MAGYARORSZÁG
Rövidpályás gyorskorcsolyázó (short-track)

UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGA
Budapest, 2018.01.23-25.

VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny helye: Budapest, Gyakorló Jégcsarnok
2. A verseny célja: A 2018. évi egyéni és váltó országos bajnoki címek eldöntése.
3. A verseny résztvevői: A versenyen részt vehet minden magyar állampolgár, aki a rövidpályás
gyorskorcsolya sportágban bejelentett egyesület tagja, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi
igazolással rendelkezik, valamint egyesülete a korosztályának megfelelően benevezte.
Az Utánpótlás Bajnokságra csak az a versenyző nevezhető, aki a szezonban (a bajnokság előtt) már
legalább egy MOKSZ versenynaptárban szereplő rövidpályás versenyen indult.
4. Korosztályok:
Junior „A”

1998. július 1.

-

2000. június 30.

Ifjúsági I.

Junior „B”

2000. július 1.

-

2002. június 30.

Ifjúsági II.

Junior „C”

2002. július 1.

-

2004. június 30.

Ifjúsági III.

Junior "D"

2004. július 1.

-

2006. június 30.

Serdülő

Junior "E"

2006. július 1.

-

2008. június 30.

Gyermek

Junior "F"

2008. július 1.

-

2010. június 30.

Újonc

Felnevezés az egyéni versenyeben: A versenyző korosztályánál feljebb, egyéni versenyben csak
akkor nevezhető, ha a felette lévő korcsoportban nincs minimum 3 fő és az eredeti korcsoportjában
többen indulnak, mint négy fő.
5. Versenytávok:
EGYÉNI:

Junior „A”
Junior „B”
Junior „C”
Junior "D"
Junior "E"
Junior "F"

VÁLTÓ:

IFJÚSÁGI
SERDÜLŐ
GYERMEK

1500m
1500m
1500m
1000m
777m
500m

500m
500m
500m
500m
333m
222m

Junior "A", és "B"
Junior "C" és "D”
Junior "E" és „F”

1000m
1000m
1000m
777m
500m
333m
4fő
3fő
3fő

1500m SF
1500m SF
1500m SF
1000m SF
777m SF
777m SF
3000m
2000m
2000m

Váltóban csak az egyéni versenyben szereplő versenyzők nevezhetők.
A váltók összeállítása az adott korcsoportok szerint, tetszőleges korosztályi összetételben történhet,
- azonos egyesületi tagság mellett. Klubok a váltó korcsoportoknak megfelelően egy váltót
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indíthatnak a bajnoki cím elnyeréséért, további váltócsapatok is indíthatók, amelyek a versenyen
kívül vehetnek részt!
Felnevezés váltóban: Ifjúságiba Jun „C”, Serdülőbe Jun „E” korcsoportos - maximum egy versenyző.
6. Versenyszabályok: A verseny lebonyolítása ALL FINAL rendszerű. A lebonyolítás a Nemzetközi
Korcsolyázó Szövetség (ISU) 2016. évi Szabálykönyve alapján történik, azzal a különbséggel, hogy a
szuperdöntőben (SF) a döntőpontot szerzett versenyzők közül csak 6 fő ill. a 6. helyen
holtversenyben állók rajtolhatnak.
7. Helyezések eldöntése: Az egyéni és a váltó bajnokság csak akkor értékelhető, ha minimum 3
versenyző, vagy váltó szereplője van.
Az egyéni összetett versenyek első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az első
helyezettek pedig elnyerik a
„MAGYARORSZÁG 2018. ÉVI „KORCSOPORTOS”
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ BAJNOKA”
címet, valamint az ezzel járó serleget. („KORCSOPORTOS” címszó helyére az aktuális korcsoport neve
kerül.)
A helyezési sorrendek eldöntése az egyéni távok döntőiben szerzett döntő pontok összesítése
alapján történik. (34 - 21 - 13 - 8 - 5 - 3 - 2 - 1)
A végeredmény számítás az ISU 2016. évi Szabálykönyv 295.§ 5. pontja alapján történik.
A váltóversenyek első három helyezett váltó csapat tagjai érem díjazásban részesülnek, a győztes
váltók elnyerik a
„MAGYARORSZÁG 2018. ÉVI RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ
BAJNOK VÁLTÓCSAPATA”
címet, valamint az ezzel járó serleget.
8. Felszerelés: Az ISU Szabálykönyv 291.§ 1.pontjának megfelelően, kizárólag speciális rövidpályás
gyorskorcsolyával, fejvédőben, vágásbiztos kesztyűben, lábszárvédőben és nyakvédőben lehet
rajthoz állni. A váltóban egységes ruházat kötelező.
9. Nevezés: Kizárólagosan ONLINE elektronikus formában, a http://www.shorttracklive.info/
weboldalon keresztül. Az ONLINE nevezés végrehajtásához szükséges információkat BODA Csaba
szolgáltatja. A versenyengedélyek és sportorvosi igazolások érvényességét a helyszínen, a technikai
értekezletet megelőzően szigorúan ellenőrizzük.
Nevezési határidő: 2018. február 18.
Nevezési díj: 6.000,- Ft/fő + rajtszám és transzponder depozit 15.000,- Ft / csapat
A nevezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük utalni:
Bank neve: MKB BANK ZRT.
Számlatulajdonos neve: MOKSZ
Swift kód: MKKB HU HB
IBAN kóddal ellátott számlaszám: HU90 10300002-50100124-49020011
MOKSZ SZERVEZÉSI IGAZGATÓSÁG
BORSODI Eszter
1143 Budapest, Stefánia út 2.
Tel. +36 1 252 2369
Fax: +36 1 251 2279
E-mail: eszter.borsodi@hunskate.hu

VERSENY IGAZGATÓSÁG
BODA Csaba
+36 70 6820930
bodacs@freemail.hu
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10. Elhelyezés: A szállás és étkezési költségeket minden résztvevő egyénileg viseli.
11. Tervezett program*:
Technikai értekezlet:
2018.február 23.
Edzés (Junior „D”-„F”):
péntek
Edzés (Junior „A”-„C”):
Bemelegítés (Junior „D”-„F”):
2018.február 24. Verseny (Junior „D”-„F”):
szombat
Bemelegítés (Junior „A”-„C”):
Verseny (Junior „A”-„C”):
Bemelegítés:
2018.február 25.
Verseny:
vasárnap
Eredményhirdetés:

18:00
16:00 – 16:50
17:00 – 17:50
09:00 – 09:30
09:45 – 13:50
14:00 – 14:45
15:00 – 20:00
08:00 – 08:45
09:00 – 14:30
15:00

*előzetes program, a nevezések függvényében változhat

12. Egyéb rendelkezések: A versenyen mindenki saját felelősségére és biztosítására vesz részt, az
esetleges balesetekért, sérülésekért a verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal.
Sportszerű, eredményes versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!
Budapest, 2018. február 05.

Orendi Mihály
MOKSZ Ügyvezető Igazgató

Telegdi Attila
MOKSZ Gyorskorcsolya
Ágazati Sportigazgató

