TAKSŲ AUGINTOJŲ DRAUGIJOS
RUDENS TAURĖ 2020
Taksų augintojų draugija organizuoja:
VARŽYBAS PĖDSAKU IEŠKANT MANGUTO (CACT)
Varžybos vyks 2020 m. rugsėjo 19 d. Radviliškio r.
Teisėjai: Rolandas Čekavičius, Erika Junevičienė, Renaldas Kaupas
(esant nenumatytoms aplinkybėms draugija pasilieka teisę keisti teisėjus)
ir
URVINIŲ ŠUNŲ DARBINIŲ SAVYBIŲ VARŽYBAS
SU MANGUTU IR LAPE (2xCACT)
Varžybos vyks 2020 m. rugsėjo 20 d. Radviliškio r.
Teisėjai: Erika Junevičienė, Valdas Petrauskas, Andrius Valantiejus
(esant nenumatytoms aplinkybėms draugija pasilieka teisę keisti teisėjus)

Dėl TAD Rudens taurė 2020 pagrindinio prizo gali varžytis šunys, dalyvavę bent viename
renginyje abidvi dienas.
Jeigu šuo dalyvavo varžybose pėdsaku ieškant manguto ir abejose urvinių šunų darbinių savybių
varžybose (ir su mangutu ir lape) į bendrą abiejų dienų įskaitą įskaitomas varžybų pėdsaku
ieškant manguto rezultatas ir geriausias vienerių urvinių šunų darbinių savybių varžybų (arba su
mangutu arba lape) rezultatas.
Tuo atveju, kai šunys, dalyvavę abiejų dienų renginiuose, surenka vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą lemia:
- šuns amžius – jaunesnis prieš vyresnį,
- lytis – kalė prieš šunį.
2020 m. rugsėjo 19 d. vyksiančiose Varžybose pėdsaku ieškant manguto gali dalyvauti visų
medžioklinių veislių šunys, turintys Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) pripažįstamus
kilmės liudijimus, nuo 9 mėnesių iki 10 metų. Minimalus dalyvių skaičius – 6, maksimalus – 25.
Varžybos organizuojamos pagal LKD medžioklinių šunų bandymų ir varžybų rengimo bei
medžioklinių šunų bandymų, pėdsaku ieškant manguto (barsuko, meškėno, audinės ar šeško)

taisykles.http://www.kinologija.lt/wp-content/uploads/2010/05/Manguto-ir-kt.pl%C4%97%C5%A1r.-dirbtinis-p%C4%97ds.-TAISYKL%C4%96S.doc

2020 m. rugsėjo 20 d. vyksiančiose Urvinių šunų darbinių savybių varžybose su mangutu ir lape
gali dalyvauti iš anksto užregistruoti ir į dalyvių sąrašą įtraukti, ne jaunesni kaip 9 mėn.,
medžioklinių veislių šunys, turintys FCI pripažįstamus kilmės liudijimus. Varžybose su lape
dalyvauja FCI III ir IV grupių medžioklinių veislių šunys. Minimalus dalyvių skaičius su vienu
gyvūnu – 6, maksimalus su dviem gyvūnais – 30.
Varžybos organizuojamos pagal LKD Urvinių šunų darbinių savybių bandymų ir varžybų
taisykles https://www.kinologija.lt/?page_id=640&lan=ltu
Registracija į renginius vykdoma iki 2020 m. rugsėjo 14 d.
Dalyvavimo renginiuose pirmenybė teikiama Taksų augintojų draugijos nariams.
Registracijos mokesčiai:
Dalyvio mokestis

Vienas renginys

Du renginiai

Trys renginiai

Taksų
augintojų 25 Eur
draugijos nariams

40 Eur

60 Eur

Kitiems dalyviams

60 Eur

90 Eur

35 Eur

Registruojant šunį, el. paštu show@taksudraugija.lt atsiųsti:
1. registracijos anketą kiekvienam renginiui atskirą,
2. šuns kilmės dokumento kopiją,
3. LKD klubo nario bilieto kopiją (jei yra LKD klubo, bet ne Taksų augintojų draugijos narys).
Varžybų pradžios laikas bus paskelbtas 2 dienos prieš varžybas. Visi dalyviai turi atvykti ne
vėliau, kaip likus 30 min. iki varžybų pradžios. Organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl
užsiregistravusių, bet pavėlavusių atvykti dalyvių.
Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs
vakcinos gamintojo numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti, nepažeidžiant Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimų. Varžybose dalyvaujantys šunys turi būti suženklinti
poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.) ir turėti gyvūno
augintinio pasą.
Rekvizitai apmokėjimui:
Taksų augintojų draugija,
LT88 7044 0600 0812 8472,
AB SEB bankas.
Informacija teikiama +370 620 53 090, info@taksudraugija.lt.

DACHSHUNDS OWNERS SOCIETY
AUTUMN CUP 2020
Dachshund Owners Society organises:
RACCOON DOG FIELD TRIAL (CACT)
which will take place in Radviliškis district on 19th September, 2020
Judges: Rolandas Čekavičius, Erika Junevičienė, Renaldas Kaupas
(the society reserves the right to change judges if necessary)
and
ARTIFICIAL RACCOON AND FOX DEN TRIAL (2xCACT)
which will take place in Radviliškis district on 20th September, 2020
Judges: Erika Junevičienė, Valdas Petrauskas, Andrius Valantiejus
(the society reserves the right to change judges if necessary)
To win the main prize of Dachshund Owners Society „Autumn Cup 2020“, the dogs must
participate at least in one trial on both days.
If a dog participated in raccoon dog field trial and in both artificial racoon and fox den trials,
total result for both days includes raccoon dog field trial result and the best result from the
second day trial (either with racoon or with fox).
In case the dogs that participated in both days trials get the same score, higher place depends on:
- dog‘s age - younger wins against older
- dog‘s sex - female wins against male
All hunting breeds dogs from 9 months to 10 years old with the pedigrees accepted by FCI, can
take part in raccoon dog field trial on 19th September, 2020. Minimum number of participants
is 6, maximum – 25. The trial is organised according to LKD hunting dogs trials and
competitions and hunting dogs field trials searching for racoon dog (badger, mink or ferret)
regulations announced in:
http://www.kinologija.lt/wp-content/uploads/2010/05/Manguto-ir-kt.-pl%C4%97%C5%A1r.dirbtinis-p%C4%97ds.-TAISYKL%C4%96S.doc
Only entered in advance and included in the list of participants, at least 9 months of age or older
hunting dogs breeds having pedigrees accepted by FCI, can take part in the artificial raccoon
and fox den trial on 20th September, 2020. Hunting dogs breeds from FCI groups 3 and 4 can
participate in forx den trial. Minimum number of participants with one animal is 6. Maximum
numberwith two animals is 30.

The trial is organised according to LKD den dogs trials and competitions regulations announced
in:
https://www.kinologija.lt/?page_id=640&lan=ltu
Registration until 14th September, 2020.
Priority to participate in the trials is given to the members of Dachshund Owners Society.
Entry fees:
Dachshund Owners Society members:
One event 25 Eur;
Two events 40 Eur;
Three events 60 Eur.
Other participants:
One event 35 Eur;
Two events 60 Eur;
Three events 90 Eur.
E-mail for registration show@taksudraugija.lt.
To register your dogs the following documents must be sent:
1. Entry form;
2. Copy of pedigree.
The time of competition start will be announced two days before an event. All participants must
be at the place of the event 30 min. before the beginning. Organisers are not responsible for the
participants who are on the list but do not arrive on time.
All participating dogs must be vaccinated against rabies. Period of time set by the manufacturer
of the vaccine to acquire immunity must be finished according to law requirements of the
Republic of Lithuania. Dogs participating in the trial must be identified with microchip (or a
tattoo if it is made until 3rd July, 2011) and have pet passport.
Entry fee must be paid to:
Taksų augintojų draugija,
LT88 7044 0600 0812 8472,
AB SEB bank
Information is provided +370 620 53090, info@taksudraugija.lt.

