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BudaSkate Kupa

INTERCLUB MŰKORCSOLYA ÉS SZINKRONKORCSOLYA VERSENY

REKREÁCIÓS, ADULT és KISPÁLYÁS MŰKORCSOLYA VERSENY

VERSENYKIÍRÁS

A verseny szervezője:
BUDASKATE SPORTEGYESÜLET

Szervező fenntartja a jogot az időpont és a program megváltoztatására.

Szervező az érdi Jégcsarnok szabályzatát köteles betartani és betartatni az aktuális COVID-19 helyzetnek
megfelelően.

A verseny célja:hazai versenyzési lehetőség biztosítása a sportolóknak.

A verseny helyszíne: Érdi Jégcsarnok, 2030 Érd Velencei út 39-41

A verseny időpontja: 2022. november 26-27



Versenyszabályok:

A verseny az ISU Szabályai (2022. évi Általános és Technikai Szabályok és a jelenleg érvényben lévő
kommunikációk), valamint a MOKSZ által a 2022/23. évi szezonra kiadott sportági versenykiírások alapján
kerül megrendezésre.

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.

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.

Előzetes nevezési határidő:  2022. október 20.
A nevezéseket elektronikus formában, a info@budaskate.hu e-mail címre kell megküldeni.

Nevezési határidő és nevezési díj befizetésének határideje: 2022. november 5.
A nevezési díj:

Műkorcsolya
30.000 Ft/fő – rekreációs és adult kategóriák
20.000 Ft/fő – kispályás kategóriák
30.000 Ft/fő - SOLO ID

Szinkronkorcsolya:
110.000 Ft/csapat - kispályás SYS
175.000 Ft/csapat - Pre Juvenile, Juvenile, Basic Novice, Mixed Age, Adult
220.000 Ft/csapat - Junior, Senior

Fizetési határidő után, a befizetett nevezési díjak alapján, a nevezési lista módosításra kerül.

A nevezési díj banki átutalással fizethető kizárólag egyesületen keresztül.
Utalásnál a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy BudaSkate Kupa és a korcsolyázó nevét/csapat nevét.

mailto:info@budaskate.hu


Banki adatok:
Számlatulajdonos: BudaSkate Sport Egyesület
Számlaszám: 10102237-21545500-01004003
Bankfiók: Budapest Bank
Közleménybe kérjük beírni: “nevezési díj”, a versenyző/csapat nevét és kategóriáját.

A fizetési határidőt követő lemondást a BudaSkate SE 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 résztvevő Tagszervezet önállóan szervezi és viseli.

Díjazás: a dobogós helyezettek érem díjazásban részesülnek.

Időrend: A verseny időrendje a nevezési határidőt követően a beérkezett nevezések alapján kerül
összeállításra és kihirdetésre.

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 BudaSkate SE
felhasználhatja, amely megjelenhet a versenyről szóló, média számára készített anyagokban.

A nevezéssel együtt a versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes adatainak
BudaSkate SE által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a versenyrendszerben történő regisztráció, a
versenyen elért eredmények adminisztrálása. A nevezéssel megadott adatokat a BudaSkate SE kezeli a
hatályos jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelkezéseivel összhangban, az adatokat a MOKSZ részére
továbbíthatja, az adattovábbítás célja információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A BudaSkate SE
adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a BudaSkate SE.

A verseny időtartama alatti aktuális Covid-19 szabályzatról a verseny előtti napokban a BudaSkate SE
műkorcsolya szakosztálya küldi az értesítést a Tagszervezetek számára.

Technikai és bírói panelek: a technikai panelt és a bírókat a MOKSZ Bíróbizottsága jelöli ki az ágazati
sportigazgatóval egyeztetve.

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

Zene leadás:
a zenéket kizárólag elektronikusan lehet leadni a info@budaskate.hu email címre megküldve.
Kérjük, hogy a fájl elnevezésekor az alábbi rendszert szíveskedjenek alkalmazni:
FS_Kategória_versenyző neve_fs/sp
SYS_Kategória_csapatneve_fs/sp

Program Tervezet Elemei (Planned Content Sheet):

Kommunikációban meghatározott angol rövidítésekkel kötelező e-mailen leadni, a mindenkori bemutatás
sorrendjében a verseny nevezésével együtt.

Érd, 2022. október 13.

Tóth Márta
BudaSkate SE



NON-ISU Rekreáció és Adult Műkorcsolya kategóriák:

NON-ISU REKREÁCIÓS MŰKORCSOLYA kategóriák: 
A 10 év alatti műkorcsolyázók (akik 2011. július 1. után születtek) az Utánpótlás verseny CUBS és CHICKS
kategóriáiban versenyezhetnek.

”B” korcsoport: 2010. július 1. és 2012. június 30. között születettek – Bronz és Ezüst kat.
”C” korcsoport: 2007. július 1.-én vagy utána születettek – Bronz, Ezüst és Arany kategória
”D” korcsoport: 2004. július 1.-én vagy utána születettek – Bronz, Ezüst és Arany és Masters

kategória

II. Adult Műkorcsolya kategóriák: 
”A” korcsoport: 1994. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst, Arany és Masters kategória
”B” korcsoport: 1984. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst, Arany és Masters kategória
”C” korcsoport: 1974. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst, Arany és Masters kategória
”D” korcsoport: 1964. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst  kategória
„E” korcsoport: 1964. július 1. előtt születettek – Bronz, Ezüst kategória

III. Adult Artistic Műkorcsolya kategóriák - Bronz szint minden korcsoportban
Artistic Free Skating A - 1994. július 1. után születettek 
Artistic Free Skating B - 1984. július 1. után születettek
Artistic Free Skating C - 1974. július 1. után születettek 
Artistic Free Skating D - 1964. július 1. után születettek 
Artistic Free Skating E – 1964. július 1. előtt születettek

FONTOS: A kategóriák szétbonthatóak, vagy összevonhatóak a jelentkezők számától függően.

Program Komponensek:
Composition (CO) - program összeállítása
Performance (PE) - előadás
Skating Skills (SS) - korcsolyázó tudás

Követelmények minden korosztály számára: A programok tartalmazhatnak színpadias elemeket.
Megengedett különböző kiegészítők használata, ha azok nem akadályozzák az korcsolyázót:
pl .: kalap, sétabot, kendő...stb.
A zene lehet vokális is.

A megengedett zene hosszúságának átlépéséért 5 másodpercenként 1 pont levonás jár, ha rövidebb a
program, akkor ugyanúgy 5 másodpercenként 1 pont levonás jár.
Esés: 0,5 pont levonás. Faktorszám: 1,6

KATEGÓRIÁK:

FREE SKATING MASTERS

A Masters kategóriák “well-balanced” (kiegyensúlyozott) szabadprogramjának tartalmaznia kell:

A) UGRÁSOK
Maximum 7 ugráselem, melyek közül legalább egynek axel típusú ugrásnak kell lennie.
Csak szimpla és dupla ugrások engedélyezettek, tripla ugrások nem engedélyezettek.
Összesen maximum három ugrás kombináció, vagy  ugrás sorozat engedélyezett. A háromból csak az egyik
lehet ugrás sorozat. (Tehát vagy 3 kombináció, vagy 2 kombináció és 1 sorozat).
Egy ugrás kombináció, vagy ugrás sorozat állhat 3 ugrásból. A másik kettő maximum 2 ugrásból állhat.
Az ugrás kombináció állhat különböző, vagy azonos típusú ugrásokból.



Az ugrás sorozat kettő (2), vagy három (3) ugrásból áll, ahol a második, és/vagy a harmadik ugráselem axel
tipusú ugrás, amely az előző ugrás érkezési ívéből közvetlenül az axel típusú ugrás felugró ívére lépéssel
kivitelezett.
Bármely szimpla és dupla ugrás (beleértve a dupla Axelt is) maximum kétszer mutatható be.

B) FORGÁSOK
Maximum három (3), különböző rövidítésű (abbreviation) forgás mutatható be, melyek közül
egy (1) forgás kombináció lábváltással ÉS
egy (1) beugrós (Flying Spin), vagy beugrással kezdett (Spin with a flying entry) kötelező
Előírt fordulatszámok:
lábváltás nélküli forgásokban minimum 5 fordulat
lábváltással kivitelezett forgásoknál mindegyik lábon 4 fordulat (4+4)
Minimum 2 fordulatot kell minden pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pozíció a technikai pontszámban
értékelhető legyen.
A forgás kombináció minimum 2 különböző alap pozíciót (basic position) kell tartalmazzon. A 2 alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgás alapértéke (base value) kevesebb, mint a mind a három alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgásé."

C) LÉPÉSSOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” lépés sort tartalmazhat a program.

Csak az elsőnek végrehajtott lépéssor számítható be a technikai pontszámba.

A program hossza:
Rekreáció D Masters korcsoport: 3 perc 30 mp +/-10 sec.
Adult Masters A), B), C) korcsoportok: 3 perc 0 mp +/-10 sec.

A Masters kategóriák eredményszorzója: Program Komponens szorzó: 1,6
Szintekkel értékelt elemeknél a maximálisan adható szint: 4-es

FREE SKATING GOLD

A “Gold” kategóriában induló korcsolyázónak olyan “well-balanced” (kiegyensúlyozott) szabad programot
kell bemutatnia, ami a következőket tartalmazza:
A) UGRÁSOK
Maximum 6 ugrás elem.
Bármilyen szimpla ugrás (beleértve a szimpla Axelt is) engedélyezett. Dupla ugrások a dupla flip, dupla Lutz
és a dupla Axel kivételével engedélyezettek. Tripla ugrások nem engedélyezettek.
Összesen maximum kettő (3) ugrás kombináció, vagy  ugrás sorozat engedélyezett. A háromból csak az
egyik lehet ugrás sorozat. (Tehát vagy 3 kombináció, vagy 2 kombináció és 1 sorozat).
Egy ugrás kombináció, vagy ugrás sorozat állhat 3 ugrásból. A másik kettő ugrás kombináció vagy ugrás
sorozat maximum 2 ugrásból állhat.
Az ugrás kombináció állhat különböző, vagy azonos típusú ugrásokból.
Az ugrás sorozat kettő (2), vagy három (3) ugrásból áll, ahol a második, és/vagy a harmadik ugrás elem axel
típusú ugrás, amely az előző ugrás érkezési ívéből közvetlenül az axel típusú ugrás felugró ívére lépéssel
kivitelezett.
Bármely szimpla és engedélyezett dupla ugrás maximum kétszer mutatható be"

B) FORGÁSOK
Maximum három (3), különböző rövidítésű (abbreviation) forgás mutatható be, melyek közül
egy (1) forgás kombináció lábváltással ÉS
egy (1) beugrós (Flying Spin), vagy beugrással kezdett forgás (Spin with a flying entry) kötelező
Előírt fordulatszámok:
lábváltás nélküli  forgásokban minimum 4 fordulat
lábváltással kivitelezett forgásoknál mindegyik lábon 4 fordulat (4+4)



Minimum 2 fordulatot kell minden pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pozíció a technikai pontszámban
értékelhető legyen.
A forgás kombináció minimum 2 különböző alap pozíciót (basic position) kell tartalmazzon. A 2 alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgás alapértéke (base value) kevesebb, mint a mind a három alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgásé."

C) LÉPÉSSOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” lépés sort tartalmazhat a program.

Csak az elsőnek végrehajtott lépéssor számítható be a technikai pontszámba.

A program hossza: 2 perc 40 mp, +/- 10 mp.

A Gold kategóriák eredményszorzója:Program Komponens szorzó: 1,6
Szintekkel értékelt elemeknél a maximálisan adható szint: 3-as

FREE SKATING SILVER

A “Silver” kategória “well balanced” (kiegyensúlyozott) szabadprogramjának a következőket kell
tartalmaznia:

A) UGRÁSOK
Maximum 5 ugrás elem.
Csak szimpla ugrások engedélyezettek, beleértve a szimpla Axelt is. Dupla és tripla ugrások nem
engedélyezettek.
Összesen maximum kettő (2) ugrás kombináció, vagy  ugrás sorozat engedélyezett. A kettőből csak az egyik
lehet ugrás sorozat. (Tehát vagy 2 kombináció, vagy 1 kombináció és 1 sorozat).
Egy ugrás kombináció, vagy ugrás sorozat állhat 3 ugrásból. A másik ugrás kombináció vagy sorozat
maximum 2 ugrásból állhat.
Az ugrás kombináció állhat különböző, vagy azonos típusú ugrásokból.
Az ugrás sorozat kettő (2), vagy három (3) ugrásból áll, ahol a második, és/vagy a harmadik ugrás elem axel
tipusú ugrás, amely az előző ugrás érkezési ívéből közvetlenül az axel típusú ugrás felugró ívére lépéssel
kivitelezett.
Bármely szimpla ugrás (beleértve a szimpla Axelt is) maximum kétszer mutatható be"

B) FORGÁSOK
Maximum három (3), különböző rövidítésű (abbreviation) forgás mutatható be, melyek közül
egy (1) forgás kombináció (lábváltással, vagy lábváltás nélkül) ÉS
egy (1) beugrós (Flying Spin), vagy beugrással kezdett (Spin with a flying entry) kötelező
Előírt fordulatszámok:
lábváltás nélküli beugrós forgásokban minimum 3 fordulat
lábváltás nélküli egypozíciós forgásokban minimum 3 fordulat
lábváltás nélküli kombinációs forgásokban minimum 4 fordulat
lábváltással kivitelezett forgásoknál mindegyik lábon 4 fordulat (4+4)
Minimum 2 fordulatot kell minden pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pozíció a technikai pontszámban
értékelhető legyen.
A forgás kombináció minimum 2 különböző alap pozíciót (basic position) kell tartalmazzon. A 2 alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgás alapértéke (base value) kevesebb, mint a mind a három alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgásé."



C) LÉPÉSSOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” lépés sort tartalmazhat a program.

Csak az elsőnek végrehajtott lépéssor számítható be a technikai pontszámba.

A program hossza: 2 perc 10 mp, +/- 10 mp.

A Silver kategóriák eredményszorzója: Program Komponens szorzó: 1,6
Szintekkel értékelt elemeknél a maximálisan adható szint: 2-es

FREE SKATING BRONZE

A “Bronz” kategória “well-balanced” (kiegyensúlyozott) szabad programja a következőket kell hogy
tartalmazza:

A) UGRÁSOK
Maximum 4 ugrás elem.
Csak szimpla ugrások engedélyezettek, kivéve a szimpla Axelt is. Szimpla Axel, dupla és tripla ugrások nem
engedélyezettek.
Összesen maximum kettő (2) ugrás kombináció, vagy  ugrás sorozat engedélyezett. A kettőből csak az egyik
lehet ugrás sorozat. (Tehát vagy 2 kombináció, vagy 1 kombináció és 1 sorozat).
Egy ugrás kombináció, vagy ugrás sorozat állhat 3 ugrásból. A másik ugrás kombináció vagy sorozat
maximum 2 ugrásból állhat.
Az ugrás kombináció állhat különböző, vagy azonos típusú ugrásokból.
Az ugrás sorozat kettő (2), vagy három (3) ugrásból áll, ahol a második, és/vagy a harmadik ugrás elem axel
típusú ugrás, amely az előző ugrás érkezési ívéből közvetlenül az axel típusú ugrás felugró ívére lépéssel
kivitelezett.
Bármely engedélyezett szimpla ugrás  maximum kétszer mutatható be

B) FORGÁSOK
Maximum kettő (2), különböző rövidítésű (abbreviation) forgás mutatható be, melyek közül
egy (1) forgás kombináció  lábváltás nélkül kötelező
beugrós (Flying Spin), vagy beugrással kezdett (Spin with a flying entry) nem engedélyezett!
Előírt fordulatszámok:
lábváltás nélküli forgásokban minimum 3 fordulat
lábváltás nélküli kombinációs forgásokban minimum 4 fordulat
lábváltással kivitelezett forgásoknál mindegyik lábon 3 fordulat (3+3)
Minimum 2 fordulatot kell minden pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pozíció a technikai pontszámban
értékelhető legyen.
A forgás kombináció minimum 2 különböző alap pozíciót (basic position) kell tartalmazzon. A 2 alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgás alapértéke (base value) kevesebb, mint a mind a három alap pozíciót
tartalmazó kombinációs forgásé.

C) KOREOGRÁFIAI-SOR
Maximum egy (1) koreográfiai sor, amely minimum 2 szabadkorcsolyázó elemet tartalmaz (Pl. fecske, hold,
Ina Bauer, arabesque, hydroblade, nem listázott ugrás, maximum egy fordulatos listázott ugrás, forgás, stb).
Lépések és fordulatok összekötő elemként használhatók.
A koreográfiai-sornak alap értéke van, melyet a bírók a GOE-ben értékelnek.

A program hossza: 1 perc 50 mp, +/- 10 mp.

A Bronz kategóriák eredményszorzója:Program Komponens szorzó: 1,6
Szintekkel értékelt elemeknél a maximálisan adható szint: 1-es



ARTISTIC FREE SKATING

Az Artistic free skating kategóriában induló korcsolyázók kűrjét a bírók 3 program komponens pontszámmal
értékelik:
Composition (CO) - program összeállítása
Performance (PE) - előadás
Skating Skills (SS) - korcsolyázó tudás

Vonatkozó szabályok: Rule 504 (ISU Special Regulations and Technical Rules 2016, Singles &; Pair Skating) §
3. Nincs technikai panel és technikai pontszám. A program komponensek szorzója: 1.0

Az “Artistic” kategória programja különböző korcsolyázó mozdulatokból áll, amelyeknek sokkal inkább a
zene kifejezése, átadása a célja, mint a technikai nehézségük megmutatása.

A versenyzőket a zenei interpretációjuk alapján pontozzák; a zene témájának, korcsolyázó képességük általi
bemutatását értékelik. A technikai elemek pontjai kizárólag azon alapulnak, hogy a bemutatott mozdulatok
mennyire vannak összhangban a zenével és a választott témával.

A technikai kivitelezés szintjéért külön pont, értékelés nem jár.

A programot a korcsolyázó elemeken keresztül kell felépíteni, a díszítő - nem korcsolyázó elemek -, térden
csúszás, spicces lépések használata nem lehet túlzott, ezek csak a zene ritmusát és karakterét emeljék ki,
mutassák be. A korcsolyázó nem maradhat egyhelyben öt (5) másodpercnél tovább.

Artistic Free Skating versenyeket kizárólag Bronz szinten kerül megrendezésre.
A kategória versenyprogramjának tartalmaznia kell a műkorcsolya sport következő elemeit:

 Minimum egy (1) és maximum két (2) szimpla ugrás,
 Nem megengedettek az Axel, a dupla, vagy tripla ugrások, illetve a kombinációk sem.
 Minimum egy (1) és maximum két (2) forgás,

Bármely további elem, (a fent meghatározottakon felül), illegális elemnek minősül, és hibánként 1.0 pont
levonásra kerül. Ha nincs benne ugrás vagy forgás elem  “hiányzó elemként” 1.0 pont levonásra kerül sor.

Illegális elemek:
- Szaltók (somersault type jumps),
- A jégen hosszasan feküdni vagy térdelni.

A Döntnök feladata a levonások alkalmazása.

A kűrruha legyen egyszerű, ízléses és megfelelő egy sportversenyre. A kűr ruhát úgy kell kiválasztani, hogy a
zene és a téma jellegét megfelelően tükrözze. Kellék nem használható a program egyetlen részében sem.
Minden olyan tárgy, amelyet a kézben tartanak vagy az előadás során eltávolítanak a ruháról, kelléknek
tekintendő. A program során viselt kalapot nem tekintjük kelléknek, de ha az előadó leveszi a fejéről
kelléknek számít.
A jégen elhelyezett, a közönségbe dobott, vagy a bírók elé helyezett tárgyak sem megengedettek. Nem
megengedett olyan díszítő elem a ruhán (toll, boa, gyöngy) ami lepotyoghat.

A Döntnök feladata az ezért járó levonások megítélése.
A program hossza: 1 perc 40 mp, vagy kevesebb



„KISPÁLYÁS” KATEGÓRIÁK:

6 ÉV ALATTI (2016. JÚLIUS 1. UTÁN SZÜLETETTEK) -A zene hossza minimum 1:10 maximum 1:50

-A programnak minimum 1 ugrás elemet és egy forgás elemet kell tartalmaznia.
A minimum félfordulatos ugrás elfogadható
- Legalább egy olyan forgásnak kell a programban szerepelnie, ami minimum 2db egész fordulatot tartalmaz.
A 2 lábon történő forgás elfogadható.
- Minimum 2db díszítő elemnek kell a programban lennie, pl: guggolás, agyú, angyalka, fecske, hold.
- 1db technikai lépés kötelező pl: mohawk, hármas, bármilyen lengetés crosroll stb.
A sasszé és a koszorú nem számít technikai lépésnek!!! - Az esésért 0,3 pont levonás jár.

8 ÉV ALATTI (2014. JÚLIUS 1. UTÁN SZÜLETETTEK) -A zene hossza minimum 1:30 maximum 2:00

- A programnak minimum 3 elemet kell tartalmazni, amiből legalább egynek ugrásnak, egynek pedig
forgásnak kell lennie. A minimum félfordulatos ugrás elfogadható
- Legalább egy olyan forgásnak kell a programban szerepelnie, ami minimum 2db egész fordulatot tartalmaz.
A 2 lábon történő forgás NEM elfogadható.
- Minimum 2db díszítő elemnek kell a programban lennie, pl: guggolás, agyú, angyalka, fecske, hold. - 3db
egymás után végrehajtott technikai lépés („lépéssor”) kötelező pl: mohawk, hármas, bármilyen lengetés
crosroll stb.
A sasszé és a koszorú nem számít technikai lépésnek!!!  - Az esésért 0,5 pont levonás jár.

12 ÉV ALATTI (2010 JÚLIUS 1. UTÁN SZÜLETETTEK) -A zene hossza minimum 1:30 maximum 2:00

- A programnak minimum 3 elemet kell tartalmazni, amiből legalább egynek ugrásnak, egynek pedig
forgásnak kell lennie. A minimum félfordulatos ugrás elfogadható
- Legalább egy olyan forgásnak kell a programban szerepelnie, ami minimum 2db egész fordulatot tartalmaz.
A 2 lábon történő forgás NEM elfogadható.
- Minimum 2db díszítő elemnek kell a programban lennie, pl: guggolás, agyú, angyalka, fecske, hold. - 3db
egymás után végrehajtott technikai lépés („lépéssor”) kötelező pl: mohawk, hármas, bármilyen lengetés
crosroll stb.
A sasszé és a koszorú nem számít technikai lépésnek!!!   - Az esésért 0,5 pont levonás jár.

Eredményszámítás:
- Eredményszámítás
- Kizárólag a Program Komponens (Program Components) pontszámok kerülnek meghatározásra, a

Technikai Pontszámok (Technical Scores) nem.
- Program Komponensek és szorzóik:
- Composition (CO) - program összeállítása 2,3
- Performance (PE) - előadás 2,0
- Skating Skills (SS) - korcsolyázó tudás 2,4

ID SOLO kategória

Moksz honlapján elérhető idei kiírásnak megfelelően:
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2022/10/MOKSZ_ID_2022-23-versenykiiras.pdf

SZINKRONKORCSOLYA

Moksz honlapján elérhető idei kiírásnak megfelelően:
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2022/10/SY_2022-23-versenykiiras.pdf

http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2022/10/MOKSZ_ID_2022-23-versenykiiras.pdf
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2022/10/SY_2022-23-versenykiiras.pdf

