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Általános feltételek 

1. Kizárólag az a vesenyző vehető figyelembe a válogatási elvek alkalmazásánál és kaphat indulási jogot 
a MOKSZ képviseletére nemzetközi versenyeken, aki a MOKSZ Kerettagság feltételeit, valamint a 
MOKSZ és az ISU Szabályzatait, továbbá a szövetségi kapitány és az ágazati sportigazgató utasításait 
betartotta és döntéseit maradéktalanul teljesítette. 

2. Az előző szezon eredményessége alapján szerezheti meg Magyarország az adott szezon ISU Grand Prix 
sorozatra, ISU Bajnokságaira, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, Ifjúsági Olimpiai Játékokra a 
kvótákat. 

3. Junior Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Felnőtt Világbajnokságon az indulás joga az ISU 
érvényben szabályzata szerinti kötelezően megszerzendő kiküldetési pontokhoz van kötve (induláshoz 
szükséges kvalifikációs TES pont). 

4. Európa- és Világbajnokság, Junior Világbajnokság, Ifjúsági Olimpiai Játékok, Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál és Junior Grand Prix versenyek esetén a hazai válogatási elvek, válogató versenyek alapján 
kerül meghatározásra, hogy ki képviselheti Magyarországot az adott versenyen. Az érdekelt 
versenyzőknek a kiírt összes válogató versenyen kötelező elindulni. 

5. Senior Grand Prix sorozat esetében név szerint történik a versenyzők meghívása a Nemzetközi 
Korcsolyázó Szövetségtől. 

6. A szezonnyitó tesztversenyen minden nemzetközi versenyen indulni kívánó senior és junior sportolónak 
kötelező a részvétel. 

7. Tesztversenyen, Országos Bajnokságon és az összes hazai rendezésű versenyen* a részvétel teljesen 
önköltséges minden versenyző számára.  
*beleértve a budapesti Junior Grand Prix és a Budapest Trophy, Challenger Series versenyeket 

8. Az ISU szabályzat szerint az ISU Bajnokságokon kizárólag az adott szezonra kiírt rövid- és kűr 
programok kvalifikációs pontszámait (Minimum TES – Total Element Score – 2020/21 szezon: 2332. 
sz. ISU Kommunikáció)  elért versenyzők indulhatnak. 

9. A kerettagság és feltételei dokumentum szabályozza az adott szezonra vonatkozó válogatott keretek 
meghatározását. 

10. Külföldön felkészülő válogatott versenyzőknek, egyeztetett versenyeztetési terv alapján utazási 
költséget fizethet ágazatunk, maximum a Budapest-versenyhelyszín/legközelebbi repülőtér vagy vonat 
vagy autó-Budapest útvonal áráig támogatja. 

11. Minden itthon felkészülő kerettag versenyzőnek az ágazat teljes egészében és/vagy részben biztosítja a 
jégidőt.  

12. Ágazati kiküldetés esetén a meghívó leveleket és a vízumügyintézést Szövetségünk végzi. 

13. ISU szabályozás alapján senior, junior és advanced novice kategóriákban nevezést kizárólag a Nemzeti 
Szövetség jogosult leadni. A nevezéseket, az adott verseny kiírásában szereplő hivatalos nevezési 
határidő (Pre-entry, entry) előtt, legkésőbb 7 nappal kell az ágazat számára megküldeni az egyesület 
és/vagy edzője által. 
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Célversenyek válogatási elvei 

1. ISU Junior Grand Prix (JGP)  
2020. augusztus - október 

A JGP sorozat 7 állomásából (Taskent, UZB kivételével) 6 helyszínre kapott Magyarország meghívást. 

A COVID-19 járvány következtében 2020. július végén az ISU törölte a 2020/21. évi szezon Junior Grand 
Prix sorozat összes versenyét. 

2. Universiade  
2021. 01. 21-31. Lucerne (SUI)  
A COVID-19 járvány miatt az eredeti időpontban biztosan nem kerül megrendezésre a verseny, új időpont 
még nem került kitűzésre.  

Az Universiaden a részvétel önköltséges. 

Válogató versenyek: 

 Amint a verseny új időpontjáról értesítést kapunk, az FS és ID válogató versenyek is kijelölésre kerülnek.  
 

3. Felnőtt Európa-bajnokság (EB) - TÖRÖLVE 
2021. 01. 25-31., Zágráb (CRO) 

Válogató versenyek: 
 FS 

1. Challenger Series Budapest Trophy, 2020. október 15-17., Budapest (HUN) 
 Volvo Open, 2020. november 03-08., Riga (LAT) 
2. Santa Claus Cup, 2020. november 26-29., Budapest (HUN) 
3. Négy Nemzet Bajnokság (Magyar Bajnokság), 2020. December 10-12., Czeszyn (POL) 
3. Magyar Bajnokság, 2020. december 18-19., Budapest (HUN) 
 

     ID 

1. Challenger Series Budapest Trophy, 2020. október 15-17., Budapest (HUN) 
2. Volvo Open, 2020. november 03-08., Riga (LAT) 
1. Négy Nemzet Bajnokság (Magyar Bajnokság), 2020. December 10-12., Czeszyn (POL) 
1. Magyar Bajnokság, 2020. december 18-19., Budapest (HUN) 
 

EB válogatási elvek, indulási feltételek: 

Műkorcsolya 

Azon versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát: 
a) akik rendelkeznek az EB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs technikiai pontokkal (TES) – 
rövidprogramban és kűrben. 
b) azon versenyzőknek, akik már az adott külföldi válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a 
EB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat, a MOKSZ vállalja a külföldi válogató verseny anyagi 
terheit.  Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs pontokat, az saját költségen indul a külföldi 
válogató versenyen. 
c) eredményszámítás: 
→ a három válogató versenyből a két legjobb eredmény (rövid program + kűr) összesített pontszáma 
alapján történik 
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid program összesített pontszáma dönt. 
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Jégtánc 

Az EB kiküldetésről egyetlen válogató verseny dönt a COVID-19 járvány miatt, így a Magyar Bajnok 
utazhat az Európa-bajnokságra. 
→ holtverseny esetén a legjobb ritmus tánc pontszáma dönt. 
 

4. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 
2021. 12. 11-18. Voukatti FIN – Új datum! 

FS Válogató versenyek: 
1. Törölve - Golden Bear, Golden Bear, 2020. október 22 – 25., Zágráb (CRO) 
1. Törölve - Tirnavia Ice Cup, 2020. október 29 – november 01., Trnava (SKV) 
2. Törölve - Santa Claus Cup, 2020. november 23-29., Budapest (HUN) 
3. Törölve - Europe Cup Skate Helena, 2021. január 12-16., Belgrád (SRB) 
 
Az új dátumhoz igazított válogató versenyek a következő szezon versenynaptárja alapján kerülnek 
kihirdetésre a 2021/22. évi Válogatási elvek, versenyeken való indulási feltételek dokumentumban. 

EYOF válogatási elvek, indulási feltételek: 

a) akik rendelkeznek a JVB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs technikiai pontokkal (TES) 
rövidprogramban vagy ritmus táncban és kűrprogramban egyaránt 
b) azon versenyzőknek, akik már az adott külföldi válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a 
JVB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat, a MOKSZ vállalja a külföldi válogató verseny 
anyagi terheit. Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs pontokat, az saját költségen indul a 
külföldi válogató versenyen. 
c) eredményszámítás: 
→ a három válogató versenyből a két legjobb eredmény (rövid/ritmus tánc+kűr) összesített pontszáma 
alapján történik 
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid vagy ritmus tánc összesített pontszáma dönt. 
 

5. Junior Világbajnokság (JVB) - TÖRÖLVE 
2021. 03. 01-07. Harbin CHN 

Válogató versenyek: 
 FS 

1. Santa Claus Cup, 2020. november 26-29., Budapest (HUN) 
2. Europe Cup Skate Helena, 2021. január 12-16., Belgrád (SRB) 
3. Országos Bajnokság, 2021. február 05-07., Budapest (HUN) 
1. Europe Cup Skate Helena, 2021. január 12-16., Belgrád (SRB) 
2. Országos Bajnokság, 2021. február 05-07., Budapest (HUN) 
3. Jégvirág Cup, 2021. február 12-14., Miskolc (HUN) 
 
 ID 

1. Santa Claus Cup, 2020. november 26-29., Budapest (HUN) 
 Mentor Torun Cup, 2021. január 05-10., Torun (POL) 
2. Országos Bajnokság, 2021. február 05-07., Budapest (HUN) 
3. Jégvirág Cup, 2021. február 12-14., Miskolc (HUN) 



 

5

JVB válogatási elvek, indulási feltételek: 

Azon junior versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát: 
a) akik rendelkeznek a JVB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs technikiai pontokkal (TES) – 
rövidprogramban vagy ritmus táncban és kűrprogramban 
b) azon versenyzőknek, akik már az adott külföldi válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a 
JVB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat, a MOKSZ vállalja a külföldi válogató verseny 
anyagi terheit. Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs pontokat, az saját költségen indul a 
külföldi válogató versenyen. 
c) eredményszámítás: 
→ a három válogató versenyből a két legjobb eredmény (rövid/ritmus tánc+kűr) összesített pontszáma 
alapján történik 
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid vagy ritmus tánc összesített pontszáma dönt. 

4. Felnőtt Világbajnokság (VB) 
2021. 03. 22-28. Stockholm (SWE) 

Válogató versenyek: 

 FS 
1. Magyar Bajnokság, 2020. december 18-19., Budapest (HUN) 

Jégvirág Cup, 2021. február 12-14., Miskolc (HUN)  
2.  Challange Cup, 2021. február 25-28., Den Haag (NED) 
 ID 
1. Magyar Bajnokság, 2021. február 04-07., Budapest (HUN) 
2. Jégvirág Cup, 2021. február 12-14., Miskolc (HUN) 
2.  Challange Cup, 2021. február 25-28., Den Haag (NED) 
 

VB válogaltási elvek, indulási feltételek: 

a) azon versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát, akik rendelkeznek a VB kiküldetéséhez szükséges 
kvalifikációs technikiai pontokkal (TES) rövidprogramban vagy ritmus táncban és kűrprogramban 
b) amennyiben 2020. évi Európa-bajnokságon résztvevő versenyző 1-10. helyen végzett, automatikus 
indulási jogot szerez a Világbajnokságra 
c) amennyiben nincs a legjobb 10-ben, az eredményszámítás az alábbiak szerint történik: 
Az eredményszámítás az alábbiak szerint történik: 
→ a két verseny összesített pontszáma alapján (rövid/ritmus tánc+kűr) 
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid vagy ritmus tánc összesített pontszáma dönt 
d) azon versenyzőknek, akik már az adott külföldi válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a 
VB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat, a MOKSZ vállalja a külföldi válogató verseny 
anyagi terheit. Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs pontokat, az saját költségen indul a 
külföldi válogató versenyen. 
  



 

6

5. Hazai Bajnokságok  

FS Magyar Bajnokság (MB) 
2020. december 18-19., Budapest (HUN) 
ID Országos Bajnokság (Junior) 
2020. december 10-12., Czeszyn (POL) – Four National Championships (Négy Nemzet Bajnokság) 
 
ID, SY Magyar Bajnokság (MB) 
FS-ID-SY Országos Bajnokság (OB) 
2021. február 04-07., Budapest (HUN) 

MB, OB indulási feltételek: 

Műkorcsolya és jégtánc sportágakban az adott bajnokságon egy versenyző maximum egy   
kategóriában indulhat. 
 
ISU 14 éves junior műkorcsolyázók külön engedéllyel felversenyezhetnek a MB-on felnőtt 
kategóriába.  
 

1. Felnőtt kategóriában való indulás feltételei 

Egyéni Műkorcsolya → dupla Axel és 2 szabadon választott tripla ugrás teljesítése a 2020/21. 
évi szezonban protokollal igazolva 

  
Páros műkorcsolya   → a részvétel nincs feltételhez kötve 

 
Jégtánc    → kűr: legalább 2 elem L4 teljesítése a 2020/21. évi szezonban 

  protokollal igazolva 

 
2. Junior kategóriában való indulás feltételei: 

Egyéni Műkorcsolya  → dupla Axel sikeres teljesítése a 2020/21. évi szezonban protokollal  
  igazolva 

 
Jégtánc    → legalább 2 elem L2 teljesítése a 2020/21. évi szezonban protokollal  

igazolva 
 
3. A többi kategóriában a részvétel nincs feltételhez kötve. 

A fenti versenyeken való indulási feltételektől indokolt esetben és alapos mérlegelést követően, valamint 

a szövetségi kapitány javaslata alapján a műkorcsolya ágazati sportigazgató eltérhet! 

Amennyiben bármely verseny módosításra, törlésre kerül a 2020-2021. évi szezonban vagy egyéb 

versenynaptári változtatás történik a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) és/vagy a MOKSZ részéről 

ezen dokumentumban foglalt szabályozásokban való változás jogát fenntartjuk. 


