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Belangrijke opmerking: 

In het geval dat in een anderstalige versie van dit reglement door de vertaling een andere interpretatie van 
het reglement mogelijk is, geldt deze Nederlandstalige versie als enige bindende. 

In het geval dat in het “KKUSH Sectie 5C wedstrijdreglement flyball NL” een andere interpretatie van het 
reglement mogelijk is, geldt het “KKUSH Sectie 5C wedstrijdreglement flyball NL” als enige bindende.  
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1 De wedstrijden 

1.1 De competitievoorwaarden en organisatie 

Alleen amateur wedstrijden zijn toegelaten.  Uniformen, uitrusting en trofeeën met de identificatie van een 
sponsor en/of van een team is toegelaten. 

De BFB publiceert een wedstrijdkalender met de inschrijvingsvoorwaarden op haar website.  

De organisatie volgt het beleid en het reglement van de Belgische Flyball en KKUSH. 

Voor alle ongewone en speciale verzoeken, wordt de goedkeuring van BFB-secretariaat aangevraagd. 

De organisatie of BFB bevestigt de inschrijving van elk deelnemend team. Alle teams die deelnemen aan 
een toernooi worden door de organisatie op de hoogte gebracht van het uur van aanvang, welke afhankelijk 
is van het aantal deelnemers. 

Een minimum aantal deelnemers voor een wedstrijd zijn 4 teams per divisie. Bij een gelimiteerde wedstrijd 
worden de inschrijvingen gerangschikt volgens inschrijvingsdatum. Als een team met meerdere teams 
inschrijft, wordt alleen het eerste opgegeven team in consideratie genomen. Als op de sluitingsdatum nog 
niet alle plaatsen bezet zijn, worden volgens de inschrijvingsdatum van de inschrijvingsformulieren het 2de 
team aanvaard. Zijn er dan nog vrije plaatsen, het 3de team enz. 

De organisatie zorgt voor de trofeeën, met of zonder sponsor. Als een wedstrijd wordt gespeeld in 
verschillende divisies, wordt een trofee per divisie voorzien. 

De organisatie betaalt per deelnemend team een door het BFB-secretariaat bepaald bedrag aan de vzw 
Belgische Flyball Belge (dit is incl. de huur voor E.J.S).  

De wedstrijdorganisator is verantwoordelijk voor de goede planning, beheer en verloop van het toernooi. De 
organisator is de tussenpersoon van het inrichtend team/organisatie. 

De organisator zorgt voor de nodige accommodatie. (secretariaatstent, afbakening wedstrijdterrein, tafels en 
stoelen, elektriciteit in secretariaat en wedstrijdterrein, …) De organisator zorgt ervoor dat een scorebord 
wordt ingevuld en uitgehangen of geprojecteerd zodat alle deelnemende teams hun resultaten kunnen 
nakijken. Een lijst van alle gemeten honden en hun hindernishoogte ligt ter inzage op het 
wedstrijdsecretariaat. 

De organisator is verantwoordelijk voor de opstelling van het terrein, voor de gebruikte uitrusting en 
materialen. Er wordt gezorgd voor de nodige parkeerplaatsen, uitlaat plaatsen voor de honden, controle van 
het publiek en de supporters en zorgt voor het opruimen van het terrein tijdens en na het toernooi. 

De organisator voorziet minstens één persoon per ring voor het beheer van het wedstrijdsecretariaat op de 
dag van de wedstrijd. 

Het Belgisch Flyball Secretariaat verleent advies en/of begeleiding aan personen, groepen en teams die een 
flyballtoernooi wensen te houden. Dit houdt in: advies geven in verband met de wedstrijdorganisatie en 
terreinopstelling, het samenstellen van het wedstrijdverloop en de schema’s, zorgen voor de nodige 
juryleden en voor de wedstrijduitrusting. 

Voor de door de BFB ondersteunde wedstrijden staat de BFB in voor het opstellen van een wedstrijdverloop. 

1.2 Jury 

Personen die in aanmerking komen om te jureren moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

• Men komt uit het flyballmilieu. 

• Men heeft een minimum leeftijd van: 
o Scheidsrechter: 18 jaar. 
o Lijnrechter: 16 jaar. 

• Men is BFB lid. 

• Men heeft een BFB-opleiding met goed gevolg beëindigd: 
o Boxrechter: schriftelijk examen met goed gevolg afleggen. 
o Lijnrechter: schriftelijk examen en praktijkstage met proefperiode tot benoeming. 
o Scheidsrechter: schriftelijk examen en praktijkstage met proefperiode tot benoeming. 
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De benoeming gebeurt door het Flyball secretariaat van de Belgische Flyball. 

Het BFB-secretariaat zal regelmatig bijeenkomsten organiseren voor scheidsrechters, zowel 
hoofdscheidsrechters als lijnrechters en eventueel nieuwe kandidaten opleiden. 

De BFB stelt voor elke wedstrijd op de kalender een bekwame hoofdscheidsrechter aan, die voldoet aan de 
normen van het Belgische Flyball Secretariaat. 

De juryleden moeten vriendelijk en hoffelijk zijn en blijven, hun medeleven betonen, maar vooral onpartijdig 
en vastberaden blijven. De juryleden hebben een grondige kennis verworven door hun persoonlijke 
ervaringen. 
De jury wordt geacht op de hoogte te zijn van het reglement, de regels en de vereisten. 

De juryleden zijn verantwoordelijk t.o.v. de spelers, het organiserend team, maar ook t.o.v. de toeschouwers 
en de sponsors. Een scheidsrechter treedt op als arbiter en als diplomaat.  
De juryleden zorgen ervoor dat elke deelnemer dezelfde kansen krijgt en dat niemand wordt bevoordeeld of 
benadeeld. 

De juryleden mogen niet in discussie treden met een ontevreden deelnemer. 
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2 Honden 

2.1 Voorwaarden 

2.1.1 Agressieve honden 

Wanneer een hond ongepast agressief gedrag vertoont tegenover een geleider of een ander hond, op gelijk 
welk ogenblik van de wedstrijd, dan mag de scheidsrechter beslissen om die hond niet meer te laten 
deelnemen en om een reservehond in te schakelen. 

De graad van agressie die aanleiding geeft om een hond te wisselen, wordt beslist door de scheidsrechter. 

Voor elke hond die uit de wedstrijd wordt genomen voor agressief gedrag dient een formulier ingevuld te 
worden en ondertekend door alle partijen. Dit formulier moet aan het BFB-secretariaat bezorgd worden. 

Het BFB-secretariaat is bevoegd om te oordelen wanneer een hond niet meer wordt toegelaten om deel te 
nemen aan een flyballtoernooi en zal de teammanager daarvan op de hoogte brengen. 

Deze maatregel kan ingetrokken worden op het moment dat de teammanager voldoende garanties kan 
geven dat het agressieve gedrag zich niet zal herhalen.  

2.1.2 Gezondheidstoestand van de hond 

Wanneer een hond gewond is, of herstellend van een operatie, kan de hoofdscheidsrechter de hond 
weigeren voor de wedstrijd. De hoofdscheidsrechter heeft het recht om elke hond op elk moment tijdens een 
toernooi te inspecteren. 

Honden die een verband nodig hebben ter voorkoming van een mogelijk letsel (bv. Inpakken van een 
wolfsklauw) of ter genezing van een wonde, mogen worden toegelaten, na goedkeuring van de 
hoofdscheidsrechter. 

Iedere deelnemer wordt geacht de belangen van de hond boven het resultaat te stellen. 

Het gebruik van stimulerende middelen is verboden. 

2.2 Registratie van honden 

Elk toegetreden lid van de BFB kan zijn honden laten registreren.  De kosten voor deze registratie zijn in het 
lidmaatschap inbegrepen. 

Honden jonger dan 18 maanden kunnen worden geregistreerd, maar echter pas gemeten worden vanaf de 
leeftijd van 18 maanden. Bij registratie dient het inentingsboekje worden voorgelegd. 

Bij registratie krijgt de hond een BFB nummer toegewezen.  Dit is het lidnummer van de eigenaar met het 
affix A voor de eerste hond, B voor de tweede, .... 
Dit nummer zal gebruikt worden om de hond te identificeren gedurende zijn wedstrijdcarrière. Dit nummer is 
niet overdraagbaar naar een andere hond. 
Een geregistreerde hond kan alleen maar uitkomen voor het team van zijn eigenaar.  

Bij registratie horen de volgende gegevens: 

• Roepnaam + eventueel de naam op de stamboom. 

• Ras 

• Geboortedatum 

• Chip- of tatoeagenummer  

• Club waarin de hond loopt 

• De spronghoogte en ulna-meting als de hond een vrijstelling van meting heeft. 

2.3 BFB Flyball-titels 

Vanaf 1 januari 2000 worden door de BFB Flyball-titels toegekend aan geregistreerde honden van BFB-
leden onder volgende voorwaarden: 

• De wedstrijd dient erkend te zijn door de BFB. 

• Een goedgekeurd EJS wordt gebruikt. 

• De hond is geregistreerd bij de BFB. 
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• Het scoreblad is correct ingevuld en het BFB-nummer van de hond is erop vermeld.  

• Het is toegelaten dat een andere geleider met de hond loopt.  Deze hoeft geen lid te zijn van de BFB 
om de hond in aanmerking te laten komen voor een titel. 

Indien een hond een bepaalde titel heeft, zal geen lagere titel aan deze hond worden toegekend. 

De BFB kent de volgende titels / certificaten toe: 

• Als een team een tijd loopt van 27.99 seconden tot en met 26.00 seconden, krijgt elke hond van dat 

team die voor het eerst een tijd in dit interval loopt de titel Flyball Dog 

• Als een team een tijd loopt van 25.99 seconden tot en met 24.00 seconden, krijgt elke hond van dat 

team die voor het eerst een tijd in dit interval loopt de titel Flyball Fanatic 

• Als een team een tijd loopt van 23.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 23 

• Als een team een tijd loopt van 22.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 22 

• Als een team een tijd loopt van 21.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 21 

• Als een team een tijd loopt van 20.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 20 

• Als een team een tijd loopt van 19.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 19 

• Als een team een tijd loopt van 18.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 18 

• Als een team een tijd loopt van 17.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 17 

• Als een team een tijd loopt van 16.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 16 

• Als een team een tijd loopt van 15.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 15 

• Als een team een tijd loopt van 14.XX seconden, wordt elke hond van dat team die voor het eerst 
een tijd in dit interval loopt lid van de CLUB 14 

Promotie:  een hond met een bepaald certificaat kan hierin promoveren. 

• Als in een tijdspanne van minstens 1 jaar (12 maanden) en minstens 5 maal een tijd wordt gelopen - 
door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
van de hond, wordt de hond een GOUDEN LID van zijn secondenclub ( of Flyball Dog Gold / Flyball 
Fanatic Gold) 

• Als in een tijdspanne van minstens 2 jaar (24 maanden) en minstens 10 maal een tijd wordt gelopen 
- door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
van de hond, wordt de hond een PLATINA lid van zijn secondenclub ( of Flyball Dog PLATINA / 
Flyball Fanatic PLATINA) 

• Als in een tijdspanne van minstens 3 jaar (36 maanden) en minstens 15 maal een tijd wordt gelopen 
- door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
van de hond, wordt de hond een DIAMANT lid van zijn secondenclub ( of Flyball Dog DIAMANT / 
Flyball Fanatic DIAMANT) 

• Als in een tijdspanne van minstens 4 jaar (48 maanden) en minstens 20 maal een tijd wordt gelopen 
- door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
van de hond, wordt de hond een MASTER van zijn secondenclub ( of Flyball Dog Master/ Flyball 
Fanatic Master) 

• Als in een tijdspanne van minstens 5 jaar (60 maanden) en minstens 25 maal een tijd wordt gelopen 
- door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
van de hond, wordt de hond een GOUDEN MASTER van zijn secondenclub ( of Flyball Dog GOLD 
Master/ Flyball Fanatic GOLD Master) 

• Als in een tijdspanne van minstens 6 jaar (72 maanden) en minstens 30 maal een tijd wordt gelopen 
- door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
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van de hond, wordt de hond een PLATINA MASTER van zijn secondenclub ( of Flyball Dog PLATINA 
Master/ Flyball Fanatic PLATINA Master) 

• Als in een tijdspanne van minstens 7 jaar (84 maanden) en minstens 35 maal een tijd wordt gelopen 
- door een team waarin de hond effectief loopt – die in aanmerking komt voor de titel/secondenclub 
van de hond, wordt de hond een DIAMANT MASTER van zijn secondenclub ( of Flyball Dog 
DIAMOND Master/ Flyball Fanatic DIAMOND Master) 
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3 Teams/clubs 

3.1 Samenstelling 

De samenstelling van een team worden bevestigd voor het begin van de wedstrijd en blijft ongewijzigd 
tijdens de wedstrijd. 

Een deelnemende hond mag alleen maar ingeschreven zijn in 1 team en deelnemen aan 1 wedstrijd, 
behalve wanneer een toernooi (voor onbeperkt aantal teams) bestaat uit een reguliere open wedstrijd en een 
niet reguliere of speciale wedstrijd. Een hond kan dan deelnemen voor team X in de open en reguliere 
wedstrijd en voor team Y in de speciale wedstrijd. Het verwisselen van honden van het ene team naar het 
andere is niet toegestaan tijdens een wedstrijd, ook niet voor verschillende teams van eenzelfde club. 

Wanneer een toegetreden lid met zijn hond(en) heeft deelgenomen aan een BFB-ondersteunde 
flyballwedstrijd van gelijk welke aard behalve een demonstratie, mag deze persoon en zijn hond(en) aan 
geen wedstrijden deelnemen voor een ander team/club gedurende 1 maand, te rekenen vanaf de dag van 
bekendmaking aan info@flyball.be. Elke afwijking hiervan houdt in dat het team/club buiten competitie 
meedoet en niet in aanmerking komt om punten te verdienen voor de Super Cup noch voor de dagprijs. 
Volgende uitzonderingen zijn toegelaten: 

• de oorspronkelijke club heeft opgehouden te bestaan. 

• in februari en juli kan er vrij getransfereerd worden, ook indien de teams geen akkoord geven. 

• een schriftelijke wederzijdse overeenkomst tussen de beide verenigingen, en mits deze aanvraag bij 
het BFB-secretariaat minstens één maand voor de wedstrijd waaraan men wilt deelnemen wordt 
ingediend. 

3.2 Team registratie 

Teams die deelnemen aan de BFB-competitie kunnen zich registeren bij BFB. Teams zonder registratie 
worden beschouwd als gelegenheidsteams.  Deze teams komen niet in aanmerking voor de Supercup, de 
geregistreerde honden komen in aanmerking voor flyball titels. Eventuele records gelopen door een 
gelegenheidsteam worden door de BFB niet erkend. 

Bij registratie krijgen de clubs een BFB nummer toegewezen, eventueel met een affix om meervoudige 
teams te onderscheiden. 
Vb:  Turbodogs 1 = BFB001A & Turbodogs 2 = BFB001B 

De registratie is eenmalig. De kosten voor registratie worden vastgelegd door het BFB-secretariaat.  De 
kosten voor registratie van een tweede, derde, ...., team zijn maximaal 1/5 van de kosten voor het registeren 
van een eerste team. 

De teamnamen van een club zijn gebonden aan 3 beheerders: 

1/3 hoort toe aan de club (de hondenschool, ...) 

1/3 hoort toe aan de team-manager, dit is de verantwoordelijke en de contactpersoon voor de teams van 
de club. 

1/3 hoort toe aan de meerderheid van BFB geregistreerde leden van het team (de teams) in het bezit 

van hun tweede BFB lidkaart. 

2/3 van het geheel heeft recht op de teamnamen. 

Geregistreerde teamnamen zijn beschermd en de BFB zal dan ook weigeren teamnamen te registreren die 
al in gebruik zijn of een sterke gelijkenis vertonen met een al geregistreerde naam en zo voor verwarring zou 
zorgen. Disputen over eigendom van teamnamen zullen door het BFB-secretariaat worden beslecht. 

  



v.z.w. Belgische Flyball Belge a.s.b.l.  Supercup reglement 2021 

 9  

4 Het wedstrijdreglement  

Het reglement bevat slechts de basisprincipes. Het is geen handleiding waarin elke mogelijke situatie wordt 
uitgelegd. Elke beslissing steunt op de ondervinding, op de eerlijkheid en het goede karakter van de jury.  
Maar, op de eerste plaats komt de veiligheid en de gezondheid van de honden en hun begeleiders. 

4.1 Inschrijving voor een BFB-wedstrijd 

Inschrijven gebeurt op door de teammanager op www.flyball.be of door het Excel inschrijvingsformulier te 

mailen naar info@flyball.be. 

Op de inschrijvings- en wedstrijdformulieren (tijdnoteringen) wordt vermeld: 

• de naam van het team, (en het contactadres van het team met mail of telefoonnummer) 

• de eventuele plaatsings- of uitbreektijd 

• de naam van elke hond 

• ras van elke hond 

• BFB-nummer of geboortedatum en chip- of tatoeagenummer indien geen BFB nummer. 

• Startnummer, verkregen door Sectie 5C. 

Elke club dient per team een lijn- of scheidsrechter op te geven, de teamverantwoordelijke stuurt, na 
inschrijving van de teams, een mail aan info@flyball.be met opgave van de beschikbare lijn- of 
scheidsrechters en eventueel de teams waarmee rekening moet gehouden worden bij de indeling. 50% (met 
afronding naar boven) of meer dient effectief te zijn, 50% (met afronding naar beneden) of minder mag in 
opleiding zijn.  

Een nieuwe club moet gedurende de eerste 2 jaar niet voldoen aan bovenstaande regel.  
De organiserende club van een wedstrijd is ook vrijgesteld van bovenstaande verplichting. 

Sanctie: Indien onvoldoende juryleden worden aangereikt, wordt per ontbrekend jurylid het supercup 
resultaat van een team geschrapt, beginnende met het team met de minst behaalde punten en zo verder. 

4.2 Opwarmen en oefenen 

Tijdens de wedstrijd is er geen mogelijkheid meer tot oefenen in de ring behalve de opwarmtijd die 
toegelaten zijn voor elke race. De scheidsrechter zal deze opwarmtijd stoppen door affluiten. Eens afgefloten 
mogen geen honden meer oefenen. Men mag individueel oefenen op een flyballtoestel of een flyball 
hindernis buiten de ring (flyballterrein) zolang dit niet hinderlijk is voor de andere teams.  

Een hond die oefent in de ring tijdens de wedstrijd, uitgezonderd tijdens de oefenheats, wordt 
gediskwalificeerd. Als de hond op de baan, dus voorbij de startlijn, wordt geholpen door het gebruik van 
hulpstukken of hulp van personen op de baan kan dit duidelijk aanzien worden als oefenen. Uit de baan, 
voorbij de finishlijn, is moeilijker te bepalen wat als oefenen wordt aanzien. Hier zal de scheidsrechter 
beroep doen op de ondervinding, op de eerlijkheid en het goede karakter van de jury. Maar op de eerste 
plaats komt de veiligheid en de gezondheid van de honden en hun begeleiders.  

Eens een hond wordt gediskwalificeerd kan deze hond niet terugkeren naar de reguliere competitie van dat 
toernooi. Tenzij het team zich “buiten competitie” verklaart. 

Alleen de honden die vermeld staan op het timesheet, wedstrijdformulier, mogen deelnemen aan de 
opwarming. 

Een team mag in oefenmodus gaan door zich buiten competitie te verklaren. Een coach kan zijn team buiten 
competitie verklaren door dit aan de scheidsrechter van de divisie te melden. Het team mag dan de 
komende races blijven lopen en naar eigen goeddunken hulpstukken gebruiken. Hulpstukken worden 
toegestaan zolang de scheidsrechter deze veilig en verantwoord acht en zolang dit niet hinderlijk is voor de 
andere teams.  

Eens een team zich “Buiten Competitie” verklaart, kan dat team niet terugkeren naar de reguliere competitie 
van dat toernooi. Van dan af kunnen honden van dat team geen BFB titels meer behalen, maar het kan 
blijven racen in dat toernooi zo lang dit de andere teams waar ze tegen racen niet stoort. 

mailto:info@flyball.be
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4.3 BO/NBO 

4.3.1 Overschrijding uitbreektijd / netto-uitbreektijd  

Als het uitbreken niet direct opgemerkt wordt en de race al gelopen is, worden de door uit te breken 
onterecht gewonnen heats, omgezet naar verloren heats. Als door dit omzetten van de uitslag, de race 
onbeslist wordt, zullen bijkomende heats gelopen worden om de race te beslissen.  

4.3.2 Uitbreektijd  

Als de tijd van een heat gelopen door een team, kleiner is dan hun eigen uitbreektijd of de divisie-
uitbreektijd, verliest het de heat. Op de timesheets wordt de tijd genoteerd en Break Out (BO), UIT, of gelijk-
aardig, en “Verloren” genoteerd en ongeacht de prestatie van het andere team. In het geval dat beide teams 
uitbreken in een heat, zullen ze beide als verliezer worden aangeduid. Een team dat tweemaal uitbreekt op 
een wedstrijd wordt gediskwalificeerd.  Deze regel geldt enkel als er gelopen wordt met een goedgekeurd 
EJS  

4.3.3  Netto-uitbreektijd  

Als de gelopen netto-tijd van een team onder de netto-uitbreektijd van de divisie ligt, zal dit door de lijnrech-
ter aan de scheidsrechter gemeld worden, en verliest het team de heat. Op de timesheets wordt NBO + de 
tijd genoteerd en Verloren(L).  
Indien beide teams onder de netto-uitbreektijd lopen, zullen ze beide als verliezer van de heat worden aan-
geduid.  
Deze regel geldt enkel als er gelopen wordt met een goedgekeurd EJS dat de netto tijden afbeeldt. 

4.4 Forfait 

Teams die niet komen opdagen op een wedstrijd kunnen verontschuldigd worden bij de wedstrijdorganisatie 
en kunnen tot orde geroepen worden. 

Indien een team om gelijk welke reden forfait geeft nadat het zich ingeschreven heeft, dient dit team het 

inschrijvingsgeld aan de organisatie over te maken. 

Het team dat bij forfait wint moet ook de nodige heats lopen om zich te kwalificeren of om de nodige punten 
te verkrijgen in een round robin/speed trial. Indien nodig zal dit team zonder het concurrerende team verder 
doen. 

Als een team forfait moet geven omdat hun “A” en “B” teams in dezelfde race lopen, zal het hoogst 
geplaatste/snelste team lopen en het tragere team dient forfait voor de race te geven.  
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5 De Super Cup 

5.1 Voorwaarden 

Het BFB-secretariaat organiseert jaarlijks een Super Cup en zal twee van haar leden aanduiden voor de 
berekening van de punten en het aanduiden van de kampioen. 

De wedstrijd is een open reguliere wedstrijd, dus alle bij de BFB geregistreerde teams kunnen deelnemen en 
worden uitgenodigd. Indien de locatie dit niet toelaat kan de organisatie een officiële en gemotiveerde 
uitzondering aanvragen bij het BFB secretariaat. 

Alle data van de wedstrijden, die worden georganiseerd en meetellen voor de Super Cup, moeten 
doorgegeven zijn voor 31 oktober van het voorafgaand jaar aan het BFB-secretariaat   

Alle regels van het reglement worden gerespecteerd en toegepast en er wordt een goedgekeurd 
Elektronisch Jurering Systeem gebruikt. 

De juiste wedstrijdformulieren worden gebruikt en zijn ingevuld zoals in het reglement is vereist. 

Elk deelnemend team moet de mogelijkheid hebben een minimum van: 

• 5 races 

• 15 heats 

(met EJS) te lopen. 

Een verkorte versie is van toepassing als: 

• Meer dan 21 ingeschreven teams voor een wedstrijd met 1 ring; 

• Meer dan 32 ingeschreven teams voor een wedstrijd met 2 ringen; 

of 

• Als de voorspelde maximumtemperatuur bij aanvang van de wedstrijd hoger dan 25° Celsius is. 

Elk deelnemend team moet bij een verkorte versie de mogelijkheid hebben een minimum van: 

• 4 races 

• 12 heats 

(met EJS) te lopen. 

5.2 De Ranglijst 

De ranglijst die wordt opgemaakt voor een Supercupwedstrijd houdt alleen rekening met de resultaten van 
de Supercupwedstrijden, de resultaten van de andere wedstrijden (niet-Supercup) worden genegeerd. 
Gelopen break-out tijden worden ook in rekening gebracht. 

Er is een onderscheid tussen een Belgisch Record, een BFB Record en een Supercup Record. 

Het Supercup record is de snelst gelopen tijd op een Supercup wedstrijd. 

Een Belgisch record of een BFB record kan ook gelopen worden op een “niet Supercup wedstrijd”. 

5.3 De punten 

Voor aanvang van het wedstrijdjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, wordt het puntenaantal 
bepaald afhankelijk van een mogelijk aantal teams die kunnen deelnemen (bijvoorbeeld het aantal teams in 
het begin van het seizoen + 5.) 

Na elke wedstrijd, toernooi wordt er van elk deelgenomen geregistreerd team bestaande uit uitsluitend BFB 
geregistreerde honden van BFB-toegetreden leden een gemiddelde gemaakt van de 6 beste tijden. Gelopen 
break-out tijden worden in de 6 beste tijden ook in rekening gebracht. 

Er wordt een rangschikking gemaakt volgens het berekende gemiddelde. 
Het eerste geregistreerde team in de rangschikking krijgt de meeste punten bv. 20, het tweede 
geregistreerde team krijgt dan 19 punten enz. 
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Van teams die maar 5 tijden hebben, wordt het gemiddelde gemaakt van deze 5 tijden.  Zij worden wel 
geklasseerd NA de teams met 6 tijden.  Teams met 4 tijden , na teams met 5 tijden,... 

Elk team kan extra punten verdienen door: 

• het verbeteren van de plaatsingstijd van de ranglijst: 1 punt OF 

• het verbeteren van het Supercup.- record: 2 punten OF 

• het verbeteren van het Supercup.- record en de titel behouden: 3 punten OF 

• het verbeteren van het wereldrecord: 10 punten. 

De bonuspunten worden 1 maal per wedstrijd toegekend. 

De plaatsingstijd van de ranglijst  verbeteren: als de snelste tijd van de afgelopen wedstrijd beter was dan de 
plaatsingstijd van de ranglijst bij opmaak. 

Een nieuw geregistreerd team met uitsluitend BFB geregistreerde honden van BFB-toegetreden leden dat 
geen plaatsingstijd heeft of een geregistreerd team dat de eerste keer met uitsluitend BFB geregistreerde 
honden van BFB-toegetreden leden aantreedt en zijn plaatsingstijd niet verbetert, heeft recht op 1 
bonuspunt. 

Het Supercup-record: is het Supercup-record dat geldig was bij opmaak van de ranglijst. Een Supercup-
record kan door meer dan 1 team verbroken worden op 1 wedstrijd; dus meer dan 1 team kan 2 punten 
krijgen maar slechts 1 team heeft recht op de 3 punten. 

Het wereldrecord: is het wereldrecord op datum van de wedstrijd. 

Wanneer 2 teams het seizoen eindigen met een gelijk aantal punten, dan krijgt het team met de snelste 
jaarprestatie (tijd) voorrang op het andere team. 
Indien de twee teams ook nog dezelfde tijd hebben, dan krijgt het team met de tweede snelste jaartijd (d.i. 
de snelste tijd van het team op een andere wedstrijd dan degene waarop de beste jaarprestatie is gelopen) 
voorrang op het andere team, enz,… 

Afhankelijk van het aantal wedstrijden in het seizoen, levert een team een aantal resultaten in. Een team kan 
dus of niet deelnemen aan bepaalde wedstrijden of een aantal resultaten laten vallen. Een team is niet 
verplicht aan een minimum aantal wedstrijden deel te nemen. 

Aantal Super Cup 
wedstrijden. 

Aantal resultaten die men 
laat vallen. 

1-5 1 

6-8 2 

9-12 3 

13-16 4 

17 of meer 12 resultaten tellen 

5.4 Trofeeën 

Het BFB-secretariaat zorgt voor de trofeeën van de Super Cup. 

Elke deelnemer van het winnende team wordt bedacht met een speciaal erkenningsteken, de kapitein, 
coach van het winnende team zal aan het BFB-secretariaat laten weten hoeveel badges hij wenst voor zijn 
team. 

Het team is voor 1 jaar houder van een speciale trofee, die hij zal overhandigen aan de winnaar van het 
volgende flyballjaar. Op deze trofee wordt elk jaar de naam van de nieuwe winnaar gegraveerd. 


