
 
 

Lietuvos Spanielių Savininkų Klubas 
Gubojų g. 10, Vilnius 

 Tel:. +370 618 34187 | El. paštas: club@spanieliai.lt   

 
 

 
2021 m. rugsėjo 18 d. 

29-OJI SPANIELIŲ (VIII FCI GRUPĖ) SPECIALIZUOTA PARODA 
Parodos vieta 

„Antano Gedvilo sodyba“, Jovariškių k., Trakų r. 
GPS  54°39'22.5"N 24°52'51.6"E (Google Maps nuoroda) 

Parodoje teisėjauja 
VIKTORAS AVTUŠKO  (Lietuva) 

REGISTRACIJA (baigiasi 2021-09-05) 

 Klubo nariams LKD nariams 

Registracija (vieno šuns) €15 €25 

Konkursai €5 €5 
 
Užsiregistavus iš anksto, bet mokant parodoje – kaina €29 už kiekvieną šunį. 
ŠUNIUKAI, MAŽYLIAI IR VETERANAI REGISTRUOJAMI SU 50% NUOLAIDA!!! 
 
Registruojant šunis būtina pateikti: 

• užpildytą registracijos anketą 
• kilmės dokumentų kopiją 
• registruojant į čempionų klasę - čempiono titulo kopiją 
• registruojant į darbinę klasę – darbinio diplomo kopiją 
• LKD klubo nario bilieto kopiją, 
• registracijos mokesčio kvitą. 

 
Gavėjas: Lietuvos spanielių savininkų klubas 
Bankas: SEB   
Sąskaita: LT787044060001021074 
Pavedimo paskirtyje būtina nurodyti šuns veislę, vardą ir savininką (jeigu moka ne savininkas). 

 
VISUS REGISTRACIJAI REIKALINGUS DOKUMENTUS SIŲSTI EL.PAŠTU: club@spanieliai.lt 
(Per 5 d.d. negavus registracijos patvirtinimo, susisiekite su mumis) 

 
Parodos klasės: šuniukų, mažylių, jaunimo, pereinama, atvira, darbinė, čempionų, veteranų. 
Titulai: KL.JN‘2021, LT CAC, KL.N‘2021, KL.VN‘2021, BOS, BOB 
 
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. Parodos organizatoriai pasilieka 
sau teisę, esant būtinybei, keisti teisėjus. 
 
DĖMESIO: 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. 
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. Veterinarijos tarnyboms nustačius pažeidimus, 
parodos dalyvis šalinamas iš parodos, registracijos mokestis negražinamas. 


