VERSENYKIÍRÁS
I.

A „Napfény” Szeged Kupa célja
A verseny célja a jégtánc és műkorcsolya utánpótlás versenyzők, valamint a rekreációs céllal
műkorcsolyát kedvelők szintfelmérése, a magyarországi versenyzési lehetőségek bővítése, a
műkorcsolya és jégtánc szakágak népszerűsítése.

II. A „Napfény” Szeged Kupa rendezője, időpontja és helyszíne
A verseny rendezője: ICE-TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület, Szeged
A verseny időpontja: 2016. január 30. (szombat) 9:00-20:00
A verseny helyszíne: Szeged, Műjégpálya
Pálya-információk: www.szegedsport.hu
H-6729 Szeged, Szabadkai út
Jégpálya elérhetősége: központi szám +36 62 553-080
Jégfelület mérete: 30×60 m

III. A verseny résztvevői és szabályai
1. Azok magyar és külföldi állampolgárságú versenyzők, akik érvényes sportorvosi igazolással
rendelkeznek. Egyesületük a korhatáruknak megfelelő kategóriába benevezi (nevezési
listával), valamint a versenyzők határidőig a nevezési díjat megfizetik.
2. A versenyen a versenyzők saját felelősségre indulnak, esetleges balesetért a Szervező
felelősséget nem vállal, kártérítést nem fizet.
3. A versenyen felmerülő vitás kérdésekben az ISU Regulations 2006 az egyedüli irányadó.

IV. Nevezési határidő
A nevezést legkésőbb 2016. január 20-ig kérjük az info@ice-team.hu e-mail címre, vagy
postai úton eljuttatni.
Késve érkezett nevezéseket külön elbírálás esetén tudjuk elfogadni!
A versenyzők regisztrálása a nevezés alapján időrendi sorrendben történik. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén a nevezést visszautasíthatja.
Az előírt igazolásokat a verseny napján, a helyszínen kell bemutatni.
Nevezési lap letölthető a www.ice-team.hu oldalról.
Elérhetőségek:
Postai cím:
ICE-TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület
H-6274 Szeged, Szatymazi u. 2/b
Tel.: +36 70 418-8366
E-mail: info@ice-team.hu

V. Nevezési díj
Versenyzőnként/páronként 14 000 Ft (45 €), amely összeg előre utalással teljesítendő.
A nevezési díj összegét az ICE-TEAM Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület számlaszámára
kérjük utalni 2016. január 20-ig (nevezési határidőig).
A határidő után érkezett nevezések esetében versenyzőnként/páronként 17 000 Ft (55 €),
Számlaszám: K&H Bank 10402805-50515649-49481003
A megjegyzés rovatba írják a következő szöveget: Napfény Szeged Kupa 2016, versenyző(k) neve.
Visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, de a verseny elmaradása
esetén a díjakat visszatérítjük.

VI. Eredményszámítás
Eredményszámítás minden kategóriában az új ISU pontozási rendszer szerint

VII. Technikai panel és bírók
A technikai panelt és a bírókat a MOKSZ Ágazati Bíróbizottság műkorcsolya vezetője jelöli ki és
a verseny előtt közzéteszi.

VIII. Díjazás
A „Napfény” Szeged Kupa minden külön kategória I-III. helyezett éremdíjazásban,
a Rekreációs Vidék Bajnokság és a Nyílt Vidékbajnokság minden kategória I-III. helyezett
éremdíjazásban,
a Kupa összes résztvevője oklevél díjazásban részesül.

IX. Zene
Minden versenyzőnek megfelelő minőségű CD formátumú lemezen kell a zenéit leadni
közvetlenül az érkezés után a jégpályán a versenyirodában.
A CD-k felirata tartalmazza a versenyző nevét, korcsoportját, egyesületének nevét!

X. A szervezők fenntartják a létszám korlátozás jogát.

XI. VERSENYKATEGÓRIÁK

1. REKREÁCIÓ
NON-ISU REKREÁCIÓS KATEGÓRIÁK
A
B
C
D

korosztály: (2005. július 1. után születtek és fiatalabbak) – csak Bronz szint (10 év alatti)
korosztály: (2003. július 1. után születtek ) – Bronz és Ezüst szint (12 év alatti)
korosztály: (2000. július 1. után születtek ) – Bronz, Ezüst és Arany szint (15 év alatti)
korosztály: (1997. július 1. után születtek ) – Bronz, Ezüst és Arany szint (18 év alatti)

ISU ADULT KATEGÓRIÁK
A korosztály: (1987. július 1. után születtek ) – Bronz, Ezüst és Arany Szint (28 év alatti)
B korosztály: (1977. július 1. után születtek ) – Bronz, Ezüst és Arany Szint (38 év alatti)
C korosztály: (1967. július 1. után születtek ) – Bronz, Ezüst Szint (48 év alatti)
D korosztály: (1957. július 1. után születtek ) – Bronz, Ezüst Szint (58 év alatti)
E korosztály: (1957. július 1. előtt születtek ) – Bronz Szint (58 év felett)
Megjegyzés: A rekreációs kategóriákban a versenyzők magasabb korosztálynak megfelelő
kategóriákban is indulhatnak, visszafele ez a szabály nem érvényes.

Szabadkorcsolyázás előírásai:

Arany szint: (zene hossza: maximum 2 perc 40 mp)

 Maximum 6 ugrás elem, egy vagy kétfordulatos ugrások engedélyezettek (Dupla Flip,
Dupla Lutz és Dupla Axel, valamint bármely tripla ugrás nem engedélyezett)
 Három darab ugrás kombináció vagy sorozat lehet (egy kombináció tartalmazhat 3 ugrást
is, a sorozatnak bármennyi megengedett ugrása lehet), melyből csak a két legértékesebb
ugrást számítják
 Egy ugrás csak egyszer ismételhető kombinációban vagy sorozatban
(a sorozatban vagy kombinációban ugrott Thorén ugrás Rittberger-nek számít!)
 Három különböző forgás engedélyezett:
- egy forgáskombináció lábváltással minimum (4+4) fordulattal, vagy lábváltás nélkül
minimum 4 fordulattal
- egy beugrós forgás lábváltás nélkül a beugrás után minimum 4 fordulattal
- egypozíciós forgás lábváltás nélkül minimum 4 fordulattal, lábváltással 4+4 fordulattal
- egy pozíciót csak akkor számolnak, ha minimum 2 fordulatos egy pozícióban
 Maximum egy koreográfiai sorozat, mely teljesen befedi a jégfelületet és olyanfajta
mozgásokat tartalmaz, mint különböző típusú hármas lépések, arabesquek, mérlegek,
Ina Bauer vagy egyéb fordulatos mozgások. A koreográfiai sorozat rajzolata a jégen
bármilyen alakzatban lehetséges.

Szint: Maximum a 3-as Szint a legmagasabb elérhető Szint

Ezüst szint: (zene hossza: maximum 2 perc 10 mp)

 Maximum 5 ugrás elem, egyfordulatos ugrások és Axel ugrás engedélyezett, dupla és
tripla ugrások nem engedélyezettek!
 Három darab ugrás kombináció vagy sorozat lehet (egy kombináció tartalmazhat 3 ugrást
is, a sorozatnak bármennyi megengedett ugrása lehet), melyből csak a két legértékesebb
ugrást számítják
 Egy ugrás csak egyszer ismételhető kombinációban vagy sorozatban (a sorozatban vagy
kombinációban ugrott Thorén ugrás Rittberger-nek számít!)
 Három különböző forgás engedélyezett:
- egy forgáskombináció lábváltással minimum (3+3) fordulattal, vagy lábváltás nélkül
minimum 4 fordulattal
- egy beugrós forgás lábváltás nélkül a beugrás után minimum 3 fordulattal
- egypozíciós forgás lábváltás nélkül minimum 3 fordulattal, lábváltással 3+3 fordulattal
- egy pozíciót csak akkor számolnak, ha minimum 2 fordulatos egy pozícióban
 Maximum egy koreográfiai sorozat, mely legalább félig fedi be a jégfelületet és olyanfajta
mozgásokat tartalmaz, mint különböző típusú hármas lépések, arabesquek, mérlegek,
Ina Bauer vagy egyéb fordulatos mozgások. A koreográfiai sorozat rajzolata a jégen
bármilyen alakzatban lehetséges.

Szint: Maximum a 2-es Szint a legmagasabb elérhető Szint

Bronz szint: (zene hossza: maximum 2 perc 10 mp, (2016-17 szezontól max. 1 perc 50 mp)

 Maximum 4 ugrás elem, egyfordulatos ugrások engedélyezettek. Axel, dupla és tripla
ugrások nem engedélyezettek! Az az ugráselem, mely nem teljesíti az előírásokat (például
helytelen fordulatszámot tartalmazó ugrás, az ugráselemnek nem lesz értéke, például:
1Lz+1A*+Seq)
 Három darab ugrás kombináció vagy sorozat lehet (egy kombináció tartalmazhat 3 ugrást
is, a sorozatnak bármennyi megengedett ugrása lehet), melyből csak a két legértékesebb
ugrást számítják
 Egy ugrás csak egyszer ismételhető kombinációban vagy sorozatban (a sorozatban vagy
kombinációban ugrott Thorén ugrás Rittberger-nek számít!)
 Legalább két különböző forgás engedélyezett:
- egy forgáskombináció lábváltással minimum (3+3) fordulattal, vagy lábváltás nélkül
minimum4 fordulattal
- egypozíciós forgás lábváltás nélkül minimum 3 fordulattal, lábváltással 3+3 fordulattal
- egy pozíciót csak akkor számolnak, ha minimum 2 fordulatos egy pozícióban
- a beugrós forgás nem engedélyezett
 Maximum egy koreográfiai sorozat, mely legalább félig fedi be a jégfelületet és olyanfajta
mozgásokat tartalmaz, mint különböző típusú hármas lépések, arabesquek, mérlegek, Ina
Bauer vagy egyéb fordulatos mozgások. A koreográfiai sorozat rajzolata a jégen bármilyen
alakzatban lehetséges.

Szint: Maximum a 2-es Szint a legmagasabb elérhető Szint
A következő program komponenseket pontozzák
 Skating Skills
 Performance/Execution
 Interpretation
Minden kategóriában a szorzó: 1.6
A programok interpretatív jellegűek is lehetnek, előírt kötelező elemek nélkül. A versenyzőknek
segédeszközök használata is megengedett, amennyiben az nem zavarja a versenyző testi
épségét.
A zene szabadon választható, vokális zene is megengedett, de minden 5 másodperces
időtúllépés után 1 pont levonás jár.
Esés esetén -0,5 pont levonás jár.
Egyéb előírások: A versenyeken egy vagy két jelentkező esetén, egy szinten belül a
korosztályokat össze lehet vonni.
Egy verseny szezonban, aki ISU és Chicks, Cubs versenykategóriákban indul, nem
indulhat rekreációs és adult kategóriákban is.

MŰKORCSOLYA
Basic Novice A – Girls and Boys (Basic Novice fiatalabb korosztály, lányok és fiúk)
Kűr (Free skating)
Korosztályi előírások: a versenyzőnek (lányok, fiúk) 2015. július 1-ig be kell töltenie legalább a
tízedik (10) életévet, illetve nem töltheti be a tizenharmadik (13) életévet.
Az előírt követelmények megegyeznek a vonatkozó ISU 1947 Kommunikáció előírásaival,
valamint a kommunikációra hivatkozott, bármilyen változásra.
Szabadkorcsolyázás időtartama 2 perc 30 mp +/- 10 mp

CUBS GIRLS & BOYS
CUBS 2005 – (2005. júl. 1. után születettek)
CUBS 2006 – (2006. júl. 1. után születettek)
Szabadkorcsolyázás (Free skating) – lányok: 2:00 perc +/- 10 mp
– fiúk:
2:30 perc +/- 10 mp
A legmagasabb adható Szint a forgásoknál és a lépéseknél a 2-es szint.
 Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két (2)
ugráskombináció vagy sorozat lehetséges. A sorozat több ugrásból is állhat, de csak a két
legnehezebb lesz értékelve. Az ugrás kombináció csak két ugrásból állhat. Csak két ugrás
1, vagy 1½, vagy 2, vagy 2½ fordulattal ismételhető meg ugráskombinációban, vagy sorozatban.
Maximum 2 különböző természetű forgás. Egy forgáskombináció lábváltással, vagy lábváltás
nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással, vagy lábváltás
nélkül (minimum 6 fordulattal). Beugrós bemenettel kezdett forgás engedélyezett.
 Lányoknál és fiúknál is 1 lépéssor – az elem fix alap értéket kap.
 Esés esetén -0,5 pont levonás jár, mely a Technikai Panel által kerül levonásra
CHICKS 2007 – (2007. júl. 1. után születettek)
CHICKS 2008 – (2008. júl. 1. után születettek)
CHICKS 2009 – (2009. júl. 1. után születettek)
Szabadkorcsolyázás (Free skating) – lányok: 2:00 perc +/- 10 mp
– fiúk:
2:00 perc +/- 10 mp
A legmagasabb adható Szint a forgásoknál és a lépéseknél a 2-es szint.
 Maximum 4 ugráselem lányoknál és fiúknál, melyből egy Axel típusú ugrás kötelező. Két (2)
ugráskombináció, vagy sorozat lehetséges. A sorozat több ugrásból is állhat, de csak a két
legnehezebb lesz értékelve. Az ugrás kombináció csak két ugrásból állhat. Csak két ugrás 1,
vagy 1½, vagy 2, vagy 2½ fordulattal ismételhető meg ugráskombinációban, vagy sorozatban.
 Maximum 2 különböző természetű forgás. Egy forgáskombináció lábváltással vagy lábváltás
nélkül (minimum 6 fordulattal). Egy forgás pozícióváltás nélkül egy lábváltással, vagy lábváltás
nélkül (minimum 6 fordulattal). Beugrós bemenettel kezdett forgás engedélyezett.
 Lányoknál és fiúknál is maximum 1 koreográfiai sor legalább 3 mp-ig kitartott elemmel.
A koreográfiai sor fix alap értéket kap.
 Esés esetén -0,5 pont levonás jár, mely a Technikai Panel által kerül levonásra.
CUBS és CHICKS kategóriákban csak az alábbi program komponensek szerint lesznek elbírálva:
 Skating Skills
 Performance/Execution.
Szorzó: 2,5 mind a CUBS, mind a CHICKS kategóriákban.

2. JÉGTÁNC
Senior
Kötelező tánc (Short Dance)
Az előírt követelmények összhangban az ISU Technical Rules Ice Dance 2014 előírásaival,
különösen a 709. szabályra. Az előírt elemek az ISU 1932 számú Kommunikációja, valamint a
kommunikációra hivatkozott, bármilyen változás szerinti.
Időtartama: 2 perc, 50 mp, +/- 10 mp
Kűr (Free Dance)
Az előírt követelmények megegyeznek az ISU SR&TRID 2014 előírásaival, különösen a 710.
szabályra. Az előírt elemek az ISU 1857 számú Kommunikációja, valamint a kommunikációra
hivatkozott, bármilyen változás szerinti.
A Kűr előírt időtartama: 4 perc +/- 10 mp

Junior
Kötelező tánc (Short Dance)
Az előírt követelmények összhangban az ISU Technical Rules Ice Dance 2014 előírásaival,
különösen a 709. szabályra. Az előírt elemek az ISU 1932 számú Kommunikációja, valamint a
kommunikációra hivatkozott, bármilyen változás szerinti.
Időtartama: 2 perc, 50 mp, +/- 10 mp
Kűr (Free Dance)
Az előírt követelmények megegyeznek az ISU SR&TRID 2014 előírásaival, különösen a 710.
szabályra. Az előírt elemek az ISU 1857 számú Kommunikációja, valamint a kommunikációra
hivatkozott, bármilyen változás szerinti.
A Kűr előírt időtartama: 3 perc 30 mp +/- 10 mp

Advanced Novice
Kötelező tánc (Short Dance)
Összhangban az ISU 1886 Kommunikációjával:
Rocker Foxtrott
Starlight Keringő
Kűr (Free Dance)
Az előírt követelmények megegyeznek az ISU SR&TRID 2014 előírásaival.
Az előírt elemek az ISU 1886 számú Kommunikációja, valamint a kommunikációra hivatkozott,
bármilyen változás szerinti.
A Kűr előírt időtartama: 3:00 perc +/- 10 mp

Basic Novice
Kötelező tánc (Short Dance)
Összhangban az ISU 1886 Kommunikációjával:
14 lépéses
Európa keringő
Kűr (Free Dance)
Az előírt követelmények megegyeznek az ISU SR&TRID 2014 előírásaival.
Az előírt elemek az ISU 1886 számú Kommunikációja, valamint a kommunikációra hivatkozott,
bármilyen változás szerinti.
A Kűr előírt időtartama: 2:30 perc +/- 10 mp

NON ISU Basic Novice
Kötelező tánc (Short Dance)
14 lépéses, 4 téma
Kűr (Free Dance)
A Basic Novice szabályok szerint
A Kűr előírt időtartama: 2:30 perc +/- 10 mp
A kűr kötelező elemei:
1 lépéssor (egyenes vonalú vagy kör lépés)
1 szinkron twizzle
1 rövid emelés
A kűr komponensei az alábbiak szerint alakulnak:
Skating Skills
1,00
Transitions/Linking Footwork/Movements 0,80
Performance/Execution
0,80
Composition/Choreography
0,80
Interpretation/Timing
0,80

Szóló jégtánc kategóriák
ISU 9 év alatti korosztály (2005. júl.1. után születettek)
Kűr (Free Dance): 2:00 perc +/- 10 mp
ISU 10-12 éves korosztály (2005. jún. 31. - 2002. júl. 1. között születettek)
Kűr (Free Dance): 2:00-2:30 perc +/- 10 mp
ISU 13-14 éves korosztály (2002. jún. 31. - 2000. júl. 1. között születettek)
Kűr (Free Dance): 2:30-3:00 perc +/- 10 mp
ISU 15-17 éves korosztály (2000. jún. 31. - 1997. júl. 1. között születettek)
Kűr (Free Dance): 2:30-3:00 perc +/- 10 mp
ISU 18 év feletti korosztály (1997. júl. 1. előtt születettek)
Kűr (Free Dance): 3:00 perc +/- 10 mp
Alapvetően irányadó a születési dátum szerinti korcsoportos beosztás szerinti versenyzés, de
engedélyezve van magasabb kategóriában indulni.
A szóló kategóriás kűrök kötelező elemei:
1 Lépéssor
1 Spirál
1 Forgás
1 Twizzle sor
Félfordulatos ugrás és „spárga” (full split position on ice) megengedett
A kűr elemei alapértékeket kapnak.
Az elemek alapértéke minden elem esetében 1,2 pont.
Az esésért 0,5 pont levonás jár.
A kűr komponensei az alábbiak szerint alakulnak:
Skating Skills
1,00
Transitions/Linking Footwork/Movements 0,80
Performance/Execution
0,80
Composition/Choreography
0,80
Interpretation/Timing
0,80

Nevezéssel kapcsolatban információ:
Jakucs László
Tel.: +36 70 418-8366
e-mail: info@ice-team.hu

Szeged, 2016. január 4.

