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Soutěže 

 

Disciplíny Mikulášského šestiboje: 
 

1. Andělské vidění, čertovo slyšení – 100 bodů (chůze se sluchátky a klapkami na očích a s bílou holí)  
psovod se psem na vodítku projde s neprůhlednými klapkami na očích a sluchátky, omezujícími sluch 
určenou trasou, kde jsou rozmístěné překážky. Na konci dráhy si soutěžící sundá omezující sluchátka a podá 
ruku vidícímu člověku podle sluchu. Za překážkovou dráhu je 80 bodů - naražení, shození, dotknutí se 
překážky tělem apod. – ztráta 10ti bodů, za podání ruky je 20 bodů – soutěžící má na podání ruky, resp. 
trefení se do nastavené ruky podle hlasu, čas 10 vteřin – 1. pokus – 20 bodů, každý další pokus - mínus 5 
bodů.   

2. Mikulášova fuska – 20 bodů – vyhledání ponožky, ve které je ukrytý pamlsek – 20 bodů 
Na určeném místě je 8 smotaných ponožek do klubka, v jednom klubku ponožek je ukrytý pamlsek. Psovod 
se psem se postaví na značku, ze které vyšle svého psa k vyhledání voňavé, mňamkové ponožky – pes 
může být bez vodítka, nebo na delším vodítku – psovod ale nesmí psa vodítkem nijak ovlivňovat. Ponožky 
jsou položeny cca 1m od značky. Psovod může psa povzbuzovat a chválit. Ve chvíli, kdy má psovod dojem, 
že pes ponožku s dobrůtkou našel, oznámí to posuzujícímu. Pes může mňamkovou ponožku označit 
jakýmkoli způsobem, rozhodující je, aby to poznal psovod a oznámil to posuzujícímu. K anulaci dochází, 
pokud pes nejeví o hledání vůbec zájem, opustí vyznačený prostor na vzdálenost větší než 5m, nebo uteče 
s ponožkou a psovod ho nepřivolá ani na 3. pokus 

3. Suchý andělský hvizd  – 20 bodů - (celá tato disciplína je na čas) 
Psovod odloží svého psa na určenou značku (pes může být i držen jinou osobou – doprovodem psovoda), 
psovod v neprůhledných klapkách běží určenou trasou (cca 10m) podle zvukových signálů ke stolku, který 
trasu ukončuje. Na stolku je připravena miska se suchary (lidskými , budou připraveny i dietní a bezlepkové 
– pokud psovod má bezlepkovou dietu či jakoukoli jinou dietu, musí to předem nahlásit posuzujícímu přímo u 
stolku), psovod si po hmatu vezme 1 suchar, sní ho v co nejrychlejším čase a po spolknutí posledního sousta 
okamžitě zapíská na svého psa. Po zapískání může použít i zvukový povel pro přivolání. Ve chvíli, kdy pes 
doběhne k psovodovi, končí měření času. Úkol musí být splněn v časovém limitu 2 minut - každých 
započatých 10 vteřin navíc znamená ztrátu 1 bodu, zapískání – pokud se psovodu nepodaří zapískat vůbec – 
mínus 10 bodů, pokud pes k psovodu nepřiběhne – mínus 10 bodů 

4. Vánoční úklid – 20 bodů (uklízení hračky do koše) 
       Psovod sedí na invalidním vozíku, odhodí na zem vedle vozíku hračku (může být i vlastní hračka psa nebo 

zapůjčená od pořadatele). Úkolem psa je hračku zvednou a odložit jí do koše a tam jí zanechat. Typ a velikost 
koše si psovod může předem vybrat dle velikosti svého psa – oznamuje posuzujícímu. Pes může být na volno 
nebo na vodítku. Psovod může psa povzbuzovat, směrovat, chválit, ale nesmí na psa sahat ani ho nijak 
ovlivňovat vodítkem. Sáhnutí na psa nebo ovlivňování psa vodítkem znamená anulaci. Úkol končí upuštěním 
hračky do koše a odvoláním psa od koše. Na splnění úkolu je 90 vteřin. 

5. Od čerta k ďáblu – 40 bodů (běh psovoda a přivolání psa na čas) 
Psovod předá psa k podržení pomocníkovi (může být i rodinný příslušník) a sám od psa odbíhá na určené 
místo ve vzdálenosti cca 30m. Jakmile doběhne na určené místo, psa přivolá. Po celou dobu běhu může psa 
motivovat, lákat ho za sebou, mít v ruce hračku nebo pamlsek. Pomocník vypouští psa na mávnutí ruky 
psovoda. Počítá se čas obou – psovoda i psa – úkol začíná vyběhnutím psovoda a končí doběhnutím psa 
k psovodu. Pokud pes nedoběhne k psovodu, ale uteče, je celý cvik anulován. 40 bodů je za nejlepší čas, 
každá další započatá vteřina znamená ztrátu 1 bodu. 

       6.  Čertovo pokušení – 50 bodů 
Psovod psa odloží nebo ho může přidržet pomocník (rodinný příslušník, kamarád), sám proběhne uličkou – 
ohraničeným prostorem, ve které jsou „nastraženy“ dobrůtky, doběhne na její konec a přivolá jedním povelem 
psa. Pes by měl uličkou proběhnout, aniž by „spapal“ mňamky (ty nesmí „sežrat“ ani psovod ). Psovod 
může psa ovlivnit při probíhání pouze jedním zákazovým povelem. Každý další zákazový povel znamená 
ztrátu 10 bodů. Další povel pro přivolání psa (např. ke mně, k noze, pojď sem apod.) znamená anulaci. Každá 
„spapaná“ dobrůtka znamená ztrátu 5 bodů.  

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

 

Aport čertova rohu – 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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