2020. évi
MŰKORCSOLYA ÉS JÉGTÁNC
MAGYAR BAJNOKSÁG
és

JÉGTÁNC JUNIOR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

VERSENYKIÍRÁS
1.

A verseny szervezője: CZECH FIGURE SKATING ASSOCIATION
Cím: Václavské nám. 838/9, Prága 1, 110 00 Csehország
Telefon: (+420) 230 234 505, Email: cfsa@czechskating.org

2.

A verseny célja: a 2020. évi magyar bajnoki címek eldöntése felnőtt kategóriákban a műkorcsolya és a jégtánc
sportágakban valamint az országos bajnoki cím eldöntése junior jégtánc kategóriában, a Négy Nemzet
Bajnokság (CZE-HUN-POL-SVK) keretein belül.

3.
4.

A verseny helyszíne és időpontja: Ostrava, Csehország - 2019. december 12-14.
Versenyszabályok: A verseny az ISU Szabályai (2018. évi Általános és Technikai Szabályok és a jelenleg
érvényben lévő kommunikációk), valamint a szervezők által kiadott kiírás alapján kerül megrendezésre.
Továbbá, a műkorcsolya ágazati sportigazgató által a 2019/20. évi szezonra kiadott válogatási elvek és
versenyeken való indulási feltételek, valamint sportági versenykiírások:
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2019/07/FSID-Valogatasi-elvek_versenyek-indulasi-feltetelei_2019-20_vegl.pdf
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2019/08/MOKSZ_fs-versenykiiras_2019_2020.pdf
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2019/08/MOKSZ_id-versenykiiras_2019_2020.pdf

5.

A verseny résztvevői:
-

a versenyen csak magyar állampolgárok, illetve ISU Clearance Certificate dokumentummal vagy a jelenlegi
ISU Tagszövetség által kiadott Release-szel rendelkező nem magyar állampolgárok indulhatnak,

6.

-

MOKSZ tagsággal, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezők,

-

a részvétel feltétele a nevezés leadása a megadott határidőig.

Nevezés:
-

a nevezéseket elektronikus formában, az eszter.ivancsik@hunskate.hu e-mail címre kell megküldeni

-

nevezési határidő: 2019. november 20.

-

lemondást a MOKSZ kizárólag sérülés vagy betegség esetén fogad el, orvosi igazolással alátámasztva.

7.

Egyéb költségek: szállás-, utazási és étkezési költségeket a részvevő Tagszervezet önállóan szervezi és viseli.

8.

Felszerelés: eredményhirdetéskor kötelező a kűrruha, válogatott versenyzők esetén pedig a szezonra kiadott
formaruha pódium szettje (fehér kapucnis felső).

9.

Díjazás: minden résztvevő oklevelet kap. A Magyar Bajnokság győztesei a magyar bajnoki címet, míg a junior
jégtánc kategóriában az országos bajnoki címet nyerik el. A dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek
az alábbiak szerint:
-

rövid program / ritmus tánc külön éremdíjazás

-

kűr program külön éremdíjazás

-

összetett éremdíjazás
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A felnőtt dobogós helyezettek a következő pénzdíjazásban is részülnek:
Felnőtt kategóriák

1. hely

2. hely

3. hely

FS Men

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

FS Ladies

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

FS PAIR / pár

200.000 Ft

130.000 Ft

70.000 Ft

ID / pár

200.000 Ft

130.000 Ft

70.000 Ft

*Figyelem, a pénzdíj bruttó összeg!
10. 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 az ISU, a MOB és az EMMI részére
továbbíthatja, az adattovábbítás célja információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A MOKSZ
adatfeldolgozót nem vesz igénybe,

-

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

-

a versenyen egészségügyi ellátását a rendező ország biztosítja.

11. Sportszakma:
-

-

-

kategóriák:
o

egyéni női és férfi műkorcsolya senior

o

páros műkorcsolya senior, junior és advanced novice

o

jégtánc senior és junior

zene:
o

leadás CD formátumban, kiváló minőségben regisztrációkor

o

rövid- és kűr programok zenéit külön CD-n kell leadni

o

CD-n szerepelnie kell a versenyző nevének, országának, a program nevének és hosszának

o

tartalék CD-k ugyanilyen feltételekkel ajánlott.

program komponensek:
o

a PPC-ket az ISU Kommunkációban meghatározott angol rövidítésekkel kötelező emailen leadni a
verseny nevezésével együtt, november 20-ig.

12. Időrend: a szervezők által kiadott kiírás szerint.
Budapest, 2019. október 30.

Váradi Orsolya
ügyvezető igazgató

dr. Vardanjan Gurgen
műkorcsolya ágazati sportigazgató
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