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skóre týmů z předních příček obvykle neklesá ohodnocením schopnosti hráče předvést své-

g díl'. l1i;.ffl:"":''.''l;i:i::::!i;;YT'* lLTl'ii?í'Jn::i:ÍJ,:;"1ffi:'li
Ř xu:uy*ouoydogírisbeeřrráčvěnuje náct hodů. JestliŽe jich tolik nestihne (což se ných stránkách svého psa a neukazuje rozhod-
častréninkr*hodůapřípravěpsa"T* stává vzácně), chybějící hody se berou jako čímu jeho slabiny. BodyVtéto kategorii proto
sarno o sobě ale nernusí stačit. Důležitýn
krokem na gestě k *spěchu je pocřropení
pravidel. hlnóčř t* um*žní rouebťat $vot|

sestavu očirna roal"lodčího" eo* nn*rchdy
odhalí rr*ďostatky hěŽnérnu pozorovateli
skrytá. Body santozřejmě udělují rczhod-
čí, al* hrá*' kterýví' poďře čeho posr*zují,

mrůŽe jejÉclt rozhgdování účin*'rě.!i cvlivnit.
VefrÍsbee gxistuje více pravide[.!eŽ se ad
sebe více či rnéně' liší. Na následujících
stn*mkáeh se seznámíte s pravidly U50D&{,
pod|e kterých se u nás závodí nejčastěji
a která'lsotl w současnosti nejkor*rplex_
nější. \{ dnešním dile si probererrae

exeeirfion {úspěšrrost} a posuzování psa.

Chytil, nechytil...
Execution je nejobjektivnější freestylovou kate-
gorií. Jedná se o bodově vyjádřenou úspěšnost
pomocí prostého poměru chycených a hoze-

ných disků. Právě execution bývá nejčastější
příčinou nesouladu mezi konečným skóre a di-

váckými dojmy.To protgŽe na pohled atraktiv-

nísestava svelkým počtem nechycených disků

nechycené.V praxi tedy hráč, který během se-

stavy odháZí 'l 5 hodů, z nichŽ pes chytil 'l4' má'

ačkoli tým reálně nechytiljen jeden disk, podle
pravidel nechycené 4.

Co se vlastně myslí hodem? Zjednodušeně
všechno, co se hýbe a je určeno pro psa. Nepo_

čítajíse sem tak zvané,,taky'i čili disky předané

psovi z ruky. Krom letících hodů se v execution
hodnotí i disky záměrně kutálené po zemi' od_

borně zvané rollery. Také platí pravidlo, Že kaŽ-

dý disk se rovná jednomu hodu. Jinak řečeno,
vyhodím-li dva disky naráz, rozhodČí počítá

dva hody.

Úspěšnost je hráči bohužel dosti opomrjená.

Každý hráč by si měl při plánování sVé sesta-

vy uvědomit, že body áracené v execution
se v ostatních kategor"iích dohánějí jen velmi
obtŽně. Počet chycených, respektive nechy-

cených hodů totiŽ může snížit známky za psa,

hráče a ým.

Čtyřnohá polovina tymu
NeŽ si zaČneme popisovat jednotlivé prv-

ky hodnocené u psa, musíme si vysvětlit, co
v|astně známka Za psa znamená. Jak si brzynikdy nedostane závratné body, uŽ kvůli Ztrátě
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nemusejí Vypovídat o skutečných, VÍozených

5chopnostech a dovednostech daného psa.

1.,,Prey Drive"
První, na co rozhodčíkouká, jezájem psa o hru.
)es by měl celé vystoupeníodehrát s maximál-

rím nasazením' Neměl by mít čas házet očkem

co divácích a uŽ vůbec ne samovolně zastavo-

Vat, lehat si apod. Je ale potřeba odlišovat psa

měnícího tempo V závislosti na Íytmu sestavy

od psa, který si vybírá čas na oddech.

Zájem o hru může být silně ovlivněn kvalitou

hodů. Nechytatelné hody dokáŽou otrávit

i zprvu natěšeného psa. Naopak precizní hody

tak zvaně,,pro psa'' motivují k dalšímu snažení

i méně snaŽivého psa.

Také nesprávně zvolené prvky mohou ubrat na

známce za,,Prey Drivďl Jestliže po psovi chce-

me věci, které ještě úplně neumí nebo které

jsou nad jeho síly, často se to projeví menší

chutí pokraČovat ve hře'

A konečně, důležitou roli můŽe hrát samotné
pořadí prvků' JestliŽe je ochota psa běhat pro

delší hody ke konci sestavy menšl je dobré

odházet dlouhé hody v první polovině sestavy

a druhou část věnovat spíše práci poblíž hráče.

2. Přinášení, pouštění, čtení
disku
Dogfrisbeeje zaloŽeno na chytánía aportování

disků. Proto je v pravidlech kolonka,,Retrieval'i

Hodnocenívtéto podkategorii oceňuje schop'
nost psa přinášet a pouštět disky. Rozhodčí

rád vidí kdý pes dokáže přinést disk hráči do

ruky. Zároveň chce ale také vědět' umí-li pes

disk pustit deset dvacet metrů od hráče. Pokud

si právě připravujete psa na freestyle'je dobré

mít tohle na paměti. Příliš mnoho přinášení do

*h

ruky můŽe přivodit potíže s pouštěním na dál-

ku, ale platíto i obráceně.

Hráči se často pokoušejí ukázat úplně všechno,

co je v pravidlech vy'jmenováng coŽ je občas

víc na škodu než k užitku. Existují psi, kteří při

předávání do ruky s diskem rádi uhýbají a vybí-

zejí hráče k přetahování. V takovém případě je

lepší podávání do ruky ze sestavy vyřadit. Horší

neŽ neukázat, že pes umí podávat do ruky, je

ukázat, že do ruky podáVat neumí!

Mimo pouštění a přinášení se zde posuzuje

také, jak dobře pes dokáže sledovat disk a číst

dráhu jeho letu. Tuhle dovednost psi obvykle

získávají praxí. Díky zkušenostem jsou schopni

určit, zdali se disk stočí případně kam se stočí.

3. Fyzická zdatnost
Třetím kritériem hodnocení psa je jeho atletič-

nost, v pravidlech pod názvem ,,Athleticism':
PatřÍ sem schopnost hezky a bezpečně skákat'

Nejde ani tak o r4Íšku jako o kvalitu' Dobrý sko'

kan si umíporadit se všemi částmi skoku _ s od-

razem, letovou fázía především s dopadem. Na

psovi by mělo b1ít vidět, že má celý průběh sko-

ku pod kontrolou' Kromě skoků sem ale patří

také ostatní ýické dovednosti, jako jsou rych-

lost, hbitost, schopnost koordinace _ otočky

z rychlosti, balancování na šlapkách hráče (tzv.

foot stall)...

Pozdě vyhozené a nesprávně umístěné hody

často narušují průběh skoku, coŽ vede k růz-

ným krkolomným kreacím ve vzduchu, v hor-

ším případě při dopadu' Hody mimo dráhu psa

mohou upozornit na menší obratnost. Rychlé'

nízké hody mohou podtrhnout menší rychlost

psa.

Nikdy bychom do sestavy neměli zařazovat

prvky, které zdůrazňují horší atletičnost našeho

psa' Typickým příkladem jsou flipy (přetoČení

ve vzduchu). spousta hráčů je do sestavy za-

řazuje, i kdyŽ se jejich pes pořádně nedotáčí

neodlepuje zadek od země atd.

4. Zákus nebol i,,G ri p''
Důležiým ukazatelem "kvaliý'' 

psa je rozhod-

nost, s jakou chytá hozené disky. Nechává si

diskvklouznout do tlamy, nebo ho aktivně loví?

Chycením to ale nekončí. Rozhodčí sleduje i to,

jak pes disk nese. NeŽádoucíje disk plandající

na jednom špičáku.Také překusovánía Žýkání
je zaručeným způsobem, jak ztratit body.

Úkolem hráče je ukázat, že pes dokáŽe chytat

disky s různou rotací (například backhand i fore-

hand). stejně tak schopnost chytat hody s jiným

stylem letu, upside down (otočené vrchní stra-

nou dolů) nebo moýlek (disk rotující kolem vo-

dorovné osy), ukazuje na dobrý,,Grip'l

Jak si asi dokáŽete domyslet, rnfnamnou roli

hraje kvalita hodů. Dobré hody mohou zamas-

kovat horší chytačské schopnosti.

Toje ve zkratce všechno, coje třeba vědět o po-

suzování psa a zákonitostech execution' Zkus-

te si na to Vzpomenout, až si budete vymýšlet

svou sestavu. Popřemýšlejte nad silnými strán-

kami vašeho psa a s ohledem na ně sestavu

upravte. MoŽná se budete divit, o kolik lépe pak

bude váš pes na place vypadat.

V příštím čísle sivysvětlíme ka-
tegorie hodnocené u hráče.

Připravila Veronika Urbóškovó ft
Foto: Markéta U rbášková &

Skoky musejí být provedeny bezpečně.
Pes musí správně zvládat všechny čósti
skoku (odraz, Iet, dopad), aby mu sktÍ-
kání mohlo zlepšit body za atletiku.
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