
 REGULAMIN SPORTU 
 FLYBALL 2022 

 Zmiany zatwierdzone przez Zarząd ZSF w dniu: 26.03.2022 

 Niniejsze  Zasady  zostały  zatwierdzone  przez  Związek  Sportu  Flyball  (dalej 
 zwany  ZSF)  i  są  wiążące  w  przypadku  organizacji  oficjalnych  turniejów  Flyball 
 w Polsce. 

 Dysponentem  polskiego  tłumaczenia  regulaminu  “European  Flyball 
 Championships”  jest  Związek  Sportu  Flyball.  Tekst  nie  może  być  publikowany, 
 zapożyczany  oraz  kopiowany  ani  w  całości,  ani  w  części  bez  zgody  Związku 
 Sportu Flyball. 
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 SŁOWNIK POJĘĆ 

 ●  Ring  –  teren,  na  którym  rozgrywane  są  turnieje  flyballowe.  Obszar  ten  obejmuje  tory 
 biegowe  –  od  linii  startu  /  mety  do  barierek  ochronnych,  obszar  rozbiegu  oraz  wymagany 
 teren między torami biegowymi. 

 ●  Linia  startu  /  mety  –  linia  na  torze  flyballowym,  na  której  sprawdza  się  moment  wbiegnięcia 
 pierwszego psa, a następnie poprawność zmian kolejnych psów w drużynie. 

 ●  Linia boksu  – linia na torze flyballowym, na której  postawiona jest przednia część boksu. 
 ●  EJS  Electronic  Judging  System  –  elektroniczny  system  sędziujący,  system 

 wykorzystywany  w  trakcie  zawodów  do  pomiaru  czasu,  sygnalizowania  startu,  błędów 
 popełnianych przez psy. 

 ●  Przewodnik  psa  –  osoba  startująca  psa  do  biegu  flyballowego  i  przejmująca  nad  nim 
 kontrolę po wykonanym biegu. 

 ●  Turniej  flyballowy  –  zawody  sportowe  flyball  rozgrywane  w  dywizjach  szybkościowych, 
 zakończone  wyłonieniem  zwycięzców  w  każdej  z  nich.  Najczęściej  składają  się  z  rundy 
 wstępnej  rozgrywanej  w  formułach  Round  Robin  lub  Speed  Trials  oraz  rundy  finałowej,  w 
 której stosuje się formuły Single Elimination, Double Elimination lub Round Robin. 

 ●  Organizator  turnieju  –  gospodarz  turnieju  flyballowego  -  klub,  drużyna  flyballowa,  podmiot 
 gospodarczy  lub  osoba  fizyczna,  która  spełnia  warunki  określone  przez  ZSF  i  bierze  na 
 siebie całość zadań związanych z przeprowadzeniem zawodów flyballowych. 

 ●  Dyrektor  turnieju  –  osoba,  wyznaczona  przez  organizatora  turnieju  i  zaakceptowana  przez 
 ZSF, odpowiadająca za prawidłowy przebieg turnieju. 

 ●  Sędzia  główny  –  osoba,  mająca  uprawnienia  sędziowskie  ZSF,  odpowiedzialna  za 
 sędziowanie pojedynków w danej dywizji. 

 ●  Bieg  –  pokonanie  toru  flyballowego  przez  jednego  z  psów  w  drużynie.  Zadaniem  takiego 
 psa  jest  pokonanie  4  przeszkód,  uruchomienie  mechanizmu  wyrzucającego  piłkę  z 
 boksu  flyballowego,  następnie  powrót  z  nią  przez  ten  sam  rząd  przeszkód  przenosząc  ją 
 przez linię startu / mety. 

 ●  Wyścig  –  pojedyncza  rozgrywka  dwóch  drużyn  (każda,  składająca  się  z  4  psów)  mająca  na 
 celu  wyłonienie  zwycięzcy.  Zestaw  wyścigów  (od  2  do  5)  składa  się  na  mecz  pomiędzy 
 dwiema drużynami flyballowymi. 

 ●  Mecz  –  zestaw  wyścigów  mający  na  celu,  w  zależności  od  formuły,  wyłonienie  zwycięzcy, 
 zdobycie jak największej liczby punktów lub uzyskanie jak najlepszego czasu. 

 ●  Tryb  Pokazowy  (TP)  –  forma  udziału  drużyny  w  turnieju  bez  sklasyfikowania  (poza 
 konkursem). 

 ●  Format  turnieju  –  dokument  publikowany  przez  organizatora,  w  którym  ogłasza  on  składy 
 dywizji,  czasy  wejścia  (seed  times)  poszczególnych  drużyn,  czas  „Break-Out  (BO)”  i  „Clean 
 Time  (CT)”,  formuły  rozgrywania  zawodów  w  danej  dywizji  wraz  z  informacją  o  metodzie 
 wyłaniania zwycięzcy lub ilości wyścigów w meczu. 

 ●  Plan  meczów  –  dokument  publikowany  przez  organizatora,  w  którym  ogłasza  tabele  ze 
 szczegółową  kolejnością  meczów  w  rundzie  wstępnej  -  nr  ringu,  nr  meczu,  nr  dywizji,  nazwy 
 drużyn  z  uwzględnieniem  przydziału  torów  (tor  prawy  -  niebieski,  tor  lewy  -  czerwony). 
 Organizator  może  dołączyć  tabelę  rundy  finałowej  do  samodzielnego  wypełnienia  na 
 podstawie wyników rundy wstępnej. 

 ●  Dywizja  –  grupa  drużyn  o  zbliżonych  osiągnięciach  czasowych,  rywalizująca  ze  sobą  na 
 zawodach. 
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 ●  Czas  „Break-Out”  (BO)  –  cza  s  ust  alony  dla  danej  dywizji,  którego  drużyny  startujące  w  tej 
 dywizji nie mogą bezkarnie przekroczyć. 

 ●  Czas  “Clean  Time”  (CT)  –  czas  ustalony  dla  danej  dywizji,  którego  drużyny  w  niej 
 startujące nie mogą bezkarnie przekroczyć swoim czasem netto. 

 ●  Próba  świateł  –  to  próbny  bieg  jednego  psa  z  drużyny.  Próba  świateł  może  być  wykonana 
 przez dowolnego psa zgłoszonego do składu drużyny na dany turniej. 

 ●  Konflikt  pomiędzy  ringami  –  polega  na  tym,  że  drużyna  ze  względów  organizacyjnych  (np. 
 start  drużyny  z  tego  samego  klubu  na  innym  ringu,  członek  drużyny  jest  jednocześnie  sędzią 
 na  innym  ringu)  nie  jest  w  stanie  na  czas  stawić  się  na  rozgrzewce  przewidzianej  przed 
 rozpoczęciem  meczu.  Konflikt  taki  powinien  zostać  zgłoszony  i  zatwierdzony  przez  Sędziego 
 głównego lub sędziego liniowego przed rozpoczęciem się meczu. 

 ●  Formuła  –  metoda  rozgrywania  zawodów  flyballowych,  służąca  do  określenia  rankingu 
 drużyn  w  rundzie  wstępnej  lub  finałowej.  We  flyballu  stosuje  się  4  formuły:  Round  Robin, 
 Speed Trials, Single Elimination, Double Elimination. 

 ●  Round  Robin  (każdy  z  każdym)  –  formuła  flyballowa,  w  której  drużyna  rozgrywa  mecze  ze 
 wszystkimi  przeciwnikami  z  tej  samej  dywizji.  W  poszczególnych  wyścigach  drużyny  zbierają 
 punkty  (ich  suma  przesądza  w  pierwszej  kolejności  o  rankingu  w  dywizji)  oraz  starają  się  o 
 jak  najlepszy  czas  (który  rozstrzyga  o  kolejności  przy  identycznej  liczbie  zdobytych 
 punktów).  2  punkty  za  zwycięstwo  w  wyścigu,  1  punkt  za  remis,  0  punktów  za  porażkę. 
 Liczba wyścigów w meczu jest określona w Formacie turnieju. 

 ●  Speed  Trials  (próba  szybkości)  –  formuła  flyballowa,  w  których  drużyna,  rozgrywając 
 mecze  z  niektórymi  przeciwnikami  z  tej  samej  dywizji,  stara  się  uzyskać  jak  najlepszy  czas  w 
 swoich  wyścigach.  Po  odbyciu  wszystkich  wyścigów  zaplanowanych  w  danej  dywizji,  ustala 
 się  ranking  na  podstawie  uzyskanych  najlepszych  czasów.  Jeśli  dwie  drużyny  uzyskały  taki 
 sam  najlepszy  czas,  bierze  się  pod  uwagę  drugie  najlepsze  czasy  i  tak,  aż  do  skutku.  Liczba 
 wyścigów w meczu jest określona w Formacie turnieju. 

 ●  Double  Elimination  (do  dwóch  przegranych)  –  formuła  flyballowa,  w  której  zwycięzcą  nie 
 może  zostać  drużyna,  która  przegrała  dwa  mecze.  Mecze  rozgrywa  się  do  dwóch  wygranych 
 wyścigów  (best  of  3)  lub  do  trzech  wygranych  wyścigów  (best  of  5).  Plan  meczów  w  formule 
 Double  Elimination  jest  ściśle  określony  w  odpowiednich  diagramach,  właściwych  dla  ilości 
 drużyn w dywizji. 

 ●  Single  Elimination  –  Knock  Out  (do  jednej  przegranej)  –  formuła  flyballowa,  w  której 
 zwycięzcą  nie  może  zostać  drużyna,  która  przegrała  choćby  jeden  mecz.  Mecze  rozgrywa 
 się  do  dwóch  wygranych  wyścigów  (best  of  3)  lub  do  trzech  wygranych  wyścigów  (best  of  5). 
 Plan  meczów  w  formule  Single  Elimination  jest  ściśle  określony  w  odpowiednich 
 diagramach, właściwych dla ilości drużyn w dywizji. 

 ●  Do  Dwóch  Wygranych  (Best  of  3)  –  rodzaj  meczu,  gdzie  zwycięzcą  zostaje  drużyna,  która 
 jako pierwsza wygrywa 2 wyścigi. 

 ●  Do  Trzech  Wygranych  (Best  of  5)  –  rodzaj  meczu,  gdzie  zwycięzcą  zostaje  drużyna,  która 
 jako pierwsza wygrywa 3 wyścigi. 

 ●  Pies  startowy  –  pierwszy  z  czterech  psów  występujący  w  danym  wyścigu  w  drużynie.  Psa 
 startowego  można  wymienić  na  innego  zgłoszonego  psa  dopiero  po  zakończeniu  wyścigu. 
 Nie  można  tego  zrobić,  gdy  z  jakiegokolwiek  powodu  bieg  musi  zostać  powtórzony  (np.  z 
 powodu falstartu). 
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 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

 1.1 SPRZĘT 

 1.1.1 Boksy flyballowe 

 a)  Każda drużyna powinna posiadać własny boks flyballowy 
 b)  Wszystkie boksy muszą być urządzeniami mechanicznymi (nie elektrycznymi). 
 c)  Dozwolone  jest  malowanie  lub  oznaczanie  boksów  przez  drużyny,  pod  warunkiem,  że 

 zachowane są wymiary boksu określone w pkt 1.1.1.e. 
 d)  Piłka,  po  uwolnieniu  jej  z  każdego  otworu  boksu,  musi  pokonać  w  sposób  niezakłócony 

 odległość nie mniejszą niż 61 cm, licząc od miejsca jej uwolnienia w kierunku linii startu / mety. 
 e)  Boksy: 

 ●  Szerokość  boksu  nie  może  przekraczać  77  cm,  natomiast  jego  wysokość  nie  może  być 
 większa  niż  51  cm,  licząc  od  dolnej  linii  boksu.  Przy  pomiarach  nie  uwzględnia  się 
 mechanizmów  mocujących  boks  do  maty,  samych  mat  oraz  zewnętrznych  uchwytów 
 mocujących. 

 ●  Głębokość boksu nie może przekraczać 77 cm. 
 ●  Podstawa boksu, na której stoi ładowacz, może przekraczać 77 cm głębokości. 
 ●  Mocowanie boksu do maty / same maty nie mogą podwyższyć boksu o więcej niż 12,7 mm. 
 ●  Wyżej  wymienione  wymiary  boksu  nie  mogą  ulec  zmianie  w  żadnym  momencie  w  trakcie 

 trwania  zawodów  (dotyczy  to  także  wszelkich  mocowanych  na  stałe,  dodatkowych 
 elementów wyposażenia np. uchwytów do przenoszenia boksu, dźwigni ładowania piłek). 

 ●  W  trakcie  wyścigu  ładowacz  nie  ma  prawa  zmieniać  ustawień  boksu  z  wyjątkiem  sytuacji, 
 gdy konieczne jest załadowanie kolejnej piłki lub w przypadku, gdy boks przesunął się. 

 Rysunek 1 
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 f)  Wszystkie boksy muszą być dostosowane do osadzenia w ramie mocującej boks do podłoża 
 zgodnie z rysunkiem 1a i 1b: 

 Rysunek 1 a 
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 Rysunek 1 b 

 g)  Na czas trwania zawodów organizator turnieju zapewnia ramę do mocowania boksu po jednej 
 na każdy tor. 
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 1.1.2 Piłki 

 a)  Drużyna  musi  używać  piłek,  które  funkcjonują  jak  piłki  tenisowe,  tzn.  muszą  odbijać  się  od 
 podłoża i toczyć. Nie mogą zawierać piszczałek, dzwonków ani innego źródła dźwięku. 

 b)  Każdy  klub  musi  posiadać  własny  komplet  piłek  (w  dowolnym  kolorze).  Piłki  nie  mogą  być 
 pęknięte ani przedziurawione. 

 c)  Biorąc  pod  uwagę  wielkość  oraz  wygodę  psa  dozwolone  jest  korzystanie  z  piłek  o  różnych 
 rozmiarach. 

 1.1.3 Obroże 

 a)  W  obrębie  ringu  dozwolone  jest  stosowanie  jedynie  płaskich  obroży  oraz  szelek.  W  obrębie 
 ringu nie zezwala się na stosowanie obroży uzdowej. 

 b)  Na  terenie  turnieju,  zakazane  jest  używanie  przez  zawodników  obroży  elektrycznych, 
 elektronicznych  obroży  antyszczekowych  oraz  kolczatek.  Teren  zawodów  obejmuje  tory 
 biegowe, miejsca dla widzów oraz miejsca odpoczynku dla drużyn. 

 1.2 WYGLĄD RINGU 

 1.2.1 Podłoże 

 a)  Organizator  turnieju  zapewnia  odpowiednie,  antypoślizgowe  maty  na  torach  biegowych  w 
 miejscu, w którym stoi boks oraz na liniach startu. 

 b)  W  przypadku,  gdy  wyścigi  rozgrywane  są  na  podłożu  twardym  lub  wykładzinie  (w  hali  lub  na 
 zewnątrz  na  wykładzinie  mogącej  powodować  otarcia  lub  odparzenia  łap  psów),  na  każdym 
 torze  powinna  zostać  rozłożona  mata  antypoślizgowa.  Mata  o  szerokości  minimum  1,37m  w 
 każdą  stronę  od  środkowej  linii  toru  biegowego,  rozkładana  jest  w  strefie  rozbiegu  aż  do 
 przeszkody  A  oraz  od  przeszkody  D  do  boksu  (patrz  rys.  nr  3).  W  strefie  między  przeszkodą  A  i 
 przeszkodą D, mata rozkładana jest tylko w linii toru biegowego. 

 c)  W  przypadku,  gdy  wyścigi  rozgrywane  są  na  podłożu  trawiastym  lub  specjalistycznym,  nie  ma 
 konieczności  stosowania  mat.  Podłoże,  na  którym  rozgrywane  są  wyścigi,  musi  być  wolne  od 
 widocznych zanieczyszczeń. 

 1.2.2 Barierki 

 a)  Organizator  turnieju  zapewnia  nieprzeźroczyste  barierki  /  siatki  ochronne  o  wysokości  nie 
 mniejszej  niż  61  cm.  Barierki  te,  powinny  zostać  ustawione  na  końcu  toru  biegowego,  za 
 boksem,  tak  aby  niezłapana  przez  psa  piłka  nie  mogła  odtoczyć  się  zbyt  daleko,  jednakże  w 
 sposób nie ograniczający sędziom oraz widzom pola widzenia toru. 

 b)  Nieprzeźroczysta  barierka  o  wysokości  nie  mniejszej  niż  61  cm,  powinna  zostać  rozstawiona  w 
 taki  sposób,  żeby  wychodziła  na  odległość  nie  większą  niż  61  cm  przed  linię,  na  której 
 ustawiony  jest  boks  oraz  na  odległość  nie  mniejszą  niż  152  cm  za  miejsce  posadowienia  boksu. 
 Barierka  musi  znajdować  się  także  między  boksami,  wychodząc  na  max.  61  cm  poza  linię 
 posadowienia  boksów  –  ma  to  na  celu  minimalizację  wzajemnego  rozpraszania  się  przez 
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 biegnące  psy.  Za  barierką  powinny  znajdować  się  jedynie  pojemniki  z  piłkami,  sprzęt  do 
 naprawy boksów, urządzenia pomocnicze. 

 1.2.3 Przeszkody 

 a)  Na  czas  trwania  turnieju,  organizator  zapewnia  po  2  komplety  zgodnych  z  przepisami  przeszkód 
 flyballowych na każdym ringu. 

 b)  Przeszkody  powinny  być  białe,  z  wyjątkiem  podpór  bocznych,  które  mogą  mieć  dowolny  kolor. 
 Szerokość  wewnętrzna  przeszkody  wynosi  77  cm.  Podpory  boczne  powinny  mieć  nie  mniej  niż 
 61 cm, lecz nie więcej niż 91,5 cm wysokości. 

 c)  Dozwolone  jest  umieszczanie  logo  i  /  lub  napisów  na  listwie  poprzecznej  przeszkody  pod 
 warunkiem,  że  napisy  zostaną  rozmieszczone  między  2,5  a  12,5  cm  jej  wysokości  oraz  w 
 odległości 2,5 cm od wewnętrznej części każdej z podpór bocznych. 

 d)  Wysokość  przeszkody  jest  regulowana  co  2,5  cm.  Minimalna  wysokość  przeszkody  wynosi  15 
 cm, a jej maksymalna wysokość to 32,5 cm. 

 e)  Wszystkie  listwy  o  wysokości  2,5  cm  oraz  5  cm,  służące  do  regulowania  wysokości  przeszkód, 
 muszą  być  wykonane  z  giętkiego,  elastycznego  materiału  (pianki  PCV  lub  podobnego, 
 zatwierdzonego przez ZSF materiału), a ich grubość nie może przekraczać 12,7mm. 

 f)  Listwa o wysokości 2,5 cm jest zawsze umieszczana na samej górze każdej przeszkody. 
 g)  Listwa złamana lub wygięta musi zostać wymieniona. 
 h)  Dozwolone odchylenie wysokości przeszkody wynosi 6mm. 

 Rysunek 2 
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 1.2.4 Układ ringu 

 a)  Minimalne wymiary terenu – ringu – niezbędnego do ustawienia dwóch regulaminowych torów 
 biegowych wynoszą 10m x 37 m. 

 b)  Na ringu ustawiane są dwa tory biegowe. Odległość między torami wynosi od min 3,6 m do max 
 6,7 m i liczona jest od środka jednego toru, do środka drugiego toru. 

 c)  Odległość od linii startu / mety do pierwszej przeszkody wynosi 1,83 m, odległość między 
 poszczególnymi przeszkodami (łącznie cztery przeszkody) wynosi 3,05 m, natomiast odległość 
 ostatniej przeszkody od linii boksu wynosi 4,57 m. 

 d)  Przy ustawianiu toru biegowego należy ponadto uwzględnić strefę rozbiegu o długości nie 
 mniejszej niż 20 m, licząc od linii startu / mety oraz ograniczoną barierkami strefę, o długości nie 
 mniejszej niż 1,52 m za linią boksu. 

 e)  Jeśli organizator turnieju nie może zapewnić wymaganego przepisami rozbiegu o długości nie 
 mniejszej niż 20 m, licząc od miejsca startu / mety, musi zwrócić się do ZSF o zgodę na 
 mniejszy obszar rozbiegu. W przypadku otrzymania takiej zgody, informacja o mniejszych 
 wymiarach rozbiegu musi zostać umieszczona w ogłoszeniu o turnieju. 

 f)  Między torami biegowymi, na obszarze od linii startu / mety do boksów, mogą znajdować się 
 wyłącznie system EJS oraz tablica wyników. 

 Rysunek 3 
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 1.3 DRUŻYNY 

 1.3.1 Skład drużyny 

 a)  Każda  drużyna  musi  składać  się  z  minimum  czterech  psów  i  czterech  przewodników  oraz 
 maksymalnie  sześciu  psów  i  sześciu  przewodników,  plus  ładowacza  oraz  (wedle  uznania 
 drużyny)  osób  do  zbierania  piłek,  pomocy  w  ustawianiu  przeszkód  lub  innego  rodzaju  wsparcia 
 drużyny  (tzw.  pomocników  drużyny)  pod  warunkiem,  że  pomoc  taka  nie  zakłóca  pracy  sędziów 
 ani  biegu  drużyny  przeciwnej,  nie  prowadzi  do  łamania  przepisów.  W  takiej  sytuacji  Sędzia 
 główny może ograniczyć liczbę pomocników. 

 b)  Każda  drużyna  musi  posiadać  cztery  psy  startujące  w  danym  wyścigu  oraz  maksymalnie  dwa 
 inne  psy  rezerwowe.  Psy  rezerwowe  w  trakcie  wyścigu,  muszą  znajdować  się  poza  obszarem 
 ringu.  Drużyna  może  skorzystać  z  psów  rezerwowych  wedle  swojego  uznania.  Zmiany  mogą  być 
 dokonywane  wyłącznie  po  zakończeniu  każdego  wyścigu  chyba,  że  Sędzia  główny  uzna  inaczej 
 mając na uwadze bezpieczeństwo psa. 

 c)  Każdy  pies,  wchodzący  w  skład  drużyny,  w  tym  psy  rezerwowe,  musi  zostać  zgłoszony  w 
 pierwszym  dniu  turnieju,  przed  rozpoczęciem  pierwszego  wyścigu  w  danej  dywizji.  W  momencie, 
 gdy  w  ramach  danej  dywizji  rozpoczną  się  mecze,  nie  ma  możliwości  wymiany  zgłoszonego 
 uprzednio psa na innego. 

 d)  Należy korzystać z aktualnych Kart wyników. 
 e)  Dany pies może startować tylko w jednej drużynie. 

 1.4 POMIARY PSÓW I WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD 

 1.4.1 Wysokość przeszkód 

 a)  Minimalna  wysokość  przeszkód  wynosi  15  cm,  a  maksymalna  wysokość  to  32,5  cm.  Wysokość 
 przeszkód zmienia się co 2,5 cm. 

 b)  Wysokość przeszkody uzależniona jest od długości krótszej kości łokciowej psa. 
 c)  Wysokość  przeszkód  dla  całej  drużyny  w  danym  wyścigu  uzależniona  jest  od  najniższej 

 wysokości  przeszkody  jednego  z  4  psów  startujących  w  drużynie  w  danym  wyścigu  (psy 
 rezerwowe nie są brane pod uwagę). 

 d)  Wysokość przeszkód ustalana jest na podstawie poniższej tabeli: 

 Długość kości łokciowej od – do 
 (w cm)  Wysokość przeszkody (w cm) 

 0 -10,00  15 
 10,01 - 11,25  17,5 
 11,26 - 12,50  20 
 12,51 - 13,75  22,5 
 13,76 - 15,00  25 
 15,01 - 16.25  27,5 
 16,26 - 17.50  30 

 17,51  32,5 

 1.4.2 Pomiary psów 
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 a)  Wysokość  przeszkód  dla  danego  psa  jest  określona  w  jego  Licencji  flyballowej.  Zasady 
 uzyskania Licencji są określone w rozdziale 2.8. 

 b)  Agresja psa podczas pomiaru nie będzie tolerowana 
 c)  W  uzasadnionych  przypadkach  (np.  pies  agresywny  lub  wyjątkowo  bojaźliwy)  sędzia  może 

 oznaczyć  psa  jako  „nie  poddającego  się  pomiarowi”;  w  efekcie  pies  musi  biegać  na 
 maksymalnej wysokości przeszkód na danych zawodach 

 d)  Pomiarów psów dokonuje minimum dwóch (2) Sędziów głównych zawodów. 

 ●  Każdy Sędzia główny dokonuje pomiaru obu kości łokciowych psa 
 ●  Sędziowie  główni  muszą  być  zgodni  co  do  wysokości  przeszkód  określonych  na  podstawie 

 pomiaru jednej z łap 
 ●  Jeżeli  jednak  jeden  z  sędziów  wyznaczył  niższą  wysokość  przeszkód  na  podstawie  pomiaru 

 drugiej  łapy  niż  ta  uzgodniona  na  podstawie  pomiaru  pierwszej  łapy,  trzeci  sędzia  musi 
 dokonać pomiaru długości kości łokciowej drugiej łapy; 

 ●  Jeśli  tylko  jeden  Sędzia  główny  jest  obecny  na  zawodach,  sam  mierzy  obie  kości  łokciowe  i 
 określa  odpowiednią  wysokość  przeszkód  dla  psa.  Tak  zmierzona  wysokość  przeszkód 
 obowiązuje  wyłącznie  na  danych  zawodach.  Na  kolejnych  zawodach,  w  którym  pies  będzie 
 uczestniczył,  zostanie  ponownie  zmierzony.  Aby  ustalić  ostateczną  wysokość  przeszkód  dla 
 danego  psa  co  najmniej  dwóch  Sędziów  głównych  musi  być  zgodnych  co  do  wysokości 
 przeszkód określonych na podstawie pomiaru jednej z łap. 

 e)  Pomiar psa powinien zostać poprzedzony jego identyfikacją – sprawdzeniem chipa/tatuażu 
 f)  Miejsce,  w  którym  dokonywane  będą  pomiary  psów,  wyznaczone  jest  przez  sędziego, 

 odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie w porozumieniu z Organizatorem zawodów. 
 g)  Pomiary powinny być wykonywane publicznie. 
 h)  W trakcie pomiaru psa, tylko jeden (1) przewodnik ma prawo przebywać w miejscu pomiarów. 
 i)  Długość  kości  łokciowej  jest  mierzona  jako  odległość  od  nadgarstka  do  łokcia.  Ramię  i 

 przedramię powinny znajdować się pod kątem 90 ° 
 j)  Podczas  pomiaru  pies  może  stać  na  ziemi  lub  na  stole  lub  może  być  trzymany  przez 

 przewodnika  w  jego  ramionach.  To  od  sędziego  i  tylko  jednego  przewodnika  zależy  znalezienie 
 pozycji,  w  której  pies  będzie  się  czuł  tak  komfortowo,  jak  to  możliwe,  i  będzie  możliwe 
 zmierzenie  go  tak  dokładnie,  jak  to  możliwe.  Podczas  pomiaru  psa  w  ramionach  przewodnika 
 należy  się  upewnić,  że  wolny  koniec  urządzenia  pomiarowego  nie  opiera  się  na  brzuchu  lub 
 tylnych łapach psa i nie wpływa na mierzoną wartość 

 k)  Sędziowie  główni  po  dokonaniu  pomiaru  psa,  zapisują  długość  kości  łokciowej  oraz  wysokość 
 przeszkód  dla  danego  psa  w  Karcie  Zbiorczej  Pomiarów.  Karta  ta  w  trakcie  zawodów  jest 
 dostępna  do  wglądu,  a  po  zakończeniu  zawodów  przekazywana  przez  Organizatora  zawodów 
 osobie odpowiedzialnej za wydawanie Licencji flyballowych w ZSF. 

 l)  Jeżeli  podczas  wyścigu  dowolny  Sędzia  stwierdzi,  że  drużyna  rywalizuje  na  wysokości 
 przeszkody  innej  niż  odpowiadająca  jej  wysokość,  drużyna  przegrywa  wszystkie  wyścigi  jakie 
 pokonała na tej wysokości przeszkody; 

 m)  W  przypadku,  gdy  pies  dysponuje  Licencją  organizacji  flyballowej,  z  którą  ZSF  ma  porozumienie 
 o obustronnej akceptacji Kart pomiarów psów, dodatkowy pomiar nie będzie przeprowadzany. 

 n)  Wszelkie  protesty,  dotyczące  wysokości  przeszkód,  muszą  zostać  zgłoszone  ustnie,  Sędziemu 
 głównemu  przez  kapitana  drużyny  startującej  w  danej  dywizji,  w  ciągu  30  minut  od  zakończenia 
 wyścigu, którego protest dotyczy 

 o)  Podczas  wyścigu  Sędzia  Główny  może  zdecydować  o  ponownym  pomiarze  psa  posiadającego 
 licencję  tymczasową.  Jeśli  okaże  się,  że  początkowo  zmierzona  wysokość  przeszkód  jest  inna, 
 drużyna  nie  będzie  karana  przegraną  za  bieganie  w  poprzednich  wyścigach  na  innej  wysokości 
 przeszkód, ale od tego momentu musi biegać na odpowiedniej wysokości przeszkód; 
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 p)  Sędzia  główny  ma  prawo  sprawdzić  tożsamość  (chip  /  tatuaż)  każdego  startującego  psa  w 
 dowolnym  momencie  zawodów.  Jeśli  nie  jest  możliwe  odczytanie  chipa  lub  jeśli  pies  ma 
 nieczytelne  tatuaże  i  fakt  ten  nie  został  odnotowany  odpowiednio  w  tabeli  mierzonych  psów  psy, 
 których  chip  /  tatuaż  został  sprawdzony  podczas  pomiaru,  lub  jeśli  numer  chipa  /  tatuażu  nie 
 pasuje  do  żadnego  psa  z  danej  drużyny,  pies  nie  może  kontynuować  turnieju.  Jeżeli  Sędzia 
 Główny  podejrzewa,  że  było  to  celowe  oszustwo  (zamiana  psów),  Sędzia  Główny  Zawodów 
 proponuje  wykluczenie  całej  drużyny  z  turnieju.  Wykluczona  drużyna  jest  umieszczana  na 
 ostatnim  miejscu  w  odpowiedniej  dywizji.  W  przypadku  wyścigu  Round  Robin  drużyna  traci 
 wszystkie punkty osiągnięte na korzyść swoich przeciwników. 

 q)  Sędzia  Główny  musi  poinformować  ZSF  na  piśmie  o  tego  typu  incydencie  w  ciągu  trzech  dni  od 
 zawodów,  a  ZSF  podejmuje  decyzję  w  sprawie  nałożenia  ewentualnych  sankcji  na  drużynę, 
 która  popełniła  ww.  przewinienie.  Jeśli  jest  to  pies  ze  stałą  polską  licencją  flyballową,  jego 
 licencja  uzyska  status  licencji  tymczasowej.  Przed  kolejnymi  zawodami,  w  których  dany  pies  ma 
 startować  musi  mieć  działający  chip,  a  jeśli  numer  chipa  jest  inny  niż  ten  figurujący  w  pierwotnej 
 licencji  (np.  z  powodu  powtórnego  czipowania),  pies  ten  musi  zostać  ponownie  zmierzony.  Jeśli 
 jest  to  pies  figurujący  w  rejestrze  psów  zagranicznych,  fakt  ten  zostanie  odnotowany  w  tym 
 rejestrze.  Przed  kolejnymi  zawodami,  w  którym  pies  chce  wziąć  udział,  chip  musi  działać,  a  jeśli 
 numer  chipa  jest  inny  niż  pierwotnie  figurujący  w  rejestrze  (np.  z  powodu  powtórnego 
 czipowania), pies musi zostać ponownie zmierzony; 

 r)  Przewodnik psa może wystąpić do Związku o ponowne zmierzenie psa. 

 ●  Musi  wysłać  swój  pisemny  wniosek  (pocztą  elektroniczną)  do  osoby  odpowiedzialnej  za 
 wydawanie  Licencji  flyballowych  w  ZSF  na  co  najmniej  14  dni  przed  zawodami,  w  trakcie 
 których będzie chciał zmierzyć ponownie psa 

 ●  Osoba  odpowiedzialna  za  wydawanie  Licencji  flyballowych  w  ZSF  zmienia  status  licencji  na 
 tymczasową i jednocześnie informuje Organizatora zawodów, że pies będzie mierzony; 

 ●  W  tym  samym  czasie,  co  wniosek,  przewodnik  musi  wpłacić  depozyt  w  wysokości  50  PLN 
 na rachunek ZSF 

 ●  Częścią pomiaru jest również sprawdzenie tożsamości psa (odczyt chipa / kontrola tatuażu); 
 ●  Jeśli  po  ponownym  zmierzeniu  psa  zostanie  określona  inna  niż  w  pierwotnej  licencji 

 wysokość  przeszkód,  kaucja  zostanie  zwrócona  na  konto  jego  przewodnika  psa  w  ciągu  14 
 dni  po  zakończeniu  zawodów.  W  przeciwnym  razie  depozyt  przelany  na  konto  ZSF  nie 
 zostanie zwrócony. 

 1.5 SĘDZIOWIE 

 1.5.1 Obsada sędziowska 

 a)  Podczas wyścigu dwóch drużyn, na ringu pracuje pięciu (5) sędziów. 
 b)  Dwaj  sędziowie  (sędziowie  liniowi,  jeden  dla  każdej  drużyny,  dopuszcza  się  także  po  dwóch 

 sędziów  liniowych  dla  każdej  drużyny)  siedzą  przy  linii  startu  /  mety  każdej  z  drużyn,  dwaj 
 sędziowie  (sędziowie  boksowi)  siedzą  na  końcu  toru,  na  liniach  boksów  każdej  z  drużyn,  w 
 pobliżu  boksów  w  taki  sposób,  aby  móc  obserwować  co  się  dzieje  na  boksie  oraz  jak 
 zachowuje  się  ładowacz,  a  jednocześnie  w  żaden  sposób  nie  przeszkadzać  psom  ani  ich  nie 
 rozpraszać.  Piąty  sędzia  daje  sygnał  do  startu,  zakończenia  lub  przerwania  biegu  i  jest  Sędzią 
 głównym. 
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 1.5.2 Zadania sędziów 

 a)  W  trakcie  wyścigu,  sędziowie  boksowi  i  sędziowie  liniowi  powinni  stać  albo  siedzieć  w  jednym 
 miejscu.  Psy  mogą  biegać  dookoła  sędziów.  Piłki,  które  odbiją  się  od  sędziów  traktowane  są 
 jako  nadal  uczestniczące  w  biegu.  Głównym  zadaniem  sędziów  boksowych  i  sędziów  liniowych 
 jest  obserwowanie  i  zgłaszanie  ewentualnych  przewinień  /  błędów  psów  biegnących  po  torze. 
 Sędziowie  zgłaszają  błędy  dostrzeżone  wyłącznie  na  torze,  do  którego  sędziowania  zostali 
 wyznaczeni. 

 b)  Sędzia  główny  powinien  stać  pomiędzy  dwoma  torami  biegowymi,  w  strefie  między  linią  startu  / 
 mety  a  miejscem  startu  pierwszych  psów  tak,  aby  miał  jak  najlepszy  widok  na  oba  tory.  W  razie 
 konieczności  Sędzia  główny  może  stanąć  w  innym  miejscu,  jednakże  tak,  aby  nie  przeszkadzać 
 w biegach psów. 

 c)  W  razie  potrzeby  oraz  gdy  nie  jest  dostępny  system  EJS,  Sędzia  główny  może  zasięgnąć  opinii 
 sędziów  liniowych  i  sędziów  boksowych  przed  wskazaniem  zwycięzcy  danego  wyścigu.  Sędzia 
 główny,  w  sposób  ostateczny,  ogłasza  zwycięstwo  lub  remis  jednej  z  drużyn  w  wyścigu  i 
 odnotowuje ten fakt na tablicy wyników. 

 d)  Jeśli  nie  jest  dostępny  elektroniczny  system  EJS,  w  trakcie  całych  zawodów  Sędzia  główny 
 powinien  stosować  jednosekundowe  (1)  odstępy  między  wydawanymi  komendami  „do  biegu”, 
 „gotów”  i  „start”.  Sędzia  główny  może  powierzyć  odliczanie  czasu  innej  osobie.  W  takim 
 przypadku  zaleca  się,  aby  osoba  odliczająca  czas  stanęła  między  obydwoma  torami,  plecami 
 do startujących drużyn tak, żeby mogła się w pełni skoncentrować na dokonywanym odliczaniu. 

 e)  Sędziowie  -  za  pomocą  chorągiewek  lub  lamp  -  sygnalizują,  który  pies  musi  powtórzyć  bieg.  W 
 przypadku  systemu  EJS  zapalają  się  odpowiednie  lampki,  gdy  nie  jest  dostępny  system  EJS, 
 Sędzia  główny  -  poprzez  podniesienie  ręki  -  wskazuje  przez  minimum  3  sekundy,  który  pies 
 musi  powtórzyć  bieg.  Przewodnik  psa  musi  zauważyć  zasygnalizowany  błąd  i  ponownie 
 wystartować psa. 

 f)  Jeśli  bieg  zostaje  przerwany,  Sędzia  główny  sygnalizuje  ten  fakt  za  pomocą  gwizdka.  Użycie 
 przez  Sędziego  głównego  gwizdka  oznacza  konieczność  natychmiastowego  przerwania  przez 
 drużyny  ich  biegów.  Niedostosowanie  się  do  tego  może  skutkować  przegraną  w  wyścigu. 
 Sędzia  główny  przerywa  bieg  w  przypadku  falstartu  psów  startowych  (patrz  także  1.8.5.b). 
 Sędzia  główny  przerywa  wyścig  także  w  przypadku,  gdy  jedna  drużyna  zakłóca  bieg  drużyny 
 przeciwnej,  gdy  pies  załatwi  potrzeby  fizjologiczne  w  obrębie  ringu  albo  jeśli  pies  lub 
 przewodnik  wykazuje  nieuzasadnioną  agresję  wobec  innych  uczestników  wyścigu.  W  takim 
 przypadku, sędzia przyznaje wygraną wyścigu drużynie przeciwnej. 

 g)  Do obowiązków sędziów liniowych należy: 

 ●  Notowanie  na  Kartach  wyników,  które  psy  biorą  udział  w  poszczególnych  wyścigach, 
 zapisywanie  czasu  przebiegu  oraz  informacji  czy  drużyna  wygrała,  zremisowała  czy  też 
 przegrała dany wyścig (W / R / P). 

 ●  Sygnalizowanie  (za  pomocą  lampek  sygnalizujących  błąd  lub  chorągiewki),  jeśli  na  torze 
 zauważą błąd drużyny. 

 1.6 ORGANIZACJA WYŚCIGÓW 

 1.6.1 Rozgrzewka 

 a)  Przed  każdym  wyścigiem  przewidziany  jest  czas  na  rozgrzewkę  na  torach.  Czas  rozgrzewki 
 będzie  określony  przez  Dyrektora  turnieju  przed  rozpoczęciem  zawodów  (standardowo 
 przewidziano 2 min.). 
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 b)  Standardowo  na  rozgrzewkę  przewidziane  są  2  minuty,  ale  limit  ten  może  zostać  zmieniony 
 przez Dyrektora Turnieju, w porozumieniu z Sędzią głównym Turnieju. 

 c)  Czas  przewidziany  na  rozgrzewkę  zaczyna  być  liczony  od  momentu  zasygnalizowania  przez 
 Sędziego głównego. Po upływie czasu przeznaczonego na rozgrzewkę, rozpoczyna się wyścig. 

 d)  Moment  rozgrzewki  może  zostać  przesunięty  w  czasie,  jeśli  przewodnik  psa  jest  jednocześnie 
 Sędzią  głównym  zawodów  w  innej  dywizji.  W  takiej  sytuacji,  inni  członkowie  drużyny  odpowiadają 
 za  przyprowadzenie  psa  Sędziego  głównego  na  ring  tak,  żeby  przewodnik  psa  /  Sędzia  główny 
 mógł rozpocząć rozgrzewkę bez większego opóźnienia. 

 e)  Jeśli  określony  jest  czas  na  rozgrzewkę  zgodnie  z  pkt  1.6.1  a)  i  1.6.2),  rozgrzewka  może  się 
 rozpocząć  na  sygnał  Sędziego  głównego,  bez  względu  na  to  czy  obie  drużyny  są  na  ringu. 
 Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa. 

 f)  W  przypadku,  gdy  jedna  z  drużyn,  z  uzasadnionych  przyczyn  dotrze  na  ring  z  opóźnieniem, 
 rozgrzewka  może  się  rozpocząć  dopiero,  gdy  obie  drużyny  są  obecne  na  torach.  Zasada  ta  nie 
 ma  zastosowania  w  przypadku,  gdy  obie  drużyny  rezygnują  z  przeprowadzenia  rozgrzewki. 
 Drużyna,  oczekująca  na  drużynę  przeciwną,  ma  prawo  zainstalować  swój  boks  oraz  ustawić 
 przeszkody na odpowiedniej wysokości. 

 g)  Tylko psy zgłoszone i figurujące na Karcie wyników drużyny mogą uczestniczyć w rozgrzewce. 
 h)  Jeśli  drużyna  dotrze  na  start  ponad  trzy  (3)  minuty  po  upływie  czasu  przeznaczonego  na 

 rozgrzewkę,  Sędzia  główny  ukarze  drużynę  przegraniem  meczu,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których 
 spóźnienie  było  uzasadnione  i  wynikało  z  tzw.  „konfliktu  między  ringami”  (patrz:  Słownik). 
 Wszelkie  konflikty  między  ringami  powinny  być  zgłaszane  do  Sędziego  głównego  lub  sędziego 
 liniowego przed rozpoczęciem się meczu, którego konflikt dotyczy. 

 Uwaga:  W  związku  z  tym,  że  w  trakcie  zawodów  dąży  się  do  uniknięcia  wszelkiego  rodzaju 
 opóźnień,  powyższa  zasada  powinna  być  stosowana  rozsądnie  i  według  uznania.  Dyrektor 
 turnieju  ma  prawo  skrócić,  jak  również  podjąć  decyzję  o  zlikwidowaniu  3  minutowego  czasu 
 oczekiwania na drużynę, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów. 

 i)  W  każdym  dniu  turnieju,  drużynom  nie  wolno  korzystać  z  torów  w  celu  przeprowadzenia 
 treningów  lub  rozgrzewki,  z  wyjątkiem  czasu  przewidzianego  na  rozgrzewkę  przed  każdym 
 wyścigiem  (patrz  punkt  1.7.1).  Drużyny,  które  w  dniu  trwania  turnieju  przeprowadzą  trening  na 
 ringu,  przegrywają  pierwszy  rozgrywany  po  tym  fakcie  wyścig,  a  w  przypadku  Speed  Trials 
 uzyskany  czas  nie  będzie  uznany.  Dopuszcza  się  przeprowadzenie  treningów  poza  ringiem,  o  ile 
 nie przeszkadza to innym drużynom. 

 1.6.2 Mecz 

 a)  Po  zakończeniu  rozgrzewki  drużyna  zobowiązana  jest  do  przygotowywania  się  do  pierwszego  i 
 kolejnych  wyścigów  w  meczu  bez  zbędnej  zwłoki.  Przy  pierwszym  naruszeniu  tej  zasady, 
 drużyna  dostanie  ostrzeżenie  od  Sędziego  głównego.  Kolejne  naruszenie  tej  zasady  skutkować 
 będzie przegraną wyścigu. 

 b)  Drużyny,  które  w  związku  z  porażką  przyznaną  drużynie  przeciwnej  wygrywają  pojedynek, 
 muszą  przebiec  wszystkie  wyścigi  wymagane  do  uzyskania  punktów  w  meczu  w  formule  Round 
 Robin  lub  Speed  Trials  do  awansu  do  kolejnej  rundy,  w  ramach  meczów  rozgrywanych  w 
 formułach  Single  i  Double  Elimination.  Jeśli  nie  ma  drużyny,  z  którą  drużyna  mogłaby 
 rywalizować, wówczas drużyna musi wykonać wszystkie wyścigi bez udziału przeciwnika. 

 1.6.3 Tryb Pokazowy (TP) 

 a)  Od  chwili,  w  której  drużyna  zadeklaruje  przejście  na  Tryb  Pokazowy  (TP),  nie  może  ona  powrócić 
 do  trybu  regularnego,  czyli  klasyfikowanego  udziału  w  turnieju.  Od  tej  chwili  drużyna  nie  może 
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 zdobywać  ani  punktów,  ani  tytułów  flyballowych,  ani  osiągać  zwycięstw,  ani  oficjalnie 
 uznawanych rekordów. 

 b)  Drużyny  uczestniczące  w  turnieju  w  Trybie  Pokazowym  (TP)  podlegają  wszystkim  zasadom 
 turnieju, z następującymi wyjątkami: 

 ●  W wyścigach mogą uczestniczyć mniej niż 4 psy. 
 ●  Falstart psa startowego nie zatrzymuje biegu. 
 ●  Jakakolwiek wysokość przeszkód z dozwolonego zakresu 15 cm – 32,5 cm może być 

 zastosowana przez drużynę. 

 c)  Sędzia główny może wykluczyć drużynę z meczu wskutek nawarstwienia się błędów lub 
 nieprzestrzegania innych zasad turniejowych, lub zgłoszenia uzasadnionego zastrzeżenia przez 
 drugą drużynę. 

 1.7 ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJÓW FLYBALLOWYCH 

 1.7.1 Ogólne zasady 

 a)  Turniej  flyballowy  to  zawody  w  klasie  otwartej.  Ze  względów  organizacyjnych,  organizator 
 turnieju  może  ustalić  limit  zgłoszeń.  W  przypadku,  gdy  przewidziany  jest  limit  zgłoszeń, 
 organizator  turnieju  powinien  z  góry  ustalić  jasny  i  sprawiedliwy  system  przyjmowania  i 
 odrzucania zgłoszeń. 

 b)  Organizator turnieju ustala opłatę startową. 
 c)  Organizator turnieju ustala termin przyjmowania zgłoszeń. 
 d)  Informacja o zawodach powinna zostać opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ZSF. 
 e)  Organizator  turnieju  zapewnia  trofea  co  najmniej  dla  zwycięzców  w  każdej  dywizji.  Jeżeli 

 nagrodzeni  mają  być  również  członkowie  drużyn,  organizator  dostarczy  przeznaczonych  dla 
 nich 8 nagród. 

 f)  Na  czas  trwania  zawodów  organizator  turnieju  zapewnia  elektroniczny  system  sędziujący  (EJS) 
 po jednym na każdy ring. 

 g)  Za  bezpieczeństwo  uczestników  turnieju  odpowiada  Sędzia  główny  w  porozumieniu  z 
 Organizatorem i jego decyzja jest nieodwołalna. 

 1.7.2 Format Turnieju i Plan Meczów 

 a)  Format  turnieju  oraz  Plan  meczów  powinny  zostać  ogłoszone  przed  rozpoczęciem  biegów. 
 Organizator  ogłasza  ponadto  l  iczbę  dozwolonych  falstartów  w  ramach  wyścigów/meczów  –  1  FS 
 na wyścig , 1 FS na mecz lub 0 falstartów. 

 b)  Program  turnieju  powinien  uwzględniać  czas  niezbędny  psom  do  odpoczynku  pomiędzy 
 pojedynkami. 

 c)  Format turnieju obejmuje: 

 ●  Tabele,  z  zestawieniem  drużyn  w  każdej  dywizji,  wraz  ze  zgłoszonymi  czasami  każdej 
 drużyny oraz czasami „Break-Out (BO)” i “Clean Time (CT)” ustalonym dla danej dywizji. 

 ●  Formuły,  użyte  w  turnieju  np.  Round  Robin  (RR),  Double  Elimination  (DE),  Single  Elimination 
 (SE),  Speed  Trials  (ST),  bądź  kombinacje  powyższych.  Informację  o  liczbie  wyścigów 
 koniecznych do wygrania meczu, np. Do Dwóch Wygranych, Do Trzech Wygranych. 
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 ●  System  punktacji:  sposób  w  jaki  wyłaniany  jest  zwycięzca,  jak  wyłaniany  jest  zwycięzca  w 
 razie remisu. 

 d)  Różne dywizje, w ramach tego samego turnieju, mogą używać różnych formuł flyballowych. 
 e)  Preferowaną kombinacją formuł rozgrywania turnieju jest: 

 ●  Round  Robin  (RR)  z  określoną  liczbą  meczów  jako  runda  wstępna.  2  punkty  przyznawane 
 są  w  przypadku,  gdy  drużyna  wygrywa  wyścig,  1  punkt  w  przypadku  remisu,  0  punktów  w 
 przypadku  przegranej.  Jeśli  po  zakończeniu  Round  Robin  (RR)  dwie  lub  więcej  drużyny 
 mają  taką  samą  liczbę  punktów,  o  zwycięstwie  decyduje  najlepszy  czas  osiągnięty  przez 
 drużynę  w  trakcie  Round  Robin  (RR).  Jeśli  dwie  lub  więcej  drużyny  mają  taki  sam  najlepszy 
 czas  osiągnięty  w  trakcie  Round  Robin  (RR),  o  zwycięstwie  decyduje  drugi  najlepszy  czas 
 osiągnięty przez drużynę i tak dalej, do momentu wyłonienia zwycięzcy. 

 ●  Double  Elimination  (DE)  jako  runda  finałowa  z  meczami  Do  Trzech  Wygranych  wyścigów.  O 
 rozstawieniu decydują wyniki osiągnięte w rundzie wstępnej, tj. Round Robin (RR). 

 f)  Speed Trials (ST): 

 ●  Formuła  Speed  Trials  (ST)  stosowana  jest  przez  organizatora  w  sytuacji,  gdy  chce  on 
 zorganizować  Double  Elimination  (DE),  ale  nie  ma  możliwości  przeprowadzenia  rundy 
 wstępnej w formacie Round Robin (RR). 

 ●  W  ramach  Speed  Trials  (ST),  każda  drużyna  ściga  się  w  z  góry  określonej  liczbie  wyścigów. 
 Celem  jest  osiągnięcie  najlepszego  czasu.  Nie  odnotowuje  się  wygranych  /  przegranych  w 
 poszczególnych  wyścigach,  a  zwycięzcą  Speed  Trials  zostaje  drużyna  z  najlepszym 
 czasem.  W  przypadku,  gdy  dwie  lub  więcej  drużyny  mają  taki  sam  najlepszy  czas  osiągnięty 
 w  trakcie  Speed  Trials  (ST),  o  zwycięstwie  decyduje  drugi  najlepszy  czas  osiągnięty  przez 
 drużynę i tak dalej, do momentu wyłonienia zwycięzcy. 

 ●  Speed  Trials  (ST)  nie  jest  najwłaściwszą  formułą  wyłaniania  zwycięzcy  turnieju  i  w  związku  z 
 tym, dopuszcza się ją w rundach wstępnych turnieju. 

 g)  Jeżeli,  w  wyniku  działania  sił  wyższych,  zawody  muszą  zostać  przerwane  po  rozegraniu  rundy 
 wstępnej, jej wyniki są wynikami końcowymi turnieju. 

 1.7.3 Rozstawienie drużyn i podział na dywizje 

 a)  Drużyny zgłoszone do zawodów rozstawiane są w oparciu o zgłoszone przez siebie czasy. 
 b)  Po  upływie  terminu  przyjmowania  zgłoszeń  na  zawody,  drużyny  nie  mogą  dokonywać  zmian 

 zgłoszonych przez siebie czasów, a Dyrektor turnieju dokonuje podziału drużyn na dywizje. 
 c)  W każdej dywizji powinny startować nie mniej niż cztery (4) drużyny. 
 d)  W  przypadku,  gdy  do  turnieju  zgłoszono  7  lub  11  drużyn  mając  na  uwadze  dobro  sportu, 

 Organizator  może  przed  ogłoszeniem  dywizji  wnioskować  do  Zarządu  ZSF  o  zgodę  na  jednego 
 Ghosta w turnieju. 

 1.7.4 Zasady czasu „Break – Out (BO)” 

 a)  Z wyjątkiem Dywizji 1, w każdej dywizji czas “Break-Out (BO)” to c  zas o pół (0,5) sekundy 
 lepszy od najlepszego zgłoszonego czasu w danej dywizji. 

 b)  Zasady czasu „Break-Out (BO)” nie mają zastosowania w odniesieniu do Dywizji 1. 
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 c)  Liczba dozwolonych „Break-Out (BO)”: drużyna, która w trakcie turnieju trzykrotnie (3) 
 przekroczy wyznaczony dla swojej dywizji czas “Break-Out (BO)”, będzie klasyfikowana na 
 ostatnim miejscu. 

 ●  Z  wyjątkiem  drużyn  startujących  w  dywizji  1,  każda  drużyna,  która  ukończy  swój  wyścig  w 
 czasie  lepszym,  niż  wyznaczony  dla  danej  dywizji  czas  „Break-Out  (BO)”,  przekracza  tym 
 samym  dozwolony  czas  dla  danej  dywizji.  W  rezultacie  jej  wyścig  traktowany  jest  jako 
 przegrany. 

 ●  W przypadku, gdy w danym wyścigu nie zadziała EJS, zasada (BO) nie ma zastosowania. 
 ●  W  karcie  wyników  sędzia  powinien  wpisać  BO,  bez  podania  czasu  dla  danego  wyścigu 

 drużyny oraz literę P jako „przegrany”. 
 ●  W  przypadku,  gdy  w  danym  wyścigu  obie  drużyny  przekroczą  wyznaczony  czas  „Break-Out 

 (BO)” (mają wpisane BO), obie drużyny przegrywają ten wyścig. 
 ●  W  przypadku,  gdy  w  danym  wyścigu  jedna  z  drużyn  ma  czas  „Break-Out  (BO)”,  natomiast 

 druga  drużyna  nie  ukończy  wyścigu,  drużyna,  która  ma  czas  „Break-Out  (BO)”  przegrywa 
 ten  wyścig.  Natomiast  drużyna,  która  wyścigu  nie  ukończyła  ma  możliwość  powtórzenia 
 swojego  biegu,  jednakże  nie  ma  prawa  dokonać  wymiany  psów,  ani  zmiany  ustawienia 
 biegnących  psów  i  jeśli  swój  wyścig  ukończy  poprawnie  wygrywa  ten  wyścig,  jeśli  wyścigu 
 nie ukończy – przegrywa 

 ●  W  przypadku,  gdy  sędziowie  liniowi  nie  zgłoszą  BO,  a  Sędzia  główny  zakończy  wyścig, 
 wynik  drużyny,  która  wygrała  wyścig  jednocześnie  mając  BO  musi  zostać  skorygowany  i 
 oznaczony jako przegrany. 

 ●  W  przypadku,  gdy  dana  drużyna  przekroczy  dozwoloną  liczbę  BO,  będzie  klasyfikowana  na 
 ostatnim miejscu, a wszystkie rozgrywane przez nią wyścigi będą uznane za przegrane 

 ●  W  przypadku  rund  wstępnych,  w  trakcie  których  ranking  drużyn  ustalany  jest  na  podstawie 
 wyników  Round  Robin,  drużyna,  która  przekroczy  dozwoloną  liczbę  BO  zajmuje  ostatnie 
 miejsce. 

 ●  Czas  uzyskany  przez  drużynę,  a  który  jest  niższy  od  wyznaczonego  dla  danej  dywizji  czasu 
 „Break-Out  (BO)”,  nie  będzie  traktowany  jako  rekord  drużyny  oraz  na  jego  podstawie  nie 
 będą  przyznawane  psom  i  drużynom  żadne  tytuły  ani  punkty  flyballowe.  Taki  czas  wyścigu 
 nie  będzie  liczony  do  kwalifikacji  do  Mistrzostw  Polski,  nie  będzie  też  brany  pod  uwagę  w 
 punktacji Mank Cup. 

 1.7.5 Zasady czasu „Clean Time (CT)” 

 a)  Clean Time to tzw. Break Out netto. Wyznacza on czas dla danej dywizji, którego drużyny w niej 
 startujące nie mogą bezkarnie przekroczyć swym czasem netto - czasem samych psów, bez 
 czasu wejścia psa startowego i bez krosów pozostałych trzech psów. 

 b)  Zasady czasu CT nie mają zastosowania w odniesieniu do Dywizji 1. 
 c)  Z wyjątkiem Dywizji 1, w każdej dywizji czas “Clean Time (CT)” to czas o 0,8 sekundy lepszy od 

 najlepszego zgłoszonego czasu w danej dywizji. 
 d)  Liczba dozwolonych CT: drużyna, która w trakcie turnieju trzykrotnie (3) przekroczy wyznaczony 

 dla swojej dywizji czas (CT), będzie klasyfikowana na ostatnim miejscu, ale może biegać do 
 końca turnieju. 

 ●  Z  wyjątkiem  drużyn  startujących  w  dywizji  1.,  każda  drużyna,  która  ukończy  swój  bieg  w 
 czasie  lepszym,  niż  wyznaczony  dla  danej  dywizji  czas  CT,  przekracza  tym  samym 
 dozwolony czas dla danej dywizji. W rezultacie jej wyścig traktowany jest jako przegrany. 
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 ●  W  przypadku,  gdy  w  danym  wyścigu  nie  zadziała  EJS,  zasada  „Clean  Time”  nie  ma 
 zastosowania. 

 ●  W  Karcie  wyników  sędzia  powinien  wpisać  CT,  bez  podania  czasu  dla  danego  biegu  drużyny 
 oraz literę P jako „przegrany”. 

 ●  W  przypadku,  gdy  w  danym  wyścigu  obie  drużyny  przekroczą  wyznaczony  czas  (CT)  mają 
 wpisane CT, obie drużyny przegrywają ten wyścig. 

 ●  W  przypadku,  gdy  w  danym  wyścigu  jedna  z  drużyn  ma  czas  Clean  Time,  natomiast  druga 
 drużyna  nie  ukończy  wyścigu,  drużyna,  która  ma  czas  (CT)  przegrywa  ten  wyścig.  Natomiast 
 drużyna,  która  wyścigu  nie  ukończyła  ma  możliwość  powtórzenia  swojego  biegu,  jednakże 
 nie  ma  prawa  dokonać  wymiany  psów,  ani  zmiany  ustawienia  biegnących  psów  i  jeśli  swój 
 wyścig ukończy poprawnie wygrywa ten wyścig, jeśli wyścigu nie ukończy – przegrywa. 

 ●  W  przypadku,  gdy  sędziowie  liniowi  nie  zgłoszą  CT,  a  Sędzia  główny  zakończy  wyścig, 
 wynik  drużyny,  która  wygrała  wyścig  jednocześnie  mając  CT  musi  zostać  skorygowany  i 
 oznaczony jako przegrany. 

 ●  W  przypadku,  gdy  dana  drużyna  przekroczy  dozwoloną  liczbę  CT,  będzie  klasyfikowana  na 
 ostatnim miejscu, a wszystkie rozgrywane przez nią wyścigi będą uznane za przegrane. 

 ●  W  przypadku  rund  wstępnych,  w  trakcie  których  ranking  drużyn  ustalany  jest  na  podstawie 
 wyników  Round  Robin,  drużyna,  która  przekroczy  dozwoloną  liczbę  CT  zajmuje  ostatnie 
 miejsce. 

 ●  Czas  uzyskany  przez  drużynę,  a  który  jest  niższy  od  wyznaczonego  dla  danej  dywizji  czasu 
 „Clean  Time”,  nie  będzie  traktowany  jako  rekord  drużyny  oraz  na  jego  podstawie  nie  będą 
 przyznawane  psom  i  drużynom  żadne  tytuły  ani  punkty  flyballowe.  Taki  czas  wyścigu  nie 
 będzie  liczony  do  kwalifikacji  do  Mistrzostw  Polski  ani  nie  będzie  brany  pod  uwagę  w 
 punktacji Mank Cup. 

 1.7.6 Wyścig 

 a)  Bieg 

 ●  Psy mogą startować z rozbiegu lub z miejsca. 
 ●  Każdy  pies  musi  pokonać  (przeskoczyć)  wszystkie  cztery  (4)  przeszkody  w  odpowiedniej 

 kolejności,  uruchomić  boks  flyballowy  tak,  aby  uwolniona  została  z  niego  piłka,  złapać  piłkę  i 
 wrócić  z  piłką  w  pysku,  przez  wszystkie  cztery  (4)  przeszkody  (w  odpowiedniej  kolejności)  do 
 linii startu / mety 

 ●  Drugi  pies  ma  prawo  przekroczyć  linię  startu  /  mety  dowolną  częścią  ciała  (w  powietrzu  lub 
 na  ziemi)  dopiero  w  momencie,  kiedy  pierwszy  pies  przekroczy  linię  startu  /  mety 
 jakąkolwiek  częścią  ciała.  Zasada  ta  dotyczy  wszystkich  4  psów  startujących  w  drużynie, 
 stosowana jest również w przypadku, gdy któryś z psów musi powtórzyć swój bieg. 

 b)  Falstarty (FS) 

 ●  Jeśli  jakakolwiek  część  ciała  pierwszego  psa  (w  powietrzu  lub  na  ziemi),  bądź  jakakolwiek 
 część  ciała  przewodnika  psa  lub  przedmiotu  przez  niego  trzymanego  (np.  zabawka, 
 szarpacz  itd.)  przekroczy  linię  startu  /  mety  (wejdzie  w  światło  czujników  EJS  przed 
 rozpoczęciem  pomiaru  biegów  i  pojawieniem  się  zielonej  lampy),  sędzia  liniowy  lub  Sędzia 
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 główny  zasygnalizuje  błąd  (falstart  FS)  i  zatrzyma  wyścig.  Wyścig  zostanie  powtórzony. 
 Drużyna, która zrobiła FS dostaje żółtą kartkę. 

 ●  Jeśli  ta  sama  drużyna  zrobi  drugi  FS  w  tym  samym  wyścigu/meczu  (określa  Organizator 
 Turnieju  patrz  pkt.  1.8.2a),  zostanie  (za  pomocą  lampy  /  flagi)  zasygnalizowany  błąd  (falstart 
 FS),  wyścig  nie  będzie  zatrzymany,  a  pierwszy  pies  będzie  musiał  powtórzyć  swój  bieg  na 
 końcu (po przebiegnięciu czwartego psa) by wyścig drużyny został uznany za zakończony. 

 ●  Jeśli  ta  sama  drużyna  zrobi  drugi  FS,  a  jednocześnie  drużyna  przeciwna  zrobi  swój  pierwszy 
 falstart,  to  bieg  zostaje  zatrzymany  i  powtórzony.  Obie  drużyny  mają  wtedy  na  koncie  po  (1) 
 jednym falstarcie (FS). 

 ●  W  przypadku  drużyn  startujących  w  Trybie  Pokazowym  (TP),  gdy  pies  startowy  popełni 
 falstart, bieg jest kontynuowany. 

 ●  W  przypadku  opcji  “zero  falstartów”  (0  FS)  każdej  drużynie  przysługują  dwie  próby  świateł  w 
 dwóch  pierwszych  meczach  każdego  dnia  turnieju.  Drużyna  chcąca  wykorzystać  taką  próbę 
 świateł,  każdorazowo  musi  zgłosić  ten  fakt  Sędziemu  głównemu  podczas  rozgrzewki.  Próba 
 świateł nie musi być wykorzystywana każdorazowo przez drużynę. 

 ●  W  przypadku  opcji  “zero  falstartów”  (0  FS),  falstart  psa  startowego  nie  skutkuje  przerwaniem 
 wyścigu, dodatkowo zaznaczony jest błąd psa startowego. 

 c)  Awaria boksu 

 ●  W  przypadku  awarii  boksu  w  trakcie  wyścigu,  ładowacz  powinien  zgłosić  ten  fakt  Sędziemu 
 głównemu.  Zgłoszenie  awarii  boksu  odbywa  się  w  następujący  sposób  –  ładowacz  staje 
 przed boksem. Wyścig zostaje przerwany. 

 ●  Sędzia  główny  musi  sprawdzić  boks.  Jeśli  w  opinii  Sędziego  głównego  boks  nie  działał 
 podczas  wyścigu,  wyścig  zostanie  powtórzony.  Nikt  nie  ma  prawa  dotykać  boksu  do  czasu 
 sprawdzenia go przez Sędziego głównego. 

 ●  Jeśli sędzia uzna, że boks działa prawidłowo, to wyścig będzie uznany za przegrany. 
 ●  Jeśli  drużyna  nie  ma  innego  boksu,  z  którego  mogłaby  skorzystać,  a  boks  drużyny  nie  może 

 zostać  naprawiony  w  rozsądnym  czasie,  wówczas  wszystkie  wyścigi  w  danym  meczu  będą 
 uznane za przegrane. 

 ●  Jeśli  drugi  raz  wystąpi  awaria  boksu  –  albo  gdy  boks  zapasowy  również  ulegnie  awarii  –  w 
 tym  samym  wyścigu,  wówczas  wyścig  będzie  uznany  za  przegrany,  jak  również  wszystkie 
 pozostałe wyścigi w tym meczu. 

 d)  Zanieczyszczenie ringu przez psa 

 ●  Jeśli  w  trakcie  rozgrywania  wyścigu  pies  załatwi  potrzeby  fizjologiczne  na  terenie  ringu, 
 sędzia przerywa wyścig. Wygrana wyścigu zostaje przyznana drużynie przeciwnej. 

 ●  Jeśli  pies  załatwi  potrzeby  fizjologiczne  na  terenie  ringu  przed  rozpoczęciem  pierwszego 
 wyścigu  albo  między  wyścigami,  to  drużyna  przeciwna  wygrywa  następny  wyścig.  Sędzia 
 główny  może  zdecydować  czy  drużyna  przeciwna  ma  pokonać  tor  sama  czy  też  zostaje  jej 
 przyznana wygrana z wynikiem NT (No Time – bez podania czasu). 

 e)  Ładowacz – zasady postępowania 

 ●  W  trakcie  trwania  wyścigu  osoba  ładująca  piłki  do  boksu  (ładowacz)  powinna  pozostawać  na 
 boksie  (za  boksem)  w  pozycji  wyprostowanej.  Odstępstwem  od  tej  zasady  jest  rozgrzewka, 
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 konieczność  złapania  utraconej  przez  psa  piłki  lub  uzupełnienia  zapasów  piłek  do  ładowania 
 przed  kolejnym  biegiem.  Ładowacz  podczas  wyścigu  może  jedynie  głosem  dopingować  psa, 
 w  taki  sposób,  aby  nie  przeszkadzać  drużynie  przeciwnej.  W  momencie,  kiedy  pies  dobiega 
 do boksu, piłka musi być już załadowana, a ładowacz musi stać w pozycji pionowej. 

 ●  Biorąc  pod  uwagę  zasadę  fair  play,  ładowacz  powinien  pozostawać  we  właściwej  pozycji  za 
 boksem do momentu ogłoszenia wyniku wyścigu przez Sędziego głównego. 

 ●  W  przypadku,  gdy  piłka  odbije  się  od  pyska  psa  w  momencie  jej  chwytania  i  trafi  do  wyrzutni 
 boksu  nie  naciągając  mechanizmu  spustowego  boksu,  ładowacz  ma  prawo  powtórnie 
 zaciągnąć  mechanizm  spustowy  boksu,  bez  kary  dodatkowej.  Jest  to  jedyna  sytuacja,  w 
 której ładowacz może nakierować psa na mechanizm uwalniający piłkę. 

 ●  Jeśli  piłka,  po  wybiciu  jej  przez  psa  z  boksu,  odbije  się  i  upadnie  obok  boksu,  w  granicach 
 ringu,  a  pies  ją  podniesie  i  będzie  zgodnie  z  przepisami  kontynuował  bieg,  to  taka  sytuacja 
 nie  jest  traktowana  jako  błąd.  Jeśli  piłka  zostanie  podana  /  kopnięta  do  psa  przez  widza, 
 ładowacza lub inną osobę, jest to traktowane jako błąd, a pies musi powtórzyć swój bieg. 

 f)  Zakłócanie biegu w obrębie ringu 

 ●  Za zakłócanie biegu w obrębie ringu uznaje się utrudnianie biegu psa drużyny przeciwnej. 
 ●  Jeżeli  pies  lub  członek  drużyny  przeszkadza  drużynie  przeciwnej  podczas  jej  biegu,  drużyna 

 przegrywa  wyścig.  Za  zakłócanie  biegu  uznaje  się  sytuację,  w  której  -  z  winy  członków 
 drużyny  -  na  torach,  w  obrębie  ringu  oraz  w  miejscach  gdzie  psy  czekają  na  swój  bieg 
 doszło do zakłócenia biegu psa drużyny przeciwnej. 

 ●  Za  zakłócanie  biegu  nie  uznaje  się  sytuacji,  w  której  pies  pobiegnie  w  kierunku  toru  drużyny 
 przeciwnej  w  pogoni  za  zgubioną  lub  źle  odbitą  własną  piłką,  pod  warunkiem,  że  nie  zakłóci 
 to biegu drużyny przeciwnej. 

 ●  W  przypadku  wystąpienia  sytuacji  polegającej  na  zakłóceniu  biegu  psa,  Sędzia  główny 
 przyznaje  Wygraną  (W)  drużynie,  której  bieg  został  zakłócony,  bez  podania  czasu  biegu 
 (NT). 

 g)  Rozpraszanie przeciwnika 

 ●  Niedozwolone  jest  rozpraszanie  drużyny  przeciwnika  przez  jakiegokolwiek  członka  zespołu, 
 dotyczy  to:  odbijania  i  kozłowania  piłek,  odwracania  uwagi  w  jakikolwiek  inny  sposób  (np. 
 rzucanie piłek, zabawek, frisbee, maskotek, rękawiczek, przysmaków itp.). 

 ●  Gwizdanie na psa, dawanie psu smakołyków, może być traktowane jako rozpraszanie. 
 ●  Członkowie  drużyny  mają  obowiązek  pozbierania  wszystkich  upuszczonych  przez  psy  piłek 

 przed kolejnym wyścigiem. 
 ●  Przy pierwszym naruszeniu powyższych zasad drużyna otrzymuje upomnienie. 
 ●  Drugie  i  każde  kolejne  upomnienie  w  trakcie  danego  meczu,  skutkować  będzie  przegraną  w 

 danym wyścigu. 

 h)  Zagrożenie bezpieczeństwa / zakłócenia z zewnątrz 

 ●  Jeżeli,  w  opinii  Sędziego  głównego,  w  obrębie  ringu  istnieje  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa 
 psów albo zawodników, wyścig zostanie przerwany, a następnie wznowiony. 

 ●  Przez  zakłócenia  z  zewnątrz  rozumie  się  sytuacje  /  czynniki  spoza  ringu,  nie  mające 
 żadnego związku z drużynami startującymi w danym wyścigu. 
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 ●  Kolejność  psów  startujących  w  wyścigu  może  zostać  zmieniona  bez  kary  po  uprzednim 
 zgłoszeniu Sędziemu głównemu. 

 i)  Lampy sygnalizujące „błąd” / flagi 

 Psy,  w  przypadku  których  zapali  się  lampa  sygnalizująca  błąd  na  EJS  lub  zostanie  podniesiona 
 flaga,  muszą  pokonać  tor  jeszcze  raz,  po  przebiegnięciu  wszystkich  4  psów,  w  kolejności  w 
 jakiej startuje oryginalny skład, by wyścig został uznany za zakończony. 

 Sytuacje (błędy), w przypadku których pies musi powtórzyć swój bieg to, m.in.: 

 ●  Zbyt  wczesne  minięcie  się  psów,  zasygnalizowane  przez  EJS  i  potwierdzone  przez  sędziego 
 liniowego  i  /  lub  Sędziego  głównego.  W  przypadku,  gdy  nie  korzysta  się  z  EJS,  sędzia 
 liniowy odpowiada za zgłoszenie zbyt wczesnego minięcia się psów. 

 ●  Ominięcie przeszkód. 
 ●  Pies nie przynosi piłki i nie przeskakuje wszystkich przeszkód w odpowiedniej kolejności. 
 ●  Pies wyjmuje piłkę z otworu boksu bez naciśnięcia pedału boksu. 
 ●  Pies nie przenosi piłki przez linię startu / mety. 
 ●  Ładowacz, przewodnik lub widz pomaga psu w niedozwolony sposób. 
 ●  Przewodnik  albo  przedmiot  trzymany  w  jego  rękach  przekracza  linię  startu  /  mety  podczas 

 biegu  psa  (z  wyjątkiem  sytuacji,  gdy  ustawiane  są  przewrócone  przeszkody  albo  zbierane 
 leżące na torze piłki). 

 ●  Członkowie  drużyny  nie  mogą  przekraczać  linii  startu  /  mety  –  nie  mogą  wchodzić  w  światło 
 czujników  EJS.  Jeżeli  to  zrobią  pies,  który  jest  na  torze  ma  zasygnalizowany  błąd  i  musi 
 powtórzyć bieg. 

 j)  Przewrócone przeszkody 

 ●  Drużyna,  której  pies  przewróci  przeszkodę  /  przeszkody  w  trakcie  biegu,  nie  zostanie 
 ukarana,  pod  warunkiem,  że  każdy  pies  przeskoczy  przeszkodę  /  przeszkody  tak,  jakby  to 
 zrobił gdyby przeszkoda / przeszkody stała na swoim miejscu. 

 ●  Członek  drużyny  albo  przewodnik  psa  może  poprawić  przewrócone  podczas  biegu 
 przeszkody,  pod  warunkiem,  że  nie  przeszkadza  to  drużynie,  nie  pomaga  psu  oraz  pod 
 warunkiem, że nie wchodzi w światło czujników EJS. 

 k)  Meta 

 ●  Drużyna,  która  jako  pierwsza  ukończy,  w  sposób  zgodny  z  przepisami,  bieg  czterech  psów, 
 wygrywa  ten  wyścig.  Za  ukończenie  wyścigu  uznaje  się  moment,  gdy  ostatni  pies  przekroczy 
 linię  mety  jakąkolwiek  częścią  ciała  (w  powietrzu  czy  na  ziemi),  a  Sędzia  główny  ogłosi 
 zwycięzcę.  Wyścig  może  być  uznany  jako  wygrany  ze  względu  na  błędy  drużyny  przeciwnej, 
 zgodnie z Zasadami przeprowadzania turniejów flyballowych. 
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 l)  Ustalenie zwycięzcy wyścigu / ogłoszenie remisu 

 ●  Kiedy  wyścig  jest  rozgrywany  przy  użyciu  EJS,  zwycięzca  –  w  przypadku  bardzo 
 wyrównanego  finiszu  –  ustalany  jest  na  podstawie  czasów  biegów  zarejestrowanych  przez 
 EJS. 

 ●  Gdy  czasy  osiągnięte  przez  obie  drużyny  są  identyczne  do  jednej  setnej  sekundy  (0,01  s), 
 Sędzia główny przyznaje remis. 

 ●  W  przypadkach,  gdy  system  EJS  nie  jest  dostępny  albo  nie  działa  i  każdy  wyścig  jest 
 sędziowany  sposobem  wzrokowym,  decyzja  o  przyznaniu  wygranej  musi  być  jednomyślna, 
 podjęta  przez  dwóch  (2)  sędziów  liniowych,  w  oparciu  o  to  co  zobaczyli,  a  nie  w  oparciu  o 
 uzyskane  czasy.  Jeżeli  sędziowie  liniowi  nie  mogą  uzgodnić  decyzji,  Sędzia  główny  musi  się 
 skonsultować  z  sędziami  liniowymi  i  podjąć  decyzję,  o  wskazaniu  zwycięzcy  lub  ogłoszeniu 
 remisu. 

 ●  W  przypadku  sytuacji  niejasnych  ostateczną  decyzję  podejmuje  Sędzia  główny.  Decyzja 
 sędziego  musi  być  oparta  na  jego  doświadczeniu  i  musi  być  jak  najbardziej  sprawiedliwa. 
 Bezpieczeństwo psów i innych zawodników stanowi priorytet. 

 1.7.7 Psy agresywne 

 a)  Pies  wykazujący  nieuzasadnioną  agresję  wobec  innego  psa  lub  człowieka  w  trakcie  turnieju, 
 może  –  decyzją  Sędziego  głównego  –  zostać  wykluczony  z  turnieju.  Psy,  które  zostały 
 zdyskwalifikowane, są wykluczone z udziału w pozostałych wyścigach turnieju. 

 b)  Poziom agresji skutkującej wykluczeniem psa z turnieju ustala Sędzia główny. 
 c)  Sędzia  główny  musi  zgłosić  Dyrektorowi  turnieju  wszystkie  przypadki  wykluczenia  agresywnych 

 psów z zawodów. 
 d)  O wykluczeniu psa z turnieju, Sędzia główny zobowiązany jest poinformować ZSF. 
 e)  Związek  decyduje  o  sposobie,  w  jaki  pies  wykluczony  z  zawodów  z  powodu  agresji  zostanie 

 ukarany – minimalna kara to wykluczenie psa z uczestnictwa w turniejach na okres 1 roku. 
 f)  Pies,  który  został  dwukrotnie  wykluczony  z  zawodów  z  powodu  agresji,  zostaje  dożywotnio 

 wykluczony z uczestnictwa w zawodach i pozbawiony Licencji flyball. 

 1.7.8 Kondycja fizyczna psów 

 a)  W  zawodach  mogą  uczestniczyć  psy  zdrowe,  które  w  sposób  bezpieczny  są  w  stanie  pokonać 
 tor. 

 b)  Psy  niepełnosprawne  mogą  uczestniczyć  w  zawodach,  jeśli  Sędzia  główny  uzna,  że  pies  spełnia 
 wymogi określone w pkt 1.8.5.a. 

 c)  Sędzia  główny  ma  prawo  zbadać  psa  w  dowolnym  momencie  w  trakcie  zawodów.  Jeżeli  w  opinii 
 Sędziego głównego pies: 

 ●  kuleje, 
 ●  ma cieczkę, 
 ●  dochodzi do zdrowia po przebytym zabiegu, 
 ●  nie może w sposób gwarantujący mu bezpieczeństwo startować w zawodach 

 d)  powinien  zostać  wykluczony  z  turnieju.  Sędzia  główny  musi  zgłosić  Dyrektorowi  turnieju 
 wszystkie przypadki psów wykluczonych z zawodów. 
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 e)  Można stosować bandaże ochronne na łapach psów 
 f)  Minimalny wiek psów dopuszczanych do udziału w zawodach – 15 miesięcy. 
 g)  Psy  startujące  w  zawodach  mają  obowiązek  posiadać  udokumentowane,  aktualne  szczepienie 

 przeciwko wściekliźnie. 

 1.7.9 Wyniki pojedynków 

 Organizator  turnieju  powinien  możliwie  jak  najszybciej  –  po  zakończeniu  każdego  meczu  –  podawać 
 jego  wynik  do  publicznej  wiadomości  (czasy  poszczególnych  wyścigów,  informacje  o  wygranych  / 
 przegranych meczach, liczbie przyznanych punktów). 

 1.8 KODEKS ETYCZNY ZSF – ZASADY FAIR PLAY 

 a)  Uczestnicy  turniejów  flyballowych  organizowanych  przez  ZSF  muszą  cieszyć  się 
 nieposzlakowaną opinią. 

 b)  Jednym  z  głównych  celów,  przyświecających  organizacji  Turniejów  Flyball,  jest  propagowanie 
 współpracy  i  sportowego  zachowania  w  trakcie  szkolenia  i  współzawodnictwa  w  sportach 
 kynologicznych,  które  nie  powinny  ograniczać  się  jedynie  do  suchego  przestrzegania 
 przepisów, ale stanowić zachowanie składające się na styl życia. 

 c)  Uczestnicy  zawodów  powinni  odnosić  się  do  siebie  w  sposób  uprzejmy  i  przyjacielski,  nie 
 powinni  zachowywać  się  w  sposób  przynoszący  ujmę  flyballowi.  Uczestnicy  nie  powinni 
 okazywać  braku  szacunku  /  niezadowolenia  psom,  sędziom,  innym  zawodnikom,  sponsorom, 
 organizatorom turniejów, a także widzom, tak w obrębie ringów, jak i poza nimi. 

 d)  Trening  oraz  uczestnictwo  w  turniejach  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  i  przy  użyciu 
 metod mających na celu dobro psa oraz flyballu. 

 e)  Znęcanie  się  nad  psem  lub  ostre  dyscyplinowanie  i  karcenie  psa  nie  służą  interesom  flyballu  i 
 jest kategorycznie zabronione. 

 f)  Niewłaściwe postępowanie obejmuje, ale nie ogranicza się do: 

 ●  Obraźliwe lub niestosowne słownictwo. 
 ●  Okazywanie niezadowolenia z decyzji podjętej przez sędziego. 
 ●  Niehumanitarne traktowanie psa, niesportowe zachowanie. 
 ●  Świadome i zamierzone łamanie przepisów w celu zyskania przewagi w nieuczciwy sposób. 
 ●  Wszelkie  inne  rodzaje  zachowania  oraz  kłótnie,  w  rezultacie  których  osoby  trzecie  wyrabiają 

 sobie niewłaściwą opinię na temat flyballu. 
 g)  Uczestnicy  i  sędziowie  powinni  postępować  zgodnie  z  Zasadami  przeprowadzania  turnieju 

 flyball oraz wykazywać się znajomością i zrozumieniem tych zasad. 
 h)  Każdy  uczestnik  lub  klub,  który  przestrzega  ww.  zasad  ma  prawo  zgłosić  protest  lub  wnieść 

 pozew  przeciwko  innemu  uczestnikowi  lub  klubowi  za  domniemane  niewłaściwe  zachowanie  w 
 obrębie  ringu  lub  poza  nim  w  sposób,  który  nie  szkodzi  interesowi  flyballu.  Protesty  wniesione  w 
 tracie  trwania  turnieju  powinny  zostać  rozpatrzone  przez  Dyrektora  turnieju  w  sposób,  mający 
 na celu ochronę dobra flyballu. 

 i)  Każdy  uczestnik  turnieju  powinien  przedkładać  dobro  swojego  psa  ponad  wyniki  osiągane  na 
 zawodach. 

 j)  Zakazane jest podawanie psom środków pobudzających. 
 k)  Obowiązkiem przewodnika jest sprzątanie po swoim psie. 
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 l)  Poważne  naruszenie  zasad  sportowej  rywalizacji  lub  niewłaściwe  zachowanie  psa  może 
 skutkować  wykluczeniem  drużyny  (lub  przewodnika  psa)  z  zawodów.  Decyzję  o  wykluczeniu  z 
 zawodów  podejmuje  Sędzia  główny  po  konsultacji  z  Dyrektorem  turnieju.  Po  zakończeniu 
 zawodów Sędzia główny powinien poinformować na piśmie ZSF o tym incydencie. 

 1.9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE RINGU 

 a)  W  trakcie  trwania  wyścigów  na  ringu  mogą  przebywać  tylko  zawodnicy,  pomocnicy  drużyn  i 
 sędziowie. 

 b)  Fotografowie  i  kamerzyści  mogą  znajdować  się  tylko  w  wyznaczonych  przez  organizatora 
 miejscach. 

 c)  W  trakcie  trwania  turnieju  na  ringu  nie  mogą  się  znajdować  dzieci  w  wózkach,  nosidełkach, 
 fotelikach samochodowych lub na rękach. 

 d)  Od  momentu,  w  którym  drużyna  zgłasza  Sędziemu  głównemu  gotowość  do  startu  do  momentu 
 zakończenia  przez  Sędziego  głównego  wyścigu,  członkowie  drużyny  przeciwnej  i  ich 
 pomocnicy nie mogą przekroczyć toru tej drużyny. 

 e)  Za  bezpieczeństwo  uczestników  turnieju  odpowiada  Sędzia  główny  w  porozumieniu  z 
 Organizatorem i jego decyzja jest nieodwołalna 

 2. ZASADY ORGANIZACYJNE 

 2.1 TURNIEJE OFICJALNE 

 2.1.1  Za  turnieje  oficjalne  mogą  być  uznane  tylko  te,  które  są  zgłoszone  do  harmonogramu 
 prowadzonego  przez  ZSF  co  najmniej  na  2  miesiące  przed  datą  ich  rozpoczęcia  i  na  które 
 ZSF deleguje Sędziego głównego. 

 2.1.2  Turnieje  oficjalne  muszą  być  organizowane  zgodnie  z  niniejszym  regulaminem,  z 
 zachowaniem zasad bezpieczeństwa psów. 

 2.1.3   W turniejach mogą uczestniczyć psy wszystkich ras oraz psy nierasowe. 

 2.1.4   Minimalny wiek psa wynosi 15 miesięcy. 

 2.1.5  Pies  uczestniczący  w  oficjalnych  turniejach  ZSF  musi  mieć  wydaną  Licencję  flyballową  lub 
 mieć  rozpoczętą  procedurę  uzyskiwania  Licencji.  Rozpoczęcie  procedury  oznacza  złożenie 
 wniosku i opłacenie go. 

 2.1.6   Drużyny zagraniczne mogą uczestniczyć w turniejach. 

 2.1.7  W  tracie  zawodów  należy  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  psów  ze  szczególnym 
 uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony zwierząt przed przemocą. 

 25 



 2.2 ORGANIZATOR TURNIEJU 

 2.2.1 Organizatorem turnieju flyballowego może być osoba prawna lub osoba fizyczna. 

 2.2.2  Organizator  turnieju  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  postanowień  niniejszego  regulaminu 
 i zapewnienia bezpieczeństwa psom startującym w zawodach. 

 2.2.3  Organizator  odpowiada  za  przygotowanie,  przeprowadzenie  oraz  podsumowanie  turnieju. 
 Osobą,  która  bierze  odpowiedzialność  za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  zawodów,  jest 
 osoba  wymieniona  w  ogłoszeniu  o  zawodach,  która  również  składała  wniosek  o  włączenie 
 danych  zawodów  do  kalendarza  imprez  prowadzonego  przez  ZSF.  Osoba  ta  (zwana 
 „przedstawicielem  organizatora”)  musi  także  figurować  we  wniosku  przedkładanym 
 odpowiednim  służbom  weterynaryjnym  oraz  władzom  terenu,  na  którym  odbywają  się 
 zawody.  Bez  zgody  władz  lokalnych  zawody  nie  mogą  się  odbyć,  w  przeciwnym  razie, 
 organizator naraża się na sankcje prawne. 

 2.2.4   Na organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia: 

 ●  Ringu flyballowego (patrz punkt 1.2 Regulaminu ZSF) 
 ●  Dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów 
 ●  Sprzętu pomiarowego oraz dokumentów niezbędnych do dokonania pomiaru wysokości 

 psów (patrz punkt 2.8.4 Regulaminu ZSF) 
 ●  Sprzętu pomiarowego oraz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia rekordu Polski (patrz 

 Załącznik nr 3) 

 2.2.5   Co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem zawodów, organizator turnieju 
 zobowiązany jest do wystąpienia do ZSF z wnioskiem o włączenie turnieju do 
 harmonogramu zawodów. 

 2.2.6   Nie później niż w ciągu 5 dni od zamknięcia zgłoszeń do turnieju, organizator jest 
 zobowiązany do uzgodnienia w porozumieniu z Koordynatorem ds. Sędziowskich obsady 
 sędziowskiej na dane zawody (Sędziego głównego / sędziów z podaniem konkretnych 
 nazwisk). ZSF niezwłocznie poinformuje zatwierdzonych: Sędziego głównego / sędziów o 
 wydelegowaniu go /ich do sędziowania turnieju. Organizator powinien zapewnić 
 odpowiednią liczbą sędziów, pomocników sędziów oraz innych osób niezbędnych przy 
 organizacji zawodów. 

 2.2.7   Organizator ma prawo do zmiany terminu lub odwołania zawodów z co najmniej 4 
 tygodniowym wyprzedzeniem, o czym powinien zawiadomić ZSF i sędziów. 

 2.2.8   Organizator ma prawo do zmiany opłaty startowej, by uprzywilejować np. członków ZSF lub 
 klub organizujący turniej. 

 2.2.9   W ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia zawodów, organizator turnieju jest 
 zobowiązany przesłać delegatowi ZSF, który uczestniczył w zawodach pełne wyniki 
 zawodów w formie elektronicznej. 

 2.2.10 W ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia zawodów, organizator turnieju jest 
 zobowiązany przesłać delegatowi ZSF, który uczestniczył w zawodach Zestawienie 
 dokonanych pomiarów wysokości psów. 

 2.2.11  W ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia zawodów, organizator przesyła na konto 
 ZSF regulaminową opłatę za każdego zawodnika oraz przesyła do ZSF imienną listę 

 26 



 zawodników uczestniczących w zawodach, z informacją o kwocie opłaty przekazanej za 
 każdego z nich. 

 2.3 SĘDZIOWIE 

 2.3.1  Osoba  pełniąca  funkcję  Sędziego  głównego  lub  sędziego  liniowego  na  zawodach 
 flyballowych  w  Polsce,  musi  posiadać  ważną  licencję  sędziego,  wydaną  przez  Związek 
 Sportu  Flyball  lub  inne  zarejestrowane  Organizacje  Sportu  Flyball.  Wniosek  o  sędziowanie 
 zawodów  przez  sędziego  zagranicznego  musi  zostać  każdorazowo  zaakceptowany  przez 
 Koordynatora  do  spraw  Sędziów.  Warunki  uzyskania  tej  licencji  ustala  Walne  Zgromadzenie 
 ZSF.  Za  przeszkolenie  sędziego  boksowego  odpowiada  Lider  Klubu,  którego  członkiem  jest 
 Sędzia boksowy. 

 2.3.2  Sędziowie,  nieposiadający  licencji  (np.  adepci  w  trakcie  kursu  sędziowskiego)  mogą 
 sędziować  w  zawodach  za  zgodą  organizatora,  ale  muszą  być  pod  stałym  nadzorem 
 doświadczonych sędziów posiadających licencję. 

 2.3.3  Organizator  zawodów  musi  zapewnić  co  najmniej  jednego  Sędziego  głównego  i  dwóch 
 sędziów  liniowych,  którzy  muszą  wykonywać  swoje  obowiązki  podczas  każdego  przebiegu 
 na każdym z ringów. Jeśli jest więcej sędziów, można ich wymieniać. 

 2.3.4  Sędziowie  boksowi  nie  muszą  mieć  licencji,  ale  organizator  powinien  w  miarę  możliwości 
 wykorzystywać  osoby,  które  przeszły  szkolenie  organizowane  przez  Związek.  Sędzia  główny 
 przed  rozpoczęciem  turnieju  winien  upewnić  się,  że  sędziowie  boksowi  mają  świadomość 
 swoich  obowiązków  podczas  turnieju.  Jeśli  w  trakcie  trwania  meczu/wyścigu  Sędzia  główny 
 uzna,  że  Sędzia  boksowy  popełnia  rażące  błędy  w  sędziowaniu,  Sędzia  główny  ma  prawo 
 zmienić Sędziego boksowego. 

 2.3.5  Co  najmniej  na  pół  godziny  przed  rozpoczęciem  wyścigów,  Sędzia  główny  turnieju  ma 
 obowiązek  upewnienia  się  (włącznie  z  ponownym  zmierzeniem)  co  do  poprawności 
 wyznaczenia  ringu  –  zgodnego  z  regulaminem  umiejscowieniem  torów,  przeszkód,  ich 
 wysokości,  wyznaczeniem  linii  startu  /  mety,  linii  boksu,  barierek.  Linia  startu  /  mety  powinna 
 być dobrze widoczna. 

 2.3.6  Sędzia  główny  turnieju,  przed  rozpoczęciem  zawodów  ma  obowiązek  sprawdzenia  działania 
 systemu EJS. 

 2.3.7  Sędziowie  powinni  być  przyjaźni,  uprzejmi  i  wyrozumiali,  ale  nade  wszystko  bezstronni  i 
 zdecydowani.  Sędziowie  muszą  mieć  gruntowną  wiedzę  dotyczącą  Regulaminu  Sportu 
 Flyball popartą doświadczeniem zdobytym na zawodach. 

 2.3.8  Sędzia  musi  postępować  w  taki  sposób,  aby  uczestnicy  turnieju  i  widzowie  mieli  poczucie,  że 
 każda  drużyna  została  potraktowana  w  taki  sam  sposób  oraz  że  żadna  drużyna  nie  uzyskała 
 przewagi w sposób nieuczciwy. 

 2.3.9  Sędzia nie powinien wdawać się w dyskusje z malkontentami. 

 2.3.10  Sędzia  główny  ma  prawo,  w  porozumieniu  z  organizatorem  turnieju,  wykluczyć  z  turnieju 
 osobę, która naruszyła zasady Kodeksu Etycznego ZSF. 
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 2.3.11  Zasady  przeprowadzania  turniejów  flyballowych  są  podstawowym  zbiorem  wytycznych.  Nie 
 powinny  być  one  jednak  traktowane  jako  precyzyjne  rozwiązanie  dla  każdej  możliwej 
 sytuacji.  Decyzje,  podejmowane  przez  sędziego,  powinny  bazować  na  jego  doświadczeniu, 
 dobrym  charakterze  oraz  uczciwości.  Nade  wszystko  jednak,  bezpieczeństwo  i  dobrze 
 samopoczucie psów i zawodników stanowić powinny priorytet. 

 2.3.12  Sędzia  ma  prawo  odstępstwa  od  niektórych  wytycznych  regulaminu,  jeśli  może  to  pomóc  w 
 udziale  w  turnieju  psów  lub  osób  niepełnosprawnych.  Odstępstwo  takie  nie  może  jednak 
 działać na szkodę innych uczestników turnieju. 

 2.3.13  Sędziowie nie mogą pomagać drużynom podczas rozgrzewki. 

 2.4 KLUB 

 2.4.1  Przez  klub  rozumie  się  lokalną  inicjatywę  sportu  flyball  o  nazwie  wskazanej  we  wniosku  o 
 rejestrację  drużyny  flyballowej.  W  najprostszej  formie  jest  to  grupa  członków  ZSF  ćwicząca 
 w  tym  samym  miejscu,  korzystająca  z  tego  samego  terenu,  identyfikująca  się  konkretną 
 nazwą. 

 2.4.2  Numer  identyfikacyjny  klubu  składa  się  z  oznaczenia  kraju  (PL)  i  trzech  liczb  (np.  001).  Kod 
 ten  jest  również  podstawą  dla  numerów  rejestracyjnych  drużyn  zgłaszanych  przez 
 odpowiednie  kluby.  Podczas  rejestracji  drużyn  do  kodu  klubu  dodawane  są  cyfry.  Pierwsza 
 zarejestrowana  drużyna  z  każdego  klubu  jest  oznaczona  literą  A  (np.  PL001A),  druga  –  literą 
 B, itd. 

 2.4.3  Każdy  pies  może  startować  w  drużynie  tylko  jednego  klubu.  Sezon  flyballowy  trwa  jeden 
 okres:  Okres  flyballowy  trwa  od  28  lutego  bieżącego  roku  do  28  lutego  przyszłego  roku. 
 Przed  rozpoczęciem  okresu  flyballowego  –  w  terminie  do  dnia  28  lutego  każdego  roku  -  klub 
 ma  obowiązek  przesłania  aktualnych  danych  dotyczących  osób  oraz  psów  startujących  w 
 ramach  klubu  (Wniosek  o  rejestrację  drużyny  flyballowej).  Na  wniosku  tym  należy  umieścić 
 nazwę  klubu,  numer  licencji  psa,  imię  psa,  imię  i  nazwisko  oraz  podpis  właściciela  psa.  W 
 danym  okresie  flyballowym  psy  mają  prawo  startować  jedynie  w  ramach  klubu,  do  którego 
 zostały zgłoszone. 

 2.4.4  Terminy zgłaszania aktualnej listy osób i psów przez kluby: 

 ●  Przed  pierwszym  oficjalnym  turniejem  pod  patronatem  ZSF  w  bieżącym  okresie 
 flyballowym. 

 2.4.5  Nowy  pies  może  być  dopisany  do  klubu  w  dowolnym  momencie  trwania  sezonu 
 flyballowego.  W  przypadku,  gdy  w  wyznaczonym  terminie  klub  nie  prześle  aktualnej  listy 
 osób  i  psów,  uznaje  się,  że  klub  nie  dokonuje  żadnej  zmiany  i  aktualna  jest  wcześniej 
 zgłoszona  lista.  Poza  terminami  wymienionymi  powyżej  pies  może  zmienić  klub  jedynie  w 
 przypadku gdy: 

 a)  poprzedni  klub,  w  którego  drużynie  startował  pies,  został  rozwiązany  lub  zawiesił 
 działalność, co potwierdza na piśmie osoba odpowiedzialna za rejestrację drużyn w ZSF. 

 b)  klub,  w  którego  drużynie  startował  pies,  połączył  się  z  nowym  klubem,  co  potwierdza  na 
 piśmie osoba odpowiedzialna za rejestrację drużyn w ZSF. 
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 2.4.6  Pisemne  potwierdzenie  zmiany  klubu  musi  zostać  dostarczone  do  Sekretarza  Generalnego 
 ZSF,  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  przyjmowania  zgłoszeń  do  zawodów,  w  których  pies  ma 
 startować w drużynie należącej do nowego klubu. 

 2.4.7  W ciągu roku kalendarzowego pies może zmienić klub tylko jeden raz. 

 2.4.8  Jeżeli  pies  w  trakcie  roku  kalendarzowego  wystartuje  w  nowym  klubie  bez  zachowania 
 powyższych zasad, karze podlega drużyna, do której pies przeszedł. Kara obejmuje: 

 a)  Pozbawienie  punktów  za  udział  w  zawodach,  które  są  brane  pod  uwagę  przy  kwalifikacji  do 
 Pucharu Polski we Flyballu. 

 b)  Sklasyfikowanie  drużyny  na  ostatnim  miejscu  w  rankingu  kwalifikującym  do  Mistrzostw  Polski 
 we  Flyballu,  a  wszystkie  ewentualne  rekordy  drużyny,  rekordy  kraju,  najlepszy  czas  zawodów, 
 punkty, tytuły, które mogłyby być zdobyte przez psy nie zostaną uwzględnione. 

 Powyższe  kary  za  start  psa  w  innej  drużynie  dotyczą  wszystkich  oficjalnych  pucharowych  i 
 kwalifikacyjnych zawodów organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2.5 DRUŻYNA 

 W  oficjalnych  zawodach  flyball,  wymienionych  w  kalendarzu  imprez,  prowadzonym  przez  ZSF  i 
 odbywających się w Polsce, mogą uczestniczyć następujące drużyny: 

 2.5.1  Drużyny zarejestrowane 

 a)  Rejestr drużyn prowadzony przez ZSF ma na celu ochronę nazw drużyn. 
 b)  Przedstawiciel  drużyny  (kapitan,  kierownik  zespołu)  przesyła  do  ZSF  wniosek  o  rejestrację 

 drużyny (na oficjalnym formularzu, Załącznik nr 1) oraz uiszcza opłatę rejestracyjną. 
 c)  Nazwy  drużyn  zarejestrowane  przez  ZSF  są  chronione  i  żadna  inna  drużyna  nie  zostanie 

 zarejestrowana  pod  tą  samą  nazwą.  Drużyny  z  jednego  klubu  mogą  posiadać  jedną  wspólną 
 część  nazwy  (zwyczajowo  jest  to  nazwa  klubu  np.  Klub  Jumpers,  a  drużyny  Fast  Jumpers, 
 Happy Jumpers itp.). 

 d)  Nazwa każdej drużyny ma 3 współwłaścicieli: 

 ●  W 1 / 3 właściciele klubu (inicjatywy sportu flyball) reprezentowani przez lidera klubu, 
 ●  W 1 / 3 kapitan drużyny, 
 ●  W  1  /  3  pozostali  członkowie  drużyny,  którzy  startowali  w  ostatnich  zawodach, 

 poprzedzających  zmianę  rejestracji  (w  przypadku  drużyn,  które  startowały  w  zawodach) 
 lub byli jej założycielami (w przypadku drużyn, które nie startowały w zawodach), 

 ●  2  /  3  z  powyższych  ma  prawo  decydować  o  nazwie  drużyny.  Sprawy  sporne  rozstrzyga 
 ZSF. 

 e)  Zarejestrowanej  drużynie  przyznawany  jest  unikalny  numer  identyfikacyjny,  który  drużyna 
 zobowiązana jest do używania w formularzach zgłoszeniowych do zawodów. 

 f)  Drużyna  zobowiązana  jest  do  aktualizacji  swoich  danych  w  rejestrze  prowadzonym  przez 
 ZSF, natychmiast po dokonaniu jakichkolwiek zmian. 

 g)  Drużyna,  która  w  dniu  zamknięcia  zgłoszeń  do  zawodów  nie  jest  w  rejestrze  ZSF,  będzie 
 traktowana jako nieformalna (niezarejestrowana). 
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 2.5.2  Drużyna nieformalna (niezarejestrowana) 

 a)  To drużyna niefigurująca w rejestrze prowadzonym przez ZSF. 
 b)  Wyniki  drużyn  nieformalnych  nie  są  uwzględniane  w  klasyfikacjach  prowadzonych  przez 

 Związek Sportu Flyball. 
 c)  Rekordy  ustanawiane  przez  drużynę  nieformalną  nie  są  uznawane  jako  rekordy  ZSF,  nie  są 

 też uznawane za rekordy Polski. 
 d)  Psy  startujące  w  drużynach  nieformalnych  nie  mogą  zbierać  punktów  ani  ubiegać  się  o 

 tytuły. 

 Drużyny weteranów 

 a)  Mogą startować w dywizjach weteranów. 
 b)  Drużyny weteranów nie są rejestrowane przez ZSF. 
 c)  Wyniki drużyn weteranów nie są uwzględniane w klasyfikacjach prowadzonych przez ZSF 
 d)  Rekordy  ustanawiane  przez  drużynę  weteranów  nie  są  uznawane  jako  rekordy  ZSF,  nie  są 

 też uznawane za rekordy Polski. 
 e)  Psy startujące w drużynach weteranów nie mogą zbierać punktów ani ubiegać się o tytuły. 

 2.5.3  Drużyny zagraniczne – mogą uczestniczyć w zawodach bez rejestracji. 

 2.6 FORMULARZE ZAWODÓW 

 2.6.1  Zgłoszenie do zawodów – musi zawierać co najmniej następujące dane: 

 a)  Nazwę drużyny i jej numer rejestracyjny. 
 b)  Zgłaszany  czas  lub  czas  referencyjny  (w  porozumieniu  z  organizatorem  turnieju  dane  te 

 mogą  być  zmieniane,  nie  później  niż  do  ostatniego  dnia  przyjmowania  zgłoszeń  do 
 zawodów). 

 c)  Imię i nazwisko lidera drużyny i jego dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 
 d)  Imię i nazwisko kapitana drużyny. 
 e)  Imię i nazwisko ładowacza. 
 f)  Imiona i nazwiska wszystkich zgłaszanych członków drużyny oraz imiona startujących psów. 
 g)  Numery  Licencji  flyballowych  wszystkich  startujących  psów  oraz  wysokości  przeszkód  na 

 jakich startują. 
 h)  W przypadku psów, które nie posiadają Licencji należy wpisać NIE POSIADA. 
 i)  Imię  i  nazwisko  sędziego  lub  pomocnika  oddelegowanego  do  dyspozycji  organizatora 

 zawodów 

 2.6.2  Karta wyników drużyny – musi zawierać co najmniej następujące dane: 

 a)  Datę i miejsce zawodów oraz ich nazwę. 
 b)  Nazwę drużyny wraz z jej numerem rejestracyjnym. 
 c)  Dywizję, w której startowała drużyna. 
 d)  Czas zgłoszony przez drużynę / czas BO dywizji. 
 e)  Imię i nazwisko kapitana drużyny. 
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 f)  Imię i nazwisko ładowacza. 
 g)  Imiona i nazwiska wszystkich startujących członków drużyny oraz imiona startujących psów. 
 h)  Numery  Licencji  flyballowych  wszystkich  startujących  psów  oraz  wysokości  przeszkód  na 

 jakich startują 
 i)  W  przypadku  psów,  które  nie  posiadają  Licencji  należy  wpisać  NIE  POSIADA,  a  na 

 wszystkich  arkuszach  z  wynikami,  na  których  figurują  psy,  w  pozycji  „kontrola”  należy  wpisać 
 wysokość przeszkód jakie po pomiarze zostały przyznane psom. 

 j)  Organizator korzysta z formularzy opracowanych przez ZSF 

 2.7 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

 2.7.1  Maksymalna  liczba  drużyn,  które  w  przypadku  w  jednodniowych  zawodów  mogą 
 rywalizować  na  jednym  ringu,  wynosi  18.  Większa  liczba  drużyn  w  turnieju  jednodniowym 
 jest  dopuszczalna  tylko  wtedy,  gdy  organizator  zapewni  kolejny  ring  (ringi),  odpowiednią 
 większą  liczbę  sędziów  i  pomocników.  Maksymalna  liczba  drużyn  w  turnieju  kilkudniowym 
 powinna kierować się zasadą 16 drużyn 1 ring, na 1 dzień. 

 2.7.2  Zgłoszenia  przyjmowane  są  w  kolejności  nadsyłania.  W  przypadku,  gdy  zgłaszanych  jest 
 kilka  drużyn  z  jednego  klubu,  w  pierwszej  kolejności  przyjmuje  się  drużynę  zgłoszoną 
 najwcześniej.  Jeśli  w  momencie  zakończenia  przyjmowania  zgłoszeń  będą  wolne  miejsca, 
 zostanie przyjęta kolejna drużyna z klubu. 

 2.7.3  Zgłoszenie  drużyny  do  zawodów  jest  ważne  pod  warunkiem,  że  drużyna  wniesie  w  terminie  i 
 we właściwej kwocie opłatę startową. 

 2.7.4  Zgłoszona  drużyna,  która  wniosła  opłatę  startową  ma  prawo  do  jej  zwrotu  w  przypadku 
 przekroczenia limitu zgłoszeń. 

 2.7.5  W  przypadku  drużyn  zarejestrowanych  w  ZSF  z  klubu  organizującego  zawody,  nie 
 obowiązuje limit zgłoszeń 

 2.7.6  Do  obowiązków  organizatora  należy  sprawdzenie  licencji  psów,  statusu  drużyn  oraz 
 poinformowanie  osoby  zgłaszającej  drużynę  do  zawodów  o  wyniku  takiej  weryfikacji  w 
 terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia się zawodów. 

 2.7.7  Zgłoszenia  drużyn  zagranicznych  do  turnieju  są  przyjmowane  niezależnie  od  powyższych 
 zasad. 

 2.7.8  Przydzielanie  drużyn  do  poszczególnych  dywizji  powinno  odbyć  się  z  uwzględnieniem  czasu 
 zgłoszonego  przez  drużynę  (czasu  referencyjnego  drużyny),  w  taki  sposób,  aby  różnica 
 czasu  pomiędzy  pierwszą  a  ostatnią  drużyną  w  danej  dywizji  nie  przekroczyła  jednej 
 sekundy 

 2.7.9  W  terminie  trzech  dni  od  zakończenia  przyjmowania  zgłoszeń,  organizator  zobowiązany  jest 
 do  opublikowania  na  swojej  stronie  internetowej  Formatu  turnieju  –  informacji  o  dywizjach  i 
 rozstawieniu  drużyn  (o  podziale  drużyn  na  dywizje)  wraz  z  czasami  zgłoszonymi  przez 
 drużyny  oraz  czasami  „Break-Out  (BO)”  i  „Clean  Time  (CT)”  dla  każdej  dywizji,  formułami  w 
 jakich  będą  przeprowadzane  zawody  w  każdej  dywizji.  Taką  samą  informację  organizator 
 przesyła do ZSF w celu publikacji na oficjalnych stronach ZSF 
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 2.7.10  Na  miejsce  drużyn,  które  rezygnują  z  udziału  w  zawodach,  przyjmowane  są  drużyny  z  listy 
 rezerwowej  (wg  kolejności  zgłoszeń).  W  przypadku,  gdy  zwolni  się  miejsce  po  dokonaniu 
 podziału  drużyn  na  dywizje,  organizator  zawodów  przyjmuje  zgłoszenie  drużyny,  której  czas 
 zgłoszony  jest  jak  najbliższy  czasowi  zgłoszonemu  przez  drużynę  rezygnującą  z  udziału  w 
 zawodach  –  tak  aby  można  było  zachować  ustalony  podział  na  dywizję  (w  takiej  sytuacji  nie 
 bierze się pod uwagę kolejności zgłoszeń). 

 2.7.11  Organizator  ma  prawo  odmówić  przyjęcia  zgłoszenia  drużyny,  która  w  trakcie 
 organizowanego  przez  niego  ostatnio  turnieju  zachowała  się  niesportowo  lub  w  istotny 
 sposób  utrudniała  prowadzenie  zawodów  (np.  rezygnacja  z  zawodów  bez  podania  ważnej 
 przyczyny). Odmowa przyjęcia zgłoszenia może nastąpić na następujących warunkach: 

 a)  Organizator  turnieju  w  ciągu  miesiąca  od  jego  zakończenia  poinformuje  ZSF  na  piśmie  o 
 chęci nieprzyjęcia danej drużyny na kolejny organizowany przez siebie turniej. 

 b)  ZSF  rozpatruje  wniosek  organizatora  pozytywnie  lub  negatywnie  i  swojej  decyzji  informuje 
 (list polecony za potwierdzeniem odbioru) organizatora i drużynę. 

 c)  W  przypadku  pozytywnego  rozpatrzenia  wniosku  przez  ZSF,  gdy  przed  kolejnymi  zawodami 
 do  turnieju  zgłosi  się  drużyna,  której  wniosek  dotyczył,  organizator  jest  zobowiązany  do 
 poinformowania  ZSF  na  piśmie,  że  ta  drużyna  się  zgłosiła,  a  organizator  -  zgodnie  z 
 przysługującym mu prawem - odmawia przyjęcia zgłoszenia. 

 2.7.12  Organizator  ma  prawo  odmowy  zwrotu  wpłaconej  opłaty  startowej  w  przypadku,  gdy  na 
 siedem  lub  mniej  dni  przed  rozpoczęciem  turnieju  drużyna  lub  pies  zostaną  wycofane  z 
 zawodów. 

 2.7.13  Najpóźniej  w  chwili  rejestracji,  w  dniu  rozpoczęcia  zawodów,  drużyny  powinny  podać 
 organizatorowi  imiona  psów  oraz  imiona  i  nazwiska  przewodników  psów,  którzy  będą 
 startować  w  zawodach  oraz  –  w  przypadku  zmian  (patrz  punkt  2.7.15)  –  dokonać  stosownej 
 dopłaty do opłaty startowej. 

 2.7.14  Jeśli  pies  ma  kilku  przewodników,  podlegającym  różnym  naliczeniom  opłat  startowych  za 
 psa (członkowie i nie członkowie ZSF), wpłaca się wyższą z tych opłat. 

 2.7.15  Jeśli  w  trakcie  trwania  zawodów  konieczna  jest  zmiana  przewodnika  psa  (np.  z  powodu 
 kontuzji),  drużyna  powinna  zgłosić  to  organizatorowi.  Jeśli  pierwszy  zgłoszony  przewodnik 
 psa  jest  członkiem  ZSF,  a  nowy  przewodnik  psa  nie  jest  członkiem  ZSF  należy  uiścić 
 dodatkową opłatę. 

 2.7.16  Drużyna,  która  nie  zgłosi  zmiany  przewodnika  psa  i  nie  dokona  stosownej  dopłaty,  w 
 przypadku  gdy  pies  biegać  będzie  z  przewodnikiem  nie  będącym  członkiem  ZSF,  nie  będzie 
 miała przyznanych punktów ani uznanych czasów do klasyfikacji prowadzonych przez ZSF. 

 2.7.17  Drużyna  ma  obowiązek  wskazania  sędziego  lub  pomocnika  w  odpowiedniej  rubryce 
 formularza  zgłoszenia  do  zawodów  pod  rygorem  odmowy  przyjęcia  zgłoszenia  drużyny 
 przez organizatora. 
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 2.8 LICENCJA FLYBALLOWA 

 2.8.1  Licencja  flyballowa  wydawana  jest  psom  powyżej  15  miesiąca  życia.  O  wydanie  Licencji  dla 
 psa  wnioskuje  jego  przewodnik.  Pies  uczestniczący  w  oficjalnych  turniejach  ZSF  musi  mieć 
 wydaną Licencję flyballową lub mieć rozpoczętą procedurę uzyskiwania Licencji. 

 2.8.2  Wypełniony  wniosek  o  wydanie  Licencji  musi  zostać  przesłany  do  ZSF  pocztą  elektroniczną 
 (na  adres  kontaktowy  znajdujący  się  na  oficjalnej  stronie  www  ZSF)  najpóźniej  14  dni  przed 
 datą  rozpoczęcia  zawodów,  na  które  pies  został  zgłoszony.  Opłata  za  wydanie  Licencji  musi 
 być przelana na konto ZSF najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zawodów. 

 2.8.3  Wysokość  opłaty  za  wydanie  Licencji  ustala  ZSF.  Opłata  za  wydanie  Licencji  jest 
 bezzwrotna. 

 2.8.4  Organizator  turnieju  musi  przed  rozpoczęciem  zawodów  zapewnić  pomiar  wszystkich  psów 
 bez  ważnej  Licencji  flyballowej,  jak  również  narzędzia  pomiarowe  niezbędne  do  jego 
 dokonania.  W  przypadku  zawodników  zagranicznych,  posiadających  Licencję  wydaną  przez 
 ich  krajowy  związek  Flyball,  organizator  turnieju  może  zadecydować  o  uznaniu  posiadanej 
 Licencji  i  odstąpić  od  pomiaru  psa.  W  przypadku  zawodników  zagranicznych  bez  ważnej 
 Licencji,  organizator  jest  zobowiązany  do  dokonania  pomiaru  psa  oraz  wskazania  właściwej 
 wysokości  przeszkód.  Niezmierzone  psy  zagranicznych  drużyn  startują  na  maksymalnej 
 wysokości przeszkód. 

 2.8.5  Aby  uzyskać  licencję  ZSF,  pomiar  musi  być  przeprowadzony  przez  sędziego  głównego 
 zrzeszonego w ZSF podczas oficjalnego turnieju ZSF. 

 2.8.6  Licencja  flyballowa  wydawana  jest  dla  psa,  co  oznacza,  że  pies  może  startować  w  zawodach 
 z dowolnym przewodnikiem, bez konieczności ubiegania się o nową Licencję. 

 2.8.7  Pies,  który  w  chwili  zakończenia  rejestracji,  w  dniu  rozpoczęcia  zawodów,  nie  posiada 
 Licencji  ani  nie  ma  rozpoczętej  procedury  uzyskania  Licencji,  może  wziąć  udział  w  turnieju 
 wyłącznie  w  Trybie  Pokazowym  (TP),  co  oznacza,  że  drużyna  w  której  występuje, 
 uczestniczy  w  turnieju  również  w  Trybie  Pokazowym  (TP).  Udział  w  Trybie  Pokazowym  (TP) 
 nie zwalnia z opłat turniejowych. 

 2.8.8  Numer  Licencji  psa  ma  format  LXXX  /  YY,  gdzie  L  pochodzi  od  słowa  Licencja,  XXX  jest 
 kolejnym  numerem  zarejestrowanego  w  ZSF  psa,  YY,  to  dwie  ostatnie  cyfry  roku  wydania 
 Licencji.  Licencja  tymczasowa  będzie  dodatkowo  opatrzona  indeksem  górnym  „**”.  Numery 
 licencji  psów  z  rozpoczętą  procedurą  wydania  licencji  będą  dodatkowo  opatrzone  indeksem 
 górnym  „*”.  Powyższy  numer  będzie  wykorzystywany  do  identyfikacji  psa  w  trakcie  jego 
 kariery flyballowej. Numer ten nie może być przekazany innemu psu 

 2.8.9  Przy wydawaniu Licencji flyballowej stosuje się następujące zasady: 

 a)  Pies,  który  biega  w  pełnej  (tzn.  maksymalnej)  wysokości  przeszkód  (32,5  cm)  musi  być  mierzony 
 co  najmniej  raz.  Pomiar  wykonywany  jest  przez  sędziego  przed  rozpoczęciem  zawodów. 
 Zmierzoną  długość  krótszej  kości  łokciowej  oraz  odpowiadającą  jej  wysokości  przeszkód  sędzia 
 wpisuje  do  wniosku  o  wydanie  Licencji  flyball.  Po  dokonaniu  pomiaru  psa  i  na  podstawie 
 złożonego wniosku, ZSF wystawi Licencję i prześle ją do wnioskodawcy. 
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 Wyjątek: 

 Jeśli,  w  opinii  przewodnika  psa,  pies  został  zmierzony  niepoprawnie  i  powinien  skakać  na 
 niższych  przeszkodach,  przewodnik  psa  może  wystąpić  do  ZSF  z  wnioskiem  o 
 przeprowadzenie  ponownego  pomiaru  psa  przez  innego  sędziego  na  najbliższych 
 zawodach.  Wniosek  taki  musi  zostać  przesłany  do  ZSF  (na  ręce  osoby  odpowiedzialnej  za 
 wydawanie  Licencji)  na  minimum  14  dni  przed  rozpoczęciem  następnych  zawodów.  Jeżeli 
 ZSF  zatwierdzi  ten  wniosek  i  po  ponownym  pomiarze  pies  będzie  miał  ustaloną  maksymalną 
 wysokość  przeszkód  (32,5  cm),  przewodnik  otrzyma  Licencję  z  maksymalną  wysokością 
 przeszkód.  Jeśli  wniosek  przewodnika  psa  o  przeprowadzenie  ponownego  pomiaru  okaże 
 się  uzasadniony  i  po  ponownym  pomiarze  zostanie  ustalona  niższa  niż  maksymalna 
 wysokość przeszkód, należy postępować zgodnie z pkt b). 

 b)  Pies,  który  biega  na  mniejszej,  niż  maksymalna  (mniej  niż  32,5  cm)  wysokości  przeszkód  musi 
 być  zmierzony  co  najmniej  raz  zgodnie  z  procedurą  opisaną  w  pkt  1.4.2.  niniejszego 
 regulaminu.  Pomiaru  dokonują  sędziowie  główni  przed  rozpoczęciem  zawodów,  a  zmierzoną 
 wysokość  psa  i  odpowiadającą  jej  wysokość  przeszkód  wpisuje  do  wniosku  o  wydanie  Licencji 
 flyballowej oraz do zbiorczej karty pomiaru psów. 

 c)  Wydanie  licencji  flyballowej  dla  psa,  którego  przewodnik  jest  obcokrajowcem  i  który  startuje  w 
 drużynie zagranicznej: 

 ●  Licencja  może  być  wydana  dla  psów  startujących  na  przeszkodach  niższych  niż 
 maksymalne. 

 ●  Licencja  flyballowa  wydawana  jest  psom  powyżej  15  miesiąca  życia.  O  wydanie  Licencji 
 dla psa wnioskuje jego przewodnik. 

 ●  Pies,  który  startuje  na  mniejszej,  niż  maksymalna  (mniej  niż  32.5  cm)  wysokości 
 przeszkód musi być zmierzony zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 1.4. 

 ●  Wypełniony  Wniosek  o  wydanie  licencji  wraz  ze  stosowną  opłatą  przewodnik  psa  składa 
 do Związku Sportu Flyball. 

 2.9 CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU 

 2.9  1  Warunki  członkostwa  /  Posiadanie  licencji  zawodniczej  w  Związku  są  określone  szczegółowo 
 w Statucie Związku. 

 2.9.2  Opłatę  za  przedłużenie  licencji  zawodniczej  za  dany  rok,  należy  uiścić  do  końca  lutego.  Od  1 
 marca opłata wzrasta zgodnie z tabelą opłat znajdującą się na stronie internetowej Związku. 

 2.10 PROTESTY 

 2.10.1  W  czasie  trwania  zawodów  można  jedynie  zgłaszać  protesty  związane  z  domniemaniem 
 niedotrzymania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

 2.10.2  Protest  składa  się  na  piśmie  u  organizatora  turnieju  wraz  ze  stosowną  opłatą  za  rozpatrzenie 
 protestu, określoną w informacji o zawodach. 

 2.10.3  Zasadność  złożonego  protestu  rozpatruje  Sędzia  główny  turnieju  w  obecności  Dyrektora 
 turnieju, delegata ZSF (jeśli taki jest obecny na zawodach) oraz strony wnoszącej sprzeciw. 
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 2.10.4  W  przypadku  pozytywnego  rozpatrzenia  protestu  opłata  za  złożenie  protestu  zostaje 
 zwrócona. 

 2.10.5  W  przypadku  negatywnego  rozpatrzenia  protestu  opłata  za  złożenie  protestu  zostaje 
 przekazana organizatorowi turnieju. 

 2.10.6  Organizator  turnieju  przesyła  do  ZSF  informację  o  wszystkich  zgłoszonych  protestach,  wraz 
 z oryginałami protestów. 

 2.10.7  Jeżeli  drużyna  nie  zgadza  się  z  decyzją  Sędziego  głównego  lub  sędziego  liniowego,  kapitan 
 drużyny  może  zgłosić  protest  po  zakończeniu  meczu.  Jeśli  protest  kapitana  zostanie  uznany 
 przez  Sędziego  głównego  turnieju,  ten  może  zmienić  wcześniejsze  decyzje.  Nie  ma 
 możliwości  odwołania  się  od  decyzji  Sędziego  głównego  turnieju.  Jeśli  drużyna  nadal  nie 
 zgadza  się  z  decyzją  Sędziego  głównego  turnieju  i  uważa,  że  jest  w  konflikcie  z 
 postanowieniami  niniejszego  regulaminu,  po  turnieju  może  przesłać  pisemną  skargę  do  ZSF 
 z  prośbą  o  zbadanie  pracy  sędziów.  Do  skargi  należy  dołączyć  bezzwrotną  opłatę  na  jej 
 rozpatrzenie.  Jeżeli  ZSF  uzna  skargę  za  uzasadnioną,  podejmuje  odpowiednie  środki  w  celu 
 poprawy  funkcjonowania  sędziowania,  ale  w  żadnym  przypadku  nie  może  dokonać  zmian  w 
 wynikach zawodów, w trakcie których doszło do nieprawidłowości. 

 2.11 ZAWODY SZCZEGÓLNEJ RANGI 

 2.11.1  Puchar Polski we Flyballu (zwany „Pucharem”) 

 a)  Jest  to  seria  zawodów  flyballowych  odbywających  się  w  Polsce  w  ciągu  jednego  roku 
 kalendarzowego. 

 b)  Organizator  turnieju  występuje  do  ZSF  z  wnioskiem  o  włączenie  zawodów  do  Pucharu  nie 
 później niż w roku poprzedzającym. 

 c)  Szczegółowe  zasady  rozgrywania  zawodów  w  ramach  Pucharu  na  dany  rok  (np.  system 
 przyznawania punktów) ustala  ZSF i opisany jest w  Regulaminie Mank Cup. 

 2.11.2 Mistrzostwa Polski we Flyballu (zwane „Mistrzostwami”) 

 a)  Jest to oddzielny turniej flyballowy rozgrywany raz do roku, jesienią. 
 b)  Organizatorem Mistrzostw jest ZSF we współpracy z lokalnymi klubami. 
 c)  Mistrzostwa Polski mogą odbyć się zarówno na nawierzchni trawiastej, jak i na matach 

 (zawody pod dachem). 
 d)  Drużyny startujące w Mistrzostwach Polski powinny startować w składach, w których 

 uzyskały najlepszy czas w danym roku. Dopuszcza się zmianę nie więcej niż 2 z 6 psów w 
 drużynie. 

 e)  Do  udziału  w  Mistrzostwach  zostanie  zaproszonych  mailowo  lub  na  grup  ie  Kontakt 
 szesnaście  drużyn,  które  uzyskały  najlepsze  czasy  w  oficjalnych  zawodach  rozgrywanych  w 
 danym roku. 

 f)  Miejsce  drużyny,  która  we  wskazanym  przez  ZSF  terminie  nie  potwierdzi  swojego  udziału  w 
 Mistrzostwach, może być przyznane kolejnej drużynie w rankingu. 

 g)  Wszystkie drużyny uczestniczące w Mistrzostwach, startują w jednej dywizji. 
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 h)  Formuły  turniejowe  użyte  do  wyłonienia  Mistrza  Polski  we  Flyballu  zostaną  ustalone  i 
 zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie ZSF. 

 i)  Wyniki Mistrzostw Polski nie są wliczane do punktacji Pucharu Polski. 

 2.12 USTANOWIENIE REKORDU POLSKI 

 2.12.1  Rekord drużyny lub rekord Polski może zostać uznany jeśli: 

 a)  Wyścig  odbywał  się  na  ringu  flyballowym,  na  którym  ustawiane  są  dwa  tory  biegowe. 
 Odległość  między  torami  wynosi  od  min.  3,6  m  do  max.  6,7  m  i  liczona  jest  od  środka 
 jednego toru, do środka drugiego toru. 

 b)  Wyścig rozgrywany był zgodnie z Regulaminem Sportu Flyball. 
 c)  Został ustanowiony przez drużynę zarejestrowaną w ZSF. 

 Jeśli  drużyna  ustanowiła  nowy  rekord  Polski,  Sędzia  główny,  w  celu  jego  potwierdzenia,  ma 
 obowiązek sprawdzenia następujących parametrów z Regulaminem Sportu Flyball: 

 a)  Długość toru. 
 b)  Wysokość  przeszkód  zgodna  z  punktem  1.4.1  oraz  z  posiadanymi,  przez  startujące  w 

 danym wyścigu psy, licencjami wydanymi przez ZSF. 
 c)  Lokalizację systemu EJS na linii startu / mety oraz jego sprawne działanie. 
 d)  Działanie  boksu  oraz  czy  piłki  wypadają  na  odpowiednią  odległość  ze  wszystkich  otworów 

 boksu. 
 e)  Posadowienie i wymiary boksu. 

 2  .12.2  W  przypadku  rekordu  drużyny  ustanowionego  na  turnieju  zagranicznym  konieczne  jest 
 przedstawienie Karty Wyników. 

 2  .12.3  Psy muszą mieć ukończony proces licencyjny  zgodnie z Regulaminem Sportu Flyball. 

 2.13 TYTUŁY FLYBALLOWE 

 2.13.1  ZSF przyznaje tytuły psom uczestniczącym w turniejach flyballowych. 

 2.13.2  Tytuł  flyballowy  może  uzyskać  pies,  który  jest  aktywnym  członkiem  drużyny  zarejestrowanej 
 w ZSF. 

 2.13.3  Tylko  faktycznie  uczestnictwo  w  rozgrywanym  wyścigu  daje  możliwość  uzyskania  tytułu  bądź 
 gromadzenia punktów do tytułu, o ile: 

 a)  Wyścig odbywał się w ramach oficjalnego turnieju flyballowego. 
 b)  Pies posiada Licencję ZSF. 
 c)  Uzyskany czas został zmierzony przy użyciu EJS. 
 d)  Z psem może startować osoba niebędąca członkiem ZSF. 

 2.13.4  ZSF prowadzi rejestr psów i zdobytych przez nie tytułów flyballowych. 
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 2.13.5  ZSF  przyznaje  psom  następujące  tytuły  flyballowe  na  podstawie  osiągnięć  drużyn,  w  których 
 startowały  w  zawodach  oficjalnych.  Jeśli  zawody  odbywały  się  za  granicą  należy  przedstawić 
 Kartę wyników: 

 a)  F14 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 14,00 i 14,99 sek. 
 b)  F15 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 15,00 i 15,99 sek. 
 c)  F16 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 16,00 i 16,99 sek. 
 d)  F17 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 17,00 i 17,99 sek. 
 e)  F18 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 18,00 i 18,99 sek. 
 f)  F19 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 19,00 i 19,99 sek. 
 g)  F20 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 20,00 i 20,99 sek. 
 h)  F21 – gdy pies biegł w drużynie, która uzyskała czas pomiędzy 21,00 i 21,99 sek. 

 2.13.6  ZSF  przyznaje  psom  także  tytuły  -  na  podstawie  zebranych  punktów  flyballowych,  będąc  e 
 pochodną ich doświadczenia w sporcie flyball. 

 2.13.7  Tytuły  te  gromadzi  się  wyłącznie  podczas  oficjalnych  turniejów  ZSF,  według  następującego 
 klucza: 

 a)  Pies,  który  biegał  w  drużynie,  która  ukończyła  wyścig  z  czasem  poniżej  24  sekund  otrzyma 
 po 25 punktów za każdy taki bieg. 

 b)  Pies,  który  biegał  w  drużynie,  która  ukończyła  wyścig  z  czasem  poniżej  28  sekund  otrzyma 
 po 5 punktów za każdy taki bieg. 

 c)  Pies,  który  biegał  w  drużynie,  która  ukończyła  wyścig  z  czasem  poniżej  32  sekund  otrzyma 
 po 1 punkcie za każdy taki bieg. 

 2.13.8  Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów pies otrzyma kolejno następujące tytuły: 

 a)  Pies Flyballowy (PF) - 20 punktów. 
 b)  Pies Praktykant Flyballowy (PPF) - 100 punktów 
 c)  Pies Specjalista Flyballowy (PSF) – 1.000 punktów 
 d)  Pies Ekspert Flyballowy (PEF) – 2.000 punktów 
 e)  Pies Mistrz Flyballowy (PMF) – 5.000 punktów 
 f)  Pies Arcymistrz Flyballowy (PAF) – 10.000 punktów 
 g)  Pies Guru Flyballowy (PGF) – 15.000 punktów. 

 2.13.9  Tryb Pokazowy (TP). 

 Od  chwili,  w  której  drużyna  zadeklaruje  przejście  na  Tryb  Pokazowy  (TP),  nie  może  ona  powrócić 
 do  trybu  regularnego,  czyli  klasyfikowanego  udziału  w  turnieju.  Od  tej  chwili  drużyna  nie  może 
 zdobywać  ani  punktów,  ani  tytułów  flyballowych,  ani  osiągać  zwycięstw,  ani  oficjalnie  uznawanych 
 rekordów. 
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 3.  FORMUŁY FLYBALLOWE I RODZAJE MECZÓW 
 FLYBALLOWYCH 

 3.1  Formuła flyballowa 

 Formuła  flyballowa,  to  metoda  rozgrywania  zawodów  flyballowych  służąca  do  określenia  rankingu 
 drużyn w rundzie wstępnej lub finałowej. 

 3.2  We  flyballu  stosuje  się  4  formuły:  Round  Robin,  Speed  Trials,  Single  Elimination,  Double 
 Elimination. 

 a)  Round  Robin  (każdy  z  każdym)  -  formuła  flyballowa,  w  której  drużyna  rozgrywa  mecze  ze 
 wszystkimi  przeciwnikami  z  tej  samej  dywizji.  W  poszczególnych  wyścigach  drużyny  zbierają 
 punkty  (ich  suma  przesądza  w  pierwszej  kolejności  o  rankingu  w  dywizji)  oraz  starają  się  o  jak 
 najlepszy  czas  (który  rozstrzyga  o  kolejności  przy  identycznej  liczbie  zdobytych  punktów).  2 
 punkty  za  zwycięstw  o  w  wyścigu,  1  punkt  za  remis,  0  punktów  za  porażkę.  Liczba  wyścigów  w 
 meczu jest określona w Formacie turnieju. 

 b)  Speed  Trials  (próba  szybkości)  -  formuła  flyballowa,  w  których  drużyna,  rozgrywając  mecze  z 
 niektórymi  przeciwnikami  z  tej  samej  dywizji,  stara  się  uzyskać  jak  najlepszy  czas  w  swoich 
 biegach.  Po  odbyciu  wszystkich  wyścigów  zaplanowanych  w  danej  dywizji  ustala  się  ranking  na 
 podstawie  uzyskanych  najlepszych  czasów.  Jeśli  dwie  drużyny  uzyskały  taki  sam  najlepszy  czas, 
 bierze  się  pod  uwagę  drugie  najlepsze  czasy  i  tak,  aż  do  skutku.  Liczba  wyścigów  w  meczu  jest 
 określona w Formacie turnieju. 

 c)  Double  Elimination  (do  dwóch  przegranych)  -  formuła  flyballowa,  w  której  zwycięzcą  nie  może 
 zostać  drużyna,  która  przegrała  dwa  mecze.  Mecze  rozgrywa  się  do  dwóch  wygranych  wyścigów 
 (best  of  3)  lub  do  trzech  wygranych  wyścigów  (best  of  5).  Plan  meczów  w  formule  Double 
 Elimination  jest  ściśle  określony  w  odpowiednich  diagramach  właściwych  dla  ilości  drużyn  w 
 dywizji. 

 d)  Single  Elimination  -  Knock  Out  (do  jednej  przegranej)  -  formuła  flyballowa,  w  której  zwycięzcą  nie 
 może  zostać  drużyna,  która  przegrała  choćby  jeden  mecz.  Mecze  rozgrywa  się  do  dwóch 
 wygranych  wyścigów  (best  of  3)  lub  do  trzech  wygranych  wyścigów  (best  of  5).  Plan  meczów  w 
 formule  Single  Elimination  jest  ściśle  określony  w  odpowiednich  diagramach  właściwych  dla  ilości 
 drużyn w dywizji. 

 3.3  W  formułach  eliminacyjnych  we  flyballu  (Single  Elimination  i  Double  Elimination)  stosuje  się 
 następujące rodzaje meczów flyballowych: 

 a)  Do  Dwóch  Wygranych  (Best  of  3)  -  rodzaj  meczu,  gdzie  zwycięzcą  zostaje  drużyna,  która  jako 
 pierwsza wygrywa 2 wyścigi. 

 b)  Do  Trzech  Wygranych  (Best  of  5)  -  rodzaj  meczu,  gdzie  zwycięzcą  zostaje  drużyna,  która  jako 
 pierwsza wygrywa 3 wyścigi. 
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