Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Műkorcsolya Ágazat
Műkorcsolya és Jégtánc
TESZTVERSENY
2019. augusztus 10-11.

VERSENYKIÍRÁS

1. A verseny időpontja és helyszíne: 2019. augusztus 10-11., Budapest Gyakorló Jégcsarnok
A MOKSZ fenntartja magának a jogot a Tesztverseny helyének és idejének megváltoztatására.
2. A verseny célja: az új szezonra elkészült programok megtekintése a Szövetség szakemberei által.
3. A verseny részvevői: A versenyen a részvétel kötelező minden senior és junior kategóriában a
2019/20. évi szezonban ISU naptáros nemzetközi versenyeken műkorcsolya és jégtánc sportágakban
indulni kívánó versenyzőnek.
4. A versenyen való indulás feltételei: A versenyen kizárólag a MOKSZ által leigazolt sportoló vehet
részt. A versenyen csak érvényes sportorvosi igazolással és a szezonra kiváltott érvényes
versenyengedéllyel rendelkező versenyzők indulhatnak.
A Junior korú versenyzőknél megengedett a Senior kategóriában való indulás (ISU 14 éves kortól),
azonban mindkét kategóriában a tesztversenyen nem engedélyezett az indulás.
5. A verseny nevezési határideje és díja: 2019. július 19., péntek
A nevezési lapot egyesületenként elektronikusan kell megküldeni az fsadmin@hunskate.hu címre.
A versenyen való részvétel önköltséges. Nevezési díj: nincs.
6. Versenyszabályok: A verseny az ISU érvényben lévő szabályai (ISU Constitutuion and General
Regulations 2018, Special Regulations and Technical Rules Single & Pair Skating and Ice Dance 2018),
valamint kommunikációi alapján kerül megrendezésre.
7. Technikai és bírói panel
A technikai és bírói panelt Bíróbizottság jelöli ki, az ágazattal egyeztetve.
8. A tesztverseny versenyigazgatója: dr. Vardanjan Gurgen, műkorcsolya ágazati sportigazgató
9. Program:
A részletes időbeosztást a nevezési zárlat után a versenyiroda elkészíti és a részvevőknek kiküldésre kerül.
10. Egyéb rendelkezések:
- A versenyen mindenki saját felelősségére és biztosítására vesz részt, az esetleges balesetekért,
sérülésekért a verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal.
- A versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a MOKSZ.
- A nevezés leadásával 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,
• 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 az ISU, a MOB és az EMMI részére továbbíthatja, az
adattovábbítás célja információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A MOKSZ adatfeldolgozót nem vesz
igénybe.

dr. Vardanjan Gurgen

Budapest, 2019. 06. 12.
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