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2018/19. évi szezon 

I. Általános szabályok 

A versenyszabályzat a 2018-as ISU Alap- és Általános Szabályzata, valamint a 2016-os ISU Speciális-, illetve 
Szinkronkorcsolya Technikai Szabályzata alapján, továbbá az érvényben lévő ISU Kommunikációk 
figyelembevételével került összeállításra. 

II. MOKSZ versenyzőkre vonatkozó előírások 

Csak és kizárólag az a versenyző részvétele engedélyezett, aki MOKSZ tagsággal rendelkező sportszervezet 
leigazolt sportolója, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással bír. 

III. Versenykategóriák technikai elemei 

FELNŐTT kategória 

Rövid program Az elvárt technikai követelmények az érvényben lévő ISU Kommunikációk (2152,2182) alapján. 

 Időtartam:  Max. 2 perc 50 másodperc  

Szabad Program Az elvárt technikai követelmények az érvényben lévő ISU Kommunikációk (2152,2182) alapján. 

 Időtartam: 4 perc +/- 10 másodperc 

JUNIOR kategória 

Rövid program Az elvárt technikai követelmények az érvényben lévő ISU Kommunikációk (2152,2182) alapján. 

 Időtartam:  Max. 2 perc 50 másodperc  

Szabad Program Az elvárt technikai követelmények az érvényben lévő ISU Kommunikációk (2152,2182) alapján. 

Időtartam: 3 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc 

ISU NOVICE kategóriák 

Korhatár: ISU Constitution and General Regulations 20181, 108. pont, 4.c paragrafus, valamint ISU Kommunikáció 
2184 és azok frissítése alapján: novice versenyző lehet minden korcsolyázó, aki az eseményt megelőző július 1-ig 
teljesíti az alábbi követelményeket: 
 

Advanced Novice: a csapat minden tagja betöltötte a 10. életévét, de nem töltötte be a 15. életévét, 

Basic Novice: a csapat minden tagja betöltötte a 10. életévét, de nem töltötte be a 15. életévét. 

 

                                                        
1 Megtalálható a www.isu.org weboldalon. 
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Összhangban az érvényben lévő ISU Kommunikációkkal (2152,2184) és azok frissítésével. 

NON ISU kategóriák 

 

Pre-Juvenile, Juvenile, Basic Novice kategóriák 
 

Korhatárok 
 
Pre Juvenile: X – 10 éves korig. Pre Juvenile versenyző lehet minden korcsolyázó, aki az eseményt 

megelőző július 1-ig nem töltötte be a 10. életévét. 

Juvenile:                                   X – 13 éves korig.  Juvenile versenyző lehet minden korcsolyázó, aki az eseményt 
megelőző július 1-ig nem töltötte be a 13. életévét. 

Basic Novice: 10 - 15 éves korig. 

 

JOKER SZABÁLY: A programot bemutató csapat minimum 80%-a meg kell, hogy feleljen a korosztályi kritériumoknak 
– 20% vagy annál kevesebb ettől eltérhet 
 

Programot bemutató korcsolyázók száma 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

Kritériumot teljesítők száma 13 12 11 11 10 9 8 7 7 

Kritériumon kívüli korcsolyázók száma 3 3 3 2 2 2 2 2 1 

Szabad program Az elvárt technikai követelmények az érvényben lévő ISU Kommunikáció (2184,2152) alapján. 

 Időtartam: 3 perc +/- 10 másodperc 
 

5 kötelező elem:  

- 1 Kereszteződés (Intersection) + pi (pi opcionális)                         
- 1 Pivotáló elem (Pivoting elemtent) – Blokk  
- 1 Vándorló elem (Travelling element) – Malom 
- Plusz 1 elem a következő csoportok mindegyikéből:           

 A csoport:                

-  Forgó elem (Rotating Element) – Kör                                                       
 -  Sor elem (Linear Element) – Sor  
B csoport:                                   

 - Kreatív elem- Kereszteződés(Creative Element- Intersection)                                    
-  Kombinált elem (Mixed Element) 
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Mixed Age és Adult kategóriák 
 

Mixed Aged kategória 

Az elvárt technikai követelmények az ISU Advanced Novice kategóriára vonatkozó érvényben lévő ISU Kommunikáció 
(2152) alapján. Korhatárra vonatkozó megkötés nincs. 

 

Adult Kategória 

Az elvárt technikai követelmények az ISU Advanced Novice kategóriára vonatkozó érvényben lévő ISU 
kommunikációk alapján (2152). Korhatárra vonatkozó megkötés nincs. 

 

Max. CALL: A csapatok megkísérelhetik a legmagasabb szint kivitelezését, azonban a legmagasabb behívható szint a 
Level 3/Level 2. A legmagasabb nehézségű Additional Features megkísérelhető és behívható. 
 
ÁTFEDÉSEK: Egy klub által a különböző korosztályokba nevezett csapatok korcsolyázói között az átfedés nem lehet 
több mint a programot bemutató létszám 50%-a (amennyiben az egyik kategóriába kevesebb létszámmal indul, mint 
a másikban, akkor a kevesebb létszámot kell figyelembe venni az átfedések meghatározásában): 
16-15 fő – 8 fő 
14-13 – 7 fő 
12-11 – 6 fő 
10-9 – 5 fő stb. 
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