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SPORT

Pohled ke startovní
ãáﬁe – na dráhu
vbíhá kﬁíÏenec Leo

Border kolie Fanny
se co nejrychleji vrací
s míãkem zpátky do cíle

Kouzlo flyballových turnajů
Alpík bude flyballov˘m závodníkem – to byla my‰lenka,
která mû v posledních dnech pronásledovala témûﬁ
na kaÏdém kroku. Pﬁi‰lo to tak neãekanû! Snad jen
pouh˘ch ãtrnáct dní pﬁed prvním turnajem sezony bylo
rozhodnuto, Ïe my na nûm budeme závodit také...

J

elikoÏ jsem asi o mûsíc dﬁíve coby
nabíjeã absolvovala se zku‰enûj‰ími
leÀansk˘mi druÏstvy v˘jezd do
Polska na tamní flyballové mistrovství,
mûla jsem jiÏ trochu pﬁedstavu, co v‰echno takov˘ flyballov˘ turnaj obná‰í. Ale
ani to mû pﬁíli‰ neuklidÀovalo, neboÈ
pozice závodníka je pﬁece jen ponûkud
odli‰ná neÏ pozice nabíjeãe a dosud jsem
ji nezaÏila ani já, ani mÛj kernteriér Alp.
Hlavou se mi honila jedna otázka za druhou: „Zvládne se Alpík soustﬁedit v tak
napjaté atmosféﬁe, mezi tolika psy? Co
kdyÏ ho napadne vbûhnout na dráhu
soupeﬁe? A stihnu ho vãas pﬁivolat a znovu vyslat na dráhu, kdyÏ udûlá chybu?“
Dal‰ím otazníkem bylo Alpovo stﬁídání
s jin˘mi psy na startovní/cílové ãáﬁe, které
je‰tû nemohlo b˘t moc tûsné, neboÈ Alpík
pﬁi nûm je‰tû neprojevoval dostatek jistoty. Riziko, Ïe vyhne první pﬁekáÏku, tu
tedy stále hrozilo. UÏ pﬁed turnajem bylo
v‰ak zﬁejmé, Ïe Alp musí chtû nechtû startovat jako poslední pes z druÏstva - pokud
tomu tak nebylo a proti Alpovi vracejícímu se s míãkem do cíle se rozbíhal jin˘
pes, v˘raznû pﬁi svém bûhu zpomalil.
NeÏ jsem v‰ak stihla vyﬁe‰it v‰echny tyto
otazníky, den D byl tady a na místo konání turnaje se zaãali sjíÏdût první úãastníci.
Bylo potﬁeba postavit dráhy, rozmístit
stolky a Ïidle pro rozhodãí, vyvûsit rozpisy a mnoho dal‰ích vûcí, takÏe na nûjakou
nervozitu zatím nezb˘val ãas. Alp byl
pohodlnû ubytován ve své pﬁepravce
a umístûn do stínu tribuny, neboÈ v‰e na-
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povídalo tomu, Ïe ten den bude hork˘. Po
pﬁípravû v‰eho potﬁebného následovala
schÛzka kapitánÛ druÏstev, a zanedlouho
jiÏ zaznûl ostr˘ hvizd rozhodcovské pí‰Èalky vyz˘vající první druÏstva, aby se dostavila na dráhu a pﬁipravila se na bûh.
Samotné závodûní v‰ak nebylo jedinou
mojí ãinností na tomto turnaji. ZároveÀ
jsem dûlala nabíjeãe druÏstvu Hop Trop
Prague a z pozice startovního rozhodãího
jsem mûla moÏnost sledovat i bûhy ostatních druÏstev. MoÏná právû proto jsem
nestihla na Alpa pﬁenést nûjaké napûtí,
nicménû i tak jsem se snaÏila pﬁed ním
chovat, jako bychom byli na tréninku,
jako by tady Ïádn˘ turnaj neexistoval.
Dopolední ãást turnaje se mûla bûhat
systémem KaÏd˘ s kaÏd˘m (jinak zvan˘m
Round Robin), coÏ je nejãastûj‰í varianta
pouÏívaná na turnajích u nás i v zahraniãí. Jak uÏ z názvu vypl˘vá, utkávají se
v nûm spolu v‰echna druÏstva v dané
divizi (divize = skupina druÏstev podobné v˘konnostní úrovnû). Nejde zde
o vítûzství v celém turnaji, je to spí‰e jaké-

Kdo bude dﬁív u boxu?
Border kolie zvítûzila...

si otestování momentální formy, které
dovolí druÏstvÛm nasadit do boje i své
slab‰í hráãe a dopﬁát tak sv˘m oporám
více odpoãinku pﬁed dal‰í ãástí. V Round
Robin získávají druÏstva body za vítûzství
v jednotliv˘ch bûzích a podle nich jsou
pak nasazována do odpolední ãásti turnaje. Ta se obvykle bûhá systémem zvan˘m Double Elimination, tedy ãesky Na
dvû prohry. DruÏstvo, které dvakrát prohraje, z dal‰ích bojÛ vypadává.
DruÏstvo Hop Trop Prásk, za které jsme
s Alpem startovali, na‰tûstí netvoﬁili samí
nováãci - byly zde i zku‰ené posily v podobû pudliãky Ginny a bígla Matese.
Stejnû jako Alp se v‰ak v na‰em druÏstvu
„zauãoval“ i kﬁíÏenec Jim, border kolie
Fanny a beauceronka Berta.
Nebylo vÛbec jednoduché nevnímat vzru‰en˘ ‰tûkot ostatních psÛ, hlasité povzbuzování psovodÛ i divákÛ ãi hvizd pí‰Èalky hlavního rozhodãího a soustﬁedit se
jen na své druÏstvo, na semafor EJS a na
Alpíka. Alp se v‰ak celou dobu tváﬁil
naprosto v pohodû a nejevil vÛbec Ïádné
známky nervozity ãi nesoustﬁedûnosti,
coÏ mû opravdu mile pﬁekvapilo. V‰echno
to dûní kolem v nûm naopak vzbuzovalo
jakousi zdravou zvûdavost, a jakmile se
ocitl na dráze, uvidûl pﬁekáÏky, box
a míãek, zabl˘sklo se mu v oãích: „Tohle
já pﬁece znám!“ Aãkoliv ‰lo o jeho první
turnaj v Ïivotû, poãínal si jako zku‰en˘
závodník a bûhal pro míãek s takovou
samozﬁejmostí, Ïe jsem tomu ani nechtûla vûﬁit. Závodní atmosféra nás zcela
pohltila a bylo to moc krásné. Na tréninku jsem také zaÏívala flyballovou euforii,
ale s tou závodní se ta tréninková nedá
vÛbec srovnávat... Navíc jako poslední
startující z druÏstva jsem pﬁesnû vûdûla,
co na dráze dûlají ostatní jeho ãlenové,
kteﬁí bûÏeli pﬁed námi, a jak se blíÏil ná‰
start, hladina adrenalinu stoupala ãím dál
víc... aÏ pﬁi‰la ta chvíle: „Teì je to jen na
nás!“ DruÏstvo Hop Trop Prásk, pﬁestoÏe
ho ze dvou tﬁetin tvoﬁili nezku‰ení ãlenové, nakonec mile pﬁekvapilo – celkovû
v turnaji obsadilo krásné 4. místo.
A psíci? Ti mûli radost z bûhání tak jako
tak, nezávisle na prohrách ãi na vítûzstvích. Alpík mûl zase svÛj milovan˘ tenisov˘ míãek a já získala spoustu nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ, o kter˘ch budu
je‰tû hodnû dlouho pﬁem˘‰let. Stále se
budu v my‰lenkách vracet na flyballovou
dráhu - na místo, o kterém uÏ vím, Ïe tam
s Alpem opravdu patﬁíme...
Diana Vyskoãilová
Více o flyballu se mÛÏete dozvûdût na
www.flyball.cz (stránky Flyball Clubu âR)
a www.hoptropprague.wz.cz (stránky
flyballové skupiny Hop Trop).
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