Přehled změn pravidel flyballu od 1. 2. 2015

Bod 1. 2. 4. b)
Závodní dráha zahrnuje i rozběhový prostor o minimální délce 15 m (měřeno od startovní
čáry) a prostor za boxy v min. délce 1,52 m (měřeno od přední hrany boxu k bariéře). Pokud
je v rozběhovém prostoru vyznačena vzdálenost od startovní čáry, musí být příslušné
značky umístěny dostatečně daleko od prodloužené linie dráhy, tj. nejméně 1 m.
Bod 1. 2. 4. nové c)
Konec rozběhového prostoru musí být vhodně označen, například tyčemi umístěnými tak,
aby byla zachována bezpečnost pohybu na parkúru a zároveň jednoznačně určena hranice
parkúru. Tyče musí být nejméně 1 metr vysoké, dobře viditelné a pokud možno
z pružného materiálu.
Bod 1. 4. k)
Pokud některý rozhodčí během závodu zjistí, že družstvo závodí na jiné než odpovídající
výšce překážek, družstvo ztratí všechny běhy zaběhnuté na této výšce překážek.
Bod 1. 5. nové j)
Po uzávěrce turnaje výbor deleguje z řad licencovaných hlavních rozhodčích tzv. komisaře
turnaje. Hlavní činností komisaře je kontrolovat, zda jsou dodržována všechna pravidla, a
to před turnajem, během něj i po něm. Komisař turnaje je oprávněn na základě žádosti
hlavního rozhodčího příslušné divize rozhodnout sporné situace, které nastaly při rozběhu.
Jeho výklad je závazný pro všechny zúčastněné strany. Hlavní rozhodčí má možnost se na
komisaře obrátit kdykoliv v průběhu konání turnaje. Jedná-li se o turnaj mimořádného
významu, kontroluje komisař turnaje také splnění všech povinností pořadatele vůči
sponzorovi.
Bod 1. 6. f)
Družstvo nelze do turnaje přihlásit exhibičně, avšak řádně přihlášené družstvo může svou
účast kdykoliv v průběhu turnaje prohlásit za exhibiční. Toto rozhodnutí pak již nemůže
v dalším průběhu turnaje změnit. Od toho okamžiku družstvo nezískává žádné body a
v závodě bude klasifikováno jako poslední, může však v závodě pokračovat, pokud tím
neovlivňuje výkon družstva soupeře nebo neporušuje pravidla. Veškeré časy, které družstvo
zaběhlo do okamžiku, než začalo závodit exhibičně, zůstávají v platnosti.
Bod 1. 8. 2. nové h) – pamlsky/jídlo
V prostoru parkúru je všem účastníkům zakázáno používání pamlsků či jídla. V případě
porušení tohoto pravidla může hlavní rozhodčí rozhodnout o penalizaci družstva ztrátou
běhu.

Bod 1. 8. 2. j)
 pes nepřekoná s míčkem všechny překážky v řadě;
Bod 1. 10. – nový odstavec
Družstva a jejich pomocníci jsou povinni přicházet před rozběhem na parkúr z té strany, na
které v příslušném rozběhu působí. Po jeho ukončení urychleně opustí doběhový prostor a
umožní tak přípravu dalšímu družstvu. Opuštění parkúru se řídí stejným pravidlem jako
příchod, tj. po straně, na které družstvo působilo. Porušení tohoto pravidla může být
posouzeno jako vědomé ohrožení bezpečnosti a družstvo může ztratit běh. Pořadatel je
povinen zajistit přístup na parkúr v souladu s tímto pravidlem, tedy z obou stran. Výjimka
je možná pouze u omezeného prostoru, na kterém je parkur umístěn (např. v hale).
V takovém případě může být umožněn přístup pouze jedním vchodem a výše uvedená
povinnost družstev neplatí.
Bod 2.2. b)
Nejméně 8 týdnů před pořádáním turnaje je pořadatel povinen požádat výbor FC ČR
o zařazení turnaje do termínového kalendáře a nejpozději dva dny po uzávěrce turnaje
zaslat výboru FC ČR žádost o delegaci hlavního rozhodčího/rozhodčích s uvedením
konkrétních jmen navržených rozhodčích. Výbor FC ČR návrh delegace projedná a o výsledku
neprodleně informuje pořadatele. Delegovaného hlavního rozhodčího/ rozhodčí pořadatel
obratem uvědomí, že byl pro turnaj delegován. Zajistí startovní rozhodčí, pomocníky
rozhodčího a pomocníky při organizaci.
Bod 2. 10.
Protesty při turnaji lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení těchto
pravidel. Protest se podává pořadateli turnaje zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši
stanoví předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu
rozhoduje odpovědná osoba turnaje spolu s hlavním rozhodčím, zástupcem výboru FC ČR a
zástupcem KRK (jsou-li přítomni), za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného
protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch
pořadatele.
Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně informovat výbor FC ČR. Originál
protestu musí být přiložen.
Nesouhlasí-li družstvo s verdiktem startovního či hlavního rozhodčího, může kapitán
družstva po skončení běhu sdělit hlavnímu rozhodčímu své výhrady. Je na rozhodnutí
hlavního rozhodčího, uzná-li připomínky kapitána jako opodstatněné či nikoliv a změní-li své
rozhodnutí, případně požádá o posouzení situace komisaře turnaje. Proti konečnému
rozhodnutí hlavního rozhodčího, resp. rozhodnutí komisaře turnaje, však není možné
protestovat. Pokud družstvo přesto nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího a domnívá se, že
je v zásadním rozporu s těmito Pravidly, může po skončení turnaje zaslat výboru FC ČR
písemný podnět k prošetření činnosti rozhodčího. Podnět musí být podložen nevratnou
zálohou ve výši stanovené výborem.
Shledá-li výbor podnět jako oprávněný, je povinen přijmout příslušná opatření ke zlepšení
činnosti rozhodčího, avšak v žádném případě nemůže dojít k dodatečné změně výsledků
turnaje, na němž k prohřešku došlo.

