LIETUVOS KURTŲ SAVININKŲ KLUBAS

Kviečiame kurtus (X FCI grupė), antikinius kurtus, basendžius (V FCI grupė), rodezijos ridžbekus (VI FCI
grupė) bei Sicilijos kurtus, Ibizos šunis, Faraonų šunis / Breeds invited: all X group, Cirneco Dell'Etna,
Pharaoh Hound, Podenco Ibicenco, Basenji (V FCI group), Rhodesian Ridgeback (VI FCI group) /
dalyvauti dvejose Lure Coursing‘o varžybose:

2022-09-17 Nacionalinės Lure Coursing‘o varžybos (CACL)
"Rudens taurė 2022"
Teisėjai / Judges:
Laima Eidukienė (LT)
Rytis Sapežinskas (LT)
Operatorius / Operator:
Jonas Kiselis

2022-09-18 Tarptautinės Lure Coursing‘o varžybos (CACIL)
"Lietuvos kursingo nugalėtojas 2022"
Teisėjai / Judges:
Anne Naarits (EST)
Auksė Mackevičienė (LT)
Dovilė Kuzminskienė (LT)
Operatoriai / Operators:
Jonas Kiselis

Registracijos ir veterinarinės kontrolės pradžia (Registration and vet check): 10:00
Renginio pradžia (event start) 11:00
Trasos ilgis ir danga / Trial length and terrain
500–700 metrai, pieva (natural grass).
Renginio vieta / Location: Žirgų g. 2, Riešė (hipodromas), Vilniaus raj.
Renginio vietos koordinatės / Coordinates: 54.8163199,25.2288553
Registracijos anketa / Entry form: : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2g-qe0epBjwCdwHMHCanWZAsxNUxi4QvmMnUcbRdBSnsAQ/viewform
Per 3 darbo dienas turite gauti patvirtinimo laišką, kad registracija gauta, nesulaukus patvirtinimo kreiptis
tel. +370 619 74310. You have to receive a confirmation within 3 workdays, otherwise please contact again
via email or call +370 619 74310.

Registracijos kainos ir laikas / Entry info:
Data / Date

Iki 2022-08-31

Iki 2022-09-13

Varžybos /
Competitions
viena diena /
one day
dvi dienos /
two days
viena diena /
one day
dvi dienos /
two days

LKSK nariams

Latvian and Estonia
Sighthound Club
members

Ne LKSK nariams ir
užsieniečiams / For
not LKSK members
and foreigners

35 €

35€

40 €

60 €

60€

70 €

40 €

40€

45 €

70 €

70€

80 €

Registruojant 2-ą, 3-ią ir kitus to paties savininko šunis, registracijos kainai taikoma 2eur nuolaida.
Rekvizitai registracijos mokesčiui sumokėti / Please use this data for bank payment:
Gavėjas / Beneficiary: LIETUVOS KURTŲ SAVININKŲ KLUBAS
Swedbank LT897300010159490607
Mokėjimo paskirtis: nurodyti renginio datą ir šuns vardą.
Purpose: date of the event and dog's name.
Daugiau informacijos ir klausimai / More information: lurecoursinglksk@gmail.com bei +370 619 74310
DĖMESIO ! ! !
Renginio metu filmuoti ir fotografuoti galima tik gavus raštišką renginio organizatoriaus sutikimą.
Rengėjai turi teisę riboti dalyvių skaičių ir reikalui esant pakeisti teisėjus, operatorius, renginio vietą.
Attention ! ! !
To film and photograph during the event is only allowed with the written consent of the event
organizer.
Organizer has a right to change judges, operators, event location and stop entry earlier when enough
participants are registered.
RENGINYJE DALYVAUJA TIK SKIEPYTI ŠUNYS !
Only vaccinated dogs participate at the event !
Visi dalyviai turi turėti antsnukį ir liemenes (raudoną ir baltą).
Muzzles and jackets (red and white) are mandatory.
- organizatoriai neatsako už šunų, jų vedlių/savininkų saugumą ir jų patirtas traumas;
- the organizers are not responsible for the safety of the dogs, their handlers/owners and their
injuries;
- organizatoriai neatsako už pabėgusius neklusnius šunis.
- the organizers are not responsible for the dogs that escaped/disobedient dogs.
- Visi dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Covid-19 renginių metu nustatytų
taisyklių.
- All participants must follow the rules established for events during Covid-19 by the Government of
the Republic of Lithuania.

