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Zpráva z prvního jednání flyballové komise FCI, Brusel 16. 3. 2014 

Ustavující jednání nově vzniklé komise bylo svoláno na neděli 16. 3. 2014 do hotelu NH BRUSSELLS 

AIRPORT v belgickém Bruselu. Hostitelem byla FCI, která také výjimečně hradila náklady na pronájem 

jednací místnosti a na občerstvení v průběhu jednání. V předvečer jednání byli členové komise 

pozváni belgickým Kennel Clubem (SRSH) na tzv. welcome drink. Při té příležitosti proběhlo úvodní 

seznámení jejích členů. 

Jednání komise, která má zatím oficiálně devět členů, se zúčastnili zástupci šesti zemí – Belgie, 

Německa, ČR, Itálie, Ruska a Švédska. Při rozesílání úvodních informací o zřízení komise však bohužel 

došlo ze strany FCI k pochybení a komise byla v některých dokumentech uvedena jako komise pro 

flyball a dogdancing/freestyle. Delegátka Švédska přijela právě kvůli dogdancingu, neboť ve Švédsku 

se flyball neběhá. Delegáti po krátké diskusi odsouhlasili, že dogdancing/freestyle nebude součástí 

flyballové komise FCI (dále jen FK FCI) ani její podkomisí, a že FK FCI navrhne generálnímu výboru FCI 

zřízení samostatné komise pro tento sport. 

Nedělní jednání FK FCI zahájil krátce po 9. hodině výkonný ředitel FCI Yves De Clercq, který seznámil 

členy s historií a prací FCI a jejích výkonných orgánů. Také vysvětlil systém práce tzv. nepovinných 

komisí (non-mandatory commissions). Scházejí se nejméně jedenkrát ročně, buď v Belgii (domovině 

FCI), anebo v některé z členských zemí, ze které pocházejí delegáti příslušné komise a která se 

nabídne jednání uspořádat. Náklady na jednání se obvykle rozpočítávají na jednotlivé zúčastněné 

země (pokud se hostitel neuvolí je uhradit).  

Na otázku, zda by bylo možné místo toho uskutečnit jednání komise prostřednictvím moderní 

techniky, např. přes Skype nebo jinou formu videokonference, odpověděl pan De Clercq, že FCI zatím 

nemá s tímto způsobem jednání žádné zkušenosti. V zásadě proti němu nic nenamítá a souhlasí, že 

některé body lze takto projednat, ale přesto je nutno uskutečnit jednání delegátů formou společné 

oficiální schůzky alespoň jednou ročně. 

Návrhy přijaté komisemi (např. návrh pravidel) musí být následně schváleny generálním výborem FCI, 

teprve pak mohou vstoupit v platnost. 

Následovalo krátké představení jednotlivých delegátů a volba prezidenta komise. Jediným navrženým 

kandidátem byl belgický zástupce Edwin Vinken, který byl ve veřejné volbě jednomyslně zvolen, a od 

té chvíle vedl další průběh jednání. Zapisování se ujal Martin Schlockermann, zástupce Německa. 

Jednotliví členové komise pak prezentovali flyball ve svých zemích. Zatímco v Belgii, Německu a ČR je 

tento sport na vysoké úrovni, v Itálii nejsou toho času žádná stabilní družstva - obvykle závodí jen 

dvojice či trojice. Sám italský zástupce závodí se svými psy za francouzské družstvo. V Rusku jsou 

aktuálně pouze tři aktivní družstva. Itálie ani Rusko nemají vlastní flyballová pravidla. Rusko 

zaokrouhluje vzdálenosti na dráze na celé desetiny (tedy např. 3 m místo obvyklých 3,05 m mezi 

překážkami). 

V prezentaci týkající se českého flyballu přítomné nejvíce zaujala část o školení rozhodčích, neboť 

vzdělávání nových i stávajících rozhodčích je v mnoha zemích velkým problémem. Některé národní 

kynologické organizace vyžadují od flyballových rozhodčích znalosti na úrovni rozhodčích exteriéru, 

přičemž znalost pravidel flyballu je vedlejší. Komise se nicméně dohodla, že konkrétními požadavky 

na rozhodčí se bude zabývat až poté, co budou přijata pravidla flyballu FCI.  

Delegáti se shodli na tom, že i pod hlavičkou FCI, která je organizací zastřešující psy s průkazem 

původu, by měl flyball zůstat sportem otevřeným všem psům, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají 
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průkaz původu. Projednávaný návrh pravidel se bude vztahovat na mezinárodní turnaje, později 

budou předložena samostatná pravidla pro mezinárodní mistrovství ve flyballu, resp. pro otevřený 

evropský šampionát. 

Návrh pravidel flyballu FCI zpracovaný Edwinem Vinkenem (především na základě platných pravidel 

KKUSH, belgické flyballové organizace patřící pod FCI) byl jednotlivým zemím rozeslán 

s několikatýdenním předstihem, takže delegáti měli dost času si jej projít a připravit si otázky či 

připomínky. Na základě předchozí konzultace s výborem FC ČR jsem se snažila především o to, aby 

byla navrhovaná pravidla v co největším souladu s českými pravidly. Ne ve všech bodech se to 

podařilo, avšak vesměs šlo o drobnosti, které by pro nás měly být akceptovatelné (např. změna 

rozměr 61 cm na 60 cm u minimální výšky bariéry, bočnic překážek a délky odpalu boxu, apod.).   

Z návrhu pravidel se naopak podařilo odstranit ustanovení týkající se povinné registrace psů 

národními kynologickými organizacemi (nemyslitelné především v zemích, kde flyball teprve začíná, 

ale např. i v Německu, kde nemají povinné licence), ustanovení typu „turnaj musí začínat v 9 h a 

vyhlášení výsledků musí být v 18 h“, povinnost vydávat u příležitosti každého turnaje katalog, 

povinnost pořadatele nechat ihned po skončení turnaje podepsat všechny výsledky rozhodčími, 

apod. Několik dalších bodů, původně navržených spíše podle pravidel KKUSH, bylo uvedeno do 

souladu s pravidly NAFA, které jsou základem většiny flyballových pravidel na celém světě. 

Delegáti dospěli v průběhu jednání k jednotnému závěru či konsenzu u většiny projednávaných bodů. 

Přesto zůstalo několik otázek ještě otevřených a budou znovu prodiskutovány, případně doplněny o 

podklady z jednotlivých zemí, než bude přijato konkrétní rozhodnutí. Jedná se například o: 

1/ měření psů – delegáti se shodli, že stanovení výšky překážek na základě délky loketní kosti psa je 

logičtější a spravedlivější než na základě naměřené kohoutkové výšky. Je však nejprve nutno najít 

takový způsob přepočtu, aby nebyly znevýhodněny některé skupiny psů. Předložený návrh by sice 

snížil překážky pro část psů běhajících nyní na plné výšce překážek, zároveň by však znamenal vyšší 

překážky pro mnoho malých psů. Jednotlivé země předloží či doplní svá měření, případně navrhnou 

způsob přepočtu. 

2/ FCI světový rekord – do pravidel bude třeba doplnit další kritéria pro uznání rekordu. Česká 

delegátka zašle prezidentovi FK FCI překlad formuláře pro uznání českého rekordu jako podklad pro 

další jednání. 

3/ minimální délku rozběhového/doběhového prostoru - nyní má Belgie 15,55 m (což je také 

navrhováno do pravidel FCI), ČR 15 m, Německo 20 m.  

4/ mezní čas jednotlivých divizí – nyní má Belgie -0,5 s pro divize rychlejší než 20 s, -1 s pro ostatní 

divize (takto je navrhováno do FCI pravidel). Německo -0,5 s pro všechny, ČR -1 s pro všechny.  

5/ šířku překážek – ČR má jako jediná 61 cm, všichni ostatní mají 60 cm. Nutno určit toleranci tak, aby 

bylo možno použít 60 i 61 cm a nebylo nutno překážky předělávat. 

6/ EJS – v budoucnu, patrně až po přijetí návrhu pravidel flyballu, bude nutno specifikovat, jaké 

parametry musí EJS splňovat. 

Předběžně bylo dohodnuto, že výše uvedené otevřené body, nebo alespoň část z nich, budou 

projednány na videokonferenci, kterou cca do 2-3 měsíců svolá prezident FK FCI. 

Jednání komise bylo ukončeno v 17,15 h. 

Zapsala: Milena Vrbová, delegátka ČR 


