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I. Korimpiai Játékok  

Budapest 2018 
 
 
 
A verseny célja: a korcsolyázás népszerűsítése és az utánpótlás bázis bővítése. 
 
A verseny helyszíne: Óbudai Jégcsarnok, 1037 Budapest, Kubik utca 6. 
 
A verseny időpontja: 2018. február 10.  
 
A verseny rendezője: a Pavuk Műkorcsolya Sportegyesület. 
 
A verseny résztvevői: azok a 4 és 9 év közötti gyermekek, akik még nem vettek részt műkorcsolya, 
jégtánc, szinkron vagy gyorskorcsolya versenyen, valamint jégkorong tornán és a korhatáruknak 
megfelelő kategóriába a nevezési határidőig beneveztek és a nevezési díjat befizették. A versenyen 
mindenki saját felelősségére indul. 
 
Kategóriák: 
ISU4 2012. június 30. után születettek 
ISU5 2011. július 1. és 2012. június 30. között születettek  
ISU6 2010. július 1. és 2011. június 30. között születettek  
ISU7 2009. július 1. és 2010.  június 30. között születettek  
ISU8 2008. július 1. és 2009. június 30. között születettek  
ISU9 2007. július 1. és 2008. június 30. között születettek  
 
A verseny gyakorlatanyaga: a MOKSZ SPORT XXI PROGRAMJÁN belül működő ALAP 
KORCSOLYAOKTATÓ PROGRAM gyakorlataival egyezik meg:  
ISU4  
• lépegetés csúszással két lábon előre 
• futás jégen, vége kicsúszással 
• guggolás menetben 4mp-ig tartás 
• keresztezett láb állóhelyben 
• elesés, felállás 
ISU5  
• halacska előre 
• roller mindkét lábon 
• gólyaláb mindkét lábbal 
• guggolásból felugrás előre 
• fékezés 
ISU6  
• halacska hátra 
• menetközben fordulatok 
• gólyaláb hátra 
• guggolásból felugrás hátra 
• szlalomozás bóják között  
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ISU7  
• síelés előre 
• testsúlyáthelyezés előre 
• sasszé előre 
• forgás állóhelyben két lábon (1-2 fordulat) 
• koszorúlépések (még nem folyamatában)  
ISU8  
• koszorú előre (ellökés mindkét lábbal) 
• fecske 4mp-ig tartva 
• angyalka 4mp-ig tartva 
• galopp ugrás 
• forgás tombé helyzetből 4 fordulat (egy vagy két lábon) 
ISU9  
• hátra koszorú 
• ugrás félfordulattal 
• cross-roll előkészítés 
• szlalomgyakorlat bóják között egylábon élváltással 
• folyamatos korcsolyázás 3 kör (60x30-as pályán) 
 
A bírókat a verseny rendezője jelöli ki.  
 
Nevezési határidő: 2018. február 1. A nevezéseket a korimpia@gmail.com címre kérjük eljuttatni, a 
következő adatokkal: név, születési dátum, kategória, egyesület neve, edző neve, testmagasság. 
 
A nevezési díj: 3000 Ft, melynek fizetési határideje 2018. február 1. A nevezési díjat befizetni 
átutalással a Pavuk Műkorcsolya Sportegyesület bankszámlaszámára: 11702074-21432002 lehet, a 
közleményben a kategóriát és a nevet feltűntetve.  
 
Díjazás: a verseny résztvevői oklevelet kapnak, a dobogós helyezettei éremdíjazásban részesülnek. 
 
Az esemény fővédnöke: Pavuk Viktória, olimpikon műkorcsolyázó.  
 
A Korimpiai Játékok versenyigazgatója: Pavuk Patrícia, a PSE elnöke. 
 
 
 
Pavuk Műkorcsolya Sportegyesület                                                             Budapest, 2018. január 10. 
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