KALOKAGATHIA V POHYBU

ČTRNÁCT ROZHODČÍCH
NA HŘIŠTI
Když jsem na podzim vyrazila na ObRok propagovat svůj milovaný sport, překvapilo mě, kolik
účastníků ho zná. Bylo vidět, že frisbee je ve skautských oddílech oblíbené. Pokud ho váš kmen
ještě nehraje, je možná právě teď nejlepší čas začít.
AUTORKA MICHAELA ČAKRTOVÁ – STŘÍZLA
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é vlastní frisbee počátky
je těžké datovat, s létajícím talířem jsme si v oddíle hráli snad odjakživa. Kromě
obyčejného házení v kolečku jsme
měli nejradši kolektivní hru, které
jsme bůhvíproč říkali Bostonští

jsme se pravidlům dost smáli.
Koncové zóny? Střídání stran!?
A že prý je jedno, kdo se disku
před dopadem na zem dotkl jako
poslední!? Nakonec jsme jim ale
dali šanci a začali podle nich hrát.
A to nejen na výpravách, scházeli
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Po čase jsme si vybrali tým FUJ ( lying ultimate junta) a obuli se do toho
naplno – začali jsme trénovat a jezdit
na turnaje. Jedním z odrazových
můstků, proč se párkrát navážno
sejít a potrénovat, byl v roce 2004
Scout Frisbee Cup. Jedná se o turnaj,
který se koná každoročně v Hradci
Králové a na který se můžete s oddílem či kmenem také přihlásit.
Letos v srpnu se s FUJ chystáme
do severní Itálie na mistrovství
světa klubů, které se koná jednou
za čtyři roky (to poslední proběhlo
v roce 2010 v Praze). Česká republika tam posílá tři týmy v kategoriích open (muži), women a mixed
(my – smíšený tým).

Všechno se dá naučit,
když má člověk vůli
na sobě pracovat.

vrabci. Cílem bylo položit nebo
hodit disk na šátek soupeře rozložený na zemi. Jednoho dne jsme se
dostali ke skriptům ČVUT o sportu
zvaném ultimate frisbee. Nejdřív
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jsme se i přes týden v parcích
a hráli, dokud nepadla tma. Tam
jsme neunikli pozornosti několika týmů, které si nás pozvaly
na tréninky.

Základní hody a chytání se časem
naučí každý. Hodí se umět běhat
a mít zdravou dávku mrštnosti a dravosti, umět zrychlit, ale
zároveň se vydržet hýbat pár
desítek minut. Všechno se dá ale
naučit, když má člověk vůli na sobě
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pracovat – já jsem toho důkazem,
do svých 23 let jsem o sport ani
nezavadila.
Říká se, že frisbee je unikátní
tím, že je to hra bez rozhodčích.
Ve skutečnosti je ale rozhodčích
na hřišti čtrnáct; každý hráč může
„hlásit“ soupeři faul či jiný prohřešek proti pravidlům. Zásadní
ovšem je, že za tyto přestupky
nejsou žádné tresty. Očekává se, že
nikdo nefauluje úmyslně, takže se
situace řeší, jako by k tomu vůbec
nedošlo (vyrazíte-li někomu disk
z ruky, tak si ho bere zpátky a hraje se dál). Ne vždy mají samozřejmě oba soupeři na situaci stejný
názor – v tom případě se hra vrátí
o jednu přihrávku zpět, jako by se
vůbec nestala.
Mám ráda férovou a přátelskou
atmosféru, která panuje i na turnajích nejvyšší úrovně. Skočíte-li
pěknou rybičku nebo hodíte-li
famózní hod, soupeř vám zatleská.
Neznáte-li dobře pravidla, trpělivě
vám je někdo vysvětlí. Po zápase
se oba týmy chytnou za ramena,
poděkují si za hru a dovyjasní
případné neshody. Všechny týmy se
také po zápasech obodují za férovost a slušnost a tým s nejvyšším
hodnocením získává cenu Spirit
of the Game ceněnou podobně
vysoko jako medaile.

TIPY
Začněte hrát
s novým
skautským
diskem s motivem diskopsobola. Můžete si jej koupit
na www.obchod.skaut.cz.

AKTIVITA
Létající talíř v oddíle/kmeni
Na trpaslíka
Prostoje typu čekání na vlak je vždy možné vyplnit házením v kolečku,
můžete hrát třeba „na trpaslíka“ – kdo disk nechytí nebo zahodí, je „T“,
při druhé chybě „TR“ atd.
Na cestě
Chcete-li si zpestřit dlouhý pochod, rozdělte se do cca šestičlenných skupin a vytyčte cíl, kam skupina musí dojít (chce to něco dost konkrétního
typu strom, ukazatel, značka) ve vzdálenosti tak 1–2 km (raději na lesní
cestě než silnici). Lidé ve skupince se pravidelně střídají v házení, kam
disk dopadne, odtamtud hází další. Počítá se počet hodů, za které trasu
zdoláte. Záleží na vás, jestli budete volit spíš krátké hody na jistotu,
nebo odvážnější, delší střely, které ale můžou skončit někde ve křoví.
Discgolf
S talířem se hraje také hra podobná golfu, jen místo do jamek se hází
na koše. Na www.discgolf.cz si můžete najít seznam českých discgolfových hřišť a jedno si vyzkoušet. U všech by mělo být možné si zdarma
(jen proti vratné záloze) půjčit discgolfové disky.
Ultimate frisbee
Na ultimate frisbee potřebujete rovnější louku a několik bot/batohů/
lahví na vytyčení koncových zón. Hru si užijete tím víc, čím lépe budete
házet (backhandem a forehandem) a chytat. Házejte si ve dvojici s kamarádem, zkoušejte si co nejrovnější hody, delší hody, hody do běhu
atd. Základní taktika útoku je nebýt na hřišti všude, ale udělat formaci,
ze které bude jeden hráč vybíhat do volného prostoru. Další návody,
jak házet, hrát, bránit, najdete na www.frisbee.cz/zaciname.

PRAVIDLA ULTIMATE FRISBEE
Ultimate je kolektivní bezkontaktní sport, v němž vítězí tým, který má
na konci hrací doby vyšší počet bodů. Hrají proti sobě dvě sedmičlenná
družstva. Ultimate se hraje na hřišti o rozměrech cca 100x37 metrů (polovina fotbalového hřiště na délku). Na obou koncích hřiště jsou vyznačeny
koncové zóny o hloubce cca 18 metrů. Počet hráčů i velikost hřiště si
pro svou potřebu samozřejmě můžete upravit. Bod se získá, když hráč
chytí disk v koncové zóně, na kterou tým útočí. Disk se smí pohybovat
pouze nahráváním od hráče k hráči, nesmí se s ním běhat. Zatímco tým
s diskem se snaží postupovat ke koncové zóně, obránci chtějí tento postup zastavit a získat disk tak, že vynutí jeho ztrátu (dopad disku na zem
či do autu, zachycení protihráčem apod.). Poté útočí druhý tým.

www.frisbee.cz, www.cald.cz,
frisbee.animato.cz – Scout Frisbee Cup v Hradci Králové
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