 
- Performance / Execution 
- Interpretation 

 
A Faktor a Program Komponenseknél: 

- Fiúknál: 2.0 
- lányoknál: 1.7 

 
Levonások: 

o Levonás időért: - 1 pont, 5mp-ként, ha kevesebb vagy több mint a megengedett idő 
o Illegális elem: -2 pont 
o Nem megfelelő ruha esetén: -1 pont 
o Esés: -0.5 pont 
o Program megszakítás: 10 mp-ként -0,5 pont 
o Program megszakításért 3 perc után -2,5 pont 

      
MINI SERDÜLŐ (CUBS II.) - ISU 8   

- ISU által nem szabályozott kategória 
- 2008. július 1. - 2009. június 30. között születettek 

  

Szabadkorcsolyázás időtartama: Lányok, Fiúk 2.30 perc +/- 10 mp 
 

a) Maximum 5 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges.  A kombináció csak két ugrásból állhat. A sorozat 
több ugrásból is állhat, de csak a két legnehezebb lesz értékelve.  
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½    fordulattal kombinációban vagy 
sorozatban. Tripla ugrás nem engedélyezett. 

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű)forgás. Egy kombináció lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal).  Beugrás bemenettel kezdett forgás engedélyezett 

c) Lányoknál és fiúknál is 1 lépéssor (a jégfelület lefedésével),  
d) Esés esetén -0.5 pont levonás jár- mely a Technikai Panel által kerül levonásra 

A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 2. 
 
Pontozott Program komponensek 

- Skating Skills 
- Performance / Execution 
- Interpretation 

 
A Faktor a Program Komponenseknél: 

- Fiúknál: 2.0 
- lányoknál: 1.7 
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Levonások: 

o Levonás időért: - 1 pont, 5mp-ként, ha kevesebb vagy több mint a megengedett idő 
o Illegális elem: -2 pont 
o Nem megfelelő ruha esetén: -1 pont 
o Esés: -0.5 pont 
o Program megszakítás: 10 mp-ként -0,5 pont 
o Program megszakításért 3 perc után -2,5 pont 

                
ÚJONC (CHICKS I.) - ISU 7     

- ISU által nem szabályozott kategória 
- 2009. július 1. – 2010. június 30. között születettek 

 

Szabadkorcsolyázás időtartama: Lányok, Fiúk 2’00 perc +/- 10 mp 
 

a) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges.  A kombináció csak két ugrásból állhat. A sorozat 
több ugrásból is állhat, de csak a két legnehezebb lesz értékelve. Tripla ugrás nem 
engedélyezett. 
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½ fordulattal kombinációban vagy 
sorozatban. 

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű)forgás. Egy kombináció forgás lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal).  

c) Lányoknál és fiúknál is 1 choreo lépéssor jégfelület lefedésével, melynek tartalmaznia kell 
legalább egy spirál pozíciót – melynek legalább 3 másodperc hosszúságúnak kell lennie és egy 
lépéssort a jégfelület 1/2 lefedésével. 
A choreo lépéssor –  fix alap értéket kap. 

d) Esés esetén -0.5 pont levonás jár, mely a Technikai Panel által kerül levonásra 
A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 2. 
 
Pontozott Program komponensek 

- Skating Skills 
- Performance / Execution 

 
A Faktor a Program Komponenseknél 2.5 fiúknál és lányoknál egyaránt. 
 
Levonások: 

o Levonás időért: - 1 pont, 5mp-ként ha kevesebb vagy több mint a megengedett idő 
o Illegális elem: -2 pont 
o Nem megfelelő ruha esetén: -1 pont 
o Esés: -0.5 pont 
o Program megszakítás: 10 mp-ként -0,5 pont 
o Program megszakításért 3 perc után -2,5 pont 

 
MINI ÚJONC (CHICKS II.) ISU 6 és fiatalabb  

- ISU által nem szabályozott kategória 
- 2010. július 1.  után születettek 

 

Szabadkorcsolyázás időtartama: Lányok, Fiúk 2 perc +/- 10 mp 
          
A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 2. 
 



 MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG   

 H-1143 Budapest Stefánia út 2. - Tel:(+36)-1-252-2369 - Fax: (+36)-1-251-2279 
 E-mail: info@hunskate.hu – Web: www.moksz.hu 
 

 6 

 
e) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 

ugráskombináció vagy sorozat lehetséges.  A kombináció csak két ugrásból állhat. A sorozat 
több ugrásból is állhat, de csak a két legnehezebb lesz értékelve. Tripla ugrás nem 
engedélyezett. 
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½ fordulattal kombinációban vagy 
sorozatban. 

f) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű)forgás. Egy kombináció forgás lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással vagy 
lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal).  

g) Lányoknál és fiúknál is 1 choreo lépéssor jégfelület lefedésével, melynek tartalmaznia kell 
legalább egy spirál pozíciót – melynek legalább 3 másodperc hosszúságúnak kell lennie 
A choreo lépéssor – fix alap értéket kap. 

h) Esés esetén -0.5 pont levonás jár, mely a Technikai Panel által kerül levonásra 
 
Pontozott Program komponensek 

- Skating Skills 
- Performance / Execution 

 
A Faktor a Program Komponenseknél 2.5 fiúknál és lányoknál egyaránt. 
 
Levonások: 

o Levonás időért: - 1 pont ,  5mp-ként ha kevesebb vagy több mint a megengedett idő 
o Illegális elem: -2 pont 
o Nem megfelelő ruha esetén: -1 pont 
o Esés: -0.5 pont 
o Program megszakítás: 10 mp-ként -0,5 pont 
o Program megszakításért 3 perc után -2,5 pont 

 
 
10.)  Nev ezés 
Nevezni kizárólag a kiíráshoz tartozó formanyomtatvány beküldésével lehetséges. 
 
Nevezési határidő: 2018. február 16.   12: 00 ó ra 
Kérjük a nevezési lapokat az alábbi email címre elektronikusan megküldeni a sporttörvényben előírt 
igazolásokkal és dokumentumokkal együtt: krisztina.seres@hunskate.hu 
 

Nevezési díj  
A nevezési díj összege 10.000,- Ft, melynek fizetési határideje 2018. február 22. A nevezési díjat 
befizetni átutalással a MOKSZ bankszámlaszámára: 10300002-50100124-49020011 vagy kész-
pénzben a MOKSZ Pénztárában, nyitvatartási időben lehet.  
 
11.)  Versen yered mén y  iga zo lá s 
A Szövetség versenyeredmény igazolást, abban az esetben, ha eredmény hitelesítésével a versenyző 
valamilyen előnyhöz jut (például többletpontszám a továbbtanuláshoz, ösztöndíj) utánpótlás 
kategóriákról NEM állít ki. 
 
 
 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Budapest, 2018.02.02. 


