VERSENYKIÍRÁS
MŰKORCSOLYA ÉS JÉGTÁNC UTÁNPÓTLÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
SZINKRONKORCSOLYA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
1. A verseny szervezője: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ)
A MOKSZ fenntartja a jogot a helyszín, az időpont és a program megváltoztatására.
MOKSZ Szervezési Igazgató

MOKSZ Pontozásos Ágazati Igazgató

Váradi Orsolya

dr. Vardanjan Gurgen

H-1143 Budapest, Stefánia út 2.

H-1143 Budapest, Stefánia út 2.

Tel: +36 1 252 2369
Fax: +36 1 251 2279
E-mail: info@hunskate.hu

fsadmin@hunskate.hu

2. A verseny célja: a 2019. évi országos bajnoki címek eldöntése
3. A verseny helyszíne: Budapest, Vasas Jégcentrum
4. A verseny időpontja: 2019. február 1-3.
5. Versenyszabályok: A verseny az ISU Szabályai (2018. évi Általános és Technikai Szabályok és a
jelenleg érvényben lévő kommunikációk) alapján kerül megrendezésre.
6. A verseny résztvevői:
-

a versenyen csak magyar állampolgárok, illetve ISU Clearance Certificate dokumentummal,
vagy a jelenlegi ISU Tagszövetség által kiadott Release-szel rendelkező nem magyar
állampolgárok indulhatnak

-

érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezők

-

a részvétel feltétele a nevezés időben történő leadása és a nevezési díj befizetése a megadott
határidőig

7. Nevezés:
-

a nevezéseket elektronikus formában, az fsadmin@hunskate.hu e-mail címre kell megküldeni

-

nevezési határidő: 2019. január 04.

-

a nevezési díj összege
FS esetén 10.000 Ft/fő, ill. 15.000 Ft/pár – határidő után beérkezett nevezés esetén 18.000 Ft
ID esetén 15.000 Ft/pár – határidő után beérkezett nevezés esetén 18.000 Ft
SYS esetén 50.000 Ft/csapat – határidő után beérkezett nevezés esetén 60.000 Ft
banki adatok átutaláshoz: MOKSZ
MKB Bank Zrt.
10300002-50100124-49020011
készpénzes befizetés: MOKSZ Pénztár nyitvatartásának megfelelően

-

nevezési díj befizetésének határideje: 2019. január 25.

-

a fizetési határidőt követő lemondást a MOKSZ kizárólag sérülés vagy betegség esetén fogad
el, orvosi igazolással alátámasztva; egyéb esetben a nevezési díj nem kerül visszafizetésre

8. Egyéb költségek: a szállás és étkezési költségeket minden résztvevő egyénileg szervezi és viseli.

9. Felszerelés:
-

eredményhirdetéskor kötelező a kűrruha vagy az egyesületi melegítő viselése

10. Díjazás: az országos bajnokság győztesei az országos bajnoki címet elnyerik és a dobogós
helyezettekkel egyetemben éremdíjazásban részesülnek.
11. Egyéb rendelkezések:
-

a versenyen mindenki saját felelősségére és biztosítására vesz részt, az esetleges balesetekért,
sérülésekért a verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal

-

a nevezéssel együtt versenyző tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és
hangfelvétel készüljön, az elkészített felvételt a MOKSZ felhasználja, amely megjelenjen a
versenyről szóló, média számára készített anyagokban,

-

a nevezéssel együtt versenyző kifejezetten hozzájárul a nevezéshez szükséges személyes
adatainak MOKSZ által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja a versenyrendszerben
történő regisztráció, a versenyen elért eredmények adminisztrálása. A nevezéssel megadott
adatokat a MOKSZ kezeli a hatályos jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelkezéseivel
összhangban, az adatokat az ISU, a MOB és az EMMI részére továbbíthatja, az adattovábbítás
célja információszolgáltatás, statisztikai adatgyűjtés. A MOKSZ adatfeldolgozót nem vesz
igénybe.

-

a MOKSZ versenyeredmény igazolást – abban az esetben, ha az eredmény hitelesítésével a
versenyző felsőoktatási továbbtanulásra vonatkozóan többletponthoz jut – kizárólag Felnőtt és
Junior kategóriák versenyzői számára állít ki

-

a versenyen egészségügyi ellátást (gyalogőrség) biztosít a MOKSZ

12. Sportszakma:
-

kategóriák:
o

FS női és férfi: Junior, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice, Cubs,
Chicks

o

ID: Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice

o

SYS: Senior, Junior, Advanced Novice, Basic Novice, Pre-Juvenile, Juvenile, Novice,
Mixed Age, Adult

-

versenyszabályok: a PÁ sportigazgató az idei szezon esetén eltekint a kihirdetett versenyeken
való indulási feltételektől az FS-ID UOB és a SYS OB tekintetében.

-

a technikai panelt és a bírókat a Bíróbizottság jelöli ki

-

rövid program előtt elektronikus sorsolás, rövid program után kézi sorsolás

-

zene leadása CD-n vagy pendrive-on, az esetleges elektronikus feltöltési lehetőségről később
adunk tájékoztatást

-

PPC kitöltése és leadása kötelező

13. Előzetes időrend: a nevezési határidőt követően 1 héttel kerül publikálásra
Budapest, 2018. december 03.

Kósa Lajos

Schulek Csaba

MOKSZ Elnök

MOKSZ Ügyvezető Igazgató

