
 1

 
        
                                                                                            
 

 
 

TARPTAUTINĖS ŠUNŲ PARODOS 
INTERNATIONAL DOG SHOWS 

 
 
 

PALANGOS RUDUO ‘2020  
PALANGA AUTUMN‘2020  

2020 – 09 – 25 
 

BALTIJOS NUGAL ĖTOJAS‘20 
BALTIC WINNER‘20 

2020 – 09 – 26 
 

GINTARINĖ TAURĖ‘2020 
AMBER CUP‘2020 

2020 – 09 – 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemirseta, Klaipėdos pl. 33i Palangos kempingas, Palanga 00101 
http://palangacamping.lt/ 

 
 
 
 

 



 2

PAAIŠKINIMAI / EXPLANATIONS 
 

P 1 – šuo dalyvauja 2020 09 25 parodoje / dog participates 25 09 2020 
 

P 2 – šuo dalyvauja 2020 09 26 parodoje / dog participates 26 09 2020 
 

P 3 – šuo dalyvauja 2020 09 27 parodoje / dog participates 27 09 2020 
 

P 1 + P 2 + P 3 – šuo dalyvauja 2020 09 25/26/27 parodose/dog participates 25/26/27 09 2020 
 

P 1 + P 2 P.kl./I.cl + P 3 A.kl./O.cl.  . – t.y. antrą dieną dalyvauja pereinamoje klasėje, trečią dieną 
atviroje klasėje / the second day dog participates in intermediate class, the 3 day dog participates in 

open class  
J.kl./J.cl – jaunimo klasė/ junior class 

 
P.kl./I.cl. – pereinama klasė/ intermediate class 

 
A.kl./O.cl. -  atvira klasė / open class 

 
D.kl./W.cl. -  darbinė klasė / working class 

 
Č.kl./CH.cl. – čempionų klasė / champion class 

 
V. kl./V.cl. – veteranų klasė/ veteran class 

Parodų katalogas – 6 eur (priimami tik gryni pinigai) 
Pateikus registracijos patvirtinimą - nemokamai 

Show’s catalog  -  6 eur (only cash) 
With registration confirmation catalog is free 

Įvažiavimas į parodos teritoriją (priimami tik gryni 
pinigai) 
Automobilis (be nakvynės):1 diena -10 eur, 3 dienos-20 eur 
Kemperis – vieta ir kaina derinama su Palangos kempingo 
administracija. 
Nakvynė palapinėje – 1 žmogus 5 eur para 

Parking (only cash) 
Car (without overnight stay): 1 day – 10 eur, 3 days – 
20 eur 
Camper - coordinate the price with the camping 
administration. 
1 night in the tent – 1 person 5 eur 

 
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, registruotiems šunims, parodos rezultatus.  
 
Tarptautinių (FCI) šunų parodų dalyviai atsako už savo šunų gerovę. Parodos dalyviai privalo 
saugoti savo šunis ir nepakenkti jų sveikatai bei gerovei – nepalikti šunų automobilyje esant itin 
karštam arba šaltam orui, grubiai ir/ar žiauriai nesielgti su šunimis. Nesilaikantys šių 
reikalavimų dalyviai praras teisę dalyvauti šioje ir ateityje vyksiančiose parodose.  
 
Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio 
enterito, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo numatytas laikotarpis imunitetui 
susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Parodose 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. 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.  
 Parodos teritorijoje draudžiama prekiauti šuniukais. 
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The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at FCI international dog shows. It is 
forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such 
as  for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it in a 
cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog 
shows.  

The entrant/exhibitor declares that any dog entered has been adequately vaccinated (standard 
vaccinations, the validation of the vaccination in accordance with the vaccine’s producer advise) of 
which proof can be shown. Dogs coming from abroad are required to have been vaccinated against 
rabies, distemper, canine parvovirus 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.   Under the order No. B1-2 of 2 January, 2013, of the State Food and Veterinary Service, 
participation in dog shows is prohibitated for cropped and/or docked dogs born in the Republic of 
Lithuania later than 1 January 2013. This prohibition does not apply to the dogs who come from the 
countries where cropping/docking is still permitted or it was so at the time when the dog was born, and 
the owner can prove the fact by relevant documents. In case of breach of the rule, the participant will be 
eliminated from the show and the entry fee will not be refunded.   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 sell puppies in a territory of the show. 

 
Участники международных выставок собак (FCI) несут ответственность за 
благосостояние своих собак на мероприятии. Владелец собаки обязан оградить собаку 
от возможных ситуаций, которые могут быть опасны для ее здоровья и благополучия: не 
оставлять собаку в машине в чрезмерно жаркую или холодную погоду и не обращаться с 
ней жестоко. Нарушающие данное постановление лишатся права участвовать в этих и 
будущих выставках собак. 

 
 
 
 

K L A S Ė S  / CLASS 
 

■ Mažylių klasė (nuo 6 iki  9 mėnesių) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas –“Labai perspektyvus" 
Puppy class (from 6 up to 9 months) – no titles. Highest qualifications – “Very promising" 
■ Jaunimo klas ė (nuo 9 iki 18 mėnesių) – nesivaržo  dėl LT CAC ir CACIB, varžosi dėl JN ir BOS ir BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
Junior class (from 9 up to 18 months) – these dogs do not compete for the LT CAC or the CACIB, compete for 
the JN, BOS and BOB. Highest qualifications – “Exellent” 
■ Pereinama (nuo 15 iki 24 mėnesių), ■ atvira (nuo 15 mėnesių), ■ darbin ė (nuo 15 mėnesių – privalomi FCI 
tarptautiniai darbiniai diplomai), ■ čempion ų klasės (nuo 15 mėnesių – registruojama pateikus tarptautinį arba 
šalies čempiono titulą patvirtinantį diplomą) –   varžosi dėl LT CAC, CACIB, R.CACIB, N, BOS ir BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas –  "Puikiai" 
Intermediate (from 15 up to 24 months), open (from 15 months)*, working (from 15 months and holding a 
recognized working certificate), champion classes (Dogs older than 15 months that have title of National or 
International Champion) – compete for the LT CAC, CACIB, R.CACIB, N, BOS and BOB. Highest qualifications –  
"Excellent" 
■ Veteranų klas ė (nuo 8 metų) –  varžosi dėl titulo VN, BOS ir BOB. Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
Veteran class (from 8 years)–  compete for the VN, BOS and BOB. Highest qualifications – “Exellent”. 
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PARODOJE  SUTEIKIAMI  TITULAI / Titles 
JN 
Balt.JN‘20  

Jaunimo nugal ėtojas / Junior Winner  
Baltijos jaunimo nugalėtojas’20 / Baltic Junior Winner‘20 (tik 2020.09.26, only 26.09.2020) 

LT  CAC  Kandidatas į Lietuvos čempionus / Challenge Certificate for the Lithuanian Champion 
N 
Balt.N‘20  

Nugalėtojas /  Winner 
Baltijos nugalėtojas’20 / Baltic Winner‘20 (tik 2020.09.26, only 26.09.2020) 

VN 
Balt.VN‘20  

Veteranų nugal ėtojas /  Veteran Winner 
Baltijos veteranų nugalėtojas’20 / Baltic Veteran Winner‘20 (tik 2020.09.26, only 26.09.2020) 

CACIB  Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus / Challenge Certificate for the Internationale 
Champion 

R.CACIB  Rezervinis ka ndidatas į tarptautinius grožio čempionus / Reserve Challenge Certificate for the 
Internationale Champion 

BOS Geriausias priešingos lyties atstovas / Best of Opposite Sex 
BOB  Veislės nugal ėtojas / Best of Breed 

 

KONKURSAI / Competitions 
 

Porų konkursas – dalyvauja du vienos veislės šunys (šuo ir kalė), priklausantys vienam 
savininkui. 
Brace couple – two dogs of the same breed but different sex who belong to the same owner. 
Veislyn ų konkursas – dalyvauja mažiausiai trys bet kurios lyties vienos veislės to paties 
veisėjo išveisti šunys, mažiausiai iš dviejų skirtingų vadų. 
Breeder's group – consist of minimum 3 dogs and/or bitches from at least 2 different litters, 
from the same kennel.   
 

 P.S. 
Konkursuose dalyvaujantys šunys turi būti užregistruoti ir dalyvauti parodoje kurioje nors klasėje (jaunimo, 
pereinamoje, atviroje, darbinėje, čempionų ar veteranų). 
The dogs, which take place in the competitions, should be entered in a class of individual competitions (junior, 
intermediate, open, working, champion or veteran classes). 

 
 
 
Vedlių konkursas – Šunų, kurių ūgis ties ketera daugiau nei 40 cm, vedlys turi būti ne 
jaunesnis nei 10 metų; jei vedlys yra vyresnis nei 10 metų amžiaus, bet jaunesnis nei 16 metų 
amžiaus ir jo šeimos nariai nėra šuns savininkai, jis turi pateikti raštišką tėvų sutikimą parodoje 
pristatyti būtent tą šunį (nurodant šuns vardą pagal kilmės dokumentus, veislę ir registracijos 
numerį). 
 
 
Handler competition - Junior handler should be older than 10 years if they handle the dog 
higher than 40 cm on the ridge. If the junior handler is older than 10 years but younger than 16 
years and the owners of the dog are not his family members, handler should have his parents 
written agreement that they let him to present the exactly that dog (parents should indicate the 
dog name from pedigree, the breed and dog registration number). 
 
 
 
 
 



 5

 
PORŲ  KONKURSAS 

 

1. Airi ų volfhaundai, sav. Riitta Lehto-Nevala 
RIVERWOLF THE UNFORGIVEN 
RIVERWOLF THE UNFORGIVEN 
2. Ryzenšnauceriai, juoda spalva, sav. Galina Marki na 
ANGELSTONE HENDYMAN 
ANGELSTONE CARM LADY 
3. Berno zenenhundai, sav. R. & A. Stonkai 
DYNAMITE BOHEMIJOS ŽIBUTĖ 
PRINCESS PANDA BPHEMIJOS ŽIBUTĖ 
4. Pohdal ės aviganiai, sav. Laura Junnola & Jenni Junnola 
HARROWGUARDS LIQUOR TAR AND TOMB 
HAEEOWGUARDS SORROW AWAY N FLOWER IN CHEST 
5. Ibisos trumpaplaukiai šunys, sav. Pirjo Halme-Ho ffren 
CUCURUCHO LA PRINCESA ROSA DE PODI 
CAZAION ELESSIR 
6. Didieji Šveicar ų zenenhundai, sav. Stelmahere S. & Zacepa O. (P2) 
HIPPY MAGIC MOUNTAIN SOLMEBOS 
HIPPY WOODSTOCK SOLMEBOS 
7. Samojedai, sav. Henrikas Skibiniauskas 
PENKTAS ELEMENTAS THRONE FOR GREY WIND 
PENKTAS ELEMENTAS THRONE FOR SUNFYRE 
8. Boseronai, sav. Roosvald Kristi (p2) 
FROSTY CHARM FLAMME ETERNELLE 
NELISS WARIOR SOUL 
9. Vokie čių bokseriai, sav. Kersti Soomuste 
ABILITY GERRET GILBERT 
ANILITY QUI-QUI QIWI 
10. Slugiai, sav. Jelena Carik (p2) 
O‘DAKAR VLACK DIAMOND DE LA HORDE D‘IFNI 
AL‘SAHARA SINAI BALTIJOS DEIMANTAS 
11. Angl ų springerspanieliai, sav. Tuija Sallyla (P1+P2) 
LO‘CUST FOR HANTING GLORY 
LO‘CUST FOR MY DREAMS 
12. Šelčiai, sav. Jessica Gronlund 
FROSTICE MASTER PIECE 
VIZANE‘S BLUE BONITA 
13. Garbanotieji bišonai, sav. Janita Januškauskait ė-Plung ė & Tauras Plung ė 
TAURO SVAJUNAS 
TAURO SAVOJA 
14. Austral ų terjerai, sav. Repo Tiina, Jaana Laakko 
REIMIN MARC JACOBS 
SAD SACK‘S WILD WILMA 
15. Garbanotieji bišonai, sav. Ingrida Gierkiena (P 2) 
WHITEMANTRA GIVE A MILION REASON 
APLAUSE FOR DIAMELLA WHITEMANTRA 
16. Havanos bišonai, sav. J ūrita Rudokien ė (P1) 
FLUFFY ATRACTTION I AM JASKIER 
SOFFI MANO PUPSIUKAS 
17. Vokie čių nykštukiniai špicai, sav. Janita Januškauskait ė-Plung ė & Tauras Plung ė 
ESTE‘RA ESSENCE OF SPRING @ TAURO 
TAURO DISCCUSIA 
18. Ši cu, sav. Jurgita Kavaliauskien ė & Ramun ė Bugenien ė (P2+P3) 
NISAS TINETO LIŪTAS 
BONITA TIBETO LIŪTAS 
19. Šelčiai, sav. Johanna Rummukainen 
MARVITHOLL CHIEF 
BLACK SARA‘S HOPE FAIT 
20. Šiperk ės, sav. Nonna Teljatnik 
DORATA NERO ARARAT 
WINTERRA BEAUTY 
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21. Cvergšnauceriai, pipirai su druska, SAV. Mira S andstrom (P1+P2) 
SUPER PLAY‘S OCEANS KNIGHT 
SUPER PLAY‘S OCEANS QUEEN 
22. Ilgaplaukiai taksai, sav. Natalia Litvinova (P1 +P2) 
DUENDE ALANTA BENELLI ETHOS 
DUENDE ALANTA BENNELI MONTEFELTRO 
 

 
VEISLYNŲ KONKURSAS 

 

1. Airių volfhaundai, RIVERWOLF, sav. Riitta Lehto-Nevala 
2. Pirėnų kalnų šunys, ECHO DE‘CHIEN, sav. Marion-Silvia Diener 
3. Ryzenšnauceriai, juoda spalva, ANGELSTONE, sav. Natalja Zhgun, Galina Markina, 

Olga Lomovtseva 
4. Berno zenenhundai, KAIMON GERHEIL,  sav. Moonica Randmaa 
5. Belgų aviganiai griunendaliai, DE BRUNE BUCK, sav. Roozen A.M.P.M. (p1+p2) 
6. Airių seteriai, VINCA THORE, sav. Klaire Niilus (p1+p2) 
7. Samojedai, KLAJOKLI Ų ŠUO sav. Dalia Mickienė (p1+p2) 
8. Trumpaplaukiai vengrų vižlai, BERŽORAS,  sav. Jolita Glambockaitė 
9. Anglų springerspanieliai, LO‘CUST,  sav. Tuija Sallyla (p1+p2) 
10. Bigliai, MANO FUGA,  sav. Jolanta Gegelienė (p1) 
11. Garbanotieji bišonai, TAURO, sav. Janita Januškauskaitė-Plungė & Tauras Plungė 
12. Bostono terjerai, CANMOY‘S, sav. Taulos Tiina 
13. Anglų kokerspanieliai, NORTHWORTH, sav. Nina Kauhanen 
14. Mančesterio terjerai, AINIAAN,  sav. Mirva Aaltokoski 
15. Švedų valhundai, JAXONVILLE,  sav. Oili Helenius 
16. Bigliai, GREITAI, sav. Audronė Valčiukienė (p2+p3) 
17. Skajaus terjerai, JUGER EDELWEISS,  sav. Knut Julia & Mihhail (p2) 
18. Nykštukiniai pinčeriai, BARON WOLF,  sav.Tiimo Arja-Leena (p1+p20 
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VEDLIŲ KONKURSAS / Handler competition  
Teisėjai/judges 

2020-09-25 – DAIVA RYMAITYTĖ (Lietuva/Lithuania) 
2020-09-26 – MARIA BRUSKA (Lenkija/Poland) 

2020-09-27 – NATALIJA BORODAJENKO (Latvija/Latvia) 
 

Pagrindinis ringas 
Atrankin ės varžybos - nuo 11:30 
Jaunesnioji grupė – 11:30  
Vidurinioji grupė – 12:00  
Vyresnioji grupė – 13:20  
 
Finalas - 15:30 
 

Best in show ring 
Selective competition - nuo 11:30 
Youngest group – 11:30  
Middle age group – 12:00  
Older group – 13:20  
 
Final competition – 15:30 
 

 
Jaunesnioji amžiaus grup ė (7 - 9 metai) 

Youngest group (7-9 years) 
1.  Ragne Sergejev 
2.  Goda Kuzminaitė 
3.  Evelina Butkutė 
4.  Dominyka Baranauskaitė 
5.  Aistė Mašidlauskaitė 
6.  Fausta Sakalauskaitė (p1+p2) 
7.  Emilija Paškevičiūtė 
 

 

Vidurinioji amžiaus grup ė (10 - 13 metai) 
Middle age group (10-13 years) 

8.  Izabelė Rudokaitė 
9.  Marite Karpovska 
10.  Kamilė Briedytė 
11.  Anastasia Dohina 
12.  Elzė Kaminskaitė 
13.  Alisa Pondina 
14.  Karina Mockevičiūtė 
15.  Elzė Jankauskaitė 
16.  Jonas Sotala 
17.  Kotryna Žeimytė 
18.  Gabija Rimydytė 
19.  Keity Randmaa 
20.  Eglė Elžbieta Savickaitė 
21.  Emilija Pilipuitė 
22.  Gerda Vunš (p1-p2) 
23.  Upė Žalevičiūtė 
24.  Vesta Verbaitė 
25.  Smiltė Gylytė 
26.  Raimonda Ulčinaitė 
27.  Simonas Kuzminas 
28.  Akvilė Kalesinskaitė 
29.  Ema Stravinskaitė 
30.  Selena Maidsalu 
31.  Dija Maksimavičiūtė 
32.  Indrė Šimanauskaitė (p3) 
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Vyresnioji amžiaus grup ė (14 - 17 metai) 
Older group (14-17 years) 

33.  Aurora Lagunavičiūtė 
34.  Gabija Ščerbavičiūtė 
35.  Ance Gercane 
36.  Katarina Lipson 
37.  Liepa Pociūtė 
38.  Austėja Šulcaitė 
39.  Dagnė Maksimavičiūtė 
40.  Ingrida Petko 
41.  Laura Makovska (p2+p3) 
42.  Jaana Lindqvist 
43.  Austėja Archipovaitė 
44.  Maksin Sedoi (p1+p2) 
45.  Jaana Saar (p2) 
46.  Aistė Daukševičiūtė 
47.  Vakarė Jurkuvėnaitė 
48.  Luka Talmantaitė 
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2020-09-25 
PARODOS tvarkaraštis / Show schedulle  

 
 

Veterinarin ė kontrol ė nuo   
Entry of the dogs from 

08:00 
 

Ekspertiz ė ringuose   
Judging of the dogs  

10:00 – 15:00  
 

Vedlių konkurso finalas  
Handler competition - Final 

15:30 

Pramogin ė programa  
(BEST in SHOW)   

16:00 

 
 

Pramoginės programos metu, bus renkamas gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje – konkurse 
dalyvauja visi, LKD narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių 

konkursuose. Dalyviai bus kviečiami prieš paskelbiant pagrindinio „Best in Show“ konkurso nugalėtojus. 
 

 
PRIZAI UŽ SUTEIKTUS TITULUS DALINAMI PALAPIN ĖJE, prie informacijos. 

Geriausias mažylis – rozetė 
JN – rozetė 

LT CAC – rozetė  
VET.N – rozetė  

CACIB & R.CACIB – dovana 
BOS – prizas, BOB – prizas 

 
 

Dalyvio numerius reikia atsiimti savo ringe parodos  dieną nuo 09.00 val. 
Šunys dalyvaujantys pramogin ėje programoje, į pagrindin į ring ą bus įleidžiami tik su dalyvio 

numeriais ir besto dalyvio kortel ėmis. 
 
 

Prizes for received titles will be be provided in a  tent, next to information desk. 
Best puppy – rossete 

JN – rossete  
LT CAC – rossete  
VET.N – rossete  

CACIB & R.CACIB – prize 
BOS – prize, BOB – prize 

 
 

Number of you dog will get in your ring at the show  from 09.00 a.m.  
Dogs who will be participating in Best In Show ring  must have their numbers and participant cards.  

At the show from 12:00 a.m. till 6:00 p.m. will wor k sertified veterinary who can execute 
documents for foreign exibitors. 
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Tarptautin ė paroda – Palangos ruduo, 2020-09-25 
International dog show – PALANGA AUTUMN‘20  

08.00 Dalyvių įleidimas ir veterinarinė kontrolė 
Entry of the showground and vet.check-up stars 

10.00 Ekspertiz ės ringuose pradžia  
Judging in the rings starts 

15.30 Vedlių konkurso finalas – pagrindinis ringas /Handler competition final – the main ring 

Teisėjas/judge – DAIVA RYMAITYTĖ (Lietuva/Lithuania) 

16.00 Pramoginė programa / Group Competitions start 
 Porų konkursas / Brace couple 

VALENTINAS STIKLIUS (Lietuva/Lithuania) 
Veislyn ų konkursas / Breeders group           
NATALIJA BORODAJENKO (Latvija/Latvia) 
Mažylių konkursas / Best Puppy 
MARIA BRUSKA (Lenkija/Poland) 
Veteranų  konkursas / Best Veteran 
MAGDALENA ŚWIĘTOŃ (Lenkija/Poland) 
Jaunimo konkursas / Best Junior 
LINDA JÜRGENS (Estija/Estonia) 
 

1 FCI grup ė / Group 1 
BEATA PETKEVIČA (Latvija/Latvia) 
 

2 FCI grup ė / Group 2 
MARIA BRUSKA (Lenkija/Poland) 
 

3 FCI grup ė / Group 3 
KORNELIJA NUTRIMOVA (Lietuva/Lithuania) 
 

4 FCI grup ė / Group 4 
DINA KORNA (Estija/Estonia) 
 

5 FCI grup ė / Group 5 
KORNELIJA NUTRIMOVA (Lietuva/Lithuania) 
 

6 FCI grup ė / Group 6 
MARIA BRUSKA (Lenkija/Poland) 
 

7 FCI grup ė / Group 7 
AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 
 

8 FCI grup ė / Group 8 
BEATA PETKEVIČA (Latvija/Latvia) 
 

9 FCI grup ė / Group 9 
MAGDALENA ŚWIĘTOŃ (Lenkija/Poland) 
 

10 FCI grup ė / Group 10 
HELEN TONKSON (Estija/Estonia) 
Gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje/ The best Lithuanian dog  – t.y. dalyvauja visi, 
LKD draugijos narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių konkursuose. 
Participate dogs living in Lithuania   
IGORIS ZIZEVSKIS (Lietuva/Lithuania) 
BEST IN SHOW 
LIVIJA ZIZEVSKĖ (Lietuva/Lithuania) 

 

Šunys dalyvaujantys pramoginėje programoje, į 
pagrindinį ringą įleidžiami tik su dalyvio 
numeriais ir besto dalyvio kortelėmis. 

 
 

Dogs who will be participating in Best In 
Show ring must have their numbers and 

participant card.
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2020-09-26 
PARODOS tvarkaraštis / Show schedulle  

 
 

Veterinarin ė kontrol ė nuo   
Entry of the dogs from 

08:00 
 

Ekspertiz ė ringuose   
Judging of the dogs  

10:00 – 15:00  
 

Vedlių konkurso finalas  
Handler competition - Final 

15:30 

Pramogin ė programa  
(BEST in SHOW)   

16:00 

 
 

Pramoginės programos metu, bus renkamas gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje – konkurse 
dalyvauja visi, LKD narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių 

konkursuose. Dalyviai bus kviečiami prieš paskelbiant pagrindinio „Best in Show“ konkurso nugalėtojus. 
 

 
PRIZAI UŽ SUTEIKTUS TITULUS DALINAMI PALAPIN ĖJE, prie informacijos. 

Geriausias mažylis – rozetė 
JN – rozetė 

LT CAC – rozetė  
VET.N – rozetė  

CACIB & R.CACIB – dovana 
BOS – prizas, BOB – prizas 

 
 

Dalyvio numerius reikia atsiimti savo ringe parodos  dieną nuo 09.00 val. 
Šunys dalyvaujantys pramogin ėje programoje, į pagrindin į ring ą bus įleidžiami tik su dalyvio 

numeriais ir besto dalyvio kortel ėmis. 
 
 

Prizes for received titles will be be provided in a  tent, next to information desk. 
Best puppy – rossete 

JN – rossete  
LT CAC – rossete  
VET.N – rossete  

CACIB & R.CACIB – prize 
BOS – prize, BOB – prize 

 
 

Number of you dog will get in your ring at the show  from 09.00 a.m.  
Dogs who will be participating in Best In Show ring  must have their numbers and participant cards.  

At the show from 12:00 a.m. till 6:00 p.m. will wor k sertified veterinary who can execute 
documents for foreign exibitors. 
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Tarptautin ė paroda – BALTIJOS NUGAL ĖTOJAS, 2020-09-26 
International dog show – BALTIC WINNER‘20  

08.00 Dalyvių įleidimas ir veterinarinė kontrolė 
Entry of the showground and vet.check-up stars 

10.00 Ekspertiz ės ringuose pradžia  
Judging in the rings starts 

15.30 Vedlių konkurso finalas – pagrindinis ringas /Handler competition final – the main ring 

Teisėjas/judge – MARIA BRUSKA (Lenkija/Poland) 

16.00 Pramoginė programa / Group Competitions start 
 Porų konkursas / Brace couple 

KRZYSZTOF CZECHOWSKI (Lenkija/Poland) 
Veislyn ų konkursas / Breeders group           
BEATA PETKEVIČA (Latvija/Latvia) 
Mažylių konkursas / Best Puppy 
AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 
Veteranų  konkursas / Best Veteran 
ERNESTAS BALSIUKAS (Lietuva/Lithuania) 
Jaunimo konkursas / Best Junior 
IGORIS ZIZEVSKIS (Lietuva/Lithuania) 
 

1 FCI grup ė / Group 1 
LINDA JÜRGENS (Estija/Estonia) 
 

2 FCI grup ė / Group 2 
ANDRZEJ SZUTKIEWICZ (Lenkija/Poland) 
 

3 FCI grup ė / Group 3 
MAGDALENA ŚWIĘTOŃ (Lenkija/Poland) 
 

4 FCI grup ė / Group 4 
NATALIJA BORODAJENKO (Latvija/Latvia) 
 

5 FCI grup ė / Group 5 
AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 
 

6 FCI grup ė / Group 6 
IGORIS ZIZEVSKIS (Lietuva/Lithuania) 
 

7 FCI grup ė / Group 7 
ANDRZEJ SZUTKIEWICZ (Lenkija/Poland) 
 

8 FCI grup ė / Group 8 
AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 
 

9 FCI grup ė / Group 9 
ERNESTAS BALSIUKAS (Lietuva/Lithuania) 
 

10 FCI grup ė / Group 10 
DINA KORNA (Estija/Estonia) 
Gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje/ The best Lithuanian dog  – t.y. dalyvauja visi, 
LKD draugijos narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių konkursuose. 
Participate dogs living in Lithuania   
HELEN TONKSON (Estija/Estonia) 
BEST IN SHOW 
KORNELIJA BUTRIMOVA (Lietuva/Lithuania) 

 

Šunys dalyvaujantys pramoginėje programoje, į 
pagrindinį ringą įleidžiami tik su dalyvio 
numeriais ir besto dalyvio kortelėmis. 

 
 

Dogs who will be participating in Best In 
Show ring must have their numbers and 

participant card
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2020-09-27 
PARODOS tvarkaraštis / Show schedulle  

 
 

Veterinarin ė kontrol ė nuo   
Entry of the dogs from 

08:00 
 

Ekspertiz ė ringuose   
Judging of the dogs  

10:00 – 15:00  
 

Vedlių konkurso finalas  
Handler competition - Final 

15:30 

Pramogin ė programa  
(BEST in SHOW)   

16:00 

 
 

Pramoginės programos metu, bus renkamas gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje – konkurse 
dalyvauja visi, LKD narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių 

konkursuose. Dalyviai bus kviečiami prieš paskelbiant pagrindinio „Best in Show“ konkurso nugalėtojus. 
 

 
PRIZAI UŽ SUTEIKTUS TITULUS DALINAMI PALAPIN ĖJE, prie informacijos. 

Geriausias mažylis – rozetė 
JN – rozetė 

LT CAC – rozetė  
VET.N – rozetė  

CACIB & R.CACIB – dovana 
BOS – prizas, BOB – prizas 

 
 

Dalyvio numerius reikia atsiimti savo ringe parodos  dieną nuo 09.00 val. 
Šunys dalyvaujantys pramogin ėje programoje, į pagrindin į ring ą bus įleidžiami tik su dalyvio 

numeriais ir besto dalyvio kortel ėmis. 
 
 

Prizes for received titles will be be provided in a  tent, next to information desk. 
Best puppy – rossete 

JN – rossete  
LT CAC – rossete  
VET.N – rossete  

CACIB & R.CACIB – prize 
BOS – prize, BOB – prize 

 
 

Number of you dog will get in your ring at the show  from 09.00 a.m.  
Dogs who will be participating in Best In Show ring  must have their numbers and participant cards.  

At the show from 12:00 a.m. till 6:00 p.m. will wor k sertified veterinary who can execute 
documents for foreign exibitors. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
Tarptautin ė paroda – Gintarin ė taurė 2020-09-27 

International dog show – AMBER CUP‘20  
08.00 Dalyvių įleidimas ir veterinarinė kontrolė 

Entry of the showground and vet.check-up stars 
10.00 Ekspertiz ės ringuose pradžia  

Judging in the rings starts 
15.30 Vedlių konkurso finalas – pagrindinis ringas /Handler competition final – the main ring 

Teisėjas/judge – NATALIJA BORODAJENKO (Latvija/Latvia) 

16.00 Pramoginė programa / Group Competitions start 
 Porų konkursas / Brace couple 

DINA KORNA (Estija/Estonia) 
Veislyn ų konkursas / Breeders group           
ERNESTAS BALSIUKAS (Lietuva/Lithuania) 
Mažylių konkursas / Best Puppy 
MAGDALENA ŚWIĘTOŃ (Lenkija/Poland) 
Veteranų  konkursas / Best Veteran 
LINDA JÜRGENS (Estija/Estonia) 
Jaunimo konkursas / Best Junior 
HELEN TONKSON (Estija/Estonia) 
 

1 FCI grup ė / Group 1 
ERNESTAS BALSIUKAS (Lietuva/Lithuania) 
 

2 FCI grup ė / Group 2 
LIVIJA ZIZEVSKĖ (Lietuva/Lithuania) 
 

3 FCI grup ė / Group 3 
HELEN TONKSON (Estija/Estonia) 
 

4 FCI grup ė / Group 4 
AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 
 

5 FCI grup ė / Group 5 
LINDA JÜRGENS (Estija/Estonia) 
 

6 FCI grup ė / Group 6 
DINA KORNA (Estija/Estonia) 
 

7 FCI grup ė / Group 7 
MAGDALENA ŚWIĘTOŃ (Lenkija/Poland) 
 

8 FCI grup ė / Group 8 
LINDA JÜRGENS (Estija/Estonia) 
 

9 FCI grup ė / Group 9 
DINA KORNA (Estija/Estonia) 
 

10 FCI grup ė / Group 10 
IGORIS ZIZEVSKIS (Lietuva/Lithuania) 
Gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje/ The best Lithuanian dog  – t.y. dalyvauja visi, 
LKD draugijos narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių konkursuose. 
Participate dogs living in Lithuania   
AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 
BEST IN SHOW 
ANDRZEJ SZUTKIEWICZ (Lenkija/Poland) 

 

 SUPREME BIS - dalyvauja 1, 2 ir 3 dienų gražiausi: Mažylių, Jaunimo, Veteranų konkursų, „Best in Show“ nugalėtojai ir 
gražiausio Lietuviško šuns rinkimuose laimėję šunys.  
Can participate dogs from 3  shows, who got tittles: BIS PUPPY, BIS JUNIOR, BIS VETERAN, BIS and  BIS Lithuanian dogs.  

HELEN TONKSON (Estija/Estonia)  
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