
                               
 

KAUNO KINOLOGIJOS METODIKOS CENTRAS 

Kviečia Jus dalyvauti sertifikatinėse visų veislių šunų parodose (CAC)  

„KKMC RUDUO‘20“ ir „KKMC RUDENS TAURĖ‘20“,  
kurios įvyks  2020 m. Lapkričio 07-08 d. 

Parodos vieta: Universiteto g. 8 B, Akademija, Kauno raj.  
 

CYNOLOGY METHODOLOGY CENTRE IN KAUNAS 
Invites you to attend the NATIONAL DOG SHOW (CAC), 08-07.11.2020 

The show will be held in  Universiteto str.8B, Academy town, Kaunas district, Lithuania. 

Ekspertai/Experts 
 

 

„KKMC RUDUO‘20“ 

 

„KKMC RUDENS TAURĖ‘20“ 

I FCI gr. Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) Kornelija Butrimova (Lietuva/Lithuania) 

II FCI gr Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) 

Kornelija Butrimova (Lietuva/Lithuania) 

Audronė Babianskienė (Lietuva/Lithuania) 

Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) 
III FCI gr. Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) Audronė Babianskienė (Lietuva/Lithuania) 

IV FCI gr. Kornelija Butrimova (Lietuva/Lithuania) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) 

V FCI gr. Valentinas Stiklius (Lietuva/Lithuania) Kornelija Butrimova (Lietuva/Lithuania) 

VI FCI gr. Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) Kornelija Butrimova (Lietuva/Lithuania) 

VII FCI gr. Valentinas Stiklius (Lietuva/Lithuania) Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) 

VIII FCI 

gr. 
Kornelija Butrimova (Lietuva/Lithuania) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) 

IX gr. Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) 

Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) 

Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) 

Audronė Babianskienė (Lietuva/Lithuania) 
X FCI gr. Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) 

O gr. Valentinas Stiklius (Lietuva/Lithuania) 

 

Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva/Lithuania) 

Jaunųjų vedlių konkurso ekspertai:     2020-11-07 – Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) 

               2020-11-08 – Audronė Babianskienė (Lietuva/Lithuania) 

Registracijos mokestis/ Registration price 

LKD nariams/ for the LDK member 

Ne LKD nariams ir 

užsieniečiams/For not LKD 

members and foreigners 

Data  
Pirmas 

šuo 

Kiti 

šunys 

Šuniukai, 

mažyliai, 

veteranai 

Konkursai 

** 
First dog 

Other 

dogs 

Baby, 

puppy, 

veterans 

Competitions 

** 

Iki 

2020.10.25 

Viena paroda 30 € 25 € 20 € 8 € 40 € 35 € 30 € 15 € 

Dvi parodos 45 € 40 € 30 € 15 € 55 € 50 € 40 € 25 € 

EXTRA 
Iki 

Viena paroda 40 € 35 € 25 € 8 € 50 € 45 € 35 € 15 € 

2020.10.30 Dvi parodos 60 € 55 € 40 € 15 € 70 € 65 € 50 € 25 € 

 

 

** Konkursai – porų, veislynų ir jaunųjų vedlių. 

** Competitions - pairs, kennels and young hendlers. 
 



KKMC klubo nariai iki 2020.10.25 pateikus galiojantį klubo nario pažymėjimą 

registruojami  pirmine registracijos kaina. 
 

Priimama reklama į katalogą : Puslapio kaina asmenims (pateikus maketą) – 20 €. 

                                                Puslapio kaina komercinėms organizacijoms (pateikus maketą) – 30 €. 

  ! Lietuvos skalikai registruojami su 50 % nuolaida. 

Registruojant šunis būtina pateikti: 
 

1. Užpildytą registracijos anketą    

2. Kilmės dokumentų kopiją 

3. Čempionų titulų kopijas                 

4. Registruojantis į darbinę klasę FCI darbinio 

sertifikato kopiją 

5. LKD nario bilieto kopiją                  

6. Registracijos mokesčio apmokėjimo kvitą.  

7. Registruojantis į konkursus pateikti 

užpildytą konkurso dalyvio anketą. 

When registering dogs, you must provide: 
 

1. Completed registration form 

2. Copy of documents of origin 

3. Copies of Champion Titles 

4. A copy of the FCI work certificate when registering  

for the working class. 

5. Copy of LKD member ticket 

6. A receipt for payment of the registration fee . 

7. Submit a completed bidder's form when registering for    

competitions

 

Registraciją siųsti el. p.: kkmc.show@gmail.com 
Informacija: tel. Nr. +370 687 91396 
https://www.facebook.com/Kauno-kinologijos-metodikos-centras  ir www.kinologija.lt 

Registracija priimama tik pateikus visus reikiamus dokumentus laiku, t.y. iki registracijos termino  

pabaigos. Šunys ir klasės nekeičiami. 
Registration is accepted only after all required documents before the registration deadline. Dogs and classes are 

unchangeable. 

 

Kauno kinologijos metodikos centras , Įmonės kodas 193143068 

Miško g.30 , Kaunas.  Tel.,+370 610 08468, +370 687 91396, 

Swedbank A/s 

LT10 7300 0100 0224 8045 

SWIFT code : HABALT22 

 

 
*Organizatoriai pasilieka teisę esant būtinybei keisti teisėjus. 

Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas. 

Registruojant šunys el.paštu turite gauti registracijos patvirtinimą.  

Klubas neatsako už ir neapmokėtą registraciją. Registracija turi būti apmokėta iki 2020.10.30. 

Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui. 

Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo numatytas laikotarpis 

imunitetui susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. 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.  

VMVT 2013 m. sausio 2 d. įsakymu, Nr. B1-2 draudžiama: dalyvauti šunims, kuriems trumpintos ausys ir (ar) uodega, jeigu šie gyvūnai 

yra gimę Lietuvos Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d.  

Šis draudimas netaikomas šunims, kurie yra gimę kitoje valstybėje arba į renginį atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno 

gimimo metu buvo leidžiama trumpinti ausis ir (ar) uodegą, ir gyvūno laikytojas turi tai įrodančius dokumentus. Veterinarijos tarnyboms 

nustačius pažeidimus – parodos dalyvis šalinamas iš parodos, registracijos mokestis negražinamas. 

*Show committee keeps the right to change the judge if necessary. 

Bank charges should be paid by the sender 

You should get confirmation of registration if you register your dog by email 

Show committe is not responsible for the unpaid registration. Registration should be paid by the 30.10.2020 

Registration payment will be refunded only if the show is cancelled or in the case of the dog’s death. 

All participating dogs must be vaccinated against rabies after vaccination must be provided by the manufacturer of the vaccine elapsed 

period of immunity, without prejudice to the Lithuanian legislation. The event involved dogs must format a subcutaneous microchip (or 

a tattoo, if it is done by 3 July 2011). Must have a pet passport or vaccination against rabies certificate. It is recommended that in the 

event the participating dogs are vaccinated against plague carnivorous, carnivores viral enteritis and infectious hepatitis. 

VMVT 2 January 2013. Order no. B1-2 prohibited: participate with dogs with docked ears and (or) the tail, where the animals were born 

in the Republic of Lithuania after 1 January 2013. 

mailto:kkmc.show@gmail.com
http://www.kinologija.lt/


This prohibition does not apply to dogs who were born in another country, or in the event come from the state, which allow to shorten the 

ears and (or) tail or it was allowed when dog was born, and dog's keeper has documents to prove it. If veterinary services will notice any 

irregularities during the event - exhibitor will be removed from the event and the registration fee will not be refunded. 

 

 


