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PARODOS  TVARKARAŠTIS 
                                                       Daily Programme 
 
 9.00                    Dalyvių  registracijos  pradžia     Entry of the dogs 
10.00 -14.30        Ekspertizė ringuose                     Judging of the dogs 
15.30                   Pramoginė programa                   Groups judging (BOG),  
                                                                                    Best in show (BIS ) 
 

K L A S Ė S  / CLASS 
 

■ Šuniukų klasė (nuo 4 iki  6 mėnesių) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai 
perspektyvus" 
Baby class (from 4 up to 6 months) – no titles. Highest qualifications – “Very promising" 
■ 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 klasė (nuo 9 iki 18 mėnesių) – nesivaržo  dėl LT CAC, varžosi dėl JN ir BOB titulų. Aukščiausias 
įvertinimas – “Puikiai” 
Junior class (from 9 up to 18 months) – these dogs do not compete for the LT CAC, compete for the JN and 
BOB. Highest qualifications – “Exellent” 
 ■ Atvira (nuo 15 mėnesių), ■ darbinė (nuo 15 mėnesių – privalomi darbiniai diplomai)*, ■ čempionų klasės 
(nuo 15 mėnesių – registruojama pateikus tarptautinį arba šalies čempiono titulą patvirtinantį diplomą)* –   
varžosi dėl LT CAC, N,BOS, BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas –  "Puikiai" 
Open (from 15 months)*, working (from 15 months and holding a recognized working certificate or a CQN)*, 
champion classes (Dogs older than 15 months that have title of National or International Champion)* – 
compete for the LT CAC, N,BOS and BOB. Highest qualifications –  "Excellent" 
■ Veteranų klasė (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 

JN            –   Jaunimo nugalėtojas / Junior Winner  
LT  CAC   –  Kandidatas į Lietuvos čempionus / Challenge Certificate for the Lithuanian Champion                          
N              – Nugalėtojas /  Winner 
VN            – Veteranų nugalėtojas /  Veteran Winner 
BOS         – Geriausias kitos lyties atstovas / Best of Opposite Sex 
BOB         – Veislės nugalėtojas / Best of Breed / Bester Hund der Rasse 

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. 
Veislynų 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.   
Reproduktorių konkursas – dalyvauja reproduktorius ir mažiausiai trys bet kurios lyties jo 
palikuoniai , nepriklausomai nuo to, kas yra šuns/kalės savininkas. 
Progeny competition – consist in the sire and at least three of either sex of his descendants, 
regardless of what the dog / bitch owner. 
 

 P.S. 

Konkursuose dalyvaujantys šunys turi būti užregistruoti ir dalyvauti parodoje kurioje nors klasėje (jaunimo, 
pereinamoje, atviroje, darbinėje, čempionų ar vetaranų). Veislės ringe teisėjas turi išrinkti vieną atitinkamo 
konkurso grupę, kuri dalyvaus konkurse pagrindiniame  ringe. 
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).The breed judge picks up the best group 
and only that group is allowed to compete in the ring of honour. 
 



Parodos   ekspertai 
List of rings and judges 

 
 

1. Ringas 

 

 

Audronė Babianskienė  

 

Lietuva / Lithuania  

 

2. Ringas 

 

 

Dainora Sudeikienė 
 

Lietuva / Lithuania 
 

3.Ringas 

 

 

Jūratė Butkienė 
 

Lietuva / Lithuania 
 

4.Ringas 

 

 

Vytautas Baranauskas 
 

Lietuva / Lithuania 
 

5. Ringas 

 

 

Laima Eidukienė 
Monika Mikulienė 

Loreta Tamaševičienė 

 

 

Lietuva / Lithuania  
 

Lietuva / Lithuania 
 

Lietuva / Lithuania 

 

 

KONKURSAI  IR PRAMOGINĖ PROGRAMA 
 

 
Mažylių bestas Loreta Tamaševičienė 
Veteranų bestas                                             Jūratė Butkienė 
 

       Jaunimo bestas    

               

 

Vytautas Baranauskas 

I   FCI   grupė                                               Audronė Babianskienė 
II   FCI   grupė                                               Dainora Sudeikienė 
III   FCI   grupė                                               Audronė Babianskienė 
IV FCI   grupė                                               Loreta Tamaševičienė 
V   FCI   grupė                                              Vytautas Baranauskas 
VI   FCI   grupė                                              Laima Eidukienė 
VII   FCI   grupė                                              Audronė Babianskienė 
VIII   FCI   grupė                                              Dainora Sudeikienė 
IX  FCI  grupė                                              Jūratė Butkienė 
X  FCI  grupė                                              Monika Mikulienė 
FCI nepripažintų veislių 
grupė 

Audronė Babianskienė 

 
 

 
 

BEST IN SHOW     Dainora Sudeikienė 
                    

 


