Handleiding voor het uitzetten van een wedstrijdbaan
Om een eenheid te krijgen in het uitzetten van zuivere wedstrijdenbanen flyball op de Internationale bak
is voor de organiserende verenigingen de onderstaande beschrijving van belang. Wij verzoeken u dan ook
vriendelijk om deze handleiding bij het uitzetten van uw wedstrijdbaan te volgen.

Voorbereiding
Benodigdheden:
Meetlint
3 lijnen van (minimaal) 8 meter
2 lijnen van (minimaal) 19 meter
14 haringen of (grond)pennen
kalk
afzetlint (o.i.d.)
2 partytenten (o.i.d.)
3 stoelen
2 tafels
Voordat u begint met het uitzetten van een wedstrijdring moet u eerst een vlak gedeelte uitzoeken waar de
bakken komen te staan, zodat deze stabiel blijven staan. Voor de ring geldt de minimale ringmaat van 10
x 35 meter.

Het uitzetten

Span de baklijn (1) en meet vanuit het midden van deze lijn naar beide zijden 3 meter uit. Plaats op deze
punten (A en C) een haring.

Span haaks op de baklijn (1) ter hoogte van punt A een looplijn (2) volgens de 3,4,5 meter methode.
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Meet vanaf punt A op looplijn (2) 15,55 meter uit en zet daar een pen of een tent haring in de grond.
Meet vanaf punt (B) 6 meter uit en vanaf punt (C) 15,55 meter uit. Daar waar beide meetpunten
samenkomen (punt D) steekt men weer een haring in de grond.
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Span nu de start/finishlijn (3) langs de punten (B) en (D) en een looplijn (4) langs punten (C) en (D).

Meet vanuit de punten A en C langs de looplijnen 2,5 meter naar achteren uit en plaats daar een haring.
Hier dient de achterwand te komen.

Meet nu op de looplijnen (2) en (4) alle maten uit van de 4 hindernissen en steek op die punten een haring
in de grond. Vanaf de baklijn gezien zijn de punten op 4,57; 7,62; 10,67 en 13,72 meter
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Span nu met 2 man lijn (5) langs de haringen strak, een 3e persoon kan nu kruisen spuiten met kalk zoals
aangegeven op tekening in het rood. Maak de kalklijnen aan beide zijde van de lijnen (2) en (4) ongeveer
60 cm lang en op de lijnen (2) en (4) aan beide zijden van de lijn (5) ongeveer 10 cm lang.
Spuit de start/finishlijn (3) en de baklijn (1) in zijn geheel.
Spuit een stippellijn op de achterwandlijn (6)
Zet de alle hindernissen b.v. links van de lijnen (2) en (4). Als het loopgedeelte slecht wordt kunnen alle
hindernissen aan de andere kant gezet worden zonder alles opnieuw op te meten.
De wedstrijdring dient op ongeveer 2,5 meter vanaf de achterwand geplaatst te worden.
Probeer de uitloop van de honden altijd zo ruim mogelijk te maken.
Houdt rekening met één opening aan de achterzijde en twee openingen aan de voorzijde.
De voorkeur gaat er echter naar uit om de ring aan de voorzijde geheel niet af te sluiten zodat honden die
een lange uitloop hebben geen problemen ondervinden.
Laat de lijn van de start/finishlijn en de baklijn liggen. Deze wordt ook gebruikt voor het uitzetten van de
sensoren en eventueel voor het nameten van de baan door de scheidsrechter. Alle andere lijnen kunnen
weggehaald worden.

Ter hoogte van de start/finishlijn plaatst u aan beide zijde van de baan een partytent voor de lijnrechters.
Het midden van de tent dient gelijk te staan de start/finishlijn. De voorkant van de tent dient op minimaal
1½ meter van de respectievelijke looplijnen (2) en (4) te staan.
Onder elke partytent moet een tafel en een stoel staan. Onder één van de tenten dient tevens een stoel
voor de scheidsrechter geplaatst te worden.

