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KURTŲ SPECIALIZUOTA 20–OJI PARODA (CAC)
„KLUBO NUGALĖTOJAS 2016“

SIGHTHOUND SPECIALTY 20TH SHOW (CAC) „CLUB WINNER 2016”

2016 05 27
Teisėja / Judge TUULA SAVOLAINEN (Suomija)

Molėtų aerodromas, Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj.

10:00 Registracijos pradžia / Registration
Laikas Veislė / Breed Šunys / Dogs
11:00 Saliukis / Saluki 1–7
11:21 Rusų ilgaplaukis kurtas / Russkaya Psovaya Barzaya 8–15
11:53 Afganų kurtas / Afghan Hound 16–24
12:22 Airių vilkogaudis / Irish Wolfhound 25–32
12:55 Škotų dirhaundas / Deerhound 33–34
13:03 Ispanų kurtas / Galgo Español 35–38
13:20 Azavakas / Azawakh 39
13:24 Ibizos šuo, šiurkščiaplaukis / Podenco Ibicenco Pelo Duro 40
13:28 Ibizos šuo, trumpaplaukis / Podenco Ibicenco Pelo Corto 41–42
13:36 Faraonų šuo / Pharaoh Hound 43–45
PERTRAUKA / BREAK
14:00 Greihaundas / Greyhound 46–48
14:12 Levretė / Piccolo Levriero Italiano 49–61
15:04 Vipetas / Whippet 62–93

16:45 PORŲ KONKURSAS / BRACE COMPETITION
VEISLYNŲ KONKURSAS / BREEDERS COMPETITION
ŠUNIUKŲ KONKURSAS / BABY BEST IN SHOW
MAŽYLIŲ KONKURSAS / PUPPY BEST IN SHOW
VETERANŲ KONKURSAS / VETERAN BEST IN SHOW
JAUNIMO KONKURSAS / JUNIOR BEST IN SHOW
GERIAUSIŲ PRIEŠINGOS LYTIES KONKURSAS / BEST OPPOSITE BIS
BEST IN SHOW!

Programa / Program
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KLASĖS / CLASSES
— Šuniukų klasė (nuo 4 iki 6 mėnesių) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – „Labai 
perspektyvus“. Baby class (from 4 up to 6 months old) – no titles. Highest qualifications – „Very promising“.
— Mažylių klasė (nuo 6 iki 9 mėnesių) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – „Labai 
perspektyvus“. Puppy class (from 6 up to 9 months old) – no titles. Highest qualifications – „Very 
promising“.
— Jaunimo klasė (nuo 9 iki 18 mėnesių) – nesivaržo dėl LT CAC, varžosi dėl KL.JN’16 ir BOS bei BOB 
titulų. Aukščiausias įvertinimas – „Puikiai“. Junior class (from 9 up to 18 months old) – these dogs do 
not compete for the LT CAC and CACIB, compete for the KL.JN’16, BOS and BOB. Highest qualifications – 
„Excellent“.
— Pereinama (nuo 15 iki 24 mėnesių), atvira (nuo 15 mėnesių), darbinė (nuo 15 mėnesių – privalomi 
FCI tarptautiniai darbiniai diplomai), čempionų (nuo 15 mėnesių – registruojama pateikus tarptautinį 
arba šalies čempiono titulą patvirtinantį diplomą), klubo čempionų (nuo 15 mėnesių – registruojama 
pateikus klubo čempiono diplomą) klasės – varžosi dėl LT CAC, KL.N’16, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias 
įvertinimas – „Puikiai“. Intermediate (from 15 up to 24 months old), Open (from 15 months old ), Working 
(from 15 months old and holding a recognized working certificate), Champion (dogs older than 15 months 
old that have title of National or International Champion), Club Champion (from 15 months old only with 
club champion diploma) classes – compete for the LT CAC, KL.N’16, BOS and BOB. Highest qualifications – 
„Excellent“.
— Veteranų klasė (nuo 8 metų) – varžosi dėl titulo KL.VN’16, BOS ir BOB. Aukščiausias įvertinimas – 
„Puikiai“. Veteran class (from 8 years old) – compete for the KL.VN’16, BOS and BOB. Highest qualifications 
– „Excellent“.

Parodoje draudžiama naudoti kosmetines priemones, keičiančias šuns odos ir/ar plauko struktūrą, spalvą, taip pat kirpti, 
triminguoti šunis, kurių kirpimas ir/ar trimingas nenumatyti veislės standarte. Dalyviui nusižengus minėtiems draudimams, 
organizatoriai turi teisė anuliuoti tokio dalyvio parodos rezultatus.

Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo numatytas 
laikotarpis imunitetui susidaryti (21 diena, jei šuo vakcinuojamas pirmą kartą arba praleidus vakcinacijos terminus įrašytus 
augintinio pase). Parodoje negali dalyvauti šunys jaunesni kaip 4 mėnesių amžiaus. Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti 
suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.), turi turėti gyvūno augintinio pasą 
arba gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą. Rekomenduojama, kad renginyje dalyvaujantys šunys būtų vakcinuoti 
nuo mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito. Veterinarijos tarnyboms nustačius pažeidimus – 
parodos dalyvis šalinamas iš parodos, registracijos mokestis negrąžinamas.

Parodos teritorijoje draudžiama rūkyti, išskyrus tam skirtas vietas. Parodos teritorijoje draudžiama prekiauti šuniukais.

Šunų savininkai turi surinkti savo šuns paliekamus ekskrementus.

The entrant/exhibitor declares that any dog entered has been adequately vaccinated (standard vaccinations) of which proof 
can be shown. Dogs coming from abroad are required to have been vaccinated against rabies and distemper which must be 
recorded in a European pet passport. If the dog is vaccinated for the first time or if the termin of revaccination has passed, it 
must be more than 21 day period since the new vaccination so the dog could participate in the show. Only dogs which are more 
than 4 months of age can enter the showplace. All the dogs must be identified with microchip or highly
visible tatoo. If the officials can not read tatoo, Your dog/bitch will not be allowed to enter the show.

It is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form. It is forbidden to prepare 
the dog in the show ground with any substances or equipment. Only combing and brushing are allowed. It is also forbidden to 
leave the dog tied up on the trimming table longer than necessary for the preparation.

It is forbidden to smoke in the show area. It is forbidden to sell puppies in territory of the show.

You must collect your dog’s excrements!

PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI / TITLES GIVEN AT THE SHOW
KL.JN’16 – Klubo Jaunimo Nugalėtojas / Club Junior Winner
KL.N’16 – Klubo Nugalėtojas / Club Winner
KL.VN’16 – Klubo Veteranų Nugalėtojas / Club Veteran Winner
LT CAC – Kandidatas į Lietuvos čempionus / Challenge Certificate for the Lithuanian Champion
BOS – Geriausias priešingos lyties atstovas / Best of Opposite sex
BOB – Veislės nugalėtojas / Best of Breed

SVARBU! / IMPORTANT!
Registracija ir dalyvio numeriai bei dovana REGISTRACIJOJE. Apdovanojimai už titulus ir aprašymai 
išduodami ringe. / Registration and the participant number and the gift – at the RECEPTION DESK. Prizes for 
titles and critiques are given in the ring.


