
            LIETUVOS KURTŲ SAVININKŲ KLUBAS                

 

 

2020 m. birželio 6 d. (šeštadienį) kviečiame kurtus (X FCI grupė), antikinius kurtus ir basendžius (V FCI grupė) 

grupės 7 sekcijos veisles – Cirneco dell'Etna, Pharaoh Hound, Podenco Ibicenco bei rodezijos ridžbekus (VI 

FCI grupė) dalyvauti Lure Coursing‘o varžybose: 

„Nacionalinės Lure coursing varžybos (CACL) 2020“ 

Teisėjai / Judges: 

Iryna Zelenovska-Rykova (Ukraina) 

Sviatoslav Rykov (Ukraina) 

Operatoriai / Operators: 
Arūnas Keserauskas 
Vilius Lincevičius 

Registracijos ir veterinarinės kontrolės pradžia: 09:30,  
Renginio pradžia (event start) 11:00 
 
Trasos ilgis ir danga / Trial length and terrain 
600–700 metrai, pieva (natural grass). 
 
Renginio vieta / Location: Vilniaus raj.  
Renginio vietos koordinatės / Coordinates: 54.821416, 25.172139 
 
Registracijos kainos ir laikas / Entry info:   
LKSK nariams: 
25eur iki 2020.05.06,  
30eur iki 2020.05.25,  
35eur iki 2020.06.01 
Latvian Sighthound Club members:  
25eur before 2020.05.06,  
30eur before 2020.05.25,  
35eur before 2020.06.01 
Ne LKSK nariams / Fee for not Lithuanian Sighthound Club members: 
30eur iki 2020.05.06 
35eur iki 2020.05.25,  
40eur iki 2020.06.01 
 
Registruojant šunis būtina: užpildyti anketą (kiekvienam šuniui), pateikti kilmės dokumentų kopiją, kurioje 
yra įrašytas šuns savininkas ir jo adresas, apmokėjimo kvito kopiją, lure coursing’o licencijos kopiją, LKSK 
nario bilieto kopiją (jei esate narys). Visus reikalingus registracijai dokumentus siųsti kartu el. p. 
lurecoursinglksk@gmail.com . Turite gauti patvirtinimo laišką, kad registracija gauta, nesulaukus patvirtinimo 
kreiptis tel. +370 619 74310. 
 
Entry: fill entry form (for each dog), attach pedigree copy, payment copy, lure coursing license copy and send 
it all to lurecoursinglksk@gmail.com . You have to receive a confirmation, otherwise please contact again via 
email or call +370 619 74310. 
 
Rekvizitai registracijos mokesčiui sumokėti / Please use this data for bank payment: 
Gavėjas / Beneficiary: LIETUVOS KURTŲ SAVININKŲ KLUBAS 
Swedbank LT897300010159490607 
 
Mokėjimo paskirtis: „Lure coursing 2020-06-06“, nurodyti renginio datą ir šuns vardą.  
Purpose: "Lure coursing 2020-06-06“, date of the event and dog's name. 
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Daugiau informacijos ir klausimai / More information: lurecoursinglksk@gmail.com  bei +370 619 74310 
 
DĖMESIO! Rengėjai turi teisę riboti dalyvių skaičių ir reikalui esant pakeisti teisėjus, operatorius, renginio 
vietą. 
Attention! Organizer has a right to change judges, operators, event location and stop entry earlier when 
enough participants are registered. 
 
RENGINYJE DALYVAUJA TIK SKIEPYTI ŠUNYS ! 
Only vaccinated dogs participate at the event ! 
 
Dalyviai turi turėti antsnukį (išskyrus levretes) ir liemenes (raudona ir balta). 
Muzzles (except italian greyhounds) and jackets (red and white) are mandatory. 
 
- organizatoriai neatsako už šunų, jų vedlių/savininkų saugumą ir jų patirtas traumas; 
- the organizers are not responsible for the safety of the dogs, their handlers/owners and their injuries; 
- organizatoriai neatsako už pabėgusius neklusnius šunis. 
- the organizers are not responsible for the dogs that escaped/disobedient dogs. 
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