Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, és minden flyball sporttal foglalkozó versenyzőt az
Első Magyar Flyball Kupa
flyball versenyünkre, mely egyben a flyball sport első hazai versenye.
Versenyünket 2010. december 12‐én tartjuk Mogyoródon, az UniverZoo Üzlet‐ és Élménypark
műfüves fedet pályáján.
A versenyre 2 fős csapatok, illetve egyéni versenyzők jelentkezését is várjuk.
Egyéniben és csapatban is versenyző és kezdő kategóriába lehet nevezni.






Versenyző kategóriában a www.flyballsport.hu honlapon megtalálható szabályzat szerint kell
a csapatoknak feladatot teljesíteni versenyre alkalmas illetve a szabályzatban leírtaktól eltérő
flyball gépen.
Kezdő kategóriában minden jelentkező nevezését várjuk, aki még semmilyen flyball
versenyen nem indult. Ebben a kategóriában flyball gép helyett shoot is használható, illetve a
gazda segíthet a kutyájának a futamokban a pályán. Kezdő kategóriában az akadályok alap
méretre lesznek állítva.
Ifjú reménységek kategóriája: korhatár alatti kutyák nevezhetnek, akik már a pályát önállóan
tudják teljesíteni.
A futamok nem párhuzamos pályán futnak, az akadályok földön lesznek, a shoot a
legalacsonyabb szintre lesz állítva, és 3‐3 futamot futnak.

Egyéni versenyzőknek:
Speed Trial versenyszámban 2‐2 mérkőzést futnak, mérkőzésenként 3 futamot.
A két fős csapatoknak
Speed Trial (2 mérkőzés, 3 futam mérkőzésenként) majd Double Elemination (Best of 3)
versenyszámokban mérhetik össze tudásukat.
Verseny kezdete:
Regisztráció kezdete: 12 óra 30 perc,
Első mérkőzések: 13.00 óra
Részletes kiírás:

www.flyballsport.hu

Támogatók:

UniverZoo Élménypark,

Nevezési díj:

csapatoknak 4000 Ft, egyéniben 1000 Ft.

Nevezési cím:

rasztis@flyball.hu

Jelentkezési határidő: 2010. december 6.
Helyszíni nevezést nem tudunk elfogadni, részvételi szándékot a nevezési
határidő lejártáig kell jelezni.

Fizetés módja:
A nevezési határidő lejártáig személyesen átadva.
Természetesen a nevezési díjról számlát állítunk ki.

A rendezvény a magyar flyball szabályzat szerint zajlik.
Flyball gépről, teniszlabdáról minden csapatnak és egyéni indulóknak maguknak kell gondoskodni, a
helyszínen shoot‐ot és az akadályokat a rendezők biztosítanak.
A pálya területén jutalomfalat vagy étel használata nem megengedett, de a pályán kívül (elkerített
rész) igen.
Tekintettel a verseny jellegére, a BO szabályt nem alkalmazzuk.
A két párhuzamos pálya között kordon lesz felállítva.
A balesetet, sérülést okozó kutyák versenyből kizárásra kerülnek, a baleset okozása után nem
vehetnek részt a további futamokon.
A kutyájáért és az általa okozott kárért minden esetben a gazda/felvezető felel!

