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W%WWW Dogfrisbee
mistrovství světa V UsA
Rok 2011 by se dal označit za veleúspěšný pro české týmy. Česká republika uhájila
titul Mistra Evropy ve freestylu (2010 Yva Andrová s Chase, 2011Alena Smolíková
a Keysi) a jako třešničku na dortu jsme z USA dovezli ijeden titul Mistra světa.

|| rvrrí víkend v kvčtnu se v České soulrlasily a rozdčlily se (Lucky 1etěly Ffankfurtu. Původní doba cesty do At1anty

Jí relublice korral závod, na kterém přímo). měla být oko1o 14 hodin, takže první, co
l se pět nejlepších týrnů kva1iťikova1cl Po rych1ém odbavení zavazadel a všech tří nás obč napadlo, by1o: co naši psi?! Na

psťr jsme utíkaly k 1etacllu. \Ae .jsme stihly. dotazy, jak d1ouho to může trvat, nám
Před oclletem jsme se několikrát ujišťova1y, nikclo nebyl sclropný oc1pověclčt, psy nám

a pos1ední v Belgii. Kvalifikace probíha1a že naši psijstlu skutečně na palubč pry nec1ají, a buď můžeme vystoupit a 1etět
letaclla. Potvrzeno, psi naloženi. Stejným cialší den, nebo bucleme pokračovat.
častým dotazům muse1a čelit také posádka H1avně personá1u letadla nebylojasné,
letadla z Frankfurtu. I po přestupu.isme proč z toho děláme takovclu věc1u, když se
dostaly potvrzení, žc jsou všic1-rni tří psi přece všichni psi mťržou v}ryenčit do

bany jen dva české týmy - Lucie Schónová v 1etad1e. Letíme ! Zhruba po hodině a pů1 kenelek... Psy nám a1espoň lrysunuli
s kříženkou Dixi a Lucie Plevová s borcler mě probuc1i1o h1ášení kapitána, že na

palubč mají nějaký akutní zclravotni
přípac1 a musíme se vrátit zpět do

z letadla na čerstrý vzduch a nechali nás
za nimi na chví1i jít a promllrvit na ně'
\šichni se zclál'i být v porYác1ku, tak.jsme se

rozhod1y pokračovat v cestě. Trošku nás
i uklidnilo, když nám slíbi1i, že naše psy
budou q'kládat přednostně. odlétáme
z llrankurtu, podruhé! V At1antě jsme se
hned hna1y k místu, kde by nám mě1i clírt
psy. Zdejsme se potka1i s organizátorkou
mistrovství Me1issor_r Heeterovou, která
nám pomáha1a a snažila se personá1
přimět psy nám l'ydat. Nikde nic. Kufry
máme, a1e psi stá1e nikde. Zhruba po čtvrt
hodinč konečně přivezli Chuckie,
o několik mínut pozdčii clovez1i i Chase
a Dixi. Kažclopádně se nám všem uleví1o,
když.jsme se konečně všichni setka1i se
sr1imi psy a mohli jsme pokračovat dá1.

Aby toho nebylo má1o, naše rezervace
ubytování v kempu by1a zrušena.
Zachránila nás Me1issa s nabíclkou
bydlení u ní doma'

Je tu pátek a s ním í hráčský meeting, kde
každoročně probíhá losování staÍtovníCh

na mistrovství světa. Na celou Evropu
připadají jen trYi. Druhý by1 v Polsku

vždy v kategoÍii Í'reestyle open a super
miniclistance. Z České republiky se

kvaliÍ'ikova1o celkem šest týmů
z možných patnácti. Loni hájily české

kolií Garpem. Pro letošní rok se česká
qrprava rozrostla o Yvonu Anclrovou
s border ko1ií Chase a Markótu Urbáškovou
s austra1ským ovčákem Chtrckie.
Zc1á se, že všechno už je zařizenr> letenky
zamluvené, Ítčast potvrzena a c1a1ší

potřebné maličkosti hotorry. Ták už snad
chybí jen říct: ,,Hurá do USA!" oc1let byl
naplánován na nedě1i 9. 10. z Mnichova,
je1ikož to by1o nejbližší letiště s přímým
letem do Atlanty. Cesta do Mnichova byla
ráno klidná abez rlbtiži. Všechny jsme se
potka1y na letišti u přepážky, kde mčlo
následovat odbavení. Paní u přepážky nám
však oznámila, že došlo ke změně letac11a

a v tomto není dostatek místa pro tolik
psů. Ačkoliv jsme mě1y vše potvrzené, pry
nám tolik psů vzít do letadla nemohou'
Nakonec nám udělali nabídku: Dva lidé
s jeclním psem mohou 1etět,.jak by1o
půvoclně potvrzené, a dva 1idé se třemi psv
musejí 1etět do FrankÍ]urtu, odtud pak do
At1anty. Na r'1'bčr jsme neměly, a takjsme
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číse1. Llčast potvÍdi1o ohromných 57 týmťr.
Závodníci přijeli z 15 států USA a osmi
zemí světa (Japonsko, Polsko, Česká
repub1ika, Německo, Kanada' Čína,
Švéc1sko, Španělskcl). Karty.jsou rozclány.
Závod zahájí nadějný japon ský závoclník
Tákashi Futami.
Všechny týmy čeka1a nejprve ťreesty1ová
miniclistance. Mnohým se skutečně
zaclařilo a sr.1'm skóre ko1em 20 bodů si
udrželi možnost umístění na předních
příčkách. Mezi nimi by1a naprYíklad i česká
nadčje Lucka Schónová a Dixí, které
naházely íržasných 21'5 bodů (maximum
je 22'5). ostatním českým týmům se
bohuže1 tak c1obře nevedlo' S vykony
ko1em deseti bodťr do bojů o meclaile
téměrY jistč nezasáhnou.
Den postupoval a diváci mohli vidět první
ťreestylové sestavy kvalifikovaných týmů.
Úroveň byla rťrznorodá, ocl tčch nejlepších
světorých vykonů až po qikony
srovnate1né s českými týmy v kategorii
začátečníků. \čechny dle očekávání
ohromil Yachi Hirai a border kolie Cisco,
kteří mč1i dle rozhodčích nejlepší sestavu'
Stejnč jako Yaclri nás mnohé oslni1a i Mari
Thkaiwa se svou border ko1ií Kai. Dobry
freesty1e předvec11a Lucka Schónclvá s Dixi.
Velmi povedenou sesta\.u světu r-rkáza1a

Lucka Plevová s Garpem, škoda té
miniclistance.
Loňskému lytězi Chuckovi Midde]tonovi
se zhruba po třiceti sekundách zaseklo CD
s huclbou a zbytek dvouminutové sestavy
dohrával na pár dokola se opakujících
tónů. I naše závodníce Yva Anclrová
musela 1rrát na jinou hudbu, jelikož se
její CD vůbec nespustilo. Přesto poda1i
skvělý qýkon.

V sobotu večer byl nap1ánován pro hráče
banket zakončený vyh1ášením startovních
čísel pro kategoÍií super minidistance
a průbčžných r'ys1edků freestyle open po
prvním dni. Nejspíš všichni očekávali, že
průbčžné prYední příčky obsadí japonské
týmy. Stalo se! Hned na prvním místě by1a

japonka Mari Takaiwa. Nej1épe umístěný
evropslý tým byla česká závoc1nice Lucka
Schónová na úžasném 6. místč' A1e.ještě
není konec, nedě1e může pořaclím pčkně
zamíchat.
Ráno se začínalo prwním kolem super
minidistance, kc1e soutěži1ci 44 týmů.
S půlhodinovým zpožděním vše zača1o
a moh1i jsme znova fanclit. Hned první šla
na start.jediná česká reprezentantka Lucka
s Dixí. Drže1i jsme všechny palce. Senzace'
23'5 bodu z 25 možných!. Jak se pozc1ěji

ukázalo, jen jec1en jediný závodník dokaza1
Lucku přehodit. Ovšem o průbčžné druhé
místo se s Luckou dě1í1y další čtyři týmy se
shodným ýs1edkem' Tákh1e r'1,padá
svčtová kclnkurence.
o chvíli pozdčji již na hlavním hřišti
začaly druhé freestylové sesta\T v obrá-
cerrém pclřadí, tj. od pos1edního k prv-
nímu. Jako pwní z Čeclrů nastoupi1a
N1arkéta s Chuckíe. Svou sestavu ovšem
nedokončily. Zhruba dvacet vteřin před

koncem pořadatel l1,stoupení zastaví1. Jak
se o chvíli později dozvčdčly, na hřištč
vbělrlo malé dítě. K clruhému freesty1u
musely tedy nastoupit.ještě jeclnou. Tento
,,incident" jim však nakonec i trochu
pomohl. Ačko1í Chuckie po krátké pauze
opět dvě miiruty běhala a skákala, druhý
pokus byl l'1'dařenější. Dalším českým
týmem byla Yva Andrová s Chase, která
startovala z průběžnélro 29. místa.
Tentokrát mčla svotl vlastní huclbu a bylo
to znát. O civa týmy později š1a na c1ruhý
pokus Lucka Plevová s Garpem. I když.jim
sestava ner,yšla to1ikjako předchozí den,
stále š1o o skvěklu poclívanou. Iako
pos1ední z českych týmů nastoupila Lucka
Schónová. Každý, kdo neše1 spát a l1,cirže1
fanclit u přímého přenosu na Internetu,
nelitova1. I přes ve1ký t1ak (průbčžně šestá
na světč!) situaci ustála a druhé ko1o by1o
snad to nejlepší, co kdy s Dixi předveclly.
Následovaly další q,borné sesta\T
ostří1ených borců z Japonska a USA.
V druhém ko1e se dokonce dvčma týmůrn
poved1o chytit naprosto všechny hozené
c1isky! Podívaná úžasná a dojmťr plno'.. už
jen počkat, zda se porYaclí zamíchá či
nikoliv.
Druhé ko1o super minidistance plynule
nar,ázalo a na hlavní hřištč nastupovaly
týmy s nejnižším bodolyrn ziskem. Češi
nedočkavč s1edovali lykony týmů a čeka1i,
až budou moct f'andit Lr-rcce Schónovás
Dixi. Je to tu! Lucka s Dixi.idou na to
a Če ši povzbu zttjí, co to jc1e. .|e den hod
krásnější než druhý a my.jen douÍ]ali, že se
nic nepokazí. 24'5 bodů! Nás1edujícím
týmům se obdobný qfkon nepodařil.
Máme mistryni!
Že na stupních vítčzů uvidíme týmy
z Japonska, by1o po jejich výkonech
samozřejmé' Asi nikdo však nečekal, že.jim
připadnou hned všec1rna pohárová
umístění! Letošní ročník ukázal, že

'jupolrské týlny jsou ncjlcpší na světč.
Text a.foto Markéta Llrbdškor:á
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