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SPORT

Elektronické
zaﬁízení (EJS)
se startovacím
semaforem
a dvûma
sloupci
chybov˘ch
svûtel

Hlavní
rozhodãí se pﬁed
startem ptá, zda
jsou startovní
rozhodãí
pﬁipraveni

Flyballoví rozhodčí
Ve tﬁetí ãásti tohoto seriálu jsme si povídali o flyballov˘ch
turnajích, a dnes se k nim trochu vrátíme. Tak jako kaÏd˘
sport, i flyball má svá pevná pravidla. Na jejich dodrÏování
je tﬁeba pﬁi flyballovém závodûní dÛslednû dbát. A právû
v tomto okamÏiku se ke slovu dostávají nepostradatelní
flyballoví rozhodãí. Pro kaÏd˘ závod dvou druÏstev je jich
potﬁeba pût – dva boxoví, dva startovní a jeden hlavní.
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únoru loÀského roku jsem absolvovala ‰kolení pro flyballové rozhodãí, které kaÏdoroãnû poﬁádá
Flyball Club âR. V první, teoretické ãásti,
bylo ‰kolení zamûﬁeno pﬁedev‰ím na
v˘klad Pravidel flyballu a zakonãovaly ho
písemné testy pro flyballové rozhodãí tﬁí
úrovní, se stoupající obtíÏností – od boxového pﬁes startovního aÏ po hlavního
rozhodãího. Bylo pouze na kaÏdém z nás,
pro jakou úroveÀ se rozhodne. Já jsem si
troufla na tu nejvy‰‰í...
Po úspû‰ném splnûní testÛ následovala
praktická ãást v podobû simulovan˘ch
situací na dráze a rozhodování u videozáznamÛ z pﬁede‰l˘ch turnajÛ, a pak praxe pﬁímo na flyballovém turnaji. Jednou
z podmínek vykonávání funkce flyballového rozhodãího je i dosaÏení urãité
vûkové hranice – pro boxového 16 let,
pro startovního 18 let a pro hlavního 21
let. To byla jediná pﬁekáÏka, kvÛli které
jsem svÛj první turnaj coby hlavní rozhodãí mohla odpískat aÏ v leto‰ním roce.
Do té doby jsem si samozﬁejmû vyzkou‰ela funkci boxového i startovního roz-
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hodãího, a byla to zku‰enost k nezaplacení. Je to opravdu velké tempo, v nûmÏ
se cel˘ turnaj odehrává - jeden pes
dobûhne do cíle, v ten okamÏik je na dráze dal‰í… a dal‰í... Z pár chvil uÏ hlavní
rozhodãí odpískává konec bûhu a startovní rozhodãí má nûkdy sotva minutu
na to, aby se pﬁipravil na dal‰í. I v tom je
kus adrenalinu a napûtí – v‰echno sledovat a neudûlat chybu, ãlovûk z toho v‰eho nûkdy zapomíná i d˘chat... Nûkteré
situace jsou ale naopak docela úsmûvné.
Napﬁíklad ta z leto‰ního Eager’s Cupu,
kdy pudlík z druhé divize zdárnû pﬁekonal v‰echny ãtyﬁi pﬁekáÏky aÏ pﬁed cílovou ãáru, kde se v‰ak zastavil a zaãal
míãek nad‰enû okusovat.
Co vlastnû funkce jednotliv˘ch rozhodãích obná‰í? Jak uÏ samotn˘ název napovídá, boxov˘ rozhodãí má své místo u flyballového boxu, kde sedí tak, aby mûl
dobr˘ v˘hled na nabíjeãe i na dráhu, ale
zároveÀ nerozptyloval závodící psy. Jeho
úkolem je signalizovat poru‰ení pravidel
nabíjeãem nebo psem v daném úseku
dráhy. Nejãastûj‰í chybou b˘vá, Ïe se

nabíjeã pﬁedkloní k boxu je‰tû v dobû,
kdy je u nûho pes (v té dobû má nabíjeã
stát ve vzpﬁímené poloze s rukama za
zády), nebo kdyÏ psovi upadne u boxu
míãek, a ten v dÛsledku toho mine první
pﬁekáÏku. Jedné fence belgického ovãáka
utekl míãek dokonce aÏ za hrazení parkúru a ona se bez nûj odmítala vrátit zpût
do cíle. K signalizaci chyb má boxov˘ rozhodãí zpravidla k dispozici praporky –
nejsou-li, zvedá pﬁi chybû ruku. Na turnajích je pro kaÏdou dráhu vÏdy pﬁítomen
jeden boxov˘ rozhodãí. Startovní rozhodãí mají své stolky postaveny na vnûj‰ích
stranách obou drah v úrovni startovní
ãáry. Jejich úkol je uÏ o nûco sloÏitûj‰í –
sledují dûní na celé dráze pﬁed i za startovní linií, sledují signalizaci boxového,
popﬁ. hlavního rozhodãího, zapisují do
v˘sledkov˘ch listin. Jejich neoceniteln˘m
pomocníkem je tzv. EJS – Elektronick˘
rozhodovací systém (Electronic Judging
System). Jedná se o dÛmyslné zaﬁízení
skládající se z celkem ãtyﬁ bran umístûn˘ch na startovní ãáﬁe, ze startovacího
semaforu a dvou sloupcÛ barevn˘ch chybov˘ch svûtel (pro kaÏdou dráhu jeden
sloupec). EJS dokáÏe zároveÀ mûﬁit ãas
a díky citlivé elektronice v branách, kter˘mi psi probíhají, signalizovat chybná
stﬁídání na startovní/cílové ãáﬁe. Startovní rozhodãí mají pﬁed sebou spínaãe,
pomocí nichÏ rozsvûcují chybové svûtlo
pro chybujícího psa, kter˘ musí znovu
vybûhnout a chybu napravit.
Hlavní rozhodãí je na dráze pﬁítomen jen
jeden. Jeho pozice je mezi levou a pravou
dráhou v prostoru mezi startovní ãárou
a místem, odkud vybíhá první pes. Hlavní rozhodãí startuje a ukonãuje bûh, ve
spolupráci s ostatními rozhodãími sleduje poru‰ení pravidel na obou drahách
a rozhoduje o vítûzi. Startovní a boxoví
rozhodãí jsou mu velk˘mi pomocníky pﬁi
sledování chyb na dráze, vyskytne-li se
v‰ak sporná situace, je to právû on, kdo ji
musí vyﬁe‰it. Práce flyballového rozhodãího, aÈ uÏ boxového, startovního ãi hlavního, je sice nároãná a vyÏaduje plnou
soustﬁedûnost a rychlé uvaÏování, má
v‰ak v sobû zvlá‰tní niãím nenahraditelné kouzlo. Vûﬁím, Ïe nejen pro mne je to
dal‰í zajímavá zku‰enost, díky které mám
moÏnost uÏít si turnaj i z jiné stránky,
neÏ jen z té závodnické.
Diana Vyskoãilová
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Flyball – víc neÏ sport – ãást 5.

