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Magyarország 2018. évi  
JÉGTÁNC   ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS  BAJNOKSÁG 

Serdülő és Ifjúsági kategóriák kiírása 
 
1 . )  A b ajn o ksá g  cé lj a 
Bajnoki címek és helyezések eldöntése jégtánc 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. 
 
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 

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

 
7.) A b ajn o ksá g  v ersen y iga zga 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 
 

• az alábbi kategóriánkénti pontszámok, kritériumok teljesítése:   
Kiemelt Ifjúsági (AD NOV):  

technikai pontszám kűr: 12 pont 
összpontszám: 38 pont 

 
Ifjúsági (B NOV): 

technikai pontszám kűr: 9 pont 
összpontszám: 32 pont 
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Serdülő (NON ISU B NOV):   

technikai pontszám kűr 5 pont 
összpontszám: 20 pont 

 
A pontok megszerzése az adott szezonban az alábbi versenyeken lehetséges: 

- ISU nemzetközi versenyek 
- Valentin Kupa 
- Retro Kupa 

 
A részvételhez szükséges pontszámok igazolása céljából a protokollokat a nevezéssel egyidőben 
kérjük megküldeni a Szövetség részére. 
 
 

9 . )  Ko ro sztá ly o k,  tech n ika i  f e l téte lek 
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. 

 

 
SERDÜLŐ KATEGÓRIA (NON ISU BASIC NOVICE) 

 

Korhatár: 
- Legalább a jégtáncos pár egyik tagja még nem töltötte be a tizedik (10) életévét. 

Egy (1) kötelező tánc bemutatása: 
- # 1 tizennégy lépéses 
- Szint magyarázat: Nincsenek kötelező kulcs lépések meghatározva a táncban, nem kapnak rá 

szinteket (NO LEVELS). A technikai panel jóváhagyja a kötelező tánc egyes szekcióit, ha azok 
bázis szinten teljesültek, majd a bírok értékelik mínusz három (-3) és plusz három (+3) között a 
GOE-i skálán. 

- A kötelező tánc minden komponensének értéke: 0.7. 
 

Kűr:  
Hossza: 2 min., 30 sec., +/- 10 sec.  
 

Egy kiegyensúlyozott kűrnek kötelező tartalmaznia: 
• Tánc emelést: nem több, mint egy (1) rövid emelést  
• Egy (1) B típusú lépéssort   
• Egy (1) szinkron twizzle sort  
• Egy (1) koreográfiai elemet: „Choreographic Spinning Movement” vagy „Choreographic 

Twizzling Movement”  
Az elemekre és szintjeikre vonatkozó szabályokat a 2076-os, és 2086- os ISU kommunikációk 
és azok frissítései tartalmazzák. 
Szint magyarázat: A SERDÜLŐ (Non ISU Basic Novice) kűrben maximum Level 2 szint érhető el 
a kötelező elemekben. Minden további teljesített kritériumot a technikai panel nem értékel. 
Mind az 5 program komponens értékelve van. 
A program komponensek faktora: 1.0  
A kötelező elemek, szekciók pontos értékeit az ISU 2094- es kommunikációja tartalmazza. 
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IFJÚSÁGI KATEGÓRIÁK (ISU NOVICE)  

 

Korhatár 
ISU Constitution and General Regulations 20161, 108. pont, 2d) és 3c) paragrafus valamint ISU 
Kommunikáció 2024 alapján: Serdülő (novice) versenyző lehet minden korcsolyázó, aki az 
eseményt megelőző július 1.-ig teljesíti az alábbi követelményeket:  
• Betöltötte tizedik (10) életévét. 
• Nem töltötte be lány esetén a 15., fiú esetén 17. életévét 

 
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA (ISU BASIC NOVICE) 
 

Összhangban az ISU Kommunikáció 2024, 2076, 2086-tal és azok frissítésével. 
 

Két (2) Kötelező Tánc bemutatása:  
# 1 tizennégy lépése és # 4 Európa keringő  
Az alábbi kötelező tánchoz saját zene használata lehetséges: 
Ifjúsági (Basic Novice): # 1 tizennégy lépéses 

 

- Szint magyarázat: Nincsenek kötelező kulcs lépések meghatározva a táncban, nem kapnak rá 
szinteket (NO LEVELS). A technikai panel jóváhagyja a kötelező tánc egyes szekcióit, ha azok 
bázis szinten teljesültek, majd a bírók értékelik mínusz három (-3) és plusz három (+3) között a 
GOE-i skálán. 

- A kötelező tánc minden komponensének értéke: 0.7. 
- Két kötelező tánc esetén a teljes pontszám 0.5 faktorral szorzott a 353-as szabály, 1.b) 

paragrafus alapján. 
 

Kűr:  
Hossza: 2 min.,30 sec., +/- 10 sec. 

 

Egy kiegyensúlyozott kűrnek kötelező tartalmaznia: 
• Tánc emelés: nem több, mint egy (1) rövid emelést  
• Egy (1) B típusú lépéssort   
• Egy (1) Szinkron twizzle sort  
• Egy (1) Koreográfiai elemet: „Choreographic Spinning Movement” vagy „Choreographic 

Twizzling Movement”  
Az elemekre és szintjeikre vonatkozó szabályokat a 2076-os, és 2086- os ISU kommunikációk 
és azok frissítései tartalmazzák. 
Szint magyarázat: Ifjúsági (Basic Novice) kűrben maximum Level 2 szint érhető el a kötelező 
elemekben. Minden további teljesített kritériumot a technikai panel nem értékel. 
Mind az 5 program komponens értékelve van. 
A program komponensek faktora: 1.0  
A kötelező elemek, szekciók pontos értékeit az ISU 2094- es kommunikációja tartalmazza. 
 

KIEMELT IFJÚSÁGI (ISU ADVANCED NOVICE) 
 

Összhangban az ISU Kommunikáció 2024, 2076, 2086-tal és azok frissítésével. 
A szezonban kiírt alábbi két csoportból egy hónappal a bajnokság előtt sorsolás határozza meg a 
versenyen bemutatásra kerülő két (2) kötelező tánc.  
 

A két csoport, melyből sorsolással választunk: 
Group 1: # 4 Európa keringő és # 20 Tangó 
Group 2: # 3 Rocker Foxtrot és # 9 Csillagfény keringő  
 

                                                             
1 Megtalálható a www.isu.org weboldalon. 
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A párok az alábbi kötelező táncokhoz választhatnak saját zenét: 

Kiemelt ifjúsági (Advanced Novice): # 20 Tangó és # 3 Rocker Foxtrot  
 

Szint magyarázat: Kiemelt ifjúsági (Advanced Novice) kategóriában a kötelező tánc szekciói 
maximum Level 3-as szinten értékeli a technikai panel, az előírt kulcslépések teljesítését. 
Szekciónként 2 kulcslépés van meghatározva, melyeket az ISU Kommunikáció 2086 és annak 
frissítései tartalmaznak. 
 

- A kötelező táncok szekcióit a bírók értékelik mínusz három (-3) és plusz három (+3) között a 
GOE-i skálán. 

- A kötelező tánc minden komponensének értéke: 0.7. 
- Két kötelező tánc esetén a teljes pontszám 0.5 faktorral szorzott a 353-as szabály, 1.b) 

paragrafus alapján 
 

Kűr 
Hossza: 3:00 min., +/-. 10 sec. 
 

Egy kiegyensúlyozott kűrnek kötelező tartalmaznia: 
• Tánc emelés: nem több, mint két (2) különböző típusú rövid emelést  
• Egy (1) B típusú lépéssort   
• Egy (1) Szinkron twizzle sort  
• Forgást: nem több, mint egy (1) tánc forgást. Kombinációs forgás nem megengedett. 
• Egy (1) Koreográfiai elemet: „Choreographic Spinning Movement” vagy „Choreographic 

Twizzling Movement”  
 

Az elemekre és szintjeikre vonatkozó szabályokat a 2076-os, és 2086- os ISU kommunikációk 
és azok frissítései tartalmazzák. 
Szint magyarázat: Kiemelt ifjúsági (Advanced Novice) kűrben maximum Level 3 szint érhető el 
a kötelező elemekben. Minden további teljesített kritériumot a technikai panel nem értékel. 
Mind az 5 program komponens értékelve van. 
A program komponensek faktora: 1.0  
A kötelező elemek, szekciók pontos értékeit az ISU 2094- es kommunikációja tartalmazza. 

 
 
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 15.000,- Ft / pár, 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. 


