ADDENDUM REGLEMENT FLYBALL 2020
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen/ definities
Artikel 2.j
j.

Voorronde: Is tweeledig. De 6 snelst gelopen tijden per team tellen, voor teams die lopen in de competitie,
mee voor de competitiestand. De 4 snelst gelopen tijden per team bepalen de indeling van de eindronde.

Wordt gewijzigd in:
j.

Voorronde: Is tweeledig. De 6 snelst gelopen tijden per team tellen, voor teams die lopen in de competitie,
mee voor de competitiestand. De 6 snelst gelopen tijden per team bepalen tevens de indeling van de
eindronde.

Artikel 4.a
a.

Competitieteam: een team welke uit minimaal 6 en maximaal 8 honden bestaat en deelneemt aan de
landelijke competitie.

Wordt gewijzigd in:
a.

Competitieteam: een team welke uit minimaal 6 en maximaal 10 honden bestaat en deelneemt aan de
landelijke competitie.

Hoofdstuk II. Inschrijving en toelating
Artikel 3.e
e.

De betaling van het inschrijfgeld dient, onder vermelding van Flyball/ toernooidatum/ naam team(s),
plaats te vinden aan de TOV. De TOV kan 3 weken voor aanvang van het toernooi aangeven dat een team
nog niet betaald heeft. Het betreffende team heeft dan nog een week de tijd om de betaling te voldoen.
Als de betaling met 2 weken voor aanvang van het toernooi nog niet is voldaan, kan het team geweigerd
worden op de toernooi dag. Voor het volledige inschrijfproces wordt verwezen naar
www.flyballcompetitie.nl.

Wordt gewijzigd in:
e.

De betaling van het inschrijfgeld dient, onder vermelding van Flyball/ toernooidatum/ naam team(s),
plaats te vinden aan de TOV. De inschrijving is pas definitief wanneer de TOV de betaling heeft ontvangen.
De TOV kan 3 weken voor aanvang van het toernooi aangeven dat een team nog niet betaald heeft. Het
betreffende team heeft dan nog een week de tijd om de betaling te voldoen. Als de betaling met 2 weken
voor aanvang van het toernooi nog niet is voldaan, wordt het team niet ingedeeld voor het betreffende
toernooi. Voor het volledige inschrijfproces wordt verwezen naar www.flyballcompetitie.nl.

Artikel 3.o
o.

Voor aanvang van het toernooi moet het team, welke wil deelnemen aan de competitie, minimaal 6 tot
maximaal 8 honden opgeven. Aan een toernooi dag mogen nooit meer dan 6 honden in 1 team
deelnemen.

Wordt gewijzigd in:
o.

Voor aanvang van het toernooi moet het team, welke wil deelnemen aan de competitie, minimaal 6 tot
maximaal 10 honden opgeven. Aan een toernooi dag mogen nooit meer dan 6 honden in 1 team
deelnemen.

Versie 1 Rev.01

ADDENDUM REGLEMENT FLYBALL 2020
Artikel 3.p
p.

Het aantal honden, opgegeven middels het FB-4 formulier is bepalend voor het hele seizoen. Het is niet
toegestaan om de opgave voor een team van 6 of 7 honden tijdens het seizoen uit te breiden naar 7 of 8
honden.

Wordt gewijzigd in:
p.

Het aantal honden, opgegeven middels het FB-4 formulier is bepalend voor het hele seizoen. Het is niet
toegestaan om de opgave voor een team tijdens het seizoen uit te breiden.

Artikel 3.q
q.

Het is mogelijk dat in een team, welke zich inschrijft als dagteam, maximaal 2 honden zijn opgenomen
welke ook in de jaaropgave voor de competitieklassen zijn ingeschreven. Als het betreffende
competitieteam ook op dit toernooi heeft ingeschreven dient dit competitieteam uit 6 honden te bestaan.

Wordt gewijzigd in:
q.

Het is mogelijk dat in een team, welke zich inschrijft als dagteam, maximaal 4 honden zijn opgenomen
welke ook in de jaaropgave voor de competitieklassen zijn ingeschreven. Als het betreffende
competitieteam ook op dit toernooi heeft ingeschreven dient dit competitieteam uit 6 honden te bestaan.

Artikel 3.s
s.

Wanneer door omstandigheden (besloten wordt dat) de eindronde komt te vervallen wordt de
prijsuitreiking gedaan o.b.v. de vier snelst gelopen tijden in de voorronde.

Wordt gewijzigd in:
s.

Wanneer door omstandigheden (besloten wordt dat) de eindronde komt te vervallen wordt de
prijsuitreiking gedaan o.b.v. de 6 snelst gelopen tijden in de voorronde.

Toevoegen:
Artikel 5 Weigeren personen
a.
b.

c.

Op het weigeren van teams in verband met niet betaling van het inschrijfgeld is artikel 3 van dit
hoofdstuk van toepassing.
De inschrijving en/of toelating kan eveneens worden geweigerd, indien op grond van het gedrag van
de deelnemer bij vorige toernooien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat
de deelnemer zich zal misdragen.
De inschrijving en/of toelating wordt in ieder geval geweigerd indien de deelnemer of zijn hond
gediskwalificeerd is ten tijde van het toernooi waarvoor is ingeschreven.

Hoofdstuk III. Toernooireglement
Artikel 1.b
b.

Aanvragen voor een competitietoernooi dienen vóór 1 oktober van ieder jaar schriftelijk te worden
ingediend bij de CF.

Wordt gewijzigd in:
b.

Aanvragen voor een competitietoernooi dienen vóór 1 oktober van ieder jaar via het insturen van het FB-1
formulier te worden ingediend bij de CF.
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Artikel 1.d
Toevoegen:
d.

Op basis van de ontvangen voorkeurdata vult de CF de concept toernooikalender. De door de CF
toegewezen toernooidata worden aan de TOV bekend gemaakt door middel van het toezenden van een
vooringevuld FB-5 formulier.

Door deze toevoeging worden de punten 1.d t/m 1.p hernummerd naar 1.e t/m 1.q
In verband met de logica wordt de inhoud van de artikelen 1.e en 1.f omgedraaid.
Artikel 1.e
e.

Na bekendmaking van de definitieve toernooikalender aan de TOV moeten deze binnen 4 weken het
informatie formulier FB-5 ingevuld opsturen naar de CF.

Wordt gewijzigd in:
e.

Het vooringevulde FB-5 formulier moet uiterlijk op 14 januari van ieder jaar gecontroleerd retour zijn
ontvangen door de CF. Is dit niet het geval dan wordt het betreffende toernooi niet op de definitieve
toernooikalender geplaatst.

Artikel 1.f
f.

De toernooikalender zal uiterlijk 15 januari van ieder jaar bekend worden gemaakt door de CF.

Wordt gewijzigd in:
f.

De definitieve toernooikalender zal uiterlijk 15 januari van ieder jaar bekend worden gemaakt door de CF.

Artikel 2.b
Toevoegen:
b.

De indeling in klassen vindt pas plaats zodra duidelijk is welk van het aantal ingeschreven competitieteams
aan de voorwaarde heeft voldaan om de helft + 1 toernooi ook daadwerkelijk als competitieteam deel te
nemen.

Door deze toevoeging worden de punten 2.b t/m 2.l hernummerd naar 2.c t/m 2.m
Artikel 2.h
h.

De RvB stelt jaarlijks de toernooikalender vast, waarop de competitietoernooien staan aangegeven. Het
aantal toernooien dat bepalend is voor de totaaleinduitslag is de helft + 1. Dit aantal wordt naar boven
afgerond. In het geval van 13 op de toernooikalender vastgestelde toernooien betreft dit = 6½ + 1 = 7½ = 8
toernooien. In het geval van 14 op de toernooikalender vastgestelde toernooien, betreft dit = 7 + 1 = 8
toernooien.

Wordt gewijzigd in:
h.

De RvB stelt jaarlijks de toernooikalender vast, waarop de competitietoernooien staan aangegeven. Het
aantal toernooien dat bepalend is voor de totaaleinduitslag is de helft + 1. Dit aantal wordt naar boven
afgerond. In het geval van 13 op de toernooikalender vastgestelde toernooien betreft dit = 6½ + 1 = 7½ = 8
toernooien. In het geval van 14 op de toernooikalender vastgestelde toernooien, betreft dit = 7 + 1 = 8
toernooien. Wanneer een toernooi geen doorgang vindt, dan telt dit toernooi niet mee voor de
competitie.
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Artikel 2.i
i.

Om het winnende team van de competitieklassen vast te stellen wordt de navolgende procedure
gehanteerd:
1. Om mee te mogen dingen naar de hoogste plaats in de competitie dient men aan minimaal de helft +
1 van het aantal georganiseerde toernooien te hebben deelgenomen.
2. Na het voor de competitie meetellende laatste toernooi worden van ieder team de zes snelste tijden
uit de op ieder toernooi gelopen voorronde (welke gelopen is als competitieteam) geselecteerd en
opgeteld. Het team met de laagste totaaltijd per klasse is winnaar van de competitie.

Wordt gewijzigd in:
i.

Om het winnende team van de competitieklassen vast te stellen wordt de navolgende procedure
gehanteerd:
1. Om mee te mogen dingen naar een plaatsing in de competitie dient men aan minimaal de helft + 1 van
het aantal georganiseerde toernooien te hebben deelgenomen.
2. Na het voor de competitie meetellende laatste toernooi worden van ieder team de 6 snelste tijden uit
de op ieder toernooi gelopen voorronde (welke gelopen is als competitieteam) geselecteerd en
opgeteld. Het team met de laagste totaaltijd per klasse is winnaar van de competitie.

Artikel 4.a
a.

Het plaatsingscijfer voor de eindronde wordt per team bepaald door het totaal van de 4 snelste tijden uit
de voorronde. Het team met het laagste totaal van de 4 snelste tijden krijgt voor de eindronde
plaatsingscijfer 1, het team met de daaropvolgende totaaltijd nummer 2, enzovoorts. Vervolgens worden
de teams ingedeeld in het eindrondeschema.

Wordt gewijzigd in:
a.

Het plaatsingscijfer voor de eindronde wordt per team bepaald door het totaal van de 6 snelste tijden uit
de voorronde. Het team met het laagste totaal van de 6 snelste tijden krijgt voor de eindronde
plaatsingscijfer 1, het team met de daaropvolgende totaaltijd nummer 2, enzovoorts. Vervolgens worden
de teams ingedeeld in het eindrondeschema.

Hoofdstuk V Toernooiorganisatie
Artikel 1.k
k.

Het afgelasten van een toernooi voor of tijdens de toernooi dag zal in overleg met de
toernooiverantwoordelijke CF plaatsvinden.

Wordt gewijzigd in:
k.

Wanneer hier reden voor is neemt de CF in overleg met de TOV op de vrijdag voorafgaand aan het
toernooi, een besluit over het al dan niet doorgaan van het toernooi. Bij een calamiteit op de toernooidag
zelf rondom het al dan niet doorgaan van het toernooi zal een dergelijk besluit in overleg met de
toernooiverantwoordelijke CF plaatsvinden.
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Artikel 2.b
b.

Aan de TOV zal uiterlijk een week voor de toernooidatum een sjabloon van de catalogus met onderstaande
informatie beschikbaar worden gesteld. De TOV behoeft de catalogus alleen nog te complementeren met
gegevens die gewenst zijn vanuit de eigen vereniging.
1. De ingeschreven teams;
2. Voorronde indeling;
3. De naam van de gedelegeerde indien deze is aangewezen;
4. De namen van de officials;
5. De wedstrijdschema’s voor de eindronde;
6. Ruimte voor het invullen van resultaten;
7. Toernooikalender voor de rest van het seizoen;
8. De competitiestand tot aan het betreffende toernooi.

Wordt gewijzigd in:
b.

Aan de TOV zal uiterlijk een week voor de toernooidatum een sjabloon van de catalogus met onderstaande
informatie beschikbaar worden gesteld. De TOV mag niets verwijderen van hetgeen beschikbaar wordt
gesteld en behoeft de catalogus alleen nog te completeren met gegevens die gewenst zijn vanuit de eigen
vereniging.
1. De ingeschreven teams;
2. Voorronde indeling;
3. De naam van de gedelegeerde indien deze is aangewezen;
4. De namen van de officials;
5. De wedstrijdschema’s voor de eindronde;
6. Ruimte voor het invullen van resultaten;
7. Toernooikalender voor de rest van het seizoen;
8. De competitiestand tot aan het betreffende toernooi.

Artikel 5.a
a.

De CF draagt zorg voor opgave van het aantal deelnemende honden aan de RvB.

Wordt gewijzigd in:
a.

De CF draagt zorg voor de opgave van het aantal ingeschreven teams aan de RvB. Hierbij wordt uitgegaan
van 6 honden per team.

Artikel 5.b
b.

De RvB zendt aan de hand van het aantal ingeschreven combinaties een rekening met vermelding van de
BTW aan de betreffende vereniging met betrekking tot de afdracht. Deze afdracht wordt jaarlijks door
Raad vastgesteld en aan de verenigingen medegedeeld.

Wordt gewijzigd in:
b.

De RvB zendt aan de hand van het aantal ingeschreven teams een rekening met vermelding van de BTW
aan de betreffende vereniging met betrekking tot de afdracht. Deze afdracht wordt jaarlijks door de RvB
vastgesteld en aan de verenigingen medegedeeld.

Hoofdstuk VI Flyballring en materialen
Artikel 1.d
d.

Afmetingen van de ring met een afscheiding (bijvoorbeeld lint): lengte van tenminste 45 meter en breedte
van tenminste 20 meter.
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Wordt gewijzigd in:
d.

Afmetingen van de ring met een afscheiding (bijvoorbeeld lint): lengte van tenminste 45 meter en breedte
van tenminste 20 meter. Hiervan mag slechts worden afgeweken in overleg met de CF.

Artikel 1.k
Dit artikel wordt verwijderd
Door deze verwijdering worden de punten 1.l t/m 1.o hernummerd naar 1.k t/m 1.n
Artikel 2.a
a.

De hindernissen hebben een binnenmaat van 60 cm (afwijking max. 10%). De schotten en de binnenzijde
van de staanders dienen wit te zijn. Materiaal van de hindernissen dient licht en flexibel te zijn. Zie
tekening in bijlage.

Wordt gewijzigd in:
a.

De hindernissen hebben een binnenmaat van 60 cm. De schotten en de binnenzijde van de staanders
dienen wit te zijn. Materiaal van de hindernissen dient licht en flexibel te zijn. Zie tekening in bijlage.

Artikel 3.a
a.

Het flyballapparaat heeft de navolgende afmetingen met een toegestane afwijking van maximaal 10%:
- Onderplank 80 centimeter lang bij 30 centimeter breed. .
- Trapplank 20 centimeter breed bij 18,5 centimeter hoog, waarbij deze met de lange zijde aan de
onderplank bevestigd is. De trapplank dient te worden voorzien van antislip materiaal.
- Het huis 60 centimeter lang bij 15 centimeter breed en 22,5 centimeter hoog.

Wordt gewijzigd in:
a.

Het flyballapparaat heeft de navolgende afmetingen:
- Onderplank 80 centimeter lang bij 30 centimeter breed. .
- Trapplank 20 centimeter breed bij 18,5 centimeter hoog, waarbij deze met de lange zijde aan de
onderplank bevestigd is. De trapplank dient te worden voorzien van antislip materiaal.
- Het huis 60 centimeter lang bij 15 centimeter breed en 22,5 centimeter hoog.

Artikel 4.b
b.

Het is verboden ballen een dusdanig geluid maken door middel van een piep of bel.

Wordt gewijzigd in:
b.

Het is verboden dat ballen geluid maken.

Hoofdstuk VIII Straf- en slotbepalingen
Artikel 5.c
Verwijderen:
c.

Tegen beslissingen van de official en/of de gedelegeerde CF staat geen beroep open.

Toegevoegd: Formulier FB-1
Gewijzigd: Formulieren FB-4 en FB-5
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