
 

Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky   
sobota 28. 11. 2015 - výcvikový areál Helppes – www.helppes.cz   

 

   

      
Soutěže 

  

Disciplíny Mikulášského sedmiboje: 
 

1. Čertovská cesta – 100 bodů (chůze s klapkami na očích a s bílou holí)  
psovod se psem na vodítku projde s neprůhlednými klapkami na očích určenou trasou, kde jsou rozmístěné 
překážky. Za překážkovou dráhu je max. 80 bodů - naražení, shození, dotknutí se překážky tělem apod. – 
ztráta 10 bodů. Na konci dráhy psovod s klapkami na očích musí z připravených dřívek sestavit předem 
zadané písmeno. Za sestavení písmena je max. 20 bodů – soutěžící má na sestavení písmena 20 vteřin. 
Psovod si může zvolit, zda bude u sestavování písmenka stát či sedět. Psa má po celou dobu sestavování 
písmenka na vodítku vedle sebe (pes může ležet, stát, sedět). Při sestavování písmene se hodnotí výsledný 
vzhled písmene.   

2. Nesení Mikulášovo berle – 20 bodů 
Pes musí pronést určenou dráhou s překážkami Mikulášovo berlu. Psovod nesmí psu s nesením berle 
pomáhat, maximálně může berlu zvednout (ale nepoponášet) a dát psovi zpět do tlamy. Velikost berle bude 
přizpůsobena velikosti psa. Pes může být na vodítku nebo bez vodítka, psovod ale nesmí psa vodítkem 
ovlivňovat. V průběhu této disciplíny má psovod sluchátka omezující sluch. Upuštění berle, hraní si s berlí, 
překusování či vybíhání z určené dráhy se hodnotí jako drobná chyba ztrátou až 3 bodů. K anulaci dochází, 
pokud pes nejeví o berlu vůbec zájem, opustí vyznačenou dráhu na vzdálenost větší než 5m a psovod ho 
nepřivolá ani na 3. pokus. 

3. Andělské drobení – 30 bodů 
Ve dvou nádobách jsou fazole, v jedné z nich je mezi fazolemi hozený kamínek. Psovod v neprůhledných 
klapkách musí kamínek do 1 minuty najít. Psa má po celou dobu soutěže na vodítku vedle své nohy – pes 
může ležet nebo sedět.  

4. Čertík v krabičce – 30 bodů 
Psovod musí během 2 minut psa navést do krabice tak, aby měl v krabici všechny čtyři tlapky a setrval 
v krabici po dobu min. 5 vteřin. Psovod může psu při navádění do krabice pomáhat s pomocí pamlsků či 
hračky, ale nesmí se psem fyzicky manipulovat. Pes může být na vodítku i bez vodítka, psovod ale nesmí psa 
vodítkem ovlivňovat. Velikost krabice bude přizpůsobena dle velikosti psa. 

       5. Mikulášův striptýz – 20 bodů 
Pes má za úkol během 1 minuty odstrojit Mikuláše (psovoda) - musí psovodu sundat mikulášskou čepici. 
Psovod sedí na invalidním vozíku a může psa povzbuzovat, motivovat, může použít vlastní čepici (ale pouze 
mikulášskou ), ale nesmí psu fyzicky se sundáním pomáhat. Překusování, kousnutí psovoda do hlavy , 
puštění čepice na zem jsou hodnoceny ztrátou až 3 bodů.  

       6.  Pekelná jízda – 30 bodů 
Psovod má za úkol navést psa pomocí pamlsku nebo hračky do Pekelného vozu (stavebního kolečko) - pes 
musí tedy „nastoupit“ sám od sebe a psovod poté proveze psa v Pekelném voze vyhrazenou pekelnou cestou 
do Luciferova království. Pokud pes z Pekelného vozu v průběhu jízdy vyskočí, psovod ho musí dokázat vrátit 
zpět bez fyzické pomoci a pokračovat v jízdě. Pes může být na vodítku nebo bez vodítka, psovod ale nesmí 
taháním za vodítko ovlivňovat psa k naskočení do Pekelného vozu zpět, ale v průběhu jízdy může psa ve 
voze vodítkem lehce přidržovat. Určenou trasu musí zdolat do 3 minut. Vyskakování z vozu, neklid psa, větší 
ovlivňování psa vodítkem k setrvání ve voze je hodnoceno ztrátou až 3 bodů. Pro „toy“ psy bude možné 
použít k nástupu do Pekelného vozu „lávku“. Pokud pes projeví strach, je tato disciplína okamžitě ukončena.  

       7.  Andělské vábení – čertovské hartusení – 20 bodů 
Psovod psa odloží na určeném místě. Pes může být na volno nebo je možné psa zajistit vodítkem, které 
zůstane prověšené. Psovod psa položí nebo posadí a odejde na vzdálenost 5m a zůstane otočený ke psu 
zády. Odloženého psa bude anděl vábit, ťuťat a lákat k sobě, čert bude hartusit. Pes musí vydržet v odložení. 
Pokud pes opustí místo (bez ohledu na to, zda je jištěný vodítkem nebo je na volno), dochází k anulaci. 

  
      
       Maximální celkový bodový zisk v sedmiboji je 250 bodů 
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SAMOSTATNÁ  SOUTĚŽ: 
 

 

Aport čertova ohonu – aneb Aportování buřta  
 

Popis:  
psovod stojí na startovní čáře a drží psa za obojek – bez vodítka. Startovní čáru – tyčku na zemi, 
nesmí překročit.  
Na pokyn startéra odhodí buřta na vzdálenost minimálně 5 metrů a dle svého uvážení (možno 
ihned) vypouští psa s povelem pro přinesení aportu – buřta zpět. Psa může k přinesení buřta 
povzbuzovat – povzbuzovat psa může celá rodina, ale psovod, ani nikdo z povzbuzujících, nesmí 
překročit startovní čáru – pokud ji překročí, dvojice je diskvalifikována.  
Vyhrává pes, který přinese celého buřta a neporušeného buřta předá psovodovi.  
 
V případě, že více psů přinese a odevzdá neporušený buřt majiteli, postupují do dalšího kola, kde 
musí přinést buřta hozeného za překážku – překonání překážky tam i zpět (výška překážky dle 
kohoutkové výšky plemene). Při obejití či podlezení překážky je pes diskvalifikován. 
 
Pokud i zde uspěje více psů, postupují do třetího kola, kde psi aportují buřt také přes překážku, 
ale k překážce je vypouštěn pes z větší vzdálenosti a výška překážky se zvyšuje úměrně velikosti 
psů.  
Ve třetím kole se psovod ihned po vypuštění psa pro přinesení buřta otáčí ke psu zády, nemůže 
již tedy psa plně ovlivňovat k přinesení. Psa může povzbuzovat, ale nesmí se na něj otočit. Pokud 
se psovod otočí, je diskvalifikován.   
Ve třetím kole už psa nesmí ovlivňovat k přinesení ani nikdo další.  
Při obejití či podlezení překážky je pes diskvalifikován.  
V případě nutnosti, následují další kola a prodlužuje se vzdálenost vypouštění psa ke zdolání 
překážky a výška překážky se úměrně velikosti psů rovněž zvyšuje a psovod v dalších kolech se 
vždy po vypuštění psa otočí ke psu zády. 
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