
 

 
LIETUVOS ŠNAUCERIŲ MYLĖTOJŲ KLUBAS 

 

ŠNAUCERIŲ- PINČERIŲ PARODA  

KLUBO NUGALĖTOJAS’2023 
 

 2023 m. gegužės 26 d. 
 

PARODOS VIETA 
„Molėtų aerodromas„ Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj.,  

http://www.heli.lt/menu_foto/ZEMELAPIS.jpg 
55° 6′ 46″ N, 25° 20′ 11″ E  

 

TEISĖJAS:   Vojislav Al Daghistani / Serbia 
 

 

 

 
Registracijos mokestis 

 
Pirmas šuo 

Kiti to paties 
savininko šunys 

Šuniukai, mažyliai, 
  Veteranai * 

  Konkursai:  
veislynų ** 

LŠMK 
nariams 

iki  2023-04-30 30 € 25€ 15 € 15 € 

iki  2023-05-10 30 € 25 € 15 € 15 € 

 iki  2023-05-15 40 € 40 € 30 € 15 € 

LKD klubų 
nariams 

iki  2023-04-30 35 € 30 € 20 € 15 € 

iki  2023-05-10 40 € 35 € 30 € 20 € 

 iki  2023-05-15 60 € 60 € 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. 
** Konkurse dalyvauja tik parodoje registruoti šunys. 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, mokėjimo paskirtyje turi būti 
aiškiai nurodyta - šuns kilmės dokumentų numeris, parodos data. 
 Esant bendrasavininkams – turi būti pateikta sutartis.  
Parodos organizatoriai pasilieka sau teisę, esant būtinybei, keisti teisėjus. 
 

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

Paprastu      paštu - prašome įsitikinti, kad duomenys gauti. 

 

Registracijos dokumentus siusti:   e-mail: schnauzer.lt@ gmail.com 

 
LIETUVOS ŠNAUCERIŲ MYLĖTOJŲ KLUBAS 

Visorių g. 8, LT- 08300 Vilnius 
Tel, +370 699 56563 

www.kinologija.lt 

 

Swedbank, 

 banko kodas BIC-HABALT22 
 banko sąskaitos numeris: 

  LT37 7300 0101 3483 3658 
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INFORMACIJA 

 
Klasės / Classes / Klassen: 
 
Šuniukų /  Baby / Baby  -  4-6 mėn / months / monate 
Mažylių / Puppy / Jungsten  – 6-9 mėn / mon./ monate 
Jaunimo / Junior / Judend  -  9-18 mėn / mon./ monate 
Pereinama / Intermediaty / Zwischenklasse - nuo / from 15 mėn / mon. 
Atvira / Open / Offene  -  nuo / from 15 mėn / mon./ monate 
Darbinė / Working / Gebrauchshund  – nuo / from 15 mėn / mon./monate -  
Čempionų / Champion / Champion – nuo / from 15 mėn / months/monate 
Veteranų / Veteran / Veteranen   - nuo / from 8 metų / years 

 
 

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 
 

 

 

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.Remiantis „Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos 
įstatymu“,1997 m. lapkričio 6 d.,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 

 

Pramoginė programa 
 – veislynų, veteranų, jaunimo ir pagrindinis konkursai. 
     ( šuniukų ir mažylių konkursai vyks, jeigu susidarys daugiau kaip 5 šunys konkurse) 

 
 


