Zpráva z jednání flyballové komise FCI, Gravelines, Francie, 16.-18.8.2018
Jednání komise proběhlo v konferenční místnosti haly Sportica u příležitosti konání prvního ročníku
Světového poháru ve flyballu (FCI Flyball Open World Cup).
Počet členů komise se opět zvýšil, a to již na 12, ačkoliv prvního dne jednání (čtvrtek 16.8.) se zúčastnila
jen část z nich - zástupci Belgie, ČR, Holandska, Německa a Ruska, a dále sekretář tohoto ročníku
Světového poháru Theo Eklemans, který byl pověřen vyhotovením zápisu. Další dva delegáti předem
avizovali pozdější příjezd a tedy účast až na páteční části jednání, ostatní se z jednání omluvili.
Čtvrteční jednání FK FCI zahájil v 18,55 h prezident komise Edwin Vinken. Vzhledem k tomu, že dvouleté
funkční období E. Vinkena jakožto prezidenta komise letos uplynulo, stala se úvodním bodem jednání
volba prezidenta komise. Edwin Vinken (Belgie) byl jediným kandidátem a jeho znovuzvolení bylo
jednomyslné.
Při kontrole a schvalování zápisu z minulého jednání komise, které se uskutečnilo v Praze, upozornil E.
Vinken na fakt, že i přes sliby bývalého německého zástupce Martina Schlockermanna nemá FCI stále
k dispozici německý překlad flyballových pravidel FCI. Nový německý zástupce Günter Frechen přislíbil
tento překlad co nejdříve zaslat.
Následovalo představení nových zástupců v komisi a také informace o stavu flyballu v zemích, které
jednotliví delegáti zastupují. Vůbec poprvé se jednání účastnila zástupkyně Holandska Diana Verhagen.
V této zemi jsou dvě flyballové „sekce“ – ta silnější, čítající cca 26 družstev, je velmi dobře organizovaná,
používá české EJS, ale stále závodící na katapultových boxech. Druhá sekce závodí na stejném typu boxu,
jaký je běžný v celé Evropě, ale má zatím jen jedno družstvo, které proto musí jezdit závodit do zahraničí.
Obě sekce argumentují, že jejich způsob běhání, resp. jejich typ boxu, je ten jediný bezpečný. Navíc se
ukázalo, že je prakticky nemožné přeučit psy, kteří běhali na katapultový box, na běžný typ boxu.
V každém holandském družstvu mohou běhat pouze dva psi stejného plemene.
V Rusku závodí ve flyballu dle informace nové zástupkyně Eleny Shkatulové cca 12 družstev, vesměs
z Moskvy a Petrohradu. Měření sice probíhá dle délky loketní kosti, ale ruská zástupkyně sama
zpochybnila jeho provedení a požádala, aby byli v rámci Světového poháru přeměřeni všichni ruští psi.
Dále konstatovala, že pro ruská družstva je na SP překvapením, že si mají sama nastavovat odpovídající
výšku překážek, neboť v Rusku se o to stará pořadatel akce.
Za ČR jsem informovala o úspěšně dokončeném přechodu na nový způsob měření psů dle délky loketní
kosti, o počtu turnajů a družstev, která se jich účastní. Předseda komise E. Vinken při té příležitosti
vyzdvihl vysokou úroveň českých flyballových turnajů, kterých se v minulosti měl možnost zúčastnit.
Německo v letošním roce teprve zahájilo přechod na měření loketní kosti, s tím, že v příštím roce už by
chtělo závodit podle pravidel FCI. Německá pravidla jsou podle slov německého zástupce G. Frechena
zastaralá, na části turnajů se stále používají sítě mezi drahami. Kromě toho i v Německu existují dvě
flyballové sekce, jedna pod národním svazem VDH, kam patří většina družstev, a druhá mimo něj. Z toho
důvodu má Německo i dvě samostatná mistrovství země.
Belgický flyball je podle slov E. Vinkena stále rozdělen na dvě sekce – KKUSH (pod FCI) a BFB, s tím, že obě
sekce spolu komunikují, avšak nemohou spolu závodit. Měření délky loketní kosti probíhá v KKUSH již
dlouho, jen s přechodem na FCI pravidla došlo ke změně původní přepočtové tabulky.
Informace o francouzském flyballu zprostředkoval při nepřítomnosti francouzského zástupce Philippe
Lucase předseda komise E. Vinken. Počet družstev je poměrně vysoký, ale jejich výkonnostní úroveň jde
nahoru jen zvolna.
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Světový pohár ve flyballu 2018 (FOWC)
Předseda komise E. Vinken podrobně informoval (zejména s ohledem na nové zástupce v komisi), jakým
způsobem probíhal výběr pořadatele prvního ročníku. O pořadatelství se přihlásil jediný kandidát, a to
Francie, se svým tehdejším zástupcem Philippem Lucasem. Skupina lidí kolem něj a jeho manželky, která
měla FOWC pořádat, předtím úspěšně zorganizovala Mistrovství světa s agility a European Open, proto
v ně měl E. Vinken důvěru. Bohužel však došlo k tomu, že P. Lucas se z osobních důvodů z pořadatelského
týmu postupně stáhl a vše zůstalo prakticky jen na E. Vinkenovi. Navzdory mnoha komplikacím a hrozící
finanční ztrátě se nicméně zdá, že se FOWC podaří uspořádat na velmi slušné úrovni.
Pokud jde o další ročník FOWC, bude nutné změnit podmínky pro přihlašování družstev a startovné se
bude muset platit tři měsíce před akcí. Jen tak je možné vyvarovat se toho, aby některá družstva na
poslední chvíli svou účast zrušila a nepodařilo se za ně sehnat náhradu.
Následovala delší diskuse o termínu konání příštího FOWC. Letní měsíce se ukazují jako nepraktické,
jednak kvůli vysokým teplotám, a také kvůli velmi obtížné přepravě psů z Ameriky do Evropy uprostřed
turistické sezóny. Návrh E. Vinkena, aby se FOWC konal brzy na jaře, např. v polovině května či dokonce
v dubnu, většina delegátů komise odmítla s tím, že mnoho družstev v jejich zemích nemá možnost
trénovat v halách a venkovní tréninky jsou možné až cca od konce března či dubna. Termín příštího FOWC
by měl být tedy směřován spíše do podzimních měsíců, tj. září či října.
První jednací den komise byl ukončen ve 20,50 h.
*****
Druhý jednací den komise začal v pátek ve 20,00 h. Přítomni byli delegáti sedmi zemí (Belgie, ČR,
Holandska, Itálie, Maďarska, Německa a Ruska) a zástupce NAFA Leerie Jenkings.
Delegáti, kteří nebyli předchozí večer přítomni, informovali o flyballu ve svých zemích. Zástupce
Maďarska István Szabó se jednání komise zúčastnil vůbec poprvé. Podle jeho slov existuje v Maďarsku
deset klubů s celkem 22 družstvy, ročně se koná 4-5 turnajů, a na další turnaje vyjíždí maďarská družstva
do zahraničí, mimo jiné i do ČR. O tom, zda se na turnaji použije výška překážek dle kohoutku nebo dle
ulny, rozhoduje pořadatel.
Gian Franco Giraudi, zástupce Itálie, informoval, že v zemi jsou čtyři flyballové kluby, ale jen jeden má tolik
psů, aby byl schopen sestavit alespoň čtyřčlenné družstvo. Proto se konají turnaje pro dvojice a trojice, a
konečně přibývají další zájemci o tento sport. Závodí se podle FCI pravidel, výška překážek se určuje podle
ulny.
Zástupce americké organizace NAFA (člen výboru a bývalý prezident) Leerie Jenkings byl požádán o
informaci, zda podle jeho názoru dojde v pravidlech NAFA v závěru letošního roku ke snížení výšky
skokových překážek. V NAFA se stále měří podle kohoutkové výšky a v současnosti se diskutuje návrh, aby
se pro určení výšky překážek od naměřené kohoutkové výšky odečítalo nikoliv 5 palců (cca 12,5 cm) jako
dosud, ale 6 palců (cca 15 cm). Návrh bude následně předložen delegátům k hlasování. Podle názoru L.
Jenkingse však neprojde, protože po snížení volá jen menšina členů. Ostatní chtějí zachovat takový flyball,
ve kterém musí psi přes překážky skákat, ne pouze běžet plnou rychlostí k boxu, jako je to mnohdy u
turnajů pořádaných podle pravidel U-FLI.
Následující část jednání se týkala zejména konkrétních pravidel právě začínajícího Světového poháru.
Jako zástupkyně ČR jsem vznesla námitku proti systému bodování závodu Round Robin, resp. proti
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výkladu pojmu „remíza“. Podle informace přednesené na schůzce teamleaderů měla v případě, když by ani
jedno družstvo nedokončilo (neopravilo) svůj běh, získat obě družstva po jednom bodu za remízu. Tento
výklad pravidel je dlouhodobě používán v Německu a v Belgii. Delegáti komise se po delší diskusi shodli, že
remíza se vztahuje pouze na případy, kdy mají obě družstva platný čas, a pokud běh nedokončí, nemůže
ani jedno z nich získat žádné body. Takto bude probíhat bodování již tohoto ročníku Světového poháru,
protože jde pouze o změnu výkladu a nikoliv o změnu pravidel jako takových.
Dále bylo diskutováno pravidlo jednoho chybného startu na každý běh, které je nyní podle pravidel FCI
platné pro závod Round Robin. Delegáti se shodli, že jde o zastaralé pravidlo, které by mělo být změněno
na jeden chybný start na rozběh, stejně jako je tomu u Double Elimination. Vzhledem k tomu, že se
v tomto případě jedná o změnu pravidel, bude ji muset nejprve schválit vedení FCI, a až poté může vejít
v platnost. Proto není možné tuto úpravu aplikovat již pro tento ročník Světového poháru.
Poté, co jsem informovala o novém českém pravidle pro signalizaci poruchy boxu, proběhla na toto téma
rozsáhlá diskuse. Všichni delegáti se poté přiklonili k návrhu změny pravidel FCI, kdy může nabíječ
v případě poruchy boxu pouze zvednout ruce a zkřížit je nad hlavou do tvaru písmene X, tj. nemusí si již
stoupat před box. I tento návrh bude muset být nejprve schválen na úrovni vedení FCI, než vejde
v platnost.
Zástupce Německa G. Frechen upozornil na nové pravidlo čistého času, které se začalo uplatňovat v ČR a
v Německu a o jehož využití se vážně uvažuje i pro Mistrovství Evropy ve flyballu. Po krátké diskusi se
delegáti shodli, že by toto pravidlo mohlo být přidáno i do stávajících FCI pravidel. Nejprve však bude
podrobně projednáno formou e-mailové korespondence.
Páteční jednání komise bylo ukončeno ve 22,10 h s tím, že se delegáti znovu sejdou v neděli po vyhlášení
výsledků, aby zhodnotili první ročník Světového poháru.
*****
Třetí jednací den komise začal v neděli v 18,30 h po závěrečném ceremoniálu turnaje a zúčastnili se ho
zástupci Belgie, ČR, Holandska, Maďarska, Německa a Ruska.
Delegáti pozitivně ocenili zejména přátelskou atmosféru turnaje, hladký průběh nedělní části turnaje a
výkony zúčastněných družstev. Několik zemí zde zaběhlo nové národní rekordy a americké družstvo Fur
Fun, které celý turnaj vyhrálo, ustavilo rekord FCI – 15,44 s. Družstva z Ruska poprvé vyjela na zahraniční
turnaj a překvapila nejen svými výbornými výkony, ale také tím, že jejich psi a psovodi dobíhají na opačnou
stranu, než je běžné ve flyballovém světe.
Zazněla však také řada kritických připomínek a námětů na zlepšení:
-

-

Při pátečním měření psů se nekontrolovaly mikročipy, resp. kontroloval je až veterinář, který
dorazil více než dvě hodiny po začátku měření. Záznamy z měření proto nebude možné použít pro
další ročníky SP,
Výsledky byly k dispozici pouze on-line a na tabulích nad vchodem, které však byly nepřehledné,
Francouzští rozhodčí neměli odpovídající úroveň, výběru rozhodčích bude třeba věnovat větší
pozornost,
Rozhodčí takto významného turnaje by měli mít jednotné oblečení či být jinak viditelně označeni,
Pořadatel příštího Světového poháru musí mít k dispozici alespoň jedno náhradní EJS, které bude
moci okamžitě použít v případě poruchy stávajícího EJS,
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-

-

průběh turnaje zkomplikovala špatná komunikace francouzských pořadatelů, kdy nikdo z nich
nemluvil jinak než francouzsky a většina účastníků tak nerozuměla jejich pokynům,
Parkury byly umístěny přímo vedle sebe, bez obvyklého meziprostoru, a v hale bylo hodně teplo,
V 1. divizi by mělo být méně družstev (aktuálně bylo 10),
Pokud na parkuru č. 1 skončil rozběh dříve než na parkuru č. 2, nemohla družstva parkur 1 opustit
a musela čekat, až doběhají družstva na parkuru 2, protože přes jeho doběhovou část se
procházelo k východu,
Při závěrečném ceremoniálu byla vyhlášena pouze družstva na 1.-3. místě v každé divizi a u
ostatních nebylo ani přečteno konečné umístění, což mnoho účastníků mrzelo.

Všechny uvedené připomínky byly zaznamenány předsedou komise E. Vinkenem a některé z nich budou
dále diskutovány e-mailovou komunikací, případně budou zapracovány přímo do pravidel pro pořádání
Světového poháru tak, aby mohly být uplatněny pro další ročník tohoto turnaje. Ten se uskuteční v roce
2020, pořadatel zatím není znám.
Jednání komise bylo ukončeno v 19,30 h.

Zapsala: Milena Vrbová, delegátka ČR
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