
f .',r,, U)l V pruUcllu ťclcno V'Kcn-
l du násleclován mnoha dalšími. Po-
t divné ro.jení ustalo až kolem čtvr-

té hodiny odpo1ední nás1edujícího dne.
Že by š1o o invazi mimozemšťanů?!?'..
Kdepak! Můžete zůstat klidní' to jen
v Jaroměři proběhly historicky první,
závody v Dogfrisbee!!!

Napoprvé mezinárodně
Navzdory skutečnosti, že se nezápolilo
v královské disciplíně, Freestylu, dorazila
změřit své síly početná skupina po1ských
sportovců čítajicí 12 závodících týmů'
V tomto počtu se po1ští hosté vrhli do
boje o příčky nejvyšší. Vzdorovat po1ské
přesile se snažilo sedm českých týmů.

A začínáme!
Závody odstartoval pruní kvalifikační hod
do Quadrupedu (soutěž o nejdelší psem
chycený hod, soutěží se lyřazovacím způ-
sobem). Dopadnutí pos1edního disku
r-rrčilo svému majiteli qchozí skr-rpinu
a moh1o začít prvni ko1o Timetríalu (čes-
ky,'časovka", tým musí co nejrych1eji pro-
vést dva úspěšné hody za dvacetiyardo-
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vou hranicí, cca 18.3 m). V prvním ko1e

časovky se o medai1ové pozice se děli1i
po1ští závodníci.

A.isou tu sobotní finále
V sobotním finá1e se na prYedních příč-
kách nic nezměnilo' Nejlepší z Čechů
zťlsta1a Lucka s Darrim na pátém místě
a v těsném závěsu za ní skončila Míša
a Arnika.

Radost i smutek
A konečně je tu dlouho očekávané finá-

1e Quadrupedu. Prvenství pro sebe
nakonec vybojoval český tým. Míša
zachova1a chladnou h1avu, disky 1étaly
krásně, Arnika spolehlivě chytala, a tak
si ho1ky dokonce vy1epšily své osobní
maximum na 39 m.

Minidistance a Dog-Dartbee
V nedě1i se soutčžilo v Minidistance
(hřištěje rozděleno na zóny, tým se snaží
nasbírat co nejvíce bodů - čím dál pes disk
chytí, tím víc má bodů) a Dog-Dartbee (na
zemi je terč, hraje se na body jako šipky,
když pes chytí disk tah že se v okamžiku
chycení dotýká a1espoň jednou tlapkou
středu, získává tým 100 bodů).
Mezi nejlepších osm se probojoval bohu_
že1 jen jeden český tým a to Lucka
s Darrim. Naopak všechno jako by se
spiklo proti zkušeným polským závodní-
kům Darekovi a Ulfimu (3. místo na ME
v Dogfrisbee 2006). Těm se totiž z ďevíti
hodů podařiijenjediný, a tak se s 30 body
usídli]i na poslední pozici.
V semifinále Dog-Dartbee se bojova1o ve
dvojicích vyřazovacím způsobem. Z těch-
to soubojů lyš1i vítězně čtyři týmy - Ewa
Górna & Faust, Bartek Zych & Tymon'
Marcela Sobków & Bajka a Leszek Rusek
& Teddy. Finalisté byli určeni, a tak se
mohlo rozhodnout Minidistance. Áčkoli
Míša zopakova1a qiborný r1ikon' o pruen-
ství ji připravil Bartek Zych,kteý předve_
dl ťtžasnou sérii a se srým psem Ty-
monem nasbíral maximální počet bodů'
tj.22.5 bodr-r.

Finále Dog-Dartbee ukázalo, .iak.|e štěstí
vrtkavé a pomíjivé. Marce1a Sobków
a Bajka, které v semifinále naházely 560
bodů (z toho 4x 100, 3x 50)' získaly pou-
hých 220 boclů a získaly tak ,'bramboru".
Zato Bartkovi a Tymonovi by1a štěstěna
nakloněna, takže s bodolym ziskem 380
zvítězili. Stříbro ukořistila Ewa Górna
s Faustem a třetí místo obsadi1 Leszek
Rusek s Teddym.

7ávody se vyvedly' ale...
Co říci závčrem? Neby1o zde slabých
týmů, jen týmy zkr-ršené a týmy méně
zkušené. Ce1á akce probělrla bez větších
potíží, závodníci odjíždě1i spokojení...
a to všechno především zás1uhou Kuby
Štýbra, ktery celé závody zorgantzoval
a také se ujaljejic1r moderování. Díky pat-
ří i všem ostatním, kteří pomáhali.
Zklamáním ovšem byla ma1á účast čes-
kých závodníků. Proto doufáme, že příště
i ti, kteří tentokráte chybě1i, rozšíŤizávod-
nické řady. Více o Dogfrisbee najdete na
oficiálních stránkách Disc Dog kJubu
České repub1iky - www.discdog.cz
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