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ŠAKIŲ KINOLOGŲ KLUBAS 

kviečia Jus dalyvauti visų veislių šunų sertifikatinėse CAC parodose  

„ZANAVYKŲ VASARA 2022“ ir „ŠAKIŲ TAURĖ 2022“ 
2022m. rugpjūčio 20-21 d.  

Parodos vyks Šakių miesto J. Lingio parke, Bažnyčios/Vasario16-osios gatvių kampas 

                                                              54°57'24"N   23°2'42"E  
 

  Šunys, registruoti į parodą „Zanavykų vasara 2022“ čempionų klasėje, turi teisę dalyvauti konkurse „Zanavykų 

čempionas 2022“, registruoti parodoje „Zanavykų vasara 2022“  darbinėje klasėje – gali dalyvauti gražiausio darbinio 

šuns rinkimuose. Abu šie konkursai nemokami!!! 

Parodų ekspertai: 

Esant būtinybei klubas pasilieka teisę keisti teisėjus. 

Rezerviniai teisėjai: Audronė Babianskienė (Lietuva), Valentinas Stiklius (Lietuva) 

                  REGISTRACIJOS KAINOS LKD KLUBŲ NARIAMS. Ne LKD klubų nariams kaina kaip svečiams iš užsienio 

Data    Pirmas šuo 

Šuniukai, 

mažyliai, 

veteranai 

Konkursai* 

Iki 2022.06.30 

Viena paroda 20  15  8  

Dvi parodos 35  25 15 

Iki 2022.07.31 

Viena paroda 25  17  8  

Dvi parodos 45  30  15  

   Iki 2022.08.14 

Viena paroda 30  20  8  

Dvi parodos 50  35  15  

                    * Konkursai – Jaunųjų vedlių, veislynų, porų 

FCI gr. „ZANAVYKŲ VASARA 2022“ „ŠAKIŲ TAURĖ 2022“ 

I Milda Jačiunskytė (Lietuva) Daiva Rimaitytė (Lietuva) 

II Olena Agafonova (Ukraina) 
Renata Petkevičienė (Lietuva)  

Ernestas Balsiukas (Lietuva)                             
Olena Agafonova (Ukraina) 

III Kateryna Pereguda (Ukraina)                                                        
Renata Petkevičienė (Lietuva) 

Renata Petkevičienė (Lietuva)                             
Kateryna Pereguda (Ukraina) 

IV Daiva Rimaitytė (Lietuva) Renata Petkevičienė (Lietuva) 
V Olena Agafonova (Ukraina)        

Ernestas Balsiukas (Lietuva) 
Kateryna Pereguda (Ukraina)                            
Daiva Rimaitytė (Lietuva) 

VI Renata Petkevičienė(Lietuva) Olena Agafonova (Ukraina) 

VII Kateryna Pereguda (Ukraina) Renata Petkevičienė (Lietuva) 
VIII Renata Petkevičienė (Lietuva) Olena Agafonova (Ukraina) 

IX Renata Petkevičienė (Lietuva)       
Ernestas Balsiukas (Lietuva) 

Ernestas Balsiukas (Lietuva)                             
Olena Agafonova (Ukraina) 

X Milda Jačiunskytė (Lietuva)          
Renata Petkevičienė (Lietuva)                        

Ernestas Balsiukas (Lietuva) 

0 Kateryna Pereguda (Ukraina) Renata Petkevičienė (Lietuva) 

JV konkursas Olena Agafonova (Ukraina) Daiva Rimaitytė (Lietuva) 



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

 

Registruojant šunis (ne per LKD klubą) 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. 

Siunčiant registracijos duomenis: 
1. Elektroniniu paštu - turite gauti patvirtintimo laišką. 

2. Paprastu paštu - prašome įsitikinti, kad duomenys gauti. 

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

Šakių kinologų klubas 
Įmonės kodas 302612209, J. Basanavičiaus 59, LT - 71108 Šakiai 

kinologuklubas@gmail.com  Tel. Nr  +37065560003 

Swedbank AB, a/s LT897300010127121319, SWIFT/BIC kode:  HABALT22 

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

imunitetui susidaryti (21 diena, jei šuo vakcinuojamas pirmą kartą arba praleidus vakcinacijos terminus įrašytus augintinio pase). Parodoje 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. 

 
 
  

 


