Magyarország 2017. évi
MŰKORCSOLYA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Junior és Advanced Novice kiírása
1.)
A bajnokság célja
Bajnoki címek és helyezések eldöntése.
2.)
A bajnokság időpontja és helyszíne
A bajnokság időpontja: 2017. január 14-15.
A bajnokság helyszíne: Budapest
A MOKSZ fenntartja magának a jogot a Bajnokság helyének és idejének megváltoztatására.
3.)
A bajnokság résztvevői
Azok a magyar állampolgárságú versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi
igazolással rendelkeznek és egyesületük a korhatáruknak megfelelő kategóriában a nevezési határidőig
beneveztek és a nevezési díjat befizették. A Bajnokságon mindenki a saját felelősségére indul.
4.)
A bajnoki címek és helyezések eldöntése
Eredményszámítás az új pontozási rendszer szerint történik.
5.)
Technikai panel és bírók
A technikai panelt és a bírókat az ágazati bíróbizottság jelöli ki.
6.)
Díjazás
A junior és advanced novice bajnokság győztesei az országos bajnoki címet elnyerik és a dobogós
helyezettekkel egyetemben éremdíjazásban részesülnek.
7.)

A bajnokság versenyigazgatója: Engi Klára, Pontozásos Ágazati Igazgató.

Egyéni Bajnokságok
JUNIOR BAJNOKSÁG – ISU 13-18 év
(ISU Technikai Szabályok 2016 Egyéni és Páros Műkorcsolya, valamint a hatályos
Kommunikációk alapján)

ISU

A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 4.

1

1. Rövidprogram időtartam maximum 2’40 perc +/- 10 sec
Férfiak
a,
b,
c,
d,
e,
f,
g,

Dupla vagy tripla Axel Paulsen
Dupla vagy tripla Rittberger közvetlenül lépésekből vagy/és egyéb egyenértékű szabadkorcsolyázási elemekből
Ugráskombináció dupla-tripla vagy tripla-tripla ugrásokból
Beugrós libelle
Ülőforgás egy lábváltással
Forgáskombináció egy lábváltással
1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)

Nők
a, Dupla Axel – Paulsen
b, Dupla vagy tripla Rittberger közvetlenül lépésekből vagy/és egyéb egyenértékű szabadkorcsolyázási elemekből
c, Ugráskombináció dupla-dupla, vagy dupla-tripla, vagy tripla-tripla ugrásból,
d, Beugrós libelle
e, Oldalt vagy hátrahajlós forgás, vagy ülőforgás lábváltás nélkül
f, Forgáskombináció egy lábváltással
g, 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)

2. Szabadkorcsolyázás
Férfiak – időtartam 4 perc +/- 10mp
a, Maximum 8 ugrás (egy Axel típusú)
b, Maximum 3 forgás: egy forgáskombináció, egy beugrós - vagy beugrással kezdett forgás, egy forgás egy
alap pozícióval
c, Maximum 1 lépéssor
Nők – időtartam 3’30 perc +/- 10 mp
a, Maximum 7 ugrás (egy Axel típusú)
b, Maximum 3 forgás: egy forgáskombináció, egy beugrós – vagy beugrással kezdett forgás, egy forgás egy alap
pozícióval
c, Maximum 1 lépéssor

Pontozott Program Komponensek
• Skating Skills
• Transitions
• Performance
• Composition
• Interpretation
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ADVANCED NOVICE BAJNOKSÁG – Korhatár: ISU 10-15 év
(ISU Technikai Szabályok 2016 Egyéni és Páros Műkorcsolya, és a 2024-as ISU Kommunikáció
figyelembevételével)
A legmagasabb adható szint a forgásoknál és a lépéseknél Level 3.
1. Rövidprogram időtartam maximum 2’20 perc +/- 10 sec
Fiúk
a, Szimpla vagy dupla Axel – Paulsen
b, Dupla vagy tripla ugrás közvetlenül lépésekből, nem lehet azonos az a.) pontban teljesített ugrással,
c, Egy ugráskombináció kettő dupla ugrásból vagy egy dupla és egy tripla ugrásból. Egyik ugrás sem
lehet azonos az a.) vagy b.) pontban teljesített ugrással,
d, Mérleg-, ülő-, vagy állóforgás lábváltással (minimum 5 fordulattal mindkét lábon). Beugrás
bemenettel kezdett forgás nem engedélyezett
e, Forgáskombináció csak egy lábváltással és legalább egy pozícióváltással (minimum 5-5 fordulat
mindkét lábon). Beugrás bemenettel kezdett forgás engedélyezett
f, 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)
Lányok
a, Szimpla vagy dupla Axel – Paulsen
b, Dupla vagy tripla ugrás közvetlenül lépésekből, nem lehet azonos az a.) pontban teljesített ugrással
c, Egy ugráskombináció kettő dupla ugrásból vagy egy dupla és egy tripla ugrásból. Egyik ugrás sem lehet azonos
az a.) vagy b.) pontban teljesített ugrással,
d, Hátra vagy oldalhajlós forgás vagy forgás egy alap pozícíóban lábváltás nélkül. (Minimum 6
fordulattal),
e, Forgáskombináció egy lábváltással és legalább egy pozícióváltással (minimum 5-5 fordulat mindkét lábon).
Beugrás bemenettel kezdett forgás engedélyezett.
f, 1 lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)
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2.Szabadkorcsolyázás
időtartam

fiúk: 3’30 perc +/- 10 mp
lányok: 3 perc +/- 10 mp

a,

b,

c,

Maximum 6 ugrás elem a lányoknak és maximum 7 ugrás elem a fiúknak, amelyből az egyik
ugrás Axel – Paulsen.
Maximum 2 ugráskombináció vagy - sorozat lehet. Az ugráskombináció maximum 2 ugrást
tartalmazhat. Az ugrás sorozat bármennyi ugrást tartalmazhat, de csak a két legnehezebb ugrás
értéke számít.
Összesen kettő (2) fajta három-, vagy több fordulatos ugrás ismételhető meg, a megismételt
ugrásnak kombinációban vagy sorozatban kell lennie.
Bármelyik szimpla, vagy dupla (ideértve a dupla Axelt is), vagy tripla ugrás összesen maximum
kétszer mutatható be.
Maximum kettő (2) különböző típusú (rövidítésű) forgás:
- egy forgáskombináció l á b v á l t á s s a l (minimum 8 fordulat), beugrós kezdés nem
engedélyezett, - egy beugrós f o r g á s ( 1 a l a p p o z í c i ó s f o r g á s l á b v á l t á s n é l k ü l , m i n i m u m
6 fordulattal)
vagy e g y beugrással kezdett forgás (1 alappozíciós forgás lábváltással, minimum 8 fordulattal
összesen)
Maximum egy (1) lépéssor (jégfelület teljes lefedésével)

Pontozott Program Komponensek
• Skating Skills
• Transitions
• Performance
• Interpretation
8.)
Nevezési határidő: 2016. December 18. Kérjük a nevezéseket a MOKSZ irodájába eljuttatni
a sporttörvényben előírt igazolásokkal együtt.
9.)
Nevezési díj: 10.000 Ft, melynek fizetési határideje 2016. december 18. A nevezési díjat
befizetni átutalással a MOKSZ bankszámlaszámára: 10300002-50100124-49020011 vagy készpénzben
a MOKSZ Pénztárában, nyitvatartási időben lehet. A nevezési határidő után beérkezett nevezések
esetében emelt nevezési díj kerül kiszámlázásra, melynek összege 12 000 Ft.

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
2016. augusztus 1.
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