Panevėžio šunų mylėtojų klubas „Lunaris“
sertifikatinės visų veislių šunų parodos (2 x CAC)

2022 m. vasario 26d.” Aukštaitijos žiema*2022”
2022 m. vasario 27d.” Panevėžio taurė *2022”
Parodos vieta: Parko g. 12, Panevėžys, ”Cido” arena
Parodose teisėjauja:
” Aukštaitijos žiema*2022”
2022.02.26

” Panevėžio taurė *2022”
2022.02.27

I
FCI gr

Grėta Tičkūnaitė (LT)
Ernestas Balsiukas (LT)

Audronė Babianskienė (LT)

II
FCI gr

Julija Aidietienė (LT)
Jovita Piskunovienė (LT)

Erikas Piskunovas (LT)
Ernestas Balsiukas (LT)
Ramunė Kazlauskaitė (LT)

III
FCI gr

Ana Ivanova (LT)

Audronė Babianskienė (LT)

IV
FCI gr

Ana Ivanova (LT)

Ramunė Kazlauskaitė (LT)

V
FCI gr

Audronė Babianskienė (LT)

Julija Aidietienė (LT)

VI
FCI gr

Audronė Babianskienė (LT)

Ramunė Kazlauskaitė (LT)

VII
FCI gr

Ernestas Balsiukas (LT)

Julija Aidietienė (LT)

VIII
FCI gr

Ernestas Balsiukas (LT)

Ramunė Kazlauskaitė (LT)

IX
FCI gr

Ramunė Kazlauskaitė (LT)

Ernestas Balsiukas (LT)
Ana Ivanova (LT)

X
FCI gr

Audronė Babianskienė (LT)

Ernestas Balsiukas (LT)
Julija Aidietienė (LT)

O gr

Ramunė Kazlauskaitė (LT)
Audronė Babianskienė (LT)

Julija Aidietienė (LT)

Atsarginė teisėja: Renata Petkevičienė (LT)
Klubas pasilieka sau teisę keisti teisėjus ir riboti dalyvių skaičių.

Registracijos mokestis LKD nariams
Vienas šuo

šuniukai, mažyliai,
veteranai

Konkursai:
porų, veislynų

VIENA PARODA

25 eur

20 eur

10 eur

DVI PARODOS

40 eur

30 eur

15 eur

VIENA PARODA

35 eur

25 eur

10 eur

DVI PARODOS

60 eur

40 eur

15 eur

iki 2022- 02- 03

Iki 2022- 02 -17

Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas. Ne LKD nariams kaina dviguba.
PŠMK ”Lunaris” klubo nariai iki 2022.02.10 registruojami pirmine registracijos kaina.

LKD nariams registracija į katalogo papildymą į abi parodas (esant galimybei) - 90 eur .
DĖMESIO !

Registracijos mokestis tūri būti sumokėtas registracijos dieną. Registracijos mokestis grąžinamas tik
neįvykus parodai arba žuvus šuniui. Kitais atvejais registracijos mokestis negražinamas.
Registruojant šunis būtina: užpildyti anketą (kiekvienam šuniui), pateikti kilmės dokumentų
kopija, kurioje yra įrašytas šuns savininkas ir jo adresas, apmokėjimo kvito kopija, LKD nario bilieto kopija, čempionų titulų kopijas, registruojantis į darbinę klasę - FCI darbinio sertifikato kopiją . Esant bendrasavininkams tūri buti pateikta bendrasavininkystės sutartis.Visus reikalingus registracijai dokumentus atsiųsti kartu.
Užsiregistravus ir nesumokėjus parodos registracijos mokesčio iki termino pabaigos, dalyvis
nebus registruotas. Šunys nekeičiami ir nenuimami.
Registracijos dokumentus siųsti elektroniniu paštu: klubaslunaris@gmail.com
Siunčiant registracijos duomenis elektroniniu paštu - turite gauti patvirtinimo laišką.
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. 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.
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