Přechod na nový způsob měření psů
pro účely určení výšky překážek
Specifikace postupu přeměřování psů,
kteří mají českou flyballovou licenci

Pro výbor FC ČR zpracovala:
Milena Vrbová,
koordinátorka rozhodčích Flyball Clubu ČR
delegátka Flyball Clubu ČR v komisi FCI pro flyball

Upraveno a schváleno výborem Flyball Clubu ČR na jednání výboru ve Svijanském Újezdě dne
25.6.2016.

A. Historie měření psů
Snad každý kynologický sport, který nějakým způsobem rozlišuje psy podle velikosti, má stanoven
způsob jejich měření. Nejrozšířenější metodou (a dlouhou dobu jedinou) je měření kohoutkové výšky,
které se používá i ve flyballu. Zavedla jej NAFA, severoamerická flyballová organizace, jejíž pravidla
(jakožto zakládající flyballové organizace) později převzaly další země po celém světě.
Se vznikem nové americké flyballové organizace U-FLI koncem roku 2004 se ukázalo, že psy je možno
měřit i jiným způsobem, a sice podle délky loketní kosti. U-FLI se právě touto metodou měření a také
menší výškou překážek hned od začátku výrazně profilovala proti NAFA, a mimo jiné tím později
donutila NAFA snížit výšku překážek z původních max. 40 cm a min. 20 cm na současných max. 35 cm
a 17,5 cm. Nový způsob měření byl posléze převzat i některými dalšími zeměmi, resp. kluby, např.
belgickým KKUSH, který jej také prostřednictvím svého zástupce navrhl do pravidel FCI. Tento
belgický návrh, jehož součástí se staly i výsledky zkušebního měření českých psů, je přílohou č. 1
tohoto dokumentu.
Česká republika je jedním ze zakládajících členů komise FCI pro flyball a výrazně se podílela na
zpracování prvních FCI flyballových pravidel, která byla listopadu 2015 schválena vedením FCI. Výbor
Flyball Clubu ČR (dále jen FC ČR) již v letech 2014 a 2015 několikrát zevrubně a detailně projednal
případnou změnu způsobu měření psů a její možný přínos. Ačkoliv bylo hned od počátku jasné, že
půjde o administrativně a organizačně náročnou záležitost, výbor FC ČR měl a nadále i má za to, že
jde o úpravu, která bude pro český flyball prospěšná. Již při zkušebních měřeních se ukázalo, že
měření loketní kosti přinese menší výšku překážek psům s hlubokým hrudním košem a kratšími
končetinami, kterým doposud příslušela plná výška překážek. Při dodržení níže uvedeného postupu
měření bude také možno kompletně změřit každého psa během jednoho turnaje. Především se však
zvýší přesnost měření, resp. prakticky se odbourá možnost ovlivnění naměřené hodnoty psovodem,
jak se tomu nyní často děje při měření kohoutkové výšky psa.

B. Shrnutí dosavadních kroků realizovaných pro přechod na nový způsob měření
Výbor FC ČR přijal následující opatření pro zajištění bezproblémového přechodu na nový způsob
měření:
1/ detailně projednal způsob měření psů podle délky loketní kosti a v komisi FCI pro flyball se zasadil
o to, aby přepočtová tabulka co nejvíce odpovídala současným výškám psů a překážek, a aby plošně
neznevýhodňovala skupinu nejmenších psů (skákajících výšku překážek 17,5-22,5 cm), jak tomu bylo
v původním návrhu KKUSH, resp. flyballových pravidel FCI.
2/ zakoupil měřidlo na měření loketní kosti od belgického delegáta. U tohoto typu měřidla se
následně ukázaly určité technické nedostatky. Proto se výbor FC ČR domluvil na spolupráci s panem
Alešem Spirmanem a podílel se na testování jeho měřidel loketní kosti (mechanického i digitálního),
která jsou přesnější a technicky lépe zpracovaná.
3/ zakoupil digitální měřidlo loketní kostiod p. Aleše Spirmana.

4/ zakoupil čtečku čipů, aby bylo možné jednoznačně zkontrolovat identitu měřených psů. (pozn.:
Požadavek na jednoznačnou identifikaci psů pomocí mikročipu je součástí platných pravidel FCI a
bude s platností od 1.1.2017 aplikován i do českých pravidel flyballu).
5/ v komisi FCI pro flyball prosadil v roce 2016 zpracování manuálu pro měření loketní kosti, jako
základní pomůcky pro všechny rozhodčí při přeměřování psů. Manuál je přílohou č. 2 tohoto
dokumentu.
6/ určil a proškolil 4 hlavní rozhodčí (Sabina Koubková, Jiří Kříž, Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová),
kteří budou v průběhu roku 2016 provádět přeměřování psů. Proškolení dalších rozhodčích proběhne
v rámci semináře rozhodčích konaného před zahájením flyballové sezóny 2017.
7/ projednal a schválil tento dokument, aby bylo možno zahájit přeměřování již licencovaných psů.
Podmínky pro měření psů, kteří dosud licenci nemají a nebyli změřeni dle kohoutkové výšky, budou
upraveny v Pravidlech flyballu platných od 1.1.2017. Předpokládá se, že budou v zásadních bodech
(např. pokud jde o počet měření a rozhodčích) shodná s tímto dokumentem.

C. Příprava přeměřování
Ke dni 22.6.2016 je v databázi českých licencí evidováno 182 psů s regulovanou výškou překážek. Dá
se předpokládat, že z výše uvedeného počtu již někteří psi ve flyballu nezávodí (odhadem kolem 40
psů). Naopak u dalších cca 30 psů, kterým byla jen těsně naměřena kohoutková výška odpovídající
plné výšce překážek, můžeme předpokládat, že se měření zúčastní. Celkem se tedy odhad počtu
přeměřovaných psů pohybuje kolem čísla 170-180.
Změna způsobu měření psů (měření délky loketní kosti místo dosavadního měření kohoutkové výšky)
bude do českých pravidel flyballu zapracována po skončení sezóny 2016 a bude platná od 1.1.2017.
To znamená, že všichni psi bez flyballové licence budou v průběhu roku 2016 stále ještě měřeni a
licencováni podle kohoutkové výšky, bez ohledu na chystanou změnu.
Výbor FC ČR si je nicméně vědom toho, že z časových důvodů není možné zajistit přeměření všech
psů až těsně před prvními turnaji roku 2017. Proto zajistí podmínky pro postupné přeměření těch
psů, kteří již mají flyballovou licenci, a to tak, aby bylo co nejvíce psů změřeno v roce 2016 nebo
nejpozději v zimě 2016-2017. Pro úspěšné přeměření bude také třeba aktivní spolupráce všech
psovodů, jejichž psů se tato změna dotkne.

D. Specifikace postupu měření
1/ povinně budou přeměřeni všichni psi s českou flyballovou licencí, kterým podle dosavadní
licence náleží regulovaná výška překážek a jsou členy českých družstev (pozn.: česká licence byla
v minulosti vydána i psům z Polska a Maďarska, na které se tato povinnost nevztahuje).
2/ Psi, kterým podle měření kohoutkové výšky náleží plná výška překážek, nebo jim byla udělena
licence s počátečním písmenem V („neměřen-velký pes“), přeměřeni být nemusí a i nadále jim
zůstane výška 35 cm. Nicméně má-li psovod takového psa zájem o přeměření psa dle délky loketní

kosti, může jej při dodržení všech zde uvedených pravidel absolvovat. Bude-li jeho psovi naměřena
regulovaná výška překážek, obdrží novou licenci na tuto výšku. Nemá-li psovod takového psa zájem o
přeměření, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 18.9.2016 prostřednictvím dotazníku
na stránkách FC ČR nebo e-mailem zaslaným na adresu administrátora licencí. Psovi však bude
vydána nová licence až poté, co bude ověřena jeho identita (viz bod 9 této části) na některém
z přeměřování psů.
3/ měřit se bude digitálním měřidlem zakoupeným od p. Aleše Spirmana.
4/ počínaje turnajem Crazy Cup 2016 proběhne při všech oficiálních fb. turnajích konaných v průběhu
roku 2016 na území ČR přeměřování psů. Přednostně budou změřeni psi ze vzdálenějších lokalit
(Morava) a z družstev, která se turnajů neúčastní pravidelně. Na základě průběhu prvního měření
stanoví výbor FC ČR počet psů, kteří mohou být na každé další akci přeměřeni.
5/ další část měření proběhne po skončení flyballové sezóny 2016. Výbor FC ČR s předstihem určí a
zveřejní termíny a místa měření, pokud možno tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce psů z dané
oblasti. Psovodi, na jejichž psy se vztahuje povinnost přeměření a jejichž pes nebyl do té doby
přeměřen, si sami zvolí termín a místo, které jim bude nejvíce vyhovovat.
6/ při měření loketní kosti budou rozhodčí vycházet z manuálu schváleného komisí FCI pro flyball
(příloha č. 2 tohoto dokumentu) s tím, že psa budou současně měřit dva hlavní rozhodčí. Každý z nich
změří jednu přední končetinu. Shodnou-li se na stejné výšce překážek, měření končí, neshodnou-li se,
nejprve se vymění a přeměří opačnou končetinu, než měřili poprvé. Pokud se ani pak neshodnou na
stejné výšce překážek, přeměří psa třetí rozhodčí, s tím, že nejprve změří končetinu, na které byla
dosud naměřena nejmenší hodnota.(Pozn.: Vzhledem k tomu, že řada psů má rozdílnou délku
předních končetin a naměřit stejnou hodnotu je prakticky nemožné, je důležité, aby se rozhodčí
shodli na stejné výšce překážek, podobně jako při měření kohoutkové výšky).
7/ Pes může při měření stát na zemi či na stole, anebo může být držen psovodem v náručí. Je na
rozhodčím a psovodovi, aby společně našli takovou pozici, ve které se bude pes cítit co
nejkomfortněji a ve které ho bude zároveň možné co nejpřesněji změřit. Při měření psů v náručí
psovoda je nutné dbát na to, aby se volný konec měřidla neopíral o břicho či zadní končetiny psa a
neovlivňoval tak naměřenou hodnotu.
8/ bude-li psovi staršímu 7 let naměřena větší výška překážek, než jaká mu dosud příslušela podle
měření kohoutkové výšky, může i nadále závodit na původní výšce překážek, s tím, že do jeho licence
bude tento údaj doplněn. Věk psa je rozhodující k datu přeměření.
9/ před měřením bude zkontrolována identita každého psa, a sice kontrolou licence, načtením čísla
mikročipu v jeho těle a načtením čísla mikročipu v očkovacím průkazu (PET pasu) nebo v průkazu
původu. Tyto údaje budou vloženy do databáze českých fb. licencí, aby mohly být později využity
k jednoznačné identifikaci psa. U psů, kteří nemají mikročip, je možné akceptovat tetovací číslo, avšak
pouze v případě, že je toto číslo dobře čitelné a je uvedené i v očkovacím průkazu (PET pasu) psa
nebo v jeho průkazu původu. Psa, který není čipován ani tetován, nelze přeměřit, a od 1.1.2017
nebude moci závodit na oficiálních flyballových turnajích pořádaných na území ČR.

E. Vydávání nových licencí
Všem psům specifikovaným v části D, bod 1/ bude nejpozději do 30.4.2017 vystavena na náklady FC
ČR nová flyballová licence (psovod nic nehradí). Číslo licence bude v základu shodné s původním
číslem licence a bude doplněno o identifikaci země a případně o specifické znaky tak, aby bylo v části
před lomítkem osmimístné (tj. např. CZ000532/16 u psů s plnou výškou překážek, či CZR00322/14 u
psů s regulovanou výškou překážek, a CZRS0022/08 u psů s regulovanou výškou starších 7 let, kterým
zůstává původní výška překážek).
Licence bude obsahovat údaj o původní psovi příslušející výšce překážek (dle měření kohoutkové
výšky) i údaj o výšce překážek dle měření loketní kosti. To umožní psům účast na zahraničních
turnajích (kde se výška překážek určuje podle kohoutkové výšky psa) bez nutnosti opětovného
přeměření.
Psi, na které se vztahuje povinnost přeměření a kteří nebudou přeměřeni nejpozději do 31.3.2017,
budou přeměřeni před prvním flyballovým turnajem, kterého se v následující sezóně zúčastní. Za toto
přeměření uhradí jejich psovod na místě pořadateli turnaje poplatek 500 Kč. Z uvedené částky si
pořadatel ponechá 100 Kč a zbylou část zašle spolu s odvody z turnaje na účet FC ČR.

Tabulka pro přepočet naměřené délky loketní kosti na výšku překážek

délka lokte (cm)
od
do
10,00
10,01
11,25
11,26
12,50
12,51
13,75
13,76
15,00
15,01
16,25
16,26
17,50
17,51

výška
překážek
17,5 cm
20 cm
22,5 cm
25 cm
27,5 cm
30 cm
32,5 cm
35 cm

F. Psi ze zahraničních družstev
Psi ze zahraničních družstev, kterým náleží regulovaná výška překážek, budou přeměřeni před tím
českým turnajem, kterého se hodlají zúčastnit. Měřit budou opět dva rozhodčí současně, v případě
naměření rozdílné výšky překážek změří psa třetí rozhodčí.
Vzhledem k časové náročnosti opakovaného (a leckdy každoročního) přeměřování těchto psů bude
vytvořena databáze zahraničních psů, a to včetně identifikačních údajů psů (mikročip, tetování).
V databázi bude každému zahraničnímu psovi přiřazeno jedinečné číslo nahrazující číslo licence (např.
ZR0001/17 apod.). Takto identifikovatelný pes se může dalších českých turnajů zúčastnit bez toho, že
by musel být znovu přeměřen.

G. Psi s žádostí o licenci
Z organizačních a časových důvodů je třeba, aby byl počet psů měřených před prvním turnajem
sezóny 2017 co nejvíce snížen. Psovodi psů změřených podle kohoutkové výšky v sezóně 2016
(majících potřebný počet měření pro vydání flyballové licence) jsou proto povinni zaslat žádost o
vydání licence včetně obvyklého poplatku nejpozději do 30.10.2016 (tj. nevztahuje se na ně pravidlo
o zaslání žádosti nejpozději 14 dní před turnajem).
U změřeného psa s plnou výškou překážek, kde psovod neplánuje přeměření loketní kosti, uvede
psovod tuto skutečnost v žádosti (např. „nechci měření lokte“) a administrátor vystaví licenci
neprodleně. Pokud psovod tuto skutečnosti do žádosti neuvede, má se za to, že psovod chce psa
nechat přeměřit podle délky loketní kosti. V takovém případě administrátor licencí vyčká, až bude pes
takto přeměřen, a licenci vystaví až poté, kdy bude mít potřebné údaje k dispozici.
U psa s regulovanou výškou překážek vyčká administrátor licencí, až bude pes přeměřen dle délky
loketní kosti, a do licence vždy uvede údaje z tohoto přeměření.

H. Technické a personální požadavky
Ke zdárnému průběhu přeměření psů zajistí výbor následující vybavení:
-

Počítač s aktuální databází flyballových licencí doplněnou o sloupce pro identifikaci psa
(mikročip, tetování), naměřené hodnoty a novou výšku překážek,
Čtečku čísel mikročipů z očkovacích průkazů (PET pasů) nebo průkazů původu,
Čtečku čísel mikročipů v tělech psů,
Digitální měřidlo pro měření délky loketní kosti,
Formulář pro záznam o přeměření psa (příloha č. 3 tohoto dokumentu),
Stůl s neklouzavým povrchem.

Personální požadavky pro měření jsou následující:
-

proškolení hlavní rozhodčí pro samotné měření délky loketní kosti (3),
PC administrátor pro kontrolu identity psa (mikročip/tetování), zapsání identifikačních údajů
měřeného psa a naměřených hodnot do databáze fb. licencí (1),
administrátor měření pro zapsání identity psa a naměřených hodnot do listinných dokladů o
měření (1). Je přípustné, aby tuto funkci vykonával jeden z hlavních rozhodčích provádějících
měření.

