
                                                                                                         

Základní kynologická organizace      Akita Ken z.s. 

Plzeň – Doubravka – 356      Třemošná 

Za Ovčínem E 1749, Plzeň       U Vodárny 907, 330 11 

 
pořádá dne  

 

25. 5. 2019   
KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ 

 

pro všechna plemena (mimo NO)  
a pro neuznaná plemena   

 

skupina FCI V. - Akita 
 

Místo konání – areál Základní kynologické organizace Plzeň – Doubravka 

 
Program: 7:30 – 9:00 Přejímka psů 
  9:15  Zahájení výstavy 
  od 9:30               Posuzování psů ve třídách a zadávání titulů 
 
                         Odpolední program: přehlídky, soutěže, výběr a vyhlášení  
                                                          nejkrásnějšího jedince výstavy 
 

Uzávěrky přihlášek:  1. uzávěrka:  8. 4. 2019                        2. uzávěrka:  3. 5. 2019       

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovaní jedinci se mohou dále 
výstavy zúčastnit, pokud dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v 
českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 
ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu 
odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním 
nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, 
tónováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vystavovaní psi (feny) nesmí být 
v rozporu s platným zákonem o ochraně zvířat a souvisejícími veterinárními předpisy. Dle zákona č. 246/1992 o ochraně zvířat 
proti týrání ve znění zákona č. 77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných 
akcích, nebudou na výstavu připuštěni psi nebo feny s kupírovanýma ušima a nebudou ani posouzeni!!! 
 
Majitelé psů, kteří se umístili na 1. místě ve třídě štěňat, se zúčastní se svými psy závěrečné přehlídky vítězů, kde 
obdrží tři nejkrásnější jedinci věcné ceny.  
Majitelé psů s uděleným oceněním Velmi nadějný 1 ve třídě dorostu se zúčastní se svými psy závěrečné přehlídky 
vítězů, kde obdrží tři nejkrásnější jedinci věcné ceny. 
Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz třídy mladých se zúčastní se svými psy závěrečné přehlídky vítězů, kde obdrží tři 
nejkrásnější jedinci věcné ceny. 
Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz třídy obdrží v posuzovacím kruhu ocenění.  
Majitelé psů s uděleným titulem Krajský vítěz se zúčastní se svými psy závěrečné přehlídky vítězů, kde obdrží věcné 
ceny.  
Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz třídy veteránů se zúčastní se svými psy závěrečné přehlídky, kde obdrží první tři 
nejkrásnější jedinci věcné ceny.  
Věcné ceny nebudou udělovány v průběhu výstavy, tj. před závěrečnou přehlídkou vítězů. 
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V 
případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 
 
Rozdělení do tříd: (podle výstavního řádu ČMKU platného v den konání výstavy – pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk 
psa, který určuje platný výstavní řád ČMKU, ostatní podmínky musí být splněny v den podání) 

třída …štěňat  4-6 měsíců  
 …dorostu 6-9 měsíců 

 …mladých 9-18 měsíců 
 …mezitřída  15-24 měsíců 
 …otevřená od 15 měsíců 
 …pracovní od 15 měsíců (certifikát) 
 …vítězů od 15 měsíců (certifikát) 
 …veteránů od 8 let 
 



                                                                                                         

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
Při přejímce psa bude vyžádáno 

 platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší jeden měsíc a ne starší 1 rok 
Protesty: 
     Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů 
a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,- Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li 
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
 
 

Soutěže: 

 do soutěže Chovatelských skupin může chovatel přihlásit min. tři psy pocházející z 
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli 
na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.  
  

 do soutěže „Nejhezčí pár psů“ může majitel přihlásit psa a fenu stejného plemene 
vystavené na výstavě v jeho majetku (majetek jednoho majitele) nebo spolumajitelství. 
Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 

 

 do soutěže „Naše zlatíčka“ mohou být přihlášeny děti i se psy, kteří nebyli posouzeni na 
výstavě. Hodnotí se způsob předvedení psa, nikoliv psí kvality. Každé dítě obdrží věcnou cenu.  
1. skupina  děti od 5 – 9 let   2. skupina  děti od 10 – 15 let   
 
 
 

Výstavní poplatky Krajská výstava 1. 
uzávěrka 

2. 
uzávěrka 

za 1. psa (včetně katalogu) 400,- Kč 500,- Kč 
za 2. a dalšího psa 300,- Kč 400,- Kč 
(bez kat. =stejné jméno majitele jako u 1. psa)   
štěňata, dorost a veteráni 200,- Kč 250,- Kč 
(při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa!!)   
 do 2. 

uzávěrky 
 

soutěž Chovatelská skupina, Nejhezčí pár psů,  150,- Kč  
Naše zlatíčka – Dítě a pes 
          
Doklady k účasti na výstavě: 

 průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán 

 očkovací průkaz s platným očkováním  
 
Výstavní poplatky zasílat na účet:  
č. účtu: 107 – 9343810217/0100   název a sídlo banky: KB, a.s., Plzeň  VS 20190525 
do zprávy pro příjemce uveďte jméno přihlašovaného psa    
adresa majitele účtu: ČKS ZKO Plzeň – Doubravka.  
 

Telefonické informace Ludmila Marková 724162358 

 

 
PRO SKUPINU FCI 5 – AKITA SE PROSÍM PŘIHLAŠTE PROSTŘEDNICTVÍM KLUBOVÉHO WEBU. 
V OSTATNÍCH PŘÍPADECH: 
 

Přihlášky zasílá a přijímá:    Kateřina Dobrovská, nám. Republiky 30, 301 00 Plzeň  
        tel: 606 794 055  ( 18.00 – 21.00 hod ), kk.plzen.doubravka@seznam.cz 

 
 


