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TESZTVERSENY KIÍRÁS 

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

MOKSZ Versenyigazgató Competitors’ 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 bodacs49@gmail.com   

2. A verseny helyszíne: Gyakorló Jégcsarnok - Budapest 
A jégpálya szabványos 30x60 méteres mobil pályavédelmi rendszerrel ellátva. A pálya hossza 111.12 
m, az ISU szabálynak megfelelő 8 m-es kanyarral. A versenyre hét egyenlő hosszúságú pálya lesz 
kijelölve 70 cm-es eltolásokkal, a célvonal minden távon egységesen, ugyanazon a helyen lesz. 

3. A verseny időpontja: 2020. október 10-11. 

4. Sportszakma:  

- kategóriák 

Senior + Jun A + Jun B 
        + Junior C 

 
2007.06.30. 

 
előtt született versenyzők 

Junior D* 2007.07.01. - 2009.06.30. között születettek 

Junior E* 2009.07.01. - 2011.06.30. között születettek 

Junior F* 2011.07.01. - 2013.06.30. között születettek 

 

*A Junior D-E-F korcsoportos versenyzők az 500m-es egyéni rekordok alapján, nevezési létszámtól 

függően 2 v. 3 divízióba lesznek berangsorolva kortól, nemtől függetlenül és az így kialakított 

divíziókban fognak versenyezni. A divíziók összetételének meghatározása a nevezések leadása után 

történik. 

 

- versenytávok 
EGYÉNI (all final system):  

Senior + Jun.A+B 
    +Junior C 

 
222 m 

 
500 m 

 
1000 m 

Junior D 333 m 500 m XXX 
Junior E 333 m 500 m XXX 
Junior F 333 m 500 m XXX 

  

5. Tervezett program / időrend: a nevezések függvényében változhat 

nap esemény időpont 

2020. október 10. szombat) technikai értekezlet a pályán 07:30 

 bemelegítés (D-E-F) 08:00 – 08:45 

 verseny (D-E-F) 09:00 – 13:30 

 bemelegítés (S-A-B-C) 14:00 – 14:30   

 verseny (S-A-B-C) 14:45 – 19:00 

2020. október 11. vasárnap bemelegítés (S-A-B-C) 08:00 – 08:45 

 verseny (S-A-B-C) 09:00 – 13:00 

6. Versenyszabályok:  

- A Junior D-E-F korcsoportokban 500m-es egyéni rekordok alapján divíziókra bontva ALL FINAL 
rendszerben bonyolódik a verseny 
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- A Senior – A-B-C korcsoportokban az első táv ( 222 m) állórajtból, párokban fél körös eltolással 
történik. 

- Az 500m és az 1000m   ALL FINAL rendszerben kerül lebonyolításra 

7. Nevezés: 

- a Final Entry-t meg kell küldeni a Szervező Bizottságnak és elektronikus formában a 
www.shorttracklive.info weblapon lehet nevezni 2020. október 06-ig,  

- nevezési díj nincs 

- a rajtszám és a transzponder kiadásához szükséges depozit összege 15.000 Ft/csapat 

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

- lekerekített penge 
- bukósisak 
- vágásbiztos kesztyű 
- külön nyakvédő (minden esetben kötelező) 

9. Egyéb rendelkezések:  

- a versenyre történő jelentkezéssel versenyzők tudomásul veszik, hogy szervező a mindenkori 
egészségügyi előírásoknak és kormányzati rendeleteknek megfelelően bonyolíthatja le a versenyt, 
egyoldalúan jogosult akként dönteni, hogy a jelen versenyt nem rendezi meg vagy limitálja a 
résztvevő versenyzők létszámát és zárt kapussá teszik a versenyt, amennyiben a pandémiás helyzet 
miatt, illetőleg közegészségügyi szempontok figyelembevételével a sportrendezvény megtartása nem 
biztonságos, vagy kizárólag a fenti korlátozásokkal tartható meg, 

- amennyiben a sportrendezvény a jelen pontban meghatározott közegészségügyi okokból, illetőleg 
jogszabályi tilalomból fakadóan nem kerül megtartásra, úgy szervező nem vonható felelősségre a 
sportrendezvény elmaradásából fakadó károkért, MOKSZ-szal szemben semmilyen igény nem 
támaszható, szervező a sportrendezvény jelen pont szerinti elmaradása esetén nem köteles a 
sportrendezvény megtartására új időpontot kijelölni, 

- 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 versenyen a szervező egészségügyi ellátást (esetkocsi) biztosít 
 
Budapest, 2020. október 02. 

 
 
 
 Kósa Lajos Váradi Orsolya 
 MOKSZ Elnök MOKSZ Ügyvezető Igazgató 


