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VERSENYKIÍRÁS
1.

A verseny szervezője: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ)
A MOKSZ fenntartja a jogot a helyszín, az időpont és a program megváltoztatására.
MOKSZ ügyvezető igazgató
Váradi Orsolya
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

MOKSZ műkorcsolya ágazati sportigazgató
dr. Vardanjan Gurgen
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

Tel: +36 1 252 2369, E-mail: fsadmin@hunskate.hu
2.

A verseny célja: a 2022. évi magyar bajnoki cím eldöntése szinkronkorcsolyában, valamint az országos bajnoki
címek eldöntése a műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya sportágakban.

3.

A verseny helyszíne és időpontja: Budapest, Vasas Jégcentrum - 2022. január 28-30.

4.

Versenyszabályok: A verseny az ISU Szabályai (2021. évi Általános és Technikai Szabályok és a jelenleg
érvényben lévő kommunikációk), valamint a műkorcsolya ágazati sportigazgató által a 2021/22. évi szezonra
kiadott válogatási elvek és versenyeken való indulási feltételek, valamint sportági versenykiírások:
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2021/08/2021%E2%80%932022-FS%E2%80%93ID_Valogatasi-elvek_versenyeken-valo-indulasfeltetelei.pdf
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2021/08/2021%E2%80%932022-FS_Versenykiiras.pdf
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2021/08/2021%E2%80%932022-ID_Versenykiiras.pdf
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2021/09/2021%E2%80%932022-SY_Versenykiiras.pdf

5.

A verseny résztvevői:
- a versenyen csak magyar állampolgárok, illetve ISU Clearance Certificate dokumentummal vagy a jelenlegi
ISU Tagszövetség által kiadott Release-szel rendelkező nem magyar állampolgárok indulhatnak,
- MOKSZ tagsággal, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezők,
- a részvétel feltétele a nevezés leadása a megadott határidőig, valamint
- verenyzőknek, edzőknek kötelező az antigén teszt a regisztrációhoz (regisztráció pillanatában 48 óránál nem
régebbi)

6.

Nevezés:
-

név szerinti nevezési határidő: 2022. január 07. 12:00 óra
a nevezéseket elektronikus formában, az fsadmin@hunskate.hu e-mail címre kell megküldeni.

-

nevezési díj befizetési határidő: 2022. január 14.
nevezési díj:

FS 10.000 Ft/fő – késői nevezés és/vagy fizetés esetén 20.000 Ft
ID 15.000 Ft/pár – késői nevezés és/vagy fizetés esetén 25.000 Ft
SY 50.000 Ft/csapat – késői nevezés és/vagy fizetés esetén 70.000 Ft

A nevezési díj kizárólag a Tagszervezetek által, banki átutalással fizethető a MOKSZ alábbi forintos
bankszámlaszámára: MKB Bank Zrt., 10300002-50100124-49020011.
Kérjük az utaláskor a megjegyzés rovatban a nevezett versenyzőket név szerint felsorolni.
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A fizetési határidőt követő lemondást a MOKSZ kizárólag sérülés vagy betegség esetén fogad el, orvosi
igazolással alátámasztva; egyéb esetben a nevezési díj nem kerül visszafizetésre.
7.

Egyéb költségek: szállás-, utazási, étkezési és teszt költségeket a részvevő Tagszervezet önállóan szervezi és
viseli.

8.

Felszerelés: eredményhirdetéskor kötelező a kűrruha és/vagy az egyesületi felszerelés.

9.

Díjazás: minden résztvevő oklevelet kap. A Magyar Bajnokság győztese a magyar bajnoki címet, míg az
utánpótlás kategóriákban, valamint szinkronkorcsolya adult kategóriában is az országos bajnoki címet nyerik el.
A dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek az alábbiak szerint:
junior rövid program külön éremdíjazás – FS
junior kűrprogram külön éremdíjazás – FS
összetett éremdíjazás – FS, ID, SYS

10. Egyéb rendelkezések:
-

-

-

-

-

A MOKSZ fenntartja a jogot a helyszín, az időpont és a program megváltoztatására.
A versenyre történő jelentkezéssel Versenyző tudomásul veszi, hogy a MOKSZ egyoldalúan jogosult akként
dönteni, hogy a jelen versenyt nem rendezi meg vagy limitálja a résztvevő versenyzők létszámát és zárt
kapussá teszi a versenyt, amennyiben a pandémiás helyzet miatt, illetőleg közegészségügyi szempontok
figyelembevételével a sportrendezvény megtartása nem biztonságos, vagy kizárólag a fenti korlátozásokkal
tartható meg. Versenyző tudomásul veszi továbbá, hogy a MOKSZ 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 MOKSZ nem vonható felelősségre a sportrendezvény elmaradásából fakadó károkért, a
MOKSZ-szal szemben semmilyen igény nem támaszható.
a versenyen mindenki saját felelősségére és biztosítására vesz részt, az esetleges balesetekért, sérülésekért a
verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal
a nevezéssel együtt versenyző tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön,
az elkészített felvételt a MOKSZ felhasználja, amely megjelenjen a versenyről szóló, média számára készített
anyagokban,
a nevezéssel együtt versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes adatainak MOKSZ
által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a versenyrendszerben történő regisztráció, a versenyen elért
eredmények adminisztrálása. A nevezéssel megadott adatokat 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 MOKSZ
adatfeldolgozót nem vesz igénybe,
a MOKSZ versenyeredmény igazolást – abban az esetben, ha az eredmény hitelesítésével a versenyző
felsőoktatási továbbtanulásra vonatkozóan többletponthoz jut – kizárólag Senior és Junior kategóriák
versenyzői számára állít ki,
a versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a MOKSZ.
a versenyt a MOKSZ online közvetíti, melynek linkje a MOKSZ honlapján lesz elérhető

11. JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK
a) A versenyre az oltási igazolvánnyal rendelkező nézők, szülők érkezhetnek, a létesítmény kívülről
megközelíthető lelátójára.
b) A versenyzők, edzők a nézőkkel szemközti lelátón foglalhatnak helyet.
c) A Vasas Jégcentrum teljes területén a bent tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező az orrot és szájat
eltakaró maszk viselése. A versenyző kizárólag a a jégre lépést megelőzően veheti le a maszkját, illetve
amikor szárazon bemelegít. Kérjük kiemelten ügyeljenek arra, hogy a levett maszkok ne keveredjenek.
d) Használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.
e) Tartsák be az ajánlott másfél méteres távolságot egymástól, kerüljék a testi érintkezés minden formáját.
f) Szülőktől fegyelmezett hozzáállást kérünk, gyermekeiket nem kísérhetik be a létesítménybe.
g) Kérjük a vidéki tagszervezeteink együttműködését az utazás a járványhelyzetnek megfelelő, lehető
legbiztonságosabb megszervezésében.
h) Kiemelt figyelmet kérünk a pálya és az öltöző környezetében (is) sokszor jellemző használt zsebkendők
szétdobálásának elkerülésére, azokat azonnal dobják a kihelyezett kukákba.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a résztvevők a nevezéssel és a létesítménybe történő belépéssel elfogadják a
fent felsorolt szabályokat.
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12. Sportszakma:
Kategóriák:
FS női és férfi egyéni: Junior, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Cubs, Mini Cubs, Chicks,
Mini Chicks
ID: Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Cubs, Mini Cubs
SYS: Senior, Junior, Advanced Novice, Basic Novice, Pre-Juvenile, Juvenile, Mixed Age, Adult
Panelek - A technikai panelt és a bírókat a Bíróbizottság jelöli ki az ágazati sportigazgatóval egyeztetve
Sorsolás - A rövid program előtt elektronikus sorsolás, rövid program után fordított sorrend
Zene: A zenéket kérjük, hogy elektronikus úton juttassák el a nevezéssel egyidejűleg legkésőbb január 07-ig
a következő email címre: fsadmin@hunskate.hu
Kérjük, hogy a fájl elnevezésekor az alábbi rendszert szíveskedjenek alkalmazni:
FS/ID/SY_Kategória_versenyző neve_egyesület neve_rövidprogram/kűr
Tartalék pendrive javasolt, hogy legyen az edzőnél.
Program komponensek:
PPC-ket műkorcsolyában a SENIOR, JUNIOR és ADVANCED NOVICE kategóriákra, a jégtáncban és
szinkronkorcsolyában MINDEN KATEGÓRIÁRA az ISU Kommunikációban meghatározott angol
rövidítésekkel kötelező emailen leadni a senior, junior és advanced novice kategóriákban a verseny
nevezésével együtt január 07-ig.
Időrend: a nevezések alapján várhatóan január 17-én kerül kihirdetésre a MOKSZ honlapján.

Előzetes Program:
2022. január 28., péntek

Mini Chicks, Chicks, Mini Cubs, Cubs, AN SP, JUN SP, ID PD

2022. január 29., szombat

BN, IN, AD FP, JUN FP, ID FD, SY AN-JUN-SEN SP

2022. január 30., vasárnap

összes SY FP

A változtatás jogát fenntartjuk!
Budapest, 2021. december 16.

Váradi Orsolya
ügyvezető igazgató

dr. Vardanjan Gurgen
műkorcsolya ágazati sportigazgató
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