
  

 
        
                                                                                            
 

 
 

TARPTAUTINĖS ŠUNŲ PARODOS 
INTERNATIONAL DOG SHOWS 

 
 
 

DZŪKIJA‘2020  
(Cruft‘s kvalifikacija‘21) 

DZŪKIJA‘2020  
(Cruft‘s qualification’21) 

2020 – 08 – 07 
 

DRUSKININKŲ MERO TAURĖ‘2020 
DRUSKININKAI MAYOR CUP‘20 

2020 – 08 – 08 
 

DRUSKININKAI‘2020 
DRUSKININKAI‘2020 

2020 – 08 – 09 
 
 
 
 
 

„Druskinink ų aerodromas„ Mizarų g. 59, Druskininkai 66101 
54°00′55″N 23°56′35″E 

 
 
 
 

 



  

 
PAAIŠKINIMAI / EXPLANATIONS 

 
P 1 – šuo dalyvauja 2019 08 02 parodoje / dog participates 07.08.2020 

 
P 2 – šuo dalyvauja 2019 08 03 parodoje / dog participates 08.08.2020 

 
P 3 – šuo dalyvauja 2019 08 04 parodoje / dog participates 09.08.2020 

 
P 1 + P 2 + P 3 – šuo dalyvauja 2019.08.02-03-04 parodose/dog participates 07-08-09.08.2020 

 
P 1 + P 2 P.kl./I.cl + P 3 A.kl./O.cl.  . – t.y. antrą dieną dalyvauja pereinamoje klasėje, trečią dieną atviroje 

klasėje / the second day dog participates in intermediate class, the 3 day dog participates in open class 
  

J.kl./J.cl – jaunimo klasė/ junior class 
 

P.kl./I.cl. – pereinama klasė/ intermediate class 
 

A.kl./O.cl. -  atvira klasė / open class 
 

D.kl./W.cl. -  darbinė klasė / working class 
 

Č.kl./CH.cl. – čempionų klasė / champion class 
 

V. kl./V.cl. – veteranų klasė/ veteran class 
 

Parodų katalogas – 6 eur (priimami tik gryni pinigai) 
Pateikus registracijos patvirtinimą - nemokamai 

Show’s catalog  -  6 eur (only cash) 
With registration confirmation catalog is free 

Įvažiavimas į parodos teritoriją – 3 eur (priimami 
tik gryni pinigai) 

Parking – 3 eur (only cash) 

 
Parodoje draudžiama naudoti kosmetines priemones, keičiančias šuns odos ir/ar plauko struktūrą, 
spalvą, taip pat kirpti, triminguoti šunis, kurių kirpimas ir/ar trimingas nenumatyti veislės standarte. 
Dalyviui nusižengus minėtiems draudimams, organizatoriai turi teisė anuliuoti tokio dalyvio, 
registruotiems šunims, parodos rezultatus.  
 
Tarptautinių (FCI) šunų parodų dalyviai atsako už savo šunų gerovę. Parodos dalyviai privalo 
saugoti savo šunis ir nepakenkti jų sveikatai bei gerovei – nepalikti šunų automobilyje esant itin 
karštam arba šaltam orui, grubiai ir/ar žiauriai nesielgti su šunimis. Nesilaikantys šių reikalavimų 
dalyviai praras teisę dalyvauti šioje ir ateityje vyksiančiose parodose.  
 
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. Parodose 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. VMVT 2013 m. sausio 2 d. 
įsakymu, Nr. B1-2 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.  
 Parodos teritorijoje draudžiama prekiauti šuniukais. 
 
 



  

 
 
The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at FCI international dog shows. It is 
forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as  
for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it in a cruel 
manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.  

The entrant/exhibitor declares that any dog entered has been adequately vaccinated (standard 
vaccinations, the validation of the vaccination in accordance with the vaccine’s producer advise) of which 
proof can be shown. Dogs coming from abroad are required to have been vaccinated against rabies and 
distemper which must be recorded in a European pet passport. If the dog is vaccinated for the first time or if 
the termin of revaccination has passed, it must be more than 21 day period since the new vaccination so 
the dog could participate in the show. Only dogs which are more than 4 months of age can enter the 
showplace. All the dogs must be identified with microchip or highly visible tatoo.   Under the order No. B1-2 
of 2 January, 2013, of the State Food and Veterinary Service, participation in dog shows is prohibitated for 
cropped and/or docked dogs born in the Republic of Lithuania later than 1 January 2013. This prohibition 
does not apply to the dogs who come from the countries where cropping/docking is still permitted or it was 
so at the time when the dog was born, and the owner can prove the fact by relevant documents. In case of 
breach of the rule, the participant will be eliminated from the show and the entry fee will not be refunded.   It 
is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form. It is 
forbidden to prepare the dog in the show ground with any substances or equipment.  Only combing and 
brushing are allowed. It is also forbidden to leave the dog tied up on the trimming table longer than 
necessary for the preparation. It is forbidden to sell puppies in a territory of the show. 

 
Участники международных выставок собак (FCI) несут ответственность за благосостояние 
своих собак на мероприятии. Владелец собаки обязан оградить собаку от возможных 
ситуаций, которые могут быть опасны для ее здоровья и благополучия: не оставлять собаку 
в машине в чрезмерно жаркую или холодную погоду и не обращаться с ней жестоко. 
Нарушающие данное постановление лишатся права участвовать в этих и будущих 
выставках собак. 

 
 
 
 

K L A S Ė S  / CLASS 
 

■ Mažylių klasė (nuo 6 iki  9 mėnesių) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas –“Labai perspektyvus" 
Puppy class (from 6 up to 9 months) – no titles. Highest qualifications – “Very promising" 
■ Jaunimo klas ė (nuo 9 iki 18 mėnesių) – nesivaržo  dėl LT CAC ir CACIB, varžosi dėl JN ir BOS ir BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
Junior class (from 9 up to 18 months) – these dogs do not compete for the LT CAC or the CACIB, compete for the 
JN, BOS and BOB. Highest qualifications – “Exellent” 
■ Pereinama (nuo 15 iki 24 mėnesių), ■ atvira (nuo 15 mėnesių), ■ darbin ė (nuo 15 mėnesių – privalomi FCI 
tarptautiniai darbiniai diplomai), ■ čempion ų klas ės (nuo 15 mėnesių – registruojama pateikus tarptautinį arba šalies 
čempiono titulą patvirtinantį diplomą) –   varžosi dėl LT CAC, CACIB, R.CACIB, N, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias 
įvertinimas –  "Puikiai" 
Intermediate (from 15 up to 24 months), open (from 15 months)*, working (from 15 months and holding a recognized 
working certificate), champion classes (Dogs older than 15 months that have title of National or International 
Champion) – compete for the LT CAC, CACIB, R.CACIB, N, BOS and BOB. Highest qualifications –  "Excellent" 
■ Veteranų klas ė (nuo 8 metų) –  varžosi dėl titulo VN, BOS ir BOB. Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
Veteran class (from 8 years)–  compete for the VN, BOS and BOB. Highest qualifications – “Exellent”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PARODOJE  SUTEIKIAMI  TITULAI / Titles 
JN Jaunimo nugal ėtojas / Junior Winner 
LT  CAC  Kandidatas į Lietuvos čempionus / Challenge Certificate for the Lithuanian Champion 
N Nugalėtojas /  Winner 
VN Veteranų nugal ėtojas /  Veteran Winner 
CACIB  Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus / Challenge Certificate for the Internationale Champion 
R.CACIB  Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus / Reserve Challenge Certificate for the 

Internationale Champion 
BOS Geriausias priešingos lyties atstovas / Best of Opposite Sex 
BOB  Veislės nugal ėtojas / Best of Breed 
 Cruft‘s kvalifikacija’ 21 (Cruft‘s qualification’ 21) - titulas suteikiamas tik 2020-08-07 parodoje /  the 

title is granted only in the show on 07-08-2020.  

 

 

KONKURSAI / Competitions 
 

Porų konkursas – dalyvauja du vienos veislės šunys (šuo ir kalė), priklausantys vienam 
savininkui. 
Brace couple – two dogs of the same breed but different sex who belong to the same owner. 
Veislyn ų konkursas – dalyvauja mažiausiai trys bet kurios lyties vienos veislės to paties veisėjo 
išveisti šunys, mažiausiai iš dviejų skirtingų vadų. 
Breeder's group – consist of minimum 3 dogs and/or bitches from at least 2 different litters, from 
the same kennel.   
 

 P.S. 
Konkursuose dalyvaujantys šunys turi būti užregistruoti ir dalyvauti parodoje kurioje nors klasėje (jaunimo, 
pereinamoje, atviroje, darbinėje, čempionų ar veteranų). 
The dogs, which take place in the competitions, should be entered in a class of individual competitions (junior, 
intermediate, open, working, champion or veteran classes). 

 
 
 
Vedlių konkursas – Šunų, kurių ūgis ties ketera daugiau nei 40 cm, vedlys turi būti ne jaunesnis 
nei 10 metų; jei vedlys yra vyresnis nei 10 metų amžiaus, bet jaunesnis nei 16 metų amžiaus ir jo 
šeimos nariai nėra šuns savininkai, jis turi pateikti raštišką tėvų sutikimą parodoje pristatyti būtent 
tą šunį (nurodant šuns vardą pagal kilmės dokumentus, veislę ir registracijos numerį). 
 
 
Handler competition - Junior handler should be older than 10 years if they handle the dog higher 
than 40 cm on the ridge. If the junior handler is older than 10 years but younger than 16 years and 
the owners of the dog are not his family members, handler should have his parents written 
agreement that they let him to present the exactly that dog (parents should indicate the dog name 
from pedigree, the breed and dog registration number). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VEDLIŲ KONKURSAS / Handler competition  
Teisėjai/judges 

2020-08-07 – ERNESTAS BALSIUKAS (Lietuva/Lithuania) 
2020-08-08 – AUDRONĖ BABIANSKIENĖ (Lietuva/Lithuania) 

2020-08-09 – VALENTINAS STIKLIUS (Lietuva/Lithuania) 
2020.08.07 – pagrindinis ringas 
Atrankinės varžybos - nuo 13:00 
Jaunesnioji grup ė – 13:00  
Vidurinioji grup ė – 13:20  
Vyresnioji grup ė – 14:10  

07.08.2020– best in show ring  
Selective competition - nuo 13:00 
Youngest group – 13:00  
Middle age group – 13:20  
Older group – 14:10  
 

2020.08.08 & 09 – pagrindinis ringas 
Atrankinės varžybos - nuo 12:00  
Jaunesnioji grup ė – 12:00  
Vidurinioji grup ė – 12:20  
Vyresnioji grup ė – 13:10  

08 & 09.08.2020 – best in show ring  
Selective competition - nuo 12:00  
Youngest group – 12:00  
Middle age group – 12:20  
Older group – 13:10  

Finalas: Pagrindinis ringas 
2020.08.07 – 16:30  
2020.08.08 & 09 – 15:00 

Final competition: Best in show ring 
07.08.2020 – 16:30 
08 & 09.08.2020 – 15:00 

 

Jaunesnioji amžiaus grup ė (7 - 9 metai) 
Youngest group (7-9 years) 

1.  Emilija Paškevičiūtė (p2+p3) 
2.  Aistė Mašidlauskaitė 
3.  Kira Pelshe (p2+p3) 
4.  Goda Kuzminaitė 
5.  Darija Aimaletdinova 
6.  Dominyka Baranauskaitė 
 

 

Vidurinioji amžiaus grup ė (10 - 13 metai) 
Middle age group (10-13 years) 

7.  Indrė Šimanauskaitė 
8.  Minea Kahonen 
9.  Elzė Kaminskaitė 
10.  Alise Šemeta 
11.  Dija Maksimavičiūtė 
12.  Kamilė Briedytė (p2+p3) 
13.  Ema Stravinskaitė 
14.  Karina Mockevičiūtė 
15.  Akvilė Kalesinskaitė 
16.  Elzė Jankauskaitė 
17.  Vesta Verbaitė 
18.  Kotryna Žeimytė 

 

Vyresnioji amžiaus grup ė (14 - 17 metai) 
Older group (14-17 years)      

19.  Aurora Lagunavičiūtė 
20.  Dagnė Maksimavičiūtė 
21.  Austėja Šulcaitė 
22.  Emma Tammi  
23.  Ingrida Petko 
24.  Liepa Pociūtė 
25.  Miglė Stravinskaitė 
26.  Luka Talmantaitė 
27.  Aistė Daukševičiūtė 
28.  Gabrielė Varanavičiūtė 
29.  Marta Kapere 
30.  Vakarė Jurkuvėnaitė 



  

PORŲ  KONKURSAS 
 

1. Airi ų volfhaundai, sav. Riitta Lehto-Nevala 
RIVERWOLF THE UNFORGIVEN 
RIVERWOLF SANTA MONICA 
2. Ryzenšnauceriai, juoda spalva, sav. Rasa Valausk ienė 
IRON TAURO GILDIJA 
LUXURY LANA DEL REY TAURO GILDIJA 
3. Berno zenenhundai, sav. Rasa ir Art ūras Stonkai 
DYNAMITE BOHEMIJOS ŽIBUTĖ 
PRINCESS PANDA BOHEMIJOS ŽIBUTĖ 
4. Juodieji rus ų terjerai, sav. Lena Rimeicane 
DETI ARBATA DARYL 
FRANKO VALADA‘S FELICITATA 
5. Broholmeriai, sav. Aija Seppanen 
GREAT MASTER GOLD-DUST 
GREAT MASTER PIECE OF GOLD 
6. Vokie čių kurtsharai, sav. Migl ė Narbutait ė & Egidija V ėbrait ė & Vytautas Venclovas 
IVANHOE DU NID AUX NOBLES 
HALSTON CINAMONN 
7. Volfšpicai, sav. Vatanen Pia & Ida Saarilahti (P 1+P2) 
IKURIN IMPERATOR LEONUM 
IKURIN HARMONIA BONITA 
8. Sicilijos kurtai, sav. Daiva Garšvien ė 
OMERO DEL GELSO BIANCO 
FALL IN LOVE WITH TRIO MAGIJA 
9. Tailando ridžbekai, sav. Aleksandra Chmielewska 
KUBERA 
BUAKWAN‘S FAR AWAY BY PDS 
10. Sicilijos kurtai sav. Olga Shmukerova 
MIA SANTO‘S DEI DRAGHI 
ANDREA JOSEFINA PER ANNILAT‘ZI 
11. Trumpaplaukiai taksai, sav. Skaist ė Verbickait ė 
KINGALARIC DU CLOS DE L‘ESTINAL 
PRINCESS BELLE SOSTO ĮPĖDINIS 
12. Cvergšnauceriai, juoda spalva, sav. Diana ir Mi ndaugas Jurkuv ėnai 
SILWER RAINBOW YULI CEASAR 
MINIMAKS HEART TO HEART 
13. Brazil ų terjerai, sav. Kirsi Lindholm 
KNOCKOUT 
SIIRIHIIREN INARI 
14. Trumpaplaukiai nykštukiniaI taksai, sav. Skaiva  Jasevi čiūtė 
MAGIK RAINBOW LIONEL MARSELIO KOMPANIJA 
MAGIK RAINBOW SKAIVA MARSELIO KOMPANIJA 
15. Vokie čių nykštukiniai špicai, sav. Janita Januškauskait ė-Plung ė & Tauras Plung ė 
TAURO COLORADO 
TAURO COCONUT 
16. Jorkšyro terjerai, sav. Viktoria Baranova 
WONDERFORM ANDANTE VIVACE 
WONDERFORM BLUEBIRD IBERICA 
17. Garbanotieji bišonai, sav. Janita Januškauskait ė-Plung ė & Tauras Plung ė 
TAURO SVAJŪNAS 
TAURO SAVOJA 
18. Mopsai, sav. Anne Kaikula & Pekka Metsola 
LONELY RIDER‘S STEEL PANTHER 
XERIEX‘S FINNISH BLACK ROSE ON A HIL 
19. Vokie čių nykštukiniai špicai, sav. Janita Januškauskait ė-Plung ė & Tauras Plung ė 
THAI SILK CAPSULATED DESIRE FOR TAURO 
TAURO ZOE 
 
 

 
 



  

VEISLYNŲ KONKURSAS 
 

 
1. Airių volfhaundai, RIVERWOLF,  sav. Riita Lehto-Nevala 
2. Ryzenšnauceriai, juoda spalva, TAURO GILDIJA, sav, Jurgita Vasiliauskaitė & Jurgita 

Rynkevičienė (P2) 
3. Vokiečių dogai, ruda spalva, EURO POWER, sav. Kati-Merja Korhonen 
4. Trumpaplaukiai vengrų vižlai, BERŽORAS,  sav. Jolita Glambockaitė 
5. Australų terjerai, ARMIRELLI, sav. Anne-Lii Sild 
6. Lasos apsai, TAI FANZA , sav. Lauryna Kudirkienė (P1) 
7. Garbanotieji bišonai, TAURO, sav. Janita Januškauskaitė-Plungė & Tauras Plungė 
8. Vokiečių nykštukiniai špicai, TAURO, sav. Janita Januškauskaitė-Plungė & Tauras Plungė 
9. Čihuahua trumpaplaukiai, PICCOLININ, sav. Jaana Casagrande 
10. Cvergšnauceriai, juoda saplva, ANTRACITO MAGIJA, sav. Diana & Mindaugas Jurkuvėnai 
11. Čihuahua trumpaplaukiai, ROSARITO NOVA, sav. Aušra Bružienė (P1) 
12. Prancūzų buldogai, FRIEDRICH‘S, sav. Katrin Landsberg 
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