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A könyv szerzői legjobb tudomásuk szerint jogszerűen jártak el minden, a könyvben szereplő jogfenntartott termék 
vagy kifejezés használatával, illetve a képeken szereplő személyek jogainak tiszteletben tartásával. Amennyiben ezzel 
kapcsolatban bármilyen hiba vagy hiányosság fedezhető fel, a kiadó elnézést kér érte, és a következő kiadások során 
ezeket mindenképpen helyesbíti. 

VÉDJEGYEK: a Hyperflite és a K-10 a Hyperflite Inc. által hivatalosan bejegyeztetett védjegyek. A Competition 
Standard, Disc Dogs Rock!, Disc Dogs! The Complete Guide, Disc Dog Training DVD, FrostBite disc, FrostBite Pup disc, 
Jawz disc, Jawz Pup disc, K-10 Pup disc, Midnight Sun disc, PAWS, SofFlite disc, SofFlite Pup disc, UV disc, és a PAWS 
Freestyle Scoring System szintén a Hyperflite, Inc. által bejegyeztetett terméknevek. A Skyhoundz a PRB & Associates, 
Inc. regisztrált védjegye. 

Copyright (c) 2009 by Peter Bloeme and Jeff Perry. Minden jog fenntartva, beleértve a mű teljes vagy részleges 
sokszorosításának jogát is. A Disc Dogs Rock! egyetlen részlete sem (kivételt képezhetnek a könyvről szóló, előzetesen 
egyeztetett tartalmú ismertetőben közzétett rövid idézetek) sokszorosítható, fénymásolható, hozható kereskedelmi 
forgalomba vagy közvetíthető bármilyen formában a Hyperflite, Inc. írásbeli hozzájárulása nélkül.. Bár a könyv írásánál 
a Hyperflite Inc. és az írók a legjobb tudomásuk szerint jártak el, a tartalom teljességéért illetve a könyvben leírtak 
bármilyen jellegű felhasználásáért nem vállalnak garanciát. Sem a kiadó, sem a szerző nem vonható felelősségre 
semmilyen személyi sérülésért, tárgyi, anyagi vagy egyéb jellegű káresetért, ideértve (de nem kizárólagosan ezeket 
értve alatta) a kivételes, eseti vagy rendszeres kárt.

A könyv csupán javaslatokat tartalmaz, nem célja állatorvosi tanácsokat adni, személyes edzéstervként 
működni, tenyésztői ajánlásokat tenni vagy az olvasót bírálni. A Disc Dogs Rock! csupán az egyik a számtalan 
elérhető lehetőség közül, hogy Ön és kutyája segítséget kapjon a kutyás dobókoronggal való megismerkedéshez 
vagy versenyzéshez. Mindig keressen fel állatorvost és/vagy hivatásos kiképzőt, amennyiben kutyáján bármilyen 
egészségügyi vagy viselkedésbeli rendellenességet tapasztal. 
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VÁGJUNK BELE!
Ahhoz, hogy elkezdhesd ezt a sportot, meg kell találnod hozzá a tökéletes kutyát. Ha van már 
kutyád, akkor gratulálunk, megtaláltad! Családi kedvenced tökéletes társ lesz ehhez a játékhoz is. 
Talán meglep ez a kijelentés, de ha olyan vagy, mint a legtöbb kutyatulajdonos, akkor valaki olyan 
ül a lábadnál, aki lelkes és szerető társad mindenben, ami számodra örömet okoz, és mindennél 
többre értékeli a társaságodat – kivéve persze az olyan fontos dolgokat, mint az étel, a víz vagy az 
alkalmankénti romantikus kapcsolatok az ellenkező nem képviselőivel. 

Ha még nincsen kutyád, fontold meg, hogy örökbe fogadj egyet valamelyik menhelyről vagy 
állatvédő szervezettől. A menhelyi keverékekből nagyszerű sportkutya válhat. A legtöbb menhely 
gyönyörű kutyákat kínál alig valamennyi pénzért, esetleg ingyen. Egy kifejlett keverék kutya 
jó választás lehet, amennnyiben fizikai és szellemi adottságai képessé teszik az erőteljes fizikai 
igénybevételre. A korongsportban legalább öt olyan világbajnok kutyáról tudunk, akiket a rácsok 
mögül mentettek ki. Olyan sok kutya van, akik senkinek sem kellenek: közülük egyet megmenteni 
valóban tiszteletet érdemlő cselekedet. 

Ha a szíved egy fajtatiszta kutya felé húz, először nézz körül a helyi fajtamentő szervezetek háza 
táján! Sok szervezet foglalkozik fajtatiszta kutyák mentésével az adott fajta szerelmeseinek irányítása 
mellett. Például sok border collie-tól válik meg a gazdája, mert beleszeret a fajtába, és csak utána ébred 
rá, hogy nem tud kézben tartani egy hiperaktív 
kutyát. Ezek a kutyák a menhelyen kötnek ki, hiába 
vannak birtokában minden olyan adottságnak, 
amit egy korongőrült kutyás nagyra értékel. 

Minden fajtatiszta és keverék kutyának 
különbözőek a fizikai és karakterbeli tulajdonságai, 
és megvannak a maga erősségei és gyenge 
pontjai olyan jellegzetességeket illetően, mint a 
méret, sebesség, állóképesség, ugráskészség és 
lendület. Azok a tulajdonságok, amik egy kutyát 
jó terelőkutyává, sportkutyává vagy vadásszá 
tesznek, jól jöhetnek a korongsporthoz is, de 
nem feltétlenül jók egy családi kutya esetében. 
Az ausztrál juhászkutyák például kifogyhatatlan 

Arról, hogy mi is ez az egész...
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energiájukkal tökéletes sportkutyák. Sajnos azonban nem minden esetben valók kisgyerekes 
családoknak, mivel erős terelőösztönük miatt terelhetik és csipkedhetik a gyerekeket, mintha azok 
birkák lennének. 

Gondosan mérlegelve egy adott fajta általános jellemzőit segíthet eldönteni, melyik kutyából válhat 
jó korongos. A hosszúkás pofájú, hosszú lábú kutyák nagyobb eséllyel kapnak el egy repülő korongot, mint 
a nyomott orrúak vagy a törpekutyák, akiknek a fizikai korlátaik miatt ez nehézségeket okozhat. 

Mivel a választás a tiéd, kutyatartóként és kiképzőként tied a felelősség is, hogy felismerd 
és kihasználd kutyád egyedi vonásait és különleges képességeit. Pédául egy vadászkutyának jó a 
zsákmányszerző ösztöne, egy munkakutya fáradhatatlan, egy pointer jól tud összpontosítani, 
stb. Simon és Schuster Guide to Dogs című könyve például jó alap lehet a különféle fajták 
jellegzetességeinek megismeréséhez. A fajtatiszta kutyákra jellemző karakterjegyek a menhelyi 
keverékekben is felfedezhetőek különböző mértékben. A menhely tapasztalt munkatársai általában 
meg tudják tippelni, milyen fajtáktól származhatnak az örökbefogadható kutyák. Ez az információ, 
valamint a saját tapasztalatod és megfigyeléseid segíthetnek hozzá, hogy olyan kutyát találj 
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Menhelyi kutyák — a menhelyi és mentett kutyák remek korongosokká válhatnak. Bár a 
legtöbb ember azt hiszi, hogy a border collie-k, ausztrál juhászok, labradorok és golden re-
trieverek a legjobbak ebben a sportban, semmi sem állhat távolabb az igazságtól. Az a kutya, 
amelyik szeretetben él, jó korongos lesz, és kevés kutyát szeretnek jobban, mint az örökbe-
fogadottakat és mentetteket. — Jeff Perry, 1989 World Champion

http://hyperflite.com/
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magadnak, amelyik jó sportkutya és egyben jó családi kutya is lesz. 
Van már egy lelkes kutyád, kezdődhetnek korongos kalandjaid. Mi mindensetre szólunk: a kutyás 

dobókorong függőséget okoz! Ha egy kutyával elkezdesz “korongosdit” játszani, azonnal ráérez az 
ízére, és minden más, amit addig szívesen csinált, kevésbé fogja érdekelni. Kutyád műanyagéhsége 
odáig fajulhat, hogy képes leszel miatta több száz vagy akár több ezer kilométert utazni, hogy részt 
vehess különféle korongos őrületeken és hozzád hasonló korongmániásokkal haverkodj össze. Az 
életed olyan irányt vehet, amit el sem tudtál képzelni eddig. Csak kérdezz meg néhányat azok közül 
az eredetileg teljesen normális emberek – orvosok, ügyvédek, szoftverfejlesztők, tanárok, titkárok, 
üzletemberek, és az élet egyéb más területein dolgozók – közül, akiket elkapott a korongláz! 
Néhányan közülük feladták addigi kényelmes életformájukat, és elsodorta őket az ár, állatmentőkké 
vagy állatorvosokká váltak. Lehetetlen előre megjósolni, milyen irányban fog megváltozni az életed, 
de az biztos, hogy meg fog változni.

One of many reasons the “Jawz disc” was created.
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MIÉRT JÁTSSZUNK?
A legtöbb kutya, különösen az olyan sportos fajták, mint az ausztrál juhászkutya, a border collie, a 
cattle dog vagy a labrador, sok foglalkozást igényel. Ha nem adsz elég elfoglaltságot egy energikus 
kutyának, könnyedén búcsút inthetsz a lambériától a kanapéig sok mindennek a lakásodban. Mivel 
különösen intelligens állatok, a kutyák hamar megtalálják a módját, hogyan “kommunikáljanak” 
veled a számodra legértékesebb és legkedvesebb dolgokon keresztül. Egy pár megrágott cipő azt 
jelenti: “Hé, már két napja nem sétáltattál”. A nagyobb bútordarabokat és a családi ereklyéket is 
érintő pusztítás a kétségbeesett kommunikációs kísérlet még határozottabb jele. Vigyázz, mert a 
kutyád azt mondja ezzel: még a szidás is jobb számára, mint ha egyáltalán nem figyelsz rá. Nem 
lehet eléggé kihangsúlyozni: a romboló kutya – unatkozó kutya!

Lehet, hogy éppen sok a dolgod, vagy az időjárás fordult kedvezőtlenre. Lehet, hogy nincs időd minden 
nap kilométereket sétálni Buksival. A trutymós teniszlabda dobálásáért sem vagy oda különösebben. Van 
egy kézenfekvő megoldás a problémádra… és a jó hír az, hogy mindössze pár percet kell rászánnod a 
drága idődből. Talán hihetetlennek tűnik, de mindössze 10 percnyi korongdobálással ugyanannyi kihívást 
és szellemi elfoglaltságot nyújthatsz a kutyádnak, mintha sok kilométeren át sétáltattad volna pórázon. 

A kutyás dobókorong sport népszerűsége töretlen, és hála a modern technológiának és az 
űrkorszak újításainak, maga a sport olcsóbb, mint valaha. A hajdani sötét időkben a keményen 
fogó kutyákkal versenyzők egyetlen gyakorlás alatt akár fél tucat korongot is kivégeztek. Sok lelkes 
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Disc Dogs Rock! by Peter bloeme & Jeff Perry

www.hyperflite.com7

Bár a jutalomfalat gyakori kiképzési eszköz, nem a legalapvetőbb. Egy kis játék, a kedvenc 
tárgy eldobása kitörően lelkes dicsérettel párosítva sokkal hatásosabb, mint jutalomfalattal 
rögzíteni egy kívánt viselkedést.

— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz World Champion

www.hyperflite.com

érdeklődő azért nem tudott bekapcsolódni a sportba, mert minden edzés öt-tíz dollárba került 
volna korongonként. A dolgok kilenc évvel ezelőtt változtak meg gyökeresen, mikor egy új cég, a 
Hyperflite elhatározta, hogy szembefordul az elmúlt harmincvalahány év bevett gyakorlatával.

Mielőtt a Hyperflite megjelent volna a színen, a kutyás versenyeken és szabadidős programokon 
használt korongok 35 éven át szinte semmit nem változtak. Mivel eredetileg emberi használatra 
tervezték őket, nem bírták az erősebben harapó kutyák okozta igénybevételt. 

A legkifinomultabb aerodinamikai- és anyagtechnológia alkalmazásával a Hyperflite 
megalkotta a K-10 korongot. A K-10-ben számos újítás öltött testet a már létező kutyás korongokon 
túlmutatva. Ilyen a nagy igénybevételnek kitett területek megerősítése, aerodinamikai fejlesztések 
a hosszabb repülésért, és a különlegesen kialakított harapófelület, amin nem marad meg a kutya 
fogát károsító homok és por. A kutyás koronggyártási technológiában elért kimagasló eredményérért 
a Hyperflite megkapta az U.S. Patent No. 6,887,119 jelzésű szabadalmat, amely az első kutyás 
versenykorong-szabadalom, amit valaha is kiadtak. 

http://hyperflite.com/
http://hyperflite.com/
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Jawz discs are the world’s toughest competition-approved 
canine flying discs. In normal play or practice, Jawz discs 

stand up to gnashing canine teeth better than any 
other competition disc. As tough as Jawz discs are, 

they should never be used as canine chew toys. 
Jawz discs do not float in water.

How good is the Hyperflite Jawz disc? It’s like a tire 
company inventing a 200,000 mile tire

— Jeff Stanaway, World Champion

Jawz Disc (8 ¾” diameter | 145 
grams) Colors — Black | Blueberry | 
Lemon-Lime | Pink Guava | Tangerine | 
Glow-in-the-Dark

Jawz Pup Disc (7” diameter | 90 
grams) Colors — Lemon-Lime | Pink 
Guava | Tangerine | Glow-in-the-Dark

Jawz Discs — The World’s Toughest

www.hyperflite.com
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Megszerezve a szabadalmat, a Hyperflite nekilátott egy olyan probléma megoldásának, ami több 
mint 30 éve megoldatlan volt a kutyatulajdonosok számára – ez a korongok élettartama. A bulldogfélék 
és egyéb, kemény harapású fajták gazdái nem ritkán korongok százait használták el minden évben 
pusztán azzal, hogy részt vettek néhány sportrendezvényen. Átfogó kutatásokra alapozva a Hyperflite 
megállapította, hogy kifejleszthető olyan összetételű műanyag, ami ellenáll az erős harapásnak, 
ugyanakkor nem annyira kemény, hogy kárt tegyen a kutya fogazatában. A megvalósítás több mint 
egy éves kemény munkát vett igénybe. Számtalan különféle összetételű anyag bukott el azokon a 
magas követelményeken, amelyeket a tervezés során felállítottak, míg végül az egyik fajta műanyag 
ígéretesnek nem tűnt. Az anyag kiállta a Hyperflite által kifejlesztett, és szeretetteljesen csak Hal 
K-9000-nek becézett tesztelőgép próbáját. A gép a 2001 Űrodüsszeia utánérzéseként kapta a nevét, 
és azzal érdemelte ki, hogy könyörtelenül elpusztított minden korongot. Az első kísérletek sikerességén 
felbuzdulva a Hyperflite szembesítette a prototípust a való világ kihívásaival, és bolygónk legpusztítóbb 
kutyái elé vetette. A kutyákkal végzett kísérletek igazolták, hogy az új anyag valóban 
harapásálló. Így született meg a Jawz korong. És bár úgy vált közismertté, mint a 
világ legerősebb kutyás versenykorongja, a Hyperflite nem érte be ennyivel. 

http://hyperflite.com/
http://hyperflite.com/
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Veseelégtelenségem volt, öt évig jártam dialízisre. A betegség mentálisan és fizikailag is 
elhatalmasodott rajtam. Depressziós lettem és rettegtem a haláltól. Sok cikket olvastam 
arról, hogy az állatok képesek megnyugtatni, ha beteg vagy depressziós vagy. Azelőtt sosem 
volt háziállatom, de azt gondoltam, miért ne lehetne egy kutyám?! Lett is! Hazavittem egy kis 
kétkilós tacskót, és Sammy Davisnek neveztem el. Négy hónaposan és alig háromkilósan Sammy 
Davis elkapta a parvót, ami akár az életébe is kerülhetett. Addigra már nagyon megszerettem 
a kis fickót. Ott kellett hagynom kezelésre az állatorvosomnál egy egész hétre. Mire a hosszúra 
nyúló hét letelt, teljesen felépült, és hazahozhattam. 
 Mivel magam is orvosi kezelés alatt álltam, hazaérve szerettem volna lepihenni. De 
Sammy Davisnek szemmel láthatólag egyáltalán nem tetszett, hogy én egész nap ágyban 
fekszem. A Sammy Davis-féle gyógykezelés nagyon egyszerű volt, és mindkettőnk számára 
hatásos. Játékokat, papírfecniket és mindenféle olyan dolgokat hozott oda és adott a kezembe, 
amikről azt gondolta, hogy eldobhatom és ő visszahozhatja. Kezdtem azt gondolni, hogy ez a 
kutya mondani akar nekem valamit. “Kelj fel és folytasd az életet, még nincs vége” - közölte 
Sammy Davis. “Megmentettél, most viszonzom a szívességet”.
 A játék Sammy Davissel figyelemelterelő eszközzé vált számomra, megóvott attól, 
hogy a nehézségekre koncentráljak, ahogy azt korábban tettem. Kezdtem talpraállni a kezelés 
után, és úgy érezni, hogy az életem nem is annyira kétségbeejtő. Néhány hónappal később 
elhatároztam, hogy megismertetem Sammy Davist a koronggal. És imádta! Az emberek csak 
csodálták, hogy egy tacskó is tud futni, ugrani, és koronggal játszani. Sammy Davis reményt 
adott nekem, előcsalta a lelkem egy olyan részét, amit addig magam sem ismertem, és 
megmutatott egy sportot, amiről addig semmit nem tudtam. És ez nem mese. Ez maga a csoda.

— Patrick Major, Disc Doggs of the Golden Gate

A Hyperflite újító lendülete sok nevezetes első termék létrehozását eredményezte. Többek 
közt az első fagyálló versenykorongot (FrostBite), az első versenykorongot kistestű kutyák számára 
(K-10 Pup), az első puha és rugalmas versenykorongot (SofFlite), az első sötétben világító, színváltós 
harapásálló korongot (Jawz Fuzzion), és még folytathatnánk.

http://hyperflite.com/
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kezdetek

Tegyük fel, hogy megtaláltad a neked és Buksinak legmegfelelőbb korongot. Mi jön ezután? Azt mondják, 
minden kezdet nehéz. Látogass el a www.hyperflite.com oldalra útmutatásért! Ha készen állsz arra, 
hogy a következő szintre lépj, a Hyperflite olyan átfogó kiképzési segédanyagokkal áll rendelkezésedre, 
mint a “Disc Dogs! The compete Guide” című, 358 oldalas könyv több mint 500 színes fotóval, vagy a 
“Disc Dog Training DVD” című, a létező legközérthetőbb és gyakorlatközpontúbb oktatófilm. 
  A “Disc Dogs! The Complete Guide” és a “Disc Dog Training DVD” ugyanúgy hasznos a 
kezdőknek, mint azok számára, akik már gyakorlottabbak, de szeretnék tovább fejleszteni tudásukat. 
És ha már a készségfejlesztésnél tartunk: eljöhet az idő, mikor te és Buksi annyi örömet leltek az új 
hobbitokban a parkban dobálva, hogy felébred bennetek a versenyzés iránti vágy. Ne aggódj, a 
Hyperflite ebben is melletted áll. Csak látogass el a www.skyhoundz.com oldalra, és ismerkedj meg 
a Skyhoundz Világbajnoki Versenysorozatával! A legtöbb Skyhoundz verseny ingyenes, és nagyszerű 
lehetőséget biztosít, hogy bevezesd kutyádat a legpörgősebb négymancsos sportágba.

Az érdeklődés kialakítása
Lehet, hogy eleinte a kutyád semmi érdeklődést nem mutat a korong iránt. Ez ne vegye el a kedved! 
Bár vannak kutyák, amiket azonnal érdekelni kezd a repülő korong, egyáltalán nem szokatlan, hogy 
sokuk épp az ellenkező végletet mutatja. Fontos, hogy a kutya első találkozása a koronggal kellemes 
élmény legyen számára. Például próbáld abból etetni vagy itatni a tálja helyett! Ezzel biztosíthatod, 
hogy mire elkezdtek edzeni, kutyád számára ismerős lesz a korong, nem ijesztő. Miután néhány napig 
abból kapott enni és inni, fogd a korongot és gyors mozdulatokkal mozgasd a kutya mellett. Csúsztasd 
a padlón, vagy gurítsd el, és figyeld, a kutya érdeklődik-e! Ha hegyezi a fülét, mintha azt mondaná: “ 
Hé, mit csinálsz a tányérommal?”, eljött az ideje, hogy elkezdj dolgozni a zsákmányszerző készségén.

http://hyperflite.com
http://skyhoundz.com
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A zsákmány követése
A zsákmányszerző hajlam a kutyának az a készsége, hogy kövesse a mozgó tárgyakat. A kutyáknál 
ez ösztönös és temészetes adottság, de az ösztönös viselkedés tudatossá tétele időt vesz igénybe, 
és nem minden kutya sajátítja el egyforma gyorsan. 

Jó példa az emberi zsákmányszerző hajlamra a gyerekek fogóreflexe. Eleinte olyan, mintha a 
gyerek találomra markolászna, és nem tudna megfogni semmit tudatosan. De a gyakorlattal ez 
sokat fejlődik, a gyerek képessé válik bejósolni a mozgó tárgy útvonalát, és el is tudja kapni. 

Egy kiskutya nagyon hasonlít egy kisgyerekre abból a szempontból, hogy képtelen lekövetni egy 
mozgó tárgy útját. Ha valamit eldobsz a kölyök feje fölött, ahogy eltéveszti szem elől, már nem is 
létezik számára. Mintha valami varázslat folytán eltűnt volna. Végső soron minden kölyök és felnőtt 
kutyában fejleszthető a zsákmányszerző hajlam. A kiskutyánál ez labda, korong vagy egyéb kedvenc 
játék elgurításával vagy az orra előtt ide-oda mozgatásával érhető el. Alacsonyan szálló, szelíd, 
rövid dobásokal is próbálkozhatsz, így a kölyök könnyedén tudja követni a mozgó játékot. Dicsérd 
és jutalmazd meg a kiskutyát minden alkalommal, ahogy zsákmánykövető viselkedést mutat, és 
hamarosan úgy fog lecsapni a célpontra, mint egy hőérzékelő rakéta.

 Elkapás
A tanítás folyamatának legfontosabb fázisa, az elkapás rögzítése adja gyakran a legnagyobb sikerélményt. 
Olyasmi ez, mint egy gyerek első lépései. Az események hihetetlenül felgyorsulnak az első elkapás után. 
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Ha a kutyádnak már megtanítottad, hogy kövesse és megfogja a gurított vagy csúsztatott 
korongot, itt az ideje, hogy tökéletesítsd az elkapást. Amikor ezt a mindent meghatározóan 
fontos dolgot tanítod a kutyának, közelíts hozzá túláradó lelkesedéssel. Hogy növeld az esélyeidet, 
először is fontos, hogy a kutyád izgatott legyen. Használd ugyanazt a korongot, amit a gurításhoz 
és csúsztatáshoz szoktál, és először pörgesd fel a kutyát gyengéd huzakodással, ellökdöséssel, 
gurításokkal és a felfordított korong csúsztatásával a földön. Ezzel feltüzeled, és mindennél jobban 
akarja majd a korongot. Amikor magadra irányítottad a figyelmét, és már nagyon izgatott, térdelj 
le a kutya elé, és folyamatosan, gyorsan mozgasd a korongot az orra előtt, hogy a megszerezhető 
jutalomra összpontosítson. Vigyázz, izgatottságodban nehogy megüsd véletlenül a kutyát! Ezután 
hagyd, hogy a kutya kivegye a korongot a kezedből. Az utolsó pillanatban engedd el, amikor ő már 
fogja. Hagyd, hogy néhány másodpercig a szájában tarthassa a korongot, ezzel jutalmazod a sikeres 
fogásért. Ha nem fogta meg, és a korong a földre esik, dicsérd meg a próbálkozásért, de ne engedd, 
hogy az övé legyen a zsákmány! Csak akkor tarthatja meg, ha elkapja. Ha már biztosan kiveszi a 
kezedből, kezdd el óvatosan dobálni a korongot a kutya közelében. Sose dobd közvetlenül a kutyának! 
Ehelyett inkább dobd úgy, mint ahogy egy szakács dobálna egy pizzát – laposan és egyenesen fölfelé. 
Pörgesd meg jól a korongot, és úgy irányítsd, hogy a kutyához ingerlően közel lebegjen. A “pizza 
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dobásokat” indítsd talajszintről, és ne dobj magasabbra, mint a kutya szemmagassága. Amikor Buksi 
végre elkap egy dobást, kapjon óriási jutalmat, hagyd, hogy magánál tartsa egy darabig a korongot, 
aztán gyengéden vedd el tőle és dobd el újra. 

Lehet, hogy nem lesz könnyű elvenni a korongot a kutyától, amikor végre megszerezte. Ez tökéletes 
alkalom arra, hogy elkezdj dolgozni az eresztésen. A legtöbb korongos erre a célra az általánosan 
elterjedt “ereszd” vezényszót használja. Ismételd többször az “ereszd” parancsot, amíg a kutya 
magától el nem engedi a korongot. Amikor megtette, dicsérd meg és rögtön dobj neki még egyet. 
Hamar meg fogja tanulni, hogy ha szeretne rávenni egy újabb dobásra, el kell engednie a szájában 
lévő korongot. Meggyorsíthatod a tanulási folyamatot, ha sok (legfeljebb öt) korongot használsz. 
Gyakran ha a kutya meglátja, hogy van egy másik korong a kezedben, elejti azt, ami a szájában van, 
és már dobhatod is neki a következőt. A dobások között használd az “ereszd” parancsot, amíg a kutya 
el nem ejti a korongot. Ha vezényszóra elengedi, ami nála van, jutalmazd egy újabb dobással. Ha 
több korongot használsz, a kutya megszokja a “sorozatdobást”, ami később, ha versenyezni fogtok, 
még hasznos lesz. A Skyhoundz freestyle versenyein legfeljebb öt korongot lehet egyszerre használni. 

A “pizza dobásoktól” haladhatsz az egyre hosszabb dobások felé. Kezdetben próbálj mindig 
széllel szemben dobni, így a kutyádnak lesz ideje észlelni a korongot, lelassítani és szépen felugorva 
elkapni. Ne kísérletezz hosszú dobásokkal, amíg nem fejlesztettétek mesterfokra a rövid- és 
középtávú dobásokat.

Mondj nemet a stresszre — hiszen ez az egyik legnagyobb akadály, ami a sikerhez vezető 
úton leselkedik ránk. A túlzott aggodalom, túlbonyolított gondolkodás és a kutya túledzése 
a gyakorlópályán elvehetik egy egyébként örömteli elfoglaltság minden örömét. A legjobb 
tanács, amit a korongosoknak adhatok: nyugi, és ne erőltesd! Sosem fogsz jobban teljesíteni, 
mint a legjobban sikerült gyakorlásod során és sosem fog jól sikerülni a gyakorlás, ha túledzed 
a kutyát. Tudom, hogy sokak számára ezt könnyebb mondani, mint megtenni és ringathatod 
magad abba a hitbe, hogy a túl kemény edzés vagy az aggódás semmi gondot nem okoz, de 
ezek a dolgok egész biztosan ártanak a kutyával való kapcsolatodnak. 
 A kutyás korong, akár saját örömödre játszol, akár versenyzel, egy csodálatos kaland. 
Közelebb kerülsz kedvencedhez, mint azt valaha is álmodtad, feltéve, ha lassítasz, kiélvezed a 
pillanatok varázsát, és észben tartod, hogy a legfontosabb az öröm, függetlenül attól, milyen 
személyes céljaid vannak.

— Frank Buckland, ‘05-’08 Pairs Freestyle World Champion

http://hyperflite.com/


14 www.hyperflite.com

Így dobjunk

Sokak számára a korong eldobása a kutyás dobókorong edzés legnehezebb része. Leginkább a technika, 
és nem az erő az, ami a legjobb dobókat jellemzi. Néhány ember dobástechnikája szinte magától 
fejlődik, míg másoknak szorgalmasan gyakorolniuk kell, hogy ráérezzenek. Mint oly sok dologra az 
életben, erre is érvényes a szabály: annyit tudsz kivenni belőle, amennyit beleteszel. Ha nem gyakorolsz 
rendszeresen különböző körülmények között, te és a kutyád is a szél kegyeire lesztek bízva. 

A korong helyes eldobásához az alábbiakat kell tenned:
 Az adott dobásnak megfelelő fogással vedd kézbe a korongot

 Vedd fel a helyes alapállást 

 Használd az egész tested a dobáshoz, ne csak a karod és a csuklód

 Dobás közben ügyelj rá, hogy pörgesd meg jól a korongot, ez biztosítja, hogy stabilan szálljon

 Az adott környezeti feltételeknek leginkább megfelelő szögben engedd el a korongot

Fonákdobás
A fonákdobás egy sokoldalúan alkalmazható és könnyen megtanulható dobásforma. Ha egyszer 
elsajátítottad, használhatod pontosságot igénylő vagy távolsági dobásokhoz és trükkökhöz is. 

A korong helyes megfogásához a “módosított Berkeley-fogás” nevű módszert ajánljuk, ami a 
legnépszerűbb fogások egy kombinációja. Szorítsd ökölbe a kezed tenyérrel fölfelé, és nyújtsd ki 
a hüvelykujjad, mintha stoppolnál. Lazítsd el az ujjaidat annyira, hogy éppen be tudd csúsztatni a 
korongot a tenyered és az ujjhegyeid közé, és helyezd a hüvelykujjad a korong felszínén kialakított 
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harapófelületre. Ezután a másik kezeddel támaszd meg ideiglenesen a korong másik oldalát. A 
korongot tartó kezed ujjait csúsztasd kicsit a hüvelykujjad irányába (közben tartsd őket a belső 
peremhez szorítva), amíg kényelmesnek nem érzed az elhelyezkedésüket. A rövidebb dobásokhoz a 
két középen levő ujjad hegyét a harapófelület alsó feléhez is illesztheted. 

Ne szorítsd a mutatóujjad a korong külső pereméhez, mivel így a dobásod veszít pontosságából, 
erejéből és irányíthatóságából. A korongot a tenyered és a két utolsó ujjad (a gyűrűsujj és a kisujj) 
közé szorítva tartod meg. Így fogod tudni megsuhintani a dobás utolsó mozzanataként. Apróságnak 
tűnik, de nagyban befolyásolja a dobást. 

Ha jobbkezes vagy, állj a kiszemelt célponthoz képest oldalt, a jobb lábad legyen elöl. A korongot 
a tested előtt keresztben emeld a bal oldalad felé, egészen addig, amíg a karod el nem éri a bal vállad 
magasságát. A karod legyen enyhén behajlítva, a csuklód is befelé hajoljon, és a korongot tartsd laposan.

A dobómozdulat balról jobbra tart, egyenletes és sima, és egy határozott suhintó mozdulattal 
végződik a korong elengedésekor. Ne forgasd a csuklódat ide-oda, csak előre-hátra, mintha egy 
súlyzóval csuklóznál. Ahogy dobsz, jobb karod kövesse végig a mozdulatot a célpont felé kinyújtva, 
mintha egy kézfogásra kínált kéz után nyúlna. A dobások alatt mindvégig tartsd a tekinteted a 
kiszemelt célponton. Ha a dobásaid balra tartanak a célponthoz képest, az azt jelenti, hogy túl hamar 
engeded el a korongot. Ha jobbra, akkor túl későn. A legtöbb jobbkezes dobó a “túl késő” kategóriába 
esik, és a dobásaik jobbra húznak. Ha a dobásaid billegnek a levegőben, próbálj arra koncentrálni, 
hogy egy szép határozott csuklósuhintással engedd el a korongot a dobómozdulat végén.

http://hyperflite.com/
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Gurítás
A gurítást leggyakrabban a kölyök vagy 
kezdő kutya tanításánál használják. A 
gurított korongot könnyen és szívesen 
veszik űzőbe a kutyák. A gurításhoz 
alkalmazd a fonákdobásnál használatos 
korongfogást. Mikor elengeded a 
korongot, tartsd meredeken, szinte 
függőlegesen. Térdelj vagy guggolj le, és 
emeld a dobó kezed a mellkasodhoz. A 
korongot fektesd lapjával a mellkasodra, 
majd a csuklóddal suhints előre és lefelé. 
Ha a talajra merőlegesen engedted el a 
korongot, akkor addig fog az élén gurulni, 
míg a kutyád lelkesen el nem kapja. 

Bár a gurítás egyszerű dolognak tűnik, 
egy haladó szintű kűrt is fel lehet dobni a 
beépítésével. Próbálkozz érdekes gurítási 
módok kidolgozásával! Guríthatsz 
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például lábbal is. Vagy próbáld meg visszafelé megpörgetni a korongot, hogy a lábad között guruljon 
át, miközben a kutyád fut utána. Végigguríthatod a korongot a hátadon úgy, hogy mielőtt leesne, 
a kutya elkapja. A gurítás a régi szép időkre emlékeztet, amikor még a fejlődés nem küldte ezt a 
trükköt a versenyzői feledés homályába. Mindig jó érzés olyan régi trükköket, mint a gurítás, érdekes 
és forradalmian új módon kivitelezve újra látni.

http://hyperflite.com/
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VeRseny...
KUTYÁS DOBÓKORONG VERSENYEK: 
ITT MINDEN A KUTYÁRÓL SZÓL!
Mint kiderült, az elsődleges oka, hogy az emberek versenyeken indulnak az, hogy a kutyájuk imád 
játszani. A kutyád kétségtelenül rajongva fog rád tekinteni, ha időt szánsz arra, hogy játssz vele és 
jól érezzétek magatokat együtt. A győzelem, vagy vereség számára egyáltalán nem fontos dolgok. 

A versenyek szervezői és hivatalos közreműködői igyekeznek a kutyás dobókorong versenyeket 
vidám és kihívásokkal teli eseményekké tenni mind az emberek, mind a kutyák számára. A verseny arra 
is jó alkalom, hogy más kutyaszerető emberekkel találkozz. Ellentétben a legtöbb kutyás sportággal, 
a korongosok között mindenki - kutyák és emberek egyaránt - egyenlőnek számít, tudásszintjétől és 
nézeteitől függetlenül. Nem számít, mennyire vagy versenyközpontú, fontos, hogy tartsd észben: a 
kutyád ugyanúgy fog szeretni akkor is, ha minden egyes dobást elrontasz, és ha a nagy serleg végül nem 
a te markodat üti. 

Napjaink korongos versenykínálata valóságos tárháza a világ minden 
táján szervezett rendezvényeknek. A Hyperflite Skyhoundz 
világbajnoki versenysorozata – amely pillanatnyilag a 
legnagyobb – több mint 150 eseményt fog össze világszerte. 

A SKYHOUNDZ KUTYÁS 
DOBÓKORONG VERSENYEK ÁTTEKINTÉSE
A Hyperflite Skyhoundz Világbajnoki Versenysorozatát 
helyi versenyek, Egyesült Államok-beli regionális 
és nyílt kvalifikációs versenyek, egyre nagyobb 
számban nemzetközi kvalifikációs versenyek, illetve a 
Világbajnokság alkotja. 

A Hyperflite a Skyhoundz versenyek támogatásával 
biztosítja, hogy a korongosok bárhol a világon találhassanak 
maguknak olyan helyet, ahol jó versenyezni.
Helyi versenyek A Hyperflite Skyhoundz helyi versenyei ingyenes rendezvények, nyitottak minden 
versenyző számára felkészültségi szinttől függetlenül. Nevezz annyi Hyperflite Skyhoundz helyi 
versenyre, amennyire csak kedved tartja!
Egyesült Államok-beli regionális kvalifikációs versenyek A Hyperflite Skyhoundz regionális 
kvalifikációs versenyek mindenki számára nyitottak, és az élmezőnyben végző versenyzők meghívást 
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kapnak a Világbajnokságra. A versenyeken nevezési díj ellenében lehet indulni.
Nyílt kvalifikációs versenyek A Hyperflite Skyhoundz regionális kvalifikációs versenyek mindenki 
számára nyitottak, és az élmezőnyben végző versenyzők meghívást kapnak a Világbajnokságra. A 
versenyeken nevezési díj ellenében lehet indulni.
Nemzetközi kvalifikációs versenyek A Hyperflite Skyhoundz nemzetközi kvalifikációs versenyek a 
világ számos országában kerülnek megrendezésre. A versenyeken nevezési díj ellenében lehet indulni.
Világbajnokság A Hyperflite Skyhoundz Kutyás Dobókorong Világbajnokság a legfontosabb kutyás 
sportesemény. Az itt versenyzők regionális, 
nyílt vagy nemzetközi kvalifikációs versenyeken 
nyerték el a jogot az indulásra. A Világbajnokságot 
minden évben az Egyesült Államok valamely 
városában rendezik. A részvétel azok számára, 
akik kvalifikáltak, ingyenes.

SKYHOUNDZ VERSENYEKEN ELÉRHETő 
cíMEK
A Skyhoundz versenyeken szokásos díjazáson felül 
a versenyzők számos egyéb címhez is juthatnak. 
A Hyperflite Skyhoundz Kutyás Dobókorong 
Versenysorozat keretein belül különféle bajnoki 
címeket nyerhetnek a helyi versenyeken, állami 
bajnokságokon, DiscDogathlon kvalifikációs 
versenyeken és Világbajnokságon, az Xtreme 
Distance (extrém távolsági) kvalifikációs 
verenyeken és Világbajnokságon, a regionális, 
nyílt és nemzetközi kvalifikációs versenyeken, 
valamint a Európa- és a Világbajnokságon. 

Ha több információt szeretnél a Skyhoun-
dz által nyújtott bajnoki címekről, kattints ide 
(http://skyhoundz.com/titling.html).

SKYHOUNDZ VERSENYSZABÁLYZAT
Távolsági verseny (Distance/
Accuracy) A távolsági verseny egy 
gyorsaságon alapuló versenyszám, 
ahol a résztvevőknek a lehető 

legtöbb sikeresen elkapott dobást kell 
végrehajtaniuk egy különféle pontértékű mezőkre 
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bontott pályán. A gyémánt alakú távolsági pálya pontozási zónákra van osztva, melyek 10, 20, 30, 
illetve 40 yard távolságra találhatóak a dobóvonaltól.

A versenyzőknek egy korong áll rendelkezésükre, ezzel kell 60 másodperc alatt minél több 
pontot gyűjteniük.Ha a futam alatt a versenyző úgy találja, hogy az eszköz veszélyessé vált a kutya 
számára (pl törött a széle, vagy repedés van rajta), átadhatja cserére a vonalbírónak (amennyiben előre 
gondoskodott cserekorongról). Az időmérés nem áll meg a korongcsere alatt. A futamból hátralevő 
idő jelzése minden versenyzőnél ugyanúgy történik: 30 másodpercnél, 10 másodpercnél és az idő 
lejárta előtti utolsó öt másodperctől folyamatos a visszaszámlálás.

A pálya adottságai lehetővé teszik, hogy a versenyző megválaszthassa, melyik végéről kívánja 
a dobásokat elvégezni, az időmérő indítása után azonban a dobások irányán változtatni nincs 
lehetősége. Amennyiben a pálya adottságai miatt vagy biztonsági okokból indokoltnak tekintik, a 
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bírók elrendelhetik a pálya fekvésének vagy a dobások irányának megváltoztatását. 
Az időmérő indítása előtt a versenyző kutyájával a dobóvonal mögött helyezkedik el. Ha 

felkészültek, a vonalbíró kézfelemeléssel jelez a bemondónak. A bemondó ezután megadja a 
startjelet, és ezzel egyben jelzi, hogy az idő mérése megkezdődött. A versenyző elkezdhet dobni, 
illetve elindíthatja a kutyát. Amennyiben a vonalbíró úgy ítéli meg, hogy a kutya a startjel elhangzása 
előtt indult el, az idő leáll és a futamot újraindítják. A startjel elhangzása után a felvezető bármikor 
elindíthatja a kutyát vagy dobhat. 

A versenyzőnek a korong eldobásakor a dobóvonal mögött kell tartózkodnia, egyébként 
szabadon mozoghat a pálya teljes területén. A dobás érvénytelen, ha a versenyző a korong eldobása 
közben vagy előtt lábával érinti vagy átlépi a dobóvonalat (lépéshiba). Ha a korong már elhagyta a 
versenyző kezét, mikor az idő lejártát jelzik, az adott dobás érvényesnek számít, ha a kutya pontot 
érő zónában kapja el.

Ahhoz, hogy egy dobás pontot érjen, a kutyának úgy kell elkapnia, hogy mind a négy mancsa 
a hivatalosan kijelölt pontozási zónák valamelyikében érjen földet. Ha a kutya elkapja a korongot, 
és földetéréskor több zónát is érint, akkor az alacsonyabb pontszámot érő zóna értéke szerint 
pontozandó. Ha a kutya előbb megpöcköli a korongot, és csak a következő mozdulattal kapja el, azt 
a pontot kell, hogy kapja, amelyik zónában az elkapás ténylegesen teljesül. 

A pontozás az alábbi rendszeren alapul. A 10 yardnál rövidebb dobásokért nem jár pont.
1 . zóna (10-20 yard)  1 pont
2 . zóna (20-30 yard)  2 pont
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3. zóna  (30-40 yard)  3 pont
 Végzóna (40-50 yard)  5 pont

Plusz fél pontot ér, ha a kutya a korongot mind a négy lábával a levegőben kapja el, és mind a 
négy mancsa a hivatalosan kijelölt pontozási zónák valamelyikében ér földet.

Freestyle A freestyle egy kötetlen formájú, koreografált produkció, ahol a bírók külön 
figyelmet fordítanak az újszerű trükkök és dobások sikeres kivitelezésére, amelyek előtérbe 
helyezik a kutya atletikusságát valamint a versenyző és a kutyája közti összhangot. 

A párosok maximum 90 másodpercet tölthetnek a pályán (a Világbajnokságon 
120 másodpercet). A gyakorlatnak legalább 60 másodperc hosszúnak kell lennie (a Világbajnokságon 
legalább 90 másodpercnek). A versenyzők legfeljebb öt korongot használhatnak. Az időmérő abban 
a pillanatban indul, mikor a korong először a levegőbe repül, vagy a kutya először kap el vagy emel 
fel a földről, illetve a felvezető bármely testrészéről (vagy akár sajátjáról) egy korongot. A futamból 
hátralevő idő jelzése minden versenyzőnél ugyanúgy történik: 60 másodpercnél, 30 másodpercnél, 
10 másodpercnél és az idő lejártakor.

Ha a résztvevő saját zenét hoz, köteles azt átadni a rendezőségnek, amikor bejelentkezésre 
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szólítják. A zenét CD-n, a versenyző nevével és a megfelelő szám megjelölésével kell leadni. Ezeket 
az információkat CD tokján is fel kell tüntetni. A legjobb, ha a CD csak az egyetlen szükséges 
zeneszámot tartalmazza, így elkerülhetőek a verseny alatt esetleg fennakadást okozó hibák. A 
versenyzőknek olyan zenét kell választaniuk, ami megfelel egy családi hallgatóság igényeinek. 

A bírók az értékelés során figyelmen kívül hagyják azokat a trükköket, amelyek nem a korong 
eldobásával kezdődnek vagy végződnek, ez alól kivételt csak a gurítás képez. Az elvétel – olyan 
mozdulat, mikor a kutya csak megfogja a neki nyújtott korongot – nem ér pontot.

A PAWS FREESTYLE PONTOZÁSI RENDSZER

A versenyzők 1-10 közötti pontszámot kaphatnak, fél pontonként számolva, az alábbi 
négy kategóriában:
Presentation (Összbenyomás) Egy közönséget szórakoztató 
kűr előadása töretlen folyamatossággal, érdekes koreográfiával, jó 
eszközkezeléssel és szép sima átmenetekkel.
Athleticism (Atletikusság) A kutya rugalmassága és aktivitása 
az elkapások, trükkök és manőverek végrehajtása közben, tekintetbe 
véve sebességét, ugrásainak könnyedségét és testméretéhez 
viszonyított magasságát, valamint saját teste feletti uralmát a 
verseny közben.
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(Not Puncture-Resistant — For Dogs With “Softer Bites”)

The competition Standard™ is the official competition flying disc for the largest canine disc 
competition series in the world. Competition Standard discs are sold unpackaged. 
competition Standard (8 ¾" diameter | 110 grams, 
Color — Black | Neon Orange | Neon Pink | Neon Yellow | White) 
competition Standard Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Neon Orange | 
Neon Pink | Neon Yellow | White)

The FrostBite™ flying disc remains soft and flexible in below-freezing temperatures and is 
colored brightly to stand out in the snow. 
FrostBite (8 ¾” diameter | 110 grams, Color — Fluorescent Orange) 
FrostBite Pup (7” diameter | 70 grams, Color  — Fluorescent Orange)

The Midnight Sun™ flying disc is the brightest and longest-lasting glow-in-the-dark disc 
ever made. (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Base White)

The SofFlite™ flying disc is ultra-soft for canines with sensitive mouths. Use the SofFlite disc 
to train your puppy or to introduce your adult canine to the pleasures of canine disc play. 
SofFlite (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Yellow) 
SofFlite Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Yellow)

The UV™ photo-chromatic (color-changing) disc appears opaque white in color until 
exposed to sunlight, or a black light. 
(8 ¾” diameter | 110 grams, Colors — Blue | Purple)

K-10® Competition Discs

www.hyperflite.com

Hyperflite¨

Wow!Factor (Látványosság) A nehezebb trükkök és mozgásformák sikeres 
végrehajtása, ideértve a különféle, változatosan kivitelezett dobások elkapását is. 
Ha a páros egy teljesen új, ismeretlen mozgásformát mutat be, vagy ha egy már 
ismert elemet újszerűen old meg, magasabb pontszámot érdemel.
Success (Sikeresség) A kűr sikeres kivitelezése, tekintetbe véve a dobások, 
elkapások és trükkök nehézségi fokát. 

A PAWS pontozási rendszerben a bírók azt értékelik, hogy a páros mennyire 
képes megfelelni egy változatos, izgalmas produkció kihívásainak a megadott 
időhatáron belül. Bár pontos kategóriák vannak a kivitelezés (Success vagy 
Pontosság), illetve a nehézségi fok (Wow!Factor vagy Látványosság) értékelésére, 
egy ide számító hiba, ha helyesen pontozzák, kihathat a versenyző összes többi 
kategóriában szerzett pontszámára is. Ennek az az oka, hogy a bíróknak számon 
kell tartaniuk az adott napon látott összes kűr közti különbségeket. 

Például amennyiben két versenyző mutat be hibátlan kűrt, nem feltétlenül 
kap mindkettő 10 pontot a pontosságra. Az összetettebb kűr érdemli a magasabb 
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értéket a pontosság bírálatakor az egyszerűbbel szemben. Ugyanígy két egyforma nehézségi fokú kűr 
közül az kapja a magasabb pontszámot a látványosságra, amelyikben kevesebb volt az ejtés. 

A felvezető testéről való elrugaszkodások, dobbantások a lehető legkisebb számban kell, hogy 
szerpeljenek egy kűrben, vagy akár ki is maradhatnak belőle. Amennyiben mégis bemutatásra kerül, a 
mozdulat legyen biztonságos és kontrollált. Az extrém magasságokra törekvés és a gyakori ismétlések 
nem emelik a pontszámot. A dobbantós trükkök bemutatása nem feltétele a Hyperflite Skyhoundz 
versenyeken való eredményes szereplésnek. A dobbantás nem értékelendő többre, mint bármilyen 
egyéb trükk. Sok világbajnoki produkciót láthattunk már dobbantás nélkül, vagy csak nagyon kevés 
dobbantással.
Páros Freestyle Mint a neve is mutatja, a páros freestyle egy koreografált, zenés produkció két 
ember és egy kutya előadásában.

Mindig a kutya biztonságát tartva elsődlegesen szem előtt, a páros a többkorongos dobások, 
szimultán elemek, keresztdobások (értsd: felváltva dobás), stb érdekes, izgalmas elegyét mutatja 
be. A páros freestyle-produkció végtelen lehetőségét nyújtja a csapatmunkának és új elemek 
bemutatásának, megduplázva az örömöt a versenyző kutya számára.

A pontozás a freestyle-nál leírtak szerint zajlik, két kivétellel: a versenyzők maximum 10 korongot 
használhatnak, és ötödik szempontként a csapatmunka is értékelendő 1-től 10-ig terjedő pontszámmal.
Csapatmunka A csapatmunka értékelése során figyelembe vett szempontok a kapcsolattartás, 
koreográfia, a tér kihasználása, valamint a mozgás folyamatossága a kűr alatt.

VERSENYKíNÁLAT
Helyi versenyek Bármennyi Hyperflite Skyhoundz helyi versenyen részt vehetsz, földrajzi korlátozás nélkül.
Egyesült Államok-beli regionális kvalifikációs versenyek A Hyperflite Skyhoundz regionális 
kvalifikációs versenyeinek rendszere az alábbi földrajzi területek megjelölésén alapul: 
Északi Középrégió Az Északi Közép-Regionális Versenyen az alábbi államokból érkezett 

Northeast

North Central
Northwest

Southwest

South Central

Southeast
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versenyzők indulhatnak: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, 
Nebraska, Észak-Dakota, Ohio, Dél-Dakota és Wisconsin.
Északkeleti Régió Az Északkeleti Regionális Versenyen az alábbi államokból érkezett versenyzők 
indulhatnak:Connecticut, Delaware, Columbia körzete, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia és Nyugat-Virginia.
Északnyugati Régió Az Északnyugati Regionális Versenyen az alábbi államokból érkezett versenyzők 
indulhatnak: Alaszka, Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington és Wyoming.
Déli Középrégió A Déli Közép-Regionális Versenyen az alábbi államokból érkezett versenyzők 
indulhatnak: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Új-Mexikó, Oklahoma és Texas.
Délkeleti Régió A Délkeleti Regionális Versenyen az alábbi államokból érkezett versenyzők 
indulhatnak: Alabama, Florida, Georgia, Észak-Karolina, Dél-Karolina és Tennessee.
Délnyugati Régió A Délnyugati Regionális Versenyen az alábbi államokból érkezett versenyzők 
indulhatnak: Arizona, California és Nevada.
Nyílt kvalifikációs versenyek A Hyperflite/Skyhoundz minden évben számos nyílt nemzetközi 
kvalifikációs versenyt rendez ( egy Keleti-, egy Nyugati- és egy “Utolsó Esély”-versenyt egy nappal 
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a Világbajnokság előtt). A nyílt kvalifikációs versenyeken bárki indulhat, a nevezésnek nincs földrajzi 
területekhez kötött feltétele.
Nemzetközi Kvalifikációs Versenyek A Hyperflite Skyhoundz nemzetközi kvalifikációs versenyei a 
világ számos országában kerülnek megrendezésre. A kanadai versenyzők bármely, Kanadában tartott 
Hyperflite Skyhoundz kvalifikációs versenyen indulhatnak. Az európai országok versenyzői számára 
bármely, Európában megrendezett Hyperflite Skyhoundz kvalifikációs verseny nyitott. Az ázsiai 
országok versenyzői bármely Ázsiában megrendezett Hyperflite Skyhoundz kvalifikációs versenyen 
indulhatnak. Az Egyesült Államok lakói nem nyerhetnek meghívást a Világbajnokságra a nemzetközi 
kvalifikációs versenyeken, de a helyezésekért versenybe szállhatnak.
Világbájnokság A Hyperflite Skyhoundz Világbajnokságon való részvételi jog regionális, nyílt vagy 
nemzetközi kvalifikációs versenyeken nyerhető el.

VERSENYFORMÁK
Helyi versenyek Minden Hyperflite Skyhoundz helyi verseny az alábbi futamokból állhat:

A) Két hatvan másodperces távolsági futam, ahol a győzteseket a két kör összesített pontszáma adja, 
B) Kombinált freestyle és távolsági verseny: Egy 90 másodperces freestyle és egy 60 

másodperces távolsági futam, ahol a győzteseket a freestyle kör megduplázott pontjainak és a 
távolsági kör pontszámának összesített eredménye adja.

Ahhoz, hogy tisztában lehess az adott versenyen alkalmazott versenyformákkal, fordulj a 
verseny szervezőihez! Ha több, mint 25 páros nevezett, a szervezők megtehetik, hogy a második 
futamban résztvevők számát az addigi első 6-10 helyezettre korlátozzák.
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Disc Dogs! The Complete Guide™

For more than two decades World Champions Peter 
Bloeme and Jeff Perry have taught disc-dog aficiona-
dos all over the world how to get started in the fast-
est growing and most exciting sport on four paws. 
Disc Dogs! The Complete Guide, gives disc dog 
enthusiasts a proper foundation in the funda-
mentals and then demonstrates how to excel in 

competition or at the local park.

 Readers will learn to throw longer, straighter, and more 
consistently than previously thought possible. In addition, 

with a style that is entertaining and informative, Bloeme 
and Perry trace the history and development of the 
sport and highlight the many competitive opportuni-
ties available for modern canine athletes.

 Disc Dogs! is available as a standalone book or pack-
aged with a black Hyperflite Competition Standard Disc.

• Expert Instruction

• 358 (6˝ x 9˝) Pages

• 500+ Color Photos

• Canine Basic Training

• Advanced Tricks

• Competition Overview

• Throwing Pointers

• Pro Tips and Web Links

www.hyperflite.com
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Regionális, nyílt és nemzetközi kvalifikációs versenyek A Hyperflite Skyhoundz regionális, nyílt 
és nemzetközi kvalifikációs versenyeinek mindegyike ugyanabból az öt divízióból áll: Nyílt divízió, 
Sport divízió, MicroDog divízió, Ifjúsági divízió és Páros freestyle divízió. 

A divíziókon belül a versenyzők szabadon dönthetnek, mely osztályokban kívánnak indulni, 
pontszámaik az adott osztályban induló többi versenyző teljesítményéhez viszonyítva kerülnek 
kiértékelésre. Minden osztály első három helyezettje díjazásban részesül. A versenyosztályok 
divíziónként különbözőek.

Fontos: csak a haladó osztályba nevezők nyerhetnek indulási jogot a Világbajnokságra. Ezért, 
ha szeretnél a lehetőségért versenybe szállni, mindenképpen jelöld meg a nevezési lapon, hogy az 
adott divízió(ko)n belül a haladó osztályba nevezel. 

Ha egy páros egy divízión belül több osztályban is indul, elég az adott divízióban csak egyszer, 
az utolsó körben lefutni a futamait, és az itt kapott pontszám beleszámít a divízió összes általa 
megjelölt osztályában elért végső eredménybe.
Nyílt divízió (Kombinált freestyle és távolsági verseny) A Nyílt divízión belül az alábbi osztályokba 
van lehetőség nevezni: haladó, mester és kezdő. — A haladó osztály első négy helyezettje nyerhet 
indulási jogot a Világbajnokságra.

Az első futam a freestyle selejtező köre, innen osztályonként 
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a legjobb hat páros juthat tovább a második futamba, ami távolsági verseny, és a harmadikba, 
ami ismét freestyle. Az első futam pontszámai csak a továbbjutók kiválasztásához szükségesek, 
utána már nem számítanak. A páros végső pontszámát a harmadik, freestyle futam megduplázott 
pontjainak és a második, távolsági futam pontszámának összesített eredménye adja.
Holtverseny a Nyílt divízióban: Ha pontegyenlőség alakul ki a haladó osztály első, második harmadik, 
negyedik helyezéséért, vagy bármely más osztály első három helyezéséért, az alábbi szempontok az 
irányadóak: 1) Az a versenyző nyer, akinek magasabb az Athleticism (Atletikusság) és Wow!Factor 
(Látványosság) összesített pontszáma. 2) A távolsági futamban elért magasabb pontszámú játékos 
nyer. 3) Hirtelen halál: mindkét versenyző dob egyet a távolsági pályán, amelyik dobás pontértéke 
magasabb, az a győztes. Ha ezek után még mindig pontegyenlőség áll fenn, a versenyzők folytatják a 
dobást, míg az egyikük magasabb pontszámot nem ér el, mint a másik. Amennyiben szükségessé válik, 
a kutyák pihentetése lehetséges a dobások között.
Sport divízió (Distance/Accuracy) (távolsági verseny) A Sport divízión belül az alábbi osztályokba 
van lehetőség nevezni: haladó, mester, kezdő és csapat. — A haladó osztály első négy helyezettje 
nyerhet indulási jogot a Világbajnokságra.

Az első futam a selejtező kör, innen osztályonként a legjobb hat páros juthat tovább a második 
futamba. A kettő öszesített pontszáma adja a végeredményt.
Holtverseny a Sport divízióban: Ha pontegyenlőség alakul ki a haladó osztály első, második harmadik, 
negyedik helyezéséért, vagy bármely más osztály első három helyezéséért, az alábbi szempontok az 
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Mennyi gyakorlás az, ami már túl sok? — Az egyik kérdés, amit a leggyakrabban tesznek fel nekem: “Mennyit 
gyakorolsz a kutyáddal?” Sok kezdő gondolja azt, hogy minden nap edzeni kell a kutyával. Nagy tévedés. Heti 
három-négy magas szintű edzés vagy játékos dobálás több, mint elég ahhoz, hogy a legtöbb kutyát formában 
tartsa. A többi napon hagyd a kutyáidat úszni vagy futni a változatosság kedvéért. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
a dobásokat ne gyakorolhatnád gyakrabban. A legjobbak rendszeresen dobálnak, sőt még a versenykűrjüket is 
gyakorolják kutya nélkül. Végülis azt várod a kutyától, hogy ügyesen kapjon el jó dobásokat, nem azt, hogy 
rosszul dobott korongokat vadásszon össze valahogy. És végső érvként: sokkal jobb egy kipihent kutyával 
megjelenni egy bemutatón vagy versenyen, mint egy olyannal, amelyik kimerült a túl sok edzéstől.

— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz 
Open Division World Champion
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irányadóak: 1) Az a versenyző nyer, aki kevesebb dobásból teljesítette az elért pontszámot 2)Hirtelen 
halál: mindkét versenyző dob egyet a távolsági pályán, amelyik dobás pontértéke magasabb, az a 
győztes. Ha ezek után még mindig pontegyenlőség áll fent, a versenyzők folytatják a dobást, míg 
az egyikük magasabb pontszámot nem ér el, mint a másik. Amennyiben szükségessé válik, a kutyák 
pihentetése lehetséges a dobások között.
MicroDog divízió (kombinált freestyle és távolsági verseny) A MicroDog divízión belül csak haladó 
osztályba lehet nevezni. — A haladó osztály első két helyezettje nyerhet indulási jogot a Világbajnokságra.

MicroDog lehet az a kutya, amelyik kevesebb, mint 25 font súlyú, vagy a magassága nem 
haladja meg a 16 inchet. A magasságot a Skyhoundz hivatalos képviselői állapítják meg a váll és a 
csípő között félúton levő pontnál mérve. 

A MicroDog kategória versenyzőinek K-10 Pup korongot (Competition Standard Pup, FrostBite 
Pup, Jawz Pup, vagy SofFlite Pup) kell használniuk, vagy bármilyen, ezzel megegyező vagy kisebb 
méretű, más gyártmányú korongot.

Az első futam a freestyle selejtező köre, innen osztályonként a legjobb hat páros juthat tovább 
a második futamba, ami távolsági verseny, és a harmadikba, ami ismét freestyle. Az első futam 
pontszámai csak a továbbjutók kiválasztásához szükségesek, utána már nem számítanak. A páros 
végső pontszámát a harmadik, freestyle futam megduplázott pontjainak és a második, távolsági 
futam pontszámának összesített eredménye adja. 

Mivel néhány MicroDog divízióban induló páros a Nyílt divízióban is indul, és a két divízió 
versenyformája megegyezik, ezeknek a párosoknak csak egyszer kell a futamaikat lefutniuk a 
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regionális, nyílt és nemzetközi kvalifikációs versenyeken, és pontszámuk mindkét divízió értékelésébe 
beleszámít. Amennyiben szeretnék, hogy pontszámaik a MicroDog divízió eredményeibe is 
beleszámítsanak, a párosoknak futamaik során kisméretű korongokat kell használniuk. A Nyílt 
divízióban nincs megszabva a korongok mérete.
Holtverseny a MicroDog divízióban: Ha pontegyenlőség alakul ki a haladó osztály első vagy második 
helyezéséért, az alábbi szempontok az irányadóak: 1) Az a versenyző nyer, akinek magasabb az 
Athleticism (Atletikusság) és Wow!Factor (Látványosság) összesített pontszáma. 2) A távolsági 
futamban elért magasabb pontszámú játékos nyer. 3) Hirtelen halál: mindkét versenyző dob egyet 
a távolsági pályán, amelyik dobás pontértéke magasabb, az a győztes. Ha ezek után még mindig 
pontegyenlőség áll fent, a versenyzők folytatják a dobást, míg az egyikük magasabb pontszámot nem 
ér el, mint a másik. Amennyiben szükségessé válik, a kutyák pihentetése lehetséges a dobások között.
Páros Freestyle divízió (csak freestyle verseny) A Páros Freestyle divízión belül csak 
haladó osztályba lehet nevezni. A haladó osztály első két helyezettje nyerhet indulási jogot a 
Világbajnokságra.
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Holtverseny a Páros Freestyle divízióban: Ha holtverseny alakul ki a a haladó osztály első vagy második 
helyezéséért, az alábbi szempontok az irányadóak: 1) Az a csapat nyer, akinek magasabb az Athleticism 
(Atletikusság) és Wow!Factor (Látványosság) összesített pontszáma 2) Rögtönzéses kör, amely során a 
csapatok tíz másodpercet kapnak, hogy megmutassák leglátványosabb trükkjeiket. A versenyzők pályára 
lépésének sorrendjét pénzfeldobás dönti el. Az időmérő akkor indítja a stoppert, mikor a versenyzők 
erre jelt adnak. A győztes az, akinek a produkciója mélyebb benyomást tesz a bírókra. 
Ifjúsági divízió (kombinált freestyle és távolsági verseny) Az Ifjúsági divízió egy versenyforma azok 
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számára, akik a verseny évének december 31-ikei napjáig nem töltik be a 15 éves kort. Az Ifjúsági 
divízión belül csak haladó osztályba lehet nevezni. Minden Hyperflite Skyhoundz kvalifikációs 
versenyen az Ifjúsági divízió két versenyzője nyerhet indulási jogot a Világbajnokságra.
Holtverseny az Ifjúsági divízióban: Ha holtverseny alakul ki az első vagy második helyezésért, az 
alábbi szempontok az irányadóak: 1) Az a csapat nyer, akinek magasabb az Athleticism (Atletikusság) 
és Wow!Factor (Látványosság) összesített pontszáma 2) Rögtönzéses kör, amely során a csapatok 
tíz másodpercet kapnak, hogy megmutassák leglátványosabb trükkjeiket. A versenyzők pályára 
lépésének sorrendjét pénzfeldobás dönti el. Az időmérő akkor indítja a stoppert, mikor a versenyzők 
erre jelt adnak. A győztes az, akinek a produkciója mélyebb benyomást tesz a bírókra. 
Szabadidő divízió (TimeTrial verseny) A Szabadidő divízión belül az alábbi osztályokba van lehetőség 
nevezni: haladó, kezdő és csapat, de a divízió meghirdetése a regionális, nyílt vagy nemzetközi 
kvalifikációs versenyeken nem kötelező, csupán választható. A párosok egy TimeTrial futamon 
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Versenyezni jó dolog, de sose téveszd szem elől, miért is kezdtél el valójában korongot dobálni a kutyádnak! 
Néhány évvel ezelőtt azon kaptam magam, hogy kezdek túlságosan versenyközpontúvá válni, és a kutyám, 
Bowditch már nem élvezi annyira a játékot, mint azelőtt. Ez nyomot hagyott a teljesítményünkön és a 
hozáállásunkon is. Megtanultam, hogy időnként jobb elfelejteni a mérőszalagot, bójákat és a stopperórát 
otthon. Elég, ha fogsz egy korongot, kisétálsz a kedvenc meződre és csak játszol. Amikor tudatosan törekszem 
rá, hogy ne gondoljak a versenyre csak élvezzem a játékot,Bowditch-nak dobálni a legjobb buli. Mindig mosolyt 
csal az arcomra, ahogy elcsípi a korongot a levegőben. — Larry Beatty and “Bowditch,” 2004 Hyperflite 
Skyhoundz Sport Division World Champions

http://hyperflite.com/
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mérik össze tudásukat, és csak helyezésekért versenyeznek. Ebben a divízióban nem nyerhető el 
indulási jog a Világbajnokságra. 
Holtverseny a Szabadidő divízióban: Ha holtverseny alakul ki az első, második vagy harmadik 
helyezésért, az azonos pontszámú versenyzők egy újabb TimeTrial kört futnak, és a nyertes az lesz, 
aki ezt rövidebb idő alatt teljesíti. A kutyák pihentetésére engedély kérhető.

A SKYHOUNDZ VERSENYOSZTÁLYOK LEíRÁSA
Az alábbi versenyosztályok divíziónként különböznek, és csak a Hyperflite Skyhoundz regionális, 
nyílt és nemzetközi kvalifikációs versenyeire érvényesek.
Haladó bárki nevezhet.

Disc Dog Training DVD™

Disc Dog Training DVD is an action-packed one-hour DVD 
featuring tips and techniques developed by internationally 
renowned canine disc World Champions Peter Bloeme and Jeff 

Perry. Whether your canine is a puppy or an older dog, a novice 
or a proficient disc grabber, you will learn the 

training techniques used by the experts. Available 
in regular or Pup sizes.

Disc Dog Training DVD includes free Hyperflite 
Jawz Disc (8 ¾" diameter | 145 grams) or Hyperflite 
Jawz Pup Disc (7” diameter | 90 grams)

™

www.hyperflite.com

©2009 Hyperflite, Inc. All rights reserved. Hyper-
flite is a registered trademark of Hyperflite, Inc. 
Unauthorized duplication, lending, public perfor-
mances and broadcasting of this DVD prohibited.

®®

www.hyperf l i te.com
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Mester 9 éves vagy annál idősebb kutyáknak (a verseny 
napja az irányadó). Ha a kutya ebbe az osztályba nevezett, 
nem indulhat párhozamosan a haladó osztályban.
Kezdő olyan párosok számára, akik még nem értek el 
negyediknél magasabb helyezést (a kutya és a gazda együtt, 
vagy egymástól függetlenül) egyetlen Hyperflite Skyhoundz 
regionális, nyílt vagy nemzetközi kvalifikációs versenyen sem 
az alábbi divíziókban: Nyílt divízió, Sport divízió, MicroDog 
divízió vagy Páros Freestyle divízió.
csapat A csapatot egy férfi és egy nő kell, hogy alkossa, 
kivéve, ha a csapattagok 16 év alatt vannak, ebben az 
esetben ugyanis azonos neműek is lehetnek. A csapat 
osztályos versenyeken a versenyzők felváltva dobnak.

VERSENYNAPTÁR
A Skyhoundz helyi versenyeinek eseménynaptárát itt 
találod: http://skyhoundz.com/localschedule.html
Az Egyesült Államok regionális és nyílt kvalifikációs 
versenyeinek eseménynaptárát itt találod:
http://skyhoundz.com/usregionalchampionships.html
A nemzetközi kvalifikációs versenyek 
eseménynaptárát itt találod: http://skyhoundz.com/
internationalchampionships.html
A világbajnokságról itt találsz információkat: http://
skyhoundz.com/worldchampionship.html
VERSENYFORMÁK ÉS BíRÁLAT
Akár egy Hyperflite által támogatott versenyen indulsz, 
akár bármi más szervezet által megrendezett eseményen, 
az adott szabályok alapos ismerete jobb esélyeket biztosít 
számodra a versenypályán. Sok versenyző dönt úgy, hogy 
a saját feje után megy és úgy versenyez, ahogy mindig 
szokott. A megközelítés jó, de ha nem alkalmazkodsz az 
adott versenysorozat szabályaihoz, ne számíts ugyanolyan 
eredményekre, mint amiket addig máshol elértél. Elég 
sokkoló élmény, ha hónapokig gyakorolsz egy freestyle kűrt 
hét koronggal, aztán megérkezel a versenyre, és ott tudod 
meg, hogy csak öt korongot lehet használni. Számos apró Ja
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különbség lehet a különféle szervezetek szabályai között. Ahelyett, hogy a versenyszabályok miatt 
szükséges változtatásokon siránkoznál, használd inkább lehetőségként a különféle versenyek közti 
különbségeket. A szabályok pontos ismeretével előnyre tehetsz szert versenytársaiddal szemben. A 
legtöbb rendezvényen van versenyzői eligazítás közvetlenül kezdés előtt. Vegyél ezeken részt és figyelj 
jól! Ha kérdésed van, még ha magad buta kérdésnek is érzed, mindenképp tedd fel. A bírók imádják a 
saját hangjukat hallani. 

Végül pedig megtörténhet, hogy mindent jól csinálsz, mégsem olyan pontokat kapsz, amit vársz. 
Gyakran érezhető a különbség a parkokban és szabadidőközpontokban megtartott helyi versenyek, és a 
nemzetközi szintű események tapasztaltabb bírói között. Beszélgettünk egyszer egy világbajnokkal, aki 
abban az évben, amikor megnyerte a Világbajnokságot, egy helyi versenyen tizenegyedik lett. Kezeld 
a dolgokat a helyükön, és ne feledd: érezd jól magad! Ha tapasztalt versenyző vagy, gondolj úgy a 
helyi bajnokságokra, mint edzési lehetőségre a hivatalos kvalifikációs versenyekhez, amelyeket majd 
tapasztaltabb bírók értékelnek.

A KUTYÁS KORONG SZERELEM ELSő RÁGÁSRA!
Közel 20 évvel ezelőtt a “Frisbee Dogs: How to Raise Train and Compete” című, kutyás dobókorong 
sportról szóló könyvünk kiadásával megpróbáltunk választ adni a kérdésre: miért jó, ha megtanítod a 
kutyát, hogy röpködő korongokkal játsszon? Ma is, ahogy akkor, ahány ember foglalkozik a sporttal, 
annyiféle válasz van erre a kérdésre. De egyvalami minden korongmániás tapasztalataival egybecseng. Ez 
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pedig nem más, mint hogy az emberek azért dobálnak, mert a kutyájuk egyszerűen imádja ezt a játékot. 
A kutyás dobókorong nemcsak örömet okoz a kutyáknak, de fizikai és szellemi kihívást is 

jelent, és a kutya úgy érzi, hogy teljes és aktív életet él. Emellett valódi barátságon és tiszteleten 
alapuló, különleges kapcsolat alakul ki kutya és gazdája között. 

Az eltelt évek alatt rengeteg történetet hallottunk korongrajongóktól olyan kutyákról, amelyek 
depressziósak voltak és romboltak, de az életük gyökeresen más irányt vett, ahogy korongozni 
kezdtek. Ezek az unatkozó és életcél nélküli kutyák hirtelen olyan rendszeres elfoglaltsághoz 
jutottak, ami szellemileg lekötötte és fizikailag is kifárasztotta őket. A nap végére csak összerogytak 
és álomba zuhantak gazdájuk lábánál. 

A szoros napirend szerint élők felfedezték, hogy tíz perc dobálás a kertben vagy a közeli 
parkban sokkal szórakoztatóbb és jobban leköti a kutyát, mint egy egyórás seta. 

A kutyás dobókorong népszerűsége a menhelyek és állatmentő szervezetek számára is hasznot hoz. 
Nem titok, hogy a menhelyi kutyák azon felül, hogy nagyszerű családtagok lehetnek, kiváló korongosok 
is. Sok aktív korongos kutat olyan kutyák után, amiket mások örökbeadhatatlannak tartanak romboló 
hajlamuk és kimeríthetetlen energiáik miatt. Sok olyan keverék lett világbajnok, amelyet menhelyről vagy 
állatmentő szervezettől fogadtak örökbe büszke tulajdonosaik. Ellentétben más kutyás tevékenységekkel, 
a korongsport minden kutya számára nyitott fajtától és képzettségi szinttől függetlenül. 

Szinte mindenkit lenyűgöz az a méltóság és elegancia, ahogy egy jól képzett négylábú sportoló 
és tapasztalt emberi csapattársa együtt dolgoznak. Kérdezz meg bárkit, aki valaha is látott a Nemzei 
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Futball Liga félidejében korongos beutatót. A kutyák mindig elviszik a pálmát a foci elől. 
És persze a kutyás korong életforma is. Szinte minden amerikai államban, de más országokban 

is egymás után jönnek létre a korongmániások alkotta nagy és nyüzsgő közösségek. A kutyás 
dobókorong klubok összehozzák azokat, akik nem csak testedzési lehetőséget, de életstílust is 
látnak ebben a sportban. Életük minden pillanata erről szól.

Kétségtelenül létezik a korongosok nagy családja, amihez bárki csatlakozhat. Ellentétben 
sok egyéb, emberi sportággal, itt a versengés jó értelemben értendő, nem egymás ellen. Persze az 
emberek szeretnének nyerni, de a végső cél, hogy jól szórakozzanak. Ha új vagy ebben a sportágban, 
és segítséget keresel új kedvenc időtöltéseddel kapcsolatban, lenyűgöz majd az az együttműködés 
és segítőkészség, amivel találkozol. Csak kérj valamit, és a legtöbb versenyző úgy siet a segítségedre, 
mintha már évek óta ismernétek egymást. 

Sokan szoronganak attól, hogy tapasztalt versenyzők között vagy nagy tömeg előtt 
versenyezzenek, pedig nincs okuk félelemre. A verseny a kutya számára szórakozás, és az éljenző 
tömeg ösztönző erővel hat rá. 

Bár a sportág sokat változott az eltelt évek alatt, mindvégig megőrizte különleges varázsát. A 
többség számára nem a pénzről szól, hiszen nincs benne sok pénzkereseti lehetőség. Sőt, sokan azt 
vallják, hogy a versenyek értékes díjazása kifejezetten ártalmas a sportnak. Ezt azzal indokolják, hogy 
bármi, ami másra helyezi a hangsúlyt, mint a kutya és az ember közötti különleges kötelék, kerülendő.

Lehetetlen megjósolni, hogyan fogja a korongsport megváltoztatni az életed, de egészen 
biztosan meg fogja. A sportág egyre népszerűbb azok körében, akik az élet minden pillanatát szeretnék 
kiélvezni, és ebből nem akarják kihagyni kutyájukat sem. A kaland még csak most kezdődik, és négylábú 
barátoddal csodásan fogjátok érezni magatokat. Hiszen a kutyás korongsport szerelem első rágásra!

Semper Fido!
Peter Bloeme and Jeff Perry
Co-Founders, Hyperflite, Inc.
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1994-ben, az egyik első látogatásunkkor a 
Japán-szigeteken az a megtiszteltetés ért 
minket, hogy a Fuji Televízió “Az év kutyája” 
című programjában mutathattuk be a kutyás 
korongsportot a japán lakosságnak. Az egyik 
szabadnapunkon egyfajta zarándoklatként 
felültünk a mindig zsúfolt metróra, hogy el-
látogassunk a tokiói Shibuya állomásra. 
 Néhány lépésnyire az állomás egyik 
bejáratától egy legendásan hűséges kutya 
bronz emlékművénél találtuk magunkat. 
Hachiko megindító és igaz története min-
denki szívét megérinti, aki valaha is átélte, 
milyen különleges kapcsolat alakulhat ki 
ember és kutya között. 
 Chu-ken Hachiko (magyarul: Ha-
chiko, a hűséges kutya) és gazdája, a közeli 
egyetemen tanító Isaburo Uyeno professzor 
1924-ben költöztek Tokióba. Uyeno minden 
egyes nap elsétált kutyájával a Shibuya ál-
lomásra, ahol vonatra szállt és munkába indult. Hachiko pedig türelmesen megvárta az állomá-
son, míg gazdája visszatér napi munkája után az egyetemről. 
 1925-ben Uyeno hirtelen rosszul lett a munkahelyén és meghalt. Bár Hachiko mind-
össze két éves volt Uyeno halálakor, a köztük lévő kapcsolat megmaradt a kutya élete végéig. 
Hachiko napokon keresztül várta az állomáson, hogy barátja visszatérjen az egyetemről, csak 
rövid időre látogatott haza alkalmanként. Különös gyásza 11 évig tartott, és azon a helyen pusz-
tult el végül, ahol utoljára látta gazdáját élve. Ahogy teltek az évek, Hachiko hűsége sokakat 
megindított. 1934-ben szobrot is emeltek a különleges kutya tiszteletére, és emlékeztetőül 
azok számára, akik leckét kaptak tőle hűségből és szeretetből. 
 Megszívlelve Hachiko tanítását elgondolkoztunk azon, hogyan emlékeztethetnénk a 
korongosokat arra a feltétel nélküli hűségre és szeretetre, amelyet a kutyák tanúsítanak gazdáik 
iránt. Végül egy latin kifejezés mellett döntöttünk, amely magában foglalja mindezeket. Ez a 
mondat: “Fidelis Caninus Amiculus,”ami annyit tesz: “hűséges barátunk, a kutya” a 2007-es 
versenyszezon kezdete óta szerepel minden Hyperflite által kibocsájtott érmen.

— Peter Bloeme and Jeff Perry
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Bármely kutya meg tudja 
tanulni, hogyan kapjon el egy 
repülő korongot, és nincs is 
ennél jobb elfoglaltság egy 
energikus kutya számára. Akár 
szeretnél elmerülni a versenyek 
világában, akár csak játszani 
szeretnél egy jót a kutyáddal 
a kertben, most bátran 
belevághatsz.

A Hyperflite bemutatja 
a Disc Dogs Rock! című 
kiadványát, melyet a 
témában legilletékesebb 
szakemberek, a két 
viágbajnok, Peter Bloeme 
és Jeff Perry készítettek. 
Amellett, hogy sok 
hasznos kiképzési 
tanácsot tartalmaz, a Disc 

Dogs Rock! világbajnok kutyák 
fotóival is gyönyörködtet. 
Tulajdonképpen mindent 
megtalálsz benne, amire 

csak szükséged lehet, hogy 
belevágj a világ legmenőbb 
kutyás sportjába.

Bár már több, mint 35 éve 
annak, hogy az első kutyás 

Frisbee ® Világbajnokság  
megrendezésre került, a 
sportág ma népszerűbb, 
mint valaha. Ha készen állsz 

arra, hogy kedvenceddel 
való kapcsolatodat egy 
magasabb szintre emeld, 
a Disc Dogs Rock! kéznél 

lesz, hogy segítsen.

A két világbajnok, Peter Bloeme és Jeff Perry tollából

A két világbajnok, Peter Bloeme és Jeff Perry több, mint három 
évtizede aktív résztvevője a kutyás korongsportnak, és több tízezer 
kutyaszerető embert ismertetett meg ezzel a különleges sportággal és 
családi tevékenységgel, amely minden korosztály számára élvezhető,  

életstílus-váltást és függőséget okoz. Ez a páros alapította a Hyperflite 
Flying Discs-et, és szabadalmaztatta a forradalmaian új 

K-10 korongot  - a történelem első olyan korongját, amely 
kifejezetten a kutyás versenysport számára készült. 

Disc Dogs Rock!
A világ legklAsszAbb kutyás sportjánAk bemutAtásA

Hyperflite¨


