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ff {3plymx* rcí< ad e*"lvíle, eo Ja&*ub Štýbr
& vTovačgcíě xvedl gtaď ř*Xavx poltár
pr* vítěx* spen sre*styře" a mx $otba_
{cvé*: tr*v*íku se začínají objevovat
prvv:í p*řadatelá. Z*ncdlouho st*jí
ďebř* z*a{mé hř*ště na dog$risb*e a d*
při*ehlé*'lo k*mpu se xjížd,&.!í aáv*dníei"
!_ctošní Křrřcag* sisesog Freestylc rmá

skxteČně rxexi*a{r*rdmí pwne' Kror*ě
térY!'éř keí?'!pletmí české ěpič*<y e{ore_

zila,,grupa" a PgÍskx, s&ářie* č*skýah
závoď& s!ovi*'tlcx Jean &4ceořiist*r
a p*prva{ pečetná s!t'xpina s!*v*xských
{ými3' &všeín l*ráč*ax s n*'!xvuč*ějšírx

}nrén*m.!* bezexpor*x Shcx8jn Hirař"
j,ap*::sk* ďogťrishce řxvězda. srrětq}vo$
atyvtosíeir* navíe cjrnocni*y americle*
rgzkgdčí lx{e!ígga F{eeter s Laurggt

'tr{sr€tz 
a s{ě,mka Krřst*ť}a 5e hax*xaeher'"

Letošní ročník opět znamenal moŽnost
kvalifikovat se na mistrovství světa v USA,
a zároveň šlo o první příleŽitost vybojovat
si místo na startovce pro mistrovství Čes-
ké republiky. Jak loňský rok ukázal, české

týmy se za těch pár let, co se u nás hraje
frisbee, prodraly Evropou až na světovou
špičku. očekávaly se proto výkony na vr-

cholné úrovni'

Druhým kolem proti vítězství
Jednou z kvalifikačních disciplín byla super'
minidistance. Navzdory tomu, Že úřadujícím

mistrem světa je český ým (Lucka Schónová
s Dixi), nikomu z Čechů se tentokrát nepodařilo
na bednu dosáhnout.
Prvním kolem se něko|ik českých týmů Vy-

houplo do čela průběžného pořadí. Jenže dru-

hé kolo by se dalo s trochou nadsázky nazvat

kolem zmařených nadějí' Jen lehounký větří(
a přece! Většina ýmů s ýbornou pozicí po
prvním kole sým výkonem v druhém kole

úspěšně zažehnala šanci na medailové umís-

tění. Situaci ustál jen distanční specialista Ja-

nek Doliňski s Arim z Polska, přestoŽe startoval

z průběžně prvního místa' Předvedl dvě vyrov-

naná kola o třiadvaceti bodech a jednoznačně

tak přeházel všechny ostatní. Jean McCollister
s oli, po prvním kole na dělené první příčce
(23 bodů), v druhém kole naházela nulul lto se

může stát. K jejímu štěstí však startovala s více

psy, a takalespoň BammBamm a Lyra pochytali

dostatek na ukořistěnídruhého a třetího místa.

Z Čechů měl nakonec k pódiu nejblíŽVojta Kr-

ček se Sparcem na čtvrtém místě'

Pokročilí začátečníci
V kategorii Starters se sešlo šestnáct ýmŮ.Za
sebe musím říct, Že r4ikony především čes-

návat například s Polskem, a troufám si tvrdit,

Že celková technická úroveň Českých začáteč-

níků je oproti zahraničí vyšší. To koneckonců
potvrdily i americké rozhodčí když prohlásily,

Že čeští začátečníci jsou na úrovni amerických
pokročilých ýmů. Pozitivně také hodnotím
skutečnost, Že mnoho týmů V této kategorii

dokázalo poskládat působivé sestavy i bez tolik
populárních vaultů.

$haun Hirqi a Shack svým typicky japón".
ským ninja stylem ovlódli openovou divizi,
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Shaun ihack Japonsko 132,62

lea n
\4cCol- lli Slovinsko 126,59

ra]lna
úa I i ncká lelza Česko 125,07

_u cle )ixi Lesko 125,04

_uct e layo LESKO 123,97

Arena
(mnlílznrlá (eysi Česko 122,94

!4ichaela
\ndrorrá \nnakin Česko 121,97

\4arketa
] rbáškovl lhuckie Česko 120,54

)avel Kos loffee Česko 117,72

Zuzana lonáš 114,26 114,26

' : _:o|etní ýslédký,ía wwwdiscdog:cz,
-' :1dar-akci/vysledky

= , .e bodů nakonec nasbíral slovenský dog-
::_.ngově laděný tým Viktória obetková
, l :ssy. Zazmínku ale určitě stojí také 4ikon
- - :.:.'Sedbvé s lzi. Holky předvedly několikvel-
- .'''alitních frisbee sekvencí a vtipný nápadi-
_ 

-.cátek, coŽ jim vyneslo třetímísto'

\1imozemšt'an Shau
:':s neúčast loňského vítěze Jakuba Štýbra

. '':estylové královnyYvy Andrové se v openu

'=-: a pořádná konkurence _ první tři týmy
: ' rské Evropy, dva týmy z první pětky na svě-
': ':m mlstrovství...
: : :asíbylojakostvořenéprodogfrisbee.Sucho
. :;křka bezvětří vytvářely ideální podmínky

pro maximálnívýkony.To se projevilo i přifree-

stylové mi n id istanci. Větši na favorizovaných
týmů naházela dobré body a bylo tedy jasné,

že tentokrát budou rozhodovat sestavy'

Tradičně pěkné sestavy předvedla Alena
Smolíková s Keysi' Lucka SchÓnová s Dixi
a Lucka Plevová se svým mladým psem

Rayem. Dobře se předvedl objev loňské
sezony Pavel Kos s Coffeem. .Jejich sestavy
sice zatím stojí především na skvě|ém psu,

ale tento tým má bezesporu velký potenciá|

také na straně hráČe. Přesně opačně se to
má s Míšou Androvou a její m|adou fenkou
Kim. U tohoto týmu byly znát malé resty, co
se přípravy psa týče, ovšem Míša jasně uká-
zala, proč je považována za jednoho Z nej-

lepších českých, potaŽmo i světových hráčů'
A pak nastoupil Shaun s Shackem. Na konci
jejich první sestavy bylo zřejmé, kdo je tady
nejlepší. Ačkoli na jejich poměry byla sesta-

Va spíše průměr, staČilo to, aby zbytku star
tovního pole odskočili o 6 bodů' Tento tým
zkrátka posouvá freestyle na novou úroveň.
Někteří diváci dokonce prohlásili, Že Shaun
musí pocházet z jiné planety, protoŽe Člověk
takhle hrát nemůŽe.
Druhé místo obsadila Jean McCollister s oli,
která si i přes pozemský ýkon vytvořila náskok

1,5 bodu na třetího. Zato rozdíl mezi, možná

trochu překvapivě, bronzovou Jájinou Malin-
skou s Čelzou a bramborovou Luckou Schóno-
vou s Dixi byl pouhých 0,03 bodu!

Freestylová sezona odstartovala a mno-
zí závodníci si domů jistě odvezli spous-
tu podnětů a inspirace pro další trénink.
Účast jednoho z nejIepších světových
týmů poskytla moŽnost přímého srovná-
ní' l když bývá Česko v posledních letech
označováno za evropskou frisbee Velmoc,
je vidět, Že i naše nejlepšítýmy mají rezer-
Vy a prostor pro zdokonalení. Slovy otce

českého dogfrisbee .Jakuba Štýbra: ,,Stále
se máme kam zlepšovat."

Napsala Veron ika U rbóškovo "$

Foto:LucieSedbvá .Š,
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Dru hý,ročnikjed,inóčňé,:á,kče;, ná,'héťé ]!é,
v jednom areáiúl,potkaúl:5. írisbéé disti :

plín včetně dogfrísbee se letos uskuteČ-
niI v Dobřejovících. Krásný areál, skvělá
atmosféra a příjemné poČasí...

Na start soutěže dogfrisbee se opět po-

stavili i zahraniční účastníci (tentokrát

z Německa a Slovinska) a soutěž opět
ovládla suverénka letošní sezóny Jean
McCollister. VydrŽí jíforma i na ME, které
se kÓná'v"sip.n r7:, ",1' : ,: ":
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)livia 124.30
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ichónová )ixi 123.69
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