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I. A kerettagságra vonatkoző általános rendelkezések 

1. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (továbbiakban: MOKSZ) által nyilvántartott sportolói 
jogállással rendelkező sportolói jogállással rendelkező sportolók (műkorcsolyázó és jégtáncos) közül az lehet 
válogatott kerettag (továbbiakban: kerettag), aki az adott szezonra megállapított kerettagsági feltételeket 
teljesítette, MOKSZ tagsággal rendelkező sportszervezet leigazolt versenyzője, érvényes 
versenyengedéllyel, valamint sportorvosi igazolással rendelkezik. 

2. A kerettagok megismerik és betartják az ISU, a MOKSZ és a magyar Sporttörvény hatályos és rájuk 
vonatkozó szabályait. 
 

3. A válogatott kerettagok felelősek sportágaink népszerűsítéséért minden nyilvános nyilatkozatukban, 
közösségi média megjelenésükben. 

II. A kerettagsággal járó követelmények 

1. A versenyző és a felkészítéséért felelős sportszakemberek példamutató és sportszerű viselkedéssel és  
magatartással képviselik Magyarországot mind a versenyeken, mind a versenyen kívül, beleértve edzéseket, 
fellépéseket, bemutatókat, stb. 

2. A kerettagok kötelesek felkészítő edzőjüknek előírásait és utasításait betartani, a válogatott keret programját 
teljesíteni, az abban szereplő edzéseken (válogatott és egyesületi) és edzőtáborokban részt venni és pontosan 
megjelenni, a rájuk szabott feladatot a legjobb tudásuk szerint teljesíteni. 

3. A kerettagok pontosan jelennek meg és fegyelmezetten vesznek részt a kerettag versenyzők részére előírt 
klinikai, terheléses és egyéb egészségügyi vizsgálatokon. A vizsgálatok eredményeiről, a felkészülést 
akadályozó problémákról (betegség, sérülés, tanulmányi, stb) a kerettag felkészülésért közvetlenül felelős 
sportszakembert, az ágazati sportigazgatót és/vagy a szövetségi kapitányt 48 órán belül köteles tájékoztatni. 

4. A kerettagok és a felkészítésükért felelős sportszakemberek kötelesek betartani a MOKSZ szponzori 
szerződéseiben rájuk vonatkozó kötelezettségeket. 

5. A kerettagok, valamint a keretjég használatára engedélyezett sportolók számára előírt edzések minimum 
90%-án rész kell venni, kivéve igazolt hiányzások: betegség, sérülés, iskolai hiányzás vagy versenyen való 
részvétel. Az igazolt hiányzásokat kötelesek jelölni és leadni a havi edzéslátogatottsági dokumentumban. 
Amennyiben a keretjegeket használó sportoló edzéslátogatottsága 90% alá csökken, a következő hónap első 
napjától köteles bruttó 2.500 Ft/óra díjat fizetni a jéghasználatért, ameddig két hónapon keresztül 
dokumentálhatóan nem teljesíti az előírt minimum 90% edzéslátogatottságot. A kerettag felkészüléséért 
felelős sportszakember egy kérelmet köteles benyújtani az ágazati sportigazgtónak, aki írásban 
engedélyezheti az újabb díjmentes keretjég használatot. 

6. A kerettagok A WADA tiltó listáján szereplő szerektől mentesen élnek. A Sportörvény, az ISU, a WADA és 
a MOKSZ szabályzatainak sportolókra vonatkozó kötelezettségeket megismeri és folyamatosan betartja. A 
WADA ADAMS, MACS rendszerében előírt „holléti” nyilvántartást naprakészen vezeti. 
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III. Válogatott keretek 

1. Olimpiai  

2. Felnőtt  

3. Junior  

4. Héraklész A 

5. Héraklész B 

IV. A kerettagság létrejötte 

1. Bekerülés a szezonra kihirdetett korosztályi követelményrendszerben meghatározottak szerint történik 
(VIII.-IX. pont) 

2. A követelményeket maximum 3 ISU naptáros vagy hazai rendezésű versenyen lehet teljesíteni, a teljesített 
elemeket az esemény protokolljának és a kerettagságba kerülési nyomtatvánnyal kell benyújtani. 
Követelmények teljesítésére elfogadott hazai (nem ISU naptáros) versenyek: Kelet-Magyarország Kupa, 
Valentine Kupa, Jégmadár Kupa. 

3. Amennyiben a versenyszabályok nem engedélyezik egy-egy elem bemutatását versenyen, akkor megnézés 
és/vagy teszt keretein belül kell bemutatni a szövetségi kapitánynak és/vagy sportigazgatónak. 

4. A minimum követelmények teljesítése után, szövetségi kapitány javaslata alapján, a sportigazgatói engedély 
megadása után, a keretedzéseket a következő hónap első napjától veheti igénybe a versenyző és edzője. 

5. Májusban, a szezon befejeztével keretmegnézés történik.  

6. A COVID-19 járvány miatt a szezon végi keret megnézés 2020 májusában elmaradt,  pótlása 2020 
szeptember végéig történik meg. Az olimpiai, felnőtt és junior kategóriákban az augusztusi tesztverseny 
eredménye alapján, valamint a szeptemberi megnézés után kerül kihirdetésre a 2020/21. évi szezon 
keretlistája. 

V. A kerettagság időtartama 

1. A kerettagság egy versenyszezonra vonatkozik. 

2. A kerettagsági minimum korosztályi követelmények teljesítését minden évben igazolni kell. 

Amennyiben a kerettag egész szezon alatt nem tudta a követelményket maximum 3 ISU naptáros vagy hazai 
rendezésű versenyen protokollal igazolni, akkor a májusi megnézésen kell egyben lefutott programban 
megmutatni minden elemet a kritérium alapján a keretben maradáshoz. 

VI. A kerettagság megszűnése 

1. Ha a versenyző edzéslátogatottsága egymást követő két hónapban nem éri el a 90%-os részvételt. 

2. Amennyiben a versenyző a korosztályos követelményeket 2021. május 1-ig nem teljesíti a kerettagság 
megszüntethető.  

3. A felkészülési tervében szereplő versenyen nem vesz részt (igazolatlanul, vagy elfogadhatatlan indoklással). 

4. A MOKSZ fegyelmi bizottsága határozata alapján. 



 

 

4 

VII. Kerettagság feltételei 

1. Olimpiai keret 

1.1. Tagjai a felnőtt keretnek és a 2019/20. évi versenyszezonban Európa- és/vagy Világbajnokságon, 
Universiádén Magyarországot képviselte, 

1.2. Tagjai a junior keretnek és a 2019/20. évi versenyszezonban Junior Világbajnokságon és/vagy Ifjúsági 
Olimpián, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Magyarországot képviselte, 

1.3. A szövetségi kapitány és az ágazati sportigazgató sportszakmai véleménye szerint kvóta szerzésre 
esélyesek a 2022. évi pekingi olimpiára. 

2. Felnőtt keret  

2.1. Tagjai azon versenyzők, akik rendelkeznek felnőtt ISU Európa- és/vagy Világbajnokságon való 
induláshoz szükséges kvalifikációs technikai pontokkal (TES), 

2.2. ISU naptáros nemzetközi versenyeken senior kategóriában 1-5. helyezést értek el (minimum indulók 
száma: 10) legalább két alkalommal, 

2.3. és/vagy Junior Világbajnokságon TOP 15-ben végzett, 

2.4. A szövetségi kapitány és az ágazati sportigazgató sportszakmai véleménye szerint kvóta szerzésre 
esélyesek a 2022. évi pekingi olimpiára. 

3. Junior keret 

3.1. Tagjai azon versenyzők, akik rendelkeznek ISU Junior Világbajnokságon való induláshoz szükséges 
kvalifikációs technikai pontokkal (TES) 

3.2.  Az ISU naptáros nemzetközi versenyeken junior kategóriában 1-5. helyezést értek el (minimum 
indulók száma: 10), legalább két alkalommal. 

4. Héraklész A keret 

4.1. Tagjai azon ISU 15 (műkorcsolya) és ISU 17 (jégtánc) éves és fiatalabb versenyzők, akik a HéraklészA 
keretbe sorolási feltételeknek megfeleltek a VIII-IX. pont szerint. 

 

5. Héraklész B keret 

5.1. Tagjai azon ISU 13 (műkorcsolya) és ISU 16 (jégtánc) éves és fiatalabb versenyzők, akik a HéraklészB 
keretbe sorolási feltételeknek megfeleltek a VIII-IX. pont szerint. 
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Kor HB HA JUN SEN OLI
IS

U
 6

-7
Erős korcsolyázás tudás - *1, 2

Ugrások - Axel (A) és 3 különböző Dupla 

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. Beugrás bemenet 

engedélyezett

Lépéssor - StSqB, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla 

Forgások - CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. Beugrás bemenet 

engedélyezett 

Lépéssor - StSqB, ChSq1

IS
U

 8
-9

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,6

Ugrások - Axel (A) és 4 különböző Dupla

Kombináció - Axel (A) és dupla ugrás 

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. Beugrás bemenet 

engedélyezett

Lépéssor - StSq1, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül Level 2. Beugrás bemenet engedélyezett (CCSp2, 

CSSp2)

Lépéssor - StSq1, ChSq1

IS
U

 1
0

-1
1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla

Kombináció - 2 Dupla ugrásból

Forgások -  CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. Beugrás bemenet 

engedélyezett

Lépéssor - StSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2A vagy 1 Tripla és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül Level 2. Beugrás bemenet engedélyezett (CSSp2, 

CCSp2)

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 1 Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül Level 2.  (FSSp2,FCSp2,Nők  LSp2, CSSp2, CCSp2 )

Lépéssor - StSq2

IS
U

 1
2

-1
3 Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2A vagy 1 Tripla és 5 különböző Dupla

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. Beugrás bemenet 

engedélyezett  (FCSp2, FSSp2, Lányok LSp2)

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 1 Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül Level 3 ( FSSp2, FCSp2, Lányok LSp2, CSSp2, CCSp2)  

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2 különböző  Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (FSSp3,FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq2

IS
U

 1
4

-1
5 Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2 különböző  Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül Level 3  (FSSp3, FCSp3, Nők LSp3, CCSp3, CSSp3)

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 3 különböző Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül  ( FSSp3,FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 4 különböző Tripla, 2A 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások -  CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással 

vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 4különböző  Tripla, 2A 

Kombináció - 2A és egy tripla ugrás vagy két Tripla ugrásból

Forgások -  CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással 

vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

IS
U

 1
6

-1
7 Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 4 különböző  Tripla, 2A 

Kombináció - 2A és egy tripla ugrás

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, Nők  LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 5 különböző  Tripla, 2A 

Kombináció - 2 Tripla ugrásból 

Forgások -CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül  (FSSp3, FCSp3, Nők  LSp3, CSSp3, CCSp3)  

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások  Nők - 5 különböző  Tripla, 2A

Ugrások  Férfiak - 5 Küönböző Tripla, 3A

Kombináció - 2 Tripla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3)  

Lépéssor - StSq3

IS
U

 1
8

 +

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások  Nők - 5 különböző  Tripla, 2A

Ugrások  Férfiak - 5 különböző Tripla, 3A Kombináció -  2 Tripla 

ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások  Nők - 5 különböző  Tripla, 2A

Ugrások  Férfiak - 5 különböző Tripla, 3A és egy Négyfordulatos

Kombináció - 2 Tripla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás lábváltással vagy 

lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3)  

Lépéssor - StSq3

Megjegyzések, kiegészítések: Készítette:
A fenti minimum követelményektől – indokolt esetben és alapos mérlegelést követően – a műkorcsolya ágazati sportigazgató eltérhet. 1. Hármasok  dr. Vardanjan Gurgen, sportigazgató

2. Dupla hármasok Ipakjan Jeranjak, szövetségi kapitány

3. Ellen hármasok (Bracket)

4. Wende (Rockers)

5. Gegenwende (Counters) Érvénybe lép: 2020. október 13.

6. Hurkok

Keretből kikerülést a válogatási elvek és a kerettagság feltételei dokumentumok szabályozzák. 7. Choctaw

8. Twizzle

2021. április 30-ig minden kerettagnak teljesítenie 

kell a minimum korosztályi követelményeket ahhoz, 

hogy a 2021-22. évi szezonban is kerettag lehessen.

MŰKORCSOLYA - Minimum  KOROSZTÁLYI KÖVETELMÉNYEK a 2020-2021. évi szezonban

* Fordulatok, élben történő biztonságos bemutatása:

Követelmények teljesítésére elfogadott hazai (nem ISU naptáros) versenyek: Kelet-Magyarország Kupa, Valentine Kupa, Jégmadár Kupa, valamint COVID-19 helyzet 

miatt egyéb MOKSZ által szervezett versenyek esetén a műkorcsolya ágazati sportigazgató engedélye alapján.

A teljesítés után, a szövetségi kapitány javaslata alapján, sportigazgatói engedélyt követően a keretedzéseket a következő hónap első napjától veheti igénybe a 

versenyző és edzője.

A követelményeket maximum 3 ISU naptáros vagy hazai rendezésű, alább felsorolt versenyen lehet teljesíteni, a teljesített elemeket az esemény protokolljának és a 

kerettagságba kerülési nyomtatvánnyal kell benyújtani. Amennyiben a versenyszabályok nem engedélyezik egy-egy elem kivitelezését versenyen, akkor megnézés 

keretein belül kell az elemeket bemutatni a szövetségi kapitánynak és/vagy a sportigazgatónak.
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Kor HB HA JUN SEN OLI
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U

 8
-9

IS
U

 1
0-

12
IS

U
 1

3-
14 Kűr összes elem level 1 

Minimum TES pontok: 12.00

IS
U

 1
5-

16 Kűr minimum 2 elem level 2 

Minimum TES pontok: 17.00

Kűr minimum 2 elem level 3 

Minimum TES pontok: 22.00 

IS
U

 1
7 Minimum TES pontok: 

RD: 22.00 

FD: 36.00

IS
U

 1
8-

20
IS

U
 2

1+

Megjegyzések, kiegészítések: * Fordulatok, élben történő biztonságos Készítette:

A fenti minimum követelményektől – indokolt esetben és alapos mérlegelést követően – a műkorcsolya ágazati sportigazgató eltérhet. 1. Hármasok  dr. Vardanjan Gurgen, sportigazgató

2. Dupla hármasok Ipakjan Jeranjak, szövetségi kapitány

3. Ellen hármasok (Bracket)

4. Wende (Rockers)

5. Gegenwende (Counters) Érvénybe lép: 2020. október 13.

6. Hurkok

Keretből kikerülést a válogatási elvek és a kerettagság feltételei dokumentumok szabályozzák. 7. Choctaw

8. Twizzle

A követelményeket maximum 3 ISU naptáros vagy hazai rendezésű, alább felsorolt versenyen lehet teljesíteni, a teljesített elemeket az esemény protokolljának és a 

kerettagságba kerülési nyomtatvánnyal kell benyújtani. Amennyiben a versenyszabályok nem engedélyezik egy-egy elem kivitelezését versenyen, akkor megnézés keretein 

belül kell az elemeket bemutatni a szövetségi kapitánynak és/vagy a sportigazgatónak.

A teljesítés után, a szövetségi kapitány javaslata alapján, sportigazgatói engedélyt követően a keretedzéseket a következő hónap első napjától veheti igénybe a versenyző 

és edzője.

Követelmények teljesítése ISU naptáros versenyeken túl a COVID-19 helyzet miatt  MOKSZ által szervezett versenyek esetén a műkorcsolya ágazati sportigazgató 

engedélye alapján.

JÉGTÁNC - Minimum KOROSZTÁLYI KÖVETELMÉNYEK a 2020-2021. évi szezonban

Erős korcsolyázás tudás: *1,2,7,8,9 

Kűr összes elem level 1 

Minimum TES pontok: 8.00

JVB minimum TES pontok:

RD: 23.00 

FD: 37.00

EB minimum pontok: 

RD:28.00  

FD: 44.00

Kűr minimum 2 elem level 2 

Minimum TES pontok: 14.00

VB minimum technikai pontok: 

RD: 33.00 

FD: 47.00

2021. április 30-ig minden kerettagnak teljesítenie 

kell a minimum korosztályi követelményeket ahhoz, 

hogy a 2021-22. évi szezonban is kerettag lehessen.
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X. Elemek értékelése  

Egy műkorcsolya elem akkor fogadható el mint sikeresen végrehajtott elem, ha 
1. Ugrások 

1.1. az ugrás tisztán került végrehajtásra (hiány esetén az ugrás nem fogadható el) 
1.2. a pontozóbírók többségének minősítése: legalább GOE –1 

2. Forgások 
2.1. az előírt szintnek megfelelően lett a forgás végrehajtva. 
2.2. a pontozóbírók többségének minősítése: legalább GOE 0 

3. Lépéssor 
3.1. az előírt szintnek megfelelően lett a lépéssor végrehajtva. 
3.2. a pontozóbírók többségének minősítése: legalább GOE 0 

 
Egy jégtánc elem akkor fogadható el mint sikeresen végrehajtott elem, ha az elemek a pontozóbírók 
többségének minősítése alapján: legalább GOE -1. 
 

XI. Műkorcsolya és jégtánc minimum technikai pontok (ISU TES) 

ISU által meghatározott minimum TES pontok SENIOR ÉS JUNIOR kategóriákra 
(ISU Com.No.2302) 
 
Világbajnokság  SP/RD 2019/20 v. 2020/21 FS/FD 2019/20 v. 2020/21 
MEN  34.00  64.00  

LADIES  30.00  51.00  

PAIR SKATING  27.00  44.00  

ICE DANCE  33.00  47.00  

 
Európa-bajnokság 

 
SP/RD 2019/20 v. 2020/21 

 
FS/FD 2019/20 v. 2020/21 

MEN  28.00  46.00  

LADIES  23.00  40.00  

PAIR SKATING  25.00  42.00  

ICE DANCE  28.00  44.00  

 
JUNIOR Világbajnokság  

 
SP/RD 2019/20 v. 2020/21 

 
FS/FD 2019/20 v. 2020/21 

JUNIOR MEN  23.00  42.00  

JUNIOR LADIES  23.00  38.00  

JUNIOR PAIR SKATING  23.00  34.00  

JUNIOR ICE DANCE  23.00  37.00  

 

XII. Keretjég  

Azon igazolt sportorolók korcsolyázhatnak a MOKSZ által biztosított keretjegeken, akik teljesítették a 
minimum sportági követelményeket a keretjég igénybevételéhez, továbbá a megfelelő és hiánytalan 
dokumentumokkal egyesülete benyújtotta a keretjégre kerülési kérelmet (lásd 1. sz. melléklet) és azt a 
szövetségi kapitány, valamint az ágazati sportigazgató jóváhagyta. 

2021. április 30-ig minden kerettagnak teljesítenie kell a minimum keretjég követelményeket ahhoz, hogy a 
2021-22. évi szezonban is jogosultak legyenek a keretjég használatára. 
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Kor C B HB HA JUN SEN OLI

IS
U

 6
-7

0 - 5 éves 

Ugrások - Kadett és 1 szimpla

Forgások -Álló forgás 3 fordulattal

Lépés -  kígyóvonal két lábon, tombi pozícióban előre, 

hátra, gugolás előre és hátra, gólya                        

6 - 7 éves 

Ugrások - Összes szimpla ugrás

Forgások -2 különböző tipusú forgás

Lépés - Mohawk, hármas előre, hátra

Ugrások - Axel (A) és 2 különböző Dupla 

Forgások - CoSpB, CCoSpB, Egypozíciós forgás Level B

Lépéssor - StSqB, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1, 2

Ugrások - Axel (A) és 3 különböző Dupla 

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSqB, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla 

Forgások - CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. 

Beugrás bemenet engedélyezett 

Lépéssor - StSqB, ChSq1

IS
U

 8
-9

Ugrások - Axel (A) és 2 különböző dupla 

Forgások - CoSpB, CCoSpB, Egypozíciós forgás Level B

Lépéssor - StSqB, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2

Ugrások - Axel (A) és 3 különböző Dupla 

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSqB, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,6

Ugrások - Axel (A) és 4 különböző Dupla

Kombináció - Axel (A) és dupla ugrás 

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSq1, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. Beugrás 

bemenet engedélyezett (CCSp2, CSSp2)

Lépéssor - StSq1, ChSq1

IS
U

 1
0

-1
1 Erős korcsolyázás tudás - *1,2

Ugrások - Axel (A) és 3 különböző dupla 

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSqB, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,6

Ugrások - Axel (A) és 4 különböző Dupla 

Kombináció - Axel (A) és dupla ugrás

Forgások - CoSp1, CCoSp1 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 1. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSq1, ChSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla

Kombináció - 2 Dupla ugrásból

Forgások -  CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2A vagy 1 Tripla és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. Beugrás 

bemenet engedélyezett (CSSp2, CCSp2)

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 1 Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2.  

(FSSp2,FCSp2,Nők  LSp2, CSSp2, CCSp2 )

Lépéssor - StSq2

IS
U

 1
2-

1
3 Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6

Ugrások - Axel (A) és 5 különböző Dupla

Kombináció - 2 Dupla ugrásból

Forgások -  CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. 

Beugrás bemenet engedélyezett

Lépéssor - StSq1

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások -  2A vagy 1 Tripla és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. 

Beugrás bemenet engedélyezett  (FCSp2, FSSp2, 

Lányok LSp2)

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 1 Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 3 ( FSSp2, 

FCSp2, Lányok LSp2, CSSp2, CCSp2)  

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2 különböző  Tripla, 2A és 5 különböző 

Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3,FCSp3, Nők 

LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq2

IS
U

 1
4

-1
5

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 1 Tripla, 2A és 5 különböző Dupla 

Kombináció - 2 dupla ugrásból 2 különböző 

Forgások - CoSp2, CCoSp2 (3 pozíció), Egypozíciós 

forgás lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 2. 

Beugrás bemenet engedélyezett  (FCSp2, FSSp2, 

Lányok LSp2) 

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 2 különböző  Tripla, 2A és 5 különböző 

Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 3  (FSSp3, 

FCSp3, Nők LSp3, CCSp3, CSSp3)

Lépéssor - StSq2

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 3 különböző Tripla, 2A és 5 különböző 

Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül  ( FSSp3,FCSp3, 

Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 4 különböző Tripla, 2A 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások -  CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, 

Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 4különböző  Tripla, 2A 

Kombináció - 2A és egy tripla ugrás vagy két Tripla 

ugrásból

Forgások -  CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, 

Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

IS
U

 1
6

-1
7

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 3 különböző Tripla, 2A és 5 különböző 

Dupla 

Kombináció - 1 Tripla és 1 Dupla ugrásból

Forgások -  CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül Level 3  (FSSp3, 

FCSp3, Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 4 különböző  Tripla, 2A 

Kombináció - 2A és egy tripla ugrás

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, 

Nők  LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások - 5 különböző  Tripla, 2A 

Kombináció - 2 Tripla ugrásból 

Forgások -CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül  (FSSp3, FCSp3, 

Nők  LSp3, CSSp3, CCSp3)  

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások  Nők - 5 különböző  Tripla, 2A

Ugrások  Férfiak - 5 Küönböző Tripla, 3A

Kombináció - 2 Tripla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, 

Nők LSp3, CSSp3, CCSp3)  

Lépéssor - StSq3

IS
U

 1
8

 +

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások  Nők - 5 különböző  Tripla, 2A

Ugrások  Férfiak - 5 különböző Tripla, 3A 

Kombináció -  2 Tripla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, 

Nők LSp3, CSSp3, CCSp3) 

Lépéssor - StSq3

Erős korcsolyázás tudás - *1,2,3,4,5,6,7,8

Ugrások  Nők - 5 különböző  Tripla, 2A

Ugrások  Férfiak - 5 különböző Tripla, 3A és egy 

Négyfordulatos

Kombináció - 2 Tripla ugrásból

Forgások - CCoSp3 (3 pozíció), Egypozíciós forgás 

lábváltással vagy lábváltás nélkül (FSSp3, FCSp3, 

Nők LSp3, CSSp3, CCSp3)  

Lépéssor - StSq3

Megjegyzések, kiegészítések: Készítette:

A fenti minimum követelményektől – indokolt esetben és alapos mérlegelést követően – a műkorcsolya ágazati sportigazgató eltérhet. 1. Hármasok  dr. Vardanjan Gurgen, sportigazgató

A követelményeket maximum 3 ISU naptáros vagy hazai rendezésű, alább felsorolt versenyen lehet teljesíteni, a teljesített elemeket az esemény protokolljának és a kerettagságba kerülési nyomtatvánnyal kell benyújtani. 2. Dupla hármasok Ipakjan Jeranjak, szövetségi kapitány

Amennyiben a versenyszabályok nem engedélyezik egy-egy elem kivitelezését versenyen, akkor megnézés keretein belül kell az elemeket bemutatni a szövetségi kapitánynak és/vagy a sportigazgatónak. 3. Ellen hármasok (Bracket)

A teljesítés után, a szövetségi kapitány javaslata alapján, sportigazgatói engedélyt követően a keretedzéseket a következő hónap első napjától veheti igénybe a versenyző és edzője. 4. Wende (Rockers)

Keretből kikerülést a válogatási elvek és a kerettagság feltételei dokumentumok szabályozzák. 5. Gegenwende (Counters) Érvénybe lép: 2020. október 13.

6. Hurkok

7. Choctaw

8. Twizzle

MŰKORCSOLYA - Minimum követelmények KERETJÉG igénybevételéhez a 2020-2021. évi szezonban

* Fordulatok, élben történő biztonságos bemutatása:

2021. április 30-ig minden kerettagnak teljesítenie 

kell a minimum keretjég követelményeket ahhoz, 

hogy 2021-22. évi szezonban is jogosultak 

legyenek a keretjég használatára.

Követelmények teljesítésére elfogadottnem ISU naptáros hazai  versenyek: Kelet-Magyarország Kupa, Valentine Kupa, Jégmadár Kupa, valamint COVID-19 helyzet miatt egyéb MOKSZ által szervezett versenyek esetén a 

műkorcsolya ágazati sportigazgató engedélye alapján.
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Kor C - AJÁNLOTT B - AJÁNLOTT HB HA JUN SEN OLI
IS

U
 6

-7
IS

U
 8

-9
IS

U
 1

0
-1

2

Korcsolyázó tudás: *1,2,8,9 

Forgások: 3-3 fordulat 1 lábon  2 

pozícióban

Pattern Dance:  a szezonban ISU 

által meghatározott 3 BASIC novice 

PD bemutatása zenére egyedül 

Korcsolyázó tudás: *1,2,7,8,9  

Forgások: SP1 vagy CoSp1  Twizzle: 

STWB 

Pattern Dance: a szezonban ISU által 

meghatározott 3 BASIC novice PD 

bemutatása zenére párban 

IS
U

 1
3-

14

Korcsolyázó tudás: *1,2,8,9 

Forgások:  legalább 2 pozició 3 

fordulatal

Twizzle: minimum level 1 

Pattern Dance:  a szezonban ISU 

által meghatározott  4 

INTERMEDIATE novice PD 

bemutatása zenére egyedül 

Korcsolyázó tudás: *1,2,7,8,9 

Forgások: SP1 vagy CoSp1  

Twizzle: STW1   

Pattern Dance: a szezonban ISU által 

meghatározott 2 intermediate novice 

PD bemutatása zenére párban 

Kűr összes elem level 1 

Minimum TES pontok: 12.00

IS
U

 1
5

-1
6

Korcsolyázó tudás: *1,2,7,8,9 

Forgások: SP1 vagy CoSp1  

Twizzle: STW1   

Pattern Dance: a szezonban ISU által 

meghatározott 2 ADVENVED novice PD 

bemutatása zenére párban. Legalább 

egy technikai elem level 2 szinten 

Kűr minimum 2 elem level 3 

Minimum TES pontok: 22.00 

IS
U

 1
7 Minimum TES pontok: 

RD: 22.00 

FD: 36.00

IS
U

 1
8-

20
IS

U
 2

1
+

Készítette:
Megjegyzések, kiegészítések: * Fordulatok, élben történő biztonságos  dr. Vardanjan Gurgen, sportigazgató

1. Hármasok Ipakjan Jeranjak, szövetségi kapitány

2. Dupla hármasok

3. Ellen hármasok (Bracket)

4. Wende (Rockers) Érvénybe lép: 2020. október 13.

Keretből kikerülést a válogatási elvek és a kerettagság feltételei dokumentumok szabályozzák. 5. Gegenwende (Counters)

6. Hurkok

7. Choctaw

8. Twizzle

JÉGTÁNC - Minimum követelmények KERETJÉG igénybevételéhez a 2020-2021. évi szezonban

Korcsolyázó tudás: *1

Forgások: 3 fordulat 1 lábon Pattern 

Dance: a szezonban ISU által 

meghatározott 1 BASIC novice PD 

bemutatása zenére egyedül 

Korcsolyázó tudás: *1,2,9

Forgások: 3 fordulat 1 lábon

Pattern Dance: a szezonban ISU által 

meghatározott  2 BASIC novice PD 

bemutatása zenére párban 

Erős korcsolyázás tudás: *1,2,7,8,9 

Kűr összes elem level 1 

Minimum TES pontok: 8.00

Kűr minimum 2 elem level 2 

Minimum TES pontok: 14.00

JVB minimum TES pontok:

RD: 23.00 

FD: 37.00

EB minimum pontok: 

RD:28.00  

FD: 44.00

Kűr minimum 2 elem level 2 

Minimum TES pontok: 17.00

VB minimum technikai pontok: 

RD: 33.00 

FD: 47.00

A fenti minimum követelményektől – indokolt esetben és alapos mérlegelést követően – a műkorcsolya ágazati sportigazgató eltérhet.

A követelményeket maximum 3 ISU naptáros vagy hazai rendezésű, alább felsorolt versenyen lehet teljesíteni, a teljesített elemeket az esemény protokolljának és a kerettagságba kerülési nyomtatvánnyal kell benyújtani. Amennyiben a versenyszabályok 

nem engedélyezik egy-egy elem kivitelezését versenyen, akkor megnézés keretein belül kell az elemeket bemutatni a szövetségi kapitánynak és/vagy a sportigazgatónak.

A teljesítés után, a szövetségi kapitány javaslata alapján, sportigazgatói engedélyt követően a keretedzéseket a következő hónap első napjától veheti igénybe a versenyző és edzője.

Követelmények teljesítése ISU naptáros versenyeken túl a COVID-19 helyzet miatt  MOKSZ által szervezett versenyek esetén a műkorcsolya ágazati sportigazgató engedélye alapján.

2021. április 30-ig minden kerettagnak teljesítenie 

kell a minimum keretjég követelményeket ahhoz, 

hogy 2021-22. évi szezonban is jogosultak legyenek a 

keretjég használatára.
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XIII. Versenynaptár 

 

A hazai és nemzetközi (ISU) versenynaptár, versenykiírások megtalálhatók az alábbi elérhetőségeken: 

 
- https://www.isu.org/figure-skating/events/figure-skating-calendar Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség honlapja  
- http://hunskate.hu/external/Versenynaptar_2020-2021.pdf Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség honlapja 

 

 

A kerettagsági feltételektől indokolt esetben és alapos mérlegelést követően, valamint a szövetségi 
kapitány javaslata alapján a műkorcsolya ágazati sportigazgató eltérhet! 

 

 

 

Melléklet: Keretjégre kerülési kérelem 
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HUNGARIAN NATIONAL SKATING FEDERATION 

MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG 
H-1143 Budapest Stefánia út 2. - Tel:(36)-1-252 2369 - Fax: (36)-1-251 2279 
E-mail: info@hunskate.hu – Web: www.moksz.hu 

KERETBE KERÜLÉSI KÉRELEM 

TISZTELT MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG! 

TISZTELT MŰKORCSOLYA ÁGAZATI SPORTIGAZGATÓ ÚR! 

Ezen dokumentum benyújtásával szeretném a Tagszervezet Neve nevében kérelmezni Versenyző Neve 

(Születési hely, idő, Versenyző edzőjének a neve) a Senior keretbe való felvételét. 

A kérelem jogosságát az alábbi módon igazolom (Kérem tegyen egy X-et a megfelelő helyekre!): 

☐ Versenyprotokoll (a csatolmányban feltüntetendő a verseny pontos megnevezése, időpontja, 
továbbá a helyszíne) 

 ☐  Verseny 1 

☐  Verseny 2 

☐  Verseny 3 

☐ Vezetőedzői javaslat, aláírás   ....................................  

☐ Megnézés (protokollal nem igazolható elemek bemutatása előzetesen, vezetőedzővel egyeztett 
időpontban megtörtént) 

Minden csatolmányt kérünk pdf-formátumban szíveskedjenek küldeni! 

Keretbe kerülés elbírálása: 

 Engedélyezem Nem engedélyezem 

 dr. Vardanjan Gurgen 
 Műkorcsolya ágazati sportigazgató 

 2020. October 13. 


