Informace pro účastníky 15. mistrovství ČR ve
flyballu, Praha 15.-16.9.2018
Místo konání: Pesopark, ul. Podlesek 2, Praha-Uhříněves
GPS: 50.0474289N, 14.5917392E

Věnujte, prosím, pozornost těmto informacím a časovému plánu mistrovství.
Zejména vás prosíme o dochvilnost a o to, abyste nezapomínali, že flyball je
jen hra, kterou je potřeba hrát fair a podle pravidel.
Družstva
1/ k sobotní prezenci (9,00-9,35 h) se dostaví pouze kapitáni družstev. Očkovací průkazy psů není
nutné k prezenci nosit, ale psovodi je musí mít s sebou a předložit je kdykoliv na vyžádání. Přítomnost
psů u prezence není nutná.
2/ ihned po prezenci, tj. v sobotu v 9,40 h, proběhne na čelní straně parkuru (=ta strana, kde mají
družstva při turnaji odložené boxy) kontrola boxů. Nabíječi vyrovnají boxy do řady, připraví si nejméně
dva míčky, na pokyn hlavního rozhodčího box nabijí. Hlavní rozhodčí následně změří délku odpalu
všech otvorů pro míčky. Nebude-li box odpovídat pravidlům, ať již po stránce délky odpalu nebo po
stránce technické, nemůže na něm družstvo závodit.
3/ souběžně s kontrolou boxů bude probíhat i schůzka kapitánů družstev a následně schůzka účastníků
závodu jednotlivců.
4/ na slavnostní zahájení (v 10 h) není nutno chodit se psy.
5/ čas na přípravu družstev bude 3 minuty před jejich prvním rozběhem, 2 minuty před každým dalším.
Bude-li družstvo připraveno dříve, dá hlavnímu rozhodčímu znamení, aby se zbytečně nečekalo.
6/ družstvo může před prvním sobotním rozběhem požádat hlavního rozhodčího o zkušební start.
7/ pro celý turnaj platí obvyklé zvyklosti z ostatních českých turnajů:
-

Nabíječi zůstávají po skončení rozběhu na dráze na pozici boxových rozhodčích,
Používání pamlsků v prostoru parkuru není dovoleno,
Není dovoleno házení míčků a hraček, a to ani při 2-3minutové přípravě družstev,
Družstvo je před zahájením rozběhu povinno nahlásit startovnímu rozhodčímu sestavu, a
stejně tak i při změně složení družstva.

8/ pro sobotní i nedělní část turnaje platí pro všechny divize/subdivize pravidlo „žádný mezní čas,“ tj.
družstva mohou běhat tak rychle, jak to jen zvládnou.
9/ časy jednotlivých rozběhů uvedené v rozpisu rozběhů jsou pouze orientační, může dojít k posunu
dopředu či naopak ke zpoždění.

Jednotlivci – Nejrychlejší z plemene a navazující závod jednotlivců
1/ sobotní prezence (9,00-9,35 h) je společná s prezencí družstev. Pokud se pes účastní závodu
družstev i jednotlivců, není nutné znovu předkládat jeho očkovací průkaz při prezenci jednotlivců,
pouze potvrdit jeho přítomnost.
2/ závod plemen a jednotlivců proběhne na stejném parkuru jako závod družstev, a to orientačně
v časech uvedených v rozpisu rozběhů. Účastníci budou pro závod plemen rozděleni do dvojic,
prioritně podle plemenné příslušnosti, a rozřazeni na dráhy. V případě, kdy se závodu účastní jen jeden
zástupce plemene, bude zařazen do rozběhu s jiným plemenem. Do navazujícího závodu jednotlivců
se kvalifikuje osm nejrychlejších psů ze závodu plemen, pokud jejich psovodi zaškrtli zájem o účast
v tomto závodě v přihlášce.
3/ čas na přípravu bude 1 minuta. Každý účastník je povinen včas si zajistit box, nabíječe a případně
pomocníky pro nastavení výšky překážek a sbírání míčků.
4/ psovod může před svým rozběhem v závodě plemen požádat hlavního rozhodčího o zkušební start.
5/ v závodě jako takovém se při chybném startu běh nepřerušuje (není možnost opravného startu).
6/ s každým psem může být na dráze přítomen (kromě nabíječe) pouze jeden psovod. Pomocník na
sbírání míčků smí být přítomen pouze, pokud žádným způsobem neovlivňuje výkon psa. Přítomnost
dalšího pomocníka či trenéra je možná pouze v prostoru za startovním rozhodčím.
7/ pes závodící v závodě plemen může běžet jeden zkušební běh (start) a čtyři řádné běhy, ve kterých
jsou mu signalizovány chyby stejně jako při závodě družstev. Psovod se může kdykoliv (například po
dvou úspěšných bězích) rozhodnout, že již nebude v rozběhu pokračovat, a tuto skutečnost oznámit
hlavnímu rozhodčímu. Je však povinen setrvat v prostoru parkuru a nenarušovat výkon soupeře
(pokud tento ještě v rozběhu pokračuje), dokud hlavní rozhodčí celý rozběh neukončí. To se týká i
nabíječe týmu, který rozběh předčasně ukončil.
8/ psa, který se ze závodu plemen kvalifikoval do závodu jednotlivců, je možno odhlásit nejpozději
před posledním rozběhem RR družstev. Místo tohoto psa může být dodatečně nasazen pes s devátým
(či dalším) časem v pořadí.
9/ mají-li se v jednom rozběhu utkat dva psi jednoho psovoda a není možné ani pro jednoho z nich
zajistit jiného psovoda, kontumačně zvítězí pes určený příslušným psovodem. Tento pes však přesto
musí (sám) odběhnout dva běhy (možno i s chybou).

Pro všechny účastníky
Prosíme, respektujte instrukce pořadatelů, ať už jde o parkování či umístění vašich stanů, boxů apod.
Děkujeme.
Za výbor FC ČR
Míla Vrbová

