
 

MAGYAR ISKOLÁK ÉS DIÁKOK 2012/2013. TANÉVI 
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 
 

2013. február 8 – 10. Jászberény 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a 2012/2013-as tanévben meghirdeti a rövid-
pályás gyorskorcsolyázó MAGYAR ISKOLÁK ÉS DIÁKOK BAJNOKSÁGA versenyeit. 
 
1. A versenyek célja: 

• A MAGYAR ISKOLÁK  ÉS DIÁKOK BAJNOKSÁGA versenyek keretein belül lehetőséget 
adni a tanulóknak a rendszeres téli sportolásra, korcsolyázó tudásuk folyamatos el-
lenőrzésére. 

• A rövidpályás gyorskorcsolyázás meghonosítása, elősegíteni a tehetségek felszínre 
kerülését. 

• Biztosítani a MAGYAR ISKOLÁK  ÉS DIÁKOK BAJNOKSÁGA bajnoki címeinek eldönté-
sét. 

• AZ iskolák közötti pontverseny keretén belül lehetőséget adni a "Legeredménye-
sebb Megye" és a „Legeredményesebb Iskola” cím elnyerésére. 
 

2. A versenyek rendezői: 
 

• Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
• Jászberény Város Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága 
• Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
• SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Kollégiuma 
• A Jászberényi SE Korcsolyázó Szakosztálya 

 
3. A verseny helye és ideje: 
 

• 2013. február 8 – 10. Jászberény, Műjégpálya 
SZIE ABPK Jászberény Rákóczi út 53. 

4. A versenyek résztvevői: 

A versenyeken részt vehetnek az alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények nappa-
li tagozatos rendes tanulói, akik beneveznek és a korcsoportok előírásainak megfelelnek. 

A versenyeken a tanulók DSE-jüket, ISK-jukat, DSK-jukat illetve nevelési-oktatási intézmé-
nyüket képviselik, amelynek beiratkozott, nappali tagozatos, rendes tanulói. 

A versenysportban igazolt, egyesületi tagsági könyvvel rendelkező tanulók is részvételre 
jogosultak. 

Mindenkor az egyéni versenyek eredményei alapján továbbjutó tanulók alkotják 
az intézményi, városi, körzeti, illetve megyei szintű váltó csapatokat. 
 

 Az országos döntőn a megyék és Budapest nemenként és korcsoportonként 2-2 
főt indíthatnak az egyéni számokban. 



 
A közigazgatási területükön működő műjégpályákat felügyelő önkormányzatok, 
azaz a "műjégpályás" városok, iskolák megyénként plusz 1-1 önálló csapatot is ne-
vezhetnek, a fenti feltételekkel. 
  

Az egyéni versenyeken lehetőség van az egy korosztállyal feljebb történő nevezés-
re. 
A váltó csapatversenyben nemenként és korcsoportonként [1. kategória (I. + II.) a 
2. kategória (III. + IV.), valamint a 3. kategória (V. + VI.)] egy-egy 4 fős váltó indítha-
tó az egyéni versenyzők részvételével (csak akik az egyéni versenyben is szerepel-
tek). 
 
5. Korcsoportok: 
 

1.kcs. 2004, vagy később születettek, 6- 8 évesek 
2.kcs. 2002 – 2003-ban születtek,  9-10 évesek 
3.kcs. 2000 – 2001-ben születtek, 11-12 évesek 
4.kcs. 1998 – 1999-ben születtek, 13-14 évesek 
5.kcs. 1996 – 1997-ben születtek, 15-16 évesek 
6.kcs. 1994 – 1995-ben születtek, 17-18 évesek 

 
6. Igazolás: 
 
A szabályosan kitöltött és érvényes Diákigazolvánnyal, valamint TAJ-kártyával. 
Ha a tanuló személyi igazolvánnyal rendelkezik, az igazoláshoz elfogadható a 
személyi igazolvány és a sportorvosi (iskolaorvos) igazolás. 
A sportorvosi (iskolaorvosi) igazolás 6 hónapnál régebbi nem lehet. A sportorvosi 
igazolást érkezéskor az Igazoló Bizottságnál kell bemutatni. 
Aki az igazolási feltételeknek nem felel meg, az a versenyeken nem indulhat. 
 

7. Versenyszámok: 
 
KORCSOPORTOK és VERSENYSZÁMOK: 
 
1. korcsoport   2004, vagy később születettek, 

 
6- 8 évesek 

 leány és fiú 222m 333m 
2. korcsoport  2002 – 2003-ban születtek,  

 
9-10 évesek 

 leány és fiú 222m 444m 
VÁLTÓ A két kategória közösen (1-2. kcs.) 777m/7kör 

3. korcsoport  2000 – 2001-ben születtek, 
 

11-12 évesek 

 leány és fiú 333m 444m 
4. korcsoport  1998 – 1999-ben születtek, 

 
13-14 évesek 

 
leány és fiú 333m 500m 

VÁLTÓ A két kategória közösen (3-4. kcs.) 1222m/11kör 
5. korcsoport  1996 – 1997-ben születtek,  15-16 évesek 

 leány és fiú 444m 500m 
6. korcsoport  1994 – 1995-ben születtek,  17-18 évesek 

 
leány és fiú 500m 777m 

VÁLTÓ A két kategória közösen (5-6. kcs.) 1667m/15kör 
 



 
8. A versenyek lebonyolítása: 
 

a. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) szabványos pályája, amely a 60 x 
30 méteres mű-, vagy természetes jégpályán az alábbiak szerint jelölhető ki: 
A versenypálya hossza:  
1 kör 111,12 m 

b. A pálya kijelölése a rajt és célvonalak felfestésével (rajt, cél, 500 m rajthe-
lyek) és kisméretű, rugalmas, kanyaronként 7 db egyenlő távolságban elhe-
lyezett pályabójával történik.  

c. Pályavédelem: 
 a palánk mentén védőmatracok elhelyezése kötelező. 

d. A helyezések eldöntése: 
Az egyéni versenyszámokban:  
időfutamos selejtezőket kell tartani a legjobb 12 versenyző megállapításá-
hoz. A 2 elődöntő 1, 2, és 3. helyezettjeinek továbbjutásával kialakult döntő 
befutási sorrendje adja a távonkénti bajnoki rangsort. 
A váltó csapatversenyben:  
ugyancsak időfutam selejtezőket kell tartani a legjobb 8-ig. A 2 elődöntő 1. 
és 2. helyezett váltójának továbbjutása mellett kialakult döntő befutási sor-
rendje jelenti a bajnoki rangsort. Az 5-6. helyezést a döntőbe nem jutott csa-
patok elődöntőiben elért időeredményeinek rangsora adja. 
A megyék közötti (összesített) pontversenyben: 
A döntőkben elért helyezések alapján, 7-5-4-3-2-1 értékrendben elnyert he-
lyezési pontok összesítésével kialakult sorrend az elsődleges.  
Pontegyenlőség esetén az elődöntőkben szerzett teljesítménypontok (azo-
nos értékrendben) figyelembe vételével történik a sorrend megállapítása. 
Ha ez is egyenlő, holtverseny kerül kihirdetésre. 

e. Versenymagatartás: 
• A rajtelőkészítő versenybíró (segédstarter) hívására jelentkezni kell a 

jégre lépés előtt, aki ellenőrzi a felszereléseket. (Várakozási idő nincs.) 
• A rajthelyek számozása a rajtvonalon belülről kifelé történik.  
• Csak az előző futam befejezésével léphetnek jégre a soron következő 

futam résztvevői.  
• Az indító (starter) felszólítására haladéktalanul jelentkezni kell a rajtnál.  
• A hibás rajtot futamonként egyszer meg lehet ismételni, de az ezután 

hibázó kizárásra kerül.  
• Abban az esetben, ha a starter úgy ítéli meg, hogy az első kanyar kö-

zepét jelző bójáig akadályoztatás miatti bukás történt, újraindítást 
rendelhet el. A hibás rajtok elbírálásáért a starter egyszemélyben fele-
lős. 

• A váltó csapatok indítása csapatonként 1-1 versenyzővel egyszerre 
történik. 

• A váltás a versenyben futó csapattag elé - a futópályára belülről len-
dülettel – bekorcsolyázó csapattag megtolásával (legalább megérin-
tésével) történik az egyenesekben.  

• A váltás helye, a váltási sorrend és gyakorisága szabadon választható, 
de legalább egyszer mind a négy versenyzőnek szerepelnie kell az 
adott futamban (beváltva). 

• Az esetleg eleső csapattagot a váltó bármely tagja a pálya bármely 
pontján, egérintéssel leválthatja. 



 
• A leváltott, kiálló csapattag köteles a váltás utáni egyenes vonalú ki-

csúszás után a pálya középső része felé korcsolyázni úgy, hogy a többi 
versenyzőt ne akadályozza. A pihenő csapattagok kizárólag a pálya 
középső részén korcsolyázhatnak. 

• A körhátrányba kerülő váltó köteles - kellő körültekintéssel - az őt előző 
váltót belülről elengedni. A kétszer lekörözött versenyzőnek, illetve vál-
tónak – ha, a vezető versenybíró (döntnök) felszólítja - ki kell állnia a 
versenyből. 

• Az utolsó két körben váltani már csak a csapattárs bukása esetén le-
het. 

f. Sportfelszerelés: 
A versenyen kizárólag hoki, vagy műkorcsolyával lehet rajthoz állni. Speciális 
gyorskorcsolyák használata nem megengedett.  
A palánkkal körülvett jégpályákon bukósisak és kesztyű használata kötelező. 
Az egyéni versenyzőknek rajtszám, a csapattagoknak azonos színű sportmez 
viselése kötelező. A rajtszám - jól leolvashatóan feltűzve - háton is elhelyezhe-
tő. 

g. Versenybíróság: 
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Rövidpályás Gyorskorcsolya 
Szakbizottságának közreműködésével kerül összeállításra. 
 

9. Nevezés: 
 

Az országos döntőre az előzetes nevezéseket (részvételi szándékot) 2013. január 
20-ig kérjük megküldeni a verseny Szervező Bizottságának: 
 
MOKSZ Gyorskorcsolyázó 
Szakág Igazgatósága A Verseny titkárság 
VÁRADI Orsolya BODA Csaba 
1143 Budapest, Stefánia út 2. 
H-1143 BUDAPEST, STEFÁNIA ÚT 2.  
Tel.  +36 1 252 2369  +36 20 9326400  
Fax: +36 1 251 2279 +36 27 548300 
E-mail: o.varadi@hunskate.hu bodacs@freemail.hu  
 
A név szerinti nevezés határideje csoportos nevezési lapon: 2013. február 02. 
Az egyéni nevezési lapok a helyszínen leadandók a mellékelt Nevezési Lap mintája 
szerint. 
 
10. Díjazás: 
 

I-III. helyezettek érem, 
IV-VI. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. 
Az első helyezett váltó csapatok és egyéni versenyzők elnyerik a Magyar Köztársa-
ság 

MAGYAR ISKOLÁK ÉS DIÁKOK 2012/2013. tanévi BAJNOKA 
 címet. 
Az Iskolák összesített pontversenyének győztesen elnyeri a  
 

2012/2013. tanév LEGEREDMÉNYESEBB ISKOLÁJA 
címet, 
 

mailto:o.varadi@hunskate.hu
mailto:bodacs@freemail.hu


 
míg a megyék összesített pontversenyének (korcsoportonként a két legjobb ered-
ményt figyelembe véve, holtverseny esetén a több jobb helyezés dönt) győztesen 
elnyeri a 
 

2012/2013. tanév LEGEREDMÉNYESEBB MEGYE címet és a 
NOVÁK PÉTER Vándorserleg -et. 

 
11. Költségek: 
 

Nevezési díj nincs. 
 

A verseny rendezési költségeit a MOKSZ és a Rendező fedezi. 
A megyei (budapesti) csapatok tartózkodási és étkezési költségét 2013. február 08-
10. között (2 éjszaka) a résztvevők maguk fedezik. 
A szállással és étkezéssel kapcsolatos igényeket az előzetes nevezéssel egy időben 
meg kell adni a lenti címre, másolatot küldve a rendezők számára. 
 
SZIE ABPK Kollégiuma 
Jászberény Rákóczi út 55. 
PALOTAI CSILLA 
+36 309 789 790 
bingo1@pr.hu 
 
12. Egyéb rendelkezések: 
 
A részletes lebonyolítási forgatókönyvet a Szervező Bizottság állítja össze és a 
MOKSZ Gyorskorcsolyázó Igazgatója hagyja jóvá. 
Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás külön nem rendelkezik, a 
MOKSZ és az ISU érvényben lévő versenyszabályzata szerint kell eljárni. 
Szóbeli észrevételekkel rögtön a futam után a döntnökhöz kell fordulni azonnali el-
bírálás céljából. 
A nemzetközi és magyar versenyszabályzat értelmében a döntőbíró és a starter 
döntése nem képezheti óvás tárgyát. 
A döntnök kizárólag a kinevezett csapatvezetők észrevételeit, óvását fogadhatja 
el hivatalosnak. 
Óvási díj: 3.000 Ft. 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az előforduló balesetekért a 
rendezőség nem vállal felelősséget. 
 
Budapest, 2012. december 27. 

 
 Kósa Lajos Sallak György 
 MOKSZ Elnöke MOKSZ Főtitkára 



 
 

MAGYAR ISKOLÁK ÉS DIÁKOK 2012/2013. TANÉVI 
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 

2013. február 8 – 10. Jászberény 
 

Egyéni Nevezési Lap 
  

VERSENYZŐ neve: ______________________________________________ 

 
Szül.év.hónap: ______________________________________________ 

 

    Korcsoport: 1 2 3 4 5 6 Neme: F L 
 
Megye:  ______________________________________________ 

 
Helység: (város, Bp.ker.): ______________________________________________ 

 
Iskola neve: ______________________________________________ 

 
Iskola címe: ______________________________________________ 

 
Kelt: ______________________________________________ 
 

 __________________________   __________________________ 
 Testnevelő tanár PH Igazgató 

 

 Sportorvosi igazolás 
 
 ALKALMAS 
 (6 hónapnál nem régebbi) 
 

Kelt: __________________________ 
 

  
Sportorvos neve, pecsét száma: PH Aláírás 


