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2019/20. évi szezon
I.

Általános szabályok
A versenyszabályzat a 2018. évi ISU Általános és Technikai Szabályzata, továbbá az érvényben lévő ISU
Kommunikációk figyelembevételével került összeállításra.

II.

Korhatárok

III.

MOKSZ versenyzőkre vonatkozó előírások

Az ISU 2018. évi Általános Szabályzatának 108. paragrafusának 3. pontjának a) b) és c) pontjai alapján.
Csak és kizárólag az a versenyző részvétele engedélyezett, aki MOKSZ tagsággal rendelkező sportszervezet
leigazolt sportolója, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással bír.

Versenykategóriák technikai szabályai
SENIOR
Ritmus Tánc

Az elvárt technikai követelmények a 2018. évi ISU Jégtánc Technikai Szabályzatának (ISU
Technical Rules Ice Dance) 709-es szabályban foglaltak, illetve az érvényben lévő ISU
Kommunikációk (2239,2257) és azok frissítései alapján.
Időtartam:

Kűr

2 perc 50 másodperc +/- 10 másodperc

Az elvárt technikai követelmények a 2018. évi ISU Jégtánc Technikai Szabályzatának (ISU
Technical Rules Ice Dance) 710-es szabályában foglaltak, illetve az érvényben lévő ISU
Kommunikációk (2239,2257) és azok frissítései alapján.
Időtartam:

4 perc +/- 10 másodperc

JUNIOR
Ritmus Tánc

Az elvárt technikai követelmények a 2018. évi ISU Jégtánc Technikai Szabályzatának (ISU
Technical Rules Ice Dance) 709-es szabályban foglaltak, illetve az érvényben lévő ISU
Kommunikációk (2239,2241,2257) és azok frissítései alapján.
Időtartam:

Kűr

2 perc 50 másodperc +/- 10 másodperc

Az elvárt technikai követelmények a 2018. évi ISU Jégtánc Technikai Szabályzatának (ISU
Technical Rules Ice Dance) 710-es szabályában foglaltak, illetve az érvényben lévő ISU
Kommunikációk (2239,2257) és azok frissítései alapján.
Időtartam:

3 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc
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NOVICE KATEGÓRIÁK – 2242 és 2257 sz. ISU kommunikációk és azok frissítései
alapján
Advanced Novice
Az alábbi két (2) kötelező táncot kell korcsolyázni:
 Starlight Waltz
 Quickstep
A kötelező táncok mindegyikéhez saját zene használata lehetséges.
Szint magyarázat: Advanced Novice kategóriában a kötelező tánc szekciói maximum Level 3-as szinten
értékeli a technikai panel, az előírt kulcslépések teljesítésének fejében. Szekciónként 2 kulcslépés van
meghatározva, melyeket az ISU Kommunikáció 2242 és annak frissítései tartalmaznak.
Kűr

Időtartam

3 perc +/-. 10 másodperc

710-es ISU szabálynak megfelelően (vokális zene használata engedélyezett).
Egy ”well balanced” kűrnek kötelező tartalmaznia:
 Tánc emelés: nem több, mint egy (1) rövid típusú emelést
 Forgást: nem több, mint egy (1) forgást. Kombinációs vagy tánc forgást.
 Egy (1) B típusú lépéssort
 Egy (1) szinkron twizzle sort (FD variáció)
 Két (2) különböző koreográfiai elemet az alábbiakból:
•
•
•
•
•

Choreographic Lift
Choreographic Spinning Movement
Choreographic Twizzling Movement
Choreographic Sliding Movement
Choreographic Character Step Sequence

Szint magyarázat: Advenced Novice kűrben maximum Level 3 szint érhető el a kötelező elemekben (kivéve
koreográfiai elemek). Minden további teljesített kritériumot a technikai panel ignorál.

Intermediate Novice
A szezonban kiírt alábbi két csoportból legkésőbb az első hivatalos edzésig kisorsoljuk a versenyen
bemutatásra kerülő két (2) kötelező táncot.
A két csoport, melyből sorsolással választunk:
 Group 2: Fourteensteps és Tango
 Group 3: Foxtrot és European Waltz
A kötelező táncok mindegyikéhez saját zene használata lehetséges.
Szint magyarázat: Intermediate Novice kategóriában a kötelező tánc szekciói maximum Level 2-es szinten
értékeli a technikai panel, az előírt kulcslépések teljesítésének fejében. Szekciónként 1 kulcslépés van
meghatározva, melyeket az ISU Kommunikáció 2242 és annak frissítései tartalmaznak.
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Kűr

Időtartam

2 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc

710-es ISU szabálynak megfelelően (vokális zene használata engedélyezett).
Egy ”well balanced” kűrnek kötelező tartalmaznia:
 Tánc emelés: nem több, mint egy (1) rövid emelést
 Egy Forgást: nem több, mint egy (1) forgást. Kombinációs vagy tánc forgást.
 (1) szinkron twizzle sort (FD variáció)
 Két (2) koreográfiai elemet, amiből egy (1) a koreográfiai lépéssort
és
 Egy (1) választott az alább felsoroltak közül:
•
•
•
•

Choreographic Lift
Choreographic Spinning Movement
Choreographic Twizzling Movement
Choreographic Sliding Movement

Szint magyarázat: Intermediate Novice kűrben maximum Level 2 szint érhető el a kötelező elemekben
(kivéve a koreográfiai elemeket). Minden további teljesített kritériumot a technikai panel ignorál.

Basic Novice
A szezonban kiírt alábbi három kötelező táncból legkésőbb a sorsolásig kihirdetésre kerül a versenyen
bemutatásra kerülő két (2) kötelező tánct.
Az alábbi három (3) kötelező tánc közül kettőt (2) kell korcsolyázni:
 Group 2: Fourteenstep, Willow Waltz és Tango Canasta
A kötelező táncok mindegyikéhez saját zene használata lehetséges.
Szint magyarázat: Basic Novice kategóriában a kötelező tánc szekciói maximum Level 1-es szinten értékeli a
technikai panel, az előírt lépések teljesítésének fejében, melyeket az ISU Kommunikáció 2242 és annak
frissítései tartalmaznak.
Kűr

Időtartam

2 perc +/- 10 másodperc

710-es szabálynak megfelelően. (vokális zene használata engedélyezett)
Egy ”well balanced” kűrnek kötelező tartalmaznia:
Forgást: nem több, mint egy (1) forgást. Kombinációs vagy tánc forgást.
Egy (1) szinkron twizzle sort (FD variáció)
Két (2) koreográfiai elemet, amiből egy (1) a koreográfiai lépéssort
és
 egy (1) az alább felsoroltak közül:




•
•
•
•

Choreographic Lift
Choreographic Spinning Movement
Choreographic Twizzling Movement
Choreographic Sliding Movement

Szint magyarázat: Basic Novice kűrben maximum Level 1 szint érhető el a kötelező elemekben. Minden
további teljesített kritériumot a technikai panel ignorál.
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Cubs – Korhatár – 2008. július 01. után született
ISU által nem szabályozott kategória
Kötelező tánc
 Canasta Tango
A kötelező táncok mindegyikéhez saját zene használata lehetséges.
Szint magyarázat: Cubs kategóriában a kötelező tánc szekciói maximum Level 1 szinten értékeli a technikai
panel, az előírt lépések teljesítésének fejében.
A program komponensek faktora - 0.7
Kűr

Időtartam

2 perc +/- 10 másodperc

710-es szabálynak megfelelően (vokális zene használata engedélyezett).
Egy ”well balanced” kűrnek kötelező tartalmaznia:
Egy (1) szinkron twizzle sort (FD variáció)
Három (3) koreográfiai elemet, amiből egy (1) a koreográfiai lépéssort és egy (1) Choreographic
Spinning Movement
és
 egy (1) az alább felsoroltak közül:



•
•
•

Choreographic Lift
Choreographic Twizzling Movement
Choreographic Sliding Movement

Szint magyarázat: Cubs kűrben maximum Level 1 szint érhető el a kötelező elemekben. Minden további
teljesített kritériumot a technikai panel ignorál.
A program komponensek faktora – 1.0
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