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2023. évi 

SZINKRONKORCSOLYA MAGYAR BAJNOKSÁG  
és 

MŰKORCSOLYA, JÉGTÁNC, SZINKRONKORCSOLYA 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG  

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

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

2. A verseny célja: a 2023. évi magyar bajnoki cím eldöntése szinkronkorcsolyában, valamint az országos bajnoki 

címek eldöntése a műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya sportágakban.  

3. A verseny helyszíne és időpontja: Mátyásföldi Jégcsarnok (pályaméret: 28m x 60m), 1165 Bp., Újszász u. 47/G 

- 2023. január 13-15. 

4. Versenyszabályok: A verseny az ISU Szabályai (2022. évi Általános és Technikai Szabályok és a jelenleg 
érvényben lévő kommunikációk), valamint a műkorcsolya ágazati sportigazgató által a 2022/23. évi szezonra 
kiadott válogatási elvek és versenyeken való indulási feltételek, valamint sportági versenykiírások: 
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2022/11/FSID-Valogatasi-elvek_versenyek-indulasi-feltetelei_2022-23.pdf 
http://hunskate.hu/wp-content/uploads/2022/11/MOKSZ_FS_2022-2023-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 

5. A verseny résztvevői: 

- a versenyen csak magyar állampolgárok, illetve ISU Clearance Certificate dokumentummal rendelkező nem 
magyar állampolgárok indulhatnak, 
- MOKSZ tagsággal, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezők, 
- a részvétel feltétele a nevezés leadása a megadott határidőig. 
 

6. Nevezés: 

- név szerinti nevezési határidő: 2022. december 19., hetfő  

a nevezéseket elektronikus formában, az fsadmin@hunskate.hu e-mail címre kell megküldeni. 

- nevezési díj befizetési határidő: 2023. január 02., hétfő 

nevezési díj:  FS 20.000 Ft/fő – késői nevezés és/vagy fizetés esetén dupla nevezési díj 

   ID 30.000 Ft/pár – késői nevezés és/vagy fizetés esetén dupla nevezési díj 

SY 80.000 Ft/csapat – késői nevezés és/vagy fizetés esetén dupla nevezési díj 

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. 
 
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 és étkezési költségeket a részvevő Tagszervezet önállóan szervezi és viseli. 

8. Felszerelés: eredményhirdetéskor kötelező a kűrruha és/vagy az egyesületi felszerelés. 
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9. Díjazás: minden résztvevő oklevelet kap. A Magyar Bajnokság győztese a magyar bajnoki címet, míg az 
utánpótlás kategóriákban az országos bajnoki címet nyerik el, a szinkronkorcsolya adult kategóriában országos 
győztes kerül kihirdetésre. A dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek az alábbiak szerint: 
- FS junior rövid- és kűrprogram külön éremdíjazás  
- FS, ID, SY összetett éremdíjazás  

10. 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 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 HM részére 
továbbíthatja, az adattovábbítás célja információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A MOKSZ 
adatfeldolgozót nem vesz igénybe, 

- a versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a MOKSZ. 
- a versenyt a MOKSZ online közvetíti, melynek linkje a MOKSZ honlapján lesz elérhető 

11. Sportszakma:  

Kategóriák:  

FS: Junior, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Cubs, Mini Cubs, Chicks, Mini Chicks 

ID:  Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, 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 MP3 vagy WAV formátumban legkésőbb a 
nevezési díj fizetési határidőig, azaz 2023. január 02., hétfő az fsadmin@hunskate.hu email címre. 
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 feltölteni az ISU Portalra vagy emailen leadni a senior, junior és advanced novice 
kategóriákban legkésőbb a nevezési díj fizetési határidőig, azaz 2023. január 02-ig az fsadmin@hunskate.hu 

email címre. 
 
Időrend: a nevezések alapján 2023. január elején kerül kihirdetésre a MOKSZ honlapján.  
 

Előzetes Program: 

2023. január 13., péntek  Mini Chicks, Chicks, Mini Cubs, Cubs, AN SP, JUN SP, ID PD 

2023. január 14., szombat BN, IN, AD FP, JUN FP, ID FD, SY JUN-SEN SP 

2022. január 15., vasárnap összes SY FP 
 
A változtatás jogát fenntartjuk! 

  
Budapest, 2022. december 12. 
 

 

Váradi Orsolya          dr. Vardanjan Gurgen 

ügyvezető igazgató                                        műkorcsolya ágazati sportigazgató 


