
ogfrisbee jsem prvnû zaãala se sv˘m
psem zkou‰et koncem roku 2005
a v polovinû ãervence 2006 uÏ jsme

se stali ãleny poãetné ãeské v˘pravy, která
vyrazila na závody do Wroclawi. Tvofiily ji
tyto t˘my: Kuba ·t˘br & belgická ovãaãka
Hupy (Anee Oridix), Pavel Ryttnauer &
boxerka Sára, Lucka Schönová & chodsk˘
pes Darri (Darri Stamo-Bud), Verãa Ur-
bá‰ková & Nova Scotia duck tolling retrív-
fiice Ebi (Abbey Rose Sexy-Rexy), Mí‰a
Andrová & border kolie Arnika (Arnika
Fitmin) a Alena Smolíková & border kolie
Keysi (Drapper Dame Black Chevers). Za
zmínku moÏná stojí i to, Ïe Darri je vÛbec
první chodsk˘ pes, kter˘ se kdy závodÛ
dogfrisbee zúãastnil.

TimeTrial, the Quadruped
a nov˘ polsk˘ rekord
Celé klání zaãalo v sobotu ráno kvalifi-
kaãními hody bez psÛ do soutûÏe the
Quadruped. Po nich následoval Time-
Trial, jehoÏ podstatou je co nejrychleji
pfiiaportovat dva disky chycené za dvace-
tiyardovou hranicí (18,3 m). Z âechÛ se
zadafiilo pouze Mí‰e s Arnikou, kdyÏ

postoupily do seminifále, ze kterého si
nakonec odnesly krásné ‰esté místo ze 46
závodících t˘mÛ.
Po TimeTrialu následoval the Quadruped,
napínav˘ vyfiazovací závod s cílem chytit
disk v co nejvût‰í vzdálenosti od psovoda.
Nejprve jsme byli rozdûleni do ãtyfi kate-
gorií podle v˘konnosti a pohlaví dvouno-
hé poloviny t˘mu. KaÏdá kategorie byla
následnû rozãlenûna do nûkolika skupin.
Po tûchto skupinách jsme pak chodili „na
plac“ a postupovalo se vyfiazovacím zpÛ-
sobem. KaÏd˘ t˘m mûl tfii pokusy na to,
aby pfiedvedl co nejdel‰í úspû‰n˘ hod.

T̆ m s nejhor‰ím v˘konem vÏdy vypadl.
Takto se nakonec stanovili ãtyfii semifina-
listé – vítûzové skupin, „vypadlíci“ v‰ak
mûli je‰tû poslední ‰anci – jedin˘ pokus
na to, aby podali co nejlep‰í v˘kon a vítûz
taktéÏ postoupil do semifinále.
Tento závod vy‰el mnû s Darrim, aãkoliv
jsem do té doby mûla za to, Ïe hody na
dálku nejsou zrovna mojí silnou strán-
kou. V na‰í kategorii Ïen - zaãáteãnic
jsme se postupnû probojovali aÏ do finá-
le, v nûmÏ Darri s chycen˘m talífiem
dopadl aÏ na 45,6 m, coÏ nám vyneslo
první místo. Tento v˘kon byl druh˘m nej-
lep‰ím Ïensk˘m pokusem dne a zaostal
jen 40 cm za ãesk˘m rekordem (motivace
na pfií‰tû). ·ikovná byla také Mí‰a
s Arnikou, které se v Ïenách – open umís-
tily na ‰esté pfiíãce s v˘konem 34,1 m,
Pavel se Sárou byli v muÏích - zaãáteãní-
cích sedmí se 26,5 m a Kuba s Hupinou
v muÏích – open osmí s 39,5 m. Na závûr
jsme mohli zhlédnout strhující vystoupe-
ní Poláka Michala s border kolií Thaiou,
ktefií za mohutného povzbuzování publi-
ka úÏasn˘m v˘konem 69,3 m vytvofiili
nov˘ národní rekord. Fo
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Závody v dogfrisbee

Dog Chow Disc Cup – Wroclaw
Ve dnech 15. a 16. ãervence 2006 se v Polsku konal uÏ druh˘ závod v dogfrisbee ze seriálu Dog
Chow Disc Cup. Kromû PolákÛ pfiijelo také pût holandsk˘ch a ‰est ãesk˘ch t˘mÛ. Hlavním cílem
na‰ich závodníkÛ bylo nasbírat nové zku‰enosti, uÏít si atmosféru soutûÏe, získat inspiraci pro
dal‰í tréninky a jednodu‰e si vychutnat aktivní víkend se sv˘mi ãtyfinoh˘mi sportovci. Nakonec
jsme si k na‰í velké radosti zpût do âR odváÏeli nejen krásné záÏitky, ale i ãtyfii poháry.

Darri je
první
chodsk˘
pes na
závodech
dogfrisbee

D

Lucka
Schönová
s Darrim pfii
freestylu 

Pavel Ryttnauer 
& boxerka Sára
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Frisbee a SuperMinidistance
Nároãnûj‰í den závodÛ zaãal prvním
kolem freestylu, coÏ je dvouminutová
show plná nejrÛznûj‰ích hodÛ, trikÛ
a skokÛ doprovázená hudbou, kterou si
kaÏd˘ zvolí dle vlastního v˘bûru. Star-
tovalo se v kategoriích Youngdogs Fris-
bee pro mladé psy ve vûku 9 aÏ 18 mûsí-
cÛ, ktefií mají zakázané vysoké skoky
a vaulty (odrazy z tûla psovoda), Starters
Frisbee pro zaãáteãníky a Open Frisbee
pro zku‰enûj‰í borce. 
Po v‰ech freestylov˘ch vystoupeních pfii-
‰el na fiadu minidistance, devadesátise-
kundová aportovací soutûÏ s jedním talí-
fiem. Hfii‰tû je ãárami rozdûleno po 10
yardech; ãím vzdálenûj‰í ãáru disk pfieletí
a pes jej chytí, tím více získá t˘m bodÛ. Za
chycení ve v˘skoku se pfiipoãte pÛl bodu.

T̆ mu se poãítá pouze pût nejdel‰ích po-
kusÛ, ale stejnû jich jen málokdo stihne
víc... Zde se dá ztratit nebo naopak nabrat
hodnû bodÛ, které mohou hrát v závûreã-
ném souãtu obou freestylÛ a minidistan-
ce rozhodující roli.
Závodu SuperMinidistance, tedy samo-
statného minidistance, se nezúãastnil
Ïádn˘ ãesk˘ t˘m. Horko bylo opravdu vel-
ké, takÏe jsme rad‰i nechali na‰e psy
odpoãívat a sbírat síly na finále. Po pfied-
chozích dvou kolech jsme mûli hned
nûkolik adeptÛ na medaile; já s Darãou
byla ãtvrtá jen velice tûsnû za tfietími,
Kuba s Hupy stejnû jako Alena s Keysi
obsadili druhou pozici a Mí‰a s Arnikou
dokonce první. Tady uÏ ‰lo opravdu do
tuhého.

Napínavé finále
To bychom v‰ak samozfiejmû nebyli my,
kdyby nás nakonec nepostihla alespoÀ
nûjaká smÛla. Verãa s Ebi startující z jede-
náctého místa byly diskvalifikovány kvÛli
míãku, kter˘ si Verãa nestihla vyndat
z kapsy a ten jí pfii vystoupení tfiikrát
vypadl. Mû a Darriho hlavní rozhodãí Re-
nate von Roij diskvalifikovala kvÛli dvû-
ma podlomÛm (tzn. nebezpeãn˘ dopad
psa po v˘skoku) a opût tak pfiipomnûla,
Ïe pfii tomto sportu se musí dbát na bez-
peãnost, aby nedocházelo ke zranûním.
Ostatnû Darãa nebyl jedin˘ vyfiazen˘
„kamikadze“; kvÛli pfiíli‰ vysok˘m skokÛ,
pfiekroucení ve vzduchu a podlomÛm byl
následnû diskvalifikován i jeden mlad˘
borderák taktéÏ bojující o medaili. Bez
tohoto jednoho kola zÛstala Ebi na jede-
náctém místû a Darri klesl aÏ na devátou
pfiíãku. 
Dal‰ím ãesk˘m t˘mÛm se v‰ak ve sv˘ch
kategoriích vedlo skvûle. Pavel a Sára sice
nepfiedvedli tak pûkné vystoupení jako

ráno, i tak ale obsadili ‰esté místo. Mí‰a
s Arnikou v boji o medaili obstály a zís-
kaly bronz, Alena s Keysi svÛj freestyle
obohatily o nûkolik dal‰ích vydafien˘ch
efektních figur a podle oãekávání vyhrály.
Kuba s Hupy jako jediní ãe‰tí zástupci
v openu po velmi povedeném finále udr-
Ïeli stfiíbro. V této kategorii bylo skvûlé,
Ïe první tfii místa obsadily t˘my kaÏd˘
z jiné zemû.
Tento ãervencov˘ víkend byl jednodu‰e
super a myslím, Ïe nejen já jsem odjíÏdû-
la nad‰ená v‰emi nabyt˘mi záÏitky. Ta-
kovou soutûÏivou a pfiesto velice pfiátel-

skou atmosféru, bezvadnou partu lidí,
plno legrace a sportovního vyÏití ãlovûk
jen tak nezaÏije. Také bych chtûla pochvá-
lit organizátory, ktefií byli opravdu moc
milí a trpûliví (s úsmûvem pfieÏili i to na‰e
ãesko-anglické koktání, kdyÏ jsme nûkdy
nerozumûli, co po nás chtûjí) a celé závo-
dy zvládli na jedniãku. Jistû nejsem sama,
kdo uÏ se nemÛÏe doãkat dal‰ích podob-
n˘ch akcí… Lucie Schönová
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