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Általános feltételek
1. Kizárólag az a vesenyző vehető figyelembe a válogatási elvek alkalmazásánál és kaphat indulási
jogot a MOKSZ képviseletére nemzetközi versenyeken, aki a MOKSZ Kerettagság feltételeit
maradéktalanul teljesítette, a MOKSZ Sportolói szerződését magára nézve kötelezően elfogadta és
aláírta, valamint az ágazati igazgató szakmai utasításait betartotta és döntéseit teljesítette.
2. Magyarország az előző szezon eredményessége alapján szerezheti meg az adott szezon
Világversenyre a kvótákat
3. Junior Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Felnőtt Világbajnokságon és a Téli Olimpián az
indulás joga a kötelezően megszerzendő kiküldetési pontokhoz van kötve (induláshoz szükséges
kvalifikációs TES pont)
4. Junior Világbajnokságon, Felnőtt Európa-bajnokságon, és a Felnőtt Világbajnokságon a hazai
válogató elvek, válogató versenyek alapján kerül meghatározásra, hogy ki képviselheti
Magyarországot az adott Világversenyen
5. Senior Grand Prix sorozat esetében névszerint történik a versenyzők meghívása a Nemzetközi
Szövetségtől
6. Junior Grand Prix sorozat esetében adott versenyekre – adott létszámban történik az országok
meghívása. A hazai válogatási elvek, válogató versenyek alapján kerül meghatározásra, hogy ki
képviselheti Magyarországot az adott Világkupákon

1. ISU Junior Grand Prix (JGP) versenyek
1.1.

Kvóták

Az alábbi JGP versenyekre kapott Magyarország meghívást:
Egyéni műkorcsolya
2018.08.22-25., Pozsony (SVK)
2018.09.26-29., Ostrava (CZE)
2018.10.03-06., Ljubljana (SLO)
Jégtánc
2018.08.22-25., Pozsony (SVK)
2018.08.29-09.01., Linz (AUT)
2018.09.05-08., Kaunas (LTU)
2018.09.26-29., Ostrava (CZE)
2018.10.03-06., Ljubljana (SLO)
2018.10.10-12., Yerevan (ARM)

1 női és 1 férfi
1 női és 1 férfi
1 női és 1 férfi
1 pár
1 pár
1 pár
1 pár
1 pár
1 pár

1.2 Válogatási elvek
Tesztverseny –– 2018.08.11-12.
→ felkészülés állapotának ellenőrzése
→ a szezon Junior GP indulóinak meghatározása
→ bírói panel részvétellel
→ ISU naptáros nemzetközi versenyen indulni kívánó minden junior és felnőtt versenyzők
számára kötelező
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Műkorcsolya:
a) A tesztverseny 1. és 2. helyén végzett versenyző automatikus résztvevője a JGP versenyeknek
→ eredménytől függő sorrendben választhatnak,
→ a legeredményesebb versenyző választhat először
b) A harmadik JGP-n való indulás jogát azon junior versenyzők szerezhetik meg, akik a 2017/18. évi
szezonban már megszerezték a JVB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs technikai pontokat (TES)
a rövid- és a kűrprogramban.
→ Ezen versenyzők közül az indulhat a JGP-n, aki a tesztversenyen az első két helyezett utáni
legjobb eredményt érte el.
c) A JGP indulásának minimum technikai feltételei:
→ nők: 2A és 1 tripla ugrás sikeres végrehajtása (0, -1, -2 GOE)
→ fiúk: 2A és 3 féle tripla ugrás sikeres végrehajtása (0, -1, -2 GOE)
Jégtánc:
a.) Tesztverseny 1. és 2. helyén végzett versenyző automatikus résztvevője két JGP-nak
→ eredménytől függő sorrendben választhatnak
→ a legeredményesebb versenyző választhat először
b.) A tesztverseny 3. és 4. helyén végzett versenyző automatikus résztvevője egy JGP-nak
→ eredménytől függő sorrendben választhatnak
→ a legeredményesebb versenyző választhat először

2. Junior Világbajnokság (JVB)
2019.03.04-10., Zágráb, CRO
2.2 Válogatási elvek
Válogató versenyek:
1. FS+ID: Christmas Cup, Budapest – 2018.11.29-12.02.
2. FS+ID: Junior Országos bajnokság – 2019.02.01-02.03.
3. FS: Skate Helena, Belgrád – 2019.01.15-19.
ID: Bavarian open, Oberstdorf – 2019.02.12-17.
JVB indulási feltételek:
Azon junior versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát:
a) akik rendelkeznek a 2018-2019. évi szezonra vonatkozó JVB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs
technikiai pontokkal (TES) – rövid- és kűrprogramban
b) Azon versenyzők, akik már az adott válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a
2018/19. évi szezonra vonatkozó JVB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat a MOKSZ
átvállalja a válogató verseny anyagi terheit. Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs
pontokat, az saját költségen indul a válogató versenyen.
c) Eredményszámítás:
→ a három válogató versenyből a két legjobb eredmény (rövid+kűr) összesített pontszáma
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid vagy rhythm program összesített pontszáma
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3. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (European Youth Olympic Festival – EYOF)
2019.02.09-16. Sarajevo, BIH
3.1 Válogatási elvek
Válogató versenyek:
1. FS Ice Challenge 2018, Graz / Volvo Open Cup, Riga1 – 2018. 11.07-11.
2. FS Christmas Cup, Budapest – 2018.11.29-12.02.
3. FS Skate Helena, Belgrád – 2019.01.15-19.
1 a nevezhető versenyzők létszámának függvényében választ a MOKSZ

EYOF indulási feltételek:
Azon junior versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát:
a) akik rendelkeznek a 2018-2019. évi szezonra vonatkozó JVB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs
technikiai pontokkal (TES) – rövid- és kűrprogramban
b) Azon versenyzők, akik már az adott válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a 20182019. évi szezonra vonatkozó JVB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat a MOKSZ
átvállalja a válogató verseny anyagi terheit. Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs
pontokat, az saját költségen indul a válogató versenyen.
c) Eredményszámítás:
→ a három válogató versenyből a két legjobb eredmény (rövid+kűr) összesített pontszáma
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid vagy rhythm program összesíteN pontszáma

4. Felnőtt Európa-bajnokság (EB)
2019. január 21-27. Minsk, BLR
4.1 Válogatási elvek
Válogató versenyek:
1. FS+ID Ice Challenge, Graz / Volvo Open Cup, Riga1 - 2018.11.07-11.
2. FS+ID Christmas Cup, Budapest 2018.11.29-12.02.
3. FS+ID Four National Championships, Budapest - 2018.12.13-15.
1 a nevezhető versenyzők létszámának függvényében választ a MOKSZ

EB indulási feltételek:
Azon versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát:
a) akik rendelkeznek a 2018-2019. évi szezon EB kiküldetéshez szükséges kvalifikációs technikiai
pontokkal (TES) – rövid- és kűrprogramban
b) Azon versenyzők, akik már az adott válogató verseny nevezési határideje előtt teljesítették a 20182019. évi szezon EB induláshoz szükséges kvalifikációs TES pontokat a MOKSZ átvállalja a válogató
verseny anyagi terheit. Amennyiben valaki még nem érte el a kvalifikációs pontokat, az saját
költségen indul a válogató versenyen.
c) Eredményszámítás:
→ a három válogató versenyből a két legjobb eredmény (rövid+kűr) összesített pontszáma
→ holtverseny esetén a két legjobb rövid vagy rhythm program összesített pontszáma
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5. Felnőtt Világbajnokság (VB)
2018.03.18-24., Saitama City (JPN)
VB indulási feltételek:
a) azon versenyzők szerezhetik meg az indulás jogát, akik rendelkeznek a 2018/19. évi szezonra
vonatkozó VB kiküldetéséhez szükséges kvalifikációs technikiai pontokkal (TES) – rövid- és
kűrprogramban
b) a 2019. évi Európa-bajnokságon résztvevő sportoló,
→ ha 1-12. helyen végzett az EB-n automatikus indulási jogot szerez a Világbajnokságra
→ ha nincs a legjobb 12-ben, akkor egy adott nemzetközi válogató verseny eredménye dönti el az
indulás jogát
c) kijelölt nemzetközi válogató verseny:
→ FS: Cup of Tyrol, Innsbruck – 2018.02.25-03.03.
→ ID: Bavarian open, Oberstdorf – 2019.02.12-17.

6. Hazai Országos Bajnokságok
OB indulási feltételek:
1. Korosztályos utánpótlás bajnokság
Egyéni műkorcsolya → a részvétel nincs feltételhez kötve.
Jégtánc
→ Jégtánc teszt 1.sz. melléklet
2. Advance Novice Országos bajnokság
Egyéni műkorcsolya → összes dupla ugrás teljesítése a 2018/19. évi szezonban protokollal
igazolva
Jégtánc
→ Free dance: legalább 2 elem L1 teljesítése a 2018/19. évi szezonban
protokollal igazolva
3. Junior Országos Bajnokság
Egyéni Műkorcsolya → dupla Axel sikeres teljesítése a 2018/19. évi szezonban protokollal
igazolva
Jégtánc
→ Rhythm dance: Key point L1 és Free dance: legalább 2 elem L2 teljesítése
a 2018/19. évi szezonban protokollal igazolva
4. Felnőtt Országos Bajnokság
Egyéni Műkorcsolya → dupla Axel és 1 szabadon választott tripla ugrás teljesítése a 2018/19. évi
szezonban protokollal igazolva
Jégtánc
→ Rhythm dance: key point L2 és Free dance legalább 2 elem L4 teljesítése
a 2018/19. évi szezonban protokollal igazolva

A fenti versenyeken való indulási feltételektől – indokolt esetben és alapos mérlegelést követően – a pontozásos
ágazati sportigazgató eltérhet.
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1. számú melléklet

Jégtánc TESZT
korosztályos utánpótlás bajnokság indulási
feltételeihez
Feladat
ellökések előre, hátra egyenesen

zárt lábbal (T), térdben való ellökés, lengőláb
nyújtásig

alapívek előre külső és belső (lengőláb
vezetéssel)

félkören ív, stabilan, jó lendülettel, lengőláb az
ív felett, ellőkés szabályosan

koszorú előre és hátra mindkét irányban

váll és csípő helyes irányban, láb keresztezés
ívre, lengőláb nyújtva, helyes pozícióban

sasszé előre és hátra mindkét irányban

ellökések a súly láb mellől szorosan, lendületet
szerzni néhány sasszé után

hátra haladó, körön

Követelmény
szint

Kritériumok

váll és csípő helyes tartásban,ellökés a súly láb
mellől szorosan,az átlépés az előző ív
folytatásában történik belső íven

lendített ívek előre és hátra félköríven

legalább félkör ív, stabilan, lengőláb az ív felett,
ellőkés szabályosan, a lendítés fokozza a
lendületet

alászúrás körön mindkét irányban

az alászúrásnál a boka és a vádli érjenek össze

belső nyitott mohawk gyakorlat
félköríven - 14 lépéses kötelező táncból

az átlépés után a combok nyitottak; a mohawk
mindkét szára egyenlő hosszú és azonos köríven
legyen. (mohawk-hátra ki meghúzott ív - kilépés
előre külsőre - alászúrás)

külső nyitott mohawk gyakorlat köríven
- 4 lépéses kötelező táncból

az átlépés után a combok nyitottak; a mohawk
mindkét szára egyenlő hosszú és azonos köríven
legyen (Mohawk - elöl lehúz - kilép előre belsőre
- átlép másik belsőre)

Előre külső hármas körön mindkét
irányba

a hármas első és második íve azonos
hosszúságú legyen, a fordulatnál zárt (T) lábbal,
váll/csípő helyes pozicióban
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