
Döntnöki vizsga kérdéssor – Szituációs kérdések minden témakörben 

 

1. Érvényes-e a sportorvosi engedély, amennyiben a szövetség honlapjáról letöltött 
nyomtatványon nyújtja be a páros? 
a) Igen, de csak ha a versenykönyvben nincs, vagy betelt a sportorvosi engedély számára 

fenntartott hely.  
b) Igen, de csak régi típusú versenykönyv esetén, melyben nincs külön hely a sportorvosi 

engedély számára. 
c) Nem. 
 

2. Milyen sportorvosi pecsét fogadható el a sportorvosi engedélyben? 
a) Bármilyen orvosi pecsét. 
b) Hatszögletű, sportorvosi pecsét. 
c) Ovális, sportorvosi pecsét. 
 

3. Elfogadható-e a sportorvosi engedély, amennyiben a nevezés napján még érvényes, azonban 
a verseny napján már lejárt? 
a) Igen 
b) Nem 
 

4. Versenyezhet-e az a versenyző, akinek a sportorvosi engedélye a verseny napján jár le? 
a) Igen 
b) Nem 
 

5. 18 év alatti versenyző sportorvosi engedélye milyen időközönként újítandó? 
a) 3 havonta 
b) Félévente 
c) Évente 
 

6. 18 év feletti versenyző sportorvosi engedélye milyen időközönként újítandó? 
a) 3 havonta 
b) Félévente 
c) Évente 

 
7. Indulhat-e az a versenyző a versenyen, akinek versenykönyvében nincs elegendő hely az 

aznapi verseny eredményének bejegyzésére? 
a) Nem 
b) Igen, ha a partnerének/partnernőjének még van hely az eredmény bejegyzésére. 
c) Igen, ha a versenyző a következő versenyre már új versenykönyvet csináltat. 
 

8. Indulhat-e az a versenyző a versenyen, akinek versenykönyve nincs záradékolva? 
a) Nem 
b) Igen, ha a partnerének/partnernőjének záradékolták a versenykönyvét. 
c) Igen, ha a versenyző a következő versenyre már záradékoltatja a versenykönyvét. 
 

9. Érvényes-e az a versenykönyv, melyben a záradék a következő elemeket tartalmazza: 
 
Partner/partnernő neve; pontszám; osztály; korosztály; teljesített versenyek darabszáma; 
országos bajnokság teljesülésének feltétele; tagszervezet képviselőjének aláírása? 

a) Igen 
b) Nem 



 
10. Érvényes-e az a versenykönyv, melyben a záradék a következő elemeket tartalmazza: 

Pontszám; osztály; korosztály; teljesített versenyek darabszáma; országos bajnokság 
teljesülésének feltétele; tagszervezet képviselőjének aláírása? 

a) Igen 
b) Nem 
 

11. Érvényes-e az a versenykönyv, melyben a záradék a következő elemeket tartalmazza: 

Partner/partnernő neve; pontszám; osztály; korosztály; teljesített versenyek darabszáma; 
tagszervezet képviselőjének aláírása? 

a) Igen 
b) Nem 
 

12. Érvényes-e az a versenykönyv, melyben a záradék a következő elemeket tartalmazza: 

Partner/partnernő neve; pontszám; osztály; korosztály; teljesített versenyek darabszáma; 
országos bajnokság teljesülésének feltétele? 

a) Igen 
b) Nem 
 

13. Ki záradékolhatja a versenykönyvet? 
a) A versenyző tagszervezetének képviselője. 
b) Az MTáSZ Irodája. 
c) Mindkettő. 
 

14. Osztályváltás esetén kötelező-e a versenykönyvet záradékolni? 
a) Igen 
b) Nem 
 

15. Korosztályváltás esetén kötelező-e a versenykönyvet záradékolni? 
a) Igen 
b) Nem 
 

16. Országos Bajnokság teljesülési feltételbe beszámítható-e a Hattánc, Nyolctánc, illetve Tíztánc 
Országos Bajnokságon való részvétel? 
a) Igen 
b) Nem 
 

17. A standard táncnemben kapott pontszámok duplán kerülnek-e beírásra a versenykönyvbe? 
a) Igen 
b) Csak kiemelt versenyeken. 
c) Nem. 
 

18. Korosztályváltás esetén a páros pontszáma nullázódik-e? 
a) Igen 
b) Nem 
 

19. Osztályváltás esetén a páros pontszáma nullázódik-e? 
a) Igen 
b) Nem 



 
20. Klubközi versenyen elért helyezés után kapott pontszám hányszorosa kerül bejegyzésre a 

versenykönyvbe? 
a) Egyszerese.  
b) Egyszerese, és a standard táncokban kétszerese. 
c) Kétszerese. 
 

21. Területi bajnokságon elért helyezés után kapott pontszám hányszorosa kerül bejegyzésre a 
versenykönyvbe? 
a) 1,5-szerese. 
b) 1,5-szerese, és standard táncokban háromszorosa. 
c) Kétszerese. 
 

22. Országos bajnokságon elért helyezés után kapott pontszám hányszorosa kerül bejegyzésre a 
versenykönyvbe? 
a) 1,5-szerese. 
b) 1,5-szerese, és standard táncokban háromszorosa. 
c) Kétszerese. 
 

23. Ranglistaversenyen elért helyezés után kapott pontszám hányszorosa kerül bejegyzésre a 
versenykönyvbe? 
a) Egyszerese, és a standard táncokban kétszerese 
b) 1,5-szerese. 
c) Kétszerese. 
 

24. Magyar bajnokságon elért helyezés után kapott pontszám hányszorosa kerül bejegyzésre a 
versenykönyvbe? 
a) Egyszerese.  
b) 1,5-szerese. 
c) Kétszerese. 
 

25. Magyar bajnokságon való részvétel hány teljesített versenyszámnak minősül a 
versenykönyvbe való bejegyzésnél? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
 

26. Indulhat-e külföldi páros Magyar bajnokságon? 
a) Igen, bármely külföldi páros. 
b) Igen, csak az MTáSZ-szal hivatalos szerződésben álló országok versenyzői. 
c) Nem. 
 

27. Holtverseny esetén milyen pontszám kerül bejegyzésre a páros versenykönyvébe? 
a) A magasabb pontszámot kell bejegyezni. 
b) Az alacsonyabb pontszámot kell bejegyezni. 
c) Az elért helyezés átlagértékét kell bejegyezni. 
 

28. Egy klubközi standard versenyen egy páros 12 párból a 8-9. helyen végez holtversenyben. 
Hány pontot kap az adott versenyszámért? 
a) 4 
b) 6 
c) 8 



 
29. Egy klubközi latin versenyen egy páros 12 párból a 8-9. helyen végez holtversenyben. Hány 

pontot kap az adott versenyszámért? 
a) 3 
b) 4 
c) 8 
 

30. A Gyermek II E Standard Országos Bajnokságon egy páros 12 párból a 9-10. helyen végez 
holtversenyben. Hány pontot kap az adott versenyszámért? 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5 
 

31. Egy Junior Latin Ranglistaversenyen egy páros 12 párból a 9-10. helyen végez holtversenyben. 
Hány pontot kap az adott versenyszámért? 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5 
 

32. A Junior I Standard Magyar Bajnokságon egy páros 12 párból a 9-10. helyen végez 
holtversenyben. Hány pontot kap az adott versenyszámért? 
a) 3 
b) 5 
c) 6 

 
33. Az Ifjúsági Latin Magyar Bajnokságon egy páros 12 párból a 9-10. helyen végez 

holtversenyben. Hány pontot kap az adott versenyszámért? 
a) 3 
b) 4,5 
c) 6 
 

34. Indulhat-e az a versenyző a versenyen, akinek versenykönyvéhez nincs csatolva érvényes 
startkártya? 
a) Igen, ha a partnerének/partnernőjének van érvényes startkártyája. 
b) Igen, ha a versenyző utólag be tudja mutatni érvényes startkártyáját. 
c) Nem 
 

35. Indulhat-e az a páros a versenyen, aki versenykönyvében Ifjúsági korosztályban van 
regisztrálva, de Junior II korosztályú versenyre nevezett? 
a) A páros nem indulhat a versenyen. 
b) A páros indulhat, de csak Ifjúsági korosztályban. 
c) A páros indulhat Junior II korosztályban. 
 

36. A párosnak nincs kiírt versenye, de a verseny rendezője engedélyezi az átjárhatóságot. A 
páros indulhat-e az eggyel magasabb osztályban vagy korosztályban? 
a) Igen, de csak klubközi versenyen. 
b) Igen, de csak klubközi versenyen, és vagy csak a magasabb osztályban vagy csak a 

magasabb korosztályban. 
c) Nem, az átjárhatóság nem engedélyezett. 
 



37. Egy klubközi versenyen ugyanabban a táncnemben a helyszíni regisztrációkor csak egy Junior 
I B osztályos és csak egy Ifjúsági B osztályos páros jelent meg. Összevonható-e a két páros 
versenye egymással, ha nincs a versenyen Junior II B kategória?  
a) Igen 
b) Nem 

 
38. Egy klubközi versenyen ugyanabban a táncnemben a helyszíni regisztrációkor csak egy Junior 

I B osztályos, csak egy Junior II B osztályos és csak egy Ifjúsági B osztályos páros jelent meg. 
Összevonhatók-e a párosok egymással?  
a) Igen. Ilyen esetekben lehetséges a három korosztály összevonása 
b) Nem, mert vagy a junior I B lesz összevonva a Junior II B-vel, vagy a Junior II B lesz 

összevonva az Ifjúsági B-vel 
c) Nem, ez a három kategória amúgy sem vonható össze 
 

39. Egy klubközi versenyen ugyanabban a táncnemben a helyszíni regisztrációkor csak egy 
Felnőtt D osztályos és két Senior D osztályos páros jelent meg. Összevonhatók-e a párosok 
egymással? 
a) Igen. 
b) Nem. 

40. Egy klubközi versenyen ugyanabban a táncnemben a helyszíni regisztrációkor csak egy Senior 
D osztályos és két Felnőtt D osztályos páros jelent meg. Összevonhatók-e a párosok 
egymással? 
a) Igen. 
b) Nem. 
 

41. Egy klubközi versenyen egy D Ifjúsági páros összevonásra került a C Ifjúsági mezőnnyel. 
Ebben az esetben hogyan zajlik az eredményhirdetés? 
a) A D Ifjúsági páros saját kategóriájának bajnokaként kerül kihirdetésre, a C Ifjúsági verseny 

eredménye a D osztályos páros kihagyásával kerül kihirdetésre. 
b) A D Ifjúsági páros saját kategóriájának bajnokaként kerül kihirdetésre, de az 

eredményhirdetésnél az összevont versenyszám eredménye is kihirdetésre kerül.  
c) Az összevont versenyszám eredménye kerül kihirdetésre. 
 

42. Egy klubközi versenyen egy D Ifjúsági páros összevonásra került a 9 fős C Ifjúsági mezőnnyel, 
ahol 10 párosból a 3. helyezést éri el. Ebben az esetben az első helyezett (C osztályos) páros 
mennyi pontot kap? 
a) 8 
b) 9 
 

43. A Területi Bajnokságon ugyanabban a táncnemben a helyszíni regisztrációkor csak egy Junior 
I B osztályos és csak egy Junior II B osztályos páros jelent meg. Összevonhatók-e a párosok 
egymással? 
a) Igen, és az összevont versenyszám eredménye kerül kihirdetésre. 
b) Igen, de a párosok az eredményhirdetéskor külön, saját kategóriájuk bajnokaként 

kerülnek kihirdetésre. 
c) Nem, a párosok külön táncolják le az összes táncot. 
 
 
 
 
 



44. Jelölje a helyes választ! Ha az adott eredményhirdetésen több döntő eredményhirdetése 
kerül megrendezésre a klubközi versenyen, akkor az eredményhirdetéskor: 
a) Az összes döntős páros bevonul a parkettra és tisztelettudóan, egymás 

eredményhirdetését végigvárják a parkett szélén. 
b) Az összes döntős páros bevonul a parkettra, majd saját eredményhirdetése után kivonul. 
c) A parkettra az aktuális versenyszám eredményhirdetésekor, csak a versenyszámban 

résztvevő, döntős párosok vonulnak be, a többi döntős páros, a parketten kívül várakozik 
saját eredményhirdetésére.  

 
45. Jelölje a helyes választ! Ha az adott eredményhirdetésen több döntő eredményhirdetése 

kerül megrendezésre a területi bajnokságon, akkor az eredményhirdetéskor: 
a) Az összes döntős páros bevonul a parkettra és tisztelettudóan, egymás 

eredményhirdetését végigvárják a parkett szélén. 
b) Az összes döntős páros bevonul a parkettra, majd saját eredményhirdetése után kivonul. 
c) A parkettra az aktuális versenyszám eredményhirdetésekor, csak a versenyszámban 

résztvevő, döntős párosok vonulnak be, a többi döntős páros, a parketten kívül várakozik 
saját eredményhirdetésére.  

 
46. Jelölje a helyes választ! Ha az adott eredményhirdetésen több döntő eredményhirdetése 

kerül megrendezésre a ranglistaversenyen, akkor az eredményhirdetéskor: 
a) Az összes döntős páros bevonul a parkettra és tisztelettudóan, egymás 

eredményhirdetését végigvárják a parkett szélén. 
b) Az összes döntős páros bevonul a parkettra, majd saját eredményhirdetése után kivonul. 
c) A parkettra az aktuális versenyszám eredményhirdetésekor, csak a versenyszámban 

résztvevő, döntős párosok vonulnak be, a többi döntős páros, a parketten kívül várakozik 
saját eredményhirdetésére.  

 
47. Jelölje a helyes választ! Ha az adott eredményhirdetésen több döntő eredményhirdetése 

kerül megrendezésre az országos bajnokságon, akkor az eredményhirdetéskor: 
a) Az összes döntős páros bevonul a parkettra és tisztelettudóan, egymás 

eredményhirdetését végigvárják a parkett szélén. 
b) Az összes döntős páros bevonul a parkettra, majd saját eredményhirdetése után kivonul. 
c) A parkettra az aktuális versenyszám eredményhirdetésekor, csak a versenyszámban 

résztvevő, döntős párosok vonulnak be, a többi döntős páros, a parketten kívül várakozik 
saját eredményhirdetésére.  

 
48. Jelölje a helyes választ! Ha az adott eredményhirdetésen több döntő eredményhirdetése 

kerül megrendezésre a Magyar Bajnokságon, akkor az eredményhirdetéskor: 
a) Az összes döntős páros bevonul a parkettra és tisztelettudóan, egymás 

eredményhirdetését végigvárják a parkett szélén. 
b) Az összes döntős páros bevonul a parkettra, majd saját eredményhirdetése után kivonul. 
c) A parkettra az aktuális versenyszám eredményhirdetésekor, csak a versenyszámban 

résztvevő, döntős párosok vonulnak be, a többi döntős páros, a parketten kívül várakozik 
saját eredményhirdetésére.  

 
49. Mi a teendő, amennyiben egy adott versenyszámban 7 páros regisztrált a helyszínen? 

a) Előtánc és Döntő rendezendő 
b) Elődöntő és Döntő (4 páros részvételével) rendezendő 
c) Előtánc és Döntő, vagy Elődöntő és Döntő (4 páros részvételével) rendezendő 
 
 
 



50. Egy versenyen mikor rendezendő előtánc? 
a) Az előtánc az új szabályzat szerint megszűnt. 
b) 2-7 nevezett párosig előtánc rendezendő. 
c) 2-6 nevezett párosig előtánc rendezendő, illetve 7 nevezett páros esetén, a Döntnök 

döntése szerint vagy előtánc és döntő, vagy elődöntő és döntő rendezendő. 
 

51. Amennyiben egy versenyen Előtánc kerül megrendezésre, akkor azon a kategória összes 
nevezett párosának kötelező részt vennie? 
a) Igen. 
b) Nem. 
 

52. Az előtáncon kötelező az adott kategóriához tartozó összes táncot eltáncoltatni? 
a) Az előtánc az új szabályzat szerint megszűnt. 
b) Az előtáncon csak 1 tánc táncolandó. 
c) Az előtáncon minimum 1, maximum a kategória összes tánca táncolandó. 
 

53. Az összevont előtáncon összesen 10 pár vesz részt. Ez esetben az előtánc hány körben 
táncolandó? 
a) Az előtánc az új szabályzat szerint megszűnt. 
b) A Döntnök és Rendező döntése szerint 1 vagy 2 körben rendezendő. 
c) Csak 1 körben rendezhető az előtánc. 
 

54. Válassza ki a helyes választ! Az előtáncban alkalmazott egyes táncok időtartama, minden 
táncból: 
a) 45-60 másodperc 
b) Pontosan 60 másodperc 
c) 60-90 másodperc 
 

55. Egy verseny alkalmával több versenyszám előtánca kerül összevonásra. Maximum hány páros 
vonható össze? 
a) 7 
b) 10 
c) 12 
 

56. Összevonhatók-e azonos osztályok, de különböző korosztályok előtáncai? 
a) Igen, bármely korosztály, bármely korosztállyal. 
b) Igen, de csak a szomszédos korosztályok előtáncai. 
c) Nem, korosztályok előtáncai nem vonhatók össze, csak osztályok előtáncai. 
 

57. Összevonhatók-e azonos korosztályok, de különböző osztályok előtáncai? 
a) Igen, bármely osztály, bármely osztállyal, de ekkor a résztvevő legalacsonyabb osztály 

táncai közül kell kiválasztani az előtáncban alkalmazott táncokat.  
b) Igen, de csak a szomszédos osztályok előtáncai, de ekkor a résztvevő alacsonyabb osztály 

táncai közül kell kiválasztani az előtáncban alkalmazott táncokat.  
c) Nem, osztályok előtáncai nem vonhatók össze, csak korosztályok előtáncai, a különböző 

osztályokhoz tartozó táncok eltérő száma miatt. 
 
 
 
 
 
 



58. Jelölje a helyes választ! A verseny minőségét értékelő nyomtatvány: 
a) a Döntnöki jelentés része, melyet a verseny Döntnöke kitöltve küld vissza az MTáSZ 

Irodájába a versenyt követően. 
b) a Versenyrendezési kérelem része, csak a verseny rendezőjének kell kitölteni. 
c) a Döntnöki jelentés és a Versenyrendezési kérelem része, melyet a verseny rendezője a 

verseny előtt, a Döntnök pedig a versenyt követően tölt ki. 
 

59. Meghosszabbítható-e egy verseny nevezési határideje? 
a) Igen 
b) Nem 
 

60. Mikor jár le egy verseny nevezési határideje? 
a) A verseny hete hétfő 24:00, nem hétvégi verseny esetén a versenyt megelőző 5. nap 

24:00. 
b) A verseny rendezője által a versenyrendezési kérelemben megadott időpontban. 
c) A verseny rendezője és a Döntnök által közösen meghatározott időpontban. 
 

61. Az adott verseny Döntnökének ellenőrzése és beleegyezése szükséges-e a verseny 
forgatókönyvének közzétételéhez? 
a) Igen. 
b) Nem. 
 

62. Jelölje be a helyesnek ítélt választ! Milyen a megfelelő döntnöki magatartás? 
a) Tudatos, határozott, ugyanakkor rugalmas, emberséges. 
b) Felsőbbrendű, szigorú, szabálykövető. 
c) Engedékeny, kompromisszum kész, határozatlan. 
 

63. Mi a teendő, ha egy versenyző a verseny folyamán rosszul lesz/sportsérülést szenved? 
a) A versenyt ez esetben meg kell állítani, és a páros a versenyt befejezni kényszerül. 
b) A Döntnök maximum 5 perc ápolási szünetet rendelhet el, ezt követően a páros vagy 

folytatja, vagy befejezi a versenyzést. 
c) A Döntnök maximum 10 perc ápolási szünetet rendelhet el, ezt követően a páros vagy 

folytatja, vagy befejezi a versenyzést. 
 

64. Mennyi a nevezési díj összege egy klubközi versenyen? 
a) minimum 2 000 HUF/pár, maximum 3 000 HUF/pár 
b) egy versenyszámban történő indulás esetén minimum 2 000 HUF/fő, maximum 3 000 

HUF/fő, minden további versenyszámban 1 000 HUF/fő/versenyszám, 
c) egy versenyszámban történő indulás esetén minimum 2 000 HUF/pár, maximum 3 000 

HUF/pár, minden további versenyszámban 1 000 HUF/pár/versenyszám, 
 

65. Mennyi nevezési díjat fizethet maximum az a páros, aki egy adott versenyen az alábbi 
kategóriákban indul: Junior II C Standard, Junior II C Latin, Ifjúsági C Latin? 
a) 3000 HUF/pár 
b) 5000 HUF/pár 
c) 6000 HUF/pár 
 

66. Mennyi tiszteletdíj fizetendő egy pontozóbírónak klubközi versenyen, ha munkaideje 8,5 óra 
volt? 
a) 16500 HUF 
b) 24000 HUF 
c) 25500 HUF 



 
67. Mennyi tiszteletdíj fizetendő egy pontozóbírónak kiemelt versenyen, ha munkaideje 7 óra 15 

perc volt? 
a) 16500 HUF 
b) 22500 HUF 
c) 25500 HUF 
 

68. Mennyi tiszteletdíj fizetendő egy Döntnöknek kiemelt verseny esetén? 
a) 16500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 2000 HUF/óra. 
b) 16500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 3000 HUF/óra. 
c) 19500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 3000 HUF/óra. 
 

69. Mennyi tiszteletdíj fizetendő egy Számlálóbírónak klubközi verseny esetén? 
a) 16500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 2000 HUF/óra. 
b) 16500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 3000 HUF/óra. 
c) 19500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 3000 HUF/óra. 

 
70. Mennyi tiszteletdíj fizetendő egy Versenyfelügyelőnek klubközi verseny esetén? 

a) 16500 HUF/ nap. 
b) 16500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 2000 HUF/óra. 
c) 16500 HUF/6 óra, minden további megkezdett óra esetén + 3000 HUF/óra. 
 

71. Ki fizeti ki a versenyfelügyelő tiszteletdíját és útiköltségét? 
a) A verseny rendezője. 
b) Az MTáSZ. 
c) A verseny rendezője fizeti a tiszteletdíjat, az MTáSZ pedig az útiköltséget. 
 

72. Melyek a 2014-es év szólótáncai standard táncokból? 
a) Angol keringő és Tangó 
b) Angol keringő és Quickstep 
c) Slowfox és Quickstep 
 

73. Melyek a 2014-es év szólótáncai latin-amerikai táncokból? 
a) Samba és Rumba 
b) Cha-Cha-Cha és Paso Doble 
c) Rumba és Paso Doble 
 

74. A szabályzat szerint mikor kell alkalmazni szóló táncokat? 
a) Minden Magyar Bajnokság döntőjében. 
b) Csak az Ifjúsági valamint a Felnőtt Magyar Bajnokságok döntőiben. 
c) Csak a Felnőtt Magyar Bajnokság döntőjében. 
 

75. A szabályzat szerint mikor lehet alkalmazni szóló táncokat? 
a) C, B, A, S osztály döntőiben – klubközi és kiemelt versenyeken egyaránt - a 

versenyrendező igénye és a Döntnök döntése értelmében. 
b) B, A, S osztály döntőiben – klubközi és kiemelt versenyeken egyaránt - a versenyrendező 

igénye és a Döntnök döntése értelmében. 
c) C, B, A, S osztály döntőiben – csak kiemelt versenyeken - a versenyrendező igénye és a 

Döntnök döntése értelmében. 
 
 
 



76. Mikor alkalmazandó a széttáncolás? 
a) A 2014-es versenyszabályzat szerint megszűnt a széttáncolás. 
b) A döntőre való kiválasztáskor, 2/3-on túli holtverseny esetén. 
c) Minden 2/3-on túli holtverseny esetén. 
 

77. Mit tesz akkor, amennyiben a verseny helyszínén azt tapasztalja, hogy a győztes párosok a 
díjazás során nem kapnak kupát? 
a) Semmit, hiszen nem kötelező. 
b) Felszólítja a rendezőt, hogy amennyiben lehetséges, azonnal pótolja a hiányosságot, 

amennyiben nem, a Döntnöki jelentésben feltűnteti a problémát. 
c) A versenyt azonnal felfüggeszti.  
 

78. Mekkora a szabályos tánctér mérete? 
a) minimum 160 m2, Magyar Bajnokságon minimum 200 m2, és a parkett egyik oldala sem 

lehet 8 méternél rövidebb 
b) minimum 160 m2, Magyar Bajnokságon minimum 200 m2, és a parkett egyik oldala sem 

lehet 9 méternél rövidebb 
c) minimum 180 m2, Magyar Bajnokságon minimum 200 m2, és a parkett egyik oldala sem 

lehet 9 méternél rövidebb 


