LIETUVOS KINOLOGŲ MĖGĖJŲ SĄJUNGA
Kviečia Jus dalyvauti sertifikatinėse visų veislių šunų parodose (CAC)
„AKADEMIJOS TAURĖ‘2022“ ir „ LKMS NUGALĖTOJAS‘2022“
kurios įvyks 2022 m. lapkričio 19-20 d.
Parodos vieta : Universiteto g. 10 B, Akademija, Kauno raj.
Ekspertai
„AKADEMIJOS TAURĖ‘2022“ 2022.11.19

I
II

FCI gr Inese Pablaka (Latvija)
FCI gr Jean-Francois Vanaken (Belgija)
Gerard Cox (Airija)
III FCI gr Tom Hehir (Airija)
IV FCI gr Tom Hehir (Airija)
V FCI gr Gerard Cox (Airija)
VI FCI gr Ligita Zake (Latvija)
VII FCI gr Clodagh Fallon (Airija)
VIII FCI gr Clodagh Fallon (Airija)
IX FCI gr Jean-Francois Vanaken (Belgija)
Ligita Zake (Latvija)
X FCI gr Inese Pablaka (Latvija)
O
gr Ligita Zake (Latvija)

„LKMS NUGALĖTOJAS‘2022“ 2022.11.20

Tom Hehir (Airija)
Inese Pablaka (Latvija)
Ligita Zake (Latvija)
Gerard Cox (Airija)
Ligita Zake (Latvija)
Jean-Francois Vanaken (Belgija)
Tom Hehir (Airija)
Gerard Cox (Airija)
Ligita Zake (Latvija)
Clodagh Fallon (Airija)
Inese Pablaka (Latvija
Tom Hehir (Airija)
Jean-Francois Vanaken (Belgija)

Rezervinis teisėjas - Kornelija Butrimova (Lietuva)
Jaunųjų vedlių konkurso ekspertai: 2022-11-19 - Tikslinama
2022-11-20 - Tikslinama

Registracijos mokestis LKD klubų nariams*
Pirmas šuo

Kiti šunys

Viena paroda

20 €

17 €

Šuniukai,
mažyliai,
veteranai
15 €

Dvi parodos

35 €

30 €

25 €

15 €

Viena paroda

30 €

26 €

20 €

10 €

Dvi parodos

50 €

45 €

30 €

15 €

Data

Iki 2022.10.10

Iki 2022.11.10

* Ne LKD klubų nariams kaina dviguba

Konkursai**
10 €

** Konkursai – porų, veislynų, reproduktorių. Jaunųjų vedlių.

Lietuvos Kinologų Mėgėjų Sąjunga , Įmonės kodas 190724997 , Raudondvario pl.101 , Kaunas.
Tel. +370 613 73357, , +370 699 10726, tel. (37) 206758,
Swedbankas A/s LT 637300010089986113,SWIFT code : HABALT22
E-mail : lkms.show@gmail.com ,

Informacija :

www.lkms-kinologija.lt ,

www.kinologija.lt

NB Organizatoriai pasilieka teisę esant būtinybei keisti teisėjus.
Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas. Registruojant šunys el.paštu turite gauti registracijos patvirtinimą.
Klubas neatsako už nepatvirtintą ir neapmokėtą registraciją. Registracija turi būti apmokėta iki 2022.11.10.
Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui.
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. 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

