Versenyszabályok 2016
1. Preliminary entry (előzetes nevezés)
a. Ennek határideje minden nemzetközi verseny esetében szerepel a verseny kiírásban.
Betartása kötelező!
b. ISU verseny esetén az ISU honlapján keresztül a szövetség végzi. Ennek kihagyása a
végleges nevezés ellehetetlenítését jelenti!
2. Final entry (végleges nevezés)
a. Ennek határideje minden nemzetközi verseny esetében szerepel a verseny kiírásban.
Betartása kötelező!
b. ISU verseny esetén az ISU honlapján keresztül a szövetség végzi. A nevezési határidő
után a nevezés nem lehetséges!
c. Az ISU nevezési rendszerében leadott nevezés utólag csak visszalépéssel módosítható.
Amennyiben valakit egy távra nem neveztek, az utólag nem nevezhető, hacsak az adott
versenyre delegált ISU Technikai Bizottsági tag ezt felül nem bírálja! (99,9%-ban nem
tesznek ilyet!)
d. Tartalék versenyző beléptetése – amennyiben nevezve volt a Team Leader meeting”
előtt és a meetingen lehetséges, utána már nem!
3. Team Leader Meeting (csapatvezetői megbeszélés)
a. Minden versenyen van ilyen az első versenynapot megelőző napon az első sorsolást
megelőzően általában 2 órával.
b. Már az ISU versenyeken is csak ez az egy Team Leader’s meeting van a korábbi minden
versenynapot megelőző meeting helyett.
c. Tehát minden módosítást ekkor kell leadni.
d. Természetesen minden távról lehetséges a visszalépés, de az a Team Leader’s meetingeet követően már csak orvosi igazolás leadásával együtt lehetséges.
e. Az igazolást és amennyiben tartalék beléptetése történik a döntőbíróval (Referee,
Assistant Referee) tudatni kell!
4. Jégfelújítás
a. Alapvető helyzetben a jégfelújítás ideje alatt a jégpályán tartózkodni szigorúan tilos és
veszélyes.
b. Kivételt a verseny döntőbírója tehet! Általában a jégfelújítást követő 1-2 pár a jégen
lehet megfelelő körültekintéssel!
5. Bemelegítés
a. Sem a bemelegítés sem a verseny ideje alatt zene eszközt viselni és
b. használni nem lehet!
6. Kommunikációs eszköz
a. A futam közben a versenyző semmilyen technikai eszközt nem használhat információ
b. vételére sem az edzőtől sem más egyéb forrásból!
7. Rajt
a. A versenyzőknek a rajlistának megfelelően kell a rajtnál megjelenni (belső vagy külső
pálya), illetve

b. a versenyző felelőssége a helyes színű karszalag viselése a jobb (pálya külseje felé eső
kar) felkaron.
c. Amennyiben a versenyző elhagyja a karszalagját, kizárást von maga után!
d. Ennek megelőzésére a rajt előtt megfelelő rögzítésről gondoskodnia kell!
e. Csak egy hibás rajt lehet páronként a másodikra kizárás vár függetlenül attól kié volt az
első hibás rajt!
f. A rajtnál a versenyző köteles viselni az adott táv előtt kiosztásra kerülő elektromos
időmérés eszközét, amennyiben ilyen a versenyen alkalmazásra kerül. (Nemzetközi
versenyen a kiosztás helyét minden esetben a csapatvezetői megbeszélésen hirdetik ki!)
8. Vonal keresztezés a célegyenesben
a. Többször, mint 1 alkalommal, és
b. bizonyítottan több, mint egy bírói megfigyelésnél a korcsolya teljes egészével a sávokat
elválasztó
c. (melegítő, belső pálya) vonalon történő átkorcsolyázás kizárást von maga után.
9. Vonal keresztezés a kanyarban
a. Akár egyszer is,
b. több bírói megfigyeléssel, illetve
c. kanyarjelző bólyák elmozdulásával alátámasztott vonalkeresztezés (korcsolya penge akár
csak érinti a vonalat)
d. kizárást von maga után.
10. Váltás
a. A váltás a váltóegyenes előtti kanyar utolsó bólyája és az azt követő kanyar első bólyája
között meg kell történjen.
b. Akár hamarabb, akár később történik 2 szabályt is megszeg a versenyző:
i. korai, vagy kései váltás
ii. vonal keresztezés (cutting the line)
c. Amennyiben a pár mindkét tagja egyszerre érkezik a váltóegyenesbe (a megelőző kanyar
utolsó bólyájánál
d. egyvonalban vannak), a kívülről érkező versenyzőnek van előnye!
e. Ugyanakkor mindkét versenyzőnek együttműködőnek kell lenni, hogy minél hamarabb
lezajlódjon a váltás.
f. Amennyiben a kívülről érkező versenyző nem mutat semmilyen együttműködést,
g. ő is kizárásra kerülhet!
11. Edzői sáv (Coaching area)
a. 1 m széles
b. Kezdődik: 25m-re az előző kanyar végétől
c. Végződik: 10m-re a váltóegyenes utáni kanyartól.
d. Az edzői utasítások ezen a sávon belül adhatók!
e. 1000m és annál rövidebb távok esetén ezen a sávon csak egy-egy edző tartózkodhat az
aktuálisan futó versenyzőhöz kapcsolódóan.
f. Amennyiben egy edzőnek nincsen éppen futó versenyzője ezt a sávot köteles elhagyni!
g. Verseny ideje alatt az edzők a bemelegítő sávon sem tartózkodhatnak, és nem kísérhetik
a versenyzőjüket.

12. Célvonal
a. A célvonalon áthaladáskor az először érkező korcsolya pengéjének teljes egészében a
jégen kell lenni.
b. A berúgás (kicking-out) és a test bedobása a célvonalon kizáráshoz vezet.

