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Zpráva z jednání flyballové komise FCI, 5.-6.6.2020 

Jednání komise se původně mělo konat při Světovém poháru ve flyballu v Belgii ve dnech 21.-24.5.2020, 

z důvodu koronavirové krize to však nebylo možné. Jednání tedy mimořádně proběhlo formou 

videokonference (Zoom), do které se delegáti připojili ze svých domovů.  

Páteční části, která začala ve 20 hodin, se zúčastnili zástupci devíti zemí (Belgie, ČR, Německa, Holandska, 

Ruska, Francie, Itálie, Maďarska a Jihoafrické republiky). Jednání komise zahájil její předseda Edwin Vinken. 

Následovalo formální schválení zápisu z jednání komise konaného ve dnech 16.19.8.2018 v Gravelines při 

prvním ročníku Světového poháru. Zápis byl již dříve odsouhlasen e-mailovou korespondencí. 

Dalším bodem byla volba nového předsedy komise (funkční období je dva roky). Jediným kandidátem byl 

opět Edwin Vinken (Belgie), současný předseda, který byl ve funkci jednomyslně potvrzen. 

Následovalo představení nových zástupců v komisi, resp. těch, kteří neměli možnost zúčastnit se 
předchozích jednání, tedy Isabelle Desmoulin (Francie) a Liesl Twyman (Jihoafrická republika). 
 
Již před jednáním komise byla na můj popud vytvořena a rozeslána tabulka, do které delegáti vložili údaje 

o aktuálním počtu družstev, turnajů apod. v jejich zemích. Tím se výrazně zkrátila ta část jednání, která by 

jinak byla věnována ústním informacím jednotlivých delegátů o stavu flyballu v jejich zemích. Během jednání 

se delegáti dohodli na doplnění dalších údajů. Jakmile bude k dispozici konečná verze tabulky, budu o ní 

podrobně informovat. Z její první verze bylo například zřejmé, že ve většině zemí (včetně Jihoafrické 

republiky) je výrazně vyšší počet pořádaných turnajů než v ČR, avšak s podstatně menším počtem 

zúčastněných družstev. Do značné míry v tom však hraje roli to, že jde většinou o jednodenní turnaje často 

konané při výstavách jako doprovodná akce. 

Následovalo projednání změny bodu 2c pravidel, který se týká chybných startů. Při poslední úpravě pravidel 

před dvěma lety bylo toto pravidlo změněno tak, aby umožňovalo pouze jeden chybný start pro družstvo 

v každém rozběhu Double Elimination s tím, že v první části turnaje (Round Robin nebo Speed Trial) zůstalo 

platné pravidlo jednoho chybného startu na každý běh. Již v té době však začal trend omezovat předčasné 

starty ještě více, a ten od konce loňského, resp. začátku letošního roku vyústil např. v NAFA i v ČR v úplný 

zákaz předčasných startů. Na základě tohoto vývoje jsem předložila návrh na zapracování stejné změny i do 

FCI pravidel. Návrh byl po diskusi přijat, a to v podobě téměř totožné s českými pravidly, včetně pravidla 

umožňujícího týmům požádat před prvními dvěma rozběhy o zkušební start. Dále byla přidána věta o tom, 

že při zkušebním startu není možné (před boxem) použít výcvikové/tréninkové pomůcky (např. NAFA toto 

ve svých pravidlech připouští). 

Následně byly zrekapitulovány body, ve kterých došlo k zásadnějším úpravám při minulé změně pravidel – 

čistý čas a změna způsobu nahlášení poruchy boxu. Nikdo z delegátů neměl k těmto bodům připomínky. 

V návaznosti na změnu korespondenčně přijatou flyballovou komisí FCI pro Světový pohár 2020 byla nyní 
v pravidlech FCI schválena úprava přepočtové tabulky určující výšku překážek. Oproti dosavadním 
pravidlům FCI došlo ke snížení výšky překážek o 2,5 cm, s tím, že nejmenší možná výška překážek je 15 cm 
a největší 32,5 cm. Jedná se o změnu, která již byla zapracována do českých pravidel flyballu platných od 
1.2.2020. 
 

Přepočtová tabulka nyní tedy vypadá následovně: 
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Dalším bodem jednání byla diskuse o rozměrech boxů. Ke změně maximálních povolených rozměrů již 

přistoupily všechny klíčové světové flyballové organizace (ta poslední, NAFA, jej chystá od října letošního 

roku) a delegáti se shodli, že není možné, aby FCI zůstala v tomto bodě konzervativní a trvala na stávajících 

rozměrech. Zároveň delegáti jednoznačně odmítli přijetí rozměrů dle záměru NAFA (v přepočtu 91x61x91 

cm) a přiklonili se k rozměrům 76x51x76 cm (rozměry platící ve všech ostatních klíčových flyballových 

organizacích). Jde o maximální povolené rozměry, nikoliv o rozměry povinné, družstva si tak mohou 

ponechat stávající boxy, neboť jakékoliv menší boxy toto nové pravidlo splňují. 

 

 

 

V návaznosti na změnu rozměru boxu byla diskutována otázka rozšíření skokových překážek. Pravidla 

NAFA, podle kterých se pravidla FCI do značné míry řídí, s touto možností vůbec nepočítají, zatímco např. 

britská UKFL připouští překážky nastavitelné na původní i na širší rozměr. Stejně jako mezi klíčovými 
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světovými flyballovými organizacemi panovaly i mezi delegáty komise rozdílné názory. Část z nich se 

domnívala, že by se překážky měly rozšířit právě kvůli družstvům používajícím širší boxy, aby se psům po 

otočce na boxu usnadnil návrat na překážky. To by však zároveň znamenalo náklady pro pořadatele turnajů, 

kteří by byli nuceni kompletně vyměnit všechny části překážek s výjimkou bočnic. Rozhodujícím 

argumentem byla nakonec zkušenost německého delegáta Güntera Frechena, který v letošním roce 

posuzoval flyballový turnaj při výstavě Crufts ve Velké Británii. Podle jeho slov zde několik družstev závodilo 

na širších boxech, avšak žádný z psů neměl problém se po otočce správně vrátit na dráhu. Komise tedy 

rozhodla, že stávající šířka překážek zůstane v pravidlech FCI zachována.  

Následně byla diskutována otázka tréninkových pomůcek (přidaných či rovnou vestavěných pevných či 

pěnových lišt), které si některá družstva připevňují/instalují na přední desku boxu kvůli lepší otočce psů při 

závodě. Některé flyballové organizace toto zakazují, jiné naopak povolují či alespoň tolerují. Komise se 

jednoznačně přiklonila k zákazu těchto pomůcek a schválila, že v závodě je na boxech nadále možné používat 

pouze barevný nátěr či lepicí pásku, přičemž přední deska boxu musí po jejich aplikaci zůstat vždy rovná. 

Zároveň to však nevylučuje, aby spodní část boxu byla kolmá. 

Dalším bodem programu byla diskuse o případném zavedení kategorie Multibreed, resp. o tom, zda v rámci 

FCI pravidel umožnit pořádání samostatného závodu pro družstva složená z minimálně čtyř různých 

čistokrevných plemen či tří plemen a jednoho křížence. Protože o této kategorii není u nás téměř žádná 

povědomost, budu se tomuto bodu věnovat podrobněji. Podle informací předsedy komise, který tento bod 

navrhl k projednání, byla v minulosti hlavním důvodem zavedení této kategorie obava z „jednobarevných 

/jednoplemenných“ družstev (tvořených např. tzv. sportmixy nebo pracovními koliemi), která budou 

výrazně rychlejší než družstva složená z převážně čistokrevných plemen. Situace je nyní nicméně taková, že 

aktuální světový rekord této kategorie je téměř shodný s kategorií, ve které závodí družstva plná speciálních 

kříženců (tzv. sportmixů). Holandská delegátka Diane Verhagen v diskusi uvedla, že u nich již několik let platí 

pravidlo umožňující mít maximálně dva psy stejného plemene v jednom družstvu. Plemenná příslušnost se 

neurčuje podle průkazu původu, ale podle jejich flyballové registrace, tedy mnohdy podle toho, jakému 

plemeni se podobají nejvíce.  

Všichni delegáti se shodli na tom, že pro zavedení samostatné kategorie Multibreed není v jejich zemi 

dostatek družstev, která by v ní mohla závodit. Jelikož je však FCI organizací zabývající se především chovem 

psů s průkazem původu, schválila komise na můj návrh alespoň specifikaci pojmu Multibreed. Následně 

bude na každé zemi či pořadateli konkrétního turnaje, zda a jakým způsobem jej využije. Podle mého názoru 

by mohlo být zajímavé, kdyby se např. v rámci Světového poháru (nebo i na úrovni národního mistrovství) 

vyhodnotilo nejlepší Multibreed družstvo, tedy družstvo složené minimálně ze tří psů různých plemen 

(s průkazem původu) a např. jednoho křížence. Nikde však není zakotvena povinnost toto dělat. 

Jednání bylo zakončeno diskusí o návrhu zákazu tzv. rozbíhačů, tedy pomocníků, kteří běží vedle psů a 

zrychlují je tak, případně je navádějí na dráhu. Řada klíčových flyballových organizací i mnoho evropských 

zemí má již takovou pomoc přímo zakázanou ve svých pravidlech. K uvedenému bodu proběhla diskuse, ve 

které padly převážně argumenty pro zákaz, např. otázka bezpečnosti. Hlavním argumentem proti zákazu 

bylo znevýhodnění hendikepovaných psovodů, kteří nejsou např. schopni svého psa sami udržet, případně 

se s ním pohybovat, a pes tedy bez rozbíhače nevyběhne na dráhu. Argumentovala jsem i tím, že ačkoliv je 

tato pomoc v ČR dovolena, nezaznamenáváme žádné nebezpečné situace a že je vždy v kompetenci 

hlavního rozhodčího toto omezit či zakázat. V následném hlasování byla většina (šest) delegátů pro zavedení 

zákazu rozbíhačů do FCI pravidel, návrh byl tedy schválen. 

Páteční část jednání skončila ve 22 hodin. 
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***** 

Sobotní jednání komise bylo zahájeno ve 14 hodin. Přítomni byli stejní delegáti jako předchozí den, s 

výjimkou ruské delegátky, která se nemohla zúčastnit. Dopoledne před jednáním dostali všichni delegáti e-

mailem návrhy formulací těch bodů, které byly v pátek projednány a schváleny. Schvalování a závěrečná 

úprava formulací trvala cca půl hodiny. Dodávám, že je pouze na jednotlivých zemích, zda a v jakém rozsahu 

budou ve svých národních flyballových pravidlech akceptovat jednotlivé části FCI pravidel. 

Dalším bodem bylo projednání změn v pravidlech Světového poháru (FOWC), resp. odsouhlasení již dříve 

přijatých závěrů ohledně přesunu Světového poháru 2020 na rok 2021. Počty míst pro jednotlivé země 

zůstávají stejné a je na každé zemi, zda bude chtít některý z původně nominovaných týmů vyměnit za jiný. 

V takovém případě však musí o této změně informovat pořadatele nejpozději 6 měsíců před akcí. Zároveň 

bylo zrušeno pravidlo, že psovod musí být občanem té země, kterou na Světovém poháru reprezentuje. Tato 

změna byla přijata zejména s ohledem na americká a kanadská družstva z hraničních oblastí. Bylo 

připomenuto, že delegáti jednotlivých zemí jsou povinni dohlédnout na složení družstev, aby nedošlo 

k tomu, že za některé družstvo na FOWC neoprávněně nastoupí psovodi z jiných zemí. 

Následně proběhla diskuse o dalším ročníku Světového poháru, který by se měl uskutečnit v roce 2022. O 

jeho pořádání se doposud nikdo nepřihlásil, s výjimkou Velké Británie, která však není přímým členem FCI, 

tudíž jí pořadatelství patrně nebude moci být přiděleno. Pokud by se nejpozději v příštím roce žádný 

pořadatel nenašel, bude se Světový pohár znovu konat až v roce 2023. 

Delegáti se dohodli, že další jednání flyballové komise proběhne při Světovém poháru 2021, a to v pátek 

večer a v pondělí po skončení turnaje, aby bylo možno celou akci zhodnotit. 

Jednání komise bylo ukončeno v 15:30 h. 

Závěrem musím bohužel konstatovat, že ačkoliv jsem výbor FC ČR třikrát (31.1., 4.5. a 22.5.2020) písemně 

oslovila s žádostí o jeho stanovisko ke Světovému poháru a návrhům změn v pravidlech FCI, neobdržela jsem 

od něj žádnou odpověď. Při pátečním jednání komise, kdy se změny pravidel projednávaly a schvalovaly, 

jsem tedy prezentovala výhradně svůj názor, který vycházel z dosavadního vývoje českého a světového 

flyballu a mých dlouholetých zkušeností. Telefonickou informaci o stanovisku výboru k některým 

projednávaným bodům jsem od předsedkyně výboru Zuzany Pecháčkové dostala až v sobotu ráno, před 

druhou částí jednání komise, kdy už bylo vše podstatné schváleno a odhlasováno.      

  

 Zapsala: Milena Vrbová, delegátka ČR 


