
 

 
 

 

 
LIETUVOS SAMOJEDŲ KLUBAS 

 

                                     SAMOYED CLUB OF LITHUANIA 

 

2021.08.21  11 val.  – LSK KLUBINĖ PARODA/ LSC CLUB SHOW 
 

PARODA VYKS / THE SHOW PLACE: Šakių miesto J. Lingio parke, 

Bažnyčios/Vasario16-osios gatvių kampas 

54°57'24"N 23°2'42"E 

 

TEISĖJA / THE JUDGE: Lena Valdmane, Latvija 

 
REZERVINĖ TEISĖJA / RES. JUDGE: Laura Barytė, Lietuva 

 

 

 

 

Registracija 

iki/ 

Entry 

deadline 

 

2021-08-15 

Pirmas šuo (su 

katalogu )/  

First dog with  

catalog (Junior, 

Intermediate, 

Working, Open,  

Champion  

class) 

Už to paties  

savininko  

antrą  

ir kitus  

šunis / For 

every  

additional 

dog of the 

same 

owner 

 

Šuniukai, 

mažyliai, 

veteranai/ 

Babies, 

puppies, 

veterans 

Konkursai 

( poros, 

veislynai, 

reproduktoriai) 

/ Competitions 

(brace,  

breeders, 

progeny) 

Mėgėjų 

konkursas / 

Hobby class 

Konkursas 

„Vaikas ir 

šuo“/ 

Competition 

„Child & 

dog“ 

LSK nariams/ 

LSC 

members 

25 € 15 € 15 € 10 € 15 € Nemokamas/ 

For Free 

Ne LSK 

nariams/ 

Non members 

30 € 25€ 20 € 15 € 20 € Nemokamas/ 

For Free 

 

 

 

*Parodos organizatoriai, esant būtinybei pasilieka teisę keisti teisėjus ! 

* If necessary, the organizers reserve the right to change the judges ! 
 

  



KLASĖS / CLASSES: 

 

ŠUNIUKŲ/BABY 4 - 6 mėn./months, MAŽYLIŲ/PUPPY 6 -9  mėn./months, 

JAUNIMO/JUNIOR 

9 – 18 mėn./months, PEREINAMA/INTERMEDIATE mėn./months, ATVIRA / OPEN mėn. / 

months, 

DARBINĖ / WORKING šunys turintys darbinį sertifikatą / the dogs with working certificate,  

ČEMPIONŲ / CHAMPION šunys turintys šalies arba tarptautinio čempiono titulą / from 15 

months on  

(to enclose the champion title), VETERANŲ / VETERAN nuo 8 metų / from 8 years on. 

 

TITULAI / TITLES: 

 

LSK klubinė paroda: LT CAC, Klubo nugalėtojas’21, Klubo jaunimo nugalėtojas’21, 

Klubo veteranų nugalėtojas’21, BOS, BOB 

 

LSC club show: LT CAC, Club Winner’21, Club Junior Winner’21, Club Veteran Winner’21,  

BOS, BOB 

 

Registruojant šunį būtina pateikti: užpildytą registracijos anketą, kilmės dokumento kopiją, LSK 

klubo nario  

bilieto kopiją, čempionų titulų kopijas (registruojant į čempionų klasę), darbinis sertifikatas 

(registruojant į darbinę klasę) bei registracijos apmokėjimo kvito kopiją. 

Siunčiant registracijos duomenis elektroniniu paštu turite gauti patvirtinantį laišką. 

Šunys, dalyvaujantys konkurse, turi būti registruoti šioje parodoje. 

Porų konkursas – to paties savininko kalė ir patinas. Reproduktorių konkursas – kalė ar patinas su 

mažiausiai 3 vaikais. Veislynų konkursas – nuo 3 bet kurios lyties šunys, išveisti to pačio veisėjo, 

mažiausiai iš 2 vadų 

Šunys ir kalės nekeičiami ir iš sąrašų neišbraukiami. 

Parodoje dalyvauja tik skiepyti šunys! 

 

For the registration: Please fill entry form and send to LSC together with copies of pedigree, 

champion and/or FCI working certificate and proof of the payment. Without these documents the 

dog will not be registered. Registration fee will be returned only in case of death of dog or if the 

show is cancelled by the organizers. 

Dogs in competitions must be registered in the show. 

The Couple competition – showing of male and female that belong to the same owner. The Progeny 

competition – showing male or female with at least 3 progenies. The Breeders competition – 

showing at least 3 progenies from 2 litters. 

 

Changes of dogs or entry‘s cancelling are not unacceptable. 

All dogs must have proof of compulsory vaccinations! 

 

LIETUVOS SAMOJEDŲ KLUBAS/ SAMOYED CLUB OF LITHUANIA 

Tujų g.7, Lapės, Kauno raj., Lietuva / Tuju str. 7, Lapes, Kauno distr., Lithuania 

AB Swedbank, SWIFT kodas HABALT22, account No. LT487300010134580969 

El. paštas registracijai / You can send your entry form via e – mail: show@samojeduklubas.lt 
Daugiau informacijos telefonu / more information is available by phone +370683 08850 

http://www.samojeduklubas.lt 

mailto:show@samojeduklubas.lt

