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Mistrovství v zemi tulipánÛ

Dariusz Radomski, hlavní
organizátor Polského
poháru, s borederkolií Ulfi

Mistrovství Evropy
v Dogfrisbee
Sevenum 23. - 24. 9. 2006
Letos se uskuteãnil jiÏ druh˘ roãník jednoho
z nejzajímavûj‰ích evropsk˘ch závodÛ v mladém
kynologickém sportu dogfrisbee alias discdog!

T

entokráte byl hostitelem pﬁekrásn˘
stát tulipánÛ a vûtrn˘ch ml˘nÛ a to
Holandsko. Pro tuto velkolepou
akci byl zvolen termín 23. a 24. záﬁi.
V‰ichni nad‰enci vûrní tomuto sportu se
mûli sejít ve mûstû zvaném Sevenum, které se nachází jen pár kilometrÛ od hranic
s Nûmeckem.

Ani nám se smÛla nevyhnula!
Hlavním aktérem celé v˘pravy nebyl
nikdo jin˘ neÏ „zakladatel" discdog
v âeské republice Jakub ·t˘br. Nûkteﬁí
z nás byli jiÏ od prvního okamÏiku pevnû
rozhodnuti, Ïe nemohou chybût na akci,
kde bude naprostá ‰piãka Evropy, i pﬁes
vzdálenost 800 km od na‰eho hlavního
mûsta, a jiní se rozhodli doslova na
poslední chvíli. T˘den pﬁed samotn˘m
mistrovstvím se uskuteãnil druh˘ semináﬁ dogfrisbee pod velením Kuby, na
kterém vznikla koneãná podoba na‰í ãeské party „frisbeeáãÛ", jeÏ pojede do
Holandska. Nakonec se nás rozhodlo
v‰ehov‰udy pût závodníkÛ a to v tomto
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sloÏení: Kuba ·t˘br a border kolie Pumi,
Alena Smolíková a border kolie Keysi,
Pavel Ryttnauer a boxerka Sára, Mí‰a
Andrová a border kolie Arnika a nakonec
Markéta Urbá‰ková a australská ovãanda
Chuckie. Ov‰em na‰e v˘prava by se neobe‰la bez dÛleÏit˘ch osob a to Yvony
a Jiﬁího Androv˘ch v doprovodu malinké
pomocnice Chase alias Gin, téÏ zástupce
border kolie.
T˘den uplynul jako voda a uÏ byl pﬁed
námi pátek, coÏ byl ná‰ den odjezdu.
Na‰e parta se rozdûlila akorát do dvou

aut. Kuba a ostatní cestující v autû ãíslo
jedna vyrazili na cestu jiÏ ráno a auto ãíslo dva pod velením Androv˘ch se mûlo
z Prahy vydat na cestu aÏ kolem jedenácté hodiny dopoledne kvÛli mnû jakoÏto
cestující z Olomouce. Na‰tûstí ãeské dráhy nezklamaly a vlak nemûl zpoÏdûní,
takÏe ná‰ plán byl vcelku splnûn. V‰ichni
jsme se naskládali do auta a mohli jsme
vyrazit. Poãasí nám pﬁálo, takÏe jsme mûli
pﬁíjemnou cestu. Pejsci byli jako beránci
vãetnû ãtyﬁmûsíãní Gin, která cestu za
na‰eho drbání spokojenû prospinkala. UÏ
jsme byli asi v polovinû cesty, coÏ bylo
uprostﬁed Nûmecka, kdyÏ zazvonil mobil.
Volal Kuba, Ïe mají potíÏe s autem, pravdûpodobnû nûco s motorem, a tak musí
zavolat odtahovou sluÏbu. BohuÏel jsme
jeli úplnû jinou cestou, tudíÏ by pro nás
byla velká zajíÏìka pﬁibrat alespoÀ nûkoho z nich. AÈ jsme pﬁem˘‰leli a doufali
v plan˘ poplach, jak jsme chtûli, nepﬁi‰li
jsme na Ïádné ﬁe‰ení, jak je dopravit do
Holandska a zpût. Nejvût‰í smÛlu má
v‰ak Pavel, kter˘ se chystal na závody ve
Var‰avû, av‰ak ani na ty nemohl jet kvÛli
onemocnûní své fenky Sáry. KdyÏ uváÏím,
jak málo je zatím závodÛ, je to opravdu
velká smÛla. Ná‰ plán velké bandy ãesk˘ch úãastníkÛ na mistrovství nám ztroskotal bûhem chvilky a v‰echny nás opravdu mrzelo, Ïe ani tento rok jsme nedali
moc najevo, Ïe je nás milovníkÛ dogfrisbee v takové zapadlé zemiãce spousta
a Ïe rozhodnû nebude dlouho trvat a dal‰í mistrovství se s nemalou konkurencí
uskuteãní na území âeské republiky.
Sklíãení ‰patnou zprávou jsme pokraãovali v cestû a kolem deváté hodiny veãer
jsme dorazili na místo konání. Unavení
cestou jsme se ‰li zaregistrovat, postavili
stany a hurá do hajan abychom mûli
dostatek sil na zítﬁej‰í závody.

Je to tu!
Budík nám dÛraznû dával najevo, Ïe
máme vstávat, a tak jsme se vyhrabali ze
stanÛ, nasnídali se, vyvenãili pejsky
a pomalu jsme míﬁili k závodní plo‰e.
V sobotu jsme je‰tû mohli odpoãívat,
protoÏe jsme byly s Mí‰ou obû pﬁihlá‰ené
do kategorie zaãáteãníci, která soutûÏí aÏ
následující den. Díky tomu jsme také mûli
dostatek ãasu prozkoumat pûkn˘ areál
o dvou plochách k závodûní, krásné kant˘nû a místa na kempování s okolními
loukami na venãení psÛ. S malink˘m
zpoÏdûním se po deváté hodinû zaãínalo
prvním kolem samotné soutûÏe Minidistance (sãítají se pouze kola minidistance), poté odházeli Minidistance kategorie Mladí psi, Bonsai neboli na‰i malí
kamarádi, Veteráni a Pﬁed-zaãáteãníci
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a na závûr bylo druhé kolo samotné Minidistance. JelikoÏ se závodilo na dvou
hﬁi‰tích, nic nebránilo tomu, aby v prÛbûhu minidistance na druhém hﬁi‰ti zaãali s velmi oblíbenou disciplínou Freestyle. Zaãínala kategorie ·tûÀata, pak
pokraãovaly kategorie stejné jako v Minidistance (Mladí psi...). Kolem jedné
hodiny odpoledne jsme mûli pﬁestávku

„Jedna výborná
exhibice za
druhou divákům
jen stěží
dovolovala
vzdálit se třeba
jen na chvilku .“

Foto Yvona Andrová

Poãasí úãastníkÛm
opravdu nepﬁálo

na obûd. Po dobití sil se mohli závodníci
pustit do druhého kola Freestylu. V‰e
jsme pozornû sledovali a povzbuzovali
nûkteré polské soutûÏící, kteﬁí se také
úãastnili a to v kategorii Mladí psi.
V kategorii ‰tûÀata se hodnotila chuÈ psa
a zájem o disky, nikoliv technické schopnosti t˘mu. Musím uznat, Ïe bylo vidût
i mezi mlad˘mi psy opravdu hodnû
dobr˘ch v˘konÛ a to i pﬁes to, Ïe kvÛli
ohledu na zdraví psÛ v této kategorii
nemohou dûlat pro oko líbivé vaulty
neboli odrazy od tûla. Zastoupení plemen
bylo docela pestré, av‰ak, jako témûﬁ
v kaÏdém sportu, i zde jsou plemena, která svou poãetností v˘raznû pﬁevaÏují
ostatní a tûmi zde byla právû plemena
ovãácká: border kolie a u nás zatím ne
moc roz‰íﬁené plemeno australsk˘ ovãák,
která na tom byla, co se t˘ãe poãtu
zástupcÛ, vyrovnanû. Spousta pûkn˘ch

vystoupení uplynula jako voda a mohlo
se zaãít s poslední velmi zajímavou soutûÏí Dogdiving, coÏ je skok do vody,
u které se mûﬁí, jak daleko pes doskoãí.
V závûru dne bylo vyhlá‰ení v˘sledkÛ, na
kterém jsme nemohli chybût, a pak uÏ
jsme mysleli jen na teplo spacáku a na
sladké sny. Pﬁed uloÏením ke spánku
jsme si v‰ak v‰ichni (vãetnû na‰ich ãtyﬁnoh˘ch parÈákÛ) je‰tû dali nûco na zub.
Koneãnû je tu nedûlní ráno! Dobrá snídanû, o kterou se nám postarali Yvona
a Jirka Androvi, nám dodala energii za
mírného mrholení, které nám zrovna
moc nepﬁidalo na kuráÏi. UÏ zb˘valo jen
popadnout disky a vodítka a mohli jsme
jít ukázat, co umíme. Zaãátek byl opût
v devût hodin ráno a stejnû jako v sobotu
se zaãínalo disciplínou Minidistance a to
v tomto poﬁadí kategorií: Zaãáteãníci,
Pokroãilí a Super Open (kvalifikace do
USA). Jakmile nûkolik t˘mÛ odházelo,
zaãalo na vedlej‰ím hﬁi‰ti první kolo Freestyle. Já jsem ‰la jako jedenáctá a musím
pﬁiznat, Ïe jsme získali 6.50 bodÛ a to
kvÛli mé neschopnosti hodit pár normálních hodÛ do dálky. Mí‰a nastoupila
s Arnikou jako osmnáctá a i pﬁes mírn˘
kotrmelec Arniky a ‰patn˘ hod získaly
v˘born˘ch 15 bodÛ. Ani nebylo moc ãasu
na nûjaké rozkoukání a uÏ jsem mûla jít
na ﬁadu v prvním kole Freestylu. Na
zaãátku na‰eho vystoupení byl sice
malinko zmatek v podobû jiné hudby
a podobnû, ale i tak jsme to zvládli
a pokou‰eli jsme se dvû minuty o nûjaké
prvky teoreticky natrénované sestavy.
Mí‰a s Arnikou pﬁedvedly dobr˘ v˘kon
i ve freestylu, av‰ak kvÛli jednomu ‰patnému doskoku Arniky pﬁi pokusu chytit
ne zrovna poveden˘ hod jim byly strÏeny
dva body. ¤ekla bych, Ïe kategorie
Zaãáteãníci se pﬁesnû hodila na na‰i v˘konnostní úroveÀ. Pravá podívaná ov‰em
zaãala vystoupením Marcuse Wolffa, kter˘ zahájil kategorii Super Open. Za zmínku jistû stojí, Ïe Marcus Wolff a Sabine

Mí‰a Andrová a border
kolie Arnika

Brunsová jsou opravdu dobﬁí a rozhodnû
se neztratí ani v˘kony odchovancÛ z jejich nûmeckého klubu jménem Crazy
fly'n dogs. Jedna v˘borná exhibice za druhou mi jen stûÏí dovolila odejít od hﬁi‰tû.
Po odpolední pﬁestávce na posilnûnou
jsme zaãali druh˘m kolem Freestylu.
Na‰e v˘kony byly takﬁka shodné s prvním
kolem a v souãtu jsme se umístili já
a Chuckie na 17. místû (82,96 bodÛ) a Mí‰a s Arnikou na úÏasném 10. místû (90,60
bodÛ) z celkového poãtu 20 soutûÏících.
Po ukonãení posledního vystoupení
následovala soutûÏ v pﬁekonání slalomu
o 60 tyãkách, kterou jsme rad‰i nezkou‰eli, av‰ak kdo ví, co bude za rok.
Není divu, Ïe nejsilnûji zastoupenou zemí
bylo právû Nizozemí, které má stejnû jako
Nûmecko opravdu dobré závodníky. Na
co v‰ak nesmím zapomenout, je to, Ïe
mistryní Evropy se stala jiÏ zmínûná Sabine Brunsová, druhé místo obsadil
Marcus Wolff a tﬁetí Dariusz Radomski,
hlavní organizátor Polského poháru,
s témûﬁ bíl˘m psem jménem Ulfi (border
kolie).
Tímto chci poblahopﬁát v‰em k v˘born˘m v˘konÛm, podûkovat rodinû Androv˘ch za povzbuzování a klubová
triãka a také doufám, Ïe na pﬁí‰tím mistrovství nás bude dost, aby o nás
v‰ichni vûdûli!
Podrobné v˘sledky mÛÏete nalézt na
www.dogfrisbee.nl
Markéta Urbá‰ková
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