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A verseny szervezője: Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület
1

A szervező fenntartja a jogot a helyszín, az időpont és a program megváltoztatására.
A szervező az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok szabályzatát köteles betartani és betartatni az aktuális
COVID-19 helyzetnek megfelelően.
A verseny helyszíne: Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.

A verseny időpontja: 2022. április 9-10.
A verseny résztvevői:
–
–

MOKSZ tagsággal, érvényes versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással
rendelkező sportolók
a részvétel feltétele a nevezés leadása és a nevezési díj befizetése a megadott határidőig.

Nevezés
A versenyre történő jelentkezéssel 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 teszi 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, a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya
Sportegyesülettel szemben semmilyen igény nem támaszható. Szervező a sportrendezvény jelen
pont szerinti elmaradása esetén nem köteles a sportrendezvény megtartására új időpontot kijelölni.
A szervező a változás jogát fenntartja.
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Nevezési határidő: 2022. március 18.
A nevezéseket elektronikus formában, a fehervarimukori@gmail.com e-mail címre kell
megküldeni.
A nevezésekben kérjük megjelölni a versenyzők születési dátumát, verseny-kategóriáját és a
képviselt egyesületet.
Nevezési díj:
Rekreációs és Adult kategóriák: 20 000 Ft / fő (határidőn túli fizetés esetén 25 000 Ft /fő)

A nevezési díj fizetési határideje: 2022. március 18.
A nevezési díj banki átutalással fizethető:
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület
10918001-00000015-45580022
UniCredit Bank

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 Jégmadár Kupa és a korcsolyázó nevét,
kategóriáját.
A fizetési határidőt követő lemondást a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület
kizárólag sérülés vagy betegség esetén fogad el, orvosi igazolással alátámasztva; illetve pozitív
COVID PCR teszt vagy hivatalosan elrendelt karantén igazolás esetén a nevezési díj fele kerül
visszafizetésre. 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, oklevelet mindenki részére kiállítunk.
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Időrend:
A verseny időrendje a nevezési határidőt követően a beérkezett nevezések alapján kerül
összeállításra és kihirdetésre.
Technikai és bírói panelek: a technikai panelt és a bírókat a MOKSZ Bíróbizottsága jelöli ki az
ágazati sportigazgatóval egyeztetve.
Sorsolás:
a verseny előtti napokban elektronikus sorsolással sorsoljuk ki a versenyzők futási sorrendjét.
Zene leadás:
a zenéket kizárólag elektronikus, mp3 formátumban a következő linken lehet feltölteni:
http://www.jegmadarmukori.hu/jegmadarkupa.html
Kérjük, hogy a fájl elnevezésekor az alábbi rendszert szíveskedjenek alkalmazni:
FS_Kategória_versenyző neve_rövidprogram/kűr
Versenyszabályok
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: 2009. július 1. és 2011. június 30. között születettek – Bronz és Ezüst kat.
”C” korcsoport: 2006. július 1.-én vagy utána születettek – Bronz, Ezüst és Arany kategória
”D” korcsoport: 2003. július 1.-én vagy utána születettek – Bronz, Ezüst és Arany és Masters
kategória
II. Adult Műkorcsolya kategóriák:
”A” korcsoport: 1993. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst, Arany és Masters kategória
”B” korcsoport: 1983. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst, Arany és Masters kategória
”C” korcsoport: 1973. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst, Arany és Masters kategória
”D” korcsoport: 1963. július 1. után születettek – Bronz, Ezüst kategória
„E” korcsoport: 1963. július 1. előtt születettek – Bronz, Ezüst kategória
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III. Adult Artistic Műkorcsolya kategóriák - Bronz szint minden korcsoportban
Artistic Free Skating A - 1993. július 1. után születettek
Artistic Free Skating B - 1983. július 1. után születettek
Artistic Free Skating C - 1973. július 1. után születettek
Artistic Free Skating D - 1963. július 1. után születettek
Artistic Free Skating E – 1963. július 1. előtt születettek
FONTOS: A kategóriák szétbonthatóak, nagy számú jelentkezés esetén.
PROGRAM KOMPONENSEK:
• Skating Skills – Korcsolyázó tudás
• Performance/Execution – Előadás/Kivitelezés
• Interpretation – Kifejezésmód/Összhang a zenével
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. Esés: 0,5
pont levonás. Faktorszám: 1,6
KATEGÓRIÁK: FREE SKATING MASTERS
A Masters kategóriák “well-balanced” (kiegyensúlyozott) szabadprogramjának tartalmaznia kell:
A) UGRÁSOK
 Maximum hét (7) ugrás elem, amelyből legalább egynek Axel típusú ugrásnak kell lennie,
 Szimpla és dupla ugrások engedélyezettek, DE a Tripla ugrás tiltott!
 Maximum három (3) ugrás kombináció vagy ugrás sorozat engedélyezett a programban:
➢ Egy (1) ugrás kombináció állhat maximum három (3) ugrásból.
➢ További kettő (2) maximum két (2) ugrásból állhat.
➢ Az ugrás kombináció állhat különböző vagy azonos ugrásokból. Lehet szimpla vagy dupla ugrás.
➢ Az ugrás sorozat két (2) ugrásból állhat (egy, vagy kétfordulatos). Kezdődhet bármely típusú
ugrással, amely érkezési ívéről közvetlen lépéssel kell az Axel ugrásnak folytatódnia.
➢ Csak a két (2) legmagasabb értékű ugrás számít a technikai pontszámban.
 Bármely bemutatott szimpla és dupla ugrás (beleértve a dupla Axelt) maximum kétszer mutatható
be a program során.
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B) FORGÁSOK
Maximum három (3) különböző forgás mutatható be, melyek közül
➢egy (1) forgáskombináció lábváltással, ÉS
➢egy (1) beugrós forgás kötelező.
➢ A forgásoknak legalább az előírt minimális fordulatszámot el kell érniük, hogy beleszámítsanak a
technikai pontszámba.
➢ Minimum öt (5) fordulat a beugrós, lábváltás nélküli forgásban, a leérkezést követően
➢ Minimum öt (5) fordulat az egypozíciós, lábváltásnélküli forgásban.
➢ Minimum öt (5) fordulat a lábváltásnélküli forgás kombinációban, és
➢ Nyolc (8), négy+négy (4 + 4) fordulat a lábváltással kivitelezett forgáskombinációban vagy
lábváltással kivitelezett egypozíciós forgásban.
➢ Minimum két (2) fordulatot szükséges egy pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pontszámba
beleszámítson.
➢ A forgás kombinációknak minimum két (2) különböző “alap” pozíciót kell tartalmaznia,
minimum két (2) fordulattal minden pozícióban.
➢ A maximum érték eléréséhez a forgás kombinációnak tartalmaznia kell mind a három 3 “alap”
pozíciót.
C) LÉPÉSSOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” lépéssort 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: 1,6, az elemek kivitelezési szintje maximum a 4-est
érhetik el.
FREE SKATING GOLD
A “Gold” kategóriában induló korcsolyázónak olyan “well-balanced” (kiegyensúlyozott)
szabadprogramot kell bemutatnia, ami a következőket tartalmazza:
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A) UGRÁSOK
 Maximum hat (6) ugrás elemet,  Szimpla ugrások (beleértve az Axelt) és dupla ugrások
engedélyezettek, kivétel a Dupla Flip, Dupla Lutz, Dupla Axel és a tripla ugrások, amelyeket ugrani
nem szabad!
 Maximum 3 ugrás kombináció vagy ugrás sorozat engedélyezett a programban:
➢ Egy (1) ugráskombináció állhat maximum három (3) ugrásból,
➢ További kettő ugráskombináció (2) maximum két (2) ugrásból állhat.
➢ Az ugráskombináció állhat különböző vagy azonos ugrásokból. Lehet szimpla vagy dupla ugrás,
a felsorolt nem-megengedett ugrások kivételével.
➢ Az ugrás-sorozat két (2) ugrásból állhat (egy, vagy kétfordulatos). Kezdődhet bármely típusú
ugrással, amely érkezési ívéről közvetlen lépéssel kell az Axel ugrásnak folytatódnia
➢ Csak a két (2) legmagasabb értékű ugrás számít a technikai pontszámban.
 Bármely bemutatott szimpla és dupla ugrás maximum kétszer mutatható be a program során.
B) FORGÁSOK
Maximum három (3) különböző forgás mutatható be, melyek közül
➢egy (1) forgáskombináció lábváltással ÉS
➢egy (1) beugrós forgás kötelező.
➢ A forgásoknak legalább az előírt minimális fordulatszámot el kell érniük, hogy beleszámítsanak a
technikai pontszámba.
➢ Minimum négy (4) fordulat a beugrós, lábváltás nélküli forgásban, a leérkezést követően
➢ Minimum négy (4) fordulat az egypozíciós, lábváltásnélküli forgásban.
➢ Minimum négy (4) fordulat a lábváltásnélküli forgás kombinációban, és
➢ Nyolc (8), négy+négy (4 + 4) fordulat a lábváltással kivitelezett forgáskombinációban vagy
lábváltással kivitelezett egypozíciós forgásban.
➢ Minimum két (2) fordulatot szükséges egy pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pontszámba
beleszámítson.
➢ A forgáskombinációknak minimum két (2) különböző “alap” pozíciót kell tartalmaznia, minimum
két (2) fordulattal minden pozícióban.
➢ A maximum érték eléréséhez a forgáskombinációnak tartalmaznia kell mind a három 3 “alap”
pozíciót.
C) LÉPÉSSOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” lépéssort 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: 1,6, az elemek kivitelezési szintje maximum a 3-as szintig
kerül értékelésre.
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FREE SKATING SILVER
A “Silver” kategória “well balanced” (kiegyensúlyozott) szabadprogramjának a következőket kell
tartalmaznia:
A) UGRÁSOK
 Maximum öt (5) ugrás elemet,
 Bármilyen szimpla ugrást (beleértve az Axelt)
 Dupla vagy tripla ugrások nem megengedettek!
 Maximum 2 ugráskombináció vagy ugrás-sorozat engedélyezett a programban:
➢ Egy (1) ugráskombináció állhat maximum három (3) ugrásból.
➢ A másik ugráskombináció maximum két (2) ugrásból állhat.
➢ Az ugráskombináció állhat különböző vagy azonos szimpla ugrásokból.
➢ Az ugrás-sorozat két (2) ugrásból állhat. Kezdődhet bármely típusú ugrással, amely érkezési
ívéről közvetlen lépéssel kell az Axel ugrásnak folytatódnia
➢ Csak a két (2) legmagasabb értékű ugrás számít a technikai pontszámban.
 Bármely bemutatott szimpla ugrás maximum kétszer mutatható be a program során.
B) FORGÁSOK
Maximum három (3) különböző forgás mutatható be, melyek közül
➢egynek (1) forgáskombináció ÉS,
➢egy (1) beugrós forgás kötelező.
➢ A forgásoknak legalább az előírt minimális fordulatszámot el kell érniük, hogy beleszámítsanak a
technikai pontszámba.
➢ Minimum három (3) fordulat a beugrós, lábváltás nélküli forgásban, a leérkezést követően
➢ Minimum három (3) fordulat az egypozíciós, lábváltásnélküli forgásban.
➢ Minimum négy (4) fordulat a lábváltásnélküli forgás kombinációban, és
➢ Nyolc (8), négy+négy (4 + 4) fordulat a lábváltással kivitelezett forgáskombinációban vagy
lábváltással kivitelezett egypozíciós forgásban.
➢ Minimum két (2) fordulatot szükséges egy pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pontszámba
beleszámítson.
➢ A forgás kombinációknak minimum két (2) különböző “alap” pozíciót kell tartalmaznia,
minimum két (2) fordulattal minden pozícióban.
➢ A maximum érték eléréséhez a forgás kombinációnak tartalmaznia kell mind a három 3 “alap”
pozíciót.
C) LÉPÉSSOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” lépéssort tartalmazhat a program. Csak az
elsőnek végrehajtott lépéssor számítható be a technikai pontszámba.
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A program hossza: 2 perc 10 mp, +/- 10 mp.
A Silver kategóriák eredményszorzója: 1,6, az elemek kivitelezési szintje maximum a 2-es szintig
kerül értékelésre. A 2-es szintnél magasabb kivitelezés nem vehető figyelembe.
FREE SKATING BRONZE
A “Bronz” kategória “well-balanced” (kiegyensúlyozott) szabad programja a következőket kell
hogy tartalmazza:
A) UGRÁSOK
 Maximum négy (4) ugrás elemet,
 Szimpla ugrások engedélyezettek.
 Szimpla Axel, Dupla és Tripla ugrások nem engedélyezettek.
 Maximum 2 ugrás kombináció vagy ugrás-sorozat engedélyezett a programban:
➢ Csak egy (1) ugráskombináció állhat maximum három (3) ugrásból.
➢ A másik ugráskombináció maximum két (2) ugrásból állhat.
➢ Az ugráskombináció állhat különböző vagy azonos ugrásokból.
➢ Az ugrás-sorozat két (2) ugrásból állhat. Kezdődhet bármely típusú ugrással, amely érkezési
ívéről közvetlen lépéssel kell az Axel típusú ugrásnak folytatódnia
➢ Csak a két (2) legmagasabb értékű ugrás számít a technikai pontszámban.
 Bármely bemutatott szimpla ugrás (kivéve az Axelt) maximum kétszer mutatható be a program
során.
B) FORGÁSOK
Maximum kettő (2) különböző forgás mutatható be, melyek közül
➢egy (1) forgáskombináció lábváltás nélkül,
➢a beugrós forgások nem megengedettek!
➢ A forgásoknak legalább az előírt minimális fordulatszámot el kell érniük, hogy beleszámítsanak a
technikai pontszámba.
➢ Minimum három (3) fordulat a lábváltás nélküli forgásban,
➢ Minimum négy (4) fordulat a lábváltásnélküli forgáskombinációban forgásban.
➢ Hat (6), három+három (3+3) fordulat a lábváltással kivitelezett forgáskombinációban vagy
lábváltással kivitelezett egypozíciós forgásban.
➢ Minimum két (2) fordulatot szükséges egy pozícióban végrehajtani, ahhoz, hogy a pontszámba
beleszámítson.
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➢ A forgás kombinációknak minimum két (2) különböző “alap” pozíciót kell tartalmaznia,
minimum két (2) fordulattal minden pozícióban.
C) KOREOGRÁFIAI-SOR
 Maximum egy (1), a jégpálya teljes felületét „bejáró” koreográfiai-sort kell tartalmaznia a
programnak. A koreográfiai-sor állhat bármilyen mozdulatból, lépésekből, fordulatokból, kitartott
elemekből, (fecske, hold, Ina Bauer), ívek, hydroblading, átmenetként használt ugrásokból, forgó
mozdulatokból. 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: 1,6, az elemek kivitelezése maximum 1-es szintig kerül
értékelésre.
ARTISTIC FREE SKATING
Az Artistic Free Skating kategóriában induló korcsolyázók kűrjét a bírók a program-komponensek
alapján értékelik:
– Korcsolyázó tudás (Skating skills)
– Elemek átkötése (Transitions)
– Előadás/Kivitelezés (Performance/Execution)
– Koreográfia/Kompozíció (Choreography/Composition)
– Kifejezés módja/Összhang a zenével (Interpretation/Timing)
Vonatkozó szabályok: Rule 504 (ISU Special Regulations and Technical Rules 2016, Singles &;
Pair Skating) § 3. Nincs technikai panel és technikai pontszám. A programkomponensek 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.
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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 kűrruhát 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
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 MOKSZ és a Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület felhasználhatja, amely
megjelenhet a versenyről szóló, média számára készített anyagokban.
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A nevezéssel együtt a versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes
adatainak a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület által történő kezeléséhez.
Az adatkezelés célja a versenyrendszerben történő regisztráció, a versenyen elért eredmények
adminisztrálása. A nevezéssel megadott adatokat a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya
Sportegyesület kezeli a hatályos jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelkezéseivel
összhangban, az adatokat a MOKSZ részére továbbíthatja, az adattovábbítás célja
információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya
Sportegyesület adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A versenyen egészségügyi ellátást biztosítunk.
A verseny időtartama alatti aktuális Covid-19 szabályzatról a verseny előtti napokban a
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület küldi az értesítést a Tagszervezetek
számára.

Várjuk nevezéseiteket!
Székesfehérvár, 2022. március 07.
Oros Hajnalka
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület
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