
REGULAMIN FLYBALL 
 

 
ZASADY OGÓLNE 

  
S�DZIOWANIE 
1. W przypadku biegu dwóch dru�yn, pracuje minimum pi�ciu s�dziów. Dwaj 

s�dziowie stoj� na liniach startowych obu dru�yn (s. liniowi), dwaj stoj� przy 
pudełku (wyrzutniku piłek) (s. skrzynkowi) w taki sposób, aby nie przeszkadza� 
psom, a pi�ty s�dzia daje sygnał do startu i jest s�dzi� głównym. 

2. Przed rozpocz�ciem zawodów s�dzia główny dokonuje inspekcji ringu i 
przegl�du torów biegów. Powinny one spełnia� wymogi regulaminowe: linia 
startu mety powinna by� zaznaczona w sposób widoczny i trwały. S�dzia 
mierzy usytuowanie linii startu-mety, rozmieszczenie przeszkód, ustawienie 
skrzynek flyball, usytuowanie rozbiegu i barierek zabezpieczaj�cych. 
Dopuszczalna jest ró�nica wysoko�ci przeszkód do 0,5 cm. Zespół s�dziów 
dokonuje inspekcji i przebiegu ka�dej skrzynki flyball. Je�eli skrzynka nie 
spełnia wymaga� regulaminowych mo�e nie by� dopuszczona do u�ycia w 
biegach. 

3. S�dziowie tzw. "pudełkowi" i liniowi stoj� podczas biegu w jednym miejscu w taki 
sposób aby nie rozprasza� psów. Głównym zadaniem s�dziów pudełkowych i 
liniowych jest obserwacja i notowanie ewentualnych przewinie� biegn�cego psa. 

4. S�dzia główny ustawiony jest pomi�dzy dwoma torami biegu i daje sygnał do 
rozpocz�cia, zako�czenia lub przerwania biegu. Podczas biegu s�dzia główny 
obserwuje bieg psów oraz zachowanie przewodników psów i innych członków 
dru�yn, aby nie doszło do złamania regulaminu. Ostatecznie s�dzia główny 
powinien pomaga� s�dziom liniowym w okre�leniu zwyci�zcy wy�cigu w 
przypadkach spornych oraz konsultowa� decyzje o powtórkach i 
dyskwalifikacjach. W razie konieczno�ci s�dzia główny mo�e przesun�� 
s�dziów liniowych i skrzynkowych tak aby nie przeszkadzali w biegach psów. W 
trakcie całych zawodów s�dzia główny powinie stosowa� jednosekundow� 
przerw� pomi�dzy sygnałami "gotów" i "start" 

5. Wszyscy s�dziowie winni by� bezstronni, posiada� odpowiednie do�wiadczenie, 
zna� zasady i przepisy regulaminu 

6. S�dziowie za pomoc� chor�giewek wskazuj�, który pies musi powtórzy� bieg. 
Odpowiedzialno�� za ponowne "wystartowanie" psa spoczywa na przewodniku 
psa. Je�li konieczne jest przerwanie biegu, s�dzia główny u�ywa gwizdka. 
  

MIERZENIE PSA 
1. Przed zawodami s�dzia główny mierzy psa zgłoszonego do skoków poni�ej 16 

cali (40,64 cm). Ka�dy protest dotycz�cy wysoko�ci skoków psa musi by� 
zgłoszony po zako�czeniu biegu. Pomiary wysoko�ci musza by� zapisane i 
podpisane przez głównego s�dziego. Pomiary powinny by� dokonywane na 
oczach publiczno�ci. Tylko jeden przewodnik psa mo�e si� znajdowa� w 
miejscu gdzie dokonuje si� pomiarów. Obszar mierzenia wyznacza s�dzia 
główny. Nie tolerowana jest agresja podczas mierzenia psa psy agresywne 
zostan� odsuni�te od zawodów. Psy okre�lone przez s�dziego jako "nie 
pozwalaj�ce na zmierzenie" b�d� skaka� przez 16-to calowe (40,64 cm) płotki. 
Pies mierzony jest od podło�a do szczytu kł�bu - zasady mierzenia psa jak w 
wystawach psów, zgodnie z Regulaminem Zwi�zku Kynologicznego w Polsce. 



2. Wysoko�� skoków jest ustalona na poziomie o 10 cm ni�ej od wysoko�ci kł�bu 
najni�szego psa w dru�ynie ale nie mniej ni� 20 cm. Maksymalna wysoko�� 
skoków to 40cm. Wysoko�� skoków jest dostosowana do korygowania o 5 
centymetrów (tzn. 20, 25, 30, 35 cm). 

3. S�dzia główny mo�e przerwa� bieg w chwili jego zakłócenia, zmiany trasy biegu, 
agresji ze strony psa i przyzna� zwyci�stwo dru�ynie przeciwnej. 
  

S�DZIOWIE LINIOWI: 
1. Rejestruj�, które psy bior� udział w ka�dym biegu, przy pomocy blankietów 

zgłoszeniowych i pojedynkowych. 
2. Zatrzymuj� bieg z powodu falstartu lub w przypadku konieczno�ci powtórzenia 

startu 
3. Daj� znak, za pomoc� chor�giewki, który pies musi powtórzy� bieg ( zbyt 

wczesny pierwszy start, omini�cie skoku, przekroczenie linii startu/mety bez 
piłki, wej�cie wła�ciciela na lini� startu/mety lub w przypadku jakiegokolwiek 
innego złamania zasad regulaminu, w którym pies musi powtórzy� bieg: s�dzia 
liniowy sygnalizuje powtórk� przez podniesienie �ółtej flagi - w tym przypadku 
pies powtarza bieg po ostatnim w dru�ynie. W przypadku dyskwalifikacji s�dzia 
unosi czerwon� flag�. Bieg przerywa tylko dru�yna zdyskwalifikowana - 
dru�yna przeciwna kontynuuje bieg. 
  

USTALENIE ZWYCI�ZCY BIEGU: 
1. w przypadku zastosowania elektronicznego pomiaru czasu, o zwyci�zcy biegu 

decyduje czas uzyskany w danym biegu. W sytuacji gdy czasy biegów s� 
równe lub ró�ni� si� maksymalnie do trzech setnych sekundy (0,02) - s�dzia 
główny mo�e ogłosi� remis 

2. W przypadku r�cznego pomiaru czasu decyzja zespołu s�dziowskiego p 
przyznanie zwyci�stwa powinna by� jednomy�lna i opiera� si� na ocenie 
wzrokowej linii mety, nie w oparciu o wskazania stoperów (czasomierzy). W 
przypadku niezgodno�ci s�dziów co do zwyci�zcy biegu, bieg nale�y powtórzy� 

3. S�dziowie nie musz� by� obecni przy rozgrzewce. 
  

DRU�YNY I FORMULARZE CZASOWE 
1. Ka�da dru�yna składa si� z minimum czterech psów i czterech przewodników i 

maksymalnie z 6 psów, 6 przewodników i dodatkowo ładowacza skrzynki. W 
skład dru�yny mog� równie� wchodzi� - je�eli tak uzna zespół - jeden lub 
dwóch pomocników zbieraj�cych upuszczone piłki, poprawiaj�cych 
przewrócone przeszkody i w inny sposób asystuj�cych dru�ynie, jednak pod 
warunkiem, �e nie b�d� oni stanowi� przeszkody dla s�dziów, czy dla dru�yny 
przeciwnej i nie b�d� prowokowa� psów do złamania zasad regulaminu. 

2. W ka�dym biegu dru�yna wystawia cztery psy, z maksymalnie dwoma psami 
rezerwowymi stoj�cymi w pobli�u toru. Psy rezerwowe mog� by� wprowadzeni 
do biegu w chwili kontuzji lub zranienia innego psa. Zmiany mog� by� 
dokonywane tylko po zako�czeniu ka�dego biegu. Wszystkie psy, ł�cznie ze 
zmiennikami, musz� by� wcze�niej zgłoszone do zawodów. Po rozpocz�ciu 
zawodów nie mo�na ju� wprowadza� do dru�yny �adnych nowych psów. 

3. Formularz zawiera nazw� dru�yny, dane kapitana dru�yny, dane przewodników 
psów, i ładowacza, dane adresowe, imiona psów i ich ras�, wysoko�� 
przeszkód. 

4. W przypadku wielokrotnych zgłosze� przez ten sam klub, niemo�liwe jest 
przechodzenie psów z jednej dru�yny do drugiej po rozpocz�ciu zawodów. 



  
SKRZYNKI FLYBALL 
Ka�dy zespół powinien dostarczy� skrzynk� flyball. Wszystkie skrzynki powinny 
posiada� mechaniczny (nie elektroniczny) mechanizm uwalniaj�cy. Skrzynki mog� 
by� pomalowane lub udekorowane w dowolny sposób. Uwolniona piłka powinna 
przelecie� bez przeszkód w kierunku startu-mety nie mniej ni� 60 cm od miejsca z 
którego została uwolniona. Wymiary skrzynki nie mog� przekracza� maksymalnych 
warto�ci: szeroko�� 60 cm, wysoko�� 50 cm od podstawy, gł�boko�� 75 cm. 
Maksymalny wymiar gł�boko�ci dotyczy tylko wyrzutni i nie obejmuje platformy 
jakiej u�ywa ładowacz, aby utrzyma� skrzynk� w miejscu. 
  
PIŁKI 
Ka�da dru�yna powinna dostarczy� znormalizowane, całe, niezniszczone piłki 
tenisowe (kolor oboj�tny). Mo�na te� u�ywa� piłek do squasha lub innych, 
wcze�niej zaakceptowanych. Musz� one by� podobne do piłek tenisowych tzn. 
podobnych wymiarów, musz� si� odbija� i toczy� 
  
NAWIERZCHNIA 
Organizator zapewnia antypo�lizgow� nawierzchni� miejsca startu, toru biegu i 
miejsca stawienia skrzynki flyball. 
  
BARIERKI ZABEZPIECZAJ	CE 
Organizator zapewnia barierki (min 60 cm wysoko�ci) umiejscowione na ko�cu toru 
w okolicy skrzynki i usytuowane tak, aby uniemo�liwiały zbyt dalekie toczenie si� 
upuszczonych piłek i jednocze�nie zapewniały dobr� widoczno�� s�dziom i 
widzom. Barierki mog� by� równie� ustawione pomi�dzy s�siednimi skrzynkami i 
torami 
  
PRZESZKODY 
Organizator zapewnia dwa zestawy identycznych przeszkód na czas trwania 
turnieju. Ka�d� przeszkoda składa si� z dwóch pionowych słupków umieszczonych 
po bokach i poziomej barierki pomi�dzy nimi. Barierki s� pomalowane na biało, 
słupki na kolor dowolny. Cała przeszkoda powinna mie� wewn�trzn� szeroko�� 60 
cm, a słupki maks. do 90 cm wysoko�ci, jednak nie mniej ni� 60 cm. Dozwolone 
jest umieszczenie logo lub liter na barierkach, lecz musz� one posiada� pi�cio- 
centymetrowy biały margines do kraw�dzi zewn�trznej, wokół wszystkich czterech 
boków. 
  
USTAWIENIA RINGU 
Odległo�� od linii startu do pierwszej przeszkody wynosi 183 cm, odległo�� mi�dzy 
przeszkodami wynosi 305 cm, razem 4 przeszkody i 457 cm od ostatniej 
przeszkody do skrzynki flyball. Wzajemna odległo�� obu torów powinna si� 
zawiera� pomi�dzy 3m a 7 m. Minimalny obszar dla lokalizacji dwóch torów to 9m 
x 27m. Biegi b�d� si� odbywa� na dwóch równoległych torach ustawionych nie 
dalej ni� 3,5 m od linii centralnej. Ka�dy tor biegów powinien mie� wolny obszar 
minimum 8 m przed lini� startu-mety i nie mniej ni� 2 m od przedniego brzegu 
skrzynki do ko�cowej granicy ringu. 
  
PUNKTUALNO
� 



Je�li zespół spó�ni si� na start wi�cej ni� 5 minut, podczas gdy inne zespoły s� 
gotowe, s�dzia główny mo�e ukara� zespół przegrana w danym biegu. Zespoły, 
które wygraj� w zwi�zku z nało�on� kar� musz� odby� wymagan� ilo�� biegów. 
  
ROZGRZEWKA 
Organizator wyznacza czas na rozgrzewk�. W trakcie trwania zawodów �wiczenia 
czy treningi s� niedozwolone, z wył�czeniem biegów rozgrzewkowych przed 
zawodami. Przygotowania mo�na prowadzi� poza ringiem w sposób nie 
przeszkadzaj�cy innym uczestnikom zawodów. trening przeprowadzany w trakcie 
zawodów b�dzie skutkował przegran� w nast�pnym biegu. 
  
ZASADY BIEGÓW 
Zabrania si� stosowania elektronicznych obro�y na terenie odbywania zawodów. 
Dopuszczalne s� jedynie obro�e niemetalowe. 
 
 
 
REGULAMIN ZAWODÓW DRU�YNOWYCH 

  
ZASADY BIEGÓW 
Zabrania si� stosowania elektronicznych obro�y na terenie odbywania zawodów. 
Dopuszczalne s� jedynie obro�e niemetalowe. 
Zawody rozgrywane s� w systemie ka�dy z ka�dym, ka�dy wy�cig składa si� z 3 
biegów. 
  
START 
O wyborze toru biegów dla ka�dej dru�yny decyduje losowanie. Psy mog� 
startowa� z biegu lub z miejsca. Sygnałem startowym jest gwizdek s�dziego 
głównego, za naruszenie przepisów uznaje si� przekroczenie linii startu przez psa 
przed gwizdkiem, przewodnik nie mo�e przekracza� linii startu w ogóle. W takiej 
sytuacji bieg zostaje zatrzymany i zarz�dza si� start powtórny. Je�eli pierwszy pies 
w dru�ynie dopu�ci si� falstartu bieg nie zostaje przerwany a pies musi biec 
powtórnie na ko�cu kolejki. Trzy falstarty w dru�ynie to dyskwalifikacja biegu. 
  
BIEG 
Ka�dy pies musi przeskoczy� prawidłowo przez cztery przeszkody, uwolni� piłk� 
ze skrzynki flyball, wróci� t� sam� drog� z piłk� w pysku. Nast�pny pies mo�e 
wystartowa� dopiero wtedy, gdy poprzedni pies osi�gnie lini� m�ty jak�kolwiek 
cz��ci� ciała. Wcze�niejszy start powoduje dodatkowy bieg psa po zako�czeniu 
kolejki. Je�eli pies wykona nieprawidłowe skoki, nie uwolni zapadki, wyjmie piłk� z 
pojemnika zamiast ze skrzynki lub nie wróci z piłk� musi biec jeszcze raz na ko�cu 
kolejki. To samo dotyczy sytuacji przekroczenia linii startu/mety przez przewodnika. 
Je�eli kilka psów w danym biegu popełniło przewinienia musz� powtórzy� bieg w 
kolejno�ci w której biegły pierwotnie. Wielokrotne bł�dy w danej dru�ynie mog� 
spowodowa� dyskwalifikacj� dru�yny w danym biegu. 
  
PRZESZKODY 
Str�cone przeszkody ustawia obsługa toru lub asystuj�cy członkowie dru�yny 
(wcze�niej zgłoszeni do zawodów) w taki sposób aby nie przeszkodzi� psom, ale 
te� aby w trakcie poprawiania przeszkód nie zaistniało podejrzenie, �e w 
niedozwolony sposób pomaga psom. 



  
AWARIA SKRZYNKI 
Ładowacz skrzynki powinien zgłosi� s�dziemu skrzynkowemu o awarii skrzynki. 
Bieg zostaje przerwany. Je�li s�dzia główny uzna, �e skrzynka jest niesprawna, 
bieg zostaje powtórzony, po wymianie skrzynki. Je�eli skrzynka oka�e si� sprawna 
dru�yna zostanie zdyskwalifikowana w tym biegu. W sytuacji je�eli dru�yna nie 
dysponuje zapasow� skrzynk�, zast�pcz� skrzynk� zapewnia organizator. 
  
INTERWENCJE 
W przypadku, gdy piłka odbije si� od pyska psa w momencie chwytania i trafi do 
wyrzutni nie naci�gaj�c mechanizmu spustowego, ładowacz ma prawo powtórnie 
"załadowa�" mechanizm spustowy, bez kary dodatkowej. Jest to jedyna sytuacja, 
w której ładowacz skrzynki mo�e nakierowa� psa na mechanizm uwalniaj�cy piłk�. 
Pies ma za zadanie zaaportowa� odbit� lub upuszczon� piłk� nawet wtedy, gdy 
opu�ci ona wyznaczony teren zawodów. Je�eli jednak jakakolwiek osoba 
postronna pomo�e psu, pies musi biec ponownie. 
  
ZANIECZYSZCZENIE 
Załatwienie si� psa w obr�bie toru biegów, tzn. na obszarze od linii startu/mety do 
skrzynki powoduje dyskwalifikacj� w danym wy�cigu. 
  
ŁADOWACZ SKRZYNKI 
W trakcie trwania zawodów osoba ładuj�ca skrzynk� powinna pozostawa� poza 
skrzynk�, stoj�c w pozycji wyprostowanej. Odst�pstwem od tej zasady jest 
rozgrzewka, konieczno�� złapania utraconej przez psa piłki i uzupełnienia zapasów 
piłek do ładowania. ładowacz podczas biegu mo�e jedynie głosem dopingowa� psa, 
pod warunkiem, �e nie przeszkadza to dru�ynie przeciwnej i pozostawa� we 
wła�ciwej pozycji do momentu ogłoszenia wyniku biegu przez s�dziego głównego. 
Je�eli s�dziowie orzekn�, �e ładowacz w jakikolwiek sposób przekroczył regulamin, 
dru�yna mo�e zosta� zdyskwalifikowana w danym biegu. Ponadto, je�li w opinii 
s�dziów ładowacz wspomagał psa w inny ni� dopuszczalny regulaminem sposób, 
pies musi powtórzy� bieg. 
  
ZAKŁÓCENIA 
Je�eli pies lub członek dru�yny przeszkadza dru�ynie przeciwnej podczas biegu, 
dru�yna traci bieg. Za zakłócanie uznaje si� sytuacj�, w której z winy członków 
zespołu doszło do zakłócenia biegu psa dru�yny przeciwnej. Nie uznaje si� za 
przeszkadzanie karalne sytuacji, gdy pies wbiegnie na tor przeciwnika za zgubion� 
lub �le odbit� własn� pił�, pod warunkiem, �e nie zakłóci dru�yny przeciwnej. 
  
META 
Ka�dy pojedynek składa si� z trzech biegów dru�ynowych. Za finisz uznaje si� 
sytuacj�, gdy ostatni pies przekroczy lini� mety jak�kolwiek cz��ci� ciała, w 
powietrzu czy na ziemi. O zwyci�zcy pojedynku decyduje najlepszy czas uzyskany 
w czasie trzech biegów. Wyniki podawane s� po zako�czeniu wszystkich biegów. 
  
ROZPRASZANIE PRZECIWNIKA 
Niedozwolone jest rozpraszanie dru�yny przeciwnika przez jakiegokolwiek członka 
zespołu, dotyczy to: odbijania i kozłowania piłek, u�ywania skrzynki flyball na linii 
mety, czy odwracanie uwagi w jakikolwiek inny sposób (np. rzucanie lub toczenie 
piłek, zabawek, fresbee, maskotek, r�kawiczek itp.) jak równie� u�ywanie 



sygnałów d�wi�kowych (np. piszcz�ce zabawki), poza dozwolonym 
regulaminowym dopingiem głosowym. Członkowie zespołu zobligowani s� do 
pozbierania wszystkich upuszczonych piłek. Za pierwsze naruszenie tej zasady 
dru�yna otrzyma upomnienie, drugie upomnienie i ka�de kolejne skutkowa� b�d� 
przegran� w danym biegu. 
  
PROTESTY 
Ka�da dru�yna mo�e zgłosi� protest do s�dziego głównego zaraz po zako�czeniu 
danego pojedynku. Jedyn� upowa�nion� do tego osob� jest kapitan dru�yny. 
Protest zgłoszony w jakimkolwiek innym czasie nie b�dzie rozpatrywany. protesty 
b�d� rozpatrywane na bie��co. 
 
 
  
REGULAMIN ZAWODÓW INDYWIDUALNYCH 

  
Zawody indywidualne odbywa� si� b�d� w dwóch grupach klasyfikacyjnych grupa 
A i grupa B w systemie pucharowym (przegrywaj�cy odpada). O kwalifikacji do 
danej grupy decydowa� b�dzie najlepszy czas uzyskany w trakcie trzech biegów 
eliminacyjnych. Losowanie par do eliminacji nast�pi na godzin� przed zawodami. 
Losuje s�dzia główny w obecno�ci przewodników psów i pozostałych s�dziów. 
Zwyci�zca rywalizacji w grupie A zdobywa tytuł Mistrza Polski, w grupie tej wyłania 
si� te� pierwszego i drugiego wicemistrza. Zwyci�zca rywalizacji w grupie B 
otrzymuje puchar Mistrzostw i wyró�nienie. 

  
START 
O wyborze toru biegów dla psów decyduje losowanie. Psy mog� startowa� z biegu 
lub z miejsca. Sygnałem startowym jest gwizdek s�dziego głównego, za 
naruszenie przepisów uznaje si� przekroczenie linii startu przez psa przed 
gwizdkiem, przewodnik nie mo�e przekracza� linii startu w ogóle. W takie sytuacji 
bieg zostaje zatrzymany i zarz�dza si� start powtórny. Powtórzony falstart to 
dyskwalifikacja w danym biegu. Powtórzony bieg przeprowadza si�, je�eli do 
falstartu doszło zaraz po wcze�niejszym falstarcie psa przeciwnika. 
  
BIEG 
Ka�dy pies musi przeskoczy� prawidłowo przez cztery przeszkody, uwolni� piłk� 
ze skrzynki flyball, wróci� t� sam� drog� z piłk� w pysku. Nast�pny pies mo�e 
wystartowa� dopiero wtedy, gdy poprzedni pies osi�gnie lini� m�ty jak�kolwiek 
cz��ci� ciała. Wcze�niejszy start powoduje dodatkowy bieg psa po zako�czeniu 
kolejki. Je�eli pies wykona nieprawidłowe skoki, nie uwolni zapadki, wyjmie piłk� z 
pojemnika zamiast ze skrzynki lub nie wróci z piłk� musi biec jeszcze raz na ko�cu 
kolejki. To samo dotyczy sytuacji przekroczenia linii startu/mety przez przewodnika. 
Je�eli kilka psów w danym biegu popełniło przewinienia musz� powtórzy� bieg w 
kolejno�ci w której biegły pierwotnie. Wielokrotne bł�dy w danej dru�ynie mog� 
spowodowa� dyskwalifikacj� dru�yny w danym biegu. 
  
PRZESZKODY 
Str�cone przeszkody ustawia obsługo toru lub asystuj�cy członkowie dru�yny 
(wcze�niej zgłoszeni do zawodów) w taki sposób aby nie przeszkodzi� psom, ale 
te� aby w trakcie poprawiania przeszkód nie zaistniało podejrzenie, �e w 
niedozwolony sposób pomaga psom. 



  
AWARIA SKRZYNKI 
Ładowacz skrzynki powinien zgłosi� s�dziemu skrzynkowemu o awarii skrzynki. 
Bieg zostaje przerwany. Je�li s�dzia główny uzna, �e skrzynka jest niesprawna, 
bieg zostaje powtórzony, po wymianie skrzynki. Je�eli skrzynka oka�e si� sprawna 
dru�yna zostanie zdyskwalifikowana w tym biegu. W sytuacji je�eli dru�yna nie 
dysponuje zapasow� skrzynk�, zast�pcz� skrzynk� zapewnia organizator. 
  
INTERWENCJE 
W przypadku, gdy piłka odbije si� od pyska psa w momencie chwytania i trafi do 
wyrzutni nie naci�gaj�c mechanizmu spustowego, ładowacz ma prawo powtórnie 
"załadowa�" mechanizm spustowy, bez kary dodatkowej. Jest to jedyna sytuacja, 
w której ładowacz skrzynki mo�e nakierowa� psa na mechanizm uwalniaj�cy piłk�. 
Pies ma za zadanie zaaportowa� odbit� lub upuszczon� piłk� nawet wtedy, gdy 
opu�ci ona wyznaczony teren zawodów. Je�eli jednak jakakolwiek osoba 
postronna pomo�e psu, pies musi biec ponownie. 
  
ZANIECZYSZCZENIE 
Załatwienie si� psa w obr�bie toru biegów, tzn. na obszarze od linii startu/mety do 
skrzynki powoduje dyskwalifikacj� w danym wy�cigu. 
  
ŁADOWACZ SKRZYNKI 
W trakcie trwania zawodów osoba ładuj�ca skrzynk� powinna pozostawa� poza 
skrzynk�, stoj�c w pozycji wyprostowanej. Odst�pstwem od tej zasady jest 
rozgrzewka, konieczno�� złapania utraconej przez psa piłki i uzupełnienia zapasów 
piłek do ładowania. ładowacz podczas biegu mo�e jedynie głosem dopingowa� psa, 
pod warunkiem, �e nie przeszkadza to dru�ynie przeciwnej i pozostawa� we 
wła�ciwej pozycji do momentu ogłoszenia wyniku biegu przez s�dziego głównego. 
Je�eli s�dziowie orzekn�, �e ładowacz w jakikolwiek sposób przekroczył regulamin, 
dru�yna mo�e zosta� zdyskwalifikowana w danym biegu. Ponadto, je�li w opinii 
s�dziów ładowacz wspomagał psa w inny ni� dopuszczalny regulaminem sposób, 
pies musi powtórzy� bieg. 
  
ZAKŁÓCENIA 
Je�eli pies lub członek dru�yny przeszkadza dru�ynie przeciwnej podczas biegu, 
dru�yna traci bieg. Za zakłócanie uznaje si� sytuacj�, w której z winy członków 
zespołu doszło do zakłócenia biegu psa dru�yny przeciwnej. Nie uznaje si� za 
przeszkadzanie sytuacji, gdy pies wbiegnie na tor przeciwnika za zgubion� lub �le 
odbit� własn� pił�, pod warunkiem, �e nie zakłóci dru�yny przeciwnej. 
  
META 
Ka�dy pojedynek składa si� z trzech biegów. Za finisz uznaje si� sytuacj�, gdy pies 
przekroczy lini� mety jak�kolwiek cz��ci� ciała, w powietrzu czy na ziemi. 
  
ROZPRASZANIE PRZECIWNIKA 
Niedozwolone jest rozpraszanie psa przeciwnika, dotyczy to: odbijania i kozłowania 
piłek, u�ywania skrzynki flyball na linii mety, czy odwracanie uwagi w jakikolwiek 
inny sposób (np.  rzucanie lub toczenie piłek, zabawek, fresbee, maskotek, 
r�kawiczek itp.) jak równie� u�ywanie sygnałów d�wi�kowych (np. piszcz�ce 
zabawki), poza dozwolonym regulaminowym dopingiem głosowym. 
  



PROTESTY 
Protest do s�dziego głównego mo�na zgłosi� zaraz po zako�czeniu danego 
pojedynku. Protest zgłoszony w jakimkolwiek innym czasie nie b�dzie 
rozpatrywany. Protesty b�d� rozpatrywane na bie��co. 
  
PSY AGRESYWNE 
Psy agresywne wobec ludzi czy innych psów mog� zosta�, decyzj� s�dziego 
głównego, wykluczone z zawodów. Wykluczenie takie zostanie odnotowane. 
Dwukrotne odsuni�cie z tej przyczyny psa od zawodu powoduje dyskwalifikacj� 
psa z jakichkolwiek zawodów organizowanych przez ZKwP. Odwołanie od decyzji 
mo�na zło�y� po roku. 
  
PSY KULEJACE, SUKI PODCZAS CIECZKI, OBANDA�OWANIE ŁAP 
O wszystkich opaskach i innych opatrunkach, niedawno przebytych zabiegach 
operacyjnych, nale�y powiadomi� s�dziego głównego przed rozpocz�ciem biegu. 
S�dzia główny mo�e zadecydowa� o odsuni�ciu psa z opatrunkiem lub suki w 
trakcie cieczki. 
  
ZASADY ETYCZNE 
Uczestnicy powinni by� uprzejmi wobec siebie. Niedopuszczalne jest 
prezentowanie niezadowolenia wobec psów, s�dziów, wystawców, sponsorów, 
organizatora lub widza zarówno w ringu jak i poza nim. Sytuacje i zachowania 
uczestników, w których wyniku Flyball mógłby by� odbierany negatywnie przez 
innych, s� równie� niedopuszczalne. Zarówno trening, jak i prezentacja psa 
powinna odbywa� si� za pomoc� takich metod aby nie szkodziły psu w �aden 
sposób jak tez dyscyplinie Flyball. Za pogwałcenie dyscypliny uznaje si� udział w 
biegu psa, który nie uko�czył jednego roku. S�dzia winien by� dyplomat� i arbitrem. 
S�dzia nie jest upowa�niony do dyskutowania z niezadowolonymi wystawcami. 
S�dzia główny mo�e wyprosi� poszczególne osoby za naruszanie Zasad Etyki. 
Podstawowymi s� zasady i regulaminy, jednak�e w sytuacjach nie przewidzianych 
przepisami, s�dziowie podejmuj� decyzje opieraj�c Si� na swoim do�wiadczeniu i 
bezstronno�ci. Najwa�niejsze jednak jest dobre traktowanie psa, a tak�e 
bezpiecze�stwo jego oraz widowni. 

 
 


