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publikowany, zapożyczany oraz kopiowany ani w całości, ani w części bez zgody Interdeco Sp. z o.o.  

© Interdeco Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

UWAGA 

Na zielono – fragmenty regulaminu, które nie mają zastosowania w Polsce nie zostały przetłumaczone na jęz. polski. 
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1 – ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

1.1 SPRZĘT 

 

1.1.1  Boksy flyballowe 

a) Każda drużyna powinna posiadać własny boks flyballowy.  
b) Wszystkie boksy muszą być urządzeniami mechanicznymi (nie elektrycznymi).  
c) Dozwolone jest malowanie lub oznaczanie boksów przez drużyny.  
d) Piłka, po uwolnieniu jej z każdego otworu boksu, musi pokonać w sposób niezakłócony 

odległość nie mniejszą niż 61 cm licząc od miejsca jej uwolnienia w kierunku linii startu/finiszu.  
e) Boksy:  

 Szerokość boksu nie powinna przekraczać 61 cm, natomiast jego wysokość nie powinna 
być większa niż 46 cm licząc od dolnej linii boksu. Przy pomiarach nie uwzględnia się 
mechanizmów mocujących boks do maty, samych mat oraz zewnętrznych uchwytów 
mocujących.  

 Głębokość boksu nie powinna przekraczać 76 cm.  

 Podstawa boksu, na której stoi ładowacz może przekraczać 76 cm głębokości.  

 Mocowanie boksu do maty/same maty nie mogą podwyższyć boksu o więcej niż 12,7 mm.  

 Wyżej wymienione wymiary boksu nie powinny ulec zmianie w żadnym momencie w 
trakcie trwania zawodów (dotyczy to także wszelkich mocowanych na stałe, dodatkowych 
elementów wyposażenia np. uchwytów do przenoszenia boksu, dźwigni ładowania piłek).  
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1.1.2  Piłki 

a) Drużyny mogą używać jedynie zatwierdzone piłki takie jak piłki tenisowe. Piłki muszą odbijać 
się i toczyć.  

b) Każdy klub musi posiadać własny komplet zatwierdzonych piłek (w dowolnym kolorze). Piłki 
nie mogą być pęknięte/przedziurawione.   

c) Biorąc pod uwagę wielkość oraz wygodę psa dozwolone jest korzystanie z piłek tenisowych, 
piłek podobnych do tenisowych o średnicy ok. 5,7cm, lub innych zatwierdzonych piłek. 

 

1.1.3  Obroże 

a) W obrębie ringu dozwolone i wymagane jest stosowanie jedynie płaskich obroży oraz szelek. 
W obrębie ringu nie zezwala się na stosowanie obroży uzdowej.    

b) Na terenie zawodów zakazane jest używanie przez zawodników obroży elektrycznych, 
elektronicznych obroży antyszczekowych oraz kolczatek. Teren zawodów obejmuje tory 
biegowe, miejsca dla widzów oraz  miejsca odpoczynku dla drużyn/psów.  

c) Należy zwrócić uwagę, że nie jest dozwolone ponadto używanie przez widzów kolczatek lub 
innych niezatwierdzonych narzędzi służących do kontroli zachowania psa w stosunku do 
psów, które nie biorą udziału w zawodach. 

 

1.2 WYGLĄD RINGU 

 

1.2.1 Podłoże 

a) Organizatorzy zawodów zapewnią odpowiednie, antypoślizgowe maty na torach biegowych, w 
miejscu, w którym stoi boks oraz na liniach startu.   

b) In cases of racing lanes being placed on hard surfaces or carpet (such as 
indoor/outdoor carpet where rug burns are possible), each racing lane shall be matted 
at a minimum 1,37 m on either side of the racing lane centre line for the length of the 
racing lane leading up to the first jump and an area from the last jump to the backstops.  

c) W przypadku, gdy biegi rozgrywane są na podłożu ziemnym lub trawiastym nie ma 
konieczności stosowania mat. Podłoże, na którym rozgrywane są biegi musi być wolne od 
widocznych zanieczyszczeń.  

1.2.2  Barierki  

a) Organizatorzy zawodów zapewnią nieprzeźroczyste barierki/siatki ochronne o wysokości nie 
mniejszej niż 61 cm. Barierki te powinny zostać ustawione na końcu toru biegowego, za 
boksem, tak aby nie złapana przez psa piłka nie mogła odtoczyć się zbyt daleko, jednakże w 
sposób nie ograniczający sędziom oraz widzom pola widzenia toru.  

b) Nieprzeźroczysta barierka o wysokości nie mniejszej niż 61 cm, powinna zostać rozstawiona 
w taki sposób, żeby wychodziła na odległość nie większą niż 61 cm przed linię, na której 
ustawiony jest boks oraz na odległość nie mniejszą niż 152,5 cm za miejsce posadowienia 
boksu. 
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1.2.3 Hopki  

a) Na czas trwania zawodów organizatorzy zawodów zapewnią po 2 komplety zgodnych z 
przepisami hopek flyballowych na każdym ringu.    

b) Hopki powinny być białe z wyjątkiem podpór bocznych, które mogą mieć dowolny kolor. 
Szerokość wewnętrzna hopki powinna wynosić 61 cm. Podpory boczne powinny mieć nie 
mniej niż 61 cm, lecz nie więcej niż 91,5 cm wysokości.  

c) Dozwolone jest umieszczanie logo i/lub napisów na listwie poprzecznej hopki pod warunkiem, 
że napisy zostaną rozmieszczone między 5 a 15 cm jej wysokości oraz w odległości 5 cm od 
wewnętrznej części każdej z podpór bocznych.  

d) Wysokość hopki jest regulowana co 2,5 cm. Minimalna wysokość hopki wynosi 17,5 cm, a jej 

maksymalna wysokość to 35 cm.  
e) Wszystkie listwy o wysokości 2,5 cm oraz 5 cm, służące do regulowania wysokości hopek 

muszą być wykonane z giętkiego, elastycznego materiału (pianka PCV lub podobny, 
zatwierdzony materiał), a ich grubość nie może przekraczać 12mm.  

f) Listwa o wysokości 2,5 cm jest zawsze umieszczana na samej górze każdej hopki.  
g) Listwa złamana lub wygięta powinna zostać wymieniona.  
h) Dozwolone odchylenie wysokości hopki wynosi 6mm.  
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1.2.4 Układ ringu  

a) Minimalne wymiary terenu – ringu - niezbędnego do ustawienia dwóch regulaminowych torów 
biegowych wynoszą 10m x 35 m.  

b) Na ringu ustawiane są dwa tory biegowe. Odległość między torami wynosi od min 3,6m do 
max 6,7m i liczona jest od środka jednego toru do środka drugiego toru. 

c) Odległość od linii startu/mety do pierwszej hopki wynosi 1,83 m; odległość między hopkami 
(łącznie cztery hopki) wynosi 3,05 m, natomiast odległość ostatniej hopki od linii posadowienia 
boksu wynosi 4,57 m.  

d) Przy ustawianiu toru biegowego należy ponadto uwzględnić wolny obszar o długości nie 
mniejszej niż 15 m licząc od miejsca startu/mety oraz obszar między boksem a barierkami o 
długości nie mniejszej niż 152,5 cm.  
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1.3 -  DRUŻYNY I KARTY WYNIKÓW 

a) Karta Wyników powinna zawierać następujące informacje:  

 nazwa drużyny,  

 nazwiska: kapitana drużyny, ładowacza oraz przewodników psów.  

 imiona psów, ich rasy oraz wysokość hopek 

 Karta Pomiaru Psa: jeśli pies startujący w zawodach posiada aktualną i uznaną przez EFC 
Kartę Pomiaru Psa, informację taką należy umieścić na Karcie Wyników Drużyny.  

 Registration: If a competing dog has a CRN (Competition Registration Number) with a 
Flyball Governing Body (FGB),it will be noted on the team’s timesheet. If the team is 
registered with a FGB, its registration number will also be noted on the timesheet.  

Note: It’s up to the individual FGB’s whether or not to take the results of the EFC in account for 
its statistics ( titles, points, rankings, records,…) See also EFC Policies 2.9 

b) Każda drużyna musi składać się z minimum czterech psów oraz czterech przewodników oraz 
maksymalnie sześciu psów i sześciu przewodników, plus ładowacza oraz (wedle uznania 
drużyny) jednej lub dwóch osób do zbierania piłek, pomocy w ustawianiu hopek lub innego 
rodzaju wsparcia drużyny pod warunkiem, że pomoc taka nie zakłóca pracy sędziów lub 
drużyny przeciwnej, nie ma na celu pomocy własnym psom oraz nie prowadzi do łamania 
przepisów.    

c) Każda drużyna musi posiadać cztery psy startujące w danym biegu oraz maksymalnie dwa 
inne psy rezerwowe. Drużyna może skorzystać z psów rezerwowych wedle swojego uznania. 
Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie po zakończeniu każdego biegu. Każdy pies 
wchodzący w skład drużyny, w tym psy rezerwowe, musi zostać zgłoszony przed 
rozpoczęciem pierwszego biegu w danej dywizji. W momencie, gdy w ramach danej dywizji 
rozpoczną się biegi, nie ma możliwości wymiany zgłoszonego uprzednio psa na innego.  

d) Należy korzystać z aktualnych Kart Wyników EFC.  

 

1.4  - POMIARY  

a) Miejsce, w którym dokonywane będą pomiary psów wyznaczone jest przez sędziego 
odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie. Sędzia powinien wskazać miejsce o odpowiednim 
podłożu. Urządzenie do pomiaru wysokości psa należy skalibrować przed dokonaniem 
pomiaru pierwszego psa.  

b) W przypadku, gdy Sędzia uzna, że nie ma odpowiedniego miejsca do dokonania pomiarów 
lub gdy nie ma zatwierdzonego urządzenia do wykonania pomiarów, pomiarów dokonuje się 
wyłącznie na potrzeby danych zawodów i nie mogą zostać one wpisane do Karty Pomiaru 
Psa. 

c) Pomiary powinny być wykonywane na oczach publiczności.  
d) W trakcie pomiaru psa tylko jeden (1) przewodnik ma prawo przebywać w miejscu pomiarów.  
e) Wysokość psa mierzona jest od podłoża do szczytu kłębu, a pies powinien stać w 

wyprostowanej pozycji. Jeśli to konieczne, przewodnik może przytrzymać psa, ale nie ma 
prawa fizycznie go podtrzymywać w trakcie dokonywania pomiarów. Pies w trakcie 
dokonywania pomiarów musi stać w pozycji naturalnej: przednie łapy powinny być prostopadłe 
do palców i znajdować się bezpośrednio pod ramionami. Tylnie łapy powinny być ustawione 
tak, aby śródstopie ustawione było prostopadle do podłoża, natomiast ich rozstaw nie 
powinien być większy niż szerokość psa. Cała głowa psa musi znajdować się w pozycji 
podniesionej, powyżej linii kłębu.  
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f) Pies może być mierzony maksymalnie trzykrotnie. Pies musi być ustawiony w odpowiedniej 
pozycji (patrz punkt e), a czas przeznaczony na dokonanie jednego pomiaru nie może 
przekroczyć pięciu minut. Najmniejsza zmierzona przez sędziego wysokość psa jest 
przyjmowania i odnotowywana jako jego wysokość na zawodach.  

g) Agresywne zachowanie psa w trakcie pomiarów nie jest akceptowane i w takiej sytuacji 
zastosowanie ma punkt 1.8.4 Regulaminu (Psy Agresywne).   

h) Pies, którego nie uda się sędziemu zmierzyć musi startować na maksymalnej wysokości 
hopek (35 cm).  

i) Wyniki pomiarów powinny zostać zapisane – na Karcie Wyników oraz na Karcie Wysokości 
Hopek – a następnie podpisane przez sędziego dokonującego pomiaru wysokości psów. 
Kopia Karty Wysokości Hopek musi być udostępniona do publicznej wiadomości.  

j) W przypadku, gdy pomiary dokonywane są przez kilku sędziów, wynik pomiaru dokonanego 
przez jednego z nich i zapisany w Karcie Wyników drużyny oraz na Karcie Wysokości Hopek, 
jest oficjalną wysokością psa obowiązującą na tych zawodach, bez względu na to na którym 
ringu pies startuje. Wówczas pies nie może być skierowany do innego sędziego w celu 
dokonania pomiaru.  

k) W przypadku, gdy pies został zmierzony, lub gdy posiada ważną Kartę Pomiaru Psa uznaną 
przez EFC, sędzia nie ma obowiązku dokonywania pomiaru tego psa. Jeśli pomimo to pies 
zostanie ponownie zmierzony, a sędzia dokonujący pomiaru uzna, że wcześniej dokonane 
pomiary były niewłaściwe, drużyna nie może zostać w żaden sposób ukarana. Jednak, w 
pozostałych biegach drużyna będzie musiała biegać na hopkach o odpowiedniej wysokości.    

l) Wszelkie protesty dotyczący wysokości hopek muszą zostać ustnie zgłoszone Sędziemu 
Głównemu w ciągu 30 minut od zakończenia biegu, którego protest dotyczy przez Kapitana 
drużyny startującej w danej dywizji.  

m) Po zgłoszeniu protestu lub w przypadku, gdy Sędzia Główny uzna, że drużyna startuje na 
niewłaściwej wysokości hopek:  

a. W przypadku pojedynku rozgrywanego w formacie Round Robin, drużyna przegrywa 
wszystkie biegi, w których startowała na niewłaściwej wysokości hopek.  

b. W przypadku pojedynku rozgrywanego na zasadach eliminacji, drużyna zostaje 
zdyskwalifikowana.  
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1.5 - SĘDZIOWIE 

a) W przypadku biegu dwóch drużyn, na ringu pracuje pięciu (5) sędziów.  
b) Dwaj sędziowie (sędziowie liniowi) siedzą przy liniach startowych każdej z drużyn, dwaj 

sędziowie (sędziowie boksowi) siedzą na końcu toru, w pobliżu boksów w taki sposób, aby 
móc obserwować co się dzieje na boksie oraz jak zachowuje się ładowacz, a jednocześnie w 
żaden sposób nie przeszkadzać psom lub ich nie rozpraszać. Piąty sędzia daje sygnał do 
startu, zakończenia lub przerwania biegu i jest Sędzią Głównym. 

c) W trakcie biegu sędziowie boksowi i sędziowie liniowi powinni stać albo siedzieć w jednym 
miejscu. Psy mogą biegać dookoła sędziów. Piłki, które odbiją się od sędziów traktowane są 
jako nadal uczestniczące w biegu. Głównym zadaniem sędziów boksowych i sędziów 
liniowych jest obserwowanie i zgłaszanie ewentualnych przewinień/błędów psów biegnących 
po torze. Sędziowie zgłaszają błędy dostrzeżone na torze, do którego sędziowania zostali 
wyznaczeni. 

d) Sędzia Główny powinien stać pomiędzy dwoma torami biegowymi, w strefie między linią 
„startu/mety” a miejscem startu pierwszych psów startujących w biegu. W razie konieczności 
Sędzia Główny może stanąć w innym miejscu, tak aby nie przeszkadzać w biegach psów.  
W razie potrzeby Sędzia Główny powinien pomagać sędziom liniowym w ustaleniu zwycięzcy 
biegu w przypadkach spornych. 
W razie potrzeby Sędzia Główny może zasięgnąć opinii sędziów liniowych i sędziów 
boksowych przed wskazaniem zwycięzcy danego biegu.  
Jeśli nie dostępny jest elektroniczny system sędziujący (ESS), w trakcie całych zawodów 
Sędzia Główny powinien stosować jednosekundowe (1) odstępy między wydawanymi 
komendami „do biegu", „gotów” i „start" 

e) Sędziowie - za pomocą chorągiewek lub lamp - sygnalizują, który pies musi powtórzyć bieg. 
Przewodnik psa musi zauważyć zasygnalizowany błąd i ponownie wystartować psa.  

f) Sędzia główny przerywa bieg w przypadku, gdy jedna drużyna zakłóca bieg drużyny 
przeciwnej, gdy pies załatwi się w obrębie ringu, albo jeśli pies lub przewodnik wykazuje 
nieuzasadnioną agresję wobec innych uczestników biegu. W takim przypadku, Sędzia 
przyznaje wygraną biegu drużynie przeciwnej. 

g) Do obowiązków sędziów liniowych należy: 

 notowanie na Kartach Wyników, które psy biorą udział w poszczególnych biegach,  
zapisywanie czasu biegu oraz informacji czy drużyna wygrała, zremisowała czy też 
przegrała dany bieg (W/R/P). 

 sygnalizowanie (za pomocą lampek sygnalizujących błąd/chorągiewki) jeśli na torze 
zauważą błąd drużyny. 
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1.6 – ZGŁASZANIE SIĘ DRUŻYN DO BIEGÓW  

a) Jeśli drużyna dotrze na start ponad trzy (3) minuty po upływie czasu przeznaczonego na 
rozgrzewkę, Sędzia Główny ukarze drużynę przegraną biegu, z wyjątkiem sytuacji, w których 
spóźnienie było uzasadnione i wynikało z tzw. „konfliktu między ringami” (patrz Słownik). 
Wszelkie konflikty między ringami powinny być zgłaszane do Sędziego Głównego lub 
sędziego liniowego przed rozpoczęciem się biegu, którego konflikt dotyczy. 

Uwaga: W związku z tym, że w trakcie zawodów dąży się do uniknięcia wszelkiego rodzaju 
opóźnień, powyższa zasada powinna być stosowana rozsądnie i według uznania. Dyrektor 
zawodów ma prawo skrócić, jak również podjąć decyzję o zlikwidowaniu 3 minutowego czasu 
oczekiwania na drużynę w celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów.  

b) Drużyny, które w związku z porażką przyznaną drużynie przeciwnej wygrywają pojedynek 
muszą przebiec wszystkie biegi wymagane do uzyskania punktów w rozgrywce Round Robin 
lub do awansu do kolejnej rundy w ramach rozgrywek eliminacyjnych. Jeśli nie ma drużyny, z 
którą drużyna mogłaby rywalizować, wówczas drużyna musi pokonać cały bieg bez 
przeciwnika.  

c) Forfeiting teams that do not show just cause may be excused from the tournament by the Tournament Director. 
Forfeiting teams may not run any dogs in the heats that are forfeited. If a team forfeits a heat and then 
subsequently runs a dog(s) in violation of this rule, they will automatically be considered as For Exhibition Only 
(FEO).  

d) If a team has to forfeit when its “A” and “B” teams are in the same race, the faster seeded team must run and 
the slower seeded team must forfeit.  

e) For Exhibition Only (FEO)  

 Once a team declares itself For Exhibition Only (FEO), the team cannot return to regular 
competition. From that point on, the team can no longer obtain tournament points or win races.  

 FEO teams may not run if the opposing team raises an objection with the judge.  

 Once teams declare themselves For Exhibition Only, they are ineligible for placement and shall be 
placed in the lowest seed of any eliminations.  

 A club cannot enter a team at the EFC For Exhibition Only.  

 A team running For Exhibition Only is subject to all the rules of competition with the exception of the 
following:  

 4 dogs or less may be run in a heat.  

 False starts are not in effect.  

 Any jump height from 17,5 cm to 35 cm is allowed at the discretion of the team.  

 In the event a dog receives a fault light (flag), it may complete its run but not rerun.  

 The Head judge may excuse the team from the race for failure to comply with these conditions or 
other Tournament rules.  
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1.7 - Rozgrzewka  

a) Przed każdym biegiem przewidziany jest czas na rozgrzewkę na torach. Czas rozgrzewki 
będzie określony przez Dyrektora Zawodów przed rozpoczęciem zawodów. 

b) W trakcie trwania zawodów drużynom nie wolno korzystać z torów w celu przeprowadzenia 
treningów lub rozgrzewki, z wyjątkiem czasu przewidzianego na rozgrzewkę przed każdym 
biegiem (patrz punkt a). Drużyny, które w trakcie trwania zawodów przeprowadzą trening na 
ringu przegrywają bieg albo serię biegów.  

c) W przypadku, gdy jedna z drużyn, z uzasadnionych przyczyn dotrze na ring z opóźnieniem, 
rozgrzewka może się rozpocząć dopiero, gdy obie drużyny są obecne na torach. Zasada ta 
nie ma zastosowania w przypadku, gdy obie drużyny rezygnują z przeprowadzenia 
rozgrzewki. Drużyna oczekująca na drużynę przeciwną ma prawo zainstalować swój boks 
oraz ustawić hopki na odpowiedniej wysokości.  

d) Tylko psy zgłoszone i figurujące na Karcie Wyników Drużyny mogą uczestniczyć w 
rozgrzewce. W przypadku, gdy w rozgrzewce drużyny uczestniczyć będzie pies nie zgłoszony 
jako jej członek, drużyna ta nie będzie klasyfikowana w zawodach.  

1.8  - Zasady przeprowadzania biegów  

1.8.1 – Zasady czasu „break out” 

 Zasady czasu „Break-Out” (BO) nie mają zastosowania w odniesieniu do Dywizji 1.  

 Z wyjątkiem drużyn startujących w Dywizji 1, każda drużyna, która ukończy swój bieg w czasie 
szybszym niż wyznaczony dla danej dywizji czas “Break out”, przekracza tym samym 
dozwolony czas dla danej dywizji. W rezultacie jej bieg traktowany jest jako przegrany.   

 W przypadku, gdy w danym biegu nie zadziała Elektroniczny System Sędziujący, zasada 
break-out nie ma zastosowania.  

 W Karcie Wyników sędzia powinien wpisać BO, bez podania czasu dla danego biegu drużyny, 
oraz literę P jako “przegrany” 

 W przypadku, gdy w danym biegu obie drużyny przekroczą wyznaczony czas “Break out” 
(mają wpisane BO), obie drużyny przegrywają ten bieg.  

 W przypadku, gdy w danym biegu jedna z drużyn ma czas “Break out” (BO), natomiast druga 
drużyna nie ukończy biegu, obie drużyny przegrywają ten bieg.  

 W przypadku, gdy sędziowie liniowi nie zgłoszą BO, a Sędzia Główny zakończy bieg, wynik 
drużyny, która wygrała bieg jednocześnie mając BO musi zostać skorygowany i oznaczony 
jako przegrany. Jeśli po dokonaniu w/w zmiany wynik pojedynku pozostaje nierozstrzygnięty, 
należy przeprowadzić kolejne biegi do momentu, gdy wynik pojedynku zostanie jednoznacznie 
rozstrzygnięty.  

 W przypadku, gdy dana drużyna przekroczy dozwoloną liczbę BO, drużyna ta nie jest 
klasyfikowana (patrz Regulamin EFC 2.7.2) 

 W przypadku rund eliminacyjnych, w trakcie których ranking drużyn ustalany jest na podstawie 
wyników Round Robin, drużyna, która nie jest klasyfikowana zajmuje ostatnie miejsce. 

 W trakcie rozgrywania biegów eliminacyjnych, gdy drużyna, która nie ma prawa być 
klasyfikowana rywalizuje z drużyną klasyfikowaną, drużyna nieklasyfikowana przegrywa bieg.   

(Regulamin 2.7.2)  

a) Z wyjątkiem Dywizji 1, czas “Break out” jest ustalany w następujący sposób – od czasu 
pierwszej drużyny w danej dywizji odejmowana jest jedna (1) sekunda.  

b) liczba dozwolonych BO: drużyna, która w trakcie zawodów trzykrotnie (3) przekroczy 
wyznaczony czas BO, nie będzie klasyfikowana. 

c) Jeśli zawody składają się z rundy eliminacyjnej (np. Round Robin albo Speed Trial) oraz rundy 
finałowej (np. Double Elimination), a w każdej rundzie mogą uczestniczyć wszystkie drużyny, 
to wówczas runda eliminacyjna i runda finałowa traktowane są jako dwie (2) oddzielne 
konkurencje. W takiej sytuacji liczba przekroczonych przez drużyny BO w trakcie rundy 
eliminacyjnej jest zerowana (0) przed rozpoczęciem rundy finałowej. W skrócie: każda 
drużyna startująca w rundzie finałowej (Double Elimination) przystępuje do niej z zerową (0) 
liczbą BO.  
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1.8.2 – Wysokość hopek  

a) Wysokość hopek uzależniona jest od wysokości najmniejszego psa startującego w drużynie w 
danym biegu (psy rezerwowe nie są brane pod uwagę) i jest o 12,5 cm niższa niż wysokość 
tego psa w kłębie. Minimalna wysokość hopek wynosi  17,5 cm, a ich maksymalna wysokość  
to 35 cm.  

b) Wysokość hopek  ustalana jest na podstawie poniższej tabeli  

Wysokość hopek 

Wysokość hopek (cm) Wysokość psa w kłębie (cm) 

35 od 47,5 cm  

32,5 od 45cm do 47,4cm 

30 od 42,5cm do 44,9cm 

27,5 od 40 cm do 42,4 cm 

25 od 37,5 cm do 39,9 cm 

22,5 od 35cm do 37,4 cm 

20 od 32,5 cm do 34,9 cm 

17,5 do 32,4 cm  

 

1.8.3  Bieg 

a) Bieg  

 Psy mogą startować z biegu lub z miejsca. 

 Każdy pies musi pokonać (przeskoczyć) wszystkie cztery (4) hopki w odpowiedniej kolejności, 
uruchomić boks flyballowy tak, aby uwolniona została z niego piłka, złapać piłkę i wrócić z 
piłką w pysku, przez wszystkie cztery (4) hopki (w odpowiedniej kolejności) do linii startu/mety  

 Drugi pies ma prawo przekroczyć linię startu/mety dowolną częścią ciała (w powietrzu lub na 
ziemi) dopiero w momencie kiedy pierwszy pies przekroczy linię startu/mety jakąkolwiek 
częścią ciała (zwykle jest to mijanie nos w nos na linii startu/mety). Zasada ta dotyczy 
wszystkich 4 psów startujących w drużynie, stosowana jest również w przypadku, gdy któryś 
z psów musi powtórzyć swój bieg.  

b) Falstarty (FS) 

 Jeśli jakakolwiek część ciała pierwszego psa (w powietrzu lub na ziemi), bądź jakakolwiek 
część ciała przewodnika psa lub przedmiotu przez niego trzymanego (np. zabawka, szarpacz 
itd.) przekroczy linię startu/mety (wejdzie w światło fotokomórki ESS) przed rozpoczęciem 
pomiaru biegu (i pojawieniem się zielonej lampy), sędzia liniowy lub Sędzia Główny 
zasygnalizuje błąd (falstart FS) i zatrzyma bieg. Bieg zostanie powtórzony. Drużyna, która 
zrobiła FS dostaje żółtą kartkę. 

 Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS w następnej próbie tego samego biegu, zostanie (przy 
pomocy lampy/flagi) zasygnalizowany błąd (falstart FS), a pierwszy pies będzie musiał 
powtórzyć swój bieg na końcu (po przebiegnięciu czwartego psa) 

 Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS, a jednocześnie drużyna przeciwna zrobi swój pierwszy 
falstart, to bieg zostaje zatrzymany i powtórzony. Obie drużyny mają wtedy na koncie po 1 
żółtej kartce. 
 

c) Awaria boksu: 

 W przypadku awarii boksu w trakcie biegu, ładowacz powinien zgłosić ten fakt Sędziemu 
Głównemu. Zgłoszenie awarii boksu odbywa się w następujący sposób – ładowacz staje 
przed boksem. Bieg zostaje przerwany.  

 Sędzia Główny musi sprawdzić boks. Jeśli w opinii Sędziego Głównego boks nie działał 
podczas biegu, bieg zostanie powtórzony. Nikt nie ma prawa dotykać boksu do czasu 
sprawdzenia go przez Sędziego Głównego. 
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 Jeśli Sędzia uzna, że boks działa prawidłowo, to bieg będzie uznany za przegrany. 

 Jeśli drużyna nie ma innego boksu, z którego mogłaby skorzystać, a boks drużyny nie może 
zostać naprawiony w rozsądnym czasie, wówczas wszystkie biegi w danym pojedynku będą 
uznane za przegrane. 

 Jeśli drugi raz wystąpi awaria boksu – albo gdy boks zapasowy również ulegnie awarii – w 
tym samym biegu, wówczas bieg będzie uznany za przegrany, jak również wszystkie 
pozostałe biegi w tym pojedynku  

d) Zanieczyszczenie ringu przez psa 

 Jeśli w trakcie rozgrywania biegów pies załatwi potrzeby fizjologiczne na terenie ringu, sędzia 
przerywa bieg. Wygrana zostaje przyznana drużynie przeciwnej.   

 Jeśli pies załatwi się na terenie ringu przed rozpoczęciem pierwszego biegu albo między 
biegami, to drużyna przeciwna wygrywa następny bieg. Sędzia Główny może zdecydować czy 
drużyna przeciwna ma pokonać tor sama czy też zostaje jej przyznana wygrana z wynikiem 
NT (No Time – bez podania czasu)  

e) Ładowacz – zasady postępowania:  

 W trakcie trwania zawodów osoba ładująca piłki do boksu (ładowacz) powinna pozostawać na 
boksie (za boksem) w pozycji wyprostowanej. Odstępstwem od tej zasady jest rozgrzewka, 
konieczność złapania utraconej przez psa piłki lub uzupełnienia zapasów piłek do ładowania 
przed kolejnym biegiem. Ładowacz podczas biegu może jedynie głosem dopingować psa, w 
taki sposób, aby nie przeszkadzać drużynie przeciwnej. W momencie kiedy pies dobiega do 
boksu, piłka musi być już załadowana, a ładowacz musi stać w pozycji pionowej. 

 Biorąc pod uwagę zasadę fair play, ładowacz powinien pozostawać we właściwej pozycji na 
boksie do momentu ogłoszenia wyniku biegu przez Sędziego Głównego.  

 Jeżeli, w opinii sędziego, ładowacz w jakikolwiek sposób złamał powyższe zasady 
postępowania, drużyna może zostać ukarana przegraną w danym biegu. 

 W przypadku, gdy piłka odbije się od pyska psa w momencie jej chwytania i trafi do wyrzutni 
boksu nie naciągając mechanizmu spustowego boksu, ładowacz ma prawo powtórnie 
zaciągnąć mechanizm spustowy boksu, bez kary dodatkowej. Jest to jedyna sytuacja, w której 
ładowacz może nakierować psa na mechanizm uwalniający piłkę. 

f) Zakłócanie biegu w obrębie ringu: 

 Za zakłócanie biegu w obrębie ringu uznaje się utrudnianie biegu psa drużyny przeciwnej. 

 Jeżeli pies lub członek drużyny przeszkadza drużynie przeciwnej podczas biegu, drużyna traci 
bieg. Za zakłócanie biegu uznaje się sytuację, w której - z winy członków drużyny - na torach, 
w obrębie ringu oraz w miejscach gdzie psy czekają na swój bieg doszło do zakłócenia biegu 
psa drużyny przeciwnej. 

 Za zakłócanie biegu nie uznaje się sytuacji, w której pies pobiegnie w kierunku toru drużyny 
przeciwnej w pogoni za zgubioną lub źle odbitą własną piłką, pod warunkiem, że nie zakłóci to 
biegu drużyny przeciwnej. 

 W przypadku wystąpienia sytuacji polegającej na zakłóceniu biegu psa, Sędzia przyznaje 
Wygraną (W) drużynie, której bieg został zakłócony, bez podania czasu biegu (NT). 

g) Rozpraszanie przeciwnika: 

 Niedozwolone jest rozpraszanie drużyny przeciwnika przez jakiegokolwiek członka zespołu, 
dotyczy to: odbijania i kozłowania piłek, odwracania uwagi w jakikolwiek inny sposób (np. 
rzucanie lub toczenie piłek, zabawek, frisbee, maskotek, rękawiczek, przysmaków itp.) 

 Członkowie drużyny mają obowiązek pozbierania wszystkich upuszczonych przez psy piłek 
przed kolejnym biegiem. 

 Przy pierwszym naruszeniu tej zasady drużyna otrzymuje upomnienie. 

 Drugie i każde kolejne upomnienie w trakcie zawodów skutkować będzie przegraną w danym 
biegu. 
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h) Zagrożenie bezpieczeństwa / Zakłócenia z zewnątrz 

 Jeżeli, w opinii Sędziego Głównego, w obrębie ringu istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa 

psów albo zawodników, bieg zostanie przerwany i wznowiony. 

 Przez zakłócenia z zewnątrz rozumie się sytuacje/czynniki spoza ringu, nie mające żadnego 

związku z drużynami startującymi w danym biegu. W takich sytuacjach bieg zostanie 

przerwany i wznowiony.  

 Kolejność psów startujących w biegu może zostać zmieniona bez kary 

i) Lampy sygnalizujące “błąd” / Flagi 

Psy, w przypadku których zapali się lampa sygnalizująca błąd na ESS / zostanie podniesiona flaga, 

muszą pokonać tor jeszcze raz po przebiegnięciu wszystkich 4 psów, w kolejności w jakiej startuje 

oryginalny skład.  

Sytuacje (błędy), w przypadku których pies musi powtórzyć swój bieg to m.in.: 

 Zbyt wczesne minięcie się psów zasygnalizowane przez ESS i potwierdzone przez sędziego 

liniowego i/lub Sędziego Głównego. W przypadku, gdy nie korzysta się z ESS, sędzia liniowy 

odpowiada za zgłoszenie zbyt wczesnego minięcia się psów. 

 Ominięcie hopek  

 Pies nie przynosi piłki i nie przeskakuje wszystkich przeszkód w odpowiedniej kolejności 

 Pies wyjmuje piłkę z otworu boksu bez naciśnięcia boksu.  

 Pies nie przenosi piłki przez linię startu/mety 

 Ładowacz, przewodnik lub widz pomaga psu w niedozwolony sposób. 

 Przewodnik albo przedmiot trzymany w jego rękach przekracza linię startu/mety podczas 

biegu psa (z wyjątkiem sytuacji gdy ustawiane są przewrócone hopki albo zbierane leżące na 

torze piłki. 

 Członkowie drużyny nie mogą przekraczać linii startu/mety – nie mogą wchodzić w światło 

czujników ESS. Jeżeli to zrobią pies, który jest na torze ma zasygnalizowany błąd i musi 

powtórzyć bieg. 

j) Przewrócone hopki:  

 Drużyna, której pies przewróci hopkę/hopki w trakcie biegu, nie zostanie ukarana, pod 

warunkiem, że każdy pies przeskoczy hopkę/hopki tak, jakby to zrobił gdyby hopka/hopki stała 

na swoim miejscu. 

 Członek drużyny albo przewodnik psa może poprawić przewrócone podczas biegu hopki, pod 

warunkiem, że nie przeszkadza to drużynie, nie pomaga psu oraz pod warunkiem, że nie 

wchodzi w światło czujników ESS 

k) Meta 

 Drużyna, która jako pierwsza ukończy, w sposób zgodny z przepisami, bieg czterech psów, 

wygrywa ten bieg. Za ukończenie biegu uznaje się moment, gdy ostatni pies przekroczy linię 

mety jakąkolwiek częścią ciała (w powietrzu czy na ziemi), a Sędzia Główny ogłosi zwycięzcę. 

Bieg może być uznany jako wygrany ze względu na błędy drużyny przeciwnej zgodnie z 

Zasadami przeprowadzania biegów. 

l) Ustalenie zwycięzcy biegu / ogłoszenie remisu: 

 Kiedy bieg jest rozgrywany przy użyciu ESS, zwycięzca - w przypadku bardzo wyrównanego 

finiszu - ustalany jest na podstawie czasów biegów zarejestrowanych przez ESS. 
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Note :Due to there being several Electronic Judging Systems in use with different specifications, the 

tournament Director shall prior to the first race instruct Judges and participants on how to interpret the 

EJS times for calling a tie.  

 W przypadkach, gdy system ESS nie jest dostępny albo nie działa i każdy bieg jest 

sędziowany „na oko”, decyzja o przyznaniu wygranej musi być jednomyślna, podjęta przez 2 

sędziów liniowych, w oparciu o to co zobaczyli, a nie w oparciu o uzyskane czasy. Jeżeli 

sędziowie liniowi nie mogą uzgodnić decyzji, Sędzia Główny musi się skonsultować z 

sędziami liniowymi i podjąć decyzję o wskazaniu zwycięzcy lub ogłoszeniu remisu. 

 

1.8.4  Psy agresywne 

a) Pies wykazujący nieuzasadnioną agresję wobec innego psa lub człowieka w trakcie zawodów, 
może – decyzją Sędziego Głównego – zostać wykluczony z zawodów. Psy, które zostały 
zdyskwalifikowane, są wykluczone z udziału w pozostałych biegach zawodów 

b) Poziom agresji skutkującej wykluczeniem psa z zawodów ustala Sędzia Główny.  

c) Sędzia Główny musi zgłosić Dyrektorowi Zawodów wszystkie przypadki wykluczenia agresywnych 
psów z zawodów. Tournament Director who – if applicable - shall inform the Flyball Governing Body 
(FGB) of the mentioned dog. It is up to the concerning FGB whether or not to take further action. See 
also Policies & Procedures 2.2.d  
 

1.8.5  Kondycja fizyczna psów 

 
a) W zawodach mogą uczestniczyć psy zdrowe, które w sposób bezpieczny są w stanie pokonać tor.  

b) Psy niepełnosprawne mogą uczestniczyć w zawodach jeśli Sędzia Główny uzna, że pies spełnia 
wymogi określone w pkt 1.8.5.a.  

c) Sędzia Główny ma prawo zbadać psa w dowolnym momencie w trakcie zawodów. Jeżeli w opinii 
Sędziego Głównego pies: 
 

 kuleje  

 ma cieczkę  

 dochodzi do zdrowia po przebytym zabiegu 

 lub nie może w sposób gwarantujący mu bezpieczeństwo startować w zawodach 
 
powinien zostać wykluczony z zawodów. Sędzia Główny musi zgłosić Dyrektorowi Zawodów wszystkie 
przypadki psów wykluczonych z zawodów. 
  
d) Można stosować bandaże ochronne na łapach psów.  

e) Minimalny wiek psów dopuszczanych do udziału w zawodach – 15 miesięcy  
 

1.8.6  Wyniki pojedynków 

Organizatorzy zawodów powinni możliwie jak najszybciej – po zakończeniu każdego pojedynku - 
podawać do publicznej wiadomości wyniki pojedynków (czasy poszczególnych biegów, informacje o 
wygranych/przegranych biegach, liczbie przyznanych punktów). 

 


