Belgický ovčák a dogfrisbee v roce 2011
Dravý start do sezóny
Sezóna, v níž DiscDog klub ČR slavil již své 5. výročí, začala pro belgičáky velmi úspěšně. V dobrém
světle se hned na prvních závodech v Ústí nad Labem představil hradecký Filip Šimera s Xitou z
Hückelovy vily, který stanul na 3. místě v Super Pro TF. Jakub Štýbr s Putee Deabei ovládli
Quadruped, ale asi nejhodnotnější výkon v této disciplíně podal dvanáctiletý Zbyněk Juřica s Ulamkou
Deabei, který dokázal hodit disk až do vzdálenosti 55 metrů! a do kapsy tak strčil celou řadu
dospělých chlapů.
Zlatý víkend v Tovačově
První loňský freestyle se konal tradičně v květnu v Tovačově a šlo o jednu ze tří evropských
kvalifikačních soutěží na MS USDDN. Ta po roční pauze vyšla překvapivě dobře Jakubovi Štýbrovi
s Putee, když vyhráli jak Freestyle, tak Super Pro TF a kvalifikovali se tak na MS USDDN. V kategorii
Starters na této soutěži startoval i Zbyněk Juřica s Ulamkou a po statčném výkonu obsadili 9. místo ze
14 startujících.
V létě se belgičáci vytratili
na dalších soutěžích již belgičáci tak moc vidět nebyli. V květnu v Nymburku Filip s Xitou ještě
zabodoval v Super Pro TF 5. místem a Jakub Štýbr s Putee přidal další vítězství v Quadrupedu
s novým českým rekordem 69 metrů. Pak tento tým ještě v červnu úspěšně reprezentoval na největší
soutěži polského poháru a generálce na ME 2012 v Poznani, kde obsadil 3. místo. To byla vzhledem
k mateřským povinnostem Putee poslední soutěž v této sezóně. Filipovi se zase rozjela flyballová
sezóna a tak čest belgičáku zůstala už jen na Zbyňkovi Juřicovi s Ulamkou. Ten si prožil skvělý
srpnový víkend v Ústí nad Labem. Nejprve bojoval v sobotu o medaili v Super Pro TF, nakonec kvůli
horšímu druhému kolu bral 5. místo, ale moc nechybělo. A podobně si vedl v neděli ve freestylu
kategorie Starters, kdy před finálovým kolem držel 3. pozici. nakonec se ale radoval z 5. místa.
Na Ústeckém psím festivalu však přecejen soutěžil ještě jeden BO. Fena malinoise Déjà-vu německé
závodnice Melanie Hagenbach.
A další rekord pro BO
Závěr roku se ale perfektně vydařil Filipovi Šimerovi s Viktorkou (Xita z Hückelovy vily). Nejprve na
doprovodných soutěžích při MČR v Nymburku bral 7. místo za krásných 41 bodů (což většinou stačí
na medaili) a především na sebe poprvé výrazně upozornil v TimeTrialu - soutěži na rychlost - 3.
místem.
Sezónu pak Filip s Viktorkou zakončil na poslední soutěži Bye-bye Summer DDFW postupem do
finále Quadrupedu (nakonec 6. místo) a opět 3. místem v TimeTrialu. Ovšem v kvalifikaci se jim
povedlo vytvořit nový český rekord 15,79 s.! To asi tím tréninkem z flyballu....
Jak vidno, i při malém počtu belgičáci posbírali spoustu pěkných výsledků. Ještě více těší, že se
objevují pomalu i další majitelé BO, kteří propadli té plastové placce a v následující sezóně se chystají
vyrazit na soutěže. A pokud si doma házíte, přijeďte také, brzy poznáte, že i při bojích o rekordy se
vždy najde spousta zábavy... A o to jde především ;-)
Jakub Štýbr

