Magyar Flyball Sorozat Szabályzata 2012.
A magyar flyball sorozat versenyszabályzata a belga szövetség által angol
nyelvre fordított versenyszabályzatára épül, az alábbi eltérésekkel:

1. A vezető bíró
Feladata, hogy megítélj a futamok valamint a mérkőzések kimenetelét!
Ehhez tetszés szerint igénybe veheti a rendelkezésére álló személyi segítségeket a gépbírótól
valamint a vonal bírótól, további segítségként igénybe veheti a rendelkezésre álló technikai
eszközöket.
A vezetőbíró tetszés szerint felülbírálhatja a segítőbírókat.
A vezető bíró nem lehet az aktuálisan futó valamely csapat tagja, vagy a divízióban futó
összes csapat egyezőleges beleegyezése szükséges.
A vezetőbíró a futamokat jóváhagyja majd aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet, ezek után
óvásnak helye nincs!
A bírói tanfolyam lebonyolításáig olyan személy töltheti be a vezetőbíró feladatát, aki vagy
flyball gyakorlattal rendelkezik, vagy más kutyás sportban rendelkezik bírói engedéllyel, és
gyakorlattal.

2. Vonalbíró
A vonalbírók feladata a jegyzőkönyv vezetése, hibák jelzése, technika kezelése.
A vonalbíró feladata a hibás váltások jelzése. A vonalbíró döntése megváltoztathatatlan,
ellene fellebbezésnek nincs helye.
A bírói tanfolyam idejéig a csapatok vezetőinek kötelessége a vonalbírók felkészítése.

3. Gépbíró
A csapatok kötelesek tagjaikból kijelölni, és a feladataikat ellátni, amennyiben erről a
szervező külön nem rendelkezett. Gépbírót mindig az előző mérkőzést futó csapatok adják.
A bírói tanfolyam idejéig a csapatok vezetőinek kötelessége a gépbíró felkészítése.

4. A nevezés
A nevezési díjakat a Sorozatban résztvevő csapatok vezetői a sorozat előtt egyeztetik,
minden versenyre ugyan olyan feltételek vonatkoznak.
A csapatok a versenysorozatba a nevezési lap kitöltésével csatlakozhatnak. A nevezési lapot a
csapat vezetője köteles aláírni, aláírásával tanúsítani, hogy elfogadja a sorozat szabályait.
A versenyeken csak azok a csapatok vehetnek részt, akik eleget tettek nevezési díj fizetési
kötelezettségüknek. A nevezési díjat a verseny helyszínén kell készpénzben befizetni.

5. A csapat
3 futó kutyából valamint szükség esetén egy cseréből áll! A csapatok szabadon döntenek
arról hogy 3 vagy 4 fővel kívánnak a verseny részt venni! A csere alkalmazására az eredeti
Flyball szabályzat pontjai az irányadóak.
A csapatok kötelesek a sorozat megkezdése előtt vagy sorozathoz csatlakozáskor a csapatok
nevezést leadni, mely elsődlegesen a csaptok összeállítását tartalmazza. A csapatok a
sorozatok állomásai közt maximálisan egy cserével élhetnek! Tehát 3 fős csapatnál 2 főnek, 4
fős csapatnál 3 főnek az eredetileg leadott nevezéssel megegyezőnek kell lennie. Ellenkező
esetben a csapat csak versenyen kívül teljesítheti a sorozat állomását. 4 fős csapat esetén
hiányzó csapattag nem számít módosításnak. A csapatok pontos összetételét minden verseny
előtt legalább egy héttel le kell adni.
Egy versenyző (Kutya+gazda) a versenysorozatban csak egy klub színeiben versenyezhet.

6. A verseny(ek) lebonyolítása és menete
Alapvetően
nem
tér
el
az
eredeti
szabályzatban
meghatározottaktól.
A versenyek pontos helyszínét a verseny előtt legalább egy hónappal közzé kell tenni.
A versenyek időpontját úgy kell közzé tenni, hogy az a többi, a versenysorozatban résztvevő
csapat érdekeit ne sértse, lehetőleg ne essen egybe más kutyás sportok
rendezvényeivel(Ettől eltérni akkor lehet, ha a többi csapat hozzájárul) .
A két pálya-fél közé kordon helyezhető el.
Mivel a nevező csapatoknak nincs szüksége nevezési idő leadására, ezért a verseny első része
a résztvevő csapatok számától függően előre meghatározott számú Speed Trial vagy Round
Robin futamokkal kezdődik.
Amennyiben egy csoportban azaz divízióban több mint 5 csapat indul, akkor a Speed Trial
versenyrendszert kell választani, ellenkező esetben Round Robin-t.
Spped Trial versenyrendszer esetében legalább 3 mérkőzést kell biztosítani.
Amennyiben a versenyre 8 csapat vagy több nevez, abban az esetben a divíziókat a Speed
Trial vagy Round Robin mérkőzések legjobb ideje szerint történik.
Amely a csapatok Round Rubin-ban való besorolására valamint, megfelelő számú csapatok
esetén a divíziókba való besorolásra szolgál.
A hivatalos szabályzat értemé külön divíziók csak akkor hozhatók létre ha azokban mini 4
csapat részt tud venni. Divíziók minimum 8 csapat nevezésénél indulnak.
A Round Rubin futamok az eredeti szabályzatban meghatározottak alapján történik.
A mérkőzések Round Robin esetében „best of 3” (két nyert mérkőzés) szerint kell futni,
Speed Trial esetében mérkőzésenként 3 futamot kell tartani.
Double Elemination esetében is „best of 3” (két nyert mérkőzés) szerint kell futni, a
döntőben lehet „best of 5” (három nyert mérkőzés) rendszert.
A versenysorozat minden versenyén külön eredményhirdetés is van.
Az eredményekről minden résztvevő emléklapot vagy oklevelet kap az elért eredményekkel.
Az első csapat emlékplakettet vagy kupát kap, az első három csapat tagjai érmet. (Géptöltő,
és csapatvezető is)
A versenysorozat egyben is értékelésre kerül.
Az eredményeket az egységes flyball munkalapon kell vezetni, mely letölthető lesz, ill. a
verseny előtt a rendezőknek be kell szerezni.
Az eredményeket és a jegyzőkönyveket a verseny után legfeljebb 1 héttel közzé kell tenni.
A csapatoknak a versenyen való részvételt a verseny előtt legalább egy héttel jelezni kell,
azokra nevezési lapot kell kitölteni, ellenkező esetben nem vehetnek részt az adott
versenyen.

7.

Belső zavarás
Amennyiben a kutya átfut a másik csapat térfelére futam alatt (bármely csapat még dolgozik
a pályán) abban az esetben a vétlen csapat nyeri a futamot. (akkor is, ha a vétkes csapat már
teljesítette minden kutyájával a futamot).
Speed Trial esetén a vétlen csapat egyedül újra futhatja a futamot úgy, hogy a másik csapat
nem fut.
Agresszív viselkedés miatt a szemmel látható sérülést (bőr szakadáokozó kutya a verseny
további mérkőzésein nem vehet részt. Ha a kutya már a versenyévben máskor is okozott
sérülést, abban az esetben a kutya az adott évben nem versenyezhet.
Az ilyen eseményről a bírónak jegyzőkönyvet kell felvenni.

8.

A Sorozat Pontrendszerét
az egyes sorozat állomásain elért végeredményéhez társított pontok összetettje alkotják. A
Magyar Sorozatot az a csapat nyeri aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze.
Pontozásos útmutató:
1. hely – 4 pont
2. hely – 3 pont
3. hely – 2 pont
4. hely – 1 pont
Ha egy csapat a sorozat egy versenyén nem indul, az 1 pont levonást kap.
A később csatlakozó csapatok a csatlakozást megelőző versenyekért nem kapnak pont
levonást.

9.

Minden egyéb esetben az eredeti Flyball szabályzat rendelkezései az irányadóak.

10.

A fenti szabályzattól a versenysorozat egy versenyén csak akkor lehet eltérni, ha abba
minden csapat vezetője beleegyezik.

11.

A „Magyar Flyball Sorozat Szabályzata 2012” év közben csak a sorozatban részt vevő klubok
többségének egyetértésével módosíthatók, azt közzé kell tenni a változtatások
megjelölésével.

A módosítások lényege, hogy a magyar viszonyok között is lehessen flyball versenyeket rendezni.
A módosítások a környező országokban látott versenykultúrából átvett ötletekből jött létre.
A sorozatban résztvevő minden rendező és versenyző a fenti szabályokat magára nézve
kötelezőnek fogadja el, és ezt a csapatvezetők, főszervezők ismertetik a csapatuk tagjaival.

Hatályba léptetve: 2012. március 15.

