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Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Praha, Česká republika, 19.-20.3.2016 

Třetí jednání komise se uskutečnilo v hotelu Baroko v Praze 10 ve dnech 19.-20.3.2016. Všichni zahraniční 

delegáti zde byli ubytováni, jednání probíhalo v pronajaté konferenční místnosti v přízemí hotelu.  

Počet členů komise sice oficiálně stoupl na 11 (přibylo Maďarsko a Filipíny), ale jejího jednání se opět 

zúčastnili pouze zástupci čtyř zemí – Belgie, Ruska, ČR, a poprvé také zástupce Francie.  

Za nepřítomnosti zástupce FCI G. Jippinga, který se omluvil, zahájil v 13,25 h sobotní jednání FK FCI 

prezident komise Edwin Vinken, který se také ujal zapisování.  

Vzhledem k tomu, že dvouleté funkční období E. Vinkena jakožto prezidenta komise letos uplynulo, stala 

se prvním bodem jednání volba prezidenta komise. Edwin Vinken (Belgie) byl jediným kandidátem a jeho 

znovuzvolení bylo jednomyslné.  

E. Vinken následně shrnul dosavadní práci komise. V loňském roce se především podařilo dokončit a 

schválit flyballová pravidla FCI, což byl velmi významný krok kupředu. Nic na tom nezměnil ani fakt, že FCI 

při jazykové korektuře změnila některé komisí schválené a ve flyballu běžně užívané výrazy (např. 

tournament x competition). Bohužel dosud nebyla dokončena a publikována německá jazyková verze 

pravidel, kterou před rokem slíbil připravit německý delegát Martin Schlockermann.  

Nyní je na jednotlivých členských zemích, aby FCI pravidla aplikovaly do svých pravidel. V plném rozsahu, 

tedy včetně změny způsobu měření, se to však pravděpodobně podaří až od roku 2017. V některých 

zemích, například v Belgii a ve Francii, jsou totiž změny pravidel schvalovány národní kynologickou 

organizací, a to pouze jedenkrát za pět let. 

Ruská delegátka Inna Baranova informovala, že v Rusku již pravidla FCI používají, a to včetně měření 

loketní kosti, avšak nemají dobré měřidlo a mnohdy je výška překážek určena spíš odhadem než podle 

skutečného měření. 

Francouzský delegát Philippe Lucas poté představil flyball ve své zemi. Francie má kolem 100 družstev, 

která jsou vesměs lokalizována v příhraničních regionech a spolupracují se zahraničními týmy. V centrální 

části Francie se zatím flyballu příliš nedaří. 
 

Doporučený postup při měření loketní kosti 

Na návrh delegátky ČR přistoupila komise ke zpracování podrobného návodu pro měření loketní kosti. 

Jedná se o doporučující materiál vycházející zejména z dosavadních zkušeností Belgie (KKUSH). Tam se 

tento způsob měření již několik let uplatňuje, ačkoliv je přepočet délky nohy na výšku překážek zatím 

odlišný od FCI pravidel. Dokument byl dokončen a schválen všemi přítomnými delegáty. Jakmile bude 

delegátům k dispozici jeho konečná verze, zajistí delegátka ČR jeho překlad do ČJ a postoupí jej výboru FC 

ČR. 
 

Světový pohár ve flyballu 

Na návrh prezidenta komise věnovali delegáti zbývající sobotní čas diskusi o tom, v jakém závodním 

formátu a s jakým počtem družstev by se měl běhat vrcholný flyballový turnaj pořádaný pod záštitou FCI. 

Komise se shodla, že cílem není vytvořit turnaj, který by počtem účastníků konkuroval již zavedenému EFC 

(European Flyball Championship), ale turnaj, na který bude moci každá země vyslat pouze omezený počet 

družstev (maximálně pět, podle počtu zemí, které budou mít o účasti zájem). Předpokládá se, že 

v takovém případě budou většinu zemí reprezentovat ty nejrychlejší týmy a turnaj se stane prestižním 

soubojem těch nejlepších. 



2 
 

Maximální počet zúčastněných družstev bude 50, přičemž se bude závodit na dvou parkúrech ve dvou 

dnech. 

 

Sobotní část jednání flyballové komise byla ukončena v 17,35 h. 

Po společné večeři se uskutečnila praktická ukázka měření loketní kosti, a to za použití mechanického a 

digitálního měřidla české výroby (p. Spirman). E.Vinken upozornil na nejčastější chyby při měření (špatný 

úhel, ve kterém je při měření končetina držena, či nedostatečné přitisknutí přední části měřidla ke 

karpálnímu polštářku psa). 

***** 

Nedělní jednání komise bylo zahájeno v 9,05 h. Na žádost prezidenta komise a se souhlasem delegátů se 

ho zúčastnila i manželka francouzského delegáta (jinak učitelka angličtiny), která dohlížela na gramatickou 

správnost projednávaných dokumentů. 

Pokračovala diskuse o formátu, v jakém se bude běhat Světový pohár. Po rozsáhlé výměně názorů 

dospěla komise k následující shodě: 

Sobota – družstva budou rozdělena do stejně početných skupin, kde se spolu utkají v závodě Každý 

s každým (Round Robin). Nasazení do skupin sice proběhne podle vstupních časů družstev, avšak jinak, než 

je na běžných turnajích zvykem – do každé skupiny bude nejprve přiděleno prvních deset družstev (podle 

vstupních časů), systémem jedno družstvo do každé skupiny. Pak bude rozděleno dalších deset družstev 

dle vstupních časů, opět každé družstvo do jedné skupiny, atd.  

Neděle – družstva budou na základě sobotních výsledků rozdělena do divizí, přičemž do první, tzv. 

mistrovské divize, postoupí vždy nejlepší družstvo z každé skupiny (podle počtu bodů) + dvě nejrychlejší 

družstva umístěná na druhém místě. Podobně budou družstva rozdělena i do dalších, vesměs 

desetičlenných divizí. Ve všech divizích se poběží závod Na dvě prohry (Double Elimination). 

Kromě vyhodnocení pořadí družstev bude také určeno pořadí zemí, a to na základě tři nejvyšších 

bodových zisků ze sobotní části turnaje. 

Turnaj by se v ideálním případě měl konat v hale. Nebude-li mít pořadatel k dispozici halu, je nutno zajistit 

dostatečně velké stany, pod nimiž bude možné závodit i za nepříznivého počasí. 

Komise se shodla na změně názvu turnaje na FCI Flyball Open World Cup (FOWC). 

První ročník Světového poháru by se mohl podle předběžných informací uskutečnit v roce 2018 ve 

Francii, následně by se měl konat každý druhý rok, bude-li vhodný pořadatel. 

Přihlášky na turnaj bude možno zasílat pouze prostřednictvím příslušné národní kynologické organizace. 

Kompletní pravidla pro pořádání tohoto turnaje tak, jak je komise schválila, budou publikována spolu 

s oficiálním zápisem z jednání komise.  

***** 

Delegáti se shodli, že pokud se v průběhu roku nevyskytne žádný dokument, který by vyžadoval osobní 

přítomnost, uskuteční se příští jednání v on-line formě.  
 

Jednání komise bylo ukončeno ve 14,30 h. 

Zapsala: Milena Vrbová, delegátka ČR 


