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PARODOS TVARKARAŠTIS 
Show schedule 

2022-09-17 
 

PARODOS VIETA  
paroda vyks lauke:  

MIŠKO VINGIS, kaimo turizmo sodyba 
Bulavėnai, Kelmės rajono savivaldybė 

55.574078, 23.081285 
 

Teisėja / judge - HANNIE WARENDORF (Olandija / The Netherlands) 

Auksaspalviai retriveriai (Golden Retriever) 1-30 11:00 

Garbanotieji retriveriai (Curly Coated Retriever) 31-40 12:40 

Labradoro retriveriai (Labrador Retriever) 41-53 13:10 

Naujosios Škotijos retriveriai (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) 54-57 13:50 

Lygiaplaukiai retriveriai (Flat Coated Retriever) 58-77 14:05 

 
Gražiausių parodos šunų rinkimai 
Best in Show  

15:15 

 
 
GERIAUSIO PARODOS VEISLYNO  KONKURSAS (Best Breeders competition) 
 
GERIAUSIO ŠUNIUKŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best baby)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės, laimėję - laimėję mažylių klasėje pirmą vietą/ participan all breeds males 
and females with tittles – best baby) 
 
GERIAUSIO MAŽYLIŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Puppy)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės, laimėję - laimėję mažylių klasėje pirmą vietą/ participan all breeds males 
and females with tittles – best puppy) 
 
GERIAUSIO VETERANŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Veteran)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės - laimėję veterano nugalėtojo titulus – participan all breeds males and 
females with tittles - veteran winner) 
 
GERIAUSIO JAUNIMO KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Junior)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės, laimėję - jaunimo nugalėtojo titulus – participan all breeds males and 
females with tittles - junior winner) 
 
GERIAUSIŲ VEISLĖS ATSTOVŲ RINKIMAI (Best of Breed)  
(dalyvauja veislės klubo jaunimo ir veteranų nugalėtojai ir geriausi veislės šuo ir kalė – partipate Junior 
Winner, Veteran Winner and Best adult male and Best adult female) 
 
GRAŽIAUSIO ŠUNS RINKIMAI (Best in Show)  
(dalyvauja geriausi veislės atstovai – gavę BOB titulą– partipate Best of Breed dog)    
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GERIAUSIO PARODOS VEISLYNO  KONKURSAS  
(Best Breeders competition) 

 
 

 Labradoro retriveriai, ARCHIPELAGO, sav. Andrius Breivė 
 Auksaspalviai retriveriai, AUKSESIJA, sav. Alisa Petrovaitė-Jasudė 
 Lygiaplaukiai retriveriai, ANT BANGOS, sav. Otilija Antanaitienė 
 Auksaspalviai retriveriai, NENUORAMOS, sav. Sonata Petraitienė 
 Garbanotiejii retriveriai, TORNADO BETA, sav. Girėnas Povilionis 
 
 

PARODOJE  SUTEIKIAMI  TITULAI 
( Qualifications ) 

KL.N’22 – Klubo nugalėtojas (Club Winner) 
KL.JN’22 – Klubo jaunimo nugalėtojas (Club Younth Winner ) 

KL.Vet.N’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) 

 
 
Šuniukų klasė (baby class) (4-6 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai perspektyvus" 
Mažylių klasė (puppy class) (6-9 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai perspektyvus" 
Jaunimo klasė (junior class) (9-18 mėn.) – nesivaržo  dėl LT CAC, varžosi dėl KL.JN, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – 
“Puikiai” 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (15-24 mėn.)– varžosi dėl LT CAC, KL.N, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – 
"Puikiai"   
Atvira, darbinė, čempionų klasės (open, working, champion class) (nuo 15 mėn.) – varžosi dėl LT CAC, KL.N, BOS ir BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai" 
Veteranų klasė (veteran class) (nuo 8 metų) – varžosis dėl KL.Vet.N, BOS ir BOB titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
 
Veislynų konkursas – dalyvauja mažiausiai trys vienos veislės to paties veisėjo išveisti šunys, nepriklausomai nuo to, kas yra 
šuns/kalės savininkas, mažiausiai iš dviejų skirtingų vadų (konkurse dalyvauja ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 šunys). 

********************* 
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 parodos rezultatus. 
 
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. 
 
Parodoje negali dalyvauti sergantys, nevakcinuoti, suluošinti ar sužaloti šunys bei šuningos ar laktacijos periodu kalės. 
Organizatoriai turi teisę pašalinti iš parodos rujojančias kales. 
Jei parodos dalyvis ar su juo susiję asmenys, parodoje (ringe ar už ringo) įžeidinėja, užgaulioja parodos teisėją ar ringo 
darbuotojus, toks dalyvis išprašomas iš parodos. Prasižengusiojo parodos dalyvio šuns(ų) tos parodos rezultatai 
anuliuojami. 
Jei parodos dalyvis piktybiškai trukdo ringo darbui ir bendrai tvarkai, įžiūliai elgiasi, triukšmauja ir nesileidžia 
sudrausminamas, jis išprašomas iš parodos. 
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PARODOS REMĖJAS 
  
  
 UAB “ ŽALIOJI BANGA” 

projetų vadovė Loreta 
Grubliauskienė 
+370 614 08698, 

loreta@zaliojibanga.lt 
 
 
  

 
 
 
 


