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VERSENYKIÍRÁS 

1. A verseny szervezője: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) 
A MOKSZ fenntartja a jogot a helyszín, az időpont és a program megváltoztatására.  

MOKSZ Szervezési Igazgató Versenyiroda (Competitors’ Steward) 
VÁRADI Orsolya BODA Csaba 
H-1143 Budapest, Stefánia út 2. H-1143 Budapest, Stefánia út 2. 
Tel: +36 1 252 2369 +36 70 682 0930 
Fax: +36 1 251 2279 +36 20 932 6400 
E-mail: info@hunskate.hu bodacs@freemail.hu  

2. A verseny helyszíne: Budapest, Városligeti Műjégpálya – 1146 Budapest, Olof Palme stny. 5. 
 A verseny nyitott 400 méteres standard műjégpályán történik. Kanyaríve: belső: 25 m, külső: 29 m. 

3. A verseny időpontja: 2019. január 5-6. 

4. Versenytávok:  
 Nők:   500m  1000m  500m  1000m 

 Férfiak: 500m  1000m  500m  1000m 

- a Versenyigazgatóságnak jogában áll limitálni az indulók létszámát a verseny lebonyolításának és 
biztonságának érdekében 

- a bírókat a Bíróbizottság jelöli ki 

5. Tervezett program / időrend: a nevezések függvényében változhat 

nap esemény időpont 
2019. január 4. péntek edzés 15:00 – 17:00 
 sorsolás 17:30 
2019. január 5. szombat bemelegítés 07:00 – 07:45 
 verseny 08:00 – 10:00 
2019. január 6.vasárnap bemelegítés 07:00 – 07:45 
 verseny 08:00 – 10:00 
 eredményhirdetés 10:30 

6. Versenyszabályok:  
A verseny a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) 2018. évi Kongresszusán elfogadott Alapszabálya, 
Szabálykönyve és a MOKSZ Alapszabálya szerint kerül megrendezésre. 

7. A verseny résztvevői: 
- érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezők (a versenyengedély és a 

sportorvosi igazolás legkésőbb a technikai értekezlet végéig ellenőrzésre kerül a Versenyiroda által) 
- a részvétel feltétele a nevezés időben történő leadása és a nevezési díj befizetése a megadott határidőig 

8. Nevezés: 
- nevezési határidő: 2018. december 31.  
- az előzetes nevezésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat: 

* a verseny neve 
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* edzők, vezetők száma 
- a Final Entry-t meg kell küldeni a Szervező Bizottságnak elektronikus formában  

december 31-ig, az alábbi adatokkal kiegészítve: 
* a versenyzők neve 
* a versenyzők születési dátuma 
* a verseny hivatalos költségei milyen módon kerülnek befizetésre 

- a nevezési díj összege banki utalás esetén 3.000 Ft/fő, készpénzben (a helyszínen) a Technikai 
Értekezlet megkezdéséig 4.000 Ft/fő   
banki adatok:  MOKSZ 
 MKB Bank Zrt. 
 10300002-50100124-49020011 

- nevezési díj befizetésének határideje: átutalás esetén 2019. január 3., a kései nevezési díj kizárólag 
készpénzben 4.000 Ft/fő a helyszínen fizetendő 

- nevezés lemondását MOKSZ kizárólag sérülés vagy betegség esetén fogadja el, orvosi igazolással 
alátámasztva, mely esetben a már befizetett nevezési díj visszafizetésre kerül 

 
9. Felszerelés: a felszerelések az ISU szabálykönyv 291. § 1. pontjának megfelelően; a pályára lépés előtt 

ellenőrzésre kerülnek 
- lekerekített penge 

10. Helyezések eldöntése: az egyéni verseny csak akkor értékelhető, ha minimum 3 versenyzője van. 
Az egyéni összetett versenyek első három helyezettje éremdíjazásban részesül. Az első helyezettek pedig 
elnyerik a  

„MAGYARORSZÁG 2019. ÉVI SPRINT GYORSKORCSOLYA BAJNOKA” 
címet. 

11. Egyéb rendelkezések:  
- a versenyen mindenki saját felelősségére és biztosítására vesz részt, az esetleges balesetekért, sérülésekért 

a verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal 
- a nevezéssel együtt versenyző tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel 

készüljön, az elkészített felvételt a MOKSZ felhasználja, amely megjelenjen a versenyről szóló, média 
számára készített anyagokban,  

- a nevezéssel együtt versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes adatainak 
MOKSZ által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a versenyrendszerben történő regisztráció, a 
versenyen elért eredmények adminisztrálása. A nevezéssel megadott adatokat a MOKSZ kezeli a hatályos 
jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelkezéseivel összhangban, az adatokat a hivatali szervek 
részére továbbíthatja, az adattovábbítás célja az elért eredmények igazolása, statisztikai adatszolgáltatás. 
MOKSZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

- a MOKSZ versenyeredmény igazolást – abban az esetben, ha az eredmény hitelesítésével a versenyző 
továbbtanulásra vonatkozóan többletponthoz jut – kizárólag Junior A és Felnőtt kategóriák versenyzői 
számára állít ki 

- a versenyen a szervező egészségügyi ellátást biztosít 
Budapest, 2018. november 5. 
 
 Kósa Lajos Schulek Csaba 
 MOKSZ Elnök MOKSZ Ügyvezető Igazgató 


