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Disciplíny Mikulášského pětiboje:
1. Andělská pomoc – 20 bodů
Psovod sedí na invalidním vozíčku a na očích má neprůhledné klapky. Na zem odhodí do vzdálenosti
minimálně 2 metry vlastní předmět – cokoli, ale nesmí to být hračka psa (míček, plyšák, činka apod.
běžné hračky psa). Pokud se paničce či páníčkovi nepodaří předmět odhodit min. na 2 metry, posuzující
mu ho na tuto vzdálenost posune nohou (na předmět nesahá). Psa je možné mít na vodítku nebo bez
vodítka, je možné ho do vyslání pro předmět držet za obojek (vodítko). Na pokyn posuzujícího vyšle
psovod psa pro předmět. Plný počet bude zadán psu, který na jediný povel předmět podá do ruky
psovoda. Každý povel navíc znamená ztrátu 5 bodů (maximálně tedy lze zadat povel 3x, 4 povel je
anulace). Hraní s předmětem, překusování, pohazování – ztráta 5 až 10 bodů
2. Očistec – 20 bodů
Psovod odloží psa (do lehu, sedu nebo stoje) na určené místo v označeném čtverci (3 x 3 metry), plném
největších psích lákadel - pamlsků a hraček. Psovod odepne psa z vodítka, které si dá do kapsy nebo
přes sebe (vodítko nesmí zůstat položené u psa), odchází na vzdálenost 10 metrů od psa na určený bod
a zůstává otočen zády ke psu. Pes musí zůstat na místě, aniž by si všimnul dobrůtek nebo hraček.
Pokud pes spapá nějakou dobrůtku, nebo uloupí hračku ztrácí 10 bodů. Po uplynutí 30 vteřin dostane
psovod pokyn k otočení se směrem ke psu a poté dostane pokyn k přivolání psa. Pes nemusí
předsednout nebo usednout k noze, ale musí přijít k psovodu na dosah. Pokud psovod musí použít
druhý povel pro přivolání, ztrácí 5 bodů. Při třetím povelu přivolání – ztráta všech bodů pro přivolání (10
bodů). Pokud pes uteče z odložení, dochází k anulaci
3. Pekelná cesta - 20 bodů
Na určeném místě je připravena dráha, složená z nejrůznějších druhů, pro psa nepříjemných, ale
bezpečných, povrchů. Psovod má psa na vodítku a nasměruje ho tak, aby pes musel přejít přes tyto
povrchy, sám jde mimo tyto povrchy (tam, kde to dovoluje šířka povrchu, může po povrchu jít i psovod).
Hodnotí se odvaha a suverénní projev psa a spolupráce psa a psovoda. Každé výrazné vybočení psa
mimo určenou trasu (povrch) – ztráta 5 bodů
4. Tichý Mikuláš – 20 bodů
Psovod má psa u nohy nebo před sebou, pes může být na vodítku nebo bez. Psovod si nasadí klapky na
uši a na posunkový pokyn posuzujícího psa položí, posadí, postaví, posadí. Na psa ale nesmí při zadávání
povelů nijak promluvit – vše musí provádět pouze na posunkové povely. Plný počet získá pes, který
každou polohu provede na jediný posunkový povel a zůstane na daném místě, aniž by se kamkoli posunul.
Každý posunkový povel navíc – ztráta 5 bodů, malé posunutí z místa – ztráta 5 bodů, větší posunutí
z místa – ztráta 10 bodů. Jakékoli promluvení na psa znamená anulaci
5. Procházka rájem – 20 bodů (10+10)
Psovod se psem na vodítku projde s neprůhlednými klapkami na očích a s bílou holí v ruce určenou
trasou, kde jsou rozmístěné překážky. Dráha končí u stolu, na kterém musí psovod najít kostky zvukového
pexesa a správně toto zvukové pexeso do 2 minut složit. Na dráze se hodnotí prostorová orientace
psovoda a správné vyhodnocování situací. Dráha – 11 bodů, složení pexesa – 9 bodů (3 dvojice pexesa
– každá správně složená dvojice = 3 body)
Maximální celkový bodový zisk v pětiboji je 100 bodů
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SAMOSTATNÁ SOUTĚŽ:
Aport buřta
Popis:
psovod sedí na invalidním vozíčku na startovní čáře a drží psa za obojek – bez vodítka. Startovní čáru
– tyčku na zemi, nesmí překročit, resp. přejet (ani malým kolem) vozíku.
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
celá rodina, ale psovod, ani nikdo z povzbuzujících, nesmí překročit / přejet startovní čáru – pokud ji
překročí / přejede, dvojice je diskvalifikována (to, samozřejmě, platí i pro případná další kola soutěže).
Vyhrává pes, který přinese celého buřta a neporušeného buřta předá psovodovi.
V případě, že více psů přinese a odevzdá neporušený buřt psovodovi, 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, přejetí startovní čáry nebo neodevzdání
neporušeného buřta, 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, přejetí startovní čáry nebo neodevzdání neporušeného buřta, 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.

