
 

 
 

 

 DEKORATYVINIŲ ŠUNŲ PARODA   
„KLUBO NUGALĖTOJAS’2023” 

 

2023 m. gegužės 26 d.  

MOLĖTAI 
Parodos vieta: „Molėtų aeroklubas“, Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj. 

GPS koordinatės 55.113648, 25.335502                                               

PARODOJE TEISĖJAUJA: 

                                                  Jakub Kruczek (Lenkija) 
Čihuahua, Prancūzų buldogas, Mopsas, Bostono terjeras, Tibeto spanielis,Tibeto terjeras, 

Japonų činas,  Šuo liūtukas, Pekinas.  

Elena Agafonova (Ukraina) 
Kinų kuoduotasis šuo, Grifonai, Rusų žaisliukas, Garbanotasis bišonas, Bolonės bišonas, Tulearo 

bišonas, Maltos bišonas, Havanos bišonas, Lasos apsas, Prahos žiurkutis, Rusų margasis bišonas. 

                                       Tijana Konrad (Serbija) 
Pudeliai, Papiljonas, Falenas, Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis, Karaliaus Karolio spanielis,  Ši cu. 

Kromforlenderis. 
  

 

 
Registracijos mokestis 

 
Pirmas šuo 

Kiti to paties 
savininko šunys 

Šuniukai, mažyliai, 
  Veteranai * 

  Konkursai:  
porų, 
veislynų ** 

DŠK 
nariams 

iki  2023-04-30 30 € 25 € 20 € 15 € 

iki  2023-05-10 30 € 25 € 20 € 15 € 

 iki  2023-05-15 50 € 45 € 40 € 20 € 

LKD klubų 
nariams 

iki  2023-04-30 35 € 30 € 25 € 20 € 

iki  2023-05-10 40 € 35 € 25 € 20 € 

 iki  2023-05-15 60 € 55 € 40 € 30€ 

       Kainos nurodytos LKD klubų nariams.  Ne LKD klubų nariams kaina kaip užsieniečiams. Registracijos 
apmokėjimas tik išankstinis. Registracijos mokestis grąžinamas tik žuvus šuniui. 
* Pirmas registruotas šuo nesiskaito esantis šuniukų, mažylių ar veteranų klasėse. 
** Konkursuose dalyvauja tik parodoje registruoti šunys. Porų konkurse dalyvauja šuo ir kalė, priklausantys 
vienam savininkui. Veislynų konkurse dalyvauja mažiausiai trys, bet kurios lyties vienos veislės to paties veisėjo 
išveisti šunys, mažiausiai iš dviejų skirtingų vadų. 
Registruojant šunis būtina pateikti: užpildytą registracijos anketą, kilmės dokumentų kopiją, čempiono titulo 
kopiją, LKD klubo nario bilieto kopiją, registracijos mokesčio kvitą. 
Parodos organizatoriai pasilieka sau teisę, esant būtinybei, keisti teisėjus. 
 

Registracijos dokumentus siųsti:  e. paštu toyklub@gmail.com 

Mokėjimo rekvizitai:          DEKORATYVINIŲ ŠUNŲ KLUBAS, 
                           įm.k. 301675498; Plento g. 19, Kairiai, Šiaulių r., LT-80114; Tel.+370 612 05170 
                                      a/s LT97 7300 0101 0763 3487, AB SWEDBANK 

 

mailto:toyklub@gmail.com


 

INFORMACIJA 
 

Klasės / Classes: 
 
Šuniukų -  4-6 mėn . 
Mažylių– 6-9 mėn. 
Jaunimo -  9-18 mėn.  
Pereinama – 15-24 mėn. 
Atvira -  nuo 15 mėn. 
Čempionų– nuo 15 mėn.  
Veteranų - nuo 8 metų  

 

PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI: 
 

KL.N‘2023-  Klubo nugalėtojas ‘2023 

Kl.JN‘2023-   Klubo Jaunimo nugalėtojas’ 2023 

LT  CAC – Kandidatas į Lietuvos čempionus 

Kl.VN‘2023-  Klubo Veteranų nugalėtojas ‘2023 

BOS – Geriausias priešingos lyties atstovas 

BOB – Veislės nugalėtojas 

 

 
Kinų kuoduotieji šunys (plikieji ir pūkuotieji),  
Mopsai ( juodi ir rusvi), 
Prancūzų buldogai (vienspalviai ir dėmėti) 

vertinami atskirai ir atskirai jiems suteikiami  Kl JN, CAC, Kl.N, Kl VN titulai.  
 

 
 

Pramoginė programa: 
Porų, veislynų, šuniukų, mažylių, veteranų, jaunimo ir pagrindinis konkursai. 
 

 
 
 

Veterinariniai reikalavimai:  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. 

 


