
Nacionalinės šunų lenktynių (Racing‘o) taisyklės 

 

Lenktynės - tai būdas įvertinti šuns gebėjimą bėgti varžybose su tiesioginiais konkurentais, stengiantis 

kuo greičiau įveikti distanciją. 

Lenktynės taip pat yra funkcinis šunų testas, siekiant išsaugoti natūralius medžioklės instinktus. 

Ši veikla suteikia šuniui galimybę patenkinti savo aistrą bėgimui, padeda šuniui išlaikyti fizinę ir psichinę 

pusiausvyrą. 

1.Terminai ir trumpinimai 

Lenktynės – mechaninio jauko persiokijimas siekiant kuo greičiau įveikti distanciją; 

FCI – Tarptautinė kinologų federacija; 

LKD – Lietuvos Kinologų Draugija; 

LCRVTK – Lure Coursing‘o ir Racing‘o varžybų teisėjų kolegija; 

LŠVK – Lietuvos šunų veislių knyga; 

CACL - “Certificats d’Aptitude au Championnat de Lévriers”; 

LT RC CH – Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) čempionas; 

LT RC JCH – Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) jaunimo čempionas; 

LT RC VCH – Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) veteranų čempionas. 

 

2. Varžybų organizavimas. 

2.1 Dalyviai 

2.1.1 Teisę dalyvauti turinčios veislės 

 2.1.1.1 X grupė pagal FCI kvalifikaciją 

             - Visos pripažintos ir nepripažintos veislės šioje grupėje.   

 2.1.1.2  V grupė pagal FCI kvalifikaciją 

              - Faraonų šuo (Pharaon Hound) 

              - Kanarų podenco (Podenco Canario) 

              - Ibizos šuo (Podenco Ibicenko) 

              - Etnos čirnekas (Cirneco dell`Etna) 

        - Basendžis (Basenji) 



2.1.1.3 VI FCI grupės atstovai – Rodezijos Ridžbekai (Rhodesian Ridgeback) 

2.1.1.4 Nepripažintos veislės 

             - Lietuvių skalikas 

             - Podenco Moneto 

2.2 Registracijos reikalavimai 

2.2.1 Šuo privalo būti registruotas LŠVK t.y. turėti FCI pripažįstamus kilmės dokumentus; 

2.2.2 Šuo privalo turėti galiojančią licenciją; 

2.2.3 Minimalus amžius 

        - Vipetams,levretėms, čirneco, basendžiams – 15 mėn. 

        - kitos veislės – 18 mėn. 

2.2.4 Maksimalus amžius 

        - leidžiama dalyvauti iki sezono pabaigos tais metais kai šuniui sueina 8 metai. 

 

2.3 Licenzijos knygelės 

2.3.1 Licenzijų knygelė yra privalomas dokumentas, norintiems dalyvauti varžybose. Licencijas 

išduoda LKD LCRVTK biuras arba biuro pirmininko įgaliotas klubas. Licencijoje turi būti nurodyta: 

- šuns veislė 

- šuns lytis 

- pilnas vardas 

- gimimo data 

- identifikacija 

- registracijos (LŠVK)numeris 

- savininkas, bei jo kontaktiniai duomenys 

- turi būti pažymėtas levrečių bei vipetų ūgis 

2.3.2 Licencijų knygelė išduodama tik tais atvejais, kai įrodoma, kad šuo nepuola kitų šunų ir vejasi 

jauką kartu su jais. Jeigu šalyje nevyksta lenktynės, licenciją galima įgyti ir kitose šalyse, kur vyksta 

FCI patvirtinti lenktynių renginiai. Tokiu atveju, licencijų knygutes, pagal pateiktą varžybų protokolą, 

išduoda LKD LCRVTK biuras arba biuro pirmininko įgaliotas klubas. 

2.4 Lenktynių eiga 

Lenktynių eigos tvarką nustato organizatoriai. 



2.4.1 Visi lenktynėse registruoti šunys bėga kvalifikacinį ir finalinį bėgimą. Kiekviena šunų veislė 

dalyvauja atskiruose bėgimuose. 

2.4.2 Kvalifikaciniuse bėgimuose kartu  bėga mažiausiai 3 šunys. Jei reikia kvalifikaciniuose 

bėgimuose gali bėgti 4 ar 5 šunys. 

2.4.3 Finaluose bėgantys šunys atrenkami pagal: 

- užimtas vietas kvalifikaciniuose bėgimuose 

-  parodytą laiką. Šį metodą galima naudoti tada, kai kvalifikacinių bėgimų metu užtikrinamas 

automatizuotas laiko matavimas finišavusiems šunims 

2.4.4 Lenktynių nugalėtojas – greičiausias finalinio bėgimo šuo  

2.4.5 Šunų atskyrimas pagal lytį 

Patinai ir kalės bėga atskirai jei, varžybose registruoti mažiausiai 6 kiekvienos lyties šunys. Jei tos 

pačios lyties šunų mažiau nei 6, patinai ir kalės bėga kartu. 

2.4.6 Šunų skirstymas pagal klases 

Jei lenktynių metu nustatomas šunų skirstymas pagal klases, tai ši tvarka turi būti paskelbta 

lenktynių programoje. 

2.5 Lenktynių darbuotojai ir jų pareigos 

1. Teisėjų kolegija (Žiūri) 

2. Lenktynių direktorius 

3. Finišo linijos komisija 

4. Laiko matuotojai 

5. Lenktynių stebėtojai 

6. Starto komanda 

7. Varžybų operatorius 

8. Veterinarijos gydytojas 

2.5.1 Teisėjų kolegija (Žiūri) 

Teisėjų kolegija – aukščiausias renginio organas. Kolegija prižiūri taisyklių laikymasi ir lenktynių eigą. 

Ginčų ir abejonių atvejais žiūri sprendimai yra galutiniai. Žiūri, su lenktynių direktoriumi, aptaria 

visus renginio techninius bei organizacinius klausimus, turinčius tiesioginę įtaką renginio eigai. Prieš 

prasidedant varžybom, žiūri turi patikrinti trasa ir jos įrengimus, kad būtų užtikrintas šunų saugumas. 

Žiūri sudaro 2-3 nariai, turintys teisėjo licenciją. 

2.5.2 Lenktynių direktorius 



Lenktynių direktorius atsakingas už visą techninį bei organizacinį darbą. Jis tarpininkauja tarp teisėjų 

ir dalyvių. 

2.5.3 Finišo linijos komisija 

Finišo linijos komisija sprendžia kokia tvarka šunys kirto finišo liniją. Rezultatas finišo tiesiojoje 

nustatomas pagal šuns nosies galiuką. 

2.5.4 Laiko matuotojai 

Lenktynių direktorius paskiria laiko matuotojus ir apskaitos metodą. Laiko apskaitos įranga 

paleidžaima automatiškai atidarius paleidimo dėžes. 

2.5.5 Lenktynių stebėtojai 

Lenktynių direktorius paskiria ne mažiau kaip 2 stebėtojus, turinčius teisėjo arba stebėtojo licenziją. 

Jų užduotis yra prižiūrėti bėgimus ir iš karto po bėgimo informuoti žiūri apie galimus pažeidimus. 

Jei žiūri sprendimai neatitinka stebėtojų nuomonės, jie turi būti pagrįsti stebėtojui 

2.5.6  Starto komanda 

Savininkai laiko šunis paruošiamajame aptvare 

Šunys turi būti su būti su tinkamais antkakliais, kurių negalima nuimti iki pat starto. Draudžiama 

naudoti spygliuotus antkaklius, smaugtukus ar greito paleidimo pavadžius 

Aptvare turi būti sumontuotas regėjimo barjeras, kad šunys neturėtų tiesioginio vaizdo į lektynių    

trasą. 

Starto komanda privalo įsitikinti kad 

1. starto dėžės yra tinkamai paruoštos 

2. šunys išdėstyti pagal nustatytą starto tvarką 

3. antsnukiai atatinka FCI reikalavimus 

4. liemenės atatinka FCI rekalavimus modeliui ir spalvai 

Starto komanda užtikrina, kad šunys būtų įleidžiami į starto dėžes greitai, bet vengiant perdėto 

skubėjimo 

2.5.7 Varžybų operatorius 

Varžybų operatorius gauna instrukcijas iš lektynių  direktoriaus. Jaukas turi būti traukiamas maždaug 

20m.  atstumu priešais pirmą bėgantį šunį. 

       Privaloma iš karto stabdyti jauko tempimą, jei iškyla pavojinga situacija šunų saugumui.  

Kirtęs finišo liniją, jaukas toliau tempiamas ne mažiau nei 30m. tuo pačiu lenktynių greičiu 

2.5.8 Veterinarijos gydytojas 



Lenktynėse privalo dirbti veterinarijos gydytojas,kuris renginio metu būtų pasiruošęs suteikti 

veterinarinę pagalbą. 

Veterinarijos gydytojas patikrina dalyvių veterinarinių knygelių įrašus ir šunų būklę, bei įvertina 

vyresnių šunų tinkamumą dalyvauti varžybose. 

2.6. Lenktynių trasu ilgis, apibrėžimas ir specifikacija. 

Lenktynių trasos ilgis matuojamas vieno metro atstumu nuo vidinės tvoros 

2.6.1 Trasos ilgis skirtingoms veislėms 

-    vipetams, levretėms, čirneco, basendžiams     nuo  250 iki 500 metrų 

-   kitoms veislėms                                                      nuo  250 iki 900 metrų 

2.6.2Trasos ilgis pagal amžių 

Šunims, einamų metų sausio 1d. ne jaunesniems nei 2 metai ir ne vyresniems nei 6 metai leidžiama 

dalyvauti ilgesnėse nei 525m. lenktynėse. Šių ilgų nuotolių lenktynėse dalyvaujantiems šunims turi 

būti skiriamas ypatingas veterinarijos gydytojo dėmesys 

2.7 Lenktynių įranga 

Organizatorius privalo užtikrinti, kad visa lenktynių įranga būtų tvarkinga ir nepriekaištingai veikianti 

2.7.1 Jauko tempimo mašinos privalo 

- gebėti greitai paspartinti jauko tempimo greitį 

- greitai reaguoti į bet kokius greičio pasikeitimus 

- turėti pakankamą rezervinį našumą ir atatinkamas eksploatacines savybes 

2.7.2 Ritės neturi būti šviesios spalvos ir neturi blizgėti 

2.7.3 Jaukas turi būti apie 40cm ilgio ir pagamintas iš aiškiai matomo plastikinio ar medžiaginio 

audinio. Rekomenduojamas geltonos arba mėlynos spalvos jaukas 

2.7.4 Minimalūs starto dėžių matmenys  

-  ilgis 110 cm, aukštis 84 cm, plotis 28 cm 

-  tarp dėžių turi būti mažiausiai 10 cm tarpai 

- dėžės vidus turi būti lygus be aštrių briaunų 

- grindys turi būti grublėtos ir tame pačiame lygyje kaip žolė ar smėlio takas 

- priekinės dutys neturi būti blizgios, pro jas šuo turi aiškiai matyti jauką, o jų konstrukcija turi 

užtikrinti šunų saugumą 

 

2.8 Pakartotinas startas 



2.8.1 Pakartotino starto priežastys 

Tik teisėjų kolegija gali priimti sprendimą dėl pakartotino starto. Galimos pakartotino starto 

priežastys: 

1. Pirmaujantis šuo arčiau nei 10 m priartėja prie jauko ,arba atsilieka nuo jo daugiau nei 30 m, 

arba jaukas šokinėja i viršų ir taip sutrikdo lenktynes 

2. Kirtęs finišo liniją jaukas tuo pačiu greičiu traukiamas mažiau nei 30m 

3. Neveikia starto dėžės 

4. Jaukas sustoja lenktynių metu 

5. Lenktynių stebėtojai ar žiūri pastebėjo rimtą varžybų eigos sutrikdymą. 

2.8.2 Išimtys 

Kilus ginčui dėl abejotinų lenktynių žiūri dali atleisti šunis nuo pakartotinio paleidimo jei: 

1. Šunu pozicija trasoje buvo visškai aiški ir neginčytina 

2. Šunys nubėgo daugiau nei pusę distancijos 

3. Nesutrikdoma tolesnė normali renginio eiga 

Bėgime, kuriame kilo ginčas, šunų vietos fiksuojamos pagal padėtį prieš patbėgimą sutrikdžiusį įvykį 

2.8.3 Poilsio laikas 

Pakartotiną startą galima leisti iškart, netaikant poilsio laiko, jei visi šunys nubėgo mažiau nei pusę 

distancijos. Priešingu atveju turi būti laikomasi poilsio laiko. 

Tarp dviejų bėgimų ,kuriuose dalyvauja tas pats šuo, turi praeiti: 

- Mažiausiai 30 min  ,kai trasos ilgis iki 525 metrų 

- Mažiausiai 60 min , kai trasos ilgis ilgesnis nei 525 metrai 

      Lenktynėse, kuriose trasos ilgis viršyja 525 metrus, per dieną šunys gali bėgti ne daugiau nei 2 kartus. 

Tokiu atveju draudžiama tą pačią dieną vykdyti pakartotiną bėgimą. 

 

3.Pareigos ir atsakomybė 

3.1 Organizatoriai: 

- garantuoja sklandžią renginio eigą 

- visiems dalyviams renginio metu pateikia renginio katalogą 

- apdovanoja laimėjusius šunis 

- organizatoriai neatsako už šunų, jų vedlių/savininkų saugumą ir jų patirtas traumas 

- organizatoriai neatsako už pabėgusius neklusnius šunis 

3.2 Šunų savininkai 

- laiku atvyksta į renginio vietą 

- pateikia privalomus dokumentus 

- vykdo teisėjų ar laukodarbuotojų nurodymus 

- vykstant bėgimas būna dalyviaims  nurodytose vietos 



- šuns savininkas neatsako, jei bėgimo metu jam priklausantis šuo ,netyčia ,nerodydamas 

agresijos, sužaloja kitą šunį 

- šuns savininkas privalo atlyginti žalą ,jei jam priklausantis šuo, agresyviai elgdamasis, sužaloja 

kitą šunį 

4. Šunu saugumas 

Saugumas yra esminis dalykas rengiant varžybas. Veterinarijos gydytojas gali uždrausti šuniui 

dalyvauti bėgime, jei jo būklė sukels abejonių. 

 

    5.Nuobaudos 

5.1 Šunų savininkų diskvalifikavimas 

5.1.1 Šuns savininkas gali būti dikvalifikuotas ir anuliuojami jam priklausančių šunų tos dienoe 

rezultatai už: 

- įžeidžainčius veiksmus ar pasisakymus teisėjo, organizatorių ar pagalbinių darbuotojų atžvilgiu 

       -  grubų elgesį su šunimis 

         5.1.2 Diskvalifikuoti turi tesę teisėjų kolegija. Protokole turi būti nurodyta diskvalifikacijos priežastis 

      5.2 Dopingas 

      5.2.1 Draudžiama naudoti bet kokias priemones, kurios dirbtinai pakeistų šunų darbinį pajėgumą. 

      5.2.2 Įtarus dopingo naudojimą,veterinarijos gydytojas gali pareikalauti mėginio testui.  

      5.2.3 Pasitvirtinus dopingo vartojimui šuo netenka teisės dlyvauti bet kuriose šalies varžybose. 

 

6. Titulų suteikimo tvarka 

 6.1. Titulų ir sertifikatų suteikimo tvarka.  

6.1.1. LT RC CACL suteikiamas atviros ar oversize klasės šuniui/kalei, kurio laikas buvo geriausias. 

6.1.2. LT RC JCACL suteikiamas jaunimo klasės šuniui/kalei, kurio laikas buvo geriausias.   

6.1.3. LT RC VCACL suteikiamas veteranų klasės šuniui/kalei, kurio laikas buvo geriausias. 

6.1.4. Varžybų Nugalėtoju tampa šuo/kalė, kurio abiejų bėgimų laikų suma mažiausia. 

 

6.2. Startuojančių šunų skaičius ir suteikiamų titulų limitai.  

       6.2.1. Jei startuoja 1 tos pačios veislės šuo – titulai nesuteikiami 

       6.2.2. Jei startuoja 6 tos pačios veislės šunys – suteikiami 2 LT RC CACL (LT RC JCACL ar LT RC VCACL) 

geriausią laiką parodžiusiems šunims. 



       6.2.3. Jei startuoja 10 ir daugiau tos pačios veislės šunų – suteikiami 3 LT RC CACL (LT RC JCACL ar LT 

RC VCACL): geriausią laiką parodžiusiems šunims. 

       6.2.4. Jei dėl kokių nors nenumatytų kliūčių (techniniai gedimai, nepalankios oro sąlygos/liūtis) 

antras bėgimų ratas negalimas, - titulai šunims nesuteikiami.  

 

6.3. Titulų patvirtinimas  

6.3.1. Titulas “Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) čempionas ” (LT RC CH).  

6.3.2. Kad patvirtinti “Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) čempioną ” reikia 3 LT RC CACL gautų 

teisėjaujant skirtingiems teisėjams.  

6.3.3. „ Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) jaunimo čempionas “  (LT RC JCH) suteikiamas šunims/kalėms, 

gavusiems du LT RC JCACL įvertinimus.  

6.3.4. „ Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) veteranų čempionas “ (LT RC VCH) suteikiamas 

šunims/kalėms, gavusiems du LT RC VCACL įvertinimus.  

 

6.4. Titulu suteikimo tvarka užsieniečiams 

Užsienio piliečiai gali tvirtinti savo šunims titulus jei jie: 

- Pateikia šuns kilmės liudijimą; 

- Pateikia savo šalies Racing’o čempiono sertifikato kopiją; 

- Kad patvirtinti: 

•  “ Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) čempioną” reikia 1 LT RC CACL  

• „ Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) jaunimo čempioną“ reikia 1 LT RC JCACL.  

• „ Lietuvos šunų lenktynių (Racing‘o) veteranų čempioną“ reikia 1 LT RC VCACL.  

 

7. Trasų specifikacija / FCI lenktynių trasų klasifikacija  

Trasas licencijuoja LKD LCRVTK pirmininkas arba jo įgaliota komisija. 

7.1. A kategorijos trasa 

A kategorijos trasa – trasa,  licencijuota nacionalinėms ir tarptautinėms lenktynėms su FCI titulais. 

7.2. B kategorijos trasa 

B kategorijos trasa – trasa,  licencijuota nacionalinėms ir tarptautinėms lenktynėms, be FCI titulų. 

7.3. Trasų specifikacija 



7.3.1. Bendrieji trasų nuostatai 

• trasa turi būti idealiai paruošta, be jokio šiurkštumo ar kitokio pavojaus šunims. 

• Trasos turi būti padengtas tankia žole, neklampiu smėliu ar žole su smėlio 

posūkiais. 

• Trasoje turi būti įmanoma nubėgti nuo 345 iki 390 metrų ir nuo 475 iki 480 metrų 
atstumus kartu su reikiamu pirmosios tiesės ilgiu.  

• Starto dėžės turi būti pastatytos trasoje taip, kad pirmoji tiesė būtų ne trumpesnė 
nei 40 metrų.   

• Paruošiamasis aptvaras turi būti atskirtas nuo lenktynių trasos. Jis privalo būti 
švarus ir tinkamas parengti šunis bėgimui. Aptvarą būtina įrengti taip, kad jame 
esantys šunys nematytų trasos. 

• Trasos ilgis už finišo linijos turi būti mažiausiai 50 metrų ilgio. 
 

7.3.2. A kategorijos specifikacija 

Posūkių spindulys turi būti ne mažesnis kaip 42 metrai tiek lygiuose, tiek pasviruose posūkiuose. 
Pasvirūs posūkiai turi būti laikomi posūkiai, kurių nuolydis yra ne mažesnis kaip 8%. Minimalus trasos 
plotis – 6 metrai tiesiojoje, 8 metrai posūkiuose ir 7 metrai pasviruose posūkiuose. 

 

7.3.3. B kategorijos specifikacija 

Posūkių spindulys turi būti ne mažesnis kaip 40 metrų tiek lygiuose, tiek pasviruose posūkiuose. Pasvirais 

posūkiai turi būti laikomi posūkiai, kurių nuolydis yra ne mažesnis kaip 8%. Minimalus trasos plotis – 5 

metrai tiesiojoje, 7 metrai posūkiuose. 

 

 

 

 


