Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Műkorcsolya és Jégtánc
TESZTVERSENY
2022. augusztus 13-14.

VERSENYKIÍRÁS

1. A verseny időpontja és helyszíne: 2022. augusztus 13-14., Budapest Gyakorló Jégcsarnok
2. A verseny célja: az új szezonra elkészült programok megtekintése a Szövetség szakemberei által.
3. A verseny részvevői: A versenyen a részvétel kötelező minden senior és junior kategóriában a
2022/23. évi szezonban ISU naptáros nemzetközi versenyeken műkorcsolya és jégtánc
sportágakban indulni kívánó versenyzőnek.
A versenyen való részvétel önköltséges, nevezési díj: nincs.
4. A versenyen való indulás feltételei: A versenyen kizárólag a MOKSZ által leigazolt, érvényes
sportorvosi igazolással és a szezonra kiváltott érvényes versenyengedéllyel rendelkező
versenyzők indulhatnak.
Technikai feltételek:
Senior kategória
Egyéni Műkorcsolya
Páros műkorcsolya
Jégtánc

→ dupla Axel és 3 szabadon választott tripla ugrás teljesítése a 2021/22. évi
szezonban protokollal igazolva
→ a részvétel nincs feltételhez kötve
→ kűr: legalább 2 elem L4 teljesítése a 2021/22. évi szezonban protokollal
igazolva

Senior kategóriában ISU 14 éves kortól engedélyezett az indulás.
Junior kategória
Egyéni Műkorcsolya
Jégtánc

→ dupla Axel és 1 szabadon választott tripla ugrás teljesítése a 2021/22. évi
szezonban protokollal igazolva
→ legalább 2 elem L2 teljesítése a 2021/22. évi szezonban protokollal
igazolva

Junior kategóriában ISU 12 éves kortól engedélyezett az indulás.
5. A verseny nevezési határideje és díja
Nevezési határidő: 2022. július 28., csütörtök.
A kitöltött nevezési formanyomtatványt egyesületenként elektronikusan kell megküldeni az
eszter.ivancsik@hunskate.hu címre. A nevezéshez mellékelni kell a 4. pontban meghatározott
technikai feltételek teljesítését igazoló protokollokat.
6. PPC és zene
A PPC-ket a nevezéssel egyidejűleg a versenyző ISU Portal felületére szükséges feltölteni.
Zene leadása e-mailben az eszter.ivancsik@hunskate.hu címre legkésőbb augusztus 9.,
keddig, kiváló minőségben, a versenyző nevével, egyesületével és a program hosszával ellátva.
Tartalék CD/pendrive javasolt.
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7. Versenyszabályok: A verseny az ISU érvényben lévő szabályai (ISU Constitution and General
Regulations 2022, Special Regulations and Technical Rules Single & Pair Skating and Ice Dance
2022), valamint a vonatkozó ISU kommunikációk alapján kerül megrendezésre, külön
figyelemmel a 2474, 2463, 2468 sz. kommunikációk frissítéseire és a 2494.sz.
kommunikációra, mely összefoglalja az 58. ISU Kongresszuson elfogadott
szabályváltozásokat.
8. Sorsolás: elektronikus sorsolás a rövid programok előtt, majd fordított sorrend a kűr programok
esetében.
9. Technikai és bírói panel: A technikai és bírói panelt a Bíróbizottság jelöli ki, az ágazattal történt
egyeztetés alapján.
10. Versenyigazgató: dr. Vardanjan Gurgen, műkorcsolya ágazati sportigazgató
11. Időbeosztás
A nevezési határidő után a versenyiroda elkészíti és a kihirdetésre kerül a MOKSZ honlapján.
12. Egyéb rendelkezések
A versenyen mindenki saját felelősségére és biztosítására vesz részt, az esetleges balesetekért,
sérülésekért a verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal.
A versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a MOKSZ.
A nevezés leadásával 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, 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 fenntartja magának a jogot a Tesztverseny helyének és idejének megváltoztatására.
Budapest, 2022. július 13.

dr. Vardanjan Gurgen
műkorcsolya ágazati sportigazgató
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