
LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS LURE COURSING’O IR RACING‘O TEISĖJŲ 

KOLEGIJOS REGLAMENTAS 

 

 

1. LKD  LURE COURSING’O IR RACING‘O TEISĖJŲ KOLEGIJA 

1.1. LKD Lure Coursing’o ir Racing‘o teisėjų kolegiją (toliau - Kolegija) sudaro LKD klubo 

nariai, kuriems suteikta arba patvirtinta tarptautinės arba nacionalinės kategorijos Lure Coursing’o arba 

Racing‘o  varžybų teisėjo (toliau - teisėjai) kvalifikacija. 

1.2. Kolegija renkasi visuotiniam narių susirinkimui (toliau - susirinkimui) ne rečiau kaip kartą 

per metus. Kolegijos susirinkimas kviečiamas Kolegijos pirmininko ar Kolegijos biuro nutarimu arba 

pareikalavus 1/2 Kolegijos narių. Susirinkimas galioja dalyvaujant mažiausiai 2/3 narių. Sprendimai 

priimami paprasta balsų dauguma. Neįvykus pirmajam susirinkimui, antrasis šaukiamas po 14 dienų ir 

vyksta nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Apie šaukiamą Kolegijos narių susirinkimą visi Kolegijos 

nariai informuojami jų nurodytais elektroniniais pašto laiškais arba telefonais. 

1.3. Kolegija tvirtina Kolegijos reglamentą, Lure Coursing’o ir Racing‘o taisykles (kolegijos 

biuro teikimu), Lure Coursing’o ir Racing‘o asistentų ir teisėjų rengimo programas, esant reikalui keičia 

ar naikina Kolegijos biuro nutarimus. 

1.4. Kolegija iš savo narių renka Kolegijos pirmininką (kuris yra ir Kolegijos biuro pirmininkas) 

ir kolegijos biurą penkių metų laikotarpiui. Biurą sudaro penki nariai, vienas iš jų yra Kolegijos 

pirmininkas. Kolegijos biuras išrenka Kolegijos biuro sekretorių iš Kolegijos biuro narių. 

1.5. Kolegijos biuras posėdžiauja prireikus, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Kolegijos 

biuro posėdžiai kviečiami Kolegijos pirmininko iniciatyva ar pareikalavus ne mažiau kaip 3 kolegijos 

biuro nariams. Kolegijos biuro posėdžiai galioja dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 biuro narių. Kolegijos 

posėdžiuose sprendimai priimami balsų dauguma. Sutikus visiems kolegijos biuro nariams, biuro 

posėdžiai gali būti organizuojami elektroninių ryšių priemonėmis (internetu). Šiuo atveju kolegijos biuro 

nariai savo nuomonę (už ar prieš) posėdžio darbotvarkes klausimais perduoda pirmininkaujančiam 

internetinio ryšio priemonėmis. Kolegijos biuro narių nuomonė perduota elektroninio ryšio priemonėmis 

yra sudėtinė kolegijos biuro posėdžio protokolo dalis. 

1.6. Kolegijos biuras atlieka šias funkcijas: 

1.6.1. kasmet sudaro, tikrina ir pateikia LKD sekretoriatui teisėjų ir asistentų sąrašus; 

1.6.2. sudaro ir tvirtina Lure Coursing’o ir Racing‘o asistentų ir teisėjų paruošimo programas, 

nustato egzaminų tvarką; 

1.6.3. tvirtina Lure Coursing‘o ir Racing‘o renginius ir jų datas; 

1.6.4. tvarko renginių dokumentaciją, kurią per 30 dienų privalo atsiųsti klubai, organizavę Lure 

Coursing‘o arba Racing‘o renginį; 

1.6.5. rengia kursus, egzaminus, seminarus; 

1.6.6. tvirtina teisėjų kategorijas ir teisėjaujamų Lure Coursing‘ų ir Racing‘ų sąrašą; 

1.6.7. išduoda teisėjų ir asistentų pažymėjimus; 

1.6.8. stabdo teisėjų įgaliojimus; 

1.6.9. skiria nuobaudas; 

1.6.10. sudaro ir koreguoja Lure Coursing‘o ir Racing‘o taisykles. 

1.7. Kolegijos pirmininkas atlieka šias funkcijas: 

1.7.1. pirmininkauja Kolegijos ir Kolegijos biuro posėdžiams; 

1.7.2. organizuoja Kolegijos biuro darbą; 

1.7.3. pateikia Kolegijai metinę ataskaitą; 

1.7.4. atstovauja Kolegiją. 

1.8. Kolegijos biuro sekretorius atlieka šias funkcijas: 

1.8.1. protokoluoja Kolegijos ir Kolegijos biuro posėdžius; 

1.8.2. informuoja Kolegijos ir Kolegijos biuro narius apie susirinkimų ar posėdžių laiką ir vietą; 

1.8.3. tvarko Kolegijos ir Kolegijos biuro dokumentaciją. 



             1.9.   Kolegijos bei Kolegijos biuro posėdžiuose nariai privalo dalyvauti. Dėl pateisinamos 

priežasties nedalyvaujantys nariai gali perduoti savo balso teisę kuriam nors kitam nariui. 

 

2.    ASISTENTAI 

2.1. Asistentu gali tapti kiekvienas LKD klubo narys, ne jaunesnis nei 18 metų, išklausęs teisėjų 

parengimo kursus, teigiamai išlaikęs egzaminą (testą). 

2.2. Asistento stažas trunka mažiausiai dvejus metus. Asistentas, per trejus metus nedirbęs nė 

vienuose varžybose, išbraukiamas iš asistentų sąrašo. Toks asmuo gali vėl tapti asistentu iš naujo išlaikęs 

egzaminą (testą). 

2.3. Išlaikęs egzaminą asistentas gauna pažymėjimą - stažo lapą, kuriame fiksuojamas jo darbas 

Lure Coursing’o ir Racing‘o varžybose. 

2.4.  Asistentas privalo: 

2.4.1. laikytis LKD  Lure Coursing’o ir Racing‘o varžybų taisyklių; 

2.4.2. vykdyti varžybų teisėjų nurodymus; 

2.4.3. laikytis kinologinės etikos normų; 

2.4.4. estetiškai atrodyti; 

2.4.5. mandagiai elgtis. 

 

3. TEISĖJAI 

3.1. Teisėjai skirstomi į: 

3.1.1. nacionalinės kategorijos teisėjus; 

3.1.2. tarptautinės kategorijos teisėjus. 

3.2. Nacionalinės kategorijos teisėju gali tapti asistentas, LKD klubo narys, turintis vidurinį 

išsilavinimą, dirbęs mažiausiai dvejus metus asistentu, mažiausiai dešimtyje varžybų, turintis reikalingą 

stažuočių skaičių (lO), išlaikęs teorinį ir praktinį egzaminus.  

3.3. Praktinis egzaminas vyksta varžybų metu, jį priima Kolegijos biuro paskirta teisėjų komisija: 

3.4. Nacionalinės kategorijos teisėjas turi teisę: 

3.4.1. teisėjauti visuose FCI pripažįstamuose Lietuvoje ir užsienyje organizuojamuose Lure 

Coursing’o varžybose ir suteikti titulus CACL (nacionalinėse varžybose Lietuvoje ir užsienyje); 

3.4.2. teisėjauti visose FCI pripažįstamose Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse Lure Coursing‘o 

varžybose ir suteikti titulus CACIL (tik tarptautinėse varžybose Lietuvoje); 

3.4.3. teisėjauti nacionalinio lygio varžybose užsienyje ir suteikti titulus, tik gavus Kolegijos 

pirmininko leidimą. 

3.5. Tarptautinės kategorijos teisėju gali tapti nacionalinės kategorijos teisėjas įvykdęs 3.5.1 arba 

3.5.2 arba 3.5.3 punktų reikalavimus. 

3.5.1. asistavęs tarptautinės kategorijos teisėjui mažiausiai penkis kartus tarptautinėse varžybose. 

             3.5.2. teisėjavęs aštuonis kartus nacionalinėse varžybose ir du kartus asistavęs tarptautinėse Lure 

Coursing’o varžybose. 

3.5.3. teisėjavęs tris kartus tarptautinėse (CACIL) Lure Coursing‘o varžybose Lietuvoje.  

             3.6. Tarptautinės kategorijos teisėjas gali teisėjauti visuose FCI pripažįstamose varžybose 

Lietuvoje ir užsienyje ir suteikti titulus CACL bei CACIL. 

             3.7.   Stažuotės atliekamos suderinus su varžybų organizatoriais ir teisėju. FCI pripažįstamose 

Lure Coursing’o varžybose vienu metu pas teisėją gali stažuotis ne daugiau kaip du stažuotojai. 

3.8. Stažuotis galima: 

3.8.1. pas Lure Coursing‘o arba Racing‘o nacionalinės arba tarptautinės kategorijos teisėjus. 

3.8.2. pas kitų FCI šalių teisėjus, gavus sutikimą iš anksto; 

3.8.3. Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose Lure Coursing’o ir Racing‘o varžybose. 

3.9.   Kolegijos biuras stabdo teisėjo įgaliojimus: 

3.9.1.  paties teisėjo prašymu; 



             3.9.2 dvejus metus ar ilgiau neteisėjavus, neasistavus arba nedalyvavus nei vienose Lure 

Coursing’o varžybose, nedalyvavus nei viename seminare; 

             3.10. Kolegijos biuras gali grąžinti teisėjo įgaliojimus jam prašant. Jeigu teisėjo įgaliojimai buvo 

sustabdyti šio reglamento 3.9.2 punkte nurodytu atveju, grąžinus įgaliojimus teisėjo stažas skaičiuojamas 

nuo grąžinimo datos. 

            3.11. Penkerius metus neteisėjavęs teisėjas, norintis vėl teisėjauti, privalo išlaikyti praktinį 

egzaminą. Stažas skaičiuojamas nuo pakartotinio egzamino laikymo datos. 

            3.12.  Kolegijos pirmininkui privaloma kiekvienais metais iki sausio mėn. 31d. už praėjusius metus 

siųsti darbo ataskaitą, kurioje nurodoma, kokiose pozicijose buvo dirbta (teisėjas, asistentas, stažuotojas, 

seminaras, seminaro pranešėjas), ir renginyje dalyvavusių šunų skaičius. 

 

4. TEISĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Teisėjai turi teisę: 

4.1.1. teisėjauti jų kategorijai atitinkančiose varžybose; 

4.1.2. teisėjauti kitose šalyse FCI organizacijų kvietimu; 

4.1.3. asistuoti visuose LKD ir jos klubų rengiamose varžybose; 

4.1.4. stažuotis FCI pripažįstamose varžybose, suderinus tai su organizatoriais; 

4.1.5. turėti asmeninį antspaudą; 

4.1.6. nemokamai įeiti į visus LKD renginius. 

4.2. Teisėjai privalo: 

4.2.1. laikytis FCI ir LKD dokumentų ir taisyklių reikalavimų; 

4.2.2. neviršyti savo kompetencijos; 

4.2.3. sistemingai gilinti žinias ir kelti kvalifikaciją; 

4.2.4. būti punktualūs ir drausmingi renginiuose; 

4.2.5. iš anksto pranešti apie motyvuotą neatvykimą į renginį; 

4.2.6. pranešti apie visus pasikeitimus; 

4.2.7. laikytis teisėjo elgesio normų. 

5. NUOBAUDOS 

5.1. Jeigu įrodoma, kad teisėjas nusižengė LKD įstatams, LKD arba FCI varžybų teisėjų 

reglamentų reikalavimams, Kolegijos biuras turi teisę skirti nuobaudą. 

5.2. Teisėjui turi būti užtikrinta galimybė pasiaiškinti žodžiu arba raštu. Svarstant nusižengimą 

Kolegijos biure, posėdyje dalyvauti kviečiamas svarstomas teisėjas, jam atsisakius dalyvauti, 

prasižengimas svarstomas be jo. Tokiu atveju kolegijos biuras privalo per 10 dienų raštu informuoti 

nubaustą teisėją, apie priimtą nutarimą. 

5.3. Teisėjui suteikiama teisė, per 20 dienų apskųsti Kolegijos biuro nutarimą Kolegijos 

susirinkimui. Apeliacijos svarstyme Kolegijos susirinkime, svarstomas teisėjas, sprendimo priėmimo 

metu, neturi balsavimo teisės. Sprendimas dėl Kolegijos biuro paskirtos teisėjui nuobaudos, jei jis yra 

apskųstas, įsigalioja tik jį patvirtinus Kolegijos susirinkime. 

5.4. Teisėjams gali būti taikomos šios nuobaudos: 

5.4.1. nusižengimo svarstymas netaikant nuobaudos; 

5.4.2. įspėjimas; 

5.4.3. papeikimas su gresiančiu draudimu teisėjauti; 

5.4.4. draudimas teisėjauti tam tikrą laikotarpį; 

5.4.5. teisėjo diskvalifikacija. 

5.5. Sprendimui įsigaliojus, apie tai turi būti pranešta FCI (jei tai nuobaudos, numatytos šio 

reglamento 5.4.4. ir 5.4.5. punktuose). 

 



Reglamentas patvirtintas LKD Lure Coursing’o ir Racing‘o varžybų teisėjų kolegijos 

visuotiniame susirinkime, vykusiame 2021-04-27 d., adresu Visorių g. 8, Vilnius, (LKD mokymo 

centras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


