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2021-2022 szezon 
I. Általános szabályok 

A versenyszabályzat a 2021. évi ISU Általános és Technikai Szabályzata, továbbá az érvényben lévő ISU 
Kommunikációk figyelembevételével került összeállításra. 

II. Korhatárok 
Az ISU 2021. 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. 

Versenykategóriák technikai szabályai 
 

SENIOR 

 
Nők 
Rövidprogram  Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Technikai Szabályzatának (ISU Special 

Regulations & Technical Rules Single & Pair Skating) 611-es szabály, 1. és 2. 
paragrafusában foglaltak. 

 Időtartam:  2 perc 40 másodperc +/- 10 másodperc 

Kűr Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Technikai Szabályzatának (ISU Special 
Regulations & Technical Rules Single & Pair Skating) 612-es szabályban foglaltak, illetve 
az érvényben lévő ISU Kommunikációk alapján. Külön figyelemmel az elemek értékeire és 
a „well balanced program”-ra. 

 Időtartam: 4 perc +/- 10 másodperc 

Férfiak 
Rövidprogram  Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 

& Technical Rules Single & Pair Skating) 611-es szabály, 1. és 2. paragrafusában foglaltak. 

 Időtartam: 2 perc 40 másodperc +/- 10 másodperc 

Kűr Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 
& Technical Rules Single & Pair Skating) 612-es szabályban foglaltak, illetve az érvényben 
lévő ISU Kommunikációk alapján. Külön figyelemmel az elemek értékeire és a „well 
balanced program”-ra. 

 Időtartam: 4 perc +/- 10 másodperc 
Páros Műkorcsolya 
Rövidprogram  Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 

& Technical Rules Single & Pair Skating) 620-as szabály, 1. és 2. paragrafusában foglaltak, 
illetve az érvényben lévő ISU Kommunikációk alapján. 

 Időtartam:  2 perc 40 másodperc +/- 10 másodperc 

Kűr Az elvárt technikai követelmények a a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special 
Regulations & Technical Rules Single & Pair Skating) 621-es szabályban foglaltak, illetve 
az érvényben lévő ISU Kommunikációk alapján. Külön figyelemmel az elemek értékeire és 
a „well balanced program”-ra. 

 Időtartam: 4 perc +/- 10 másodperc 
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JUNIOR  
Nők 
Rövidprogram  Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 

& Technical Rules Single & Pair Skating) 611-es szabály, 1. és 3. paragrafusában a 2021/22-
es szezonra vonatkozóan (és a 2382. sz. ISU Kommunikációban felsoroltak alapján). 

 Időtartam:  2 perc 40 másodperc +/- 10 másodperc 

Kűr Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 
& Technical Rules Single & Pair Skating) 612-es szabályban foglaltak, illetve az érvényben 
lévő ISU Kommunikációk alapján. Külön figyelemmel az elemek értékeire és a „well 
balanced program”-ra. 

 Időtartam: 3 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc 

Férfiak 
Rövidprogram  Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 

& Technical Rules Single & Pair Skating) 611-es szabály, 1. és 3. paragrafusában 2021/22-
es szezonra vonatkozóan (és a 2382. sz. ISU Kommunikációban felsoroltak alapján). 

 Időtartam:  2 perc 40 másodperc +/- 10 másodperc 

Kűr Az elvárt technikai követelmények a 2021. évi ISU Szabályzatának (ISU Special Regulations 
& Technical Rules Single & Pair Skating) 612-es szabályban foglaltak, illetve az érvényben 
lévő ISU Kommunikációk alapján. Külön figyelemmel az elemek értékeire és a „well 
balanced program”-ra. 

 Időtartam: 3 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc 

 

NOVICE KATEGÓRIÁK – 2396 sz. ISU kommunikáció és annak frissítései alapján 
 
ADVANCED NOVICE 

Rövidprogram Időtartam: 2 perc 20 másodperc +/- 10 másodperc 

Kűr Időtartam 3 perc +/- 10 másodperc 

 

INTERMEDIATE NOVICE 

Kűr Időtartam 3 perc +/- 10 másodperc 

 

BASIC NOVICE  

Kűr Időtartam 2 perc 30 másodperc +/- 10 másodperc 
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CUBS – 2011. július 1. - 2012. június 30. között születettek 
MINI CUBS - 2012. július 1. - 2013. június 30. között születettek 
ISU által nem szabályozott kategória 

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

a) Maximum 5 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. Az ugrás sorozat 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. Az ugráskombináció csak két (2) ugrást tartalmazhat. 
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½ fordulattal a programban. 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 bemenet mindkét forgásban 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 – 2013. július 1. – 2014. június 30. között születettek 
MINI CHICKS – 2014. június 30. után születettek 
ISU által nem szabályozott kategória 

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

a) Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két 
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. Az ugrás sorozat 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. Az ugráskombináció csak két (2) ugrást tartalmazhat.  
Csak kettő (2) ugrás ismételhető meg 1, 1 ½, 2 vagy 2 ½ fordulattal a programban. 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 bemenet mindkét forgásban engedélyezett. 

c) Egy Choreo lépéssor (mely lefedi a teljes jégfelület felét) és tartalmaz legalább egy spirál pozíciót, 
melynek legalább 3 másodperc hosszúságúnak kell lennie. 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. 
 

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 


