
Českomoravská kynologická unie

MIMOŘÁDNÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Akita Inu Czech Club, z.s.

konaná při Světové výstavě psů

Sobota 2.10.2021
Areál BVV, Brno

Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU

PRO PLEMENO: AKITA

TITULY: CAJC, CAC, R-CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY MLADÝCH, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ 
VÝSTAVY,  VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY VETERÁNŮ, BOB, BOJ, BOV, BOS

UZÁVĚRKA: 31.8.2021



PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE POUZE NA: www.dogoffice.cz

ROZHODČÍ:  p. Nedim Šuta, BiH
Změna rozhodčího vyhrazena!

MÍSTO: 
 Pavilon BVV, Brno

PROGRAM:

9:00 – 9:45 přejímka
Od 10:00 posuzování

Soutěže

SOUTĚŽE:
Dítě a pes
Nejkrásnější štěně – se známkou VN, 4 – 6 měsíců
Nejkrásnější dorost – se známkou VN1 6 – 9 měsíců
Nejlepší chovatelská skupina
Nejkrásnější pár psů

POZOR – program výstavy se může změnit dle aktuálních platných 
epidemiologických opatření! 

VÝSTAVNÍ POPLATKY Uzávěrka 31.8.2021
za prvního psa (třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů) 800 Kč
za druhého a další psy (třída mladých, mezitřída, otevřená, 
vítězů)

750 Kč

Třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná 450 Kč
Pár, chovatelská skupina 350 Kč
Dítě a pes 350 Kč

Účet číslo: Číslo účtu: 2200260383 / 2010  Fiobanka a.s.
IBAN: CZ9820100000002200260383
BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Neúčast na 
výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení poplatků. Za prvního psa nelze 
považovat jedince z třídy dorostu, štěňat, veteránů nebo třídy čestné.

http://www.dogoffice.cz/


Speciální podmínky v zadávání Českých šampionátů

Český šampion = 2x CAC (1x CAC WDS 2021 + 1x CAC CACIB SHOW 29.9.2021 nebo 
Akita- Speciální výstava 2.10.2021)
Český junior šampion = 2x CAJC (1x CAJC WDS 2021 + CAJC CACIB SHOW 29.9.2021 
nebo CAJC Speciální výstava 2.10.2021)
Český veterán šampion = 2x V1 ve třídě veteránů (1x V1 WDS 2021 + 1x V1 CACIB 
SHOW nebo 1x V1 Speciální výstava 2.10.2021)
Šampion ČMKU = pro psa, který získal CACIB na MVP 29.9.2021 a titul Světový vítěz 
2021

TŘÍDY: 
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU. Pro zařazení do třídy vítězů nebo 
čestné je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této 
třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz, vítěz speciální 
výstavy, evropský vítěz, světový vítěz). Tituly musí být získány v konkurenci dospělých. 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky 
musí být splněny v den podání přihlášky. 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím 
záznam, že pes má platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích 
zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 
998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví.

PROTEST: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. 
Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). 
Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením 
jistiny ve výši 1600 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch 
pořadatele

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu 
psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem 
ručí vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v 
katalogu (pokud není vina na straně pořadatele výstavy), psi nemocní, podezřelí z 
nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v 



majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a 
agresivní vůči lidem a psům. Přijetí psa na výstavu bude písemně nebo e-mailem 
potvrzeno vstupním listem. Prodej štěňat je na výstavě zakázán. Za nesprávně 
vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel (majitel) souhlasí 
se zveřejněním své adresy v katalogu.

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo 
pet pas, vstupní list.

Českomoravská kynologická unie

EXTRAORDINARY SPECIAL SHOW
Akita Inu Czech Club, z.s.

held during World Dog Show 

on Saturday the 2th of October 2021 
area BVV, Brno

Show will be organized by ČMKU show rules

THE SHOW IS OPENED TO BREEDS: AKITA

TITULES: CAJC, CAC, R-CAC, JUNIOR SPECIALTY WINNER,
SPECIALTY WINNER, VETERAN SPECIALTY WINNER, BOB, BOJ, BOV, BOS

The close of the show entries: 31.8.2021

ENTRIES ONLY ONLINE VIA: www.dogoffice.cz

THE SHOW PLACE:
 Brno, Pavilion BVV

JUDGE: Mr. Nedim Šuta, BiH
Judge can be changed!

THE SHOW SCHEDULE:

http://www.dogoffice.cz/


9:00 – 9:45 entrance of dogs
From 10:00 judging in the ring

final competitions

FINAL COMPETITIONS:
Child and dog
The Best Baby of the Special show (VP1, age 4 – 6 months)
The Best Puppy of the Special show (VP1, age 6 – 9 months)
The Best Breeder's group
The Best couple of dogs

Attention - the show schedule can by changed by the actual epidemiology rules!

PAYMENTS Deadline 31.8.2021
1st dog (classes: Junior, Intermediate, Open,  Winner) 35 EUR
2nd and other dogs (classes: Junior, Intermediate, Open,  
Winner) 

32 EUR

Classes: Baby, Puppy, Veteran, Honest 18 EUR
Couple of dogs, Breeder's group 15 EUR
Child and dog 15 EUR

Bank charges (EURO account): Číslo účtu: 2200260383 / 2010  Fiobanka a.s.
IBAN: CZ9820100000002200260383
BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX
Bank charges are paid by the payer!

PLEASE attach the proof of payment to the application. The application will not be 
accepted without confirmation of payment of the show fee. Absence from the 
exhibition for any reason is not a reason to refund the fees. The first dog cannot be 
considered an individual from the baby, puppy, veteran or honest class.

Special conditions in the awarding of Czech Championships

Czech Champion = 2x CAC (1x CAC WDS 2021 + 1x CAC CACIB SHOW 29.9.2021 or 
Akita- show 2.10.2021)
Czech Junior Champion = 2x CAJC (1x CAJC WDS 2021 + 1x CAJC CACIB SHOW 
29.9.2021 or Akita show 2.10.2021)



Czech Veteran Champion = 2x Excellent 1 in Veteran class (1x Ex1 WDS + 1x Ex1 
CACIB SHOW 29.9.2021 or Akita show 2.10.2021)
CMKU Champion = for a dog that obtained CACIB at the CACIB SHOW 29.9.2021 and 
the title World Winner 2021 

CLASSES: 
Division into classes is made according to the CMKU exhibition rules (they are listed 
on the application). To be included in the class of winners or honorary, it is necessary 
to attach to the entry form a photocopy of the document entitling to be included in 
this class (international and national champion, national winner, club winner, special 
show winner, European winner, world winner). Titles must be obtained in adult 
competition. The age of the dog on the day of the show is decisive for inclusion in the 
class, other conditions must be met on the day of application. It is necessary to fill in 
a separate application for each dog. Attach a photocopy of the pedigree to each 
application - valid for all individuals registered for the show. Without a double-sided 
photocopy of the pedigree, the entry form will not be accepted. Every dog can only 
be entered in one of the listed classes.

VETERINARY RULES: 
Dogs must be accompanied by a valid vaccination card or passport stating that the 
dog has a valid rabies vaccination. Dogs from EU member states and third countries 
must meet the conditions set by Regulation 998/2003 of the European Parliament 
and of the Council of the 26th May 2003. Dogs must be clinically healthy.

PROTESTS: 
Protest against the judge's decision (awards, ranking and titles) is not allowed. 
Protests can only be made for formal reasons (violation of exhibition regulations and 
propositions). The protest must be submitted in writing, only during the show, 
together with the deposit of CZK 1.600. If the protest is not accepted, the deposit will 
be forfeited in favor of the organizer.

GENERAL: The organizer and the show committee are not liable for any diseases of 
the dogs, for the death or loss of the dog and are not liable for damages caused by 
the dog during the show. The exhibitor is liable for damages caused by the dog. 
Excluded from participation in the show are dogs who are not listed in the catalogue 
(unless the fault is on the part of the organizer of the show), sick dogs, suspected of 
illness, after injury, bitches in the second half of pregnancy, nursing bitches and “hot” 
bitches, dogs owned by persons, who have been deprived of the right to exhibit, 
dangerous dogs - biting and aggressive towards people and dogs. Admission of a dog 
to the show will be in writing or confirmed by e-mail with an entry form. At the show 
is forbidden the sale of puppies. The organizer is not responsible for the incorrectly 



filled out application. The exhibitor (owner) agrees to the publication of his address in 
the katalog.

DOCUMENTS REQUIRED FOR PARTICIPATION IN THE SHOW: Dog's pedigree, 
vaccination card or passport and entry form.


