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1. A VERSENY SZERVEZŐJE 

Jégördög SE 

Galambos Rita 

+36 20 549 4804 

E-mail: jegordogse@gmail.com, ice.rita.galambos@gmail.com 

 

2. A VERSENY HELYSZÍNE 

Érdi Jégcsarnok, 2030 Érd, Velencei út 39-41. 

 

3. A VERSENY IDŐPONTJA 

2020. október 23-24-25. 

 

4. A VERSENY CÉLJA 

Versenylehetőség biztosítása egyéni műkorcsolya (FS) MINI CHIKS, CHIKS, MINI CUBS, 

CUBS, BASIC NOVICE, INTERMEDIATE NOVICE, valamint szinkronkorcsolya (SYS) 

PRE-JUVENILE, JUVENILE, BASIC NOVICE, MIXED AGE kategóriákban induló 

versenyzők számára. 

 

5. VERSENYKATEGÓRIÁK 

Műkorcsolya (lányok és fiúk):  

INTERMEDIATE NOVICE, BASIC NOVICE, CUBS, MINI CUBS, CHICKS, MINI 

CHICKS 

 

Szinkronkorcsolya:  

PRE-JUVENILE, JUVENILE, BASIC NOVICE, MIXED AGE 

 

6. VERSENYSZABÁLYOK 

A verseny az ISU Szabályai (2018. évi Általános és Technikai Szabályok és a jelenleg érvényben 

lévő kommunikációk) alapján kerül megrendezésre. 

 

7. KORHATÁROK 

Műkorcsolya: Az ISU 2018. évi Általános Szabályzatának 108. paragrafusának 3. pontjának a) b) 

és c) pontjai alapján. 

 

mailto:jegordogse@gmail.com
mailto:ice.rita.galambos@gmail.com
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Szinkronkorcsolya: Az ISU 2018. évi Általános Szabályzatának 108 paragrafusának 3. és 4. pontja 

alapjai alapján, továbbá az ISU 2238, 2316 Kommunikációja és annak frissítése, illetve a 

mindenkor érvényben lévő ISU Kommunikációk alapján. 

 

8. A VERSENY RÉSZTVEVŐI 

• azon versenyző részvétele engedélyezett, aki MOKSZ tagsággal rendelkező 

sportszervezet leigazolt sportolója, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi 

igazolással bír. 

• a részvétel feltétele a nevezés időben történő leadása és a nevezési díj befizetése a 

megadott határidőig 

 

9. NEVEZÉS 

A nevezéseket elektronikus formában, a jegordogse@gmail.com e-mail címre kell megküldeni a 

Program komponenssel együtt. 

Nevezési határidő: 2020. október 10. 

A nevezés a nevezési díj befizetésével válik véglegessé.  

 

A nevezési díj összege 

Műkorcsolya (FS): 20.000 Ft/fő, határidő után beérkezett nevezés esetén 23.000 Ft  

Szinkronkorcsolya (SYS): 50.000 Ft/csapat, határidő után beérkezett nevezés esetén 60.000 Ft 

 

Banki adatok átutaláshoz:  

Jégördög SE 

Unicredit Bank 

Bankszámla szám: 10918001-00000084-25800005 

 

Készpénzes, ill kártyás befizetés nem lehetséges. 

 

Nevezési díj befizetésének határideje: 2020. október 10. 

 

10. LEMONDÁS 

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt elmarad a verseny, a nevezési díjak visszafizetésre 

kerülnek, egyéb esetben nem.  

 

11. ZENE  

A zenét a nevezéssel együtt a jegordogse@gmail.com e-mail címre kell megküldeni 2020. október 

10-ig. 
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12. EGYÉB KÖLTSÉGEK 

A szállás és étkezési költségeket minden résztvevő egyénileg szervezi és viseli. 

 

13. DÍJAZÁS 

A dobogós helyezettek érem és oklevél, egyéb helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 

 

14. 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 a versenyző tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és 

hangfelvétel készüljön, az elkészített felvételt a Jégördög SE felhasználja. 

A nevezéssel együtt versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes adatainak 

a Jégördög SE és a MOKSZ által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a versenyrendszerben 

történő regisztráció, a versenyen elért eredmények adminisztrálása. A nevezéssel megadott 

adatokat a Jégördög SE és 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 Jégördög SE és a MOKSZ 

adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  

 

15. BÍRÓK 

A technikai panelt a verseny szervezője állítja össze. 

 

16. ELŐZETES IDŐREND 

A nevezési határidőt követően 1 héttel kerül publikálásra. 

 

17. 2020-2021 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  

Az ISU 2018. évi Általános Szabályzatának 108. paragrafusának 3. pontjának a) b) és c) pontjai 

alapján.  

III. 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. 
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18. VERSENYKATEGÓRIÁK TECHNIKAI SZABÁLYAI 
 

MŰKORCSOLYA 

 

NOVICE KATEGÓRIÁK – 2328 sz. ISU kommunikáció és annak frissítései alapján 
 

INTERMEDIATE NOVICE  

 

Kűr   Időtartam 3 perc +/- 10 másodperc 

 

LÁNYOK és FIÚK  

a) Maximum 5 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két (2) 

ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. Az ugrás kombináció csak 2 ugrást tartalmazhat. A sorozat 

bármilyen ugrással kezdődhet, azonban egy Axel típusú ugrásnak kell követnie. Az első ugrás érkező 

ívét rögtön az Axel felugró ívének kell követnie. Tripla és négyfordulatos ugrás nem engedélyezett. 

Minden szimpla és dupla ugrás (beleértve dupla Axelt is) összesen kétszer szerepelhet egy programon 

belül.  

b) Maximum kettő (2) különböző természetű forgás: egy forgáskombináció és egy egypozíciós forgás. 

A forgáskombináció lábváltással (minimum 8 fordulattal) vagy lábváltás nélkül (minimum 6 

fordulattal). Az egypozíciós forgás lábváltással (minimum 8 fordulattal) vagy egy pozíciós forgás 

lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Mindkét forgás beugrás bemenettel engedélyezett.  

c) Maximum 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével). 

 

A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 2. Egyéb kiegészítések nem 

számítanak bele a szint követelményekbe, így a Technikai Panel nem fogja figyelembe venni őket. 

 

Pontozott Program komponensek  

 Skating Skills  

 Performance  

 Interpretation 

 

A Program Komponens faktora:  

 Fiúk: 2.0  

 Lányok: 1.7 
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BASIC NOVICE  

 

Kűr  Időtartam 2 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc 

 

LÁNYOK és FIÚK  

a) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 

ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. Az ugráskombináció csak 2 ugrásból állhat. Az ugrás 

sorozat csak 2 ugrást tartalmazhat, bármennyi fordulattal. A sorozat bármilyen ugrással kezdődhet, 

azonban egy Axel típusú ugrásnak kell követnie. Az első ugrás érkező ívét rögtön az Axel felugró 

ívének kell követnie. Tripla és négyfordulatos ugrás nem engedélyezett. Minden szimpla és dupla 

ugrás (beleértve dupla Axelt is) összesen kétszer szerepelhet egy programon belül.  

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás, melyek közül az egyik egy kombináció 

forgás a másik egy egypozíciós forgás. A forgáskombináció lábváltással (minimum 8 fordulattal) vagy 

lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Az egypozíciós forgás lábváltással (minimum 8 fordulattal) 

vagy lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Minkét forgás beugrás bemenettel engedélyezett.  

c) Maximum 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével). 

 

A legmagasabb adható szint a forgásoknál és lépéssornál Level 2. Egyéb kiegészítések nem számítanak 

bele a szint követelményekbe, így a Technikai Panel nem fogja figyelembe venni őket. 

 

Pontozott Program komponensek  

 Skating Skills  

 Performance  

 

A Program Komponens faktora: 2.5 

 

CUBS – 2010. július 1. - 2011. június 30. között születettek  

MINI CUBS - 2011. július 1. - 2012. június 30. között születettek 

ISU által nem szabályozott kategória 

 

Kűr lányok és fiúk  Időtartam: 2 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc 

 

LÁNYOK és FIÚK  

a) Maximum 5 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 

ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. A kombináció csak két ugrásból állhat. Az ugrás sorozat 

csak 2 ugrást tartalmazhat, bármennyi fordulattal. A sorozat bármilyen ugrással kezdődhet, azonban 

egy Axel típusú ugrásnak kell követnie. Az első ugrás érkező ívét rögtön az Axel felugró ívének kell 
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követnie. Az ugráskombináció csak két (2) ugrást tartalmazhat. Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 

1, 1 ½, 2 vagy 2 ½ fordulattal kombinációban vagy sorozatban. Tripla ugrás nem engedélyezett.  

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás. Egy kombináció forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül, egy lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Beugrás bemenettel kezdett forgás engedélyezett.  

c) 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével). d) Esés esetén fél pont (-0,5) pont kerül levonásra a 

Technicai Panel által. 

 

A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 2. Egyéb kiegészítések nem 

számítanak bele a szint követelményekbe, így a Technikai Panel nem fogja figyelembe venni őket. 

 

Pontozott Program komponensek  

 Skating Skills  

 Performance  

 

A program komponens faktora: 2.5 

 

CHICKS – 2012. július 1. – 2013. június 30. között születettek 

MINI CHICKS - 2013. július 1. után születettek 

ISU által nem szabályozott kategória 

 

Kűr lányok és fiúk  Időtartam: 2 perc +/- 10 másodperc 

 

LÁNYOK és FIÚK  

a) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 

ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. A kombináció csak két ugrásból állhat. Az ugrás sorozat 

csak 2 ugrást tartalmazhat, bármennyi fordulattal. A sorozat bármilyen ugrással kezdődhet, azonban 

egy Axel típusú ugrásnak kell követnie. Az első ugrás érkező ívét rögtön az Axel felugró ívének kell 

követnie. Az ugráskombináció csak két (2) ugrást tartalmazhat. Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 

1, 1 ½, 2 vagy 2 ½ fordulattal kombinációban vagy sorozatban. Tripla ugrás nem engedélyezett.  

b) Maximum 2 különböző természetű (rövidítésű) forgás. Egy kombináció forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül lábváltással vagy lábváltás 

nélkül (minimum 6 fordulattal). Beugrás bemenettel kezdett forgás engedélyezett.  

c) Maximum egy Choreo lépéssor (melynek tartalmaznia kell legalább egy spirál pozíciót – melynek 

legalább 3 másodperc hosszúságúnak kell lennie - és egy lépéssort a jégfelület felének lefedésével). A 

Choreo lépéssor – fix alap értéket kap és kizárólag GOE-ben lesz értékelve. d) Esés esetén fél pont (-

0,5) pont kerül levonásra a Technicai Panel által  
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A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 2. Egyéb kiegészítések nem 

számítanak bele a szint követelményekbe, így a Technikai Panel nem fogja figyelembe venni őket.  

 

Pontozott Program komponensek  

 Skating Skills  

 Performance  

 

A program komponens faktora: 2.5 

 
SZINKRONKORCSOLYA 

 

NON ISU kategóriák 
 

KORHATÁROK:   
A versenyzők 2020. június 30-ig betöltötték a táblázatban megjelölt felső korhatárt.  
X = nincs korosztályi megkötés 
 
Max. CALL:   
A csapatok megkísérelhetik a legmagasabb szint kivitelezését, azonban a legmagasabb behívható szint a 
Level 3, kivéve Pre-Juvenile 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. 
 
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 
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PRE-JUVENILE, JUVENILE, BASIC NOVICE KATEGÓRIÁK 

Pre Juvenile X – 11 éves korig 

Juvenile           X – 13 éves korig  

Basic Novice 10 – 15 éves korig és ISU 2316, 2238 Kommunikációk 

Szabad program: Az elvárt technikai követelmények az érvényben lévő ISU Kommunikációk (2317, 
2318, 2238) alapján. 

Időtartam:  3 perc +/- 10 másodperc 

MIXED AGE KATEGÓRIA 

Mixed Aged   Korhatárra vonatkozó megkötés nincs. 

Szabad program:  Időtartam:  3 perc +/- 10 másodperc 

 

 NEM ISU KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ TECHNIKAI SZABÁLYOK, 2020-21. évi szezon 

 

KATEGÓRIA PRE-JUVENILE JUVENILE BASIC NOVICE MIXED AGE 
KORHATÁROK x- 11 X-13 10 -15* - 

VERSENYZŐK SZÁMA 8-16 + max. 4 tartalék 8-16 + max. 4 tartalék 12-16 + max. 4 tartalék 8-16 + max. 4 tartalék 
PROGRAM HOSSZA 3.00 min. +/- 10 sec. 3.00 min. +/- 10 sec. 3.00 min. +/- 10 sec. 3.00 min. +/- 10 sec. 

MAX. CALL 2 3 3 3 
ÁLTALÁNOS 
PROGRAM 

COMPONENT FAKTOR 

1.2 
(3 Program Component: 

Skating Skills, 
Performance, 

Interpretation) 

1.6 
(3 Program Component: 

Skating Skills, 
Performance, 

Interpretation)  

1.6 
(3 Program Component: 

Skating Skills, 
Performance, 

Interpretation) 

1.2 

ELEMEK 6 kötelező elem:  
-1 Kereszteződés 
(Intersection) + pi (pi 
opcionális)                  
-1 Pivotáló elem (Pivoting 
elemtent) – Blokk  
- 1 Vándorló elem 
(Travelling element) – Kör 
- Forgó elem (Rotating 
Element) - Malom                                                
- Sor elem (Linear 
Element) – Sor  
- Move elem (Move 
Element) 

                      

6 kötelező elem:  
-1 Kereszteződés 
(Intersection) + pi (pi 
opcionális)                 
-1 Pivotáló elem (Pivoting 
elemtent) – Blokk  
-1 Vándorló elem 
(Travelling element) – Kör 
- Forgó elem (Rotating 
Element) 
- Malom                                            
- Sor elem (Linear 
Element) – Sor  

- Move elem (Move 
Element) 

6 kötelező elem:  
-1 Kereszteződés 
(Intersection) + pi (pi 
opcionális)              
-1 Pivotáló elem (Pivoting 
elemtent) – Blokk 
-1 Vándorló elem 
(Travelling element) – Kör 
- Forgó elem (Rotating 
Element)    -  Malom                                                 
- Sor elem (Linear 
Element) – Sor  

- Move elem (Move 
Element) 

7 kötelező elem:  
-1 Kereszteződés 
(Intersection) + pi (pi 
opcionális)                         
-1 Pivotáló elem (Pivoting 
elemtent) – Blokk  
-1 Vándorló elem 
(Travelling element) : Kör 
-1 Move elem 
-1 No hold elem 
-1 twizzle elem (twizzle 
sor, 2 twizzlevel, 1-1 
mindkét irányban 
kötelező) 
Plusz 1 elem a következő 
csoportból 
A csoport:    
Artistic elem: sor (line) 

VAGY Artistic elem: 
malom                                                                                      

ESÉS 0,5 – max.1,5 0,5 – max.1,5 0,5 – max.1,5 0,5 – max.1,5 
 


