
 

 
 

 

Vipetų veislės specializuota paroda "Klubo nugalėtojas" 

Speciality Whippet dog Show "Club Winner" 
2022-07-30, Vilnius, Lithuania 

(Renginio vieta: 54.918194, 24.990889  

Darkuškių km., Vilniaus r.) 
  

INFORMACIJA / INFORMATION 

 
Parodoje kviečiami dalyvauti vipetų veislės šunys/ Breeds invited:. Whippet breed dogs 
 

Teisėjas /Judge: Hanna Wozna-Gill (Lenkija) 
 

KL.JN’22 – Klubo Jaunimo Nugalėtojas / Club Junior Winner 
KL.N’22 – Klubo Nugalėtojas / Club Winner 

KL.VN’22– Klubo Veteranų Nugalėtojas / Club Veteran Winner 
LT CAC – Kandidatas į Lietuvos čempionus / Challenge Certificate for the Lithuanian Champion 

BOS – Geriausias priešingos lyties atstovas / Best of Opposite sex 
BOB – Veislės nugalėtojas / Best of Breed 

 
Klasės / Classes: 

Šuniukų 
Baby 
nuo 4 iki 6 
mėn. /  
from 4 to 6 
mos. 

Mažylių 
Puppy 
nuo 6 iki 9 
mėn. / from 
6 to 9 mos. 

Jaunimo 
Junior 
nuo 9 iki 18 
mėn. / from 
9 to 18 mos 

Pereinama 
Intermedia 
nuo 15 iki 24 
mėn. / from 
15 to 24 mos 
 

Atvira 
Open 
nuo 15 
mėn. / from 
15 mos 

Darbinė 
Working 
nuo 15 mėn 
(būtinas 
darbinis FCI 
diplomas) / 
from 15 
mos (only 
with FCI 
certificate) 

Čempionų 
Champion 

nuo 15 mėn. 
(su 
čempiono 
diplomu) / 
from 15 mos 
(with 
champion 
certificate) 
 

Kl. čemp. 
Club ch. 
nuo 15 mėn. 
turintiems 
LKSK klubo 
čempiono 
titulą / from 
15 mos, for 
LKSK Club 
Champions 
only) 

Veteranų 
Veteran 
nuo 8 metų 
/ from 8 
years 

Konkursai: 

Šunys dalyvaujantys konkursuose turi būti registruoti 
parodoje. Porų konkursas – to paties savininko kalė ir patinas. 

Reproduktorių konkursas – kalė ar patinas su mažiausiai 3 
palikuoniais iš mažiausiai 2 vadų. Veislynų konkursas – nuo 3 šunų 
iš mažiausiai 2 vadų. 

Teatralizuotas konkursas - legenda ir šuo (pvz. apranga 

pagal veislės šuns istoriją) Išskirtinis rėmėjų prizas. Nemokomas. 

 

 

Competitions: 

Dogs taking part in competitions must be entered in any class 
at the show. Brace competition – male and female of the same 

owner. Progeny competition – male or female with at least 3 
progenies from at least 2 litters. Breeders competition – at least 3 
progenies from 2 litters. 
Theatricalized show - Legend and Dog (clothing by breed dog 

story). Free show. Exclusive sponsor prize. 

 

Registracijos kainos ir laikas 
 

Data 
LKSK 

nariams 

 

Kitų LKD klubų 
nariai 

Šuniukai, 
Mažyliai, 

Veteranai 

Porų, 
ReproduktoriųV

eislynų 
konkursai 

LKSK nariams 

2,3 ir kiti to paties 
savininko šunys 

Kitų LKD klubų 
nariai 

2,3 ir kiti to 
paties savininko 

šunys 

 

LKSK narių  

veteranai 

Iki 2022.07.01 30 Eur 35Eur 20 Eur 20 Eur 

25Eur 30Eur 20Eur 

iki 2022.07.24 40 Eur 45Eur 25 Eur 25 Eur 

Į dvi parodas 

2022.07.30-31 

Iki 2022.07.01 

50Eur 

 

60Eur 35Eur 35Eur   35Eur 

Iki 2022.07.24 70Eur 80Eur 40Eur 40Eur   40Eur 

Registracijos taisyklės: Prašome išsiųsti užpildytą registracijos anketą, kilmės dokumentų kopiją, čempionų titulų / 
darbinio diplomo kopijas, LKD nario bilieto kopiją bei pavedimo kopiją į el.p. vasaros.taure@gmail.com Nesulaukus 



 

registracijos patvirtinimo, prašome susisiekti telefonu +370 611 38735. Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas. 

Ne LKD nariams kaina dviguba. 
Rekvizitai registracijos mokesčiui sumokėti  / Please use this data for bank payment: 

Gavėjas / Beneficiary: LIETUVOS KURTŲ SAVININKŲ KLUBAS 
Į. k. / Legal entity number: 190738979 

Adresas / Address: Kryžiokų g. 294A, Vilnius LT-08422, Lithuania 
Sąskaita / IBAN: LT407044060000989748 (AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X) 

 

Entry fees and deadlines for foreign exhibitors 

Deadlines 

Junior, 
Intermediate, 

Open, Working, 
Champion Class 

LV, EST   
Sighthound Club 

members 

Babies, 
Puppies, 
Veterans 

Discount for 
every additional 
dog of the same 

owner 

Competitions 
(Brace, 

Progeny, 
Breeders) 

before 2022 07 01 40 Eur 30 Eur 25 Eur 35 Eur 20 Eur 

before 2022 07 24 50 Eur 40 Eur 30 Eur 40 Eur 25 Eur 

to 2 dog show 

2022.07.30-31 

before 2022.07.01 
70Eur 50Eur 40Eur   

before 2022.07.24 90Eur 70Eur 50Eur   

 

Entry procedure: 
Please send a filled entry form, copy of pedigree, copies of CH diplomas or a working certificate, and a copy 
of payment to the e-mail  vasaros.taure@gmail.com Please contact +370 611 38735 if any questions. 
 
 
Esant būtinybei, organizatoriai pasilieka teisę pakeisti teisėją. Parodoje dalyvauja tik paskiepyti ir sveiki šunys. Visi šunys privalo būti 
paženklinti mikroschema arba turėti aiškią tatuiruotę. Registracijos mokestis grąžinamas tik tuo atveju, jei neįvyko paroda , arba žuvus 
šuniui ir pateikus veterinaro išrašą. Šunys ir klasės nekeičiami. / The Club has the right to change a judge if necessary. Only properly 
vaccinated dogs can enter the show. Puppies younger than 4 months old are not permitted at the venue. All dogs must be microchipped 
or have a readable tattoo. Registration fee is given back only if the show is cancelled or in case of death of the dog (a relevant veterinary 
document must be provided). No change of dogs and classes. 
 

 

mailto:vasaros.taure@gmail.com

