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VERSENYKIÍRÁS 

1. A verseny szervezője: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) 

A MOKSZ fenntartja a jogot a helyszín, az időpont és a program megváltoztatására.  

MOKSZ Versenyigazgató Competitor’s Steward 

VÁRADI Orsolya BODA Csaba 

H-1143 Budapest, Stefánia út 2. H-1143 Budapest, Stefánia út 2. 
Tel: +36 1 252 2369 +36 70 682 0930 

Fax: +36 1 251 2279 +36 20 932 6400 
E-mail: info@hunskate.hu bodacs@freemail.hu  

2. A verseny célja: a 2019. évi egyéni és váltó országos bajnoki címek eldöntése 

3. A verseny helyszíne: Budapest, Gyakorló Jégcsarnok 
A jégpálya 30x60 méteres, mobil pályavédelmi rendszerrel ellátva. 

4. A verseny időpontja: 2019. szeptember 28-29. 

5. Versenyszabályok:  

A Bajnokságra nevezett versenyzők először futnak egy 7 körös egyenkénti indításos tesztet, 
amelynek sorsolása az elmúlt, értékelhető szezon 1000 m-es ranglistája alapján történik. Ennek 
eredményeként az első 16 helyezett indulhat a Magyar Bajnokság kiemelt csoportjában. A többi 
versenyző is versenyezhet, de nem a kiemeltekkel. A verseny további lebonyolítása ALL FINAL 
rendszerű. Az első táv sorsolása a teszten elért eredmények alapján történik. A további 
lebonyolítás a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) 2018. évi Szabálykönyve szerint lesz.  
A váltóversenyekben vegyes váltók indíthatók, amelyeket az Edzőbizottság és az olimpiai keret 
szakmai vezetése állít össze az egyéni versenyre nevezőkből.  

6. A verseny résztvevői: 

- a versenyen csak magyar állampolgárok, illetve ISU Clearance Certificate dokumentummal 
rendelkező nem magyar állampolgárok indulhatnak 

- valamennyi tagszervezet felnőtt, junior A, junior B és junior C korcsoportú versenyzője, akiket a 

short track edzőbizottság és az olimpiai keret szakmai vezetése engedélyezett. Az engedélyek 
megadása 2019.09.23-án történik, amiről az egyesületek azonnal tájékoztatást kapnak. 

- érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkezők (a versenyengedély és a 
sportorvosi igazolás legkésőbb a technikai értekezlet végéig ellenőrzésre kerül a Versenyiroda 
által) 

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

7. Nevezés: 

- online elektronikus formában, a www.shorttracklive.info weboldalon keresztül történik – az 
online nevezés végrehajtásához szükséges információkat BODA Csaba szolgáltatja 

- végleges nevezési határidő: 2019.09.22. 
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- a nevezési díj összege banki utalás esetén 6.000 Ft/fő, készpénzes fizetés esetén 8.000 Ft/fő 

készpénzben a MOKSZ Pénztárának megfelelő nyitvatartási időben, legkésőbb a versenyt 
megelőző napon) 

banki adatok:  MOKSZ 
 MKB Bank Zrt. 
 10300002-50100124-49020011 

- nevezési díj befizetésének határideje: 2019. szeptember 27., készpénzes fizetés esetén legkésőbb a 
Technikai Értekezlet megkezdéséig 

- a rajtszám és a transzponder kiadásához szükséges depozit összege 15.000 Ft/csapat 
- nevezés lemondását MOKSZ kizárólag sérülés vagy betegség esetén fogadja el, orvosi igazolással 

alátámasztva, mely esetben a már befizetett nevezési díj visszafizetésre kerül 

- nevezési szintek az előző szezonban elért 500m eredmények alapján: 
Nők  50 mp 

Férfiak 48 mp 

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

9. Felszerelés: a felszerelések az ISU szabálykönyv 291. § 1. pontjának megfelelően; a pályára lépés 
előtt a Heat Box-ban ellenőrzésre kerülnek. Kötelező felszerelés:  

- vágásbiztos ruha 
- speciális rövidpályás gyorskorcsolya lekerekített pengével 
- fejvédő 

- vágásbiztos kesztyű 
- külön nyakvédő (minden esetben kötelező) 

- lábszárvédő 
- egységes egyesületi futóruha; eredményhirdetéskor kötelező az egyesületi melegítő viselése 

(válogatott futóruhában versenyzés nem engedélyezett) 

10. Helyezések eldöntése: az egyéni és váltó verseny csak akkor értékelhető, ha minimum 3 
versenyző / váltó szereplője van. 

A távok és az egyéni összetett versenyek első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az 
összetett első helyezettek pedig elnyerik a  
 

„MAGYARORSZÁG 2019. ÉVI FELNŐTT RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ 
BAJNOKA” 

címet. 
 

A helyezési sorrendek eldöntése az egyéni távok döntőiben szerzett döntőpontok összesítése 
alapján történik. (34 – 21 – 13 - 8 – 5 – 3 – 2 -1). Az első táv (777 m) első 8 helyezettje a 

helyezésének megfelelő döntőpontok felét kapja. (17 - 10,5 - 6,5 – 4 - 2,5 - 1,5 – 1 - 0,5). 
A végeredmény számítás az ISU 2018. évi Szabálykönyv 295.§ 5. pontja alapján történik. 
 

Tekintettel arra, hogy a váltó csapatok a szakmai vezetés által kerülnek összeállításra, nem pedig 

a klubok alapján, a váltóversenyek első három helyezett váltó csapat tagjai éremdíjazásban nem 
részesülnek. 
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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 megjelenhet 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 a hivatali szervek részére továbbíthatja, az adattovábbítás célja az elért eredmények 
igazolása, statisztikai adatszolgáltatás. MOKSZ adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

- a MOKSZ versenyeredmény igazolást – abban az esetben, ha az eredmény hitelesítésével a 

versenyző továbbtanulásra vonatkozóan többletponthoz jut – kizárólag Junior A és Felnőtt 
kategóriák versenyzői számára állít ki 

- a versenyen a szervező egészségügyi ellátást (esetkocsi) biztosít 

12. Sportszakma:  

- versenytávok 
EGYÉNI: nők 7 kör  1500m 500m 1000m  
 férfiak 7 kör  1500m 500m 1000m  
 
VÁLTÓ: mix gender váltó 2000m 
 nők  3000m 
 férfiak  5000m 

- a váltó csapatokat az Edzőbizottság és az olimpiai keret szakmai vezetése állítja össze 

- a versenybírókat a Bíróbizottság jelöli ki 

13. Tervezett program / időrend: a nevezések függvényében változhat 

nap esemény időpont 

2019. szeptember 28. szombat technikai értekezlet 09:45 

bemelegítés (nők) 10:00 – 10:15 

verseny (nők) 10:25 – 11:05 

bemelegítés (férfiak) 11:05 – 11:20  

verseny 11:30 – 16:30 

2019. szeptember 29. vasárnap bemelegítés (nők) 10:00 – 10:10 

bemelegítés (férfiak) 10:10 – 10:20  

verseny 10:35 – 15:00 

eredményhirdetés 15:15 

 

Budapest, 2019.08.26. 
 
 Kósa Lajos Váradi Orsolya 

 MOKSZ Elnök MOKSZ Ügyvezető Igazgató 


