ADDENDUM REGLEMENT FLYBALL 2019
Algemeen
1.

Geconstateerd is dat in het gehele reglement op diverse plekken wordt gesproken over wedstrijd waar dit
toernooi zou moeten zijn. Ook is het woord wedstrijd meerder malen ten overvloede genoemd. Bij het
herschrijven van het reglement inclusief het addendum 2018 en 2019 zal dit worden gecorrigeerd.

2.

Geconstateerd is dat in het gehele reglement op diverse plekken wordt gesproken over scheidsrechter, c.q.
lijnrechter, c.q. official. Op de website van de Raad van Beheer staan de officials (lijnrechters en
scheidsrechters) geregistreerd als Flyball official nationale bak. Bij het herschrijven van het reglement
inclusief het addendum 2018 en 2019 zal daar waar staat scheidsrechter c.q. lijnrechter worden vervangen
door official. Tenzij het echt de rol van scheids- of lijnrechter betreft.

3.

Geconstateerd is dat in het gehele reglement op diverse plekken wordt gesproken over rashondenlogboek
c.q. werkboekje waar dit hondenlogboek zou moeten zijn. Bij het herschrijven van het reglement inclusief
het addendum 2018 en 2019 zal dit worden gecorrigeerd.

Hoofdstuk I.1.a.
a. Competitieteam: een team welke uit minimaal 6 en maximaal 8 honden bestaat.
Wordt gewijzigd in;
a. Competitieteam: een team welke uit minimaal 6 en maximaal 8 honden bestaat en deelneemt aan de
landelijke competitie.

Hoofdstuk I.1.b.
b. Dagteam: een team welke uit minimaal 5 en maximaal 6 honden bestaat.
Wordt gewijzigd in:
b. Dagteam: een team welke uit minimaal 5 en maximaal 6 honden bestaat en niet deelneemt aan de landelijke
competitie.

Hoofdstuk I.2.e.
e. Wedstrijdseizoen: het wedstrijdseizoen voor de competitietoernooien loopt van 1 maart tot 31 oktober.
Wordt gewijzigd in;
e. Toernooiseizoen: het seizoen voor de competitietoernooien loopt van 1 maart tot 31 oktober van het
betreffende competitiejaar.

Hoofdstuk I.2.i. t/m k.
Toevoegen;
i. Start/Finishlijn: De denkbeeldige lijn die, ter hoogte van de sensoren, tussen de officials aan de tafels loopt.
j. Voorronde: Is tweeledig. De 6 snelst gelopen tijden per team tellen, voor teams die lopen in de competitie,
mee voor de competitiestand. De 4 snelst gelopen tijden per team bepalen de indeling van de eindronde.
k. Eindronde: Op basis van de uitslag van de voorronde wordt in deze ronde gelopen voor de dagprijzen. De
eindronde staat los van de competitie
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Hoofdstuk I.3.b en c.
b. Scheidsrechter: degene die in die functie is benoemd door de RvB en bij een toernooi moet toezien op het
naleven van de spelregels en hierover een oordeel moet uitspreken .
c. Lijnrechter: degene die in die functie is aangewezen door de RvB en bij een toernooi (mede) moet toezien op
het naleven van de spelregels en hierover een oordeel moet uitspreken.
Wordt gewijzigd in;
b. Flyball official nationale bak: Degene die in deze functie is benoemd door de RvB en bij een toernooi moet
toezien c.q. mede toezien op het naleven van de spelregels en hierover een oordeel moet uitspreken, hierna te
noemen ‘official’.
Door deze wijziging worden de punten 3. e. en f. hernummerd naar 3. d. en e.

Hoofdstuk I.4.g.
g. Rasloze hond: iedere hond die niet geregistreerd staat als rashond.
Wordt gewijzigd in;
g. Rasloze hond: iedere hond die niet geregistreerd staat als rashond. De rasloze hond gaat middels de
toevoeging kruising lijkend op…. door voor een exemplaar van het ras waarop de hond lijkt.

Hoofdstuk II.2.e
e. Bij verandering van vereniging wordt dit in het lopende jaar niet op de licentie veranderd en wordt tevens
geen nieuwe startlicentie afgegeven. Er mag echter wel worden deelgenomen aan wedstrijden bij de nieuwe
vereniging.
Wordt gewijzigd in;
e. Bij verandering van vereniging wordt dit in het lopende jaar niet op de licentie veranderd en wordt tevens
geen nieuwe startlicentie afgegeven. Er mag echter wel in een dagteam worden deelgenomen aan toernooien
bij de nieuwe vereniging.

Hoofdstuk II.3.b.
b. Aanmelding voor de competitie dient minimaal 8 weken voor aanvang van het eerste toernooi plaats te
vinden. Het FB-4 formulier dient minimaal 1 week voor aanvang van de competitie volledig ingevuld verstuurd
te worden naar info@flyballcompetitie.nl.
Wordt gewijzigd in;
b. Aanmelding voor de competitie dient voor de sluitingsdatum van de inschrijving voor het eerste toernooi
plaats te vinden. Het FB-4 formulier dient minimaal 1 week voor aanvang van de competitie volledig ingevuld
verstuurd te worden naar ws@flyballcompetitie.nl. Hierna is het niet meer mogelijk om honden binnen het
team te wisselen of andere inhoudelijke wijzigingen toe te brengen.

Hoofdstuk II.3.f.
f. Op de toernooi dag dient het formulier FB-2, volledig ingevuld op basis van het wedstrijdschema (minimaal 1
uur voor aanvang van het toernooi) ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat van de TOV.
Wordt gewijzigd in;
f. Op de toernooi dag dient het formulier FB-2, volledig ingevuld op basis van de voorronde indeling (minimaal
1 uur voor aanvang van het toernooi) ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat van de TOV.
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Hoofdstuk II.3.l.
l. Het minimaal aantal honden per competitieteam, actief op een wedstrijd in de voorronde, is 6. Ieder
competitieteam mag per wedstrijdseizoen maximaal 3 toernooien met 5 honden deelnemen aan de voorronde.
Wordt gewijzigd in;
l. Het minimaal aantal honden per competitieteam, actief op een wedstrijd in de voorronde, is 5. Ieder
competitieteam mag per seizoen maximaal 3 toernooien met 5 honden deelnemen aan de voorronde.

Hoofdstuk II.3.q.
q. Het is mogelijk dat in een team, welke zich inschrijft voor de dagklasse D, maximaal 2 honden zijn
opgenomen welke ook in de jaaropgave voor de competitieklassen zijn ingeschreven. Als het betreffende
competitie team(s) ook op dit toernooi heeft ingeschreven dient dit competitieteam uit 6 honden te bestaan.
Wordt gewijzigd in;
q. Het is mogelijk dat in een team, welke zich inschrijft als dagteam, maximaal 2 honden zijn opgenomen welke
ook in de jaaropgave voor de competitieklassen zijn ingeschreven. Als het betreffende competitieteam ook op
dit toernooi heeft ingeschreven dient dit competitieteam uit 6 honden te bestaan.

Hoofdstuk II. 4.a.3.
Verwijderen;
3. een geldige startlicentie.

Hoofdstuk III.1.i.
i. De indeling van de voorronde wordt gemaakt door de CF. Deze dient de indeling minimaal 2 weken voor
aanvang van het toernooi te sturen naar de TOV.
Wordt gewijzigd in;
i. De voorronde indeling wordt gemaakt door de CF. Deze stuurt de voorronde indeling uiterlijk 1 week voor de
toernooidatum, inclusief en werkprogramma en het sjabloon voor de catalogus naar de TOV.

Hoofdstuk III.1.m.
Verwijderen;
m. Op competitietoernooien mag naast de competitieklassen ook een dagklasse worden opengesteld.
Door deze verwijdering worden de punten 1. n. t/m q. hernummerd naar 1. m. t/m p.
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Hoofdstuk III.1.k.
k. Op een competitietoernooi dient voor een wedstrijd 6 minuten ingepland te worden. Daarvan zijn 2 minuten
beschikbaar voor:
1. Plaatsing van het flyballapparaat.
2. Instellen juiste hindernishoogte.
3. Inspringen.
4. Opstellen van het team.
5. Opstelling doorgeven aan de lijnrechter.
Wordt gewijzigd in;
k. Op een competitietoernooi dient voor een wedstrijd 6 minuten ingepland te worden. Daarvan zijn 2 minuten
beschikbaar voor:
1. Plaatsing van het flyballapparaat.
2. Instellen juiste hindernishoogte.
3. Inspringen.
4. Opstellen van het team.
5. Opstelling doorgeven aan de lijnrechter.
Deze regel geldt alleen bij de 1e race als beide teams in de ring aanwezig zijn. De teams dienen na deze 2
minuten klaar te staan om de wedstrijd te starten.

Hoofdstuk III.1.l.
l. De scheidsrechter geeft door middel van een fluitsignaal het einde van deze 2 minuten aan. Deze regel geldt
alleen bij de 1e race als beide teams in de ring aanwezig zijn. De teams dienen dan klaar te staan om de
wedstrijd te starten. Het fluitsignaal dient tegelijkertijd als signaal voor de lijnrechter, om het EJS systeem
binnen 30 seconden te starten.
Wordt gewijzigd in;
l. De scheidsrechter bepaald of alle betrokken partijen gereed zijn en start de wedstrijd d.m.v. een fluitsignaal.
Dit fluitsignaal dient tegelijkertijd als signaal voor de lijnrechter, om het EJS systeem binnen 30 seconden te
starten.

Hoofdstuk III.2.k.
k. Per deelnemend team op een toernooi zijn niet meer dan twee honden toegestaan van hetzelfde ras of
variëteit. Zulks conform de ras indeling van de FCI. Een hond zonder stamboom, die het uiterlijk vertoont van
een rashond, wordt beschouwd als zijnde een exemplaar van het ras waarop de hond lijkt. Een kruising Border
Collie, met het uiterlijk vertoon van een Border Collie, wordt aangemerkt als zijnde van het ras Border Collie.
Wordt gewijzigd in;
k. Per deelnemend team op een toernooi zijn niet meer dan twee honden toegestaan van hetzelfde ras of
variëteit. Zulks conform de ras indeling van de FCI. Een rasloze hond, die het uiterlijk vertoont van een rashond,
wordt beschouwd als zijnde een exemplaar van het ras waarop de hond lijkt. Bijv. Een kruising Witte herder /
Rottweiler, die lijkt op een Duitse herder, wordt aangemerkt als een kruising lijkend op Duitse herder.
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Hoofdstuk III.3.e.
e. Een team zal in de voorronde niet meer dan 3 wedstrijden per uur racen. Na ieder wedstrijd-uur is er een
pauze van 15 minuten.
Wordt gewijzigd in;
e. Een team zal in de voorronde niet meer dan 3 wedstrijden per uur racen. Hierna is er een pauze van 15
minuten.

Hoofdstuk III.4.e
Verwijderen;
e. De wedstrijden en uitslagen in de eindronde staan los van de competitie.

Hoofdstuk IV. 1.a.
a. Scheids- en lijnrechters worden uitgenodigd door de TOV. Dit dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de
competitie te geschieden. Een lijst van beschikbare officials zal voor aanvang van het seizoen beschikbaar
worden gesteld door de CF aan de TOV.
Wordt gewijzigd in;
a. De officials voor het georganiseerde toernooi worden ingedeeld door de CF. Aan de TOV wordt door de CF
medegedeeld welke officials er aanwezig zijn op het toernooi.

Hoofdstuk IV. 1.c.
Verwijderen;
c. Tenminste één week voor de dag van de wedstrijd zendt de TOV aan de scheids- en lijnrechters informatie
over de plaats, de aanvangstijd en de dagindeling van het toernooi.

Hoofdstuk IV.1.c.
Toevoegen;
c. Per toernooi worden per wedstrijdring 3 officials ingedeeld. 1 in de hoedanigheid van scheidsrechter en 2 in
de hoedanigheid van lijnrechter.

Hoofdstuk V.1.l.
l. De TOV ontvangt 2 weken voorafgaand aan de toernooi dag het werkbestand van de CF. Indien hierin nog
aanpassingen worden gemaakt, zal 1 week voor de toernooi dag een nieuw bestand worden toegestuurd.
Wordt gewijzigd in;
l. De TOV ontvangt uiterlijk 1 week voorafgaand aan de toernooidatum het werkbestand van de CF. Indien
hierin nog aanpassingen worden gedaan, zal een nieuw bestand worden toegestuurd c.q. meegenomen.
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Hoofdstuk V.2.b.
b. De volgende gegevens dienen minimaal in de catalogus te worden vermeld:
1. Alle ingeschreven teams;
2. Inspringschema;
3. De naam van de gedelegeerde indien deze is aangewezen;
4. De namen van de scheids- en lijnrechter(s);
5. De wedstrijdschema’s;
6. Ruimte voor het invullen van wedstrijdresultaten;
7. Wedstrijdkalender voor de rest van het seizoen.
Wordt gewijzigd in;
b. Aan de TOV zal uiterlijk een week voor de toernooidatum een sjabloon van de catalogus met onderstaande
informatie beschikbaar worden gesteld. De TOV behoeft de catalogus alleen nog te complementeren met
gegevens die gewenst zijn vanuit de eigen vereniging.
1. De ingeschreven teams;
2. Voorronde indeling;
3. De naam van de gedelegeerde indien deze is aangewezen;
4. De namen van de officials;
5. De wedstrijdschema’s voor de eindronde;
6. Ruimte voor het invullen van resultaten;
7. Toernooikalender voor de rest van het seizoen;
8. De competitiestand tot aan het betreffende toernooi.

Hoofdstuk V.2.c.
a. De door de CF gemaakte wedstrijdindeling wordt 2 weken voorafgaand aan de toernooi dag op
www.flyballcompetitie.nl geplaatst. Eventuele fouten kunnen door coaches worden doorgegeven, tot uiterlijk 1
week voorafgaande aan de toernooi dag. Nadien worden geen aanpassingen meer verricht.
Wordt gewijzigd in;
a. De door de CF gemaakte voorronde indeling wordt uiterlijk 1 week voorafgaand aan de toernooidatum op
www.flyballcompetitie.nl geplaatst. Tegelijkertijd zal deze voorronde indeling in de vorm van het
werkprogramma voor gebruik op het toernooi, beschikbaar worden gesteld aan de TOV.

Hoofdstuk V.3.a. (addendum 2018)
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;
a. 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.
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Hoofdstuk V.3.a.
a. 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 dient altijd in aanwezigheid van een
tweede scheidsrechter of official plaats te vinden.
Wordt gewijzigd in;
a. Op het eerste toernooi van een deelnemende hond, dient voor aanvang van de wedstrijden door de
scheidsrechter de spronghoogte te worden bepaald. Een meting dient altijd in aanwezigheid van een tweede
scheidsrechter of official plaats te vinden.

Hoofdstuk V.3.b. (addendum 2018)
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;
b. De Ulna / spronghoogte dient in het rashondenlogboek c.q. werkboekje te worden genoteerd en door de
scheidsrechter te worden gedateerd en afgetekend.

Hoofdstuk V.3.c.
c. Gewenst is dat er een rustige ruimte beschikbaar wordt gesteld om de meting te kunnen uitvoeren.
Wordt gewijzigd in;
c. Er dient een rustige ruimte beschikbaar te worden gesteld om de meting te kunnen uitvoeren.

Hoofdstuk VI.1.c.
c. De tafels en stoelen voor de scheids- en lijnrechters dienen onder een partytent/overkapping geplaatst te
worden bij kans op slecht weer.
Wordt gewijzigd in;
c. De tafels en stoelen voor de scheids- en lijnrechters dienen onder een partytent/overkapping geplaatst te
worden.

Hoofdstuk VI.1.o.
o. De start/finishlijnen dienen tezamen één ononderbroken streep te vormen. De start/finishlijn moet gemaakt
worden van materiaal waar honden niet over kunnen struikelen (bij voorkeur lijnen gezet met
markeringsspray).
Wordt gewijzigd in;
o. De start/finishlijn moet gemaakt worden van materiaal waar honden niet over kunnen struikelen (bij
voorkeur lijnen gezet met markeringsspray).

Hoofdstuk VI.1 (addendum 2018)
Toevoegen;
p. tussen de twee banen wordt een afscheiding geplaatst welke beschikbaar wordt gesteld door
flyballcompetitie.nl
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Hoofdstuk VI.1
Verwijderen;
p. tussen de twee banen wordt een afscheiding geplaatst welke beschikbaar wordt gesteld door
flyballcompetitie.nl

Hoofdstuk VI.2.d. (addendum 2018)
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;
d. 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
tot 15.0 CM
van 15.1 CM
tot 17.5 CM
v/a 17.6 CM

25 CM
30 CM
35 CM

Hoofdstuk VI. 2.e.
e. Indien honden ouder dan 8 jaar deelnemen aan de wedstrijd in een team in de D-klasse, mag de
spronghoogte extra verlaagd worden met 10 cm.
Wordt gewijzigd in;
e. Indien honden in een dagteam deelnemen in het jaar waarin ze 8 worden, mag de spronghoogte extra
verlaagd worden met 10 cm.

Hoofdstuk VII.1.b.
b. Om de wedstrijd snel te laten verlopen is het toegestaan maximaal 2 helpers in de ring te hebben, om het
team te assisteren.
Wordt gewijzigd in;
b. Om de wedstrijd snel te laten verlopen is het toegestaan maximaal 2 helpers in de ring te hebben, om het
team te assisteren. Deze helpers dienen tijdens de race achter de start/finishlijn te blijven.
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Hoofdstuk VII.3.b. (addendum 2018)
b. Tijdens een race van het team dienen de reservehonden zich in de gereserveerde wachtruimte te bevinden.
Wordt gewijzigd 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.5.b.
a. Een helper mag tijdens de race omgevallen hindernissen recht zetten of verloren ballen oprapen. Na
bedoelde handeling dient hij/zij zich zo spoedig mogelijk weer achter de start/finishlijn te begeven.
Wordt gewijzigd in;
a. Een helper mag tijdens de race, tussen 2 honden door, omgevallen hindernissen recht zetten of verloren
ballen oprapen. Na bedoelde handeling dient hij/zij zich zo spoedig mogelijk weer achter de start/finishlijn te
begeven.

Hoofdstuk VII.7.e.
e. De ballenlader dient gebruik te maken van een ballenzak dan wel ballenhouder die op het lichaam gedragen
kan worden.
Wordt gewijzigd in;
e. De ballenlader dient gebruik te maken van een ballenzak dan wel ballenhouder die op de rug gedragen
wordt.

Hoofdstuk VII.7.g.
g. Het is niet toegestaan om ballen in emmers, bakken of iets dergelijks in de ring te hebben.
Wordt gewijzigd in:
g. Het is niet toegestaan om tijdens de race ballen in emmers, bakken of iets dergelijks zichtbaar in de ring te
hebben.

Hoofdstuk VII.8.f. (addendum 2018)
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;
f. 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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Hoofdstuk VII.9.e.2.
2. Een handler of een voorwerp van hem/haar komt tijdens een race over/op de start/finishlijn met
uitzondering van het pakken van een losse bal of het rechtzetten van een hindernis.
Wordt gewijzigd in;
2. Een handler of een voorwerp van hem/haar komt tijdens een race over/op de start/finishlijn.

Hoofdstuk VII.9.e.5.
5. De hond stelt het flyballapparaat niet reglementair in werking.
Wordt gewijzigd in;
5. De hond stelt het flyballapparaat niet in werking.

Hoofdstuk VII.9.e.6.
6. Door toedoen van de hond komt een bal achter/naast de scheidingwand terecht.
Wordt gewijzigd in;
6. Door toedoen van de hond komt een bal achter/naast de scheidingwand terecht met als gevolg dat de hond
de baan niet reglementair loopt.

Hoofdstuk VIII.3.e.
e. Het gebruik van voer of het gooien van een bal in de ring is verboden.
Wordt gewijzigd in;
e. Aanwezigheid van voer of het gooien van een bal in de ring is verboden.

Hoofdstuk VIII.5.b.
b. Indien evenwel in een geval waarin dit reglement of de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen niet
voorziet en tijdens een wedstrijd beslist moet worden, dan beslist de gedelegeerde of – indien deze niet is
aangewezen – de keurmeester. Indien een gedelegeerde is aangewezen overlegt deze met de keurmeester
alvorens te beslissen.
Wordt gewijzigd in;
b. Indien evenwel in een geval waarin dit reglement of de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen niet
voorziet en tijdens een wedstrijd beslist moet worden, dan beslist de gedelegeerde CF of – indien deze niet is
aangewezen – de official. Indien een gedelegeerde is aangewezen overlegt deze met de official alvorens te
beslissen.

Hoofdstuk VIII.5.c.
c. Tegen beslissingen van de keurmeester en/of de gedelegeerde geen beroep open.
Wordt gewijzigd in;
c. Tegen beslissingen van de official en/of de gedelegeerde CF staat geen beroep open.
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Hoofdstuk VIII.6.b.
b. In bijzondere gevallen kan de Commissie Agility dispensatie van dit reglement verlenen, met dien verstande
dat besluiten hieromtrent worden medegedeeld aan de Raad van Beheer.
Wordt gewijzigd in;
b. In bijzondere gevallen kan de Commissie dispensatie van dit reglement verlenen, met dien verstande dat
besluiten hieromtrent worden medegedeeld aan de Raad van Beheer.
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