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Magyarország 2018. évi
SZINKRONKORCSOLYA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
kiírása
1.) A bajnokság célja
A bajnoki címek és helyezések korosztályonkénti eldöntése az egyes ISU és Rekreációs
kategóriákban. Rekreációs kategóriának számít a mixed age és az adult, ahol Rekreációs
Bajnoki cím kerül átadásra.
2.) A bajnokság időpontja és helyszíne:
A bajnokság időpontja: 2018. január 6-7.
A bajnokság helyszíne: Budapest, Gyakorló Jégcsarnok
A MOKSZ fenntartja magának a jogot a Bajnokság helyének és idejének megváltoztatására.
3.) A bajnokság résztvevői
Azok a csapatok, akiknek tagjai érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással
rendelkeznek és egyesületük határidőig a kiírásban előírtak szerint nevezi őket a
bajnokságra a korhatáruknak megfelelő kategóriában, valamint a nevezési díjat
befizették.
A verseny indulásához szükséges dokumentumokat az egyesületek kötelesek
benyújtani a nevezés leadásával egyidőben a MOKSZ felé. A leadási határidő után a
szakvezetés ellenőrzi az adatokat.
A Bajnokságon mindenki a saját felelősségére indul.
4.) A bajnoki címek és helyezések eldöntése
ISU kategóriákban az ISU szabályai (2016-os Szinkronkorcsolya ISU Szabályok és a jelenleg
érvényben lévő kommunikációk) alapján. NON ISU kategóriákban a „Technikai információk”
melléklet szerint történik.
5.) Technikai panel és bírók
A technikai panelt és a bírókat az ágazati bíróbizottság jelöli ki.
6.) Díjazás
A korosztályos kategóriák győztesei az országos bajnoki címet elnyerik és a dobogós
helyezettekkel egyetemben éremdíjazásban részesülnek.
7.) A bajnokság versenyigazgatója: Engi Klára, Pontozásos Ágazati Igazgató.
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8.) Korosztályok
ISU kategóriák: Senior, Junior, Advanced Novice, Basic Novice,
Non-ISU kategóriák: Mini, Juvenile, Novice, Mixed Age, Adult.

9.) Nevezés
Nevezni kizárólag a kiíráshoz tartozó formanyomtatvány beküldésével lehetséges.
Nevezési határidő: 2017. december 11. 12:00 óra
Kérjük a nevezési lapokat az alábbi email címre elektronikusan megküldeni a
sporttörvényben előírt igazolásokkal együtt: krisztina.seres@hunskate.hu
Nevezési díj
A nevezési díj összege 50.000,- Ft csapatonként, melynek fizetési határideje:
2017. december 18.
A nevezési díjat befizetni átutalással a MOKSZ bankszámlaszámára: 10300002-5010012449020011 vagy készpénzben a MOKSZ Pénztárában, nyitvatartási időben lehet. A versennyel
kapcsolatos kiadások (utazás, szállás, étkezés) a résztvevő egyesületeket terheli.
10.) Az Országos Bajnokság időbeosztása
A végleges időbeosztásról a nevezések beérkezése után értesítjük a csapatokat.
11.) Versenyeredmény igazolás
A Szövetség versenyeredmény igazolást, abban az esetben, ha eredmény hitelesítésével a
versenyző valamilyen előnyhöz jut (például többletpontszám a továbbtanuláshoz, ösztöndíj)
csak felnőtt kategóriában és az eggyel alatta lévő utánpótlás, azaz ISU junior kategóriában adhat ki.

2

MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG
H-1143 Budapest Stefánia út 2
Tel:(36)-1-252 2369 Fax: (36)-1-251 2279
E-mail: info@hunskate.hu

12.) Kiegészítő információ:
Kvalifikációs feltételek a Junior illetve Senior világeseményekre:
-

Az Országos Szinkronkorcsolya Bajnokságon elért első helyezés
Minimum technikai pont elérése, az alábbiak szerint
2017-18-as szezonban a minimum technikai pontok:
o JUNIOR
 Rövid: 15 felett
 Kűr: 23 felett
 PC átlagban 3.5 felett
o SENIOR
 Rövid: 17 felett
 Kűr: 33 felett
 PC átlagban 5.5 felett

Mellékletek:
- 1.számú melléklet – Technikai szabályok 2017-18
- 2.számú melléklet – Nevezési Lap
- 3.számú melléklet – Csapatnévsor
- 4.számú melléklet – PPC

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Budapest, 2017.11.29.
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