16. DVTK – Kelet-Magyarország Kupa
INTERCLUB MŰKORCSOLYA VERSENY
VERSENYKIÍRÁS
A verseny szervezője: DVTK – Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület a
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel együttműködve
Műkorcsolya Szakosztály – Szarka Ivett Adrienn
3530 Miskolc, Görgey út 19.
Email: competition.dvtk@gmail.com
Tel:
+36 70 2022358
Szervező fenntartja a jogot az időpont és a program megváltoztatására.
Szervező a Miskolci Jégcsarnok szabályzatát köteles betartani és betartatni az aktuális COVID-19 helyzetnek
megfelelően.
A verseny célja:

hazai versenyzési lehetőség biztosítása a sportolóknak.

A verseny helyszíne:

Miskolci Jégcsarnok, 3530 Miskolc, Görgey út 19.

A verseny időpontja:

2021. november 20-21.

Versenyszabályok:
A verseny az ISU Szabályai (2021. évi Általános és Technikai Szabályok és a jelenleg érvényben lévő
kommunikációk), valamint a MOKSZ által a 2021/22. évi szezonra kiadott sportági versenykiírások alapján
kerül megrendezésre.
Műkorcsolya
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2021/08/2021–2022-FS_Versenykiiras.pdf
Versenykategóriák
FS női és férfi egyéni: Mini Chicks, Chicks, Mini Cubs, Cubs, Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced
Novice, Junior, Senior
A verseny résztvevői:
- MOKSZ tagsággal, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező sportolók,
- a részvétel feltétele a nevezés leadása és a nevezési díj befizetése a megadott határidőig.
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Nevezés
A versenyre történő jelentkezéssel a versenyzők tudomásul veszik, hogy szervező a mindenkori egészségügyi
előírásoknak és kormányzati rendeleteknek megfelelően bonyolíthatja le a versenyt, egyoldalúan jogosult
akként dönteni, hogy a jelen versenyt nem rendezi meg vagy limitálja a résztvevő versenyzők létszámát és
zárt kapussá teszik a versenyt, amennyiben a pandémiás helyzet miatt, illetőleg közegészségügyi szempontok
figyelembevételével a sportrendezvény megtartása nem biztonságos, vagy kizárólag a fenti korlátozásokkal
tartható meg.
Versenyzők tudomásul veszik továbbá, hogy szervező nem tarthatja meg a sportrendezvényt, amennyiben
ezt jogszabály közegészségügyi, illetőleg egyéb okból megtiltja. Amennyiben a sportrendezvény a jelen
pontban meghatározott közegészségügyi okokból, illetőleg jogszabályi tilalomból fakadóan nem kerül
megtartásra, úgy szervező nem vonható felelősségre a sportrendezvény elmaradásából fakadó károkért.
Szervező a sportrendezvény jelen pont szerinti elmaradása esetén nem köteles a sportrendezvény
megtartására új időpontot kijelölni.
Versenyzők tudomásul veszik, hogy a sportrendezvény elmaradása esetén, a nevezési díjakat, az addig
keletkezett költségek kiegyenlítése után tudja visszafizetni, a kifizetések után megmaradt pénzeszközök
függvényében. Amennyiben nem keletkeztek ilyen kiadások, a nevezési díj 100 %-ban visszajár.
A nevezési határidő: 2021. október 20.
A nevezéseket elektronikus formában, a competition.dvtk@gmail.com e-mail címre kell megküldeni.
A nevezési díj befizetése:
Fizetési határidő:
2021. október 30.
A nevezési díj:
20.000 Ft/fő - mini chicks, chicks, mini cubs, cubs, basic novice, intermediate novice
25.000 Ft/fő - advanced novice, junior, senior
 Fizetési határidő után, a befizetett nevezési díjak alapján, a nevezési lista módosításra kerül. Aki
addig nem fizetett, kihúzzuk a nevezési listából!
A nevezési díj banki átutalással fizethető kizárólag egyesületen keresztül.
Utalásnál a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy Kelet-Magyarország Kupa és a korcsolyázó nevét.
Banki adatok:
Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület
ERSTE BANK ZRT
Számlaszám: 11600006-00000000-85581135
 A fizetési határidőt követő lemondást a DVTK műkorcsolya szakosztálya kizárólag sérülés vagy
betegség esetén fogad el, orvosi igazolással alátámasztva; egyéb esetben a nevezési díj nem kerül
visszafizetésre.
Egyéb költségek: szállás-, utazási és étkezési költségeket a részvevő Tagszervezet önállóan szervezi és viseli.
Díjazás:

a dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek.

Időrend:

A verseny időrendje a nevezési határidőt követően a beérkezett nevezések alapján kerül
összeállításra és kihirdetésre.
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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 DVTK felhasználhatja,
amely megjelenhet a versenyről szóló, média számára készített anyagokban.
A nevezéssel együtt a versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes adatainak DVTK
által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a versenyrendszerben történő regisztráció, a versenyen elért
eredmények adminisztrálása. A nevezéssel megadott adatokat a DVTK kezeli a hatályos jogszabályokkal, így
különösen a GDPR rendelkezéseivel összhangban, az adatokat a MOKSZ részére továbbíthatja, az
adattovábbítás célja információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A DVTK adatfeldolgozót nem vesz
igénybe. A versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a DVTK.
A verseny időtartama alatti aktuális Covid-19 szabályzatról a verseny előtti napokban a DVTK műkorcsolya
szakosztálya küldi az értesítést a Tagszervezetek számára.
Technikai és bírói panelek:
sportigazgatóval egyeztetve.
Sorsolás:

a technikai panelt és a bírókat a MOKSZ Bíróbizottsága jelöli ki az ágazati

a rövid program előtt elektronikus sorsolás, rövid program után fordított sorrend.

Zene leadás:
a zenéket kizárólag elektronikusan lehet leadni a competition.dvtk@gmail.com email címre megküldve.
Kérjük, hogy a fájl elnevezésekor az alábbi rendszert szíveskedjenek alkalmazni:
FS_Kategória_versenyző neve_rövidprogram/kűr
Program komponensek:
PPC-ket a NOVICE, JUNIOR és SYS kategóriákra az ISU Kommunikációban
meghatározott angol rövidítésekkel kötelező emailen leadni, a mindenkori bemutatás sorrendjében a
verseny nevezésével együtt.

Miskolc, 2021. október 10.
Szarka Ivett Adrienn
műkorcsolya technikai vezető
DVTK – Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
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