
Rusų Ilgaplaukių Kurtų Draugija ARISTOKRATAI 
 kviečia Jus dalyvauti

1-oje specializuotoje veislės parodoje Lietuvoje

kuri vyks 2023m. gegužės 26d.

Rusų ilgaplaukių kurtų „KLUBO NUGALĖTOJAS ’2023“

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

GPS koordinatės: 55°06'49.3″N 25°20'08.8″E 

Teisėja –  (Suomija) Kaisa Metteri-Gold

Registracijos
mokestis

Pirmas šuo
Kiti to paties

savininko
šunys**

Šuniukai,
mažyliai,
veteranai

Konkursai***
(poros, 

reproduktoriai,
veislynai)

RIKDA
nariams

iki 2023-03-20 20 15 15 10

iki 2023-04-20 30 25 15 10

iki 2023-05-20* 40 35 20 15

LKD klubų
nariams

iki 2023-03-20 30 25 25 10

iki 2023-04-20 40 35 25 10

iki 2023-05-20* 50 45 30 15

*Papildymas pasibaigus registracijos terminui galimas tik esant galimybei, kaina dviguba.
**Pirmas registruojamas šuo nesiskaito esantis šuniukų, mažylių, klubo čempionų ar veteranų klasėje. 
***Konkursuose dalyvauja tik parodoje registruoti šunys. Porų konkurse dalyvauja šuo ir kalė, priklausantys vienam savininkui. 
Veislynų konkurse dalyvauja mažiausiai trys, bet kurios lyties, bent iš dviejų vadų to paties veisėjo veisti šunys.
Reproduktorių konkurse dalyvauja šuo arba kalė ir mažiausiai trys jų palikuonys pirmos generacijos (broliai ir seserys). 

Registruotis į parodą galite RIKDA elektroniniu paštu borzoilt@gmail.com arba bet kuriame LKD klube.  
Organizatoriai pasilieka teisę keisti teisėją. Šunys ir klasės nekeičiami. Šunys neišregistruojami. 
Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui.
Parodoje gali dalyvauti tik paskiepyti nuo pasiutligės šunys. 

Mokėjimo rekvizitai:
Rusų Ilgaplaukių Kurtų Draugija ARISTOKRATAI (RIKDA)
Įmonės kodas: 306062385
Sąskaitos nr.: LT687300010172310311, „Swedbank“, AB
Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Už spec.parodą 2023-05-26

KONTAKTAI
Telefonai: +370 612 03767; +370 672 08159
El. paštas: borzoilt@gmail.com
Int. svetainė:  www.rusukurtai.lt
FaceBook grupė:  RIKDA - Lithuanian Borzoi Society

Papildomas nemokamas konkursas: Originaliausias šuns ir šeimininko prisistatymas!
(renka draugijos išrinkta komisija)

Registruojant šunis reikia: užpildyti anketą; pateikti kilmės dokumentų kopiją, apmokėjimo kvito kopiją, 
LKD nario bilieto kopiją. Registruojantis į čempionų klasę pateikti čempionų titulų kopijas. Registruojantis į 
darbinę klasę - FCI darbinio sertikato kopiją. Visus reikalingus registracijai dokumentus atsiųsti kartu.


