
 

Kviečiame Jus dalyvauti Šiaulių medžioklinių šunų parodoje (CAC) 

Paroda vyks 2020 m. rugsėjo 5 d. 

Strazdų kaime, Gruzdžių seniūnija, Šiaulių rajonas (UAB „Vollit“ šaudymo centre) 

Koordinatės: 56.054995, 23.357769 

 

Registruotis į parodą galima e. paštu: lmzkinologija@gmail.com;  

Registracijos anketa pridedama. 

Informacija apie parodą teikiama tel.  +370 662 14 095 - Vytautas Tamošiūnas  

Registruojant šunis būtina pateikti: 

• užpildytą registracijos anketą,  

• kilmės dokumento kopiją,  

• čempiono titulo kopiją, 

• registruojant į darbinę klasę – darbinio diplomo kopiją, 

• registracijos mokesčio pavedimo kopiją. 

 

Mokestį už dalyvavimą parodoje prašome pervesti į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos sąskaitą: 

įm.k.191904126, AB SEB bankas a/s LT61 7044 0600 0030 3968, užsieniečiams: SWIFT kodas  

CBVILT2X 

Parodos klasės: šuniukų, mažylių, jaunimo, pereinama, atvira, darbinė, čempionų, veteranų. 

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

termino pabaigos.  

Šunys ir klasės nekeičiami. Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus 

šuniui. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti šuns veislę, vardą ir savininką. 

 

REGISTRACIJOS MOKESTIS: 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nariams                                        iki rugpjūčio 25 d. – 30 Eur; 

Lietuvos kinologų draugijos nariams                                                         iki rugpjūčio 25 d.  – 35 Eur; 

Užsieniečiams                                                                                             iki rugpjūčio 25 d. – 40 Eur. 

Už antrą, trečią ir t.t. šunį nuolaida - 3 Eur.  

Registruojant į mažylių klasę – 5 eurai. Registruojant į veteranų klasę – 10 eurų. 

Lietuvių skalikai registruojami nemokamai 

Paskutinė registravimo į parodą diena 2020 m. rugpjūčio 25 d. 

 

Parodos teisėjai (organizatoriai pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti teisėjus): 

Tarptautinės kategorijos teisėja Laima Eidukienė; 

Tarptautinės kategorijos teisėja Daiva Rimaitytė; 

Nacionalinės kategorijos teisėja Erika Junevičienė. 

 

Į parodą registruojami šių veislių šunys: 

FCI III grupės: 

Šiurkščiaplaukiai foksterjerai/Fox Terrier Wire 

Trumpaplaukiai foksterjerai/Fox Terrier Smooth 

Valų terjerai/Welsh Terrier 

Vokiečių jagdterjerai/Deutsche jagdterrier 

FCI IV grupė: visa 

FCI V grupės: 

Suomių špicai/Suomenpystykorva 

Rusų europinės laikos/Russko-Evropeiskaia Laika 

Rytų Sibiro laikos/Vostochno-Sibirskaia Laika 

 

 

 

 
 

mailto:lmzkinologija@gmail.com


Vakarų Sibiro laikos/Zapadno-Sibirskaia Laika 

FCI VI grupė: visa, išskyrus Dalmatinus/Dalmatinski pas ir Rodezijos ridžbekus/Rhodesian ridgeback  

FCI VII grupė: visa 

FCI VIII grupės: visa 

FCI X grupės: visa 

0 Lietuvių skalikai/Lithuanian Haund 

0 Latvių skalikai/Latvian Haund 

0 Estų skalikai/Estonian Haund 

0 Taiganai 

0 Tazy 

                                                              Registracijos pradžia – 9.00 val. 

                                                              Parodos pradžia – 10.00 val. 

                                           Parodoje gali dalyvauti tik skiepyti šunys! 

                           Parodos metu būtina turėti šuns skiepų knygelę su galiojančių skiepų atžymomis. 

 

http://www.fci.be/en/nomenclature/DALMATIAN-153.html
http://www.fci.be/en/nomenclature/RHODESIAN-RIDGEBACK-146.html

