
ento byl v prÛbûhu celého víken-
du následován mnoha dal‰ími. Po-
divné rojení ustalo aÏ kolem ãtvr-

té hodiny odpolední následujícího dne.
Îe by ‰lo o invazi mimozem‰ÈanÛ?!?...
Kdepak! MÛÏete zÛstat klidní, to jen
v Jaromûfii probûhly historicky první,
závody v Dogfrisbee!!!

Napoprvé mezinárodnû
Navzdory skuteãnosti, Ïe se nezápolilo
v královské disciplínû, Freestylu, dorazila
zmûfiit své síly poãetná skupina polsk˘ch
sportovcÛ ãítající 12 závodících t˘mÛ.
V tomto poãtu se pol‰tí hosté vrhli do
boje o pfiíãky nejvy‰‰í. Vzdorovat polské
pfiesile se snaÏilo sedm ãesk˘ch t˘mÛ.

A zaãínáme!
Závody odstartoval první kvalifikaãní hod
do Quadrupedu (soutûÏ o nejdel‰í psem
chycen˘ hod, soutûÏí se vyfiazovacím zpÛ-
sobem). Dopadnutí posledního disku
urãilo svému majiteli v˘chozí skupinu
a mohlo zaãít první kolo Timetrialu (ães-
ky „ãasovka“, t˘m musí co nejrychleji pro-
vést dva úspû‰né hody za dvacetiyardo-

vou hranici, cca 18.3 m). V prvním kole
ãasovky se o medailové pozice se dûlili
pol‰tí závodníci. 

A jsou tu sobotní finále
V sobotním finále se na pfiedních pfiíã-
kách nic nezmûnilo. Nejlep‰í z âechÛ
zÛstala Lucka s Darrim na pátém místû
a v tûsném závûsu za ní skonãila Mí‰a
a Arnika. 

Radost i smutek
A koneãnû je tu dlouho oãekávané finá-

le Quadrupedu. Prvenství pro sebe
nakonec vybojoval ãesk˘ t˘m. Mí‰a
zachovala chladnou hlavu, disky létaly
krásnû, Arnika spolehlivû chytala, a tak
si holky dokonce vylep‰ily své osobní
maximum na 39 m. 

Minidistance a Dog-Dartbee
V nedûli  se soutûÏilo  v Minidistance
(hfii‰tû je rozdûleno na zóny, t˘m se snaÏí
nasbírat co nejvíce bodÛ – ãím dál pes disk
chytí, tím víc má bodÛ) a Dog-Dartbee (na
zemi je terã, hraje se na body jako ‰ipky,
kdyÏ pes chytí disk tak, Ïe se v okamÏiku
chycení dot˘ká alespoÀ jednou tlapkou
stfiedu, získává t˘m 100 bodÛ). 
Mezi nejlep‰ích osm se probojoval bohu-
Ïel jen jeden ãesk˘ t˘m a to Lucka
s Darrim. Naopak v‰echno jako by se
spiklo proti zku‰en˘m polsk˘m závodní-
kÛm Darekovi a Ulfimu (3. místo na ME
v Dogfrisbee 2006). Tûm se totiÏ z devíti
hodÛ podafiil jen jedin˘, a tak se s 30 body
usídlili na poslední pozici. 
V semifinále Dog-Dartbee se bojovalo ve
dvojicích vyfiazovacím zpÛsobem. Z tûch-
to soubojÛ vy‰li vítûznû ãtyfii t˘my – Ewa
Górna & Faust, Bartek Zych & Tymon,
Marcela Sobków & Bajka a Leszek Rusek
& Teddy. Finalisté byli urãeni, a tak se
mohlo rozhodnout Minidistance. Aãkoli
Mí‰a zopakovala v˘born˘ v˘kon, o prven-
ství ji pfiipravil Bartek Zych, kter˘ pfiedve-
dl úÏasnou sérii a se sv˘m psem Ty-
monem nasbíral maximální poãet bodÛ,
tj. 22.5 bodu. 
Finále Dog-Dartbee ukázalo, jak je ‰tûstí
vrtkavé a pomíjivé. Marcela Sobków
a Bajka, které v semifinále naházely 560
bodÛ (z toho 4x 100, 3x 50), získaly pou-
h˘ch 220 bodÛ a získaly tak „bramboru“.
Zato Bartkovi a Tymonovi byla ‰tûstûna
naklonûna, takÏe s bodov˘m ziskem 380
zvítûzili. Stfiíbro ukofiistila Ewa Górna
s Faustem a tfietí místo obsadil Leszek
Rusek s Teddym. 

Závody se vyvedly, ale...
Co fiíci závûrem? Nebylo zde slab˘ch
t˘mÛ, jen t˘my zku‰ené a t˘my ménû
zku‰ené. Celá akce probûhla bez vût‰ích
potíÏí, závodníci odjíÏdûli spokojeni…
a to v‰echno pfiedev‰ím zásluhou Kuby
·t˘bra, kter˘ celé závody zorganizoval
a také se ujal jejich moderování. Díky pat-
fií i v‰em ostatním, ktefií pomáhali. 
Zklamáním ov‰em byla malá úãast ães-
k˘ch závodníkÛ. Proto doufáme, Ïe pfií‰tû
i ti, ktefií tentokráte chybûli, roz‰ífií závod-
nické fiady. Více o Dogfrisbee najdete na
oficiálních stránkách Disc Dog klubu
âeské republiky – www.discdog.cz

Veronika Urbá‰ková
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Nová kynologická disciplína

Dogfrisbee závody v ČR
Kolem deváté hodiny ranní v sobotu 14. fiíjna roku
2006 byl na obloze nad cviãi‰tûm KK Jaromûfi
spatfien neidentifikovateln˘ létající pfiedmût. 

Dog-Dartbee

T

Lucka
Schönová
a Darri 
pfii ukázce
Freestylu
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