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A UK Flyball League céljai és magatartási kódexe

A UK Flyball League (a továbbiakban UKFL©) 2017-ben alakult, azzal a szándékkal, hogy a
flyballt népszerűsítse és támogassa Nagy-Britanniában, valamint Európa szerte. A UKFL©
szándéka, hogy ösztönözze az együttműködést és sportszerűséget a sporton belül az
Igazgatóság (Board) és a Bizottság (Committee) rendelkezéseivel, a rendezvényeivel és egyéb
tevékenységeivel egyaránt. A UKFL© garantálja minden versenyzőnek az egyenlő és
tisztességes bánásmódot, ugyanakkor célja egy minden tekintetben sokszínű flyball szövetség
létrehozása. A UKFL© célja, hogy példát állítson egy olyan szövetség vezetésével, amiben a
biztonság, méltányosság és a versenyszellem biztosított mind a kutyák, mind a felvezetők
számára. A UKFL© egy nonprofit szervezet.

1. Fejezet - Magatartási Kódex
A UKFL© Magatartási Kódexe minden UKFL© rendezvény résztvevőjére és minden UKFL©-lel
kapcsolatos kommunikációra és megjelenésre (beleértve a közösségi média használatát lsd. C
Melléklet) érvényes.
1.1. Szándéknyilatkozat A Magatartási Kódex a UKFL© és tagjai védelmét szolgálja a megalapozatlan vádaskodásoktól,
amelyek olykor előfordulnak kutyás teljesítmény sportokban. A Magatartási Kódex lényege nem
a büntetés, hanem arra szolgál, hogy támogassa az érintett feleket a kérdéses ügyekben. A
UKFL© célja, hogy olyan környezetet biztosítson, ami mentes a hátrányos megkülönböztetéstől
és zaklatástól, ugyanakkor befogadó minden résztvevővel szemben.
1.2. A tagokkal szemben felállított elvárásokÖsszhangban más sportokkal és sportszervezetekkel, a UKFL© is elvárja az összes tagjától,
hogy együttműködő és sportszerű legyen minden, a sportot érintő tevékenységében, mint például
a felkészülések, bemutatók és versenyek. A tagoktól elvárt, hogy mindig tisztelettudóak és
illedelmesek legyenek minden UKFL© esemény résztvevőjével. Ez magába foglalja a bírókat, a
tagokat, az esemény egyéb segítőit és a közönség tagjait.
A következők az elvárások közé tartoznak, de nem csak ezekre korlátozódnak:

A. Állatgondozás - A Tagoknak a UKFL© eseményein kötelességük betartani a hatályos
állatjóléti törvényeket. Ez vonatkozik minden, az eseményen résztvevő regisztrált és nem
regisztrált kutyára egyaránt. A kutyatulajdonosoknak kötelességük gondoskodni a saját
állataikról, ügyelni minden állat jólétére és biztosítani, hogy ne érhessen senkit
szükségtelen sérelem. Fizikai bántalmazás, mint például rúgás, ütés vagy túlzottan kemény
bánásmód, UKFL© eseményen és a mindennapi életben sem megengedett a kutyákkal
szemben.
B. Tagok magatartása – A UKFL© tagjaitól elvárt, hogy mindenkor felelősen járjanak el,
legyenek mindenkivel együttműködőek, illedelmesek és barátságosak a UKFL©
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eseményein. A tagok kötelesek tiszteletet mutatni mindenkivel szemben, akik részt vesznek
bármilyen UKFL© rendezvényen. A tagoktól minden esetben elvárt a sportszerűség
egymás között és a UKFL©-t érintő kommunikációban is. A tagoknak nem megengedett
semmilyen rágalmazó vagy gyalázkodó megjegyzés másokkal szemben, továbbá a
káromkodás és az agresszió semmilyen formája sem. Ez a fajta viselkedés nem
elfogadható és az eseményről való eltávolítást és további fegyelmi eljárást vonhat maga
után.

C. Dohányzás, alkohol, kábítószer – A futamok közben a dohányzás (bármilyen
dohánytermék vagy elektromos cigaretta) és alkohol fogyasztása nem megengedett a
versenypálya 20 lábas (6 m) körzetében. A UKFL© tisztségviselői távozásra szólíthatják fel
azokat, akik illegális kábítószer hatása alatt állnak, vagy bódult állapotban vannak. Ezek a
személyek kizárhatóak az eseményről, illetve az eset további fegyelmi intézkedéseket
vonhat maga után.
D. Gyermekek (A melléklet) – Minden tagnak, aki UKFL© rendezvényre 16 év alatti
gyermekkel érkezik, köteles garantálnia a gyermek folyamatos felügyeletét. Minden
esetben tudnia kell, hogy a gyermek hol tartózkodik és biztonságban van-e a versenypálya
közelében.
E. Kutyák – Az agresszív kutyákat fokozott figyelemmel kell kezelni és irányítani, hogy ne
veszélyeztethessenek más tagokat vagy kutyákat. Amelyik kutya indokolatlanul támad és
ezzel fizikai sérülést okoz vagy bármilyen módon veszélyt jelent más kutyákra vagy tagokra,
azonnal kizárásra kerül az eseményről, és amennyiben ez indokolt, az ügyben vizsgálat
indulhat. A UKFL© a teljes vizsgálatot követően jogosult lépéseket tenni, hogy a jövőbeli
hasonló eseteket megakadályozza. Az itt leírt esetek a UKFL© Káresemény Bejelentő
Nyomtatványon kerülnek rögzítésre.
F. Bírók (B melléklet) – A bíróktól elvárt, hogy igazságosan, következetesen és pártatlanul
döntsenek. Udvariasnak, előzékenynek és mindig elérhetőnek kell lenniük, mint a verseny
hivatalos képviselői. A bíróknak a szabályzat szerint kell eljárniuk és indokolt esetben egy
3. szintű bíró közbenjárásával. A bírók nem mutathatnak ellenszenvet senkivel szemben
sem, továbbá az eljárásnak minden résztvevő felé igazságosnak és következetesnek kell
lennie.
G. Közösségi Média (C melléklet) – Felhívjuk a tagok figyelmét arra, hogy a különböző
közösségi média felületeken való megjelenésük hatással van a UKFL©-re. Minden olyan
megnyilvánulás, ami láthatóan megkérdőjelezi a UKFL©-t vagy negatív fényben tünteti fel
azt, fegyelmi eljáráshoz vezethet. Az online megjelenések irányelvei a C mellékletben
találhatóak.
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2. Fejezet – UKFL© felelősségi körök
(Szervezeti felépítés: D melléklet)
2.0

Az igazgatóság és a bizottság – Az igazgatóságba és a bizottságba csak olyan tagok
kerülhetnek be, akik minden kötelezettségüket rendezték a UKFL© felé.

2.1

Igazgatóság – Az igazgatóság a UKFL© alapító testülete, célja, hogy felügyelje és felelősséget
vállaljon a szövetségért, a szabályzatáért, a tevékenységeiért és a tisztségviselőiért. Az
igazgatóság nem vesz részt a UKFL© mindennapi vezetésében, ugyanakkor támogató
feladatokat lát el és folyamatosan elérhető a bizottság számára. Az igazgatóság rendezi meg az
Éves Konferenciát és nyilvántartja a változásokat a bizottságban. Az igazgatóság tagjai állandóak
mindaddig, amíg valamelyikük nem kér felmentést a pozíciója alól.

2.2

Bizottság – A bizottság 5 tagból áll. A bizottság tagjai nem lehetnek ugyanazon csapat tagjai,
valamint nem lehetnek egymás családtagjai. A bizottság tagjainak valamilyen formában részt kell
vállalniuk a UKFL© tevékenységeiből. Amennyiben valamilyen okból egy 5 tagú bizottság
felállítása nem lehetséges, az üres pozíciókat az igazgatóság tagjaival kell pótolni, mindaddig
amíg szabályszerűen fel nem tölthetőek a kimaradt helyek. Az igazgatóság feladata megfelelő
jelöltet keresni az így ideiglenesen feltöltött pozíciókba. Az így választott tagok mandátuma
folytatása lesz a távozó tag mandátumának, így annak csak a fennmaradó idejét töltheti ki. A
bizottság tagjainak mandátuma 2 évre szól, ami után újraválaszthatóak. A folyamatosság
érdekében a bizottság évente 2 új tagot választ és 3 tag újraválasztható. A bizottság tagjai
egymást követően kétszer választhatóak újra, összesen 4 éves ciklusra, az ezután leköszönő
tagok választhatósága 2 évig szünetel. Bármely UKFL© tag, aki jelöltetni szeretné magát a
bizottságba, választható, amennyiben kitölti az online UKFL© Hivatalos Jelentkezési Ívet,
legkevesebb 90 nappal az Éves Konferencia előtt. A tagok az Éves Konferencia előkészítő
szakaszában szavazhatnak a jelöltekre. A szavazás 30 nappal az Éves Konferencia előtt
kezdődik, és 7 nappal előtte ér véget. A szavazás eredményéről a bizottság az Éves Konferencián
számol be.
A bizottság tagjainak feladatai magában foglalják, de nem korlátozódnak a következőkre:
1. A szövetség szabályainak és rendelkezéseinek hatékony és időbeni betartatása.
2. A szabályzat alkalmazása és a szabályzat lehetséges változtatásainak folyamatos
felülvizsgálata az igazgatósággal együttműködésben.
3. Nyílt és átlátható kommunikáció és a változások ismertetése a tagok felé rendszeres
időközönként egész évben.
4. Jelen bizottsági munkaköri leírás és szerződés betartása.
5. A bizottság minden döntését egyhangúlag kell meghozni. Amennyiben ez nem valósulna
meg, a tagoknak kompromisszumra kell jutni, amely minden tag számára elfogadható.
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Bizottsági tagok által betölthető pozíciók:
2.3

Elnök – Az elnök a vezető pozíció a bizottságon belül. Az elnök biztosítja a bizottság hatékony
működését, valamint azt, hogy minden ügy napirendre és megfelelő kezelésre kerüljön. Az elnök
feladata továbbá, hogy a bizottság döntései helyesen, időben és a szabályok betartásával
legyenek végrehajtva. A tapintat és pártatlanság kiemelkedően fontos ebben a pozícióban.

2.4

Titkár – A titkár adminisztratív tevékenységet végez a bizottságon belül. A titkár tartja a
kapcsolatot a UKFL© tagjaival, feladata a bejelentések és beszámolók készítése egyedül, vagy
a PR és Közösségi Média Tisztviselőkkel közösen, valamint a hivatalos levelezés. A titkár
kötelessége megőrizni a hivatalos és jogi dokumentumokat a UKFL© számára. A titkár feladata
biztosítani, hogy a megbeszélésekről jegyzőkönyv készüljön, a hivatalos dokumentumok
elérhetőek legyenek, valamint adott esetben ismertetni a precedenseket.

Egyéb UKFL© pozíciók
2.5

Kiskorú tagokért felelős kapcsolattartó – A kiskorú tagokért felelős kapcsolattartónak a
feladata a kiskorú tagok és szüleik támogatása, a gyermek 16 éves koráig. Kapcsolattartóként
működik a bizottság és a gyermekek között, hogy biztosíthassák a kiskorú tagok képviseletét és
védelmét a gyermekvédelmi törvény szerint.
Mindhárom pozíciót betöltő, valamint a 2 pozíció nélküli bizottsági tag a szerződése és a benne
foglalt munkaköri leírásának köteles engedelmeskedni. A bizottságon belüli pozíciókat a bizottság
tagjai
az
igazgatósággal
együtt
osztják
ki
az
Éves
Konferencián.

2.6

Kincstárnok – A kincstárnok felelős a UKFL© bankszámlájának fenntartásáért. A kincstárnok
felelős a pénzügyek kezeléséért és az igazgatósággal, valamint a bizottsággal közösen felügyelik
a UKFL© pénzügyeit. Az igazgatósággal és a bizottsággal közösen készített jelentésben és
pénzügyi előrejelzésben a tagok számára be kell számolni a UKFL© pénzügyeiről, ezzel
biztosítva az átlátható működést.

2.7

Adminisztrációs munkatárs– Az adminisztrációs munkatárs feladata a UKFL© vezetőség tagjai
között az általános kapcsolattartás. Feladata továbbá, hogy ahol szükséges koordinálja az egyes
vezetőségi tagok munkamegosztását. Rövid távon helyettesíthet vezetőségi tagokat (kivéve
bizottsági és elnökségi tagokat) betegség vagy szabadság esetén, a folyamatos ügymenet
biztosítása érdekében.

2.8

Technológiai munkatárs – A technológiai munkatárs felel a UKFL© domainjének, honlapjának
és egyéb működéshez szükséges alkalmazásainak a karbantartásáért és működtetéséért.
Törekednie kell arra, hogy bármikor elérhető legyen az igazgatóság és a bizottság tagjai számára,
hogy ezek a rendszerek mindenkor hozzáférhetőek legyenek. Feladata továbbá a bizottsággal
együtt dolgozni olyan technológiai fejlesztéseken, amik hatékonyabbá teszik a kommunikációt és
az együttműködést a UKFL© és tagjai között.

2.9

Területi vezető mentor – A területi vezető mentor a kapcsolattartó a területi mentorok és a
UKFL© bizottsága között. Ehhez a pozícióhoz nélkülözhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a
9
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bizottsággal, annak érdekében, hogy a legfrissebb információk jussanak el a tagokhoz. A területi
vezető mentornak ezen felül a területi mentorokkal is rendszeres kapcsolatban kell lennie.
2.10 Területi mentorok (Térkép a területekről: E melléklet) – A területi mentorok az első
kapcsolatfelvételi pont az új tagoknak, új csapatoknak és azoknak a már tagsággal rendelkező
csapatoknak, akiknek valamilyen problémájuk gyors választ igényel. Ők szolgálnak kapocsként
a tagok és a bizottság között. A területi mentoroktól elvárt a proaktivitás, valamint a rendszeres
kapcsolattartás a területükön lévő csapatokkal, hogy megfelelően tudják őket támogatni, segíteni,
oktatni és tájékoztatni őket a UKFL©-en belüli fejlesztésekről.
2.11 PR és közösségi média munkatárs - A PR és közösségi média munkatárs a felelős a UKFL©
proaktív reklámozásáért, az online megjelenéseiért az elérhető közösségi média felületeken és
kapcsolattartóként szolgál az egyéb média, valamint a lehetséges szponzorok felé. A titkársággal
és a vezetőséggel szorosan együttműködik a különféle bejelentéseken/PR/közösségi média
megjelenéseken, valamint egyéb UKFL© anyagok terjesztésében.
2.12 Elektronikus időmérő rendszer (ang.: Electronic Timing System (ETS)) kezelő – Az ETS
kezelő feladata az ETS karbantartása, beállítása és annak megszervezése, hogy a rendszer
minden UKFL© eseményen elérhető legyen. Ő a kapcsolattartó az események szervezőivel,
hogy biztosítva legyen az események megfelelő felszerelése. Az ETS kezelő feladata továbbá
egy hálózatot fenntartani ETS tulajdonosokból, ahonnan az eseményeket el tudja látni ETS-sel.
2.13 Állatorvosi konzultációs csoport – Az állatorvosi konzultációs csoport egy-egy képzett
állatorvosi sebészből, állatorvosi ápolóból és fizioterapeutából áll. Ők látják el egészségügyi
jellegű tanácsokkal a bizottságot, amikor szakértői véleményre van szükség. A csoport szakértői
tanácsokkal szolgálnak a versenykutyák egészségügyi követelményeiről, sérüléseiről és más
flyballal kapcsolatos problémáiról. Elvárható a csoport tagjaitól, hogy a UKFL© eseményein részt
vegyenek.
2.14 Akadálymentesítési munkatárs – Az akadálymentesítésért felelős munkatárs elsődleges
feladata biztosítani azt, hogy a UKFL© elérhető és befogadó legyen minden tagja számára.
Feladata, hogy konzultáljon a szövetség tagjaival és a bizottsággal közösen ellenőrizze és
betartassa az akadálymentesítési szabályokat.
2.15 Sajtófelelős – A sajtófelelős állítja össze a UKFL© híreit. Ő készíti az újságokat, magazinokat,
üdvözlőcsomagokat és blogbejegyzéseket minden UKFL© eseményről. Munkáját a bizottsággal
és a vezetőség többi tagjával közösen egyeztetve végzi.
2.16 Bírói szaktanácsadó – A bírói szaktanácsadó az igazgatósággal közösen dolgozva biztosítja az
egységességet a bírók között. Elérhetőnek kell lennie a bírók számára, és támogatnia kell őket
mindenben, felelős továbbá a bírói naplókért, valamint felügyeli a bíráskodás folyamatát.
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3. Fejezet – Fegyelmi eljárások
3.1

Hivatalos panasz benyújtása
A UKFL© célja, hogy olyan környezetet biztosítson a tagjainak, amit mindenki sajátjának érez.
Minden újonnan csatlakozott tagtól elvárt, hogy megértse és elfogadja a szövetség szabályait.
Ennek alapja, hogy a tagok pontosan ismerjék a Magatartási Kódex rájuk vonatkozó részeit. A
UKFL© szabályai érvényesek minden esetben a hivatalos eseményeken és minden UKFL©-lel
kapcsolatos kommunikációban.
A bizottság felelős azért, hogy a fegyelmi eljárások az alább leírtak szerint, tisztességesen,
pártatlanul és a szövetség érdekeivel összhangban történjenek.

3.2

Helytelen magatartás:
A helytelen magatartás magába foglalja, de nem kizárólag az alábbi esetekben áll fenn:
•
•
•

UKFL© szabályainak megszegése.
Megtévesztő vagy manipulatív tevékenység tisztességtelen előny megszerzése céljából.
Bármilyen viselkedés UKFL© eseményen, ami hátrányos színben tüntetheti fel a
UKFL©-t vagy tagjait.
• A UKFL© rossz hírnevének keltése.
A helytelen magatartás következménye a kötelességszegési eljárás, amely a tagok ellen az
eseménybejelentő űrlap kitöltésével indítható. Ennek következményei nem követik a
panaszkezelési eljárást (3.5-ös pont), ezeket a bizottság hajtja végre, és magatartási ajánlások
vagy figyelmeztetés követheti. A bizottság dönthet úgy, hogy további intézkedéseket
kezdeményez, amennyiben több hasonló panasz is érkezik, vagy amennyiben a bizottság úgy
látja, hogy az esemény kellően súlyos a panaszkezelési eljárás elindításához a 3.5-ös pontban
leírtak szerint.
3.3

Súlyos kötelességszegés.
Súlyos kötelességszegés a következő, de nem kizárólag az alábbi esetekben áll fenn:
•

Bármiféle törvénybe ütköző tevekénység hivatalos UKFL© eseményen (drogfogyasztás,
lopás, erőszakos és személy elleni bűncselekmények)

•

Szándékos károkozás a UKFL© esemény rendezőjének vagy helyszínt biztosítójának
tulajdonában.

•

UKFL© dokumentum hamisítása.

•

UKFL©-en kívül született bűntetőítélet a UKFL© tagjai és kutyái épsége és biztonsága ellen.

•

A UKFL© szabályok szándékos megsértése.

•

Fenyegető, vagy agresszív viselkedés egy másik UKFL© taggal szemben (szóbeli és fizikai
egyaránt).

Akármelyik tag, akit bűnösnek találnak súlyos
következményekre számíthat, de nem kizárólag ezekre:

kötelességszegésben,

az

alábbi
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•
•
•

3.4

Pont vagy győzelemmegvonás a csapattól, vagy a kérdéses tagtól.
Ideiglenes tagság/versenyzési jog felfüggesztése, akár 12 hónapig.
Egy vagy két büntetőpont (a büntetőpontok két év után veszítik érvényüket. Bármelyik tag,
aki 3 büntető pontot gyűjt össze, kizárásra kerül a UKFL©-ből.
• Amennyiben a tag egy UKFL© hivatalnok, megfosztják a pozíciójától.
• Megfigyelés alá helyezés.
• A UKFL©-ből történő azonnali kizárás.
Hivatalos panasz benyújtása
Bármely UKFL© tag panaszt nyújthat be egy másik tag vagy tagok egy csoportja ellen,
amennyiben úgy érzi, hogy a szabályokat és előírásokat megszegték.
A panaszokat a hivatalos UKFL© panaszkezelési kérvényen keresztül lehet benyújtani, az
eseménytől számított hetedik napig, £100 díj megfizetése ellenében. Amennyiben a panasz
jóváhagyásra kerül, ebből £50 visszatérítésre kerül. A bizottság is ugyanígy élhet panasszal (az
esemény utáni hetedik napig), a vonatkozó díjak megfizetése nélkül.

3.5

Panaszkezelési eljárás
Minden a UKFL©-hez beérkezett panasz kezelésével kapcsolatban elvárt a következetes
elbírálás. A UKFL© minden tagja becsületes és átlátható eljárásban részesül, ami semmit nem
hagy az egyéni értelmezésre. Ezeket az alább ismertetett ügymenettel kívánjuk biztosítani.
1.

A UKFL© titkára megkapja a hivatalos panaszbejelentő nyomtatványt

2.

A titkár értesíti a bizottságot a panasz bejelentéséről

3.

A bizottság a bejelentést követő 5 napon belül felállít egy pártatlan fegyelmi bizottságot

4.

Amint a fegyelmi bizottság felállt, a titkár értesíti erről a panaszbejelentőt

5.

A fegyelmi bizottság a titkár hivatalos értesítése után 5 napon belül felveszi a kapcsolatot a
panaszbejelentővel, hogy jobban megismerhesse az eset körülményeit, valamint lehetőséget
biztosítson neki, hogy csatolja esetleges tanúk beszámolóit az esetről, valamint tanúkat
idézzen be.

A tanúk beszámolóinak közvetlenül kapcsolódniuk kell a benyújtott panaszhoz, valamint
hivatkozniuk kell az eredeti, iktatott panaszbejelentő nyomtatványra.
További dokumentumok benyújtására a bejelentőnek a fegyelmi bizottság értesítése után 7 nap
áll rendelkezésére.
6.

A fegyelmi bizottság kapcsolatba lép a bejelentett panasz vádlottjával (vádlottjaival), hogy
tudassa, panasszal éltek ellene (ellenük), valamint ismertesse annak tárgyát. A fegyelmi
bizottság ekkor elkéri a vádlott (vádlottak) írásos vallomását (vallomásait) az esetről, továbbá
lehetőséget biztosít tanúk beidézésére is. A vádlottnak a bizottság hivatalos értesítése után
7 nap áll rendelkezésére a dokumentumok beküldésére.

7.

A fegyelmi bizottság ebben a szakaszban mindent megtesz annak érdekében, hogy mindkét
fél által beidézett tanúktól nyilatkozatokat gyűjtsön be az esettel kapcsolatban. A fegyelmi
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bizottság, ahol lehetséges nyilatkozatot kér a tanúktól, hogy részletezzék az általuk
tapasztaltakat. A fegyelmi bizottság nem közöl a beidézett tanúkkal semmit a panasz jellegét
illetően, ehelyett “az esetként” hivatkozik rá, ahová tanúként idézték be őket. Dokumentumok
csatolására a tanúknak a fegyelmi bizottság hivatalos értesítése után 7 nap áll
rendelkezésükre.
8.

9.

A panaszos, vádlott és az összes tanú beszámolójának megismerése után a fegyelmi
bizottság megállapítja, hogy történt-e szabálysértés. A döntés meghozatalára a bizottságnak,
a beidézett tanúk dokumentumainak csatolására szánt határideje a 7. pontban leírt 7 nap áll
rendelkezésre.
a.

Amennyiben szabálysértés nem állapítható meg, a fegyelmi bizottság értesíti a
panasztevőt és a vádlottat is, hogy a panasznak nem adott helyet. Ebben az esetben
nem folytatódik tovább nyomozás, az ügy lezárásra kerül.

b.

Amennyiben a fegyelmi bizottság szabálysértést állapít meg az ügy a 9. ponttól
folytatódik.

Amennyiben a fegyelmi bizottság megállapította a szabálysértés tényét, a fegyelmi bizottság
indoklásával együtt írásban jelzi ezt a vádlottnak. A fegyelmi bizottság tudatja a vádlottal,
hogy az ügy átlép fegyelmi eljárásba. A fegyelmi bizottság a bizottságot is értesíti a
megállapításairól és a döntésről.

10. A következetesség érdekében a fegyelmi bizottság helyben marad a fegyelmi eljárás során.
11. A fegyelmi bizottság megvitatja és dönt az eset arányos ítéletéről. A lehetséges
következmények magába foglalhatják, de nem korlátozódnak a következőkre:
a.

Közvetítés a felek között

b.

Figyelmeztetés

c.

Felügyelet alá helyezés

d.

Felfüggesztés

e.

Kitiltás

12. A fegyelmi bizottság írásban értesíti a panaszost, vádlottat és a bizottságot az ítéletről, ezek
indoklásáról és a végrehajtás menetéről. Mindezek mellett a fegyelmi bizottság tájékoztatja
a vádlottat a fellebbezési jogáról.
Megjegyzés: A fent említett válaszadásra a rendelkezésre álló időszakok az üzenetek
kézbesítése utáni naptól számolandók és a lejárat az utolsó nap 23:59-ig tart.
Például: 3.5. – 3 pont: Amennyiben a panasz január 1-jén érkezik be, a fegyelmi bizottság
felállítására lehetséges időszak január 2-án kezdődik és január 6-án 23:59-kor ér véget.

3.6

Fellebbezési eljárás
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1. A vádlottnak fellebbezés benyújtására az ítéletről szóló értesítés kézhez kapása után 7
nap áll rendelkezésére.
a. A beadványnak tartalmaznia kell a fellebbezés okát, szándékát és az azokat
alátámasztó állításokat. A fellebbezés alapja lehet például olyan enyhítő körülmény,
amit korábban nem közölt a vádlott a bizottsággal.
2. A fegyelmi bizottság elismeri a vádlott fellebbezését, amelyet ezt követően felülvizsgálnak,
és a fellebbezés érdeme és a szolgáltatott információk alapján, meghozzák végleges
döntésüket.
3. Egyszer nyújtható be fellebbezés az ítélettel kapcsolatban.
4. A fegyelmi bizottság a fellebbezés beérkezésétől számított 7 napon belül meghozza a
döntését. A fegyelmi bizottság döntése a fellebbezésről végleges.
3.7

Fegyelmi bizottság
1. A fegyelmi bizottság minimum 3 főből áll.
2.

A következő szempontoknak lehetőség szerint teljesülniük kell a fegyelmi bizottság
felállításakor.
a.

b.
c.

3.8

Pártatlannak és függetlennek kell lennie a mindenkori bizottságtól, panaszostól és
vádlottól. A fegyelmi bizottság tagjai nem állhatnak az fent említettekkel baráti,
csapattársi vagy rokoni viszonyban.
Amennyiben lehetséges megfelelő képesítéssel kell rendelkezzenek, ami segíthet az
eset feltárásában és méltányos következtetés levonásában. (pl. bíró vagy állatorvos)
A fegyelmi bizottságban nem szerepelhetnek az igazgatóság vagy a bizottság tagjai.

3.

A fegyelmi bizottság, amennyiben lehetséges, helyben marad a fegyelmi eljárás
lefolytatásáig a következetesség érdekében. A fegyelmi bizottság döntését a bizonyítékok és
a bemutatott tanúk vallomása alapján hozza meg.

4.

A megadott határidők elmulasztása nem jelent alapot fellebbezésre. A fegyelmi bizottság
csak az eljárás során összegyűjtött információkra hivatkozhat a döntés meghozatalakor.

5.

A fegyelmi bizottság döntése csak sikeres fellebbezéssel változtatható meg. Sikeres
fellebbezés esetén az új döntés felülírja az eredeti döntést.

6.

Döntéshozatalkor a fegyelmi bizottság hivatkozhat előző, névtelenített panaszkezelési
eljárásokra. Ezek az ügyek hasznos precedensekként szolgálhatnak a nyomozás során a
döntés meghozatalához.

Panaszok bizottsági tagok ellen
Abban az esetben, ha egy UKFL© tag úgy érzi, hogy egy bizottsági tag szabályszegést követett
el, bizottsági panaszkezelési kérvényt köteles benyújtani az azt kísérő £100 díjjal, legkésőbb 7
nappal az eset után.
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A bizottsági tagok ellen benyújtott panaszok az igazgatóság által kerülnek feldolgozásra. Az
igazgatóságnak joga van felfüggeszteni a bizottsági tagot a vizsgálat és az ítélet idejére. Fegyelmi
bizottság kerül felállításra, ami a 3.5 panaszkezelési eljárás szerint jár el. Amennyiben szükséges,
a fegyelmi bizottság külső, független személyekből is állhat, akik arra lesznek felkérve, hogy az
adott esetet független félként kivizsgálják.

3.9

Panaszok az igazgatóság tagjai ellen
Abban az esetben, ha egy UKFL© tag úgy érzi, hogy egy igazgatósági tag szabályszegést
követett el, igazgatósági panaszkezelési kérvényt köteles benyújtani az azt kísérő £100 díjjal,
legkésőbb 7 nappal az eset után.
Az igazgatóság tajgaival szemben benyújtott panaszok a bizottság által kerülnek feldolgozásra.
A bizottság ebben az esetben értesíti a többi igazgatósági tagot. Amennyiben a sport érdekei ezt
kívánják, a bizottság felfüggesztheti az igazgatósági tagot a vizsgálat idejére. Fegyelmi bizottság
kerül felállításra, ami a 3.5 panaszkezelési eljárás szerint jár el. Amennyiben szükséges, a
fegyelmi bizottság külső, független személyekből is állhat, akik arra lesznek felkérve, hogy az
adott esetet független félként kivizsgálják.
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4. Fejezet – Éves konferencia
A UKFL© minden évben tart egy éves konferenciát, a naptári év kezdetéhez a lehető
legközelebb január 1-je és február 15-e között. Legkevesebb 120 nappal a konferencia kezdete
előtt értesíteni kell a tagokat. A UKFL© célja a konferenciával az oktatás, tájékoztatás és az
előző év minél átláthatóbb bemutatása, valamint előrejelzések, bejelentések és
szándékoknyilatkozatok tétele a következő évre.
Az éves konferencia a következő programpontokat tartalmazza:

●

Az előző év pénzügyi bemutatása

●

A következő év pénzügyi előrejelzése

●

Bizottsági beszámoló az előző évről

●

Bizottsági stratégia a következő évre

●

Leköszönő bizottsági tagok

●

Új bizottsági tagok iktatása

●

A szavazás a bizottsági tagokról 30 nappal a konferencia előtt indul és 7 nappal
a kezdete előtt ér véget. Ennek eredményét az éves konferencián ismertetik.

●

A szavazatok számának nyilvánosságra hozása.

●

Díjátadó

●

Hivatalnoki beszámolók és előadások

●

Tagok által benyújtott változtatási javaslatok (előre benyújtandó)

●

Meghívott és szponzori előadások

A konferencia programját és az esetleges előadásokat, 10 nappal a konferencia előtt elérhetővé
kell tenni.
Bármiféle, a tagok által az éves konferenciára javasolt programpontot a honlapon keresztül, 30
nappal a konferencia kezdete előtt be kell nyújtani elbírálásra.
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5. Fejezet – Szabályváltozások
A UKFL© célja, hogy a szövetség szabályai egységesek, befogadók és igazságosak legyenek
minden versenyző számára. A UKFL© lehetővé teszi az igazgatóság és a bizottság számára a
szabályok változtatását/módosítását. Ez azt jelenti, hogy a lényeges és fontos változtatásokat a
sport és a kutyák/tagok érdekében késlekedés nélkül be lehessen vezetni. Tagok az alábbi
irányelvek szerint, bármikor adhatnak le szabályváltoztatást/módosítást. Új szabályok és
módosítások nem a tagok által kerülnek megszavazásra, hanem az alább bemutatott folyamatot
követik bevezetés előtt.
Az igazgatóság/bizottság elfogadja a szabályváltoztatási/módosítási folyamaton kívüli tagok
észrevételeit, ami pontosításra és/vagy hibákra/ellentmondásokra hívja fel a figyelmet. Ezeket
online bejelentőlapon kell benyújtani és ebben az esetben nem merül fel a
szabályváltoztatási/módosítási kérelem díja.
A bizottság csak akkor vehet figyelembe bármilyen szabálymódosítási és kiegészítési javaslatot
egy UKFL© tagtól, amennyiben azt online küldte be a UKFL© honlapján, az adminisztrációs díj
(£20) megfizetése után. A szabályváltoztatási/módosítási űrlap az alább ismertetett pontokat
tartalmazza.

1. Javaslattevő tagsági száma
2. A szabályváltoztatás/módosítás célja
3. A szabályváltoztatás/módosítás javasolt szövegezése
4. A javasolt helye a meglévő szabályzatban
5. Írott állásfoglalás a szabályváltoztatás/módosítás mellett
6. A változtatást/módosítást alátámasztó bizonyítékok/kutatás

Előterjesztés után a szabályváltoztatás/módosítás az alábbi lépéseket követi, a hozzájuk tartozó
határidőkkel:
1. A bizottság és az igazgatóság megvitatja a beküldött változtatást/módosítást (3 nap)
2. Amennyiben a bizottság és az igazgatóság úgy látja, hogy a beadvány a UKFL© érdekeit
szolgálja, egy munkacsoport kerül kialakításra. Ha a beadvány nem az UKFL© érdekeit
szolgálja, akkor a bizottság felveszi a kapcsolatot a javaslat beküldőjével és megindokolja az
elutasítást.
3. A bizottság és az igazgatóság értékeli a beadvány jelentőségét és fontosságát, és kísérő
nyilatkozatot készít a munkacsoport számára.
4. A javasolt szabályt/módosítást egy 3 fős munkacsoport bírálja. A munkacsoport független
tagokból áll és amennyiben lehetséges, tartalmaz egy tagot, aki jártas a javaslat témájában.
(pl: állatorvos, csontkovács, adatelemző). A bizottságnak egy olyan tagja lehet, aki nem
tagja a UKFL©-nek. A többi helyet UKFL© tagoknak kell betölteniük. Amennyiben
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szükséges a munkacsoport egyeztethet a módosítást benyújtó taggal a pontosításokkal
kapcsolatban.
5. A munkacsoport megbecsüli a változtatás/módosítás hatását és megvalósíthatóságát és
jelenti ezt az igazgatóság és a bizottság számára, valamint közli a javaslatát az elfogadást
vagy elutasítást illetően, amit bizonyítékokkal támaszt alá. A munkacsoport megfelelő
indoklással nagyobb léptékű szabálymódosítás esetén kérvényezheti a határidő
módosítását az igazgatóságtól és a bizottságtól, amit a benyújtó felé is jeleznie kell. (21 nap)
6. Az igazgatóság és a bizottság a munkacsoport jelentése és javaslatai alapján újraértékeli a
beadványt, és alkalmazhatóságát számba véve minden bizonyítékot és részletet, amit a
munkacsoport megállapított. Adott esetben az igazgatóság és a bizottság felhasználhatja
ezt az időt arra, hogy visszajelzést és a javaslat megvitatását kérje a tagoktól. (7 nap)
7. A UKFL© igazgatósága és bizottsága ezután végleges döntést hoz a beadvány
szabálykönyvbe történő bevezetéséről és annak végrehajtásának ütemezéséről. (3 nap)
8. A UKFL© bizottsága a tagság tudomására hozza a szabályváltoztatást/módosítást és
nyilatkozatot ad ki a döntésről, annak indoklásával.

A szabályváltoztatási/módosítási folyamat bármely szakaszában az igazgatóság és a bizottság
döntése végleges. Az igazgatóság felelős a szabálykönyvért és annak tartalmáért, ennek
értelmében felülbírálhatja a bizottság döntését, amennyiben szükségesnek gondolja. Minden
szabályváltoztatás/módosítás követhető és jegyzőkönyvezett, aminek az összefoglalója a
UKFL© honlapján dátum szerint rendezve elérhető.
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6. Fejezet – Csapatok fajtái
Feltételek (csapat regisztráció feltételei):
Csak a UKFL©-ben regisztrált kutyák lehetnek bármelyik típusú csapat
Minden kutya, amelyik akármilyen típusú csapatban fut, regisztrálni kell az UKFL©-be.

tagjai.

6.1. Szövetségi csapatok
1. A kutyáknak legalább 15 hónaposnak kell lenniük.
2. Legkevesebb négy kutya és négy felvezető és maximum hat kutya és hat felvezető lehet a
csapat tagja.
3. A kutyák bármilyen fajtájúak lehetnek.
4. Egy géptöltő.
5. A csapatoknak megengedett, hogy további csapattársak segítsék őket a ringben. Ilyen
feladatok lehetnek a labdaszedés, a pálya levideózása, stb. Ezek a csapattársak semmilyen
körülmények között nem zavarhatják a másik csapatot vagy a bírót. Zavarás esetén a
bírónak jogában áll őket a pályán kívülre küldenie.
6. A szövetségi csapatok gyűjthetnek UKFL© pontokat, jogosultak helyezésekre és szövetségi
rekordra a UKFL© eseményeken, valamint szerepelnek a UKFL© szövetségi jegyzékében.
7. Minden egyes szövetségi csapat legjobb elért ideje az adott eseményen rögzítésre kerül a
UKFL© szövetségi jegyzékébe.
8. UKFL© Multi-breed rekordot szövetségi csapat nem dönthet meg szövetségi versenyeken.
9. Egy UKFL© hivatalosan mért szövetségi idő 6 hónapig a szövetségi jegyzékben marad.
Amennyiben 6 hónapon belül nem ér el újabb időt a csapat, úgy a csapat törlésre kerül a
szövetség jegyzékéből mindaddig, amíg új mért idejük nem lesz.
6.2. Multi-breed csapatok
1. A kutyáknak legalább 15 hónaposnak kell lenniük.
2. Legkevesebb négy kutya és négy felvezető és maximum hat kutya és hat felvezető lehet
csapat tagja.
3. A kutyák bármilyen fajtájúak lehetnek.
4. Egy géptöltő.
5. A csapatoknak megengedett, hogy további csapattársak segítsék őket a ringben. Ilyen
feladatok lehetnek a labdaszedés, a pálya levideózása, stb. Ezek a csapattársak semmilyen
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körülmények között nem zavarhatják a másik csapatot vagy a bírót. Zavarás esetén a
bírónak jogában áll őket a pályán kívülre küldenie.
6. A kutyák tartozhatnak más csapatokhoz, nem kell, hogy csak a leadott csapatnév alatt
versenyezzenek.
7. Négy különböző fajtájú kutya köteles versenyezni egy futamban, például: 1 Border Collie, 1
Jack Russell, 1 Cocker Spániel és 1 keverék. Két ugyanolyan fajtájú kutya nem indulhat egy
futamban, de a UKFL© időbejelentő íven szerepelhet két ugyan olyan fajtájú kutya.
8. Multi-Breed csapatok gyűjthetnek UKFL© pontokat, jogosultak helyezésekre és Multi-Breed
rekordra.
9. Minden egyes Multi-Breed csapat legjobb ideje az adott eseményen rögzítésre kerül a
UKFL© Multi-Breed szövetségi jegyzékbe.
10. UKFL© szövetségi rekordot Multi-Breed csapat nem dönthet meg Multi-Breed versenyen.
11. Egy UKFL© Multi-Breed szövetségi hivatalos versenyidő 12 hónapig a Multi-Breed
szövetség jegyzékében marad. Amennyiben 6 hónapon belül nem ér el újabb időt a csapat,
úgy a csapat törlésre kerül a szövetség jegyzékéből mindaddig, amíg új mért Multi-Breed
szövetségi idejük nem lesz.

6.3. Helyettesítő Csapatok
1. Kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük.
2. Helyettesítő csapat azokból a szövetségi és sync csapatokból lesz, akik egy vagy több kutya
kiesése miatt nem indulhatnak a versenyen.
3. Amennyiben egy szövetségi vagy sync csapat elveszíti egy kutyáját esemény közben,
lecserélheti egy másik csapat kutyájára, amennyiben az nem fut aznap, hogy befejezhessék
a versenyt.
4. Amikor egy szövetségi csapatból helyettesítő csapat lesz:
a. Minden beugró csapatként futott futam vesztesként könyvelendő.
b. Nem futhatnak hivatalos UKFL© rekordot és a futott idők sem kerülnek a UKFL©
szövetségi jegyzékébe.
c. Versenyek helyettesítő csapat ellen úgy kezelendők, mintha szövetségi csapat ellen
folynának.
d. A verseny végeztével minden helyettesítő csapat által futott futam vesztesnek számít
és az írnok a győzelmet a szövetségi csapatnak jegyzi fel.
e. Szövetségi csapatok nyert futamai azelőttről, hogy helyettesítő csapat lett volna
belőlük, feljogosítja őket helyezésekre, rekordokra és jegyzett időkre.
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f. Minden helyettesítő csapatban futó kutya továbbra is gyűjtheti a UKFL© tiszta
futamokért járó pontokat.
5. A versenyzés minden szabálya továbbra is érvényes a csapatra.
6. A helyettesítő kutyák az időbejelentő ív 7. és 8. sorába írandók
7. Legfeljebb két kutya adható ilyen módon a csapathoz.

6.4. Sync csapatok
1.

A kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük.

2.

A sync csapatok időbejelentő íve a verseny előtt kerül kitöltésre.

3.

Legkevesebb négy kutya és négy felvezető és maximum hat kutya és hat felvezető lehet
csapat tagja.

4.

A futó kutyák közül legalább egynek vagy más klubból kell érkeznie vagy nem tartozhat
semmilyen klubba és legalább egy futamban részt kell vennie.

5.

Egy géptöltő.

6.

A csapatnak lehet egy hívó embere és más egyéb segítője a csapatból a pályán. Ezek a
segítők semmilyen körülmények között nem zavarhatják meg a másik csapatot vagy a bírót.

7.

Bármelyik másik csapatból érkező kutyával felálló csapat sync csapatként versenyezhet más
csapatokkal. A sync csapatban a kutyáknak nem kell, hogy egy csapatba tartozzanak, vagy
hogy egyáltalán csapathoz tartozzanak.

8.

A kutyáknak és felvezetőknek UKFL© tagoknak kell lenniük.

9.

Sync csapatok verseny közben átalakulhatnak nem versenyző csapattá, amennyiben ez
szükséges.

10. Sync csapatok gyűjthetnek UKFL© pontokat. Sync csapatok ellen futott versenyek úgy
kezelendőek, mintha szövetségi csapat ellen történnének.
11. Sync csapatok versenyezhetnek helyezésért az eseményeken, de UKFL© rekordot nem
állíthatnak fel. Sync csapatok nyerhetnek futamokat, de nem kerül fel a hivatalos idejük a
UKFL© adatbázisba.

6.5. Nem versenyző csapat (ang: Not for Competition (NFC))
1.

Kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük szövetségi versenyeken és legkevesebb
15 hónaposnak az ifi szövetség versenyein.

2.

Papíron kell bejelenteni, amint egy csapat úgy dönt, hogy NFC-ként folytatja a versenyzést.

3.

Maximum hat kutya és hat felvezető lehet a csapat tagja.
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4.

Egy géptöltő.

5.

A csapatoknak megengedett, hogy további csapattársak segítsék őket a pályán. Ilyen
feladatok lehetnek a labdaszedés, a pálya levideózása, stb. Ezek a csapattársak semmilyen
körülmények között nem zavarhatják a másik csapatot vagy a bírót. Zavarás esetén a bírónak
jogában áll őket a pályán kívülre küldeni.

6.

NFC csapat használhat edzési segédeszközöket futam közben. (pl.: akadályszárnyak, stb.)

7.

A csapat tagjainak megengedett, hogy a versenysávon belül segítsenek edzési
segédeszközökkel, vagy ők maguk álljanak be terelőnek, ugyanakkor a másik csapat
jelezheti, ha ez túlzottan zavaró.

8.

NFC csapat tagjai sétálhatnak fagy futhatnak a versenysáv mellett mindaddig, amíg ezzel
nem zavarják a szövetségi csapatot a versenyzésben, mivel ebben a helyzetben ők élveznek
előnyt.

9.

Az NFC csapat versenyezhet, de a futamaik vesztesként lesznek elkönyvelve.

10. Minden előző, szövetség csapatként nyert futama az NFC csapatnak vesztesként
átkönyvelendő és a győzelem a másik csapatot illeti.
11. UKFL© pontok nem adhatók NFC csapatnak, és minden a versenyen előzőleg szerzett pont
visszavonásra kerül.

6.6. Egyéni kutyák
1. Kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük.
2. Egy kutya és egy felvezető.
3. Egy géptöltő.
4. A csapatoknak megengedett, hogy további csapattársak segítsék őket a ringben. Ilyen
feladatok lehetnek a labdaszedés, a pálya levideózása, stb. Ezek a csapattársak semmilyen
körülmények között nem zavarhatják a másik csapatot vagy a bírót. Zavarás esetén a bírónak
jogában áll őket a pályán kívülre küldeni.
5. A kutyáknak nem szükséges csapatban lenniük a versenyzéshez.
6. Egyéni kutyán kizárólag egyéni versenyen indulhatnak, Nem versenyezhetnek párosban,
szövetségi versenyen ugyan azon a napon, de lehetnek beugró kutyák helyettesítő
csapatban.
7. A kutyák legjobb ideje felkerül a UKFL© egyéni szövetségi jegyzékébe.
8. UKFL© pontok nem gyűjthetők.

6.7. Páros csapatok
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1. Kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük.
2. Két kutya és két felvezető.
3. Egy géptöltő.
4. A csapatoknak megengedett, hogy további csapattársak segítsék őket a ringben. Ilyen
feladatok lehetnek a labdaszedés, a pálya levideózása, stb. Ezek a csapattársak semmilyen
körülmények között nem zavarhatják a másik csapatot vagy a bírót. Zavarás esetén a bírónak
jogában áll őket a pályán kívülre küldeni.
5. A kutyáknak nem kell azonos csapatban lenniük, illetve nem szükséges csapathoz
regisztráltnak lenniük sem az induláshoz.
6. Páros csapat csak páros versenyen indulhat. Nem versenyezhetnek egyéni versenyen, nem
futhatnak szövetségi versenyen ugyanazon a napon, de lehetnek beugró kutyák helyettesítő
csapatban.
7. A páros csapat legjobb ideje felkerül a UKFL© páros szövetségi jegyzékébe.
8. UKFL© pontok nem gyűjthetők.

6.8. Ifi csapatok
1. Kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük.
2. Legkevesebb négy kutya és négy felvezető, legfeljebb hat kutya és hat felvezető lehet a
csapat tagja.
3. Az akadályok magassága a csapat belátása szerint adható meg ahelyett, hogy a legkisebb
kutya szabná meg.
4. Edzési segédeszközök használata engedélyezett. Ilyenek például az ugratók a flyballgép
előtt, akadályszárnyak, háló, segítők a fylballgépnél, illetve segítők futhatnak a versenysáv
mellett.
5. A verseny szervezője dönthet úgy, hogy hálót feszít ki a versenysávok mellé teljes
hosszban, a kifutó szakaszok közé, illetve a két versenysáv közé.
6. Az ifiben versenyző kutyáktól nem elvárt, hogy működésbe hozzák a flyballgépet, ehelyett
visszahozhatnak egy tárgyat a földről. Gyakorló shoot használata nem engedélyezett.
7. A felvezető által választott bármilyen tárgy használható visszahozandó tárgyként.
8. A csapatok állhatnak különböző csapatok kutyáiból.
9. A versenyek és futamok számát az esemény szervezője határozza meg.
10. Amennyiben ifi mellett hivatalos verseny is zajlik, az ifi csapatok kutyái versenyezhetnek
mindkét eseményen, de egy nap csak egy csapatban.
11. A hivatalos versenyzésnek elsőbbséget kell élveznie az ifi csapatokkal szemben.
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12. Azok a kutyák, amelyek ifiben versenyeznek az alábbi 5 kategóriába szoktak esni:
a. Azok a kutyák, amelyek nem szoktak még hozzá ezekhez az eseményekhez és a
verseny feszített légköréhez.
b. Fiatal kutyák, akiknek a felkészítése jól halad, de nem elég idősek, hogy szövetségi
csapatban vagy egyéb más csapatban versenyezzenek.
c. Olyan kutyák, akik hosszabb szünet után térnek vissza a flyballhoz, például egy
esetleges műtéti felépülés után.
d. Kutyák, akik fokozott figyelmet igényelnek, például azért, mert verseny vagy edzés
közben elveszítették a magabiztosságukat.
e. Idősebb kutyák, akik visszavonultak a flyballtól, de még igénylik a flyball nyújtotta
ingereket
13. Nem számít sportszerűnek tapasztalt kutyát ifiben futtatni.
14. UKFL© pontok nem gyűjthetők és az idők sem lesznek jegyezve a UKFL© honlapján.
6.9. Gyakorló csapatok
1. Kutyáknak legkevesebb 12 hónaposnak kell lenniük.
2. Gyakorló csapatban versenyző kutyák nem indulhatnak más csapatban.
3. Gyakorló csapatok maximum 4 kutyával indulhatnak.
4. Az akadályok magassága a csapat belátása szerint adható meg, ahelyett, hogy a legkisebb
kutya szabná meg.
5. Edzési segédeszközök használata engedélyezett. Ilyenek például az ugratók a flyballgép
előtt, akadályszárnyak, háló, segítők a fylballgépnél, illetve segítők futhatnak a versenysáv
mellett.
Gyakorló shoot vagy dobbantó fal használható a csapat belátása szerint, de ezeket a kutyák
épségét és kényelmét szem előtt tartva kell használni. A tábláknak teljes stabilitást kell
biztosítania a kutyák számára és biztonságban használhatónak kell lennie a UKFL© tagok
számára is. Kerülni kell az éles sarkokat valamint megfelelő párnázást és védelmet kell
alkalmazni. A rendezvény 3-as szintű bírójának joga van megtagadni azoknak a
segédeszközöknek a használatát, amit nem tart arra alkalmasnak.
* A UKFL© nem javasolja gyakorló shoot vagy dobbantó fal használatát teljes pályás futás
esetében. *
6. A Gyakorló csapat olyan kutyák számára ideális, akik még nem állnak készen szövetségi
versenyekre.
7. A gyakorló csapatban induló kutyáknak nem szükséges egymás ellen vagy egymással futniuk,
ugyanakkor a csapatnak megengedett egy további kutya és felvezető behívása erre a célra.
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8. Egy bíró jelenléte kötelező, aki felügyeli a gyakorló csapatot.
9. Versenypálya személyzet jelenléte nem kötelező.
10. A gyakorló csapatban induló kutyáknak 6 perces periódusokra mennek pályára.
11. Nincsen külön bemelegítésre kiszabott idő.
12. A gyakorló csapatok arra használhatják fel ezt az időt, hogy a flyball bármelyik részét
gyakorolják.
13. A csapatok csak egy, vagy mind a két sávot használhatják.
14. UKFL© pontok nem gyűjthetők és az idők sem lesznek jegyezve a UKFL© honlapján.

Mindegyik csapat típusra vonatkozóan:
Megjegyzés: Egy kutya többféle csapatban is versenyezhet egy hétvége alatt. Például: szövetségi
verseny, egyéni, helyettesítő, Multi-Breed, de nem ugyanazon a napon. Ezalól az a kutya kivétel,
amelyik kizárásra került a versenyzésből, adott esetben azonban lehet beugró kutya egy elérhető
gyakorló
csapatban
lévő
helyen.
Egy kutya nem versenyezhet két szövetség csapatban egy hivatalos versenyen. Egy kutya nem
versenyezhet többet 42 futamnál 2 egymást követő versenynapon, illetve nem versenyezhet
többször
50
futamnál
2-nél
több
egymást
követő
versenynapon.
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7. Fejezet – Hivatalos UKFL© rendezvény szervezése
7.1

Verseny szervezésének feltételei:
1.

Hivatalos UKFL© rendezvényt csak UKFL© tag vagy UKFL©-be regisztrált csapat
szervezhet. A szervezni kívánó csapatnak jó viszonyban kell lennie a UKFL©-lel.

2.

A szervező csapat köteles betartani a UKFL© szabályzatát.

3.

A szervező csapatnak legkevesebb 90 nappal a rendezvény előtt a UKFL© honlapján kell
jeleznie szervezési szándékát. A bizottság ez alapján hozza meg a döntését. A UKFL©
fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben úgy látja, az nem szolgálná a UKFL© érdekeit,
megtagadhatja a rendezés jogát.

4.

Minden késői jelentkezés érdemei szerint lesz elbírálva, de ezt írásban kell a UKFL©
bizottságának benyújtani.

5.

A 90 napon belüli versenyrendezési kérelmek elfogadhatók, amennyiben azok a sport
érdekeit szolgálják.

6.

Minden szervező csapatnak rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és az erről szóló
igazolás másolatát legkevesebb 15 nappal a rendezvény előtt el kell juttatni a UKFL©
titkárához.

7.

A rendezvényről szóló értesítés a UKFL© naptárába kerül bejegyzésre.

8.

Egy hitelesített UKFL© rendezvényen egy jóváhagyott 3-as szintű bíró vagy helyettes 3-as
szintű jelenléte kötelező. Amennyiben lehetséges, a 3-as szint bíró ne legyen a rendező
csapat tagja.

9.

A UKFL© segít a rendező csapatnak 3-as szintű bírót, vagy, amennyiben 3-as szintű bíró
nem elérhető, helyettes 3-as szintű bírót találni a rendezéshez.

10. Elsőként rendező csapat köteles a tervezett futási sorrendet elküldeni a
runningorders@UKFlyball.org.uk emailcímre 14 nappal a rendezvény előtt, ami ezután
ellenőrzésre kerül. A rendező részére ilyenkor javaslatot lehet tenni a sorrend módosítására
annak érdekében, hogy a UKFL© formátum megfelelően legyen alkalmazva.
11. Az esemény szervezőjének a következőket kell kijelölnie a hivatalos
bírói/versenypálya személyzet listából a 8.2-es szabállyal összhangban.
a.

3-as szintű bíró

b.

Ulnamérő eszköz

c.

Flyballgép ellenőrző

d.

Divízió bírók

e.

Versenypálya személyzet

UKFL©
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12. A szervező köteles a futási sorrendet és minden vonatkozó információt 7 nappal a verseny
előtt feltenni a UKFL© hivatalos honlapjára és/vagy közösségi média felületeire.
Ezeknek a következőket kell tartalmaznia:
a.

3-as szintű bíró

b.

A verseny kezdetének időpontja

c.

A mérés kezdetének időpontja és a mérést végző bírók neve

d.

A flyballgépek ellenőrzésének ideje és az ellenőrzést végző bírók neve

13. Minden versenyen ki kell függeszteni a versenyközpontban és a bírói állványon is a futási
sorrendet mind a tömbösített, mind az elosztott versenyformátumokhoz. A futási sorrend a
következőket kell tartalmazza (példa a függelékben található):

a.

Verseny száma

b.

Divízió

c.

Futam

d.

Jobb/piros sáv

e.

Bal/kék sáv

f.

Bíró

g.

Versenypálya személyzet

Példa:

14. Amennyiben a résztvevő csapatok kérik, a lista email-en is elküldhető.
15. A verseny szervezője köteles helyi állatorvos telefonszámát látható helyen feltüntetni.
16. A versenyszervező, amennyiben a jelentkezés lejárta után törli az eseményt, köteles
visszatéríteni a jelentkezés teljes költségét a szervezéssel kapcsolatban felmerült költségek
levonása után.
17. A versenyszervező felelős az esemény megszervezéséért (mosdók, elrendezés, hulladék
kezelés, stb.), a díjakért (rosette-ek és trófeák) és az esemény teljes lebonyolításáért.
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Nekik kell a kapcsolatot tartani a bizottsággal és a hivatalnokokkal, amennyiben ez
szükséges.
18. Minden vonatkozó dokumentumot a megfelelő hivatalnok részére kell eljuttatni. Ezt a
hivatalos UKFL© eredmény listán megadott időpontokon belül kell teljesíteni. Ugyanakkor
lehetősége van a rendező csapatnak a UKFL© alkalmazás/honlapon keresztül feltölteni
ezeket, ugyanezekkel a határidőkkel. Ezen határidők be nem tartása befolyásolhatja a
versenyszervező jövőben rendezendő versenyeit és pénzbírságot vonhat maga után.
19. A verseny szervezője nem fogadhat naponta 30 csapatnál többet versenypályánként,
beleértve a ifi divíziókat, egyéni és páros valamint a Pre-Cadet helyeket.
20. Egy egyéni vagy páros nevezés fél csapatnak számít. Ez alapján a 30 csapatos határ
megengedhet egy egyéni és/vagy páros versenyen 60 jelentkezőt.
21. Amennyiben a verseny nem teljesen kihasznált, és ha még ezt nem tette meg, a rendező
csapat megfontolhatja egyéni, páros, ifi és gyakorló csapat futamok indítását is.
22. A versenyt a UKFL©-nek kell igazolnia, hogy a csapatok UKFL© pontokat gyűjthessenek és
hivatalos szövetségi időt érjenek el.
23. A rendezőnek írásos engedélyt kell kérni a UKFL© bizottságától minden különleges, vagy
szokatlan kéréshez. (pl.: élő közvetítés vagy az esemény videózása)
24. A rendezőnek kötelessége értesíteni a résztvevőket, amennyiben az eseményt élőben
közvetítik. Minden tiltakozást tiszteletben kell tartani és be kell tartani.
25. A versenypálya (versenypályák) felállításának és elrendezésének a 10.1-es szabályban
leírtaknak kell megfelelnie.

7.2

Jelentkezés
1.

A csapatok bármelyik hivatalos versenyre jelentkezhetnek a UKFL© honlapján keresztül
vagy email-ben. A jelentkezés 60 nappal a verseny előtt csütörtökön este 20:00-kor
kezdődik. Amennyiben a 7.1-es szabály (5) pontja érvényes, megengedhető, hogy a
jelentkezés közelebb legyen a verseny kezdetéhez.

2.

A UKFL© által rendezett versenyeken (pl.: a bajnokság) 60 napnál előbbi regisztráció is
megengedett, de ennek is egy csütörtöki napon este 20:00-kor kell kezdődnie a 7.2 szabály
(1) pontja alapján.

3.

A jelentkezések a beérkezés sorrendjében kerülnek elfogadásra.

4.

A szervező csapat automatikusan indulhat a saját versenyén.

5.

Egy csapat egy napra csak egy csapatformátumra nevezhet.

6.

Amint a versenyre rendelkezésre álló helyek betelnek, minden további jelentkező
várólistára kerül és a rendező csapatnak tájékoztatni kell a jelentkezőket a jelentkezésük
állapotáról.
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7.

Túljelentkezés esetén a szervezők kibővíthetik a versenyt további divíziók, további
versenypálya vagy egy újabb versenynap hozzáadásával, de erről tájékoztatni kötelesek a
bizottságot. (Ügyelve a 7.2 -13 szabály betartására)

8.

Minden jelentkezés szigorúan a beérkezés idejétől érvényes.

9.

A jelentkezés utolsó napjának legalább 30 nappal a verseny előtt kell lennie, hacsak a 7.1(5)
szabály pontja nincs életben.

10. Egy csapat csak akkor versenyezhet, ha a jelentkezéshez a nevezési díjat már befizették. A
díjnak a verseny kezdete előtt meg kell érkeznie.
11. 21 nappal a verseny kezdete előtt a jelentkezést teljesen ki kell fizetni. A fizetési határidő
kitolható a szervező belátása szerint (vagy több csapat rendezése esetén közös megegyezés
után), de a kockázat ebben az esetben a szervezőket terheli.
12. A jelentkezés visszavonható 21 nappal a verseny kezdete előtt anélkül, hogy bármilyen
költség felmerülne.
13. Ha egy csapat 21 napon belül mondja le a jelentkezést, minden költséget ki kell fizetnie,
amennyiben ezeket még nem rendezte, és a szervező nem kötelezhető semmiféle
visszatérítésre a már megkapott összegekről.

Megjegyzés: a megkapott díjak visszatérítése, vagy lemondása a szervező feladata.
Szabályszegésének számít, ha a nevezési díj nem kerül kifizetésre. A szervező megtagadhatja
egy csapattól a versenyzést amennyiben a verseny kezdete előtt nem érkezik meg a nevezési
díj.

7.3

Szövetségi csapatidők a versenyre
1.

Minden csapatidőt a UKFL© szövetségi jegyzékből kell venni, ami a UKFL© honlapján érhető
el.

2.

A csapatidők a legfrissebb szövetségi jegyzékből kell érkezzenek, ami a csapat legutóbbi 3
hivatalos versenyen mért legjobb ideje 21 nappal a verseny kezdete előtt, kivétel a UKFL©
bajnokság, ahol ez 28 nappal a bajnokság kezdete előtt regisztrált csapatidő.

3.

A csapatoknak lehetőségük van bevallott idő leadására, amennyiben nincs még hivatalosan
mért szövetségi idejük, vagy lassabb, vagy gyorsabb csapatidőt szeretnének leadni. Ezt
emailben jelezhetik a verseny szervezőjének ugyanaddig, a szövetségi jegyzékből
felhasznált időkhöz hasonlóan 21 nappal a verseny kezdete előtt.

4.

Amennyiben a csapat lassabb bevallott időt ad le, annak legalább 1 másodperccel kell
lassabbnak lennie a szövetségi jegyzékben jegyzettnél, amennyiben gyorsabbat kíván leadni,
az lehet a szövetségi jegyzékben jegyzettnél bármennyivel gyorsabb. Csapatidő
bejelentésének elmulasztása esetén a csapat az utolsó divízió utolsó helyén kell
versenyezzen.
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5.

A csapatidőknek látszódniuk kell és a bevallott időket külön meg kell jelölni.

6.

Bevallott csapatidővel a UKFL© bajnokságára nem lehet nevezni, hacsak enyhítő
körülmények nem adódnak és ezeket egy írásos kérvényben, csatolt magyarázattal a
bizottságnak el nem küldik.

7.

Minden csapatnak tartania kell a break out szabályt, ami ½ másodperccel kevesebb az adott
szövetségi divízió legjobb csapatidejénél, KIVÉVE AZ ELSŐ DIVÍZIÓT.

8.

Amint az összes szövetségi csapatidő és bevallott idő beérkezett, a rendező divíziókba
rendezi a jelentkező csapatokat. Ezeknek az összeállításánál a rendezőnek figyelnie kell a
verseny formátumára és az egyes csapatoknak adott futamok számára.

9.

Egy divízió legkevesebb 3 és maximum 7 csapatból állhat.

10. Amennyire a jelentkezések engedik, a divíziók beosztásának biztosítani kell az igazságos és
kompetitív versenyzést.

7.4

Versenyformátumok
A versenyformátumokat versenyszervezési kérvény benyújtásakor kell jelezni és a verseny
részleteinél fel kell tüntetni a UKFL© honlapján. A megengedett versenyformátumok az alábbiak:
1. Round Robin (egyszeres vagy dupla) – tömbösített és elosztott (3/3, 4/4, 2/5-2/4).
2. Speed Trials Double Elimination-nel vagy Round Robin Round Robin (3/3,4/4,2/5-2/4) – A
versenyző csapatok egy pontot kapnak minden futamgyőzelemért, döntetlen esetén mindkét
csapat ½ pontot kap. Ezeket a pontokat gyűjtik a csapatok a végső sorrend kialakulásáig a
verseny végeztével. Minden futam a választott formátum szerint zajlik (pl.: 3/3 – 3 mérkőzés
3 futam) A bíró ebben az esetben nem ad mérkőzés győzelmet, hanem csak a
futamgyőzelmeket számolja össze a divízió formátuma szerint. Egy példa a
versenyformátumra, divízióra és futási sorrendre megtalálható az F függelékben. Round
Robin versenyeknél ez az egyetlen megengedett versenyformátum.

7.5

UKFL© bajnokság formátumai
A bizottság vagy az igazgatóság változtathat a versenyformátumokon, hogy bemutassa a legjobb
versenyeket a szövetségben. Például Round Robin / Heat Trail / Double Elimination. Az érintett
csapatkapitányokat a verseny előtt értesítik, amennyiben a változtatások nem voltak nyilvánosak
jelentkezéskor.
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8. Fejezet – Hivatalos UKFL© versenyszabályzat
8.1

Tárgy
A flyball egy verseny, ahol 4 kutya 4 akadályt ugrik át. Mindegyik kutyáknak működésbe kell
hoznia a kilövő szerkezetet a flyballgépen, ami ilyenkor kilő egy labdát. A kutyának meg kell
fognia a labdát és visszafutni sorban, mind a négy akadályon, úgy hogy a labda végig a
szájában van egészen a rajt/cél vonalig. Csak miután az első kutya teste bármelyik részével
elérte a rajt/cél vonalat érheti el a második kutya a rajt/cél vonalat teste bármelyik részével. Ez
után a következő 3 kutyának, az esetleges hibák miatti újrafutásokkal együtt ugyanezt kell
csinálnia a futam végéig. Az a csapat nyeri a futamot, amelyik először végez a pályával. Hat
bíró jelenléte kötelező két csapat versenyzése esetén. (8.2, 8.3, 8.4, 8.5 szabályok)

8.2. Versenybírók és a kutyák mérése

Minden versenyen egy 3-as szintű bíró jelenléte kötelező, aki felügyeli az alábbiakat.

(csak olyan bírók lehetnek 3-as szintű bírók egy hivatalos versenyhez, akik szerepelnek a
UKFL© jóváhagyott bírói listáján (7.1 szabály (8)-as pont) )

Minden versenynap kezdetén az alábbiak elvégzése kötelező a kijelölt hivatalos UKFL©
bíróknak, akiknek a nevét a rendezőnek a divízióbeosztás mellé kell kifüggeszteni összhangban
a 7.2-es szabállyal.
1.

Meggyőződni arról, hogy a versenypálya teljesíti a 10.1-es szabályában leírtakat, továbbá
arról, hogy a sávok valóban 51 láb (15.54 m) hosszúak. (csak az adott napra beosztott 3-as
szintű bíró végezheti)

2.

Az akadályok szabályos méretűek és a szabályoknak megfelelő helyre lettek kimérve. (csak
az adott napra beosztott 3-as szintű bíró végezheti)

3.

Kutyák ulnamérése (bármelyik 2-es vagy 3-as szintű bíró végezheti)

4.

A flyballgépek megfelelnek az előírásoknak (bármilyen bíró végezheti)

5.

Meggyőződni arról, hogy az ETS szabályosan lett elhelyezve és arról, hogy megfelelően
működik-e.

Az egész versenynapon az arra a napra beosztott 3-as szintű bíró feladata:
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1.

Amikor szükséges a szervezővel történt konzultáció után lerövidíti, szünetelteti, vagy
felfüggeszti a versenyzést a nem megfelelő időjárás miatt (rendkívüli meleg, hideg, eső)

2.

Lecsökkenti a bemelegítésre szánt időt az esemény csúszása miatt.

3.

Felügyeli az egész rendezvényt és végső döntési joga van a versennyel kapcsolatos
ügyekben.
A. Amennyiben az éppen versenyző csapat tagja a 3-as szintű bíró, akkor egy
független 3-as szintű bírót kell hívni a 8.3 (10)-es szabály értelmében.

8.3. Pályabíró
1.

Vagy egy ideiglenes vagy 1-es, 2-es vagy 3-as szintű bíró lehet (B Melléklet)

2.

A két versenysáv között kell állnia, ahol zavartalan rálátása van mindkét sávra. A bírói
állványnak 25 lábra (7.62 m) kell állnia a rajtvonaltól.

3.

A versenypályán kell lennie a bemelegítés alatt.

4.

Amennyiben a futam leállítása valamilyen okból szükséges sípjelet kell használnia.

5.

Eldönti a futam kimenetelét. Ez lehet: nyert futam, veszített futam, nem mért futam,
döntetlen, stb.

6.

A bírónak a karjának felemelésével kell jeleznie, ha hiba történt, de a karjának nem
szükséges felemelve maradnia.

7.

A pályabírónak joga van megbeszélnie a vonalbírokkal és a gépbírókkal, mielőtt eldönti a
futam végeredményét.

8.

Minden bíró köteles betartani a magatartási kódexet.

9.

A pályabíró döntése végleges és konzultálhat a verseny 3-as szintű bírójával mielőtt
meghozza a végső döntést.

10. Amennyiben a verseny hivatalos 3-as szintű bírója valamelyik versenyző csapat tagja,
akkor egy független 3-as szintű bírót kell hívni (hogyha nem elérhető 3-as szintű, 2-es
szintű is elegendő).
11. Abban az esetben, ha egy csapat egy vitás kérdésben szeretne személyesen beszélni a
bíróval, mielőtt döntést hozna, a pályabírónak ezt részlehajlás nélkül végig kell hallgatnia,
viszont a verseny idejéből nem vehet el ezzel.
12. Vitás kérdésben a pályabíróval csak a csapatkapitány beszélhet, vagy csapatkapitány
hiányában a helyettese. Bármiféle megbeszélésnek tisztelettudóan és udvariasnak kell
történnie, a UKFL© magatartási kódexe szerint, amennyiben ez nem így történik, az a tag
pályáról való eltiltását vonhatja maga után. A bíró döntése végleges, és ezt mindenkinek el
kell fogadnia.
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13. Amennyiben egy klubnak két csapata ugyanabban a divízióban versenyez egymás ellen,
akkor a csapatkapitány köteles kijelölni egy helyettes csapatkapitányt az egyik csapathoz
és erről értesíteni kell a bírót a pályára való lépéskor. A helyettes csapatkapitány képviseli a
csapatot, amennyiben felmerül egy vitás kérdés. A csapatkapitány nem foglalhat állást a
helyettes csapatkapitány nevében.

Megjegyzés: az igazgatóság felelőssége, hogy magasan képzett bírókat biztosítson, akik
következetesek egymással a szabályok értelmezésében és szakmailag hitelesek. Azok, akik
bírók szeretnének lenni a B mellékletben találnak további információkat.

8.4. Vonlabíró
1.

Alkalmasnak kell lennie versenypálya személyzeti szerepre (G melléklet)

2.

Tisztességesnek és pártatlannak kell lennie.

3.

Egy pályabíró szükséges mind a két csapat rajtvonalánál, egymással szemben.

4.

Zavartalanul kell látnia a csapat rajt/cél vonalát.

5.

Helyben kell megvárnia minden egyes futam végét.

6.

Figyelnie kell a kutyákat futás közben a sávban és a kutyának megfelelő ETS lámpával jelezni
a hibázást.

7.

Figyelnie kell a gépbírót, hogy emeli-e a zászlót.

8.

Legalább16 évesnek kell lennie.

8.5. Gépbíró
1.

Alkalmasnak kell lennie versenypálya személyzeti szerepre (G melléklet)

2.

Tisztességesnek és pártatlannak kell lennie.

3.

Egy-egy gépbírónak kell ülnie a flyballgépek mellett mind a két sávban.

4.

Jól kell látnia a géptöltőt és nem akadályozhatja a versenypályáról való ki- és bejutást.

5.

Helyben kell megvárnia minden futam végét.

6.

Figyelni kell, hogy a gépnél minden szabályszerűen történjen a futam alatt és jeleznie a
hibákat a vonalbírónak a rendező csapat által biztosított zászló felemelésével.

7.

A lehetséges hibák az alábbiak lehetnek, de nem korlátozódnak kizárólag ezekre:
a. Elejtett labda
b. Kihagyott akadály
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c. A kutya nem hozta működésbe a gépet
d. Flyballgép és géptöltői hibák
e. Nem szabályszerű flyballgép elhelyezkedés
f.

A kutyák nem csak szóbeli biztatása (kivéve süket kutyák esetén)

g. Bármiféle zavarása a másik pályának a kutyák, géptöltők és nézők részéről
8.

Legalább 16 évesnek kell lennie

9.

Fiatal tagok (12-16) megfelelő felnőtt tag felügyeletével lehetnek

8.6. Írnok
1.

Alkalmasnak kell lennie versenypálya személyzeti szerepre (G melléklet)

2.

Egy írnok felügyeli mind a két sávot 25 lábra (7,62 m) a bírótól

3.

Ellenőrzi, hogy az akadályok magassága és szélessége a futó kutyákhoz van állítva.

4.

Rögzíti, hogy az egyes futamokban melyik kutyák futottak, a futó csapatok nevét és hogy a
csapat nyert, veszített vagy döntetlent futott.

5.

Értesíti a pályabírót amikor NFC/Synk vagy helyettesítő csapat fut.

6.

Értesíti a pályabírót az esetleges break out-ról.

7.

Értesíti a pályabírót, hogy ha valamelyik kutyát zavarásért már megintették.

8.

Értesíti a pályabírót a verseny formátumáról.

9.

Legkevesebb 16 évesnek kell lennie.

10. Fiatal tagok (12-16) megfelelő felnőtt tag felügyeletével lehetnek.

8.7. Időbejelentő ív
1.

Versenyen minden csapat legalább 4, legfeljebb 6 kutyából áll, valamint egy UKFL© tag kell
feleljen minden egyes kutyáért.

2.

A géptöltőknek is UKFL© tagnak kell lenniük és őket is fel kell tüntetni az időbejelentő íven.

3.

A kutyáknak és a felvezetőknek is szerepelniük kell az időbejelentő íven, amit a verseny
kezdete előtt a rendező csapathoz el kell juttatni.

4.

Egy kutya csak egy időbejelentő lapon szerepelhet egy napon.

5.

Az időbejelentő lap rögzíti a csapat nevét, a csapat típusát, a csapatkapitány nevét és
számát, a kutyák nevét és számát, a kutyák fajtáját és akadálymagasságukat. Szerepelnie
kell rajta továbbá a vonatkozó break out időnek is (amennyiben van ilyen).
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6.

Amikor egy csapat pályára szeretne lépni csak azok a kutyák léphetnek be a versenypálya
területére, amelyek az időbejelentő íven szerepelnek és mindegyiket egy UKFL© tag kell
hogy vezesse.

7.

A versenyzéstől visszalépő csapatokat egy 3-as szintű bíró vagy egy helyettes 3-as szintű
bíró, vagy átminősíti NFC csapatnak vagy kizárásra kerülnek a versenyből, ezt világosan fel
kell tüntetni az időbejelentő íven.

8.

Kutyát hozzáadni az időbejelentő laphoz a verseny kezdete után csak helyettesítő csapattá
minősítés után lehetséges (legfeljebb 2 kutyát) és azután minden futamot vesztesként kell
elkönyvelni.

8.8. Csapatok
1.

A csapatkapitánynak aktív UKFL© tagnak kell lennie és neki kell leadnia a csapat nevét (és
esetleges második nevét, amennyiben van ilyen) a UKFL© honlapján. Amennyiben a UKFL©
elfogadja a csapatnevet, az bejegyzésre kerül és más csapat nem használhatja a UKFL©-en
belül.

2.

Egy regisztrált UKFL© csapat kizárólag UKFL© regisztrált kutyákból állhat, valamint a
felvezetőiknek is aktív UKFL© tagoknak kell lenniük.

3.

Kutyák nevezhetnek több mint egy típusú csapatban bármelyik hivatalos UKFL© versenyen,
de nem ugyanazon a napon. A kutyák nem versenyezhetnek 2 szövetségi csapatban. (pl.: a
kutyák futhatnak egy szövetség csapatban és egy helyettesítő csapatban, de nem futhatnak
egy szövetség csapatban az 1. divízióban és egy másikban a 2. divízióban ugyanazon a
hivatalos versenyen.)

4.

Kutyák futhatnak két egymást követő napon két különböző ligában, amennyiben két külön
hivatalos versenyről van szó.

5.

Minden egyes futam előtt a csapatnak jeleznie kell az írnoknak, hogy mely kutyák futnak az
adott futamban. A futam kezdete után kutyát cserélni nem lehetséges, amíg a futam véget
nem ér.

6.

A csapatok lehetséges típusai a 6. szakaszban találhatók.

8.9. Pályára lépés feltételei
1.

Amikor egy csapat a versenypályára szeretne lépni, csak azok a kutyák léphetnek a
versenypálya területére, amelyek szerepelnek az időbejelentő íven.

2.

A csapatoktól elvárt, hogy időben jelenjenek meg a pályánál. Késés csak abban az esetben
elfogadott, amennyiben a csapatnak szervezésből adódó ütközése van a futammal. Ilyen
például az, ha egy klub több csapata egyszerre versenyez két külön versenypályán. Ezeket
az eseteket a csapatnak a lehető leghamarabb jelezni köteles a rendezvény 3-as szintű
bírójánál, a pályabírónál vagy az esemény szervezőjénél.
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3.

Amennyiben egy csapat nem szolgál megfelelő indokkal a késésére és több mint 5 perccel
később lép pályára (beleértve a bemelegítés idejét), a versenyben a pályabíró a futamokat
vesztesként könyveli el számukra.

4.

Azok a csapatok amelyek visszalépés miatt nyernek is végig kell futniuk az összes futamot,
hogy helyezést érhessenek el a versenyen. Amennyiben a másik csapat nem elérhető a
futamokra a csapat ellenfél nélkül versenyez.

5.

Egy csapat feladhatja a mérkőzést vagy a fennmaradó futamokat, amennyiben erről
megfelelő indokot szolgáltat a verseny 3-as szintű bírójának.

6.

Azok a csapatok, amelyek többször is adnak fel mérkőzést vagy futamot a verseny alatt
megfoszthatók az eseményen elért UKFL© pontjaiktól és a helyezésüktől a 3-as szintű bíró
belátása szerint.

7.

Csapatoknak, amelyek megfelelő indok nélkül lépnek pályára késve, fel kell adniuk a
bemelegítésre szánt idejüket.

8.

A késve érkező csapatok nem léphetnek pályára amíg az aktuális futam tart és a pályabíró
erre engedélyt nem adott.

8.10. Bemelegítések
A bírók kötelesek a versenypályán lenni a bemelegítés teljes ideje alatt és felelősek a
bemelegítési idő pontos tartásáért az alábbiak szerint.
1. Minden mérkőzés előtt bemelegítési időt kell biztosítani a csapatok számára.
2. A bemelegítésre szánt idő legfeljebb 2 perc lehet, de ez lecsökkenthető, amennyiben a
verseny 3-as szintű bírója úgy ítéli, hogy erre szükség van az esemény időben történő
befejezéséhez.
3. 1 perc áll rendelkezésre az előző mérkőzés utolsó flyballgépének felemelésétől a
flyballgépek cseréjére, ez után veszi kezdetét a bemelegítési idő.
4. Amennyiben egy csapat késik, mert a versenyprogramban ütközés van, a bemelegítési idő
nem kezdődik el addig, amíg mind a két csapat megjelent a versenypályánál (lsd.: 8.9-2)
5. Megfelelő indok nélkül késő csapatok kötelesek elállni a bemelegítési időtől.
6. Csak az időbejelentő íven szereplő kutyák jogosultak bemelegítésre a kiszabott idő alatt.
7. Edzési segédletek használata a bemelegítés alatt megengedett. NFC csapat számára az
edzési segédletek eltávolítása nem kötelező és azok tovább használhatók a futamokban is.
8. Minden edzési segédletet el kell távolítani a bemelegítési idő végéig, kivéve az NFC
csapatoknak.
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8.11. A futam
A. Rajt és hibás rajt
1.

Kutyák rajtolhatnak álló és futó helyzetből is.

2.

A flyball futam akkor kezdődik el, amikor a vonalbíró elindítja a rajtolási programot az ETSen.

3.

Az első kutya testének egyik részével sem haladhat át az ETS érzékelőin a rajtolási
program végéig.

4.

Hibás rajtnak számít, amennyiben az első kutya testének bármelyik részével elhalad a
rajt/cél vonalon az ETS érzékelői között a rajtolási program vége előtt. Ebben az esetben a
bíró megállítja a futamot és újra elindítja a rajtolási programot.

5.

Ugyanazon csapat második hibás rajtja az első kutya hibájának számít és a befejezett
futamhoz a kutyának újra kell futnia az utolsó kutya után.

6.

Amennyiben egy csapat második hibás rajtja és a másik csapat első hibás rajtja egyszerre
történik, akkor az első hibás rajt felülírja a második hibás rajtot és a bíró a futamot leállítja
és a rajtolási programot újból elindítja.

7.

A csapatoknak mérkőzésenként egy hibás rajt engedélyezett.

8.

Elektronikus rajtlámpák használata esetén amennyiben a kutya vagy a felvezető testének
bármelyik része megtöri a sugarat és a vonal- vagy a pályabíró bejegyzi a hibát.

9.

Az első kutya után egyik kutya sem mehet át testének bármelyik részével a rajt/cél vonalon
az ETS érzékelői között mindaddig, amíg a visszafele futó kutya át nem halad a rajt/cél
vonalon az ETS érzékelői között testének bármelyik részével.

10. Egyik felvezető vagy UKFL© tag sem keresztezheti a rajt/cél vonalat a testének egyik
részével sem, sem pedig bármilyen tárggyal, például játékkal a futam ideje alatt, kivéve egy
elmozdult akadály visszaállításának céljából vagy egy elgurult labda miatt.

B. A futam
1.

Minden kutyának át kell ugrani a négy akadályon sorban a rajt/cél vonaltól az ETS érzékelői
között a flyballgépig majd visszafutni a négy akadályon a rajt/cél vonalig az ETS érzékelői
között.

2.

A kutyának működésbe kell hoznia a flyballgépet mielőtt felveszi a labdát, majd a labdával a
szájában visszafutni az akadályokon keresztül és teljesen áthaladni a rajt/cél vonalon az
ETS érzékelői között.

3.

Visszafelé futás során a kutya büntetés nélkül felveheti a földről az elejtett labdát (még
akkor is, ha ez azzal jár, hogy több mint négy akadályt ugrik a kutya visszafelé)
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4.

Csak azután érheti el a második kutya a rajt/cél vonalat testének akármelyik részével,
miután az előző kutya elérte testének bármelyik részével a rajt/cél vonalat (ez általában a
kutyák orra) ez így megy tovább az összes többi kutyánál is, beleértve a hibázás miatt
javító kutyákat.

5.

Amint a kutya kifelé átlépi a rajt/cél vonalat, a köre véget ér.

6.

Azok a kutyáknak, amelyek nem teljesítették a teljes pályát és kifelé átmennek a rajt/cél
vonalon, a többi kutya után meg kell ismételniük a teljes pályát, hogy a futam mért legyen.

7.

A kutyáknak addig van alkalmuk kijavítani a vétett hibáikat, amíg kifelé át nem haladnak a
rajt/cél vonalon az ETS érzékelői között.

C. Hibák
1.

Minden hiba, ami sérti a verseny szabályait, jelzésre kerül verseny közben vagy a
pályabíró, vagy a vonalbíró, vagy a gépbíró által.

2.

Korai váltásokat a pályabíró és a vonalbíró is jelzi, illetve a vonalbíró felkapcsolja a hibázó
kutyának megfelelő ETS jelzőfényt és a kutyának javítania kell a körét a többi kutya után.

3.

A hibázó kutyának abban a sorrendben újra kell futni, amilyen sorrendben a hibákat
elkövették.

4.

Egy hibát, akár a kutya, akár egy résztvevő vagy géptöltő hibázott a kutya visszaküldésével
lehet javítani, az első körüket lefutott kutyák után, abban a sorrendben, amilyen sorrendben
a hibákat elkövették

5.

Egy körben egy hiba gyűjthető össze. (egy kör vagy hibás vagy sikeres, a hibák egy kör
alatt nem gyűlnek össze)

6.

Egy kör akkor kezdődik, amikor a kijövő kutya áthalad a rajt/cél vonalon a testének
bármelyik részével.

7.

A hibák javítása nem kötelező.

D. Példák hibákra
Esetek amelyekben, de nem csak kizárólag ezekben az esetekben, a kutyának javítania kell:
1. Az első kutya adott futambeli második korai rajtja után.
2. Ha egy kutya hamarabb lépi át a rajt/cél vonalat, mint a kifelé futó kutya.
3. Ha egy kutya nem sorrendben ugorja át az akadályokat vagy kihagy akadályt.
4. Ha a kutya nem hozza működésbe a flyballgépet és úgy veszi el a labdát.
5. Ha a kutya nem hozza ki a labdát a cél/rajt vonal utánig.
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6. Ha a kutya nem ugorja át az összes akadályt a szájában a labdával.
7. Ha a felvezető testének valamelyik része vagy hozzá tartozó bármilyen tárgy (például játék)
áthalad a cél/rajtvonalon a futam közben.
8. Elektronikus váltást jelző fények használata esetén, ha a befelé futó kutya testének
bármelyik része hamarabb töri meg a fénysugarat, mint a kifelé futó kutya testének
bármelyik része.
9. Ha a géptöltő hangutasítás mellett bármilyen más segítséget nyújt a kutyának (kivétel a
süket kutyáknál)

E. A géptöltő
1.

Amint a géptöltő betöltötte a labdát fel kell egyenesednie. A géptöltő keze ilyenkor vagy
egyenesen a teste mellett vagy a háta mögött lehet.

2.

A géptöltő szóbeli utasításokkal segíthet és bíztathatja a kutyákat.

3.

A géptöltőnek a gép mögött kell állnia, amíg a pályabíró ki nem hirdeti a futam győztesét,
kivéve amikor új labdákért nyúl a futamhoz, amikor elgurult labdát szed össze, vagy
visszaállít egy elmozdult akadályt.

4.

Süket kutyáknál megengedett kézjelek használata mindaddig, amíg ez nem zavarja az
ellenkező csapatot.

5.

Amennyiben a pályabíró úgy dönt, hogy a géptöltő megsértette ezeket a szabályokat a
csapat feladhatja a futamot.

F. A futam vége
1. Az a csapat nyeri a futamot, amelyik először teljesíti mind a négy kutyával a pályát.
2. Miután az összes kutya befejezte a körét, és a javítani kívánó csapat minden hibázó kutyája
kijavította a körét, vagy a pályabíró lefújja a futam végét, akkor ér véget a futam.
3. Egy futam nem csak gyorsabb idővel nyerhető, hanem egyes szabályok automatikus
győzelmet garantálnak az egyik csapatnak.
4. Az a csapat a futam győztese, amelyik gyorsabb idővel teljesíti a futamot.
Amennyiben a gyorsabb csapat NFC vagy helyettesítő csapat, akkor vesztett futamként lesz
könyvelve és az ellenfél csapata nyeri a futamot az idő figyelembevétele nélkül.
5. Csapatok, amelyek nem hajlandóak vagy nem tudják újra futtatni a hibázó kutyákat a
futamuk “nem mért kör”-ként lesz könyvelve (ang.: No Time (NT)) és az ellenfél csapata
nyeri a futamot.
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G. Break Out
Annak érdekében, hogy a divíziókban a versenyzés minél kompetitívebb legyen, 0,5
másodperces break out szabály van érvényben minden divízióban, leszámítva az első divíziót.
1. Minden divízióban a break out a divízió leggyorsabb csapatának idejénél fél másodperccel
kevesebb.
2. Amennyiben egy csapat gyorsabb időt fut, mint a divízió break out ideje, a csapat elveszíti az
adott futamot és az idő nem kerülhet fel hivatalos UKFL© rekordként sem.
3. A csapatok leggyorsabb ideje kerül fel a UKFL© szövetségi jegyzékébe, még akkor is, ha ez
berak out idő alatt volt.
4. Amennyiben egy csapat 3-szor break out idő alatt fut egy eseményen, UKFL© pontokat még
gyűjthet, de onnantól kezdve az összes futama vesztesként lesz elkönyvelve.
4. Amennyiben mind a két csapat egyszerre fut break out idő alatt, mind két csapatnak
vesztesként lesz elkönyvelve a futam. Amennyiben az egyik csapat break out idő alatt fut, a
másik csapat pedig nem fejezi be a futamot, akkor is mind a két csapatnak vesztes futamot
könyvelnek el.
5. Amennyiben csak a mérkőzés végén derül ki, hogy az egyik csapat break out idő alatt futott,
akkor az írnok köteles megváltoztatni a verseny jegyzőkönyvét, hogy látszódjon a break out
és értesítenie kell az érintett csapatot.
6. A break out idők nem kerülnek figyelembevételre, a helyezések eldöntésénél döntetlen
esetén. 3 break out futása után a csapat a versenyen futott minden korábbi futama
vesztesként lesz átírva és a győzelem átkerül az ellenfélhez.

H. Zavarás
Zavarásnak az számít, amikor az egyik csapat a másik csapat kutyáját akadályozza a futásban
vagy a futam befejezésében.
1.

Amennyiben egy kutya, vagy csapattag zavarja a másik csapatot futam közben és ezzel
gátolja őket a futam befejezésében, a pályabíró leállítja a futamot és a zavaró csapatnak fel
kell adnia a futamot.

2.

Az időbejelentő íven NT INT kerül bejegyzésre a zavaró csapat esetében és AVG ING a
zavart csapatnak. Zavarás előfordulhat a versenysávokban vagy az azok melletti
területeken illetve a hátsó, kifutó részen, ahol a kutyák várakoznak futás előtt.

3.

Zavarás előfordulhat a versenysávokban vagy az azok melletti területeken illetve a hátsó,
kifutó részen, ahol a kutyák várakoznak futás előtt.

4.

Az a kutya, amelyik egy elgurult labda után szalad be a másik csapat területére nem
feltétlenül számít zavarásnak, de a bíró ebben az esetben is leállíthatja a futamot a
biztonság érdekében és a futamot megismételtetheti.
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5.

Versenysávon belüli zavarásnak számít az, amikor bármelyik kutya áthalad a két sáv
akadályszárnyai közötti középvonalon a pályát lezáró kerítéstől a kifutó rész kezdetéig.

6.

Az a kutya, amelyik zavarja a másik csapatot a bemelegítés megkezdésétől, minden egyes
futamban megjelölésre kerül az időbejelentő íven. Amennyiben a kutya 2 jelzést összegyűjt
a neve mellé a futamai során, a kutya kizárásra kerül és több futamban nem vehet részt a
nap további részében. Ezt a pályabírónak jeleznie kell a rendezvény 3-as szintű bírójának.
A csapatnak megengedett, hogy cserekutyát használjon a továbbiakban, amennyiben van
ilyen feljegyezve az időbejelentő lapjukon, amennyiben nincs ilyen, akkor folytathatják a
versenyzést helyettesítő csapatként (lsd.: 6. Szakasz).

7.

Minden versenyből kizárt kutyát az őt kizáró bírónak fel kell jegyeznie a UKFL© honlapján
az online incidens bejelentő nyomtatványon.

8.

Azt a felvezetőt, akinek a kutyáját zavarás miatt háromszor kizárták és ezt jelentették is
hivatalosan a UKFLÓ zavarás bejelentő lapon, a bizottság felkeresheti, hogy további
lépéseket beszéljenek meg a jelentett probléma megoldására. Amennyiben a kutyát
versenyzésre veszélyesnek találják, a bizottságnak joga van felfüggeszteni a kutyát a
szövetségi versenyzés alól. Ebben az esetben a bizottság a felvezetővel együttműködve
segíti a fent említett problémák megoldását. Minden kutya egyénileg kerül elbírálásra a
kizárás súlyosságának mértéke alapján. Amennyiben mindkét fél úgy látja, hogy a kutya
biztonságos, visszaengedhető a versenyzésbe.

9.

A kizárt kutyáknak, adott esetben lehetőségük van csatlakozni gyakorló csapatba beugró
kutyaként.

I. Feldöntött és megsérült akadályok
1.

Kutyáknál nem számít hibának az akadály feldöntése.

2.

A bíró eldőlt akadály esetén biztonsági okokból azonnal megállítja a futamot, majd egy
csapattag, vagy segítő visszaállíthatja az akadályt a megfelelő helyére, ezután a bíró
újraindítja a futamot.

Amennyiben az akadály akármelyik része megsérül, a bíró megállítja a futamot és a rendező
csapat kicseréli a törött elemet, majd a bíró újraindítja a futamot.

J. Veszélyes viselkedés vagy zavaró tényezők verseny közben
Annak ellenére, hogy ezek nem közvetlenül zavarják meg a másik csapatot, veszélyes
viselkedésnek olyan csapattagok vagy versenyző kutyák által elkövetett cselekedetek
számítanak, amelyek negatívan hatnak más tagokra, kutyákra, hivatalnokokra vagy akár a
nézőkre.
Ilyen cselekvések lehetnek, de nem korlátozódnak kizárólag ezekre, a következők:
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●

Labdát, játékot vagy más tárgyat eldobni a pálya kifutó részén veszélyes viselkedésnek
minősül. A bíró első esetben figyelmezteti a csapatot a viselkedés abbahagyására.
Amennyiben a viselkedés nem marad abba, a bíró belátása szerint felkérheti a csapatot
a következő vagy, amennyiben az utolsó futamban történik, az aktuális futam
feladására.

●

A csapatok kötelesek felszedni minden elguruló labdát.

●

Bármiféle élettelen vagy veszélyes tárgy, ami eltereli a kutya figyelmét:
○

A másik sávról a labda átgurul az ellenfél oldalára (a kutyájuk nem kergeti tovább)
de a labda megzavar egy ottani kutyát úgy, hogy az nem tudja befejezni a
futamát.

○

A bíró ebben az esetben a biztonság érdekében megállítja és újraindítja a
futamot.

Verseny közben veszélyes viselkedés vagy figyelemelterelés esetén a csapat figyelmeztetésben
részesülhet, majd a második figyelmeztetés a futam elvesztését vonja maga után.

K. Flyballgép meghibásodás
1. A géptöltőnek a karjait keresztbe, a feje fölé tartva kell jelezni bármiféle meghibásodást
észlel a flyballgépen.
2. A bíró ebben az esetben megállítja a futamot és meggyőződik a meghibásodásról. Senki
sem érhet a flyballgéphez mindaddig, amíg a pályabíró nem győződött meg a
meghibásodásról.
3. Amennyiben a bíró megállapítja a meghibásodás tényét a csapat kicserélheti a flyballgépét,
vagy ha ez nem vesz jelentős időt igénybe, a pályabíró véleménye szerint, akkor a
helyszínen is megszerelhető a flyballgép.
4. Amennyiben a bíró a flyballgépnél mindent rendben talál, a csapatnak a futamot fel kell adni.
Ha a flyballgép (vagy a csere flyballgép) másodszor is meghibásodna ugyanazon a
mérkőzésen, akkor az aktuális és az összes következő futamot fel kell adnia a csapatnak.

L. Az eredmények feljegyzése
1. Az a csapat számít nyertesnek, amelyiknek elsőre teljesíti a pályát az összes kutyája, az
esetleges hibajavításokkal együtt.
2. Az írnok bekarikázza a futam eredményét az időbejelentő íven az “eredmény” mező alatt.
3. Bármiféle rekord idő megfutását jelezni kell az időbejelentő lapon és a további
nyomtatványokat ki kell tölteni hozzá.
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4. A szervező csapatnak be kell mutatnia az eredményeket, vagy hivatalos UKFL© papírokon,
vagy a UKFL© alkalmazásán keresztül.

Alább láthatóak az időbejelentő íven használt rövidítések és egy minta időbejelentő ív:

Nem mért idő = No time = NT;
A zavaró csapatnál jelzendő = NT INT,
A megzavart csapatnál jelzendő = AVG INT
Amennyiben az AVG bármilyen okból feljegyzésre kerül meg kell említeni a teljes kört lefutott
kutyák számát (pl.: 4 kutya, 5 kutya)
Break out alatti idő = B/O.

M. Vesztett/vesztett futam lehetséges okai (LOSS/LOSS)
Mindkét csapat futamát vesztesként kell elkönyvelni az alábbi esetekben:
1. Egy NFC/helyettesítő csapat fut egy csapattal, ami 4-nél kevesebb kutyával fut.
2. Egy csapat, amelyik már 3-szor futott break out határ alatt versenyzik egy NCF/helyettesítő
csapat ellen.
3. Amennyiben egy csapat break out határ alatt fut egy NFC/helyettesítő csapat ellen.
4. Amikor mindkét csapat egyszerre fut break out határ alatt.
5. Amikor egyik csapat sem dönt úgy, hogy visszaküldi a hibázó kutyáit javítani.
6. Amikor egy csapat megzavar egy másik csapatot, aki kevesebb, mint 4 kutyával fut.
7. Amikor egy csapat megtagadja a versenyzést saját másodlagos csapata ellen (lsd.: 8.15-ös
szabály 4B.
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8. Amikor egy szövetségi csapatban futó kutya megzavar egy NFC/helyettesítő csapatot, vagy
egy csapatot, aki már 3 break outtal rendelkezik.

8.12. Egyéni versenyzés
1.

A versenyzés szabályai a 8.1-es szabálytól a 8.11-es szabályig betartandóak azzal a
kivétellel, hogy a csapat megválaszthatja, hogy milyen akadálymagasságon szeretne futni.

2.

Amennyiben lehetséges hasonló sebességű kutyák versenyezzenek.

3.

Minden kutyának két mérkőzésen egyenként négy futam áll rendelkezésére a legjobb idő
megszerzésére.

4.

A kutyák ezen idők szerint lesznek osztályozva.

5.

A rajt ideje beleszámít a kutya idejébe.

6.

Abban az esetben, ha egy kutya visszalép a versenyzéstől, az ellenfele biztosíthat
magának egy kutyát, aki ellen versenyezhet.

7.

Az így versenyző kutya ideje nem kerül mérésre, nem kap helyezést és a hibás rajtokat
sem futja újra.

8.

A hibák nem kerülnek újrafuttatásra és Nem mért kört (No Time (NT)) kell elkönyvelni.

9.

A futamok végén nincsen győztes, vesztes vagy döntetlen, csak az idők kerülnek
lejegyzésre az időbejelentő íven.

10. A kutya leggyorsabb ideje az eseményen a UKFL© által lejegyzésre kerül és elérhető lesz
a UKFL© honlapján.

8.13. Páros versenyek
1.

A versenyzés szabályai a 8.1-es szabálytól a 8.11-es szabályig betartandóak azzal a
kivétellel, hogy a csapat megválaszthatja, hogy milyen akadálymagasságon szeretne futni.

2.

Amennyiben lehetséges a páros csapatok hasonló sebességű páros csapatokkal
versenyezzenek.

3.

Minden kutyának két mérkőzésen egyenként négy futam áll rendelkezésére a legjobb idő
megszerzésére.

4.

A páros csapatok ezen idők alapján lesznek rangsorolva.

5.

A rajt ideje beleszámít a kutya idejébe.

6.

Abban az esetben, ha egy csapat visszalép a versenyzéstől az ellenfél biztosíthat megának
egy újabb párt, aki ellen versenyezhetnek.
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7.

Az így versenyző kutyák ideje nem kerül mérésre, nem kapnak helyezést és a hibás
rajtokat sem futják újra.

8.

A hibák nem kerülnek újrafuttatásra és Nem mért kört (No Time (NT)) kell elkönyvelni.

9.

A futamok végén nincsen győztes, vesztes vagy döntetlen, csak az idők kerülnek
bejegyzésre az időbejelentő íven.

10. A párok leggyorsabb ideje az eseményen a UKFL© által bejegyzésre kerül és elérhető lesz
a UKFL© honlapján.
11. Amennyiben egy kutyát az esemény 3-as szintű bírója nem talál versenyre megfelelőnek,
megtagadhatja tőle a versenyzést.

8.14. Ifi versenyek
1.

A versenyzés szabályai a 8.1-es szabálytól a 8.11-es szabályig betartandóak azzal a
kivétellel, hogy a csapat megválaszthatja, hogy milyen akadálymagasságon szeretne futni.

2.

A csapatok egymás ellen a gyorsabb időért versenyeznek négy kutyával úgy, hogy mind a
négy kutyának át kell ugrani az akadályokat megfelelő sorrendben, felvenni egy tárgyat és
visszavinni négy akadályon keresztül a rajt/cél vonal utánig.

3.

Abban az esetben, ha a csapatoknak nincsen elegendő kutyájuk, aki be tudná fejezni a
versenyt, a pályabíró a győzelmet annak a csapatnak ítéli, aki közelebb volt a teljes feladat
teljesítéséhez.

4.

Abban az esetben, ha egyik csapatban sincsen olyan kutya, aki végig tudta csinálni a pályát,
a bíró belátására van bízva, hogy melyik csapatnak ítéli a győzelmet.

5.

A csapatkapitányok jelezni kötelesek a pályabírónak és az ellenfél csapat kapitányának is,
amennyiben olyan kutyájuk is pályán van, amelyik úgy fut, hogy a másik sáv teljesen üres.

6.

Ennél az osztálynál kiemelten fontos, hogy a kutyák sikeresek legyenek és pozitív élménnyel
versenyezhessenek.

8.15. A versenyen való viselkedés
1.

A flyball egy versenysport, ahol a sportszerűseg a legfontosabb. Az a csapat amelyik
sportszerűtlenül viselkedik, a pályabíró figyelmeztetésben részesíti és ezt az esemény 3-as
szintű bírójának is a tudtára hozza. Amennyiben a csapattag folytatja nemkívánatos
viselkedését az esemény 3-as szintű bírója eltilthatja a versenyben való további részvételtől
és további lépéseket is tehet.

2.

Visszatartás – sportszerűtlen egy csapattól, ha szándékosan visszatartja a kutyáit (akár a
rajtoknál, akár váltásoknál) a jobb eredmény elérése érdekében.
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3.

●

Amennyiben a pályabíróban felmerül hogy az egyik csapat visszatartja a kutyáit,
számításba veheti, hogy visszatartás nélkül break out idő alatt futottak-e volna.
Amennyiben így látja a pályabíró, először értesíti erről a csapatot és a verseny 3-as
szintű bíróját az esetről.

●

Amennyiben a csapat a figyelmeztetés ellenére továbbra is visszatartja a kutyáit, a
verseny 3-as szintű bírója kizárhatja őket a versenyből.

Azok a csapatok, amelyeknek okuk van a késői indításra, kötelesek értesíteni erről a
pályabírót, amikor pályára lépnek. Korai indításra elfogadható indokok:
a. Kezdő kutya
b. Kezdő felvezető
c. Ideges kutya
d. Fiatal felvezető

4. Minden csapatnak törekednie kell arra, hogy mind a négy kutya fusson a csapatból. Erre
kivétel lehet a következő:
●

Ha az ellenfél csapat már lefutotta a körét és nyilvánvalóan nyert, akkor megengedett,
hogy (például) idős vagy sérülésből frissen visszatért kutyákat ne küldjön be a csapat.

●

Amennyiben egy csapat saját másik csapata ellen kénytelen futni, akkor dönthetnek
úgy, hogy csak az egyik csapat fusson a kettő közül, amennyiben nincsenek elegen a
versenyzéshez, vagy nincsen elegendő eszközük a verseny lebonyolítására. Ebben az
esetben a futamgyőzelmek, UKFL© pontok feladásra kerülnek és a futamon mindkét
csapat vesztesként (loss/loss) lesz ítélve, a lefutott idők azonban rögzítésre kerülnek.

5.

Kutyák kötelesek nyakörvet vagy hámot viselni.

6.

Ezeken kiálló részek nem megengedettek. A pályabíró megkérheti a felvezetőt ezek
eltávolítására.

7.

Amikor csak lehetséges, a kutyák mind a 4 lábbal a földön legyenek.

8.

Soha nem szabad a kutyákat vonszolni.
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9. Fejezet – Szervezett versenyek szabályai
9.1. Kutyák ulnamérése és akadálymagasságok
A. Ahhoz, hogy egy kutya egy hivatalos versenyen magassági kutyaként futhasson,
hivatalos ulnaméréssel kell rendelkezzen, vagy azon a versenynapon kell hivatalosan
lemérni. Amennyiben ezek egyike sem teljesül, a kutyát az időbejelentő íven a
legnagyobb magasságra (12” = 30,48 cm) kell bejegyezni.
B. Ha egy kutyának nincs hivatalos mérése és csak egy erre alkalmas bíró elérhető a
versenyen, a kutyát csak az adott versenyre mérik le és a következő versenyes újra le
kell mérni.

9.2. Akadálymagasságok
1.

6” minimum magasság (15,24 cm)

2.

12” maximum magasság (30,48 cm)

3.

A kutyák akadálymagasságát az ulna hosszának lemérésével (a könyök és a járulékos
carpalis csont távolsága) kell meghatározni. Ez az 1. ábrán látható.

4.

A futamokban a legalacsonyabb akadálymagasságra mért kutya határozza meg az egész
csapat akadálymagasságát.

5.

Minden kutya 12” (30,48 cm) maximális magasságon kell fusson, amennyiben nincsen
hivatalosan lemérve.

1. ábra
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9.3. Hivatalos mérés feltételei
Minden magassági kutyának, amelyik alacsonyabb akadálymagasságon fut, mint 12” (30,48
cm), hivatalos méréssel kell rendelkeznie, ennek megszerzésének a feltételei az alábbiak:
9.3.1. A kutyának legkevesebb 15 hónaposnak kell lennie, hogy hivatalos mérési eredménye
legyen.
9.3.2. A mérést 2 UKFL© 2-es vagy 3-as szintű bírónak, vagy igazgatósági tagnak kell
elvégeznie.
9.3.3. Egy bíró végzi a mérést, amíg a másik kitölti a hivatalos UKFL© magasságbejelentő
nyomtatványt.
9.3.4. A mérést nem végezheti a kutya tulajdonosa. Amennyiben olyan kutyát kell lemérni,
amelyik a mérést végző bíróhoz van regisztrálva, a mérés eredménye használható az
aznapi versenyen, de nem regisztrálható a kutya hivatalos magasságának.
9.3.5. Hivatalos méréseket kizárólag hivatalos UKFL© versenyeken lehet végezni.
9.3.6. A méréseket olyan helyen kell elvégezni, ami elérhető az összes jelenlevő UKFL© tag
számára.
9.3.7. A mérés a hivatalos UKFL© magasságbejelentő nyomtatványon (UKFL© Official Height
Form (UKFL© OHF)) kerül rögzítésre, ami kérésre bármikor megtekinthető.
9.3.8. A hivatalos mérés végeztével a kutya regisztrált felvezetője aláírásával jelzi, hogy
elfogadta a mérés eredményét. Amennyiben a regisztrált felvezető nem fogadja el a mérés
eredményét a 9.5-ös szabály követendő.
9.3.9. Hivatalos mérési eredmény megszerzéséhez a kutyának csak egyszer kell megjelennie
hivatalos mérésen.
9.3.9.1.
Egy hivatalos mérés alatt mindkét ulna, a könyöktől a járulékos carpalis
csontig az 1. ábra szerint, kétszer kerül lemérésre és a négyből a legkisebb
mérés eredménye lesz a kutya hivatalos akadálymagassága.
9.3.10. Amennyiben a regisztrált felvezető visszautasítja a mérés eredményének aláírását, a
mérést végzők közül egy embernek ki kell töltenie egy eseménybejelentő lapot.
9.3.11. A hivatalos mérés után a kutya magassága rögzítésre kerül a hivatalos UKFL©
magasságbejelentő nyomtatványon (UKFL©OHF) és megtekinthetővé válik a kutya profilján
a UKFL© honlapján. A kutya regisztrált akadálymagassága végleges.

9.4. A mérés körülményei
1. Minden mérést csak UKFL© által elfogadott mérési eszközzel lehet végezni.
●

Csak egy felvezető jelenléte engedélyezett kutyánként a mérési területen kivéve, ha a 2es vagy 3-as szintű mérést végző bírók másként nem rendelkeznek.
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●

A kutyák, amelyeket “nem mérhető”-nek talál a bíró, a csapatukban a legkisebb
akadálymagasságú kutya magasságán futnak. (amennyiben fut és nem készenlétben
áll).

●

Agresszív viselkedés mérés közben a kutyák részéről nem elfogadott és a kutya
versenyből való kizárásával járhat.

A kutyák ulnája a könyökcsonttól a járulékos carpalis csontig mérendőek. A járulékos carpalis
csont a borsószerű, csontos kiemelkedés a csuklópárna fölött. A kutyák lába mérés közben 90°os szögben kell álljon, egyenesen nem mérhető. A következő táblázat alapján kell az
akadálymagasságokat meghatározni.
Könyöktől a járulékos carpalis csontig mért távolság

Akadálymagasság

4” (10,16 cm) ig

6” (15,24 cm)

4” (10,16 cm) – 4,5” (11,43 cm)

7” (17,78 cm)

4,5” (11,43 cm) – 5” (12,27 cm)

8” (20,32 cm)

5” (12,27 cm) – 5,5” (13,97 cm)

9” (22,86 cm)

5,5” (13,97 cm) – 6” (15,24 cm)

10” (25,4 cm)

6” (15,24 cm) – 6,5” (16,51 cm)

11” (27,94 cm)

6,5” (16,51 cm) felett

12” (30,48 cm)

Azoknak a kutyáknak, akik két sáv közé lettek mérve a kisebb akadálymagasságot kell beírni a
kutya érdekében.

9.5. Mérés fellebbezése
Amennyiben bármilyen oknál fogva a kutya tulajdonosa úgy véli, hogy a kutya mérése helytelen,
visszautasíthatja a hivatalos mérőlap aláírását és fellebbezésre jogosult, amit a UKFL©
honlapján a hivatalos online nyomtatvány kitöltésével jelezhet. Erre a mérést követő 7. napig
van lehetőség. A tulajdonosnak az alábbiakat kell csatolni a fellebbezéshez:
1. Kutya adatai
2. A kifogásolt mérés dátuma
3. A mérést végző személyek neve
4. A mérés helyszíne
5. Az ok, amiért úgy gondolják, hogy a mérés helytelenül zajlott.
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A bizottság ezután utánajár a fellebbezésnek. Először felveszi a kapcsolatot a mérést végző
személyekkel és elvégzi a szükséges információk begyűjtését, hogy az ítéletet meg tudja hozni.
A bizottság ezután eldönti, hogy a kutya jogosult-e újramérésre.

A UKFL© oldalán hivatalosan rögzített akadálymagasságokkal kapcsolatban csak a kutya
tulajdonosa fellebbezhet, továbbá az ott rögzített magasságok véglegesnek számítanak.

9.6. Versenyzés nem megfelelő akadálymagasságon
Amennyiben a divízió vagy a 3-as szintű bíró megállapítja egy csapatról, hogy a megállapított
akadálymagasság alatt futottak, a csapat köteles feladni az összes futamgyőzelmét, amit nem
megfelelő magasságon futottak. Ezeknek a futamoknak a hivatalosan mért ideje törlésre kerül, a
megszerzett UKFL© pontokkal együtt.
9.7. UKFL© Rekordok
A UKFL© elismeri a nyílt és Multi-breed osztályok rekordjait a hivatalos versenyeken. A sync
csapatok rekordjai nem kerülnek rögzítésre. Rekord idő futása esetén, annak hivatalos UKFL©
rekord nyomtatványon történő elismerése érdekében a mérkőzést le kell állítani és az esemény
3-as szintű bírójának ellenőrizni kell a következő pontok teljesülését még a következő futam
kezdete előtt. Amennyiben a 3-as szintű bíró tagja a rekordot futó csapatnak hitelesítőként
elfogadható egy másik 2-es, vagy 3-as szintű bíró, vagy az esemény szervezője is. A felsorolt
kritériumok nem módosíthatóak mindaddig, amíg azok teljesülését nem ellenőrizték.
1.

A mért időnek gyorsabbnak kell lennie, mint a jelenlegi UKFL© rekord idő.

2.

Megfelelő ETS-t használtak a futam alatt.

3.

Nem történt hibázás a futam alatt.

4.

A sáv hossza szabályos (51 láb (15,54m)) – a sáv lehet hosszabb egészen 51 láb 1”-ig (15,57
m).

5.

Az akadálymagasság a legkisebb kutya akadálymagassága szerint lett beállítva.

6.

Akadályok elhelyezkedése szabályos ( 2” (5,08 cm) tűrés mindkét irányban megengedett az
akadályoknál).

7.

A flyballgépnek legalább 51 lábra (15,54 m) kell lennie a rajt/cél vonaltól.
A géptöltőnek helyben kell maradnia mindaddig, amíg a 2-es vagy 3-as szintű bíró engedélyt
nem ad a gép elhagyására.

8.

A fylballgép megfelelően működik (2 lábra (0,61 m) el tud lőni).

9.

A flyballgép mérete szabályos.

10. A felhasznált labdák megfelelnek a UKFL© szabályainak.
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11. Az ETS elhelyezése szabályos.
12. A kutyák magassága megfelelő – ez a UKFL© honlapján a kutya profiljában található.
13. A kutyák mindegyikének van regisztrált UKFL© tagsági száma.
14. Meg kell győződni arról, hogy az idő az ETS-ből felvezetésre került a hivatalos UKFL©
rekordbejelentő nyomtatványra.
15. Ezután a 2-es vagy 3-as szintű bíró kitölti a hivatalos UKFL© rekordbejelentő nyomtatványt,
amennyiben ez papíron történik, ebben az esetben ezt a lehető leghamarabb online is be kell
jelenteni, vagy egyből a UKFL© honlapján elérhető rekordbejelentő nyomtatványon
keresztül.
16. Amennyiben a rekordot valami miatt nem lehet érvényesíteni a hivatalos UKFL©
rekordbejelentő nyomtatványon NT-t (nem mért idő (No Time) kell beírni.

9.8. Csapatváltás
Ha egy kutya szövetségi csapat tagjaként pontokat gyűjtött hivatalos UKFL© eseményen, akkor
más szövetségi csapat időbejelentő lapján nem szerepelhet az első csapatban megszerzett
első pont napjától számított 90 napig. Amennyiben ez nem teljesül a befogadó csapat nem
jogosult UKFL© pontok gyűjtésére, helyezésekre és rekord felállítására hivatalos versenyeken.
A kivételek ez alól a következők:
●

Több bejegyzés ugyanazzal a csapatregisztrációval.

●

A kutyát eltiltották az előző csapatában való versenyzéstől.

●

A felvezető és kutya elköltöztek és az előző csapat elfogadja a csapatváltást.

●

A csapatkapitány megtilthatja, hogy a kutya 90 napig átigazoljon másik csapatba
kivételes esetekben, de a UKFL© bizottságát értesíteni kell, ami megtagadhatja ezt,
amennyiben nem találja megalapozottnak.

●

Amennyiben az előző csapat feloszlott és a UKFL©-t erről értesítették.

●

Egy új csapat indulása esetén, ha a kutyák abban a csapatban versenyeznek.

●

Amennyiben a kutya ifiben, sync vagy helyettesítő csapatban versenyzett.

Multi-breed csapatok hasonlóképpen kezelendők, viszont a tagoknak megengedett a meglévő
szövetségi csapat mellett másik Multi-breed csapatban is versenyezni. Ebben az esetben a
Multi-breed csapatváltás feltételei az előbb írtak szerint végezhetők.
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9.9. Kutyák egészsége
1.

Minden kutyát regisztrálni kell a UKFL©-ben, hogy UKFL© versenyen indulhasson.

2.

A kutyáknak egészségesnek, fittnek és jól kell lenniük.

3.

A kutyáknak legkevesebb 12 hónaposnak kell lenniük, hogy ifiben versenyezhessenek.

4.

A kutyáknak legkevesebb 15 hónaposnak kell lenniük, hogy szövetségi csapatban
versenyezhessenek.

5.

Minden kutyának UKFL© tagsági számmal kell rendelkeznie azelőtt, hogy hivatalos UKFL©
versenyen indulna.

9.10. Lesántult kutyák, szukák tüzelési időszakban vagy vemhesen, kutyák műtétből való
felépülés közben
1.

Tüzelő szukák jelenléte az időszak kezdetétől a legvégéig nem megengedett a
versenypályák közelében UKFL© versenyeken.

2.

Vemhes vagy vemhesség gyanús szukák nem indulhatnak hivatalos UKFL© versenyen az
elléstől számított 56. napig (8 hét).

3.

Szukák nem lehetnek hivatalos UKFL© versenyeken, amennyiben az ellés várható ideje 7
napon belülre esik a versennyel.

4.

Kutyák párzása UKFL© eseményen tilos.

5.

Lesántult kutyák nem vehetnek részt UKFL© versenyeken.

6.

Műtétből lábadozó kutya a műtéttől számított 14 napig nem versenyezhet. Amennyiben a
műtét érinti a testüreget, minimum 21 napig nem versenyezhet. Minden műtéti hegnek
teljesen gyógyultnak kell lennie a versenyzéshez. A UKFL© versenyeken szerzett
sérüléseket be kell mutatni az állatorvosi csapatnak, vagy a 3-as szintű bírónak
véleményezésre. A vélemény alapján a kutya a versenyzéstől visszahívható.

7.

Minden olyan kutya, amelyik bármiféle olyan deformitással rendelkezik vagy az egészségi
állapota olyan, hogy ez gátolja őt a biztonságos sportolásban vagy a sport végzése ártalmas
lehet a kutya jólétére vagy az egészségére, a kutya alkalmatlan arra, hogy hivatalos UKFL©
versenyen vegyen részt.

8.

Azok a kutyák, amelyeket a verseny 3-as szintű bírója fizikailag alkalmatlannak talál a
versenyzésre, vagy nincsenek elegendő irányítás alatt, hogy biztonságosan
versenyezzenek, a versenyből kizárásra kerülnek. A versenyeken résztvevő kutyáknak el kell
tudniuk végezni azokat a feladatokat, amiket a sport megkövetel tőlük.

9.

Azok a kutyák, amelyeket az verseny 3-as szintű bírója versenyzésre alkalmatlannak talál,
az ifiben induló kutyákat kivéve, kizárásra kerülnek a divízió összes fennmaradó futamából.
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10. A UKFL© bármilyen kutya jelentkezését elfogadja. A kutyák fajtájuk szerint kerülnek
regisztrációra. Amennyiben kettő vagy több fajta keveréke, akkor keverékként kerül
regisztrációra. Amennyiben a kutya fajtája még nem szerepel a UKFL© adatbázisában, akkor
online lehet kérvényezni a fajta regisztrációját. A bizottság megvitatja és eldönti, hogy a fajta
regisztrálásra kerüljön a UKFL© adatbázisába.

9.11. Kennelköhögés
A. Kutyák, amelyek kennelköhögés jeleit mutatják:
Azok a kutyák, amelyek kennelköhögés klinikai jeleit mutatják nem vehetnek részt UKFL©
versenyen a tünetek elmúlta után legalább 21 napig. Ez nem akadályozza meg a betegség
terjedését, de annak valószínűségét jelentősen csökkenti.

B. Kutyák, akiknél kennelköhögés jelei mutatkoznak UKFL© verseny után 14 napon belül:
Amennyiben kutyák UKFL© verseny után 10 napon belül kennelköhögés jeleit mutatják, a kutya
regisztrált gazdája köteles értesíteni a UKFL© bizottságát a jelek megjelenése után 24 órán belül
valamint köteles a 9.11-es szabály A pontja szerint eljárni. Ez után a bizottság feladata értesíteni
az eseményen részt vett csapatok kapitányait az esetleges fertőzés lehetőségéről.

C. ‘Fertőzött kutyákkal kapcsolatban lévő kutyák:
1.

Azon kutyákkal, akik egy háztartásban élnek azzal a kutyával, amelyik kennelköhögés jeleit
mutatja, szintén a 9.11-es szabály A pontja szerint kell eljárni.

2.

Minden a fertőzött kutyával érintkezésbe lépett kutyára érvényes, hogy az érintkezés után 10
napig tilos versenyezniük.

3.

Egy
versenyen
lehetséges
érintettnek
számít
a
következő:
Minden olyan kutya, aki ugyanazon a versenyen, ugyanazon a helyszínen tartózkodott, mint
a kutya, aki kennelköhögés jeleit mutatja a verseny utáni 10 napon belül.

4.

A lehetséges érintettség nem korlátozódik UKFL© versenyekre;
A 9.11-es szabály B pontja érvényes minden olyan kutyára, aki akár UKFL© eseményen kívül
is kapcsolatba került olyan kutyával, amelyik kennelköhögés jeleit mutatja. Ebben az esetben
is
a
9.11-es
szabály
A
pontja
követendő.
A kapcsolatba kerül, vagy érintkezésbe lép ebben az esetben arra értendő, ha a kutyák
ugyan abban a légtérben tartózkodtak, akár csak rövid időre is, ha történt a kutyák között
közvetlen érintkezéssel járó kapcsolat, vagy közvetlen érintkezéssel járó kapcsolat (ilyen
például a közös itató/ágy vagy más tárgy használata, ami terjesztheti a fertőzést).
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D. Kennelköhögés klinikai jelei:
A kennelköhögés jelei az alábbiakból néhány, vagy az összes is lehet:
köhögés, öklendezés vagy ismételt tüsszentés, ami néha légzési nehézséggel társul, szem
váladékozás, orr váladékozás, hidegrázás, levertség, étvágytalanság, (és súlyos esetekben
eszméletvesztés). A legtöbb esetben csak a felső légutak enyhe tünetei jellemzőek, ugyanakkor
ritka esetekben a tünetek súlyosbodhatnak és átterjedhetnek az alsó légutakra is.

E. Kennelköhögés elleni oltás:
A kennelköhögés elleni oltás beadása nem kötelező. Az oltott kutyák az oltást követő 14 napban
nem vehetnek részt UKFL© versenyen.

F. Szopornyica, hepatitis, parvo, parainfluenza és leptospirózis
Akármelyik UKFL© kutyát a fentnevezett betegségekkel diagnosztizálnak vagy az állatorvosban
felmerül ezen betegségek gyanúja, jelenteni kell a UKFL© bizottságának 48 órán belül. Ebben az
esetben csak akkor versenyezhet újra a kutya hivatalos UKFL© versenyeken, amennyiben a
kezelő orvos írásban, hivatalos pecséttel ellátva, engedélyezi a kutyának, hogy gyógyultsága és
egészségi állapota javult annyit, hogy találkozhat más kutyákkal és visszatérhet versenyezni.
Minden egészségügyi adat szigorúan titkosan kezelendő és a UKFL©, a kutya tulajdonosa és a
kezelő állatorvos között marad (kivétel, ha a kutya tulajdonosa meg kívánja osztani ezeket az
információkat).
Ezek a szabályok a tagjaink, a közönség és a kutyáink biztonságát szolgálja. Fertőző betegségek
terjedése nagyon könnyen felgyorsulhat olyan helyeken, ahol sokfelől érkezett kutyák vannak kis
helyen együtt. A UKFL© bizottságának értesítésének elmulasztása fertőző betegség gyanúja
esetén a kutya gazdájának azonnali felfüggesztését jelenti. Amennyiben egy fertőzött kutyáról
kiderült, hogy UKFL© eseményen járt, a UKFL© igazgatóság és bizottság az állatorvosi
konzultációs csoporttal történt egyeztetés után dönthet úgy, hogy a versenyek megtartását 14
napra felfüggeszti.
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10. Fejezet – A versenypálya elrendezése és részei és a
felszerelések
10.1 A versenypálya elrendezése és részei (2. ábra)
1.

A legkisebb ajánlott terület flyball versenypályához 40 láb (12,19 m) x 120 láb (36,58 m),
amennyiben a helyszín ezt engedi. Ettől bármilyen eltérést jelezni kell az verseny
részleteinél a UKFL© honlapján.

2.

6 lábra (1,83 m) kell lennie a rajt/cél vonalnak az első akadálytól, 10 lábnak (3,04 m) kell
lenni az akadályok között és 15 lábnak (4,57 m) kell lennie az utolsó akadály és a flyballgép
éle között.

3.

Az akadályok helyzetét egyértelműen kell jelezni a sávban, hogy esetleges akadálydőlés
esetén könnyen vissza lehessen tenni őket a megfelelő helyre.

4.

A rajt/cél vonalat is egyértelműen, kontrasztos színnel kell jelölni a futási felületen.

5.

A flyballgép és a rajt/cél vonal távolsága nem lehet kevesebb, mint 51 láb (15,54 m) és nem
lehet több, mint 51 láb 1” (15,57 m). (az ábra nem mutatja az 1”-es tűrést)

6.

Két versenysávnak kell lennie, egymástól nem kevesebb, mint 12 láb (3,66 m) és nem több,
mint 20 láb (6,1 m) távolságra középvonaltól középvonalig.

7.

A versenypályának látható, épített határának kell lennie biztonsági okokból. Pl.: háló vagy
azzal egyenértékű a versenypálya körül.

8.

A versenysáv teljes hosszában védőszőnyeggel borítva kell legyen egy beltéri versenyen. A
versenypálya mindkét oldala is védőszőnyeggel borítva kell legyen a “D” akadálytól a hátsó
védőkerítésig, valamint a rajt/cél vonaltól az “A” akadályig. Kizárólag “Tuff Spun” vagy
ahhoz hasonló tulajdonságú védőszőnyeg használható. A “Tuff Spun”-tól különböző
védőszőnyegek használatát a bizottságnak jóvá kell hagynia.

9.

Beltéri versenyeken, amennyiben a padló csúszós bevonatú, biztosítani kell a
védőszőnyegek alá további csúszásmentes borítást a kutyák biztonsága érdekében.

10. A hátsó védőkerítés nem lehet közelebb, mint 5 láb (1,52 m) a flyballgépek vonalához.
11. A verseny szervezőjének törekednie kell arra, hogy a talaj sík legyen, ahol csak
lehetséges. Amennyiben egy kis emelkedés van a pályán, a verseny emelkedőnek felfelé
kell tartani a flyballgép felé, semmiképpen sem lefelé.
12. Szabadtéri versenyeken kizárólag rugalmas leszúrókkal rögzített háló alkalmazható a
kifutó rész végénél.
13. Amennyiben a kifutó rész hálóval van kettéosztva, minimum 25 láb (7,62 m) rés kell a
rajt/cél vonaltól és minimum 4 lábnyi (1,22 m) rés kell a kifutó rész vége elé. Rugalmas
leszúrókat kell használni a versenypályán belül.
14. Kültéri eseménynél a rendezőnek biztosítania kell, hogy a versenypálya tiszta, kellően sík
legyen, valamint lukaktól, kitaposott sávoktól és akadályoktól is mentes legyen.
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15. Amennyiben egy versenyen több mint egy versenypálya üzemel, biztosítani kell, hogy a
versenypályák a lehető legegyformábbak legyenek, hogy a versenyzés mind a két pályán
ugyanolyan feltételek mellett történhessen.
16. Jelzések a versenypályákon:
●

Beltéri verseny esetén egy leragasztott skála kerül mind a két versenysáv jobb oldalára
a rajt/cél vonaltól egészen a kifutó sáv végéig. (a skálának lábban és inchben kell
feliratozva lennie)

●

Kültéri, füvön rendezett verseny esetén is jelölni kell a rajt/cél vonaltól 5 lábtól (1,52 m)
lábanként, legalább 50 lábig (15,24 m) a kifutó részt. A verseny szervezőjének a
felelőssége, hogy ezek a jelölések mindenkor láthatóak legyenek.

17. Amennyiben a verseny szervezője módosítani szeretne az itt leírtakhoz képest a
flyballpálya elrendezésén, azt előre, írásban kell jeleznie a UKFL© titkáránál mielőtt bármit
is módostana.
2. ábra

56

UKFL© Szabályok 2.1 – magyar fordítás 1.0

10.2. Akadályok
1.

A rendező csapatnak biztosítani kell két szett teljesen azonos akadálysort a verseny
idejére.

2.

Kérjük a csapatok együttműködését, hogy kölcsönözzenek eszközöket a szervező
számára, amennyiben ezt kérné.

3.

Az akadályoknak tömörnek kell lenniük, fehérnek és a szárnyak között legalább 24” (60,96
cm) és legfeljebb 30” (76,2 cm) távolságnak kell lennie. A szárnyak magassága nem lehet
több, mint 36” (91,44 cm) és nem lehet kevesebb, mint 24” (60,96 cm).

4.

Az akadályok alapja nem lehet több, mint 5” (12,7 cm) és réseknek kell lennie rajta 24”-os
(60,96 cm) és 30”-os (76,2 cm) távolságokban is, hogy a csapatok megválaszthassák, hogy
milyen széles akadálysoron kívánnak futni. (kép alább)

5.

A versenypályán elhelyezett 8 akadály mindegyikének ugyanolyan magasnak és szélesnek
kell lennie.

6.

A függőleges részek bármilyen színre festhetők, de az éleinek fehérnek kell lenniük.

7.

Logók és betűk engedélyezettek, amennyiben 4”x20” (10,16 x 50,8 cm) méretbe beleférnek
és rendelkeznek 2” (5,08 cm) szegéllyel.

8.

A legfelső 1”-os (2,54 cm) lécnek 37” (93,98 cm) hosszúnak, rugalmasnak vagy törhetőnek
és lekerekített élűnek kell lennie, valamint nem készülhet semmilyen fából.

9.

Az akadályszárnyakat meg kell jelölni egy UKFLÓ által elfogadott mérőskála matricával.

10. A rendező csapatnak biztosítania kell léceket 30”-os (76,2 cm) és 24”-os (60,96 cm)
akadályszélességekhez, úgy, hogy az akadályok magassága 12”-ig (30,48 cm) emelhető
legyen, úgy, hogy a legfelső lécnek 1”-osnak (2,54 cm) kell lennie, beleértve a
legalacsonyabb 6”-os (15,24 cm) akadálymagasságot.
11. Az egyes futamokban az akadályok magassága nem lehet alacsonyabb, mint a futamban
futó legkisebb kutya akadálymagassága, az időbejelentő lap szerint 6”-tól (15,24 cm) 12”-ig
(30,48 cm).
12. Egy ¼”-os (0,635 cm) tűrés megengedett az akadályok magasságában.
13. A UKFL© azt javasolja a rendező csapatoknak, hogy legyen tartalék 2”-os (5,08 cm) és 1”os (2,54 cm) lécből, valamint legalább egy akadály alapból is tartalék rongálódás esetére.

Az akadály ábrája
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10.3. Flyballgépek
1.

Minden egyes csapat köteles magának flyballgépet biztosítani, ami biztonságosan
használható és alkalmas a célja betöltésére.

2.

A flyballgépnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:
●

Minden flyballgépnek lennie kell egy nyomásra működésbe lépő pedálnak, ami
működésbe hozza a kilövőszerkezetet.

●

A flyballgépek díszíthetők és/vagy bármilyen színűre festhetők. Logók és/vagy szöveg
felfestése engedélyezett.

●

Amikor működésbe hozzák, a flyballgépnek ki kell tudnia lőni a beletett labdát. A
labdának akármelyik kilövő pontból legalább 24”-et (60,96 cm) kell megtennie a rajt/cél
vonal irányába.

●

A flyballgép nem lehet szélesebb, mint 30” (76,2 cm) és nem lehet magasabb, mint 20”
(50,8 cm).

●

Védőszőnyegek vagy megfogó eszközök nem emelhetik el a talajtól a flyballgépet ½”nél (1,27 cm) jobban.

●

A flyballgép nem lehet mélyebb, mint 30” (76,2 cm), nem számítva az alapját, amin a
géptöltő áll.

●

Verseny közben a flyballgép nem lehet az itt megadott méreteknél nagyobb, nem
számolva a fogantyúkat és a leszúrók helyét.
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Megjegyzés: a flyballgépek a kutyák kényelmét és biztonságát szemelőt tartva kell készüljenek.
Az éles sarkokat el kell kerülni és megfelelő párnázást kell biztosítani. A verseny 3-as szintű
bírójának joga van megtagadni a flyballgép használatát, amennyiben úgy látja, hogy a flyballgép
használatra nem alkalmas. Továbbá a csapatok nem alkalmazhatnak olyan külső toldásokat,
amik edzési segédletként használhatóak a flyballgépeken, ezeket a módosításokat a
versenypályára lépés előtt el kell távolítani.
10.4. Labdák
Minden csapatnak magának kell biztosítani a labdákat. A használható labdák lehetnek bármilyen
méretűek, színűek vagy tervezésűek, valamint gurulni és pattogni is tudniuk kell. A labdák nem
tartalmazhatnak zajkeltő részeket (csipogó, vagy csengő). A labdának 24”-et (60,96 cm) meg kell
tudnia tenni a flyballgépből kilőve.

10.5. Hátsó védőkerítés
A rendezőnek biztosítania kell védőkerítést a flyballgépek mögé mind a két sáv végénél. A
védőkerítés funkciója az, hogy megakadályozza, hogy a kiesett labdák túl messzire guruljanak a
géptől.
1.

A védőkerítés három részből kell álljon és az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
●

A panelek magassága legalább 24” (60,96 cm) és legfeljebb 36” (91,44 cm) lehet.

●

Minden oldalának körülbelül 8 láb (2,43 m) hosszúnak kell lennie.

●

A védőkerítésnek 7 és 5 láb (2.13 – 1,52 m) távolságra kell lennie a flyballgép vonalától
patkó alakban.

●

A védőkerítés legnagyobb megengedett hossza 24 láb (7,32 m) legkisebb megengedett
hossza 20 láb (6,1 m) lehet, viszont az egyszerűbb szállítás érdekében állhat részekből
is.

●

A védőkerítés lehet bármilyen színű és lehet rajta logo.

●

Anyagát tekintve olyannak kell lennie, ami meg tudja akadályozni a labda elgurulását a
versenypályáról.

10.6. Elektronikus időmérő rendszer (ang.: UKFL© Lights (ETS)).
Kizárólag UKFL© által jóváhagyott ETS használható UKFL© versenyeken. A rajta három sárga
rajtlámpának kell lennie, amik egymás után egy másodperces késleltetéssel villannak fel.
Bármiféle új lámpa elhelyezését a UKFL© bizottságának jóvá kell hagyni.

1.

Az ETS érzékelő kapuját úgy kell elhelyezni, hogy a belépés érzékelőnek a rajt/cél vonalon
kell állnia, a kilépés érzékelőnek pedig a flyballgép felé kell néznie.
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2.

Az ETS érzékelő kapujának szárnyait egymástól 5 lábra (1,52 m) kell elhelyezni.

10.7 ETS hibák
1.

Abban ez esetben, ha az ETS nem használható valamilyen oknál fogva kézi mérést vagy
nem UKFL© által engedélyezett eszközt is lehet alkalmazni. Ebben az esetben az
alábbiakat be kell tartani:

2.

Fel kell tüntetni az időbejelentő íven, hogy kézi mérés történt. A csapat legjobb idejének és
ezért szövetségi idejének sem lehet felhasználni ezeket a méréseket.

3.

A verseny menete
●

A bíró a versenysávok közé áll.

●

A bíró egyhelyben marad a futam kezdetéig és sípszóval jelzi a futam kezdetét.

●

Az idő mérése a síp megszólalásakor kezdődik.

●

A bíró a következőket jelzi:
○

Ha egy kutyának újra kell futnia (korai váltás, kihagyott akadály, vagy labda
nélkül jött át a rajt/cél vonalon).

○

Ha a felvezető futam közben átlépi a rajt/cél vonalat (kivéve, ha ledőlt akadályt
igazít meg vagy elgurult labdát szed össze).

○

Bármilyen más szabálysértés, ami miatt a kutyának meg kell ismételnie a kört.

○

A felvezető feladata figyelni a bíró jelzésére és visszaküldeni a kutyát hibázás
esetén.

○

A vonalbírók döntésének egybehangzónak kell lennie szoros futamok esetében.
A döntésüknek a sávokon látottakon kell alapulnia nem a lemért időkön.
Amennyiben nem értenek egyet a pályabíró megbeszéli velük, hogy
hirdessenek-e győztest vagy az eredmény döntetlen legyen.

4. Rekord idők ebben az esetben nem kerülnek feljegyzésre.

10.8. Nyakörvek
Minden UKFL© csapat tagjának UKFL© versenyeken tilos az alábbi eszközök használata a
verseny területén. A verseny területének számít a versenypályák, nézőtér, parkoló és a
kemping.
● Elektromos nyakörvek
● Ál-elektromos nyakörv
● Pinch Collars,
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● Pressure or prong collars
● Fojtó lánc,
A fentiek megsértése a csapat vagy UKFL© tag addig az eseményen gyűjtött pontjainak és az
addigi helyezések elveszítésével, valamint a versenyből való azonnali kizárással jár és további
intézkedéseket vonhat maga után.
Minden póráz és mini póráz hossztól függetlenül eltávolítandó a kutyáról a futás előtt, beleértve
a bemelegítést is. A lóbálózó biléták veszélyesnek bizonyulhatnak. A veszélyesnek bizonyuló
bilétákat le kell szedni vagy erősen a nyakörvhöz rögzíteni.
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11. Fejezet – UKFL© Pontok
2018 január 1-jétől:
1.

Kutyáknak és felvezetőknek UKFL© tagoknak kell lenniük, hogy pontokat gyűjthessenek.

2.

Kutyák a csapataik teljesítménye alapján kapnak UKFL© pontokat, ami különféle UKFL©
rangokra jogosítja fel őket.

3.

Minden alkalommal, amikor egy csapat hivatalos UKFL© versenyen 30 másodperc alatti mért
futamot tisztán teljesít, a csapatban futó kutyák 10 pontban részesülnek.

4.

Minden nyert futam után a csapatban futó összes kutya 5 pontban részesül.

5.

Nem jár pont azokért a futamokért, amikben a csapat hibázott, nem rendelkezik mért idővel
(NT), zavarás történt vagy break out alatti időt futott.

6.

UKFL© pontokra nem jogosultak az ifi csapatok, egyéni és páros csapatok illetve a gyakorló
csapatok.

7.

Amennyiben egy csapat nem versenyző csapatként kívánja folytatni a versenyzést (NFC),
akkor az addig szerzett pontjai elvesznek, valamint helyezést sem érhet el.

Jelvények

Mérföldkövek

Angol megnevezés

Magyar

Pont

Megnevezés

Cadet

Kadét

300

Pilot Officer

Hadnagy

10 000

Cadet Advanced

1 000

Flight
Lieutenant

Százados

20 000

Cadet Superior

5 000

Wing
Commander

Alezredes

40 000

13 000

Air
Commodore

Dandártábornok

70 000

Flying Officer Advanced

15 000

Marshall of the (Hadseregtábornok)
UKFL©
Marshall

Flying Officer Superior

17 000

Flying Officer

Squadron Leader

Főhadnagy

Őrnagy

Pont

100
000

25 000

Squadron Leader Advanced

30 000

Squadron Leader Superior

35 000
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Group Captain

Ezredes

45 000

Group Captain Advanced

55 000

Group Captain Superior

65 000

Air Vice Marshall

Vezérőrnagy

75 000

Air Marshall

Altábornagy

80 000

Air Chief Marshall

Vezérezredes

90 000

Rangok
Minden díj a megszerzés napján a versenyen kerül átadásra. A pontokkal kapcsolatos
kérdésekben a UKFL© titkára jogosult válaszolni.

12. Fejezet - Fiatal tagok programja és díjaik
A UKFL© fiatal tagok program az a rendszer, amiben a fiatal tagok pontokat gyűjthetnek és
különféle díjakat érhetnek el a sport különféle részein keresztül. Büszkén ismerjük el és
jutalmazzuk erőfeszítéseiket ezen a programon keresztül.
A programhoz való csatlakozás díja évenként £5. A jelentkezés online tehető meg és
regisztráció után válik letölthetővé a pontgyűjtő füzet, amit a fiatal tagoknak kell kitölteni minden
versenyen, amin reszt vesztek.
A UKFL© fiatal tagok programjában való részvételhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
1. A UKFL© regisztrált tagjának kell lenni
2. 0-16 éves korig lehet jelentkezni
3. A fiatal tagoktól elvárt, hogy betartsák a UKFL© szabályait.

A programmal kapcsolatos kérdésekkel felnőtt és fiatal tagok a juniorliaison@ukflyball.org.uk-ra
írhatnak.
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A UKFL© fiatal tagok programban így gyűjthettek pontokat:
Feladat

Tömbösített/
Elosztott

Időtartam

Pont

Írnok képzett felnőttel Mindkettő
(12-16 év)

½ divízió

50

Gépbíró
képzett Mindkettő
felnőttel (12-16 év)

½ divízió

Felvezető

Mindkettő

Kutyánként, divíziónként

50

Géptöltő

Mindkettő

Divíziónként

50

Labdaszedő

Mindkettő

Divíziónként

30

Papírok szállítása a Mindkettő
versenypálya és az
adminisztráció között

15 mérkőzés

25

Italrendelés felvétel

Divíziónként

25

Tömbösített

10 mérkőzés

10 mérkőzés

Itatók feltöltése
Tábori részvétel

50

20
-

Egész nap

100

Amint kitöltöttétek, a pontgyűjtő füzetet küldjétek el a kiskorú kapcsolattartónak a fenti emailcímre
(szkennelve vagy lefotózva) hogy kiszámolhassa a pontjaitokat.

Rang

Pont

Fióka

200

Ökörszem

600

Cinke

1000

Vörösbegy

2000

Barázdabillegető

3000

64

UKFL© Szabályok 2.1 – magyar fordítás 1.0

Fecske

4000

Szarka

5000

Holló

6000

Vércse

7000

Kánya

8000

Sas

9000

Strucc

10,000

Fiatalkorú tagok 12-16 éves korig részt vehetnek a versenypálya személyzet útlevél
programban. Ez a program elismeri, ha a fiatal flyballosok évek óta kiveszik a részüket a
sportból. Az így elnyerhető útlevéllel egyedül, felügyelet nélkül is a versenypálya személyzet
tagja lehetsz. Azt javasoljuk, hogy 14 éves korodig, egy képzett tag felügyeletével vonalbíróként
kezd.
Mi kell ahhoz, hogy csatlakozz és végig csináld a programot:
1. Jelentkezni úgy tudsz a programba, hogy írsz egy emailt a UKFL© fiatalkorú
kapcsolattartójának, aki kiküldi neked az útleveledet, valamint egy leírást a
feladataidról, amiket a teljesítéshez el kell végezz és aláírass, mielőtt leteszed a
versenypálya személyzeti vizsgát.
2. A feladatok a következők:
a.

10 alkalom gépbíróként, felügyelettel, aláíratva mindegyik alkalommal és
visszajelzéssel

b.

10 alkalom vonalbíróként, felügyelettel, aláíratva mindegyik alkalommal és
visszajelzéssel

c.

10 alkalom írnokként, felügyelettel, aláíratva mindegyik alkalommal és
visszajelzéssel

Adott esetben megkérhetnek, a visszajelzésektől függően, hogy több, mint tízszer végezz el egy
feladatot.

Te is a versenypálya személyzet tagja lehetsz, amint megszerezted az összes aláírást az
útleveledbe és sikeres vizsgát tettél.
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13. Fejezet – Évente kiosztott díjak
Az alább részletezett díjak az éves konferencián (4. szakasz) kerülnek átadásra.

13.1. Az év bírója
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni azt a bármilyen szintű bírót, aki őszinteségével,
becsületességével, megközelíthetőségével kiemelkedett és aktívan járult hozzá a UKFL©-hez
az év során. A szabályok ismerete és a sportszerűség minden bírótól elvárt, de ez a díj annak a
bírónak szól, aki mindig hajlandó volt megtenni azt a pluszt, amivel segíteni tudta a verseny
szervezőket, tagokat vagy éppen a még nem UKFL© tagokat, hogy elkezdhessék flyball
karrierjüket.
13.2. Az év hivatalnoka
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni azt a UKFL© hivatalnokot aki kimagasló
hozzájárulással és elkötelezettséggel viseltetett a posztja iránt. Azt a tisztviselőt, aki szerepén
túlmutatóan segítette a UKFL© tagjait, bizottságát és az igazgatóságot.

13.3. Az év tagja
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni azt a UKFL© tagot, aki mindig hajlandó volt segíteni
más csapatokat. A díjazott a UKFL© versenyek aktív részese volt, segédkezett a régiós edzési
napokon stb. Ez a díj annak a tagnak jár, aki támogató és mindig hajlandó többet tenni az
elvártnál.
13.4. Az év csapata
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni azt a csapatot, amelyik kimagaslóan hozzájárult a
UKFL©-hez azzal, hogy részt vett a versenypálya személyzet képzésein, segítette a többi
csapatot a felkészülésben vagy versenyzésben. Egy olyan csapat, amelyik hajlandó
versenyeket rendezni és mindig támogat más rendező csapatokat az év során. Ez a díj annak a
csapatnak jár, amelyik csapatnak mindene, hogy barátságos legyen, udvarias és sportszerű,
illetve nem szégyelli megtapsolni ellenfeleit és megköszönni nekik.
13.5. Az év kutyája
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni azt a kutyát, amelyik kiállt melletted a megbízható
idejeivel, kiemelkedő gyorsaságával vagy mert nehézségeket küzdött le, mint felépülni egy
komoly sérülésből és visszatért versenyezni vagy mert őt volt a legnehezebb betanítani és most
versenyez. Ez a díj azé a kutyáé, amelyik elrabolja a szívedet.
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13.6. Az év fiatal felvezetője
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni az év fiatal felvezetőjét. Azt a fiatalt, aki mindig
segítette a többi csapatot és a többi fiatal tagot. Lelkesen tanultak mindenkitől és részt vettek a
fiatalkorú kiképző napon.

13.7 A leggyorsabb szövetségi csapat
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni az év leggyorsabb szövetségi csapatát.

13.8 A leggyorsabb Multi-breed csapat
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni az év leggyorsabb Multi-breed csapatát.

13.7. A leggyorsabb egyéni kutya
A UKFL© ezzel a díjjal kívánja elismerni az év során az egyéni lista fajtánkénti leggyorsabb
kutyáit. Fajtánként a leggyorsabb kutya kerül díjazásra.

13.9 Jelölések
1.

13.1 – 13.6-os pontokig a jelöléseket 60 nappal az éves konferencia előtt kell benyújtani és
30 napig kerülnek elbírálásra.

2.

Díjanként 1 jelölés megengedett évenként.

3.

Minden tag egy személyt jelölhet díjanként és a jelölt személy nem lehet a jelölő aktuális
csapattársa.

4.

Minden jelöltnek jó viszonyban kell lennie, és meg kell felelnie az egyes díjak kritériumainak.

5.

Olyan személyt, aki az elmúlt 3 évben már megnyerte a díjat nem lehet jelölni.

13.8. Díjazó bizottság
Az igazgatóságnak 3 független tagot kell kijelölnie, akik átnézik a jelölteket, meggyőződnek,
hogy a feltételeket teljesítik és egyhangúlag díjazottakat választanak.
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A melléklet – A UKFL© gyermekvédelmi irányelvei
A UKFL© elismeri a kötelezettségeit a gyermekek védelme érdekében és mindenben támogatja
azt. UKFL© szabályok 2018 1.8-as verzió
UKFL©-nek kötelessége védelmet biztosítani minden gyermeknek, aki a tevékenységeiben
érintett. Minden gyermeknek joga van a biztonsághoz.
Bevezetés
•
•
•
•

A gyermekek épsége a legfőbb.
Minden gyermeknek korra, kultúrára, képességeire, nemére, nyelvére, bőrszínére,
vallására, hitére vagy szexuális identitására való tekintet nélkül megilleti a védelem a
bántalmazástól.
Visszaélés bármilyen gyanúját vagy vádját komolyan kell venni és lehető leghamarabb az
ügy súlyának megfelelően kell reagálni.
Az igazgatóság, a bizottság vagy a hivatalnokok NEM képzettek visszaéléssel
kapcsolatos helyzetek kezelésére, vagy hogy eldöntsék, történt-e visszaélés, ugyanakkor
felelősek azért, hogy a felmerült gyanút jelentsék.

Célkitűzés
A kitűzött irányelvek célja, hogy biztosítsa, hogy a UKFL©:
•
•

Kellően biztonságos legyen gyerekek és fiatalkorúak számára.
Biztosítani tudja, hogy a tagjai megalapozott, magabiztos döntést tudjanak hozni
gyermekvédelmi ügyekben.

A helyes gyakorlat irányelvei
Minden tagot arra bíztatunk, hogy jó példával szolgáljon a gyermekek védelmét illetően, hogy így
kerüljük el a félreérthető helyzeteket.
•
•
•
•
•
•
•

Mindig nyílt környezetben dolgozzon. Kerülje a harmadik megfigyelő nélküli szituációkat
és ösztönözze a nyílt kommunikációt.
Bánjon tisztelettel és méltósággal a gyerekekkel és a fiatalkorúakkal.
Mindig helyezze a gyermekek és fiatalkorúak épségét az első helyre.
Építsen kiegyensúlyozott kapcsolatot és tegye lehetővé a kisgyermekek számára, hogy
osztozzanak a döntések meghozatalában.
Tegye szórakoztatóvá és élvezetessé az eseményeket és támogassa a sportszerűséget.
Adjon lelkes és építő visszajelzéseket.
Figyeljen a gyerekek és fiatalkorúak fejlesztésire igényeire és kerülje a túlzott edzéseket
vagy versengést.

Minden UKFL© versenyen, vagy más tevékenységen gyerekek és fiatalkorúak a szülő,
gondviselő vagy gyám felügyelete alatt kell legyenek. Amennyiben egy eseményen általános
aggodalom merülne fel egy gyerek vagy fiatalkorú épségével kapcsolatban, az eseményen jelen
lévő 3-as szintű bírónak vagy bizottsági tagnak kötelessége nem hivatalosan eljárni,
68

UKFL© Szabályok 2.1 – magyar fordítás 1.0

amennyiben szükséges. A UKFL© minden ilyen esetről és az esetleges intézkedésekről
jegyzőkönyvet vezet időrendben. Amennyiben az esetek elkezdenek újra előfordulni, a bizottság
felelőssége, hogy intézkedéseket tegyen, miután meghallgatták a vádakra adott választ.
Válaszolni a vádakra
Nem a UKFL© felelőssége eldönteni, hogy történt-e zaklatás.
Ugyanakkor felelős eljárni minden aggodalomra helyt adó esetben úgy, hogy jelenti azt a
megfelelő hatóságnak.
•
•

A UKFL© jelent minden zaklatási vádat a megfelelő szociális szervezeteknek, vagy a
gyermekjóléti bizottságnak. Ők bevonhatják a rendőrséget, amennyiben ezt
szükségesnek látják.
A gyermek szüleit vagy gondozóit a leghamarabb értesíteni kell a fenti hatóságokkal
történt egyeztetés után.

Mindent el kell követni, hogy a titoktartási elvek ne sérülhessenek egyik fél számára sem, és
minden fél csak a legszükségesebb információk birtokában legyen. Ezek a felek a következők
lehetnek:
•
•
•
•

A gyermek szülei vagy gondozói.
A gyanúsító személy
A szociális szervezetek vagy a gyermekvédelmi hatóság.
Az esemény szervezője.

Minden dokumentum egy biztonságos és korlátozott hozzáféréssel rendelkező helyen tartandó,
az adatvédelmi törvényeknek megfelelően. A UKFL© igazgatósága vagy bizottsága azonnali
hatállyal felfüggesztheti bármelyik olyan tagját a bizonyítási eljárás végéig, aki ellen zaklatás
gyanúja merül fel. A UKFL© a fent leírt protokollt követi és jelenti az esetet. Erre azért van
szükség, mert a gyermek veszélyben lehet a vádolt személytől.
A UKFL© minden zaklatásgyanús esetről és az esetleges intézkedésekről jegyzőkönyvet vezet
időrendben. Amennyiben gyanús tevékenységet szeretne bejelenteni a UKFL© holnapján teheti
meg.
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B melléklet – UKFL© bírói és a bíráskodás (bírálás) folyamata
Mindenki aki bíró kíván lenni a UKFL©-ben, legalább két évig jó viszonyt kell ápolnia a UKFL©lel. Egy bírónak pártatlannak kell maradnia, határozottnak és igazságosnak kell lennie minden
helyzetben.
A bíróknak alaposan kell ismerniük a szabályokat, és saját tapasztalataikat gyűjteniük kell a
bírói naplóba.
Egy bíró a UKFL© képviselője és ennek megfelelően kell eljárnia. Egy bíró nem viselkedhet
úgy, ami egy tagban vagy nézőben olyan érzést keltene, hogy a bíró tisztességtelen vagy
elfogult volt.
Egy bíró nem vitatkozhat egy taggal sem. Minden ügyet nyugodtan és ésszerűen kell
megbeszélni.
Egy verseny 3-as szintű bírójának a dolga ellenőrizni a versenypályákat és a felszereléseket,
hogy azok megfelelnek a UKFL© előírásainak.
Minden bíró jelenthet be aggodalomra okot adó ügyeket a UKFL© honlapján.
Bármelyik tag, aki bíró kíván lenni jelentkezhet a UKFL© honlapján az online nyomtatvány
kitöltésével.

4 állomása van a UKFL© bírói rendszerének
• Ideiglenes bíró
• 1-es szintű
• 2-es szintű
• 3-as szintű
Minden szinten vannak bizonyos feltételek, aminek teljesülnie kell, mielőtt a következő szintre
lehetne lépni.

A kezdeti feltételei az ideiglenes bíróvá válásnak:
1.

Legalább két évig jó viszonyt kell ápolni a UKLF©-lel.

2.

Legkevesebb 16 évesnek kell lenni, hogy valaki ideiglenes vagy 1-es szintű bíró lehessen.

3.

Legkevesebb 18 évesnek kell lenni, hogy valaki 2-es vagy 3-a szintű bíró lehessen.

4.

Alaposan kell ismerni a UKLF© szabályait.

5.

A flyball minden területén sportszerűséget kell tanúsítani.

6.

Képzett versenypálya személyzeti tagnak kell lenni.
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Ideiglenes bíróság feltételei:
•
•
•
•
•
•
•

Sikeres ideiglenes bírói vizsga a felügyelt bírói tevékenység előtt
Gépbíró, 15 futam (legalább 5 mérkőzés)
Vonalbíró 8 futam (legalább 5 mérkőzés)
Írnok 8 futam (legalább 5 mérkőzés)
Az előzőekben felsoroltak legalább felét teljesíteni kell a bíráskodás kezdete előtt
felügyelt pályabírói alkalom
Vizsga letétele

Ideiglenes gépbíróként elsajátítandók:
•
•
•
•
•
•

Gépbírói feladatok megtanulása, 8.5-ös szabály
Éberség és pártatlanság
Vonalbíróként és írnokként elsajátítandók:
Vonalbírói és írnoki feladatok elsajátítása, 8.4-es és 8.6-os szabály
Ismerkedés a használatos nyomtatványokkal
Éberség és pártatlanság

Ideiglenes bírói vizsga célja
•

Megszerezni az 1-es szintű bírói címet.

Egy 1-es szintű bíró:
Átfogó tudása van a szabályokról és képes a teljes versenypálya személyzet kezelésére.
Továbbra is sportszerű és képes fejlődni, valamint pártatlan minden helyzetben.
1-es szintű bírók egyedül is lehetnek pályabírók. Nem végezhetnek azonban hivatalos ulnamérést
kutyákon és nem felügyelhetnek ideiglenes bírókat pályabíróként, hacsak nem a 2-es szintű bírói
cím eléréséért dolgoznak.
Egy évnyi minősített 1-es szintű bíráskodás után megengedett a jelentkezés 2-es szintű bírónak.
A jelentkezést a UKFL© megtagadhatja.
1-es szintű bírói követelmények és lépések a 2-es szintű bírói címhez.
•
•
•
•
•
•

Hivatalos mérési felkészítés.
Ideiglenes bírók felügyelete a tréningjük során
A UKFL© ulnamérőeszköz helyes használatának bemutatása
Megtanulni az ETS rendszer felállítását
Egy bekezdés írása a mérési rendszerről (kérés esetén ez történhet szóban is)
7 pályabírói alkalom, amit egy 3-as szintű bíró aláírásával igazol.
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A hivatalos mérési felkészítésen elsajátítandók:
•
•

Határozottan és teljesen lemérni mindenfajta magassági kutyát.
A folyamat alapos ismerete.

Felügyelni ideiglenes bírókat:
•
•

Megtanulni, felügyelni és mentorálni ideiglenes bírókat.
Megtanulni a visszajelzés küldő ívek kitöltését a UKFL© honlapján.

ETS felállítása;
•
•

Megtanulni az ETS rendszer helyes felállítását.
Megtanulni a rendszer alapvető karbantartásának lépéseit.

A mérési esszé;
•

A mérési rendszer értése és a 2-es szintű bírói cím megszerzésének előfeltétele

Ellenőrzött pályabírói feladatok:
•
•

7 Ellenőrzött pályabíráskodás
7 Elégedett visszajelzés 3-as szintű bírótól.

2-es szintű bírók
2-es szintű bírók teljesítették már az 1-es szintű bírói feladatokat, kitűnően ismerik a szabályokat
és bizonyítottak mint:
•
•
•
•

Pályabíró
Mérést végző bíró
Felügyelő bíró
És képesek beüzemelni az ETS rendszert

2-es szintű bírói követelmények és a 3-as szintű bírói cím megszerzése
•
•
•
•

A szabályok teljes ismerete és a 10-es szakasz megértése
Megtanulni a közvetlen kapcsolattartás rendszerét az igazgatósággal és a bizottsággal az
ideiglenes és 1-es szintű bírókkal kapcsolatban.
Pályabírói ellenőrzések, 3-as szintű bíró által hitelesítve
Rövid esszé, hogy miért érzi a jelölt, hogy jó 3-as szintű bíró lenne belőle

A szabályok (9-es és 10-es szakaszok) teljes ismeretével elsajátítandók:
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•
•

Követni egy 3-as szintű bírót egy hivatalos verseny reggelén a versenypálya és az
eszközök ellenőrzésére.
9.7-es szabály megértése és tudni, hogy hogyan kell hitelesíteni egy UKFL© rekordot.

Közvetlen kommunikációval elsajátítandók:
•
•

Megérteni az ideiglenes és 1-es szintű bírók feljebb lépéséhez szükséges aláírási
folyamatát
Aláírni a megfelelő 1-es szintű bírók mérési képességeit

Az ellenőrzött bíráskodással elsajátítandók:
•
•

ellenőrzött pályabíróskodás egy 3-as szintű bíró által hitelesítve a legmagasabb igények
szerint
ellenőrzött követése egy 3-as szintű bírónak, annak érdekében, hogy a jelölt megtanulja
mik egy 3-as szintű bíró felelősségei.

Esszé 3-as szintű bírói jelentkezéshez
•

Az igazgatóság számára bemutatni, hogy mi tesz egy jelöltet arra, hogy a legmagasabb
szinten bíráljon a szövetségben.

3-as szintű bíró feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pályabíró
Képzett ulnamérést végző bíró
Ulnamérési képzést végző oktató
Ideiglenes, 1-es és 2-es szintű bírók felügyelete
Képes teljes a versenypályát felállítani
Képes az ETS rendszert felállítani
Megértő a UKFL© nyomtatványokon történő közvetlen kommunikációban
Képes őszintén, de méltányosan visszajelzést adni a bíróknak
Mindig igazságos és megközelíthető minden tag számára
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C melléklet – Közösségi média irányelvek
A UKFL© hisz az erős és közösségelvű kommunikációban a sporttal kapcsolatban, mind a
flyball versenyeken, mind a közbeszédben. Szükségszerű, hogy egy olyan változatos és
befogadó sportban, mint a flyball különféle vélemények és erős meggyőződések találkozzanak.
Ez elkerülhetetlen, de a UKFL© elvárja a tagjaitól, hogy tisztelettudók és tényszerűek legyenek.
A UKFL© nevének negatív fényben való feltüntetése fegyelmi eljárást von maga után.
A UKFL© nem vesz részt online személyes vitákban, azonban az alábbiakban néhány
iránymutatást találunk arra vonatkozóan, hogy hogyan adjunk és kapjunk online hozzászólásokat.
Viták
A közösségi médiában folytatott vitáknak sokkal nagyobb hatása lehet, mint azt egy felhasználó
gondolná. A gondatlanul leírt megjegyzések károsak lehetnek a tagok, bírók vagy kutyák
hírnevére. Ezek gyakran fájdalmat és szorongást okoznak az érintettek számára ezért nagyon
meg kell gondolni, mit írunk le vagy, adott esetben tartózkodni érdemes a leírásuktól.
A közösségi médiában a konstruktív és tisztelettudó hozzászólások és vélemények nagyon
fontos és oktató jellegű megbeszélésekhez vezethetnek. Azonban a UKFL© felhívja a figyelmét
a bíróknak és hivatalnokoknak, hogy nagyon óvatosnak kell lenniük az ellentmondásos viták
során, amelyek a véleményük vagy a UKFL© véleményének kritikájához vagy feltételezésekhez
vezethetnek. A véleményeknek vitára alkalmasnak kell lenniük és nem lehetnek olyan
határozottak, hogy azt lehessen érezni, hogy azok hatással lehetnek későbbi eseményekre
vagy a Magatartási Kódexre.
Bárki, aki fenyegetve érzi magát vagy a múltban bántak vele úgy, hogy azt jelenteni kellene a
rendőrségen, akkor azt jeleznie kell a rendőrségen.
Az alábbi címen olyan esetek részleteit lehet megtalálni, aminek a közösségi média is része volt
- www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/communications_sent_via_social_media/.
A UKFL© arra buzdítja tagjait, hogy a vitákat szemtől szembe beszéljék meg és amennyiben ez
UKFL©-hez köthető és elképzelhető, hogy a UKFL©-lel szemben felbujtó vagy a UKFL©-t rossz
fényben tüntetné fel, azonnal keressék fel a bizottságot.
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D melléklet – A UKFL© szervezeti felépítése
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E melléklet – UKFL© régiók
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F melléklet – Versenyformátumok
A UKFL© a Round Robin (RR) formátum használatát preferálja, ami könnyebben tervezhető a
versenyszervezőknek (VSZ) és egy igazságosabb és egyenletesebb versenyzést biztosít a
csapatoknak, versenyzési stílustól függetlenül. A RR rendszerben a csapatok 1 pontot kapnak
minden megnyert futamért. A csapatok ebben a formátumban nem mérkőzésgyőzelemért
küzdenek, hanem futamgyőzelmeket gyűjtenek. A pontok a versenynap végére összeadásra
kerülnek és ez a pontszám határozza meg a csapat helyezését a divízióban.

A RR formátum főbb előnyei:
•
•
•
•
•
•
•

A formátum lehetővé teszi akár 3, 4, 5, 6 vagy 7 csapatos divíziók versenyzését is még
akkor is, ha az összes nevezett csapatot ugyanakkora divíziókba lehet felbontani.
Lehetővé teszi a VSZ számára, hogy divíziókat ketté szedjen, annak érdekében, hogy
időben egymáshoz közelebb álló csapatok versenyezzenek egymással és hogy el
lehessen kerülni a nagy csapatidőbeli ugrást például a divízió 3. és 4. csapata között.
Közel ugyanannyi versenyzési lehetőséget biztosít a csapatoknak, összesen kb. 18-20
futam csapatonként.
A divízióban a kutyák ugyanannyit versenyeznek.
Kisebb a hatása a vesztes futamoknak (5 futamból 2 nyert futam 2 pontot így is ér)
Kevésbé kiszámítható, hogy ki nyerte meg a divíziót.
Nincsen olyan, hogy esélyesebb csapat, kisebb hibák a gépnél nem fogják elvenni a
csapattól a lehetőséget, hogy pontot szerezzen.

A UKFL© hisz abban, hogy ez a megközelítés jobb élmény a versenyzőknek, mert
kiszámíthatóbban tudnak versenyezni és többet tudnak kihozni a nevezési díjból.

Round Robin – Minden csapat minden csapattal versenyez a divízióban.
Tömbösített formátum – A csapatok versenyei az adott napra két tömbben történnek, amikor a
második tömböt a nap folyamán később kell lefutni. Például: 3 mérkőzés reggel és 2 mérkőzés
délután. Az egy tömbben lévő mérkőzések között 1-4 mérkőzésnyi szünettel.
Elosztott formátum – A csapatok versenyei elosztva történnek az egész nap folyamán úgy, hogy
7 vagy több mérkőzésnyi szünet van az adott csapat mérkőzései között.
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Példák divíziókra

3 csapatos divízió
A csapat
B csapat
C csapat

Ez a divízió Dupla Round Robin (DRR) rendszerben versenyezne egymással. Csapatonként 4
mérkőzés, 5 vagy 4 futammal mérkőzésenként. Ez 18 futam lenne csapatonként a versenynap
folyamán az alábbiak szerint. Ebben az esetben a futási sorrendben 2/5 2/4 szerepelne.
RR 1 (2 mérkőzés) RR 2 (2 mérkőzés)
A v B (5 futam) A v B (4 futam)
B v C (5 futam) B v C (4 futam)
C v A (5 futam) C v A (4 futam)

4 csapatos divízió
A csapat
B csapat
C csapat
D csapat
DRR - 3/3 3/3 = 18 futam
A v B (3 futam) A v B (3 futam)
B v C (3 futam) B v C (3 futam)
C v D (3 futam) C v D (3 futam) D v A (3 futam) D v A (3 futam) B v D (3 futam) B v D (3 futam)
A v C (3 futam) A v C (3 futam)
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4 csapatos divízió
A csapat
B csapat
C csapat
D csapat

RR - 4/5 = 20 futam
6 csapatos divízió
A csapat
B csapat
C csapat
D csapat
E csapat
F csapat

RR 5/4 = 20 futam
7 csapatos divízió
A csapat
B csapat
C csapat
D csapat
E csapat
F csapat
G csapat

Egy 7 fős divízió csak Round Robin-t futhat és kizárólag 6/3=18 futam formátumban.
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Helyezések a divíziókban.
A csapatok 1 pontot kapnak minden ellenfél csapatnál hamarabb befejezett futamért a verseny
szabályai szerint.
A versenynap végén a pontok összesítése után kerülnek a helyezések kiosztásra.
Alább egy példa található egy 3 fős divízió esetében (DRR 2/5 2/4).

Döntetlenek
Amennyiben két csapat ugyanannyi pontot gyűjtött az a csapat kerül magasabb helyre, amelyik
többször legyőzte a másikat.

Például: 3 fős divízió (2/5 2/4) A divízió első 3 mérkőzésén 5 futamban lehet pontot gyűjteni, a
második 3 versenyen 4 futamban.
A és B csapat mindketten 11 pontot gyűjtöttek, így döntetlenre állnak. Ebben az esetben a ki
győzte le a másikat elv érvényesül. Az első mérkőzésen, ahol 5 futam állt a csapatok
rendelkezésére, A csapat 3-at, B 2 pontot gyűjtött. A negyedik mérkőzésen 4 futamon lehet
pontot gyűjteni, itt A csapat 1 pontot, B csapat 3-at szerzett. Azokon a mérkőzéseken, amikor A
csapat B csapat ellen futott összesen 9 pontot lehetett megszerezni. A csapat ebből 4-et, B
csapat 5 pontot gyűjtött, ezért a divízió győztese a B csapat lett.

Abban az esetben, ha 3 csapatnak van ugyanannyi pontja, akkor a leggyorsabb idő dönti el a
sorrendet.
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G melléklet – Versenypálya személyzet képzés
Hogy biztosítani lehessen, hogy a versenypálya személyzet egyenletesen és magas
színvonalon végezze a dolgát a 8.4, 8.5 és 8.6 szabályok alapján, képzésen kell részt venniük.
Azok a tagok, akik szeretnének képesítést szerezni, legkevesebb 16 évesnek kell lenniük, részt
kell venniük a versenypálya személyzet képzésen, amit minden régióban a UKFL©
igazgatósága, bizottsága és mentorai végeznek. A képzés részletei megtalálhatóak a UKFL©
honlapján és a közösségi médiában. Képesítést a UKFLÓ online versenypályaszemélyzet
képzési programmal is lehet szerezni.
Fiatalkorú tagok, 16 éves kor alatt, segíthetnek géppírókat vagy írnokokat a fiatal tagok
programjának részeként, de vonalbíróként nem.
A tagoktól elvárt, hogy a képzést 3 évente megismételjék, hogy tudásukat frissen tartsák a
UKFL© szabályainak esetleges változásai esetére.

Versenypálya személyzet tagjai
Gépbíró
Vonalbíró
Írnok
Minden oktatásban résztvevőt, vagy azokat akik sikeres online vizsgát tettek, kiképeznek mind
a három szerepre. A tagok feladatait a 8-as szakasz 8.4, 8.5 és 8.6-os szabályai tartalmazzák.
A versenypálya személyzet tagjaként az alábbiakat kérjük tőled:
•
•
•
•
•
•

Légy éber és állj készen minden futamra.
Légy igazságos, pártatlan és becsületes.
Kommunikálj jól.
Légy nyitott és megközelíthető.
Légy szigorú, de tisztelettudó.
Légy udvarias és segíts, ahol csak tudsz, hogy a versenyzés folyamatos legyen.
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H melléklet – Költségek
Alább egy lista található a szövetség különféle díjainak összegéről.
Minden díj angol fontban fizetendő és nem visszatérítendő, kivétel, ha ez nincsen külön jelezve.
A tagdíj évente kerül levonásra a regisztrálás napjától.
Amennyiben az alábbi díjak változnának, arról a bizottság a tagokat 60 nappal a változás
életbelépése előtt értesíti.

Megnevezés
Tagsági díj
Közös tagsági díj
Fiatalkorú tagsági díj 12-16 évig
(beleértve a díjazási programot)
12 év alatti tagság
Díjazási program 12 éves kor alatt
Kutya regisztráció díja
Elsődleges csapatnév regisztráció díja
Másodlagos csapatnév regisztráció
díja
Verseny nevezés díj
Szabály változtatási javaslat díja
Panasz benyújtási díja
ETS bérlés díja
Elveszett jelvény pótlási díja
Elkésett dokumentum pótlási díja
Bírói póló
UKFL© póló

Összeg
£10
£18
£5

Időszak
Évente
Évente
Évente

ingyenes
£5
£2,5
£25
Ingyenes

Évente
Évente
Évente
Évente
Évente

£20
£20
£100
£50
£5
£20
£25
£25

Versenyenként
Javaslatonként
Panaszonként
Szettenként naponta
Jelvényenként
Alkalmanként
Darabonként
Darabonként
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I melléklet – Panaszkezelési folyamatábra
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