ADDENDUM REGLEMENT FLYBALL 2018
Hoofdstuk V.3.a.
Op het eerste toernooi van een deelnemende hond, dient voor aanvang van de wedstrijden door de
scheidsrechter de schofthoogte van de hond opgemeten te worden. Uitzondering hierop betreft de
situatie waarin de meting eerder door een scheidsrechter flyball heeft plaatsgevonden.
Wordt gewijzigd in;
Op het eerste toernooi van een deelnemende hond, dient voor aanvang van de wedstrijden door de
scheidsrechter de spronghoogte te worden bepaald. Uitzondering hierop betreft de situatie waarin
de meting eerder door een scheidsrechter flyball heeft plaatsgevonden. Een meting dien altijd in
aanwezigheid van een tweede scheidsrechter of official plaats te vinden.
Hoofdstuk V.3.b.
De schofthoogte dient in het rashondenlogboek c.q. werkboekje te worden genoteerd en door de
scheidsrechter te worden gedateerd en afgetekend.
Wordt gewijzigd in;
De Ulna / spronghoogte dient in het rashondenlogboek c.q. werkboekje te worden genoteerd en
door de scheidsrechter te worden gedateerd en afgetekend.
Hoofdstuk VI.1
Toevoegen
q. tussen de twee banen wordt een afscheiding geplaatst welke beschikbaar wordt gesteld door
Flyballcompetitie.nl
Hoofdstuk VI.2.d.
De hoogte van de hindernissen zal 10 centimeter lager zijn dan de schofthoogte van de kleinste
deelnemende hond van het team. Dit met een minimum van 20 centimeter en afgerond op
veelvouden van 5 centimeter naar beneden.
Voorbeeld: De kleinste hond van de vier startende honden aan een race heeft een schofthoogte van
39 cm.
De hindernishoogte is dan voor ALLE honden die aan de start staan: 39 - 10 = 29. Afgerond is dit 25
centimeter.
Wordt gewijzigd in;
De hoogte van de hindernissen zal worden bepaald aan de hand van de Ulna metingen van de
honden. De sprong hoogte van de kleinste hond bepaald de hindernis hoogte voor alle honden
startende in dezelfde race. E.e.a. conform onderstaande tabel.
Ulna Lengte
t/m 12.5 CM

Sprong Hoogte
20 CM

van 12.6 CM
25 CM
tot 15.0 CM
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van 15.1 CM
30 CM
tot 17.5 CM
v/a 17.6 CM

35 CM

Hoofdstuk VII.3.b.
b. Tijdens een race van het team dienen de reservehonden zich in de gereserveerde wachtruimte te
bevinden.
Wijzigen in
b. Tijdens een race van het team dienen de reservehonden zich in de gereserveerde wachtruimte te
bevinden. Indien een reservehond niet wordt ingezet tijdens een wedstrijd tijdens de eindronde dan
hoeft deze zich niet in de wachtruimte te bevinden tijdens de wedstrijd.
Hoofdstuk VII.8.f.
Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd van mening is dat de juiste hindernishoogte niet
gehanteerd wordt, mag hij de schofthoogte van de honden meten.
Wordt gewijzigd in;
Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd van mening is dat de juiste hindernishoogte niet
gehanteerd wordt, mag hij de spronghoogte van de honden controleren door middel van meten.
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