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

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019 zijn in de tekst aangeduid.
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1.

v.z.w. Belgische Flyball Belge a.s.b.l.

1.1

Doeleinde

Het doeleinde van de v.z.w Belgische Flyball Belge a.s.b.l, (BFB) is het promoten en verspreiden van
Flyball, het bestuur en het beleid staat in voor een goede samenwerking en een sportieve sfeer in
Flyball dewelke terug te vinden zijn in de spelregels en in het reglement, tijdens toernooien en andere
activiteiten.

1.2

De Raad van Bestuur

De raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering. De stemgerechtigde leden van
de algemene vergadering zijn de leden van het BFB-secretariaat.
De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) verkozen bestuursleden. Binnen de raad van
bestuur worden de functies van voorzitter, secretaris, schatbewaarder verdeeld.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling van het reglement en het beleid, voor de
goede samenwerking en de sportieve sfeer, voor de discipline, voor het verbeteren van de
reglementen en de richtlijnen van de toernooien, voor het ontvangen van protesten en klachten, voor
het interpreteren van de regels en voor andere speciale activiteiten rond Flyball.
De raad van bestuur kan slechts wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement na consultatie en
goedkeuring van he BFB-secretariaat.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen
tijde door deze afzetbaar.
De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar.

1.3

De Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit effectieve leden en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en
ontslaan van de beheerders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig
ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter
telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
De algemene vergadering gaat door in de loop van de maand januari.

1.4

Het BFB-secretariaat

Het BFB-secretariaat bestaat uit maximum 15 effectieve leden.
Alle leden moeten goed op de hoogte zijn van het beleid en het reglement van de Belgische Flyball
Belge en oordelen en beslissen met het welzijn van de Belgische Flyball als uitgangspunt.
Het BFB-secretariaat zal erop toezien dat het reglement en de richtlijnen van een flyballwedstrijd
worden toegepast en gerespecteerd.
Het BFB-secretariaat zal aan nieuwe teams en clubs assistentie verlenen en raad geven.
De leden van het BFB-secretariaat zijn de ambassadeurs van de wedstrijdspelers van de Belgische
Flyball.
Een lid van het BFB-secretariaat kan een organiserend team of een scheidsrechter ter verantwoording
roepen bij het niet naleven van het reglement en het beleid van de Belgische Flyball en mag een
persoon uitsluiten op een toernooi bij het niet naleven van punt 1.6 (welvoeglijkheidsregels).
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De Leden

Een persoon die reeds 2 jaar een toegetreden lid is bij de vzw Belgische Flyball Belge asbl, kan een
effectief lid van BFB worden
Als aan deze voorwaarde is voldaan, kan men zich schriftelijk kandidaat stellen. Zijn / haar
kandidatuur moet schriftelijk of via elektronische communicatie (info@flyball.be) overgemaakt worden
aan de voorzitter van de Belgische Flyball Belge.
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering dit lidmaatschap aanvaarden.
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven of via
elektronische communicatie (info@flyball.be) aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdrage of gedane
inbrengsten vorderen.
Een lidmaatschap van de leden van het BFB –secretariaat en van de toegetreden leden loopt van 1
januari tot en met 31 december en moet jaarlijks vernieuwd worden ten laatste 1 maand voor de 1ste
wedstrijd (erkend en/of in samenwerking met de B.F.B) van het nieuwe jaar.

1.6

Welvoeglijkheidsregels

Een van de doelstellingen van de Belgische Flyball is het bevorderen van de goede samenwerking en
een sportieve sfeer tijdens trainingen en voorstellingen met de honden. Deze samenwerking en
sportiviteit wordt niet getoond in een passieve beleving, maar is een levenshouding tijdens trainingen
en wedstrijden. Deelnemers zullen ten alle tijden hoffelijk en vriendelijk zijn. In geen geval zullen zij
hun ongenoegen uiten tegenover de hond, tegenover een scheidsrechter, een toeschouwer, een
afgevaardigde van de Belgische Flyball, een sponsor, de gastheer, gastteam of tegenover een andere
speler in of uit de ring. Zowel als deelnemer, als toeschouwer, trainer, scheidsrechter, gastheer of als
afgevaardigde van de Belgische Flyball typeert u de sport Flyball.
Trainingen en demonstraties zullen uitgevoerd worden op een wijze waarbij de belangen van de hond
en de sport flyball voorop staan.
Mishandelen of strenge tuchtigingen van de hond zijn niet de beste belangen van de hond of van de
sport Flyball.
Alle deelnemers hebben kennis genomen van de reglementen en het beleid, en zullen zich daaraan
houden en gedragen.
Iedereen, zowel individueel als een team, die in goede verstandhouding staat met de Belgische
Flyball, mag een protest of een aanklacht indienen tegenover een ander team of persoon voor
zogenaamd wangedrag, in of uit de flyballring, nadelig voor de belangen van de sport Flyball.
Een protest indienen tijdens een wedstrijd moet op een bescheiden manier gebeuren zonder de sport
Flyball in diskrediet te brengen.
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2.

De wedstrijden

2.1

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
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,
dewelke 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. Indien 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 3 de 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. Hij/zij zorgt voor de nodige parkeerplaatsen, uitlaat plaatsen voor de honden, controleert
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
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.

2.2

Wedstrijdvormen en schema’s

In een open reguliere wedstrijd mogen teams deelnemen samengesteld uit honden van gelijk welk ras
en/of gemengd ras.
Een niet reguliere wedstrijd of speciale wedstrijd is een wedstrijd voor teams die moeten voldoen aan
een bepaald criteria BV. “4-rassen teams”, “veteranen teams” enz.
Een wedstrijd voor “4-rassen teams” is bedoeld voor teams die bestaan uit honden van verschillende
rassen zoals erkend door FCI en/of met 1 hond van gemengde afkomst.
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Een wedstrijd kan bestaan uit een Round Robin, een Enkele- of Dubbele Afvalling of uit een
combinatie.
Een race bestaat uit verschillende heats die voor aanvang van de wedstrijd wordt doorgegeven aan
de teams. Bijvoorbeeld:
1 race = 3 heats
1 race = best out of 3 (d.w.z. het team dat het eerst 2 heats wint is winnaar van de race)
1 race = best out of 5 (d.w.z. het team dat het eerst 3 heats wint is winnaar van de race)
Bij een Round Robin wordt bekend gemaakt, voor aanvang van de wedstrijd, hoe de rangschikking zal
gebeuren: door toekenning van een aantal punten per gewonnen heat, of opdat de beste tijd per team
als criteria wordt gebruikt.

2.3

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.

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.
Vijf juryleden zijn nodig wanneer twee teams spelen:
•
•
•

Boxrechters: Twee juryleden staan opgesteld ter hoogte van het flyballtoestel, zodanig dat zij de
ballader goed kunnen zien zonder daarbij te storen of de hond af te leiden.
Lijnrechters: Aan de buitenzijde van elke flyball-baan staat ter hoogte van de start/finishlijn een
lijnrechter opgesteld. Zij staan met de aangezichten naar elkaar toe.
Scheidsrechter: Het vijfde jurylid zal het startsein geven en optreden als spelleider, hij staat tussen
de racebanen in het gebied tussen de start/finishlijn en de starthonden. De scheidsrechter kan zijn
positie wijzigen om:
- de racende teams niet te hinderen;
- zich in een positie plaatsen om de lijnrechters te assisteren;
- te assisteren in het bepalen van de winnaar van nipte heats als geen Elektronisch Jurering
Systeem (EJS) wordt gebruikt.

De principiële verantwoordelijkheid van elke boxrechter en elke lijnrechter is de fouten aanduiden die
gebeuren op hun aangewezen flyballbaan.
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.
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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.

2.4

Records

Een nieuw record is geldig wanneer:
-

alle regels van het flyballreglement werden gerespecteerd;
De tijd is opgenomen met een goedgekeurd EJS;
Het record is gelopen op een door het BFB erkende wedstrijd.

BFB–record is de snelste tijd gelopen door een bij het BFB geregistreerd team.
Wanneer een team een nieuw B.F.B of Belgisch record loopt, zal de hoofdscheidsrechter opmeten of
alle afmetingen werden gerespecteerd:
-

de juiste hindernishoogte;
de totale lengte van de flyballbaan, van startlijn tot flyballtoestel. Het flyballtoestel mag niet
verwijderd of verplaatst worden vóór het opmeten;
de afstelling van het flyballtoestel.

Indien deze controles niet worden uitgevoerd of kunnen worden uitgevoerd, wordt de tijd niet
aanvaard.
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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.

b.

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.
Loopse teven worden niet toegelaten.
Honden die een verband nodig hebben ter voorkoming van een mogelijk letsel (bv. Inpakken van een
wolfsklauw) of ter genezing van een wonde, mag worden toegelaten, na goedkeuring van de
hoofdscheidsrechter.
Minimum leeftijd van een hond is 15 maanden
Het is deelnemers verboden om elektronische- en/of gelijkaardige halsbanden op prikbanden te
gebruiken op het wedstrijdterrein. Het wedstrijdterrein omvat de ringen, plaatsen toegankelijk voor
toeschouwers en de plaatsen waar de honden verblijven tussen hun races. Halters, Gentle Leaders
en gelijkaardige zijn niet toegelaten in de racering. Gewone, goed passende vaste halsbanden of
harnassen (tuigjes) zijn de enige toegelaten en verplichte uitrusting tijdens het racen.
Opmerking: Er wordt op gewezen dat het onmogelijk is om honden van toeschouwers te controleren
die prikbanden of andere niet toegelaten halsbanden aanhebben en niet aan het toernooi deelnemen.
Iedere deelnemer wordt geacht de belangen van zijn/haar hond boven het resultaat te stellen.
Het gebruik van stimulerende middelen is verboden.

3.2

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 15 maanden kunnen worden geregistreerd, maar evenwel pas gemeten worden
vanaf de leeftijd van 15 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
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nummer is niet overdraagbaar naar een andere hond.
Een geregistreerde hond kan enkel uitkomen voor het team van zijn eigenaar.
Bij registratie horen de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•

3.3

Roepnaam + eventueel de naam op de stamboom.
Ras
Geboortedatum
Chip- of tatouagenummer
Club waarin de hond loopt
De spronghoogte en ulna-meting indien de hond een vrijstelling van meting heeft.

Flyball-titels

Vanaf 1 januari 2000 zal de BFB flyball titels toekennen aan geregistreerde honden van BFB-leden.
Voorwaarden :
•
•
•
•
•

De wedstrijd dient erkend te zijn door de BFB.
Een goedgekeurd EJS wordt gebruikt.
De hond is geregistreerd bij de BFB.
Het scoreblad is correct ingevuld en het BFB-nummer v/d 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
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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 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)

3.4

Spronghoogte

a.

Metingen

De spronghoogte van een team wordt bepaald door de laagste spronghoogte van één van de 4
lopende (geen reserve) honden.
De spronghoogte van een hond wordt bepaald door een ULNA-meting. De ULNA-meting gebeurt bij
alle voorpoten, waarbij de kleinste meting geldt. Deze meting wordt volgens onderstaande tabel
vertaald in een spronghoogte.

ULNA
spronghoogte
tot en met
vanaf
100 mm
15 cm
0 mm
17,5 cm
100,1 mm 112,5 mm
125 mm
20 cm
112,6 mm
22,5 cm
125,1 mm 137,5 mm
150 mm
25 cm
137,6 mm
27,5 cm
150,1 mm 162,5 mm
175 mm
30 cm
162,6 mm
32,5
cm
175,1 mm
De metingen gebeuren tot op 1/10 mm nauwkeurig.
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De metingen worden verricht door 1 (of meerdere) door het BFB-secretariaat aangestelde
scheidsrechter(s).
Een lid van het BFB-secretariaat of een andere scheidsrechter houdt toezicht en assisteert bij de
metingen van de honden door de scheidsrechter.
Een goedgekeurd meettoestel dient gebruikt te worden.
De scheidsrechter zal alle honden meten die voor een sprongverlaging in aanmerking komen. Indien
er niet voldoende tijd is, kan de hoofdscheidsrechter hiervan afzien.
Een hond van minimum 15 maand wordt door één geleider aangeboden ter meting. Een hond die niet
gemeten kan worden, door bijvoorbeeld agressie of overdreven angst, krijgt geen sprongverlaging.
Indien de scheidsrechter nog onzeker is na 3 nauwkeurige metingen, zal de kortste lengte genomen
worden in het voordeel van de hond.
De scheidsrechter mag ten allen tijden de honden nameten maar is daartoe niet verplicht. Als
eventueel blijkt dat de scheidsrechter een vergissing heeft begaan bij het meten van de hond, zal het
team niet bestraft worden, maar het betreffende team zal voor al de heats en races die nog moeten
gelopen worden, de juiste, aangepaste hoogte moeten instellen.
Metingen dienen in het openbaar te gebeuren. De plaats waar de metingen zullen gebeuren wordt
bepaald door de organiseerde club in samenspraak met de metende scheidsrechter
Metingen/Spronghoogtes moeten genoteerd en afgetekend worden door de metende scheidsrechter.

b.

Vrijstelling van meting

Alleen BFB geregistreerde honden kunnen een vrijstelling van meting bekomen.
De eigenaar van een hond kan het “Aanvraag voor Vrijstelling van Meting” formulier bekomen bij zijn
eerste meting, als de hond 18 maand is.
Dit formulier dient te worden afgegeven aan de metende scheidsrechter of zijn assistent voor de
meting van de hond. De metende scheidsrechter zal de gemeten spronghoogte, toernooi, datum en
zijn naam op het aanvraagformulier noteren en aftekenen; tot max. 10 metingen.
Als op het aanvraagformulier 2X eenzelfde spronghoogte, gemeten door 2 verschillende BFBscheidsrechters, die geen lid zijn van de eigen club, vermeld staat, kan de eigenaar het formulier
indienen bij het BFB-secretariaat om de vrijstelling aan te vragen.
Toegekende vrijstellingen kunnen niet worden aangevochten.
“De vrijstelling van meting” van een hond vervalt wanneer de eigenaar geen BFB-toegetreden lid meer
is.
Indien een hond met vrijstelling toch wordt hermeten, wordt de vorige vrijstelling definitief verworpen.
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Een team bestaat uit minimum 4 en maximum 6 honden en hun begeleiders. Daarnaast worden ze
bijgestaan door en coach, ballenladder en naar eigen goeddunken 1 of 2 helpers. Deze helpen in
geen geval de honden, uitgezonderd voor de uitzonderingen voor de ballader vermeld in 5.6c en 5.6f.
Elk team laat vier honden lopen tijdens elke heat van een race, met een maximum van 2
reservehonden die zich klaar houden, buiten de wedstrijdring.
De reservehonden mogen ingeschakeld worden op beoordeling van het team zelf of wanneer een
gewonde hond moet vervangen worden. De vervangingen mogen alleen gebeuren op het einde van
elke heat.
De samenstelling van een team worden bevestigd voor de aanvang van de wedstrijd en blijft
ongewijzigd tijdens de wedstrijd.
Een deelnemende hond mag slechts 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
een zelfde 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 3 maanden, 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 het Super Cup
noch voor de dagprijs.
Volgende uitzonderingen zijn toegelaten:
•
•

4.2

het oorspronkelijke club heeft opgehouden te bestaan
het oorspronkelijke club geeft toelating voor de transfer

Team registratie

Teams die deelnemen aan de BFB competitie kunnen zich registeren. 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 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.
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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 BFBsecretariaat worden beslecht.

4.3

De plaatsingstijd en uitbreektijd van een team

Alle deelnemende teams worden in een divisie geplaatst afhankelijk van de Belgische flyballranglijst
die wordt bijgehouden op het Belgisch Flyball Secretariaat. ( = plaatsingstijd.)
Als een tijd op de Flyballranglijst niet representatief is voor een team, kan dit team een referentietijd
opgeven.
Bij het indelen in divisies zal dat team geplaatst worden volgens deze tijd en niet volgens de tijd van
de Flyballranglijst.
Als de opgegeven tijd sneller/lager is dan de ranglijsttijd, zal deze tijd geïnterpreteerd worden als
plaatsingstijd.
Als de opgegeven tijd trager/hoger is dan de ranglijsttijd, zal deze tijd geïnterpreteerd worden als een
individuele uitbreektijd.
Een geregistreerd team zonder plaatsingstijd, dient een referentietijd op te geven. Deze referentietijd
zal niet geïnterpreteerd worden als uitbreektijd.
Een team dat nog niet aan de competitie heeft deelgenomen, moet geen referentietijd opgeven en
wordt in de laagste divisie ingedeeld. Het staat een nieuw team vrij een referentietijd op te geven om
in een hogere divisie te worden ingedeeld. Deze referentietijd zal niet geïnterpreteerd worden als
uitbreektijd.
Een niet geregistreerd team heeft geen plaatsingstijd en dient een individuele uitbreektijd op te geven.
Een Mix-team van allemaal BFB-geregistreerde honden dient een plaatsingstijd op te geven, dit is
geen uitbreektijd.
De opgegeven tijden kunnen na de sluitingsdatum van een wedstrijd niet meer gewijzigd worden.

4.4

Flyballranglijst

De ranglijst wordt opgemaakt op de sluitingsdatum van de inschrijvingen van het toernooi.
De sluitingsdatum voor een wedstrijd ligt 12 dagen voor de wedstrijddatum, tenzij expliciet anders
vermeld.
De ranglijsttijdtijd van een team is de snelste tijd van dat team, gelopen op één van de drie laatste door de BFB erkende – wedstrijden waaraan dat team heeft deelgenomen.(! Voor
Supercupwedstrijden zie punt: 7.2)
Tijden van 6 maanden of ouder, komen niet in aanmerking voor de Flyballranglijst.
Enkel tijden opgenomen met een goedgekeurd EJS komen in aanmerking.
Het BFB-secretariaat is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Belgische ranglijst en zal deze
tijdig publiceren.

4.5

Uitbreektijd en Netto-uitbreektijd van de divisie

a.

Uitbreektijd

Per divisie, met uitzondering van divisie 1, wordt een divisie-uitbreektijd ingesteld. Voor divisies
waarbij de laagste plaatsings- of team-uitbreektijd gelijk is of kleiner dan 20 seconden, wordt een
divisie-uitbreektijd ingesteld van 0,5 seconden onder de laagste plaatsings- of team-uitbreektijd. Voor
divisies waarbij de laagste plaatsings- of team-uitbreektijd hoger is dan 20 seconden, wordt een
divisie-uitbreektijd ingesteld van 1 seconde onder de laagste plaatsings- of team-uitbreektijd.
Een individuele uitbreektijd van een team geldt niet in Divisie 1.
De organisatie zal de uitbreektijd heel duidelijk op het wedstrijdblad, timesheet vermelden.
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Netto-uitbreektijd

De netto-uitbreektijd van de divisie ligt 0,5 seconden onder de divisie-uitbreektijd.
De netto-tijd is de effectief gelopen tijd min de geregistreerde start- en wisseltijden door het EJS.
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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.

5.1

Inschrijving voor een BFB-wedstrijd

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

Een team kan zich inschrijven voor een wedstrijd als veteranenteam, de naam van het team dient
duidelijk aan te duiden dat het een team van oudere honden betreft.
Een veteranenteam kan geen officiële records vestigen. Een veteranenteam dient te bestaan uit
uitsluitend BFB geregistreerde honden van BFB toegetreden leden, waarbij de som van de leeftijden
van de jongste hondencombinatie minimaal 32 jaar bedraagt (in volle jaren). Een veteranenploeg mag
naar eigen goeddunken de spronghoogte van de kleinste hond met 10 cm verlagen, evenwel met de
minimumspronghoogte als ondergrens; bv. Spronghoogte van de kleinste hond is 27,5 cm, met deze
hond in de veteranenteam mag de spronghoogte 17,5 cm zijn.
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
supercupresultaat van een team geschrapt, beginnende met het team met de minst behaalde punten
en zo verder.

5.2

Aanmelden voor de race

Indien één of meerdere teamleden meer dan twee minuten (of meer dan de afgesproken limiettijd
tussen opeenvolgende races) te laat verschijnen aan de start (volgens planning) terwijl het andere
team klaar staat, mag de hoofdjury het klaarstaande team als winnaar aanduiden. Het staat de
hoofdscheidsrechter vrij deze regel al dan niet toe te passen, daar deze enkel dient om onnodige
vertragingen te voorkomen.
De hoofdscheidsrechter kan bij aanvang van de wedstrijd een limiettijd tussen opeenvolgende races
op een ring instellen. De limiettijd is normaal 2 minuten maar kan aangepast worden in samenspraak
met de organisatie. Na afloop van de race en op aanwijzing van de scheidsrechter start de opname
van de limiettijd. Na het verstrijken van de limiettijd start de race. De limiettijd kan enkel verlengd
worden als een begeleider als official (scheids- of lijnrechter) aan de slag is op een andere ring, of als
op een official moet gewacht worden. In voorkomend geval zorgen de teamgenoten dat de hond van
de bezette begeleider wordt aangebracht, voorbereid en klaargezet op de wachtende ring. De
teamgenoten van de bezette begeleider zorgen eveneens voor het opvangen en afvoeren van de
hond op de ring waar de begeleider aan de slag is, zodat de bezette begeleider meteen van ring kan
wisselen.
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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 flyballhindernis 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.
Enkel de honden die vermeld staan op het timesheet, wedstrijdformulier, mogen deelnemen aan de
opwarming.
Voor elke race kan een team een verzoek doen aan de scheidsrechter om een oefenstart te doen voor
de race. Dit is geen verplichting.
Er is maar 1 oefenstart voor elke race, dus als beide teams een verzoek doen, gebeurt de oefenstart
gelijk voor beide honden. Enkel als 1 (of beide) honden gestoord worden bij hun oefenloop, kan de
scheidsrechter een extra oefenstart aanbieden.
Er mag maar 1 hond per team deelnemen aan de oefenstart.
Als de oefenende honden de startlijn gepasseerd is, zal de scheidsrechter de oefenstart affluiten.
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 kan blijven racen in dat toernooi zo lang dit de andere teams waar ze tegen racen niet stoort.

5.4

Het verloop van een race

Tijdens de opwarming geeft het team de effectief deelnemende honden door aan de lijnrechter, welke
deze noteert.
De scheidsrechter beëindigd de opwarming met een fluitsignaal, waarna de teams zich klaar zetten
om de eerste heat te starten.

a.

Start van de heat

De scheidsrechter vraagt dat, in volgorde, balladers, lijnrechters en de teams klaar zijn om te starten,
waarna hij een signaal geeft aan de lijnrechter om het EJS te starten.
Als geen Elektronisch Jurering Systeem (EJS) wordt gebruikt, zal de hoofdscheidsrechter het
startsignaal geven door aftelling met een interval van 1 seconde zal deze cadans aanhouden
gedurende de hele wedstrijd.
De hond mag vanuit stilstaande of lopende positie starten.

b.

Verloop van de heat

Elke hond dient in volgorde over de vier hindernissen te springen, het flyball toestel te activeren en
dient terug te keren over alle vier hindernissen en over de finishlijn met de bal in z’n mond. Slechts
wanneer de eerste hond de start/finishlijn heeft bereikt met eender welk deel van zijn lichaam ( op de
grond of in de lucht) mag de tweede hond de start/finishlijn bereiken met een deel van zijn lichaam
(ideaal is een neus aan neus kruising op de start/finishlijn), en zo verder voor alle vier de honden en
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diegene die moeten herlopen.
Alle 4 de honden dienen het parcours te lopen, uitgezonderd indien de scheidsrechter de heat stillegt.
De lijnrechters geven een signaal wanneer een hond een overtreding (zie 5.5 en 5.6) begaat en moet
herlopen. Het is aan de begeleiders van de honden om dit signaal op te merken en zijn/haar hond te
laten herlopen. Honden die een race-overtreding begaan moeten herlopen na de vierde hond, in de
volgorde dat ze de fout begingen.
De boxrechters observeren de ballader, honden en ook het publiek voor mogelijke overtredingen (zie
5.4 en 5.5) en signaleren deze.
Indien nodig zal de hoofdscheidsrechter met een fluitsignaal de race eindigen, dit kan onder andere
bij:
•
•
•
•
•

c.

storing, bevuilen van de ring en bij ongepaste agressie van de hond of deelnemer en zal het
andere team als winnaar aanduiden.
onveilige situaties volgens 5.6.h., omgevallen en hinderende sprongen volgens 5.6.a, storingen
van buiten de wedstrijdring volgens 5.6.g, ….). Hierbij zal de heat herlopen worden.
Als beide teams foutloos hun heat hebben afgewerkt
Als beide teams geen aanstalten maken om te herlopen
Als één team foutloos hun heat heeft afgewerkt en het andere team geen aanstalte maakt om te
herlopen

Einde van de heat

De lijnrechters besluiten wie de winnaar is van een heat. Dit is het team waarvan alle 4 de honden,
met succes, het eerst hun heat beëindigd hebben, wint de heat, rekening houdend met de tijdregels
volgens 3.7. De heat eindigt wanneer de laatste hond van het team met gelijk welk lichaamsdeel (in
de lucht of op de grond) de start/finishlijn passeert. Een heat kan gewonnen worden dank zij het niet
nakomen van de verplichtingen van het concurrerende team zoals aangegeven in het reglement.
Indien de lijnrechters niet unaniem zijn om een winnaar aan te duiden zal de hoofdscheidsrechter na
raadpleging van de lijnrechters en boxrechters de beslissing nemen.
Bij een gelijke beëindiging of onbesliste heat moet er niet herlopen worden bij een round-robin
wedstrijd maar wel bij een enkele of dubbele afvalling.
Wanneer men gebruik maakt van een goedgekeurd elektronisch jurering systeem, nauwkeurig tot op
een 100ste van een seconde, dan is een heat gelijk wanneer de tijdwaarneming van beide teams
identiek is tot op 2 decimalen.
De lijnrechters noteren de gelopen tijden, winst en verlies op het courante scoreblad of elektronische
toepassing.

5.5

Overtredingen

a) Valse start: : wanneer gelijk welk lichaamsdeel van de hond (poot, snuit) in de lucht of op de grond
de straal breekt.
Bij een manuele start (fluitsignaal van de hoofdjury): wanneer gelijk welk deel van de hond, snuit,
poot, in de lucht of op de grond over de start/finishlijn komt VOOR dat het startsignaal is gegeven
b) Vroege wissels – deze worden aangeduid door de lijnrechter geholpen door het EJS en/of de
hoofdscheidsrechter. Wanneer zonder EJS wordt gelopen, zal de lijnrechter de wissel visueel
beoordelen en een fout aangeven.
c) Gemiste sprongen.
d) Een hond die de bal uit de cup neemt zonder eerst het flyballtoestel te activeren
e) Het niet dragen van de bal over elke sprong in volgorde en voorbij de start/finishlijn.
f) Niet opgespannen of afschieten van het flyballtoestel
g) Indien een geleider of een voorwerp van hun, over de start/finishlijn komt tijdens de heat. Met
uitzondering voor het terug rechtzetten van omgevallen sprongen of het ophalen van verloren
ballen.
Opmerking: Het is teamleden niet toegelaten om tussen de sensoren van het EJS over de
start/finishlijn te komen. Indien dit toch gebeurt, moet, de hond op de racebaan, herlopen.
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5.6

Uitzonderlijke omstandigheden

a.

Omgevallen/gebroken hindernissen
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Wanneer een hond tijdens zijn heat een hindernis omver springt, wordt dit niet als fout beschouwd
indien de hond de hindernis neemt alsof die nog rechtop stond. Een team assistent of een begeleider
mag die hindernis terug recht zetten zonder daarbij de hond te helpen of te storen.
Als volgens de scheidsrechter een omgevallen/gebroken hindernis verhindert dat honden foutloos of
veilig hun parcours kunnen lopen, zal hij de heat afblazen en na herstel van de hindernis de heat laten
herlopen.

b.

Haperingen aan het flyballtoestel

De ballader zal de boxrechter verwittigen indien het toestel niet functioneert door voor het apparaat te
gaan staan. De heat zal gestopt worden. De hoofdscheidsrechter zal het apparaat nakijken. Indien
volgens de hoofdscheidsrechter het apparaat niet goed werkte, zal de heat terug gestart worden.
Indien de hoofdscheidsrechter geen aanduiding voor het slecht functioneren van het apparaat kan
vinden, wordt de heat verloren. Indien er geen ander apparaat beschikbaar is of indien het apparaat
niet in korte tijd kan gemaakt worden, zal de heat en de volgende heats als verloren beschouwd
worden.
Indien het apparaat (of reserveapparaat) voor de tweede keer in dezelfde race niet meer functioneert,
wordt die heat en de andere nog te lopen heats als verloren beschouwd.

c.

Bal in flyballtoestel

Wanneer de bal terug in het toestel valt bij het opvangen van de bal door de hond, dan mag de
ballader het apparaat terug in werking stellen zonder dat de hond hiervoor moet herlopen. In dit enige
geval mag de ballader de hond aanwijzingen geven aan de hond om het apparaat terug in werking te
stellen.

d.

Bevuilen

Wanneer een hond zijn behoefte doet op het flyballterrein, tijdens de race, verliest het team die heat.
De race start bij het betreden van het terrein tot dat de race afgefloten wordt. Het moment van
vaststelling door één van de juryleden, bepaalt welke heat verloren wordt.

e.

Bal buiten het flyballterrein

Het inrichtend team zal het flyballterrein afbakenen. Indien een bal buiten dit terrein terechtkomt en de
hond haalt de bal zonder tussenkomst van andere, zal die hond niet moeten herlopen.
Wanneer de hond bij het ophalen van de bal wordt geholpen door een toeschouwer, een begeleider,
de ballader of iemand anders, zal die hond wel moeten herlopen.

f.

Houding van de ballader

De ballader staat recht achter het flyballtoestel en mag de honden alleen verbaal aanmoedigen zolang
hij het andere team hierbij niet stoort; behalve voor het oprapen van een verloren bal, tijdens
opwarmen of tussen de heats om een nieuwe voorraad ballen op te halen. De ballader blijft in die
positie totdat de hoofdscheidsrechter het resultaat van de heat heeft aangegeven. Wanneer de jury
vindt dat de ballader zich niet aan deze regels heeft gehouden, krijgt de hond die op dat moment in de
baan was een fout. Indien in opinie van de jury een ballader een hond helpt, behalve wanneer
toegelaten, moet die hond herlopen.

g.

Storingen

Wanneer een hond of één van de hierbij horende teamleden het andere team stoort tijdens de race,
zal het storende team de heat verliezen. Ook alle storingen die gebeuren binnen een flyballring en op
de plaats waar de reservehonden wachten. We spreken van een storing indien team A een hond van
team B hindert in het afmaken van zijn heat. Wanneer een hond een verloren bal ophaalt in het gebied
van het andere team, is dit niet noodzakelijk een storing.
Als een factor van buiten de Flyballring zonder connectie met de huidige heat of één van de teams, een externe storing- de uitkomst van de race beïnvloed, zal de heat worden herlopen.
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De teamleden zullen het andere team niet afleiden met stuitende ballen, of door het plaatsen van een
flyballtoestel op het einde van de baan. Het gooien van gelijk welk voorwerp (bv.: ballen speelgoed,
frisbee)is verboden indien dit storend is voor het andere team. De teamleden zorgen ervoor dat alle
ballen worden opgeraapt. De scheidsrechter zal de eerste keer een verwittiging maken, bij de tweede
en volgende overtreding tijdens de wedstrijd zal het afleidende team de heat verliezen.
Opmerking: op de honden fluiten kan als afleiding beschouwd worden. Het gebruik van voedsel in de
ring is niet toegelaten.

h.

Veiligheid

Als in de opinie van de hoofdscheidsrechter, zich een gevaarlijke situatie voordoet tijdens een heat,
zal de heat gestopt en herlopen worden.
Ingeval het terrein moeilijk bespeelbaar is of wordt tijdens de wedstrijd, zullen de scheidsrechters
overleggen en beslissen of de wedstrijd wordt verdergezet of afgelast. Bij staking van stemmen is de
stem van de hoofdscheidsrechter beslissend.

i.

Minimale spronghoogte

Als een team niet op hun minimaal toegelaten spronghoogte deelneemt, zal dat team elke heat
gewonnen op de niet juiste hoogte, verliezen en geen tijd realiseren (in speed trials of round robin) en
het team kan uitgesloten worden (bij te ver gevorderde afvalling).
Indien een team bewust (eventueel na melding door de jury) op een verkeerde spronghoogte loopt,
verklaart het zich buiten competitie.

j.

Neutraliteit jury

Indien de bal rond of tegen de jury botst, wordt dit beschouwd als zijnde in het spel.

5.7

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.

a.

uitbreektijd

Als de tijd van een heat gelopen door een team, kleiner is dan hun eigen uitbreektijd of de divisieuitbreektijd, verliest het de heat. Op de timesheets wordt de tijd genoteerd en Break Out (BO), UIT, of
gelijkaardig, 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

b.

netto-uitbreektijd

Als de gelopen netto-tijd van een team onder de netto-uitbreektijd van de divisie ligt, zal dit door de
lijnrechter 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
aangeduid.
Deze regel geldt enkel als er gelopen wordt met een goedgekeurd EJS dat de netto tijden afbeeldt.

5.8

Protest

Elk protest moet schriftelijk of via elektronische communicatie (info@flyball.be) overgemaakt worden
aan het Belgisch Flyball secretariaat. Het secretariaat zal advies geven of indien nodig actie
ondernemen. Een individu of een groep kan ter verantwoording worden geroepen door het BFBsecretariaat.
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Elk protest in verband met de spronghoogte moet binnen de 30 minuten na de betreffende heat
geverbaliseerd worden.

5.9

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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6.

De wedstrijdinfrastructuur

6.1

Het flyballterrein
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De minimum afmetingen voor een flyballterrein met twee flyballbanen: 45 m lang en 10 m breed.
Indien de wedstrijd wordt georganiseerd op een harde ondergrond of op tapijt (indoorwedstrijd) waarbij
brandwonden aan de poten mogelijk zijn, moet elke flyballbaan voorzien worden van een aangepaste
bekleding (vb. rubberen matten), over de hele lengte van de baan en vanaf de 1ste hindernis en de
uitloopzone en vanaf de laatste sprong tot aan de achterwand, een extra 1,5 m rubberen matten aan
beide zijde van de baan.
De lengte van een flyballbaan bevat ook een uitloopzone van minimaal 25 meter, gemeten vanaf de
start/finishlijn. Mocht de uitloopzone van 25 meter niet mogelijk zijn, kan de organisatie een officiële en
gemotiveerde uitzondering aanvragen bij het BFB secretariaat. Het BFB secretariaat zal de aanvraag
evalueren en haar gemotiveerde beslissing overmaken aan de organisator.
De plaats tussen het flyballtoestel (gemeten aan de voorste zijde) tot aan de achterwand is niet minder
dan 2,15 m (7 voet).
De achterzijde van de uitloopzone dient afgesloten te worden, met de daartoe voorziene netten indien
mogelijk, maar in ieder geval steeds voldoende afgeschermd om ongevallen met honden en
toeschouwers maximaal te voorkomen. De hoofdscheidsrechter zal voor aanvang van de wedstrijd het
terrein ook op veiligheid inspecteren.
Er is een afstand van 1,83 m (6 voet) van de start/finishlijn tot aan de eerste hindernis; 3,05 m (10
voet) tussen elke hindernis (vier hindernissen in totaal) en 4,57 m (15 voet) van de laatste hindernis tot
aan de voorzijde van het flyballtoestel.
De afstand tussen de twee flyballbanen is minimum 4 m en maximum 6 m (= 20 voet)
Het inrichtend team/persoon, voorziet een geschikte niet glijdende ondergrond voor de flyballbanen en
aan het flyballtoestel en aan de start.

6.2

De achterwand

Het uitnodigend team/persoon of de BFB voorziet een ondoorzichtige achterwand (min. 60 cm) die
geplaatst wordt achter het flyballtoestel om te verhinderen dat gemiste ballen te ver wegrollen. Ze
moeten zo opgesteld staan dat het zicht van de boxrechters en de toeschouwers niet gehinderd wordt.
Een zelfde wand zal geplaatst worden tussen de twee apparaten om storingen te minimaliseren. Ze
worden geplaatst op dezelfde lijn met de positie van het flyballtoestel (4.75 m vanaf de laatste
hindernis.)
Emmers met ballen, hamers, bezems, e.d. moeten achter de achterwand worden geplaatst.

6.3

De hindernissen

Het organiserend team of de BFB zorgt in elke ring voor 2 sets van 4 identieke flyballhindernissen.
Andere teams kunnen eventueel helpen met het uitlenen van hun uitrusting.
De hindernissen zijn wit, een kleur en/of logo is toegestaan aan de buitenzijden van de staanders. De
tussenschotten zijn wit en volledig aaneensluitend, een logo of letters mogen aangebracht worden
zolang er nog rondom een 5 cm witte boord overblijft.
De hindernissen hebben een binnenbreedte van 60 cm en de staanders zijn niet hoger dan 90 cm. en
niet lager dan 60 cm. De basislat tussen de staanders is max. 12,5cm hoog vanaf de grond gemeten.
De hindernissen moeten regelbaar zijn met 2,5 cm en hebben een minimumhoogte van 15 cm en een
maximumhoogte van 32,5 cm, vanaf de grond gemeten.
Mogelijke hoogten: 15 - 17,5 - 20 - 22,5 - 25 - 27,5 - 30 - 32,5 cm.
De tussenschotten bestaan uit flexibel materiaal zoals hardschuim en zijn niet dikker dan 12 mm.
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De flyballtoestel

Elke club/elk team gebruikt zijn eigen flyballtoestel.
Alle toestellen zijn uitgerust met een mechanisch (niet elektrisch) lanceermechanisme.
De toestellen mogen geschilderd zijn zoals de teams dat wensen.
Als het toestel in werking wordt gesteld moet de bal een ongehinderde weg kunnen afleggen van niet
minder dan 60 cm gemeten van het punt waarop hij gelanceerd is in de richting van de start/finishlijn.
De toestellen zijn niet groter dan 61 cm breed, 46 cm hoog en 76 cm diep. In deze afmetingen is het
wegwerpmechanisme inbegrepen, maar niet een mogelijk platform dat de ballader nodig heeft om het
toestel op zijn plaats te houden. Verankering systemen / materialen mogen de hoogte van het
flyballtoestel niet meer dan 1,27cm verhogen.
Het comfort en de veiligheid van de hond moeten als uitgangspunt staan bij het construeren van een
toestel, scherpe randen moeten vermeden worden en doelmatige bekleding (rubber, mousse) en
bescherming moet gebruikt worden.
Indien mogelijk zal voor de wedstrijd op elke baan een frame geplaatst worden waarop de
flyballtoestellen snel kunnen worden geplaatst. Elk team is verantwoordelijk voor de juiste afstelling
van het flyballtoestel op het frame zodat de reglementaire baanlengte wordt gerespecteerd.

6.5

het Elektronisch Jurerings Systeem (EJS)

Tijdens de wedstrijd wordt een door de BFB-goedgekeurd EJS gebruikt.
De inkomende sensoren worden op de start/finish-lijn opgesteld met een tussenafstand van 1,2m.
Het scherm en de bedieningsknoppen worden zo geplaatst dat de lijnrechter een goed zicht heeft op
de baan, vanaf de boxrechter tot de startplaats van de honden.
De lichten worden centraal tussen de banen geplaatst ter hoogte van de startlijn.
De tijddisplays worden geplaatst in het midden tussen de twee banen maar achter de achterwanden.

6.6

De ballen

Elk team zal voor een voorraad niet doorprikte goedgekeurde ballen (gelijk welke kleur) zorgen.
Afhankelijk van de grootte en het comfort van de hond mogen racketballen of andere goedgekeurde
ballen worden gebruikt. Goedgekeurde ballen moeten functioneren zoals tennisballen, dwz ze moeten
stuiteren en rollen.

6.7

Controle wedstrijdterrein

Voor de aanvang van de wedstrijd controleert de hoofdscheidsrechter (de spelleider) de ring: Het moet
tegemoetkomen aan de vereisten van het reglement.
De start/finishlijn moet duidelijk aangebracht zijn.
Plaats van de hindernissen, hindernishoogte, achterwand, afbakening, plaats voor het flyballtoestel
worden nagemeten om zeker te zijn dat ze voldoen aan de reglementen (Een afwijking van 0,5 cm op
de hindernishoogte is miniem en te aanvaarden.)
De flyballtoestellen worden door de jury geïnspecteerd en geweigerd indien deze niet voldoen aan de
vereisten.
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7.

De Super Cup

7.1

Voorwaarden
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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.
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 (4.1.).
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.

7.2

De Ranglijst

De ranglijst die wordt opgemaakt voor een Supercupwedstrijd houdt alleen rekening met de resultaten
van de Supercupwedstrijden, de resultaten van de andere BFB wedstrijden (niet-Supercup) worden
genegeerd. Gelopen breakout tijden worden ook in rekening gebracht.
Er is een onderscheid tussen een Belgisch Record, een BFB Record en een Supercup Record.
Het Supercuprecord is de snelst gelopen tijd op een Supercup wedstrijd.
Een Belgisch record of een B.F.B record kan ook gelopen worden op een “niet Supercup wedstrijd”.

7.3

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 breakout tijden worden in de 6 beste tijden ook in rekening gebracht.
Er wordt een rangschikking gemaakt volgens het berekend 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 X per wedstrijd toegekend
De plaatsingstijd van de ranglijst verbeteren: indien 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.
Indien 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.

7.4

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

Trofeeën

Het BFB-secretariaat zorgt voor de trofeeën van de Super Cup.
Elke deelnemer van het winnende team wordt bedacht met een speciaal erkeningsteken, 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, dewelke hij zal overhandigen aan de winnaar
van het volgende flyballjaar. Op deze trofee wordt elk jaar de nieuwe winnaar aangebracht,
gegraveerd.
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De BFB superprestige

De BFB superprestige wordt georganiseerd door BFB en jaarlijks uitgereikt. Deze prijs kan
gesponsord worden en daardoor een naam krijgen die de sponsor vermeldt.

8.1

Voorwaarden

De wedstrijd is een open reguliere wedstrijd, dus alle bij de BFB geregistreerde teams kunnen
deelnemen en worden uitgenodigd.
Alle data van de wedstrijden, die worden georganiseerd en meetellen voor de BFB superprestige,
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.
Alle resultaten worden doorgegeven aan het BFB-secretariaat, samen met de originele
wedstrijdformulieren.

8.2

De Punten

Alle teams die meedoen aan de wedstrijd komen in aanmerking voor punten.
De punten voor de BFB superprestige worden berekend op basis van de behaalde plaats in een
divisie bij de dubbele afvalling vermenigvuldigd met het aantal teams in de desbetreffende divisie.
Puntenverdeling:
•
•
•

1e plaats: 5 punten x aantal teams in de divisie
2e plaats: 3 punten x aantal teams in de divisie
3e plaats: 1 punt x aantal teams in de divisie

De winnaar is het team dat op het einde van het jaar in totaal de meeste punten heeft verzameld bij
wedstrijden die in aanmerking komen voor de BFB superprestige.
Bij gelijke puntenstand zal het meest aantal “eerste plaatsen” doorslaggevend zijn. Indien nog geen
uitsluiting tellen we verder met aantal “2de plaatsen” en indien nodig met aantal “3de plaatsen”. Als de
puntentelling geen winnaar oplevert zal het laatste toernooi van het seizoen waar minstens één van
de gelijke teams aan deelneemt als scherprechter fungeren.

8.3

Trofeeën

De BFB superprestige is een trofee die wordt jaarlijks wordt uitgereikt door de BFB en de eventuele
sponsor.
Noch de residentie van het team, noch de ras-samenstelling van het team zal een invloed hebben op
de toekenning van de prijs.
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Belgisch Kampioenschap

9.1

Doel
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Afsluiting van de supercupcompetitie.
Motivatie van de diverse teams om zich meer in te zetten voor de Supercup competitie.
Extra uitstraling van het Flyball gebeuren.

9.2

Plaats en tijdstip

Na het laatste Supercup toernooi van het lopende seizoen en voor het daaropvolgende. Bij voorkeur
op het einde van het lopende seizoen.
Dit eendaags tornooi kan gezien het tijdstip indoor worden gehouden.

9.3

Voorwaarden

De 16 hoogst geplaatste Belgische teams bij het afsluiten van de Supercup competitie worden door de
BFB uitgenodigd voor dit tornooi.
Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als bij reguliere wedstrijden.
Om het totaal van 16 teams te verzekeren, zal elk team dat om bepaalde reden niet wenst deel te
nemen, vervangen worden door de volgende op de eindrangschikking van de afgesloten Supercup
competitie.

9.4

Wedstrijdconcept

a) Het Belgisch Kampioenschap is een gelimiteerd tornooi en telt dus niet voor de Supercup.
b) De teams worden ingedeeld in vier divisies met Round Robin op punten als voorronde.
De verdeling in voorronde-divisies gebeurt door middel van een trekking bij aanvang van de wedstrijd.
Elke divisie bestaat uit 1 team vanuit volgende groepen en geklasseerd overeenkomstig de groep:
•
•
•
•

Groep 1: de eerste 4 deelnemende teams overeenkomstig de supercup-uitslag;
Groep 2: de volgende 4 deelnemende teams overeenkomstig de supercup-uitslag;
Groep 3: de daaropvolgende 4 deelnemende teams overeenkomstig de supercup-uitslag;
Groep 4: de laatste 4 deelnemende teams overeenkomstig de supercup-uitslag.

Bij de trekking wordt getracht dat er geen 2 of meerdere teams van eenzelfde club in dezelfde divisie
terecht komen.
Bij een gelijk aantal punten voor 2 of meerdere teams in 1 divisie wordt de volgorde bepaald door de
snelste tijd, indien de snelste tijd van de teams gelijk is, wordt de volgorde bepaald door de 2 de snelste
tijd, enz.
Vervolgens wordt er een dubbele afvalling gelopen in 2 divisies van 8 teams, in divisie 2 worden de
plaatsen 9 tot 16 bepaald en in divisie 1 worden de plaatsen 2 tot 8 en de nieuwe Belgisch kampioen
Flyball bepaald.
De classificatie bij aanvang van de dubbele afvalling gebeurt als volgt:
•

•
•
•

De winnende teams uit elke voorronde-divisie krijgen plaatsen 1 tot 4 toegewezen in divisie 1
gerangschikt volgens hun snelste tijd in de voorheat. Bij een gelijke snelste tijd geldt de 2de
snelste tijd, enz.;
De tweedes uit elke voorronde-divisie krijgen plaatsen 5 tot 8 toegewezen in divisie 1 gerangschikt
volgens hun snelste tijd in de voorheat. Bij een gelijke snelste tijd geldt de 2de snelste tijd, enz.;
De derdes uit elke voorronde-divisie krijgen plaatsen 1 tot 4 toegewezen in divisie 2 gerangschikt
volgens hun snelste tijd in de voorheat. Bij een gelijke snelste tijd geldt de 2de snelste tijd, enz.;
De laatsten uit elke voorronde-divisie krijgen plaatsen 5 tot 8 toegewezen in divisie 2
gerangschikt volgens hun snelste tijd in de voorheat. Bij een gelijke snelste tijd geldt de 2de
snelste tijd, enz.
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Tijdens het Belgisch kampioenschap geldt in geen enkele divisie een uitbreektijd.
c) De wedstrijdorganisatie wordt volledig door de BFB gedragen.

9.5

Trofeeën

Het winnende team ontvangt een beker met inscriptie. De teamleden ontvangen een aandenken.
Aandenkens voor de andere deelnemende teams met symbolische waarde.
Er zal naar gestreefd worden om dit Belgisch Kampioenschap de nodige uitstraling te geven, en dit
door middel van opbouw locatie, uitnodiging pers, promotie, randanimatie,…
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