TARPTAUTINĖS ŠUNŲ PARODOS
INTERNATIONAL DOG SHOWS

MOLĖTŲ MERO TAURĖ‘19
(Cruft‘s kvalifikacija‘20)
Moletai Mayor Cup‘18 (Cruft‘s qualification’20)

2019 – 05 – 25

AUKŠTAITIJA‘19
Aukštaitija‘19
2019 – 05 – 26

PARODOS VIETA / Show place
„Molėtų aerodromas„ Radžiūnai,
Giedraičių sen., Molėtų raj.
14,5 km nuo Molėtų/14,5 km from Molėtai
http://www.heli.lt/menu_foto/ZEMELAPIS.jpg
55° 6′ 47″ N, 25° 20′ 12″ E
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Parodų katalogas – 6 eur (priimami tik gryni pinigai)
Pateikus registracijos patvirtinimą - nemokamai
Įvažiavimas į parodos teritoriją – 3 eur (priimami

Show’s catalog - 6 eur (only cash)
With registration confirmation catalog is free.
Parking – 3 eur (only cash)

tik gryni pinigai)
Parodoje 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.
Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs vakcinos gamintojo
numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti (21 diena, jei šuo vakcinuojamas pirmą kartą arba praleidus vakcinacijos
terminus įrašytus augintinio pase). Parodoje negali dalyvauti šunys jaunesni kaip 4 mėnesių amžiaus. 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. Atvykstantys
iš trečiųjų šalių turi pateikti veterinarijos sertifikatą.
Dalyviai iškilusius klausimus dėl ringo darbo ar gautų įvertinimų, atsiiimti diplomus ir apdovanojimus gali iki
prasidedant pramoginei programai (Best in Show).
Parodos teritorijoje draudžiama prekiauti šuniukais.
Šunų savininkai turi surinkti savo šuns paliekamus ekskrementus.
*******************
The entrant/exhibitor declares that any dog entered has been adequately vaccinated (standard vaccinations) of
which proof can be shown. Dogs coming from abroad are required to have been vaccinated against rabies and
distemper which must be recorded in a European pet passport. If the dog is vaccinated for the first time or if the
termin of revaccination has passed, it must be more than 21 day period since the new vaccination so the dog could
participate in the show. Only dogs which are more than 4 months of age can enter the showplace. All the dogs must
be identified with microchip or highly visible tatoo. If the officials can not read tatoo, Your dog/bitch will not be allowed
to enter the show.
Under the order No. B1-2 of 2 January, 2013, of the State Food and Veterinary Service, participation in dog shows
is prohibitated for cropped and/or docked dogs born in the Republic of Lithuania later than 1 January 2013. This
prohibition does not apply to the dogs who come from the countries where cropping/docking is still permitted or it
was so at the time when the dog was born, and the owner can prove the fact by relevant documents. In case of
breach of the rule, the participant will be eliminated from the show and the entry fee will not be refunded.
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. Coming
from third countries must provide veterinary certificate.
It is forbidden to sell puppies in territory of the show.
You must collect by yourself your dogs excrements!
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PARODŲ tvarkaraštis
Show`s schedulle
2019 05 25 – 2019 05 26
Veterinarinė kontrolė nuo

08.00

Entry of the dogs from

Ekspertizė ringuose

10.00 – 14.30

Judging of the dogs

Pramoginė programa
(BEST in SHOW)

15.30

VEDLIŲ KONKURSAS
Handler competition
(pagrindinis ringas / Best in Show Ring)
Atrankinės varžybos nuo 11.00 iki 13.00

Selective competition from 11.00 till 13.00

Finalas nuo 14.30

Final competition from 14.30

PRIZAI UŽ ŠIUOS SUTEIKTUS TITULUS DALINAMI PALAPINĖJE, prie informacijos.
Mažylių klasės nugalėtojai
LT CAC
JN
VET.N
CACIB & R.CACIB
BOS & BOB
Dalyvio numerius reikia atsiimti savo ringe parodos dieną nuo 9.00 val.
Parodose teisėjaujama be šunų aprašymų.
Šunys dalyvaujantys pramoginėje programoje, į pagrindinį ringą bus įleidžiami tik su
dalyvio numeriais ir besto dalyvio kortelėmis.

Prizes for received titles will be be provided in a tent, next to information desk.
Puppy class winners
LT CAC
JN
VET.N
CACIB & R.CACIB
BOS & BOB
Number of you dog will get in your ring at the show from 9.00 a.m.
Judging will be without dogs critics.
Dogs who will be participating in Best In Show ring must have their numbers and
participant cards.
At the show from 8:00 a.m. till 3:00 p.m. will work sertified veterinary who can execute
documents for foreign exibitors.
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K L A S Ė S / CLASS
■ Mažylių klasė (nuo 6 iki 9 mėnesių) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai perspektyvus"
Puppy class (from 6 up to 9 months) – no titles. Highest qualifications – “Very promising"
■ Jaunimo klasė (nuo 9 iki 18 mėnesių) – nesivaržo dėl LT CAC ir CACIB, varžosi JN ir BOS ir BOB titulų.
Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai”
Junior class (from 9 up to 18 months) – these dogs do not compete for the LT CAC or the CACIB, compete for the
JN, BOS and BOB. Highest qualifications – “Exellent”
■ Pereinama (nuo 15 iki 24 mėnesių), ■ atvira (nuo 15 mėnesių), ■ darbinė (nuo 15 mėnesių – privalomi FCI
tarptautiniai darbiniai diplomai)*, ■ čempionų klasės (nuo 15 mėnesių – registruojama pateikus tarptautinį arba šalies
čempiono titulą patvirtinantį diplomą)* – varžosi dėl LT CAC, CACIB, R.CACIB, N, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias
įvertinimas – "Puikiai"
Intermediate (from 15 up to 24 months), open (from 15 months)*, working (from 15 months and holding a recognized
working certificate or a CQN)*, champion classes (Dogs older than 15 months that have title of National or International
Champion)* – compete for the LT CAC, CACIB, R.CACIB, N, BOS and BOB. Highest qualifications – "Excellent"
■ Veteranų klasė (nuo 8 metų) – varžosi dėl titulo VN, BOS ir BOB. Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai”
Veteran class (from 8 years)– compete for the VN, BOS and BOB. Highest qualifications – “Exellent”.

PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI
JN

Jaunimo nugalėtojas / Junior Winner

LT CAC
N

Kandidatas į Lietuvos čempionus / Challenge Certificate for the
Lithuanian Champion
Nugalėtojas / Winner

VN

Veteranų nugalėtojas / Veteran Winner

CACIB

Cruft’s’20 kvalifikacija*

Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus / Challenge Certificate for
the Internationale Champion
Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus / Reserve
Challenge Certificate for the Internationale Champion
Cruft’s’20 qualification*

BOS

Geriausias priešingos lyties atstovas / Best of Opposite Sex

BOB

Veislės nugalėtojas / Best of Breed

R.CACIB

* - titulas suteikiamas tik 2019-05-25 parodoje / the title is granted only in the show on 25-05-2019.

KONKURSAI / Competitions
Porų konkursas – dalyvauja du vienos veislės šunys (šuo ir kalė), priklausantys vienam savininkui.
Brace couple – two dogs of the same breed but different sex who belong to the same owner.
Veislynų konkursas – dalyvauja mažiausiai trys bet kurios lyties vienos veislės to paties veisėjo
išveisti šunys, mažiausiai iš dviejų skirtingų vadų.
Breeder's group – consist of minimum 3 dogs and/or bitches from at least 2 different litters, from the
same kennel.
P.S.
Konkursuose dalyvaujantys šunys turi būti užregistruoti ir dalyvauti parodoje kurioje nors klasėje (jaunimo, pereinamoje,
atviroje, darbinėje, čempionų ar veteranų).
The dogs, which take place in the competitions, should be entered in a class of individual competitions (junior,
intermediate, open, working, champion or veteran classes).

VEDLIŲ KONKURSAS
Handler competition
Teisėjai/judges –
2019-05-25 - RAFAEL GARCIA PARRONDO (Ispanija/Spain)
2019-05-26 - JUDIT KORÓSZ–PAPP(Vengrija/Hungary)
Atrankinės varžybos, pagrindinis ringas
nuo 11.00 iki 13.00
Pasirodymų laikas:
Jaunesnioji grupė – 11.00
Vidurinioji grupė – 11.15
Vyresnioji grupė – 11.45

Selective competition, Best in show ring
from 11.00 till 13.00
Time:
Youngest group – 11.00
Middle age group – 11.15
Older group – 11.45

Finalas: 14.30
Pagrindinis ringas

Final competition from: 14.30
Best in show ring

Jaunesnioji amžiaus grupė (7 - 9 metai)
Youngest group (7-9 years)
1.
2.

Bernadeta Eva Šidla
Dominyka Baranauskaitė
Vidurinioji amžiaus grupė (10 - 13 metai)
Middle age group (10-13 years)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nicolle Anna Šidla
Kotryna Žeimytė
Daria Presnova
Jonė Širmenytė
Dija Maksimavičiūtė
Vakarė Jurkuvėnaitė
Luisa Kiara Horeb
Aurora Lagunavičiūtė
Austėja Šulcaitė
Vyresnioji amžiaus grupė (14 - 17 metai)
Older group (14-17 years)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Viktorija Dzengo
Simona Bleifertaitė
Natalia Karpus
Liseth-Eliise Horeb
Mantas Kazėnas
Ingrida Petko
Alina Viršičiūtė
Medeinė Kildunavičiūtė
Dagnė Maksimavičiūtė
Laura Kiminiūtė (P1)
Justė Mankevičiūtė
Laura Makovska
Miglė Kazėnaitė
Gintvilė Rutkutė
Nikolė Puchovičiūtė

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ineta Stonkutė
Laura Povilaitytė
Luka Talmantaitė
Keitlyn Randmaa
Liepa Pociūtė
Lina Stepanova

Vedlių konkursas – Šunų, kurių ūgis ties ketera daugiau nei 40 cm, vedlys turi būti ne jaunesnis
nei 10 metų; jei vedlys yra vyresnis nei 10 metų amžiaus, bet jaunesnis nei 16 metų amžiaus ir jo
šeimos nariai nėra šuns savininkai, jis turi pateikti raštišką tėvų sutikimą parodoje pristatyti būtent tą
šunį (nurodant šuns vardą pagal kilmės dokumentus, veislę ir registracijos numerį).
Handler competition - Junior handler should be older than 10 years if they handle the dog higher
than 40 cm on the ridge. If the junior handler is older than 10 years but younger than 16 years and
the owners of the dog are not his family members, handler should have his parents written
agreement that they let him to present the exactly that dog (parents should indicate the dog name
from pedigree, the breed and dog registration number).

VEISLYNŲ KONKURSAS- BEST BREEDING GROUP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Berno zenenhundai, sav. Moonica Randmaa & Gerly-Reili Ereline
KAIMON GERHEIL
Lygiaplaukiai retriveriai, sav. Saastamoinen Mikko (P1)
HARVAHAMPAAN
Trumpaplaukiai vengrų vižlai, sav.Jolita Glambockaitė
BERŽORAS
Dalmatinai, sav. Outi Vilkuna
O‘ZONE
Sibiro haskiai, sav. Tuula Alopaeus
MERRICK
Mitelšnauceriai, pipirai su druska, sav. Paivi Takkinen
BONZEN
Border terjerai, sav. Mustonen Kimmo & Anna & Kati
OMMIK‘S
Kavalieriaus Karaliaus Karolio spanieliai, sav.Evandželina Petukienė (P1)
ALTO PARADAS
Cvergšnauceriai, juoda, sav.Diana Jurkuvėnienė & Mindaugas Jurkuvėnas
ANTRACITO MAGIJA
Garbanotieji bišonai, sav.Janita Januškauskaitė Plungė & Tauras Plungė
TAURO
Trumpaplaukiai taksai, sav.Skaiva Jasevičiūtė
MARSELIO KOMPANIJA
Čihuahua trumpaplaukiai, sav. Jaana Casagrande
PICCOLININ
Maltos bišonai, sav.Janita Januškauskaitė Plungė & Tauras Plungė
TAURO
Lasos apsai, sav.Lauryna Kudirkienė
TAI FANZA

PORŲ KONKURSAS- BEST BRACE
1.

Trumpaplaukiai vengrų vižlai, sav. Jolita Glambockaitė
ZAFIR OF SKYROCKET
ZLATA OF BERŽORAS

2.

Airių seteriai, sav. Ingrida Češkevičiūtė & Indrė Mečionytė
BLIUZAS ENTUZIASTAS
LADY GA GA LOFTY

3.

Burbonų brakai, sav. Irma Širmenienė (P2)
IT‘S THE BEST BU PECH DU CAYROL
UZI MAŽAS BROLIS

4.

Lygiaplaukiai retriveriai, sav. Natalia Iamschikova (P1)
HARVAHAMPAAN LONG LASTING STORM
HARVAHAMPAAN NEXT MY TURN

5.

Ilgaplaukiai vokiečių aviganiai, sav. Annika Linden & Tapio Kallio & Johanna Kallio
SCHUFT‘S TEXMEX
SCHUFT‘S TIJUANA

6.

Mitelšnauceriai, pipirai su druska, sav. Alma Veršickienė
AGATAS VAIVORYKŠTĖ
AVE CONCORDE CHABLIS

7.

Sibiro haskiai, sav. Toni Miettinen
WOLFINITY'S ENTEI THE DRAGONWOLF
JAASILMAN FLOWER

8.

Aliaskos malamutai, sav. My Wendel
SPOTTY DOT‘S IIOTAZZ FOLLOW MY LEAD
STAGHORN‘S EVERGLOW

9.

Stafordšyro bulterjerai, sav. Ekaterina Soroko
ADELESTAFF ABSOLUT FAITER
ALZBETA BATHORY BLACK ROSE STAFF

10.

Lasos apsai, sav. Lauryna Kudirkienė
TAI FANZA BALLROOM BLITZ
TAI FANZA WITCHCRAFT

11.

Trumpaplaukiai taksai, sav. Skaistė Verbickaitė
KINGALARIC DU CLOS DE L‘ESTINAL
PRINCESS BELLE SOSTO ĮPĖDINIS

12.

Garbanotieji bišonai, sav. Janita Januškauskaitė-Plungė & Tauras Plungė
TAURO HEKTORAS
TAURO HELGA

13.

Trumpaplaukiai nykštukiniai taksai, sav. Skaiva Jasevičiūtė
MAGIK RAINBOW LIONEL MARSELIO KOMPANIJA
LITTLE BARCA MARSELIO KOMPANIJA

14.

Jorkšyro terjerai, sav. Inga Beinaravičiūtė
TAPATI EKSCELENCIJA JUST LOVE YOU
TAPATI EKSCELENCIJA JACQUELINE IN LOVE

15.

Brazilų terjerai, sav. Pirjo Ylosmaki
ILOINEN HANTA ARES
ILIONEN HANTA AFRODITE

16.

Pekinai, sav. L.N. Ovchinnikova
AZURE DRAGON EREMEY
LASTOCHKA NENAGLYADNAYA

Tarptautinė paroda – Molėtų Mero taurė, 2019-05-25
International dog show – Molėtai Mayor‘s Cup‘19
8.00
10.00
14.30
15.30

Dalyvių įleidimas ir veterinarinė kontrolė
Entry of the showground and vet.check-up stars
Ekspertizės ringuose pradžia
Judging in the rings starts
Vedlių konkurso finalas – pagrindinis ringas /Handler competition final – the main ring
Teisėjas/judge – RAFAEL GARCIA PARRONDO (Ispanija/Spain)
Pramoginė programa / Group Competitions start

Porų konkursas / Brace couple
NIKOLA SMOLIĆ (Kroatija/Croatia)

Veislynų konkursas / Breeders group
GALINA KIRKITSKAYA (Rusija/Russia)

Mažylių konkursas / Best Puppy
HARTO STOCKMARI (Suomija/Finland)

Veteranų konkursas / Best Veteran
HELEN TONKSON-KOIT (Estija/Estonia)

Jaunimo konkursas / Best Junior
NINA KARLSDOTER (Švedija/Sweden)

1 FCI grupė / Group 1
LOKODI CSABA ZSOLT (Rumunija/Romania)

2 FCI grupė / Group 2
SILVIA WEBER-MARTEGANI (Šveicarija/Switzerland)

3 FCI grupė / Group 3
HARTO STOCKMARI (Suomija/Finland)

4 FCI grupė / Group 4
NIKOLA SMOLIĆ (Kroatija/Croatia)

5 FCI grupė / Group 5
GALINA KIRKITSKAYA (Rusija/Russia)

6 FCI grupė / Group 6
HISAYOSHI KADOWAKI (Japonija/Japan)

7 FCI grupė / Group 7
CARMEN NAVARRO GUISADO (Ispanija/Spain)

8 FCI grupė / Group 8
ZEFERINO JOSÉ CARDOSO SILVA (Portugalija/Portugal)

9 FCI grupė / Group 9
NIKOLA SMOLIĆ (Kroatija/Croatia)

10 FCI grupė / Group 10
GABRIEL VALDEZ (Brazilija/Brasil)
Gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje/ The best Lithuanian dog – t.y. dalyvauja visi, LKD
draugijos narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių konkursuose. Participate dogs
living in Lithuania.

LOKODI CSABA ZSOLT (Rumunija/Romania)

BEST IN SHOW
ANDRÁS KORÓZS (Vengrija/Hungary)
Šunys dalyvaujantys pramoginėje programoje, į pagrindinį ringą įleidžiami tik su dalyvio numeriais ir besto
dalyvio kortelėmis.
Dogs who will be participating in Best In Show ring must have their numbers and participant cards.

Tarptautinė paroda – Aukštaitija, 2019-05-26
International dog show – Aukštaitija‘19
8.00
10.00
14.30
15.30

Dalyvių įleidimas ir veterinarinė kontrolė
Entry of the showground and vet.check-up stars
Ekspertizės ringuose pradžia
Judging in the rings starts
Vedlių konkurso finalas – pagrindinis ringas /Handler competition final – the main ring
Teisėjas/judge – JUDIT KORÓSZ–PAPP (Vengrija/Hungary)
Pramoginė programa / Group Competitions start

Porų konkursas / Brace couple
GALINA KIRKITSKAYA (Rusija/Russia)

Veislynų konkursas / Breeders group
ZOFIA KONDERLA (Lenkija/Poland)

Mažylių konkursas / Best Puppy
ZEFERINO JOSÉ CARDOSO SILVA (Portugalija/Portugal)

Veteranų konkursas / Best Veteran
LOKODI CSABA ZSOLT (Rumunija/Romania)

Jaunimo konkursas / Best Junior
CARMEN NAVARRO GUISADO (Ispanija/Spain)

1 FCI grupė / Group 1
ANDRÁS KORÓZS (Vengrija/Hungary)

2 FCI grupė / Group 2
HELEN TONKSON-KOIT (Estija/Estonia)

3 FCI grupė / Group 3
NINA KARLSDOTER (Švedija/Sweden)

4 FCI grupė / Group 4
GALINA KIRKITSKAYA (Rusija/Russia)

5 FCI grupė / Group 5
CARMEN NAVARRO GUISADO (Ispanija/Spain)

6 FCI grupė / Group 6
SILVIA WEBER-MARTEGANI (Šveicarija/Switzerland)

7 FCI grupė / Group 7
ANDRÁS KORÓZS (Vengrija/Hungary)

8 FCI grupė / Group 8
NINA KARLSDOTER (Švedija/Sweden)

9 FCI grupė / Group 9
HISAYOSHI KADOWAKI (Japonija/Japan)

10 FCI grupė / Group 10
HELEN TONKSON-KOIT (Estija/Estonia)
Gražiausias parodos šuo, gyvenantis Lietuvoje/ The best Lithuanian dog – t.y. dalyvauja visi, LKD
draugijos narių šunys, užėmę 3 prizines vietas mažylių, jaunimo, veteranų ir FCI grupių konkursuose. Participate dogs
living in Lithuania.

HISAYOSHI KADOWAKI (Japonija/Japan)

BEST IN SHOW
ZEFERINO JOSÉ CARDOSO SILVA (Portugalija/Portugal)

SUPREME BIS - dalyvauja 1 ir 2 dienų gražiausi: Mažylių, Jaunimo, Veteranų konkursų, „Best in Show“ nugalėtojai ir
gražiausio Lietuviško šuns rinkimuose laimėję šunys.
Can participate dogs from both shows, who got tittles: BIS PUPPY, BIS JUNIOR, BIS VETERAN, BIS and BIS Lithuanian dogs.

GABRIEL VALDEZ (Brazilija/Brasil)
Šunys dalyvaujantys pramoginėje programoje, į pagrindinį ringą įleidžiami tik su dalyvio numeriais ir besto
dalyvio kortelėmis.
Dogs who will be participating in Best In Show ring must have their numbers and participant cards.
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