
FLYBALLOVÉ DRUŽSTVO TSUNAMI – VÁS ZVE NA FLYBALLOVÝ TURNAJ 

„Tsunami Couple Cup and (Oldies)  2023“ 

turnaj dvojic začátečníků a (veteránů) 

 

Termín:   22. dubna 2023  

Místo konání: Sport-areál Samopše 

Samopše 29 

285 07 Samopše 

info@sport-areal.cz 

www.sport-areal.cz 

 

 Povrch:   tráva 

 Program:  7:15 - 8:30 - prezence, měření psů  

(prosím přijeďte včas, nezapomeňte si včas vyřídit žádost o licenci – viz Pravidla flyballu) 

                   8:35 - 8:45 - schůzka všech dvojic (nebo jejich kapitánů) a veteránů, 

seznámení s pravidly turnaje 

                    8:45 - 8:55 - schůzka rozhodčích  

                    9:00 - dopolední běhy – Speed Trial v jednotlivých divizích 

12:30 - pauza na oběd (může se posunout) 

13:30 - odpolední běhy – Double Elimination v jednotlivých divizích 

 18:00 - předpokládané ukončení turnaje (časový program může být 

změněn v závislosti na počtu přihlášených)  

 

Kontakt: Libor Plášil, libreaxp@gmail.com, tel. +420 724 843 313 

  

Přihlášky: online  https://fis.flyball.cz/ 

 

Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2023  

 

Startovné: 350,- Kč / pes (bez ohledu na členství psovoda ve Flyball Clubu ČR).  

 

 

Startovné za celé družstvo uhraďte na účet pořadatele 2002094273/2010, VS: kontaktní telefon z 

přihlášky. Do zprávy pro příjemce uveďte název družstva. Startovné musí být připsáno na účet 

pořadatele nejpozději v den termínu uzávěrky turnaje.  

 

Limit turnaje: Maximálně 20 dvojic začátečníků a veteránů – základní verze, přičemž začátečníci 

mají přednost a veteráni budou doplněni do případné volné kapacity. V případě zrušení účasti po 

termínu uzávěrky se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. V případě zrušení účasti 

týmu ze strany pořadatele, z důvodu naplnění kapacity, bude startovné vráceno.  

 

 

Pravidla pro turnaj začátečníků:  
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Družstvo začátečníků musí být složeno minimálně ze dvou psů a psovodů, maximálně však ze tří 

psů a psovodů, na dráze běží vždy dvojice. Turnaje se mohou zúčastnit psi starší 12 měsíců, kteří 

ještě nestartovali na žádném oficiálním flyballovém turnaji. Běží se celá dráha, možno i se psem, ale 

bez vodítka. Dvojice si sama určí, zda bude běhat na box či shoot, který si přiveze/zajistí, stejně 

jako nabíječe a míčky. Shoot lze po domluvě zajistit. U shootu/boxu může stát pomocník. Dovoleny 

jsou pomocné překážky a ohrádky před boxem/shootem. Výška skokových překážek se určuje podle 

menšího psa ve dvojici, který bude při přejímce přeměřen, a bude o 2,5 cm nižší než by byla 

oficiální výška dle Pravidel flyballu, s tím, že nejnižší možná výška překážek je 15 cm. Dvojice si 

však může nastavit normální výšku překážek (pak jí musí mít po celou dobu turnaje).  

 

Veteráni budou běhat na min výšce 15 cm. 

Dopoledne se bude běhat Speed Trial v divizích, do kterých budou dvojice zařazeny pořadatelem. 

Podle časů zaběhnutých v ST se pak dvojice rozdělí do divizí do odpoledního Double Elimination. 

Dráhy budou odděleny sítěmi. Všichni psí účastníci závodu začátečníků a veteránů musí mít 

vydanou min. tzv. dočasnou licenci, dle bodu 1.8.9 a 2.8 Pravidel flyballu. O vydání licence je 

nutno požádat včas. 

 

Rozhodčí: Hlavním a startovním rozhodčím s platnou licencí, kteří budou na turnaji posuzovat, 

bude poskytnuto jedno hlavní jídlo + nealkoholický nápoj. Hlavním rozhodčím bude poskytnuta 

rovněž náhrada cestovních nákladů na místo konání turnaje, dle platného předpisu FC ČR. Rozhodčí 

turnaje vybere pořadatel. 

 

Stravování, zázemí a parkování (případně ubytování): Po dobu konání turnaje bude zajištěno 

občerstvení v místní restauraci. Je domluveno přednostní obsloužení účastníků závodu. Parkování v 

areálu autokempu dle pokynů pořadatele, vjíždět automobilem na plochu hřiště je zakázáno! K 

dispozici jsou toalety v restauraci a v kempu. Ubytování si lze zajistit přímo v místě konání na výše 

uvedené adrese a telefonu +420 773 999 487. https://www.sport-areal.cz/ 

 

Veterinární podmínky: Všichni psi účastnící se akce musí mít očkovací průkaz obsahující záznamy 

o provedené vakcinaci, musí být zdraví a mít platné očkování proti vzteklině. Pes, jehož psovod 

není schopen kdykoliv v průběhu turnaje předložit výše uvedený doklad, se nesmí turnaje zúčastnit. 

Účast háravých fen zakázána.  

 

Ostatní podmínky: Závodní areál je veřejným rekreačním prostorem. (Nejen) s ohledem na to je 

třeba udržovat v celém areálu čistotu a pořádek. Psovodi jsou tedy povinni uklízet výkaly po svých 

psech! Venčení psů je možné v přilehlém okolí kempu. Každý účastník turnaje zodpovídá za škody 

způsobené jeho psem a udržování pořádku. V areálu závodiště je zakázané volné pobíhání psů. 

Pořadatel neodpovídá za zranění, onemocnění, ztrátu či úhyn psa během turnaje. Pořadatel neručí za 

případné škody způsobené psy či psovody, ani za ztrátu či odcizení osobních věcí, ponechaných bez 

dozoru. Turnaje se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima (Dle zákona na ochranu zvířat proti 

týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Psovodi se zavazují dodržovat 

Řád na ochranu psů při flyballových turnajích. 

 

 

Hlavní partner:      Sport-areál Samopše 
 

https://www.sport-areal.cz/

