el. p. show@taksuklubas.lt; www.taksuklubas.lt

XI-OJI SPECIALIZUOTA FCI 4 GRUPĖS PARODA
„TAKSŲ KLUBO NUGALĖTOJAS 2019“
2019 m. gegužės 24 d.
Molėtai

Teisėjas: Csaba Zsolt Lokodi (RO)
LKD klubų ir partnerių nariams*
REGISTRACIJA:

LTMK nariams**

iki 2019-04-01

iki 2019-05-05

Pirmas šuo

25 €

35 €

20 €

Kiti šunys

23 €

33 €

18 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Šuniukai, mažyliai,
veteranai (nelaikomi
„pirmu šuniu“)
Porų, veislynų,
reproduktorių konkursai

iki 2019-05-05

Registracijos apmokėjimas tik išankstinis. Dokumentus ir mokestį klubas turi gauti iki nurodytos datos.
*Ne LKD klubų ar partnerių nariams kaina dviguba.
∗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.
∗Konkursuose dalyvauja tik parodoje registruoti šunys
**Klubo nario kainos galioja, kai klubo narys yra šuns savininkas arba bendrasavininkas.
**Klubo narių šunys, kurie yra tarptautiniai čempionai į čempionų ir veteranų klasę registruojami nemokamai su sąlyga, kad
parodos dieną galios klubo nario bilietas.

REGISTRACIJA VYKDOMA EL. PAŠTU: show@taksuklubas.lt
BANKO SĄSKAITA:
Lietuvos taksų mylėtojų klubas
LT047044060007658467
AB SEB bankas

REGISTRUOJANT ŠUNIS BŪTINA ATSIŲSTI:
- užpildytą registracijos anketą,
- kilmės dokumentų kopiją,
- čempiono sertifikato kopiją (registruojant į čempionų klasę),
- tarptautinio čempiono sertifikato kopiją (registruojant nemokamai LTMK narių taksus į čempionų ir
veteranų klases),
- FCI darbinio sertifikato kopiją (registruojant į darbinę klasę),
- LKD nario bilieto kopiją,
- sumokėto parodos registracijos mokesčio kvito kopiją.
Sėkmingai užregistravus šunį į parodą, gausite patvirtinimo laišką el. paštu.

PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI:
KL.JN‘19
LT CAC
KL.N‘19
KL.VN‘19
BOB
BOS

Klubo jaunimo nugalėtojas (Club Junior Winner)
Kandidatas į Lietuvos čempionus (Challenge Certificate for the Lithuanian Champion)
Klubo nugalėtojas (Club Winner)
Klubo veteranų nugalėtojas (Club Veteran Winner)
Geriausias veislės atstovas (Best of Breed)
Geriausias priešingos lyties atstovas (Best of Opposite Sex)

Šunys ir klasės nekeičiami.
Parodoje gali dalyvauti tik sveiki ir pagal galiojančius teisės aktus paskiepyti šunys.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, klubas pasilieka teisę keisti teisėją, stabdyti registraciją arba
pakviesti papildomą teisėją.
Klubas pasilieka teisę stabdyti registraciją, pasiekus vieno šimto dalyvių skaičių.
Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai ar žuvus šuniui.
Daugiau informacijos: http://www.taksuklubas.lt, www.kinologija.lt

