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Dogfrisbee
.f

na scene
Stále častěji můžete v médiích narazit
na zprávy o dogfrisbee alias Disc Do$.

Jedná se o jedinečný týmový sport,
jehož kouzlo objevuje stále více lidí.
Týmo
tým,

vý? Ano, člověk a pes tvoří sehraný
spoléhá jeden na druhého.

It

i1uje váš pes ch1tání předmětů
v 1etu a baví ho si s vámi hrát?
Pak je jen krůček k tomu začít

s dogfrísbee. Házet disk tab aby letěl bez
třepotání, se naučíte za chvíli. A když pes

1etící dísk chytá' můžete lryrazit na
distanční závody. Pokud chcete dě1at

freestyle, musíte věnovat svůj vo1ný čas
házenibez psa. V dogfrisbee tvoří drtivou
většinu trénínků házeni a práce bez psa,

zatimco druhá po1ovička týmu bude
odpočívat v boudičce nebo doma. To je
zásadni rczdil oproti ostatním
kynologickým sportům' Mnohé to
odradí a mnohé to naopak při1áká.

Bez frisbie by nebylo dogfrisbee
Historie frisbee sahá až do 19' sto1etí.
Tehdy Američan Wi11iam Russe1 Frisbie
pojmenova1 své pekářství The Frisbie
Company. Specializací tohoto pekařství
byiy koláče. Tyto ko1áče se prodáva1y

v unikátních kulatých formách. Č1ověk je
h1ava lyna1ézavá. Nejen do trouby, a1e i do
vzduchu! Lídé sí s formami zača1iházet.
Freda Morrisona a Warrena Francioniho
napad1o vyrobit tyto ťofmy z p1astu. Jejich
první plastoý disk 1etěl vzduchem roku
1948' S\,uj nápad proda1i firmě Wham-o,
kteří na trh uvedli frisbee.
Na začátku sedmdesátých letech přišel na
scénu Alex Stein' Je to právě on, kdo
5. srpna 1974 v Los Angeles vtrhl se sq,m
vipetem Ashleym v pauze baseba11ového
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zápasu na hřiště a začal mu házet disky'
Národní te1evize í přítomní diváci mčlí
tu čest zh1édnout úžasné rystoupení'
Dogfrisbee ! Áshley Whipett a Alex Stein se

sta1i skutečnými ce1ebritami a dále šíři1i
tento spoÍt.

Co bylo dál?
Začaly se pořádat dogfrisbee soutěže.
V některych ze starych soutěží Toss &
Fetch šlo o body, vjíných o vzdálenost'
V někteqich soutěžích se stá1o v kruhu
aháze1o se ven, vjiných se hráči naopak
trefovalí do kruhu. V polovině 70' 1et Irv
Lander (pořadate1 pracuiící ve firmě
Wham-O), Alex Stein a Eldon Mclntire
založili Ashley Whippet Invitationa1 (AWI).

Š1o o sérii čtyř až šesti ob1astních závod'Ů.

Každý závod dával možnost prvním dvěma
týmům získat cestu na mistrovství světa'
První tří šampionáty lyhrá1í A1ex Stein

a Ashley. D1ouhou dobu dogfrísbee
dominova1i pouze muži. Na AWI
mistrovství světa soutěži1y nejvíce tři ženy.

Jako první a jediná žena lyhrá1a toto
mistrovství světa Melissa Heeterová
se svou borc1er ko1ií Ariel Asah.

Jediná mistryně světa
D1ouhou dobu bylo fináie ALPO Ash1ey
Whipett Invitationa1.iediným závodem,
kde se bojova1o o titu1 mistra světa. Pak
a1e z rtnných důvodů začaly vzníkat nové
organizace a nová soutěžní pravidla'
V roce 1998 Greg Trepan, Steven Heeter,
Me1issa Heeter, Jeťf Hoot a mnoho dalších
založilt Internationa1 Disc Dog Hand1ers
Association (l DDHA). Tato organizace
začala pořádat udá1ost Zvanou Mistrovství
světa. Rok 1999 by1 posledním, kdy Steve
Lande r a AWI organizova1i jejich finá1e

.iako mistrovství světa'

DiscDog kluby a závody
V roce 1989 Ron E11is za|ožllpwní
dogfrisbee klub The Dallas Dog and Disc.

Jako druhý k1ub by1 založen Peterem
Blemem aJeffem Perrym roku 1989 The
Greater Atlanta Dog & Disc Club
nás1edovaný spoustou da1ších klubů
v průběhu nás1edujících 1et. Ko1em roku
l99o 66poa začali organizovat
clvoudenní Frisbee Dog závod.
V roce 1995 se objevila da1ší série závodi,
když Bi11 Watters zača1 s Flyíng Disc Dog



open (FDDo). Nčko1ík let se jednalo
pouze o jeden závod FDDo ve Phoenixu.
Washingtonský klub Nationai Capita1 Air
Canines by1 první, ktery roku 1997 r,ytvořil
svá v1astní pravid1a namísto pravidel AWI.

KrizeAWl
Roku 1998 Irv Lander, r,ykonný ředitel
organizace Ashley Whippet Enteťpťise,
zemřel a zanechal seriál závodů AWI
i společnost AWE synovi Stew Landerovi'
Mnoho lidí myslelo, že 'ieho funkci
převezme Peter Bloeme, jelikož se v AWI
hodně angažoval. Z veřejnosti neznámých
důvodů však Irv požádal o převzetí
společnosti svého syna Steva' ktery
souhlasil' Kvů1i této události začal
uvnitř sportu boj ,,o čest,,.

Tři ,,mistři světa"
Peter B1oeme a Heft Perry založilí spolu
s dalšími společnost Skyhoundz. Thto
spo1ečnost pak v roce 2000 převzala po
Áshley Whippet Invitational sponzora
ALPO a organizovaia ALPo závocl (dříve
ÁwI ALPO závod). Steve Lander povolil,
aby bylo na trofej Lander Cup, která mč1a
rytiny všech AWI vítězů, ryryté i jméno
Slcyhoundz svčtového šampiona 2000'
Postupnč 1idé přeš1i z ÁWI do Skvhounc1z.
Jediný kdo nepřešel do Skyhounáz, bvl
Steve Lander. Skyhoundz je komerční
organizace, která zasáhla i evropské země.
Podlejejich pravidel se soutěží například
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v Belgii nebo Maďarsku. Kolem roku 2000
vznikla další organizace UFO, která
pořádala vlastní sérii zétvodů, tzv' Wor1d
Cup. Pro svůj seriál závodt'použi1i dosud
nepoužité bodové hodnocení. Thto
organizace byla založena dogfrisbee
nadšenci, kteří chtěli zavést nčco nového.
UFo závody se pořádají na našem
kontinentu v Nizozemí, a1e i v Nčmecku.
Kluby po LIS zača1y tvořit jednotná
pravid1a, směrníce a rozhodcovská kritéria.
Roku 2000 byla založena správní komise
US Disc Dog Nationals (USDDN). O rok

později začala série národních závodťl
podle USDDN. Thro organizace pronikla
do Evropy snad nejvíce ze všech. Závodv
v české republice jsou právě podle USDóN'
\čechny organizace prodčlaly během
nás1edu.jících let větší či menší změny.
Nicméně ťoztříštěnost or ganizaci
a rozdílnost jejich soutěžních pravidel již
neumožní pořádat mistrovství svčta. Už
budou vždy jen vítězové finá1or"ích
závodů.
Te xt M arké ta Urb á šk|or: ó
Foto Zd'roj Hy1ceýIite (J. Pewy a P' Bloelne)

* ]P_tof!sioná}i.ri' kvalřa

€ 6e?ko$lťxn{n' (eny

É Dodánído !4 }rodin

€ Výroba v {*

01/10 sVĚT PsŮ 31


