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I.

Általános nevezési feltételek
a,
b,
c,
d,

II.

Azok a kerettagok indulhatnak, akik teljesítik a MOKSZ által előírt
feltételeket.
Az ISU által meghatározott minimum kvalifikációs technikai pontszámok
elérése
Amennyiben a kategóriában több versenyző rendelkezik a fentebb említett
technikai pontszámmal, vagy esélyes annak megszerzésére, a MOKSZ
válogató versenyeket ír ki
A kiemelt ISU bajnokságokon induló versenyzőkről a pontozásos ágazat
javaslata alapján, a MOKSZ Elnöksége dönt.

2017-2018. szezon Téli Olimpiai Játékokon és ISU Felnőtt
bajnokságokon történő indulás feltételei:
Általános elv
Tóth Ivett, Európa bajnoki 8. és Világbajnoki 20. helyezett műkorcsolyázónő, abszolút
bizalmat kap a 2017-2018. évi Felnőtt ISU világeseményekre, amennyiben felkészülése és
versenyzése a 2018. évi Négy Nemzet Bajnokságon és Európa bajnokságon bizonyítottan
megfelel a korábbi éveknek. Feltétel, hogy sportolóhoz méltóan készüljön a szezonban.
Amennyiben felkészülése –a sérülésből fakadóannem felel meg a korábbi
eredményeinek, akkor a lent említett válogatókon kell helyt állnia és megszereznie az
elsőbbséget.

II.1. 2018. Téli Olimpiai Játékok (2018. február 9-25. Phjongcshang,
KOR)
II.1.1. Részvételi követelmény:
Az Európa-bajnokság kiküldetési pontok (TES) megszerzése!
Magyarország a Téli Olimpiára csak műkorcsolya női egyéni versenyszámban szerzett
kvótát, így a válogatási elvek a nők számára kerültek kidolgozásra. Két versenyzőnk van,
akik esélyesek lehetnek az indulásra.
II.1.2. Válogatási elvek Nők:
a, I. válogató verseny: Európa bajnokság
b, Tóth Ivett top 10-be kerülése esetén, automatikusan indulási jogot szerez a
Téli Olimpiai Játékokra
Betegsége vagy az indulás akadályoztatása esetén a II. válogató verseny
eredménye a döntő
c, Medgyesi Fruzsina: Európa bajnoksági indulása 2. versenyzőként
lehetséges
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A top 10-be kerülése esetén vagy amennyiben szoros eredmény születik a
két magyar induló között a döntőben, akkor még egy válogató dönt az
olimpia indulási jogáról
d, II. válogató: 2018.január 28.- február 4. Mentor Torun Cup, POL
e, Az itt elért eredmények alapján tesz javaslatot a MOKSZ Elnöksége a
MOB-nak az olimpián résztvevő versenyző személyére. A végső döntést a
MOB közgyűlése hozza.

II. 2. Felnőtt világbajnokság (2018. március 19.-25. Milánó, ITA)
II.2.1. Részvételi követelmény:
A felnőtt világbajnokság kiküldetési pontok (TES) megszerzése!
II.2.2. Nők:
a,
Tóth Ivett abszolút bizalmat élvez, amennyiben mind az Európa bajnokságon az
előző évek eredményességét legalább megismételte és a Téli Olimpiai Játékokon a
döntőbe került.
b,
Medgyesi Fruzsina indulási feltétele:
- az alábbi pontok elérése ISU nemzetközi versenyen a 2017-2018
versenyszezonban:
SP összpontszám (TSS) 55-58
FP összpontszám (TSS) 99
II.2.3. Férfiak:
a, Válogató versenyek:
I. 2017. december 15-17. Felnőtt Országos bajnokság, 4NC, Kassa, SVK eredmény
II. EB válogató versenyek összpontszáma (lsd. EB)
b, Eredmény értékelése a min.TES megszerzése esetén (Férfiak):
- A legmagasabb összpontszámú magyar versenyző nyeri a válogatót
- Pontszám egyenlőség esetén a legmagasabb rövid program összpontszámmal (SP)
rendelkező versenyző nyer
- Minimum egy válogató versenyen első helyezést kell elérni
A javasolt VB indulási SP összpontszám: 50-55
A válogató sorozat győztese indulhat a Világbajnokságon.
III.2.4. Jégtánc:
Yanovszkaya Anna- Lukács Ádám:
Elvárás a döntőbe kerülés, vagyis a 20. hely elérése.
Ponthatárok:
SP összpontszám (TSS) 58-60
FP összpontszám (TSS) 85-90
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III.2.5. Páros műkorcsolya:
Beklemiscseva Dária – Magyar Márk.
Elvárás a döntőbe kerülés, 16. hely elérése.
Ponthatárok:
SP összpontszám (TSS) 50-55
FP összpontszám (TSS) 100-105

II.3. Európa-Bajnokság (2018 január 15.-20. Moszkva, RUS)
II.3.1. Részvételi követelmény:
Az Európa-bajnokság kiküldetési pontok (TES) megszerzése!
III.3.2. Nők:
A női versenyszámban két kvótánk van, melyet a jelen helyzetben a két legeredményesebb
versenyzőnk tölti be.
- Tóth Ivett
- Medgyesi Fruzsina
Válogató verseny nem, de eredmény monitorozás/eredménykövetés lesz az alábbiak
szerint:
•
•
•

I. verseny: 2017. november 16-19.
II. verseny: 2017. december 4-10.
III. verseny: 2017.december 15-17.

Warsaw Cup, POL
Mikulás kupa, Budapest
Felnőtt OB, 4NC, SVK

III.3.3. Férfiak:
Válogató versenyek:
• I. válogató verseny: 2017. december 4-10. Mikulás Kupa, Budapest
• II. válogató verseny: 2017. december. 15-17. Felnőtt OB, 4NC, Kassa, SVK
Eredmény értékelése:
- A legmagasabb összpontszámmal rendelkező versenyző nyeri a válogatót
- Amennyiben a két válogatón a versenyzők azonos eredményt érnek el, a legjobb
rövid program eredménnyel rendelkező versenyző vívja ki az indulás jogát
A javasolt EB indulási SP összpontszám: 50
A válogató sorozat győztese indulhat az Európa bajnokságon.
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III.3.4. Jégtánc:
Egy kettősünk van jelenleg a felnőtt kategóriában: Yanovszkaya Anna- Lukács Ádám
Versenyek:
• 2017. szept. 27.-30. Oberstdorf, GER
Nebelhorn Trophy –olimpiai
pótkvalifikációs verseny
• 2017. 10.27.- 29. Ice Stars- Minszk, BLR (Challenge Series)
• 2017. 11.08.-12. Volvo Open Cup, Riga, LAT
• 2017. 11.22.-26. Cup of Andorra, AND (amennyiben Minszkben és Rigában
kiemelkedő eredményt érnek el.)
Elérendő ponthatárok:
SD: összpontszám (TSS) 55-60
FD: összpontszám (TSS) 80-90
EB elvárás, a döntőbe kerülés, 15-19.hely
Amennyiben a fenti szegmens pontszámokat vagy a helyezést nem éri el a kettős, akkor
nem indulhatnak a Világbajnokságon.
III.3.5. Páros műkorcsolya:
Egy párosunk van jelenleg a felnőtt kategóriában: Beklemiscseva Dária- Magyar Márk
Versenyek:
- 2017. szept 13-16.
Bergamo, ITA
- 2017. szept. 27.-30. Oberstdorf, GER, Nebelhorn Trophy – olimpiai
pótkvalifikációs verseny
- 2017. november 20-25. Cup of Tyrol, AUT
- 2017. december 6-9. Golden Spin, Zágráb, CRO
Elérendő ponthatárok:
SP: összpontszám (TSS) 53-55
FP: összpontszám (TSS) 100-105
EB elvárás, a döntőbe kerülés, 16.hely.
Amennyiben a fenti szegmens pontszámokat vagy a helyezést nem éri el a páros, akkor
nem indulhatnak a Világbajnokságon
A válogató versenyekről való távolmaradás kizárólag orvosi igazolással lehetséges. A
MOKSZ elnöksége – indokolt esetben- fenntartja a jogot további válogató verseny
kiírására a megfelelő felmérés érdekében.
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III. A Téli Olimpiai Játékokon, az ISU Világversenyeken, és a
korosztályos világkupákon való indulás feltételei
1. Az ISU Bajnokságok és a Téli Olimpia Játékok indulási feltételei az ISU által
meghatározott szabályok szerint történik (lásd minimum feltételek)
2. A 2018. évi Téli Olimpiai Játékokon történő, női egyéni műkorcsolya névszerinti
részvételéről, a MOKSZ elnökségének javaslata alapján a MOB közgyűlése dönt.
3. A válogató versenyek eredményei alapján kerül meghatározásra, hogy ki
képviselheti Magyarországot az adott ISU bajnokságon. A csapatra vonatkozó
javaslattétel megküldésének határideje az Elnökség felé az utolsó válogató versenyt
követő 2. Munkanap.

III.

2017-2018. szezon ISU Junior világbajnokság
2018. március 5-10. Szófia, BUL
Általános elv:
A junior világbajnokságra utazó legmagasabb szintű csapat kijelölése érdekében a
MOKSZ válogatóversenyeket ír ki.
A válogató versenyekre az alábbi általános elvek érvényesülnek:
•

Az első válogató minden junior világbajnoki indulási ponttal rendelkező versenyző
számára nyílt. (Országos Bajnokság esetén a nevezési díj befizetése a tagszervezet
kötelessége)
• A második válogató versenyen junior világbajnoki pontszám elérése esetén az első
válogató verseny első három helyezettjének részvétei költségeit a MOKSZ fedezi.
Az alacsonyabban rangsorolt versenyzők is indulhatnak, amennyiben az
egyesületük befizeti a nevezési díjat.
• A harmadik válogató versenyen az első két verseny eredménye alapján a két
legmagasabban rangsorolt versenyző számára junior világbajnoki pontszám
esetén a részvételi költségeket a MOKSZ fedezi.
Az alacsonyabban rangsorolt versenyzők is indulhatnak, amennyiben az
egyesületük befizeti a nevezési díjat
• Az eredményszámítás alapja a meghirdetett versenyek összpontszáma és az ennek
alapján kialakult rangsor
Junior világbajnoki válogató versenyek (Nők-Férfiak):
• I. válogató verseny: 2018. január 6 -7.
Junior és Kiemelt ifjúsági UP OB
• II. válogató verseny: 2018. február 16-18. Jégvirág Kupa, Miskolc
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Junior világbajnoki válogató versenyek (Jégtánc):
• I. válogató verseny: 2017. december 6.-9. Mikulás Kupa, Budapest,
• II. válogató verseny: 2017. december 14-17. Négy Nemzet Bajnokság, Junior OB,
(Kassa, SVK)
• III. válogató verseny: 2018. február 16-18.
Jégvirág Kupa, Miskolc
Mivel a Junior Világbajnokság előnevezési időpontja korábbi, mint a válogató versenyek
befejezése, ezért a nevezés az országos bajnokság eredménye alapján történik eredménye
az ISU-nak azzal a megjegyzéssel, hogy a sorrend az utolsó verseny után kerül
véglegesítésre.
Eredmények értékelése:
Műkorcsolya (Nők- Férfiak):
- A legmagasabb összpontszámú versenyző nyeri a válogatót
- A két válogató egyenlősége esetén a legmagasabb rövid program összpontszámmal
(SP TSS) rendelkező versenyző nyer
- Minimum egy válogató versenyt nyerni kell!
Jégtánc:
- A legmagasabb összpontszámú versenyző nyeri a válogatót
- A minimum indulási pont, a 105 összpontszám (SD+FP) megszerzése
A válogató sorozat győztese indulhat a Junior Világbajnokságon.
Felhasznált anyagok:
- ISU kommunikációk
ISU 2017 Kommunikáció (Világversenyek Technikai minimum pontjai)
ISU 2024 Kommunikáció (Nemzetközi Novice versenyek)
ISU 2089 Kommunikáció (Scale of Values, Levels of Difficulty and Guidelines for
marking Grade of Execution, season 2017/18)
ISU 2076 Kommunikáció ID Requirements for Technical Rules season 2017/18
ISU 2086 Kommunikáció ID Corrections, Additions, amendments to ISU
communications 2076, 2086
- ISU versenynaptár 2017-2018
Az aktuális ISU versenynaptár elérhető a nemzetközi szövetség honlapján
www. isu.org
Az aktuális MOKSZ versenynaptár elérhető a szövetség honlapján www.moksz.hu
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