Ukmergės kinologų klubas
Visų veislių šunų parodos (2xCAC)

2019 m. liepos 20-21 d

.
Parodos vieta: Ukmergės raj. Prie Kurėnų užeigos (šalia automagistralės Panevėžys – Vilnius)

Registracijos mokestis:
Iki*
2019.07.13

Pirmas šuo
VIENA PARODA
35 Eur
DVI PARODOS
60 Eur

Kiti šunys
30 Eur
55 Eur

Mažyliai ir veteranai
25 Eur
40 Eur

Konkursai **
10Eur
18 Eur

Ne LKD nariams registracijos kaina dviguba. Užsiregistruoti galima visuose LKD klubuose.

Parodoje teisėjauja:
I
II
III
IV

2019-07-20

2019-07-21

D. Rimaitytė
G. Tičkūnaitė
V.Pohodina
S. Radziuk (Belarus)
Kozoriz Dmytro

K.Pereguda
S. Radziuk
K.Pereguda
Kozoriz Dmytro
S. Radziuk
V.Pohodina
D. Rimaitytė

V

V.Pohodina
S. Radziuk
D. Rimaitytė

VI

S. Radziuk

VII

K.Pereguda
S. Radziuk
VIII K.Pereguda
S. Radziuk
IX
A.Vaitiekūnienė
K.Pereguda
V.Pohodina
X
S. Radziuk
0

S. Radziuk
Kozoriz Dmytro
K.Pereguda
V.Pohodina
D. Rimaitytė
S. Radziuk
D. Rimaitytė
V.Pohodina
S. Radziuk
S. Radziuk
V.Pohodina

Junior handling: 2019.07.20 S. Radziuk (Belarus) 2019.07.21 D. Rimaitytė (Lithuania)
Parodos klasės: šuniukų, mažylių, jaunimo, atvira, darbinė, čempionų, veteranų.
Titulai: JN, LT CAC, N, VN, BOS, BOB
* Registracija priimama tik pateikus visus reikiamus dokumentus laiku, t.y. iki registracijos termino
pabaigos:

1. Užpildyta registracijos anketa. 2.Kilmės dokumentų kopija. 3. Čempionų titulų kopijos. 4.
Registruojantis į darbinę klasę - FCI darbinio sertifikato kopija. 5. LKD nario bilieto kopija. 6.
Registracijos mokesčio apmokėjimo kvitas, mokėjimo paskirtyje turi būti aiškiai nurodyta - šuns
kilmės dokumentų numeris, parodos data.
*Siunčiant registracijos duomenis:
1. Elektroniniu paštu - turite gauti patvirtintimo laišką. 2. Paprastu paštu - prašome įsitikinti, kad
duomenys gauti. 3.Faksu atsiusta registracija - nepriimama.
Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui.

.
Parodos organizatoriai pasilieka sau teisę, esant būtinybei, keisti teisėjus.

Ukmergės kinologų klubas
Kęstučio a. 12-8 , Ukmergė
mob.:+37069952180,

Registracijos e-mail: ukmerge.klubas@gmail.com
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000 , SWIFT code: HABALT22
A/s Nr.LT047300010002602979
Pavedime būtina nurodyti šuns veislę, vardą ir savininką
PARODOJE

DALYVAUJA TIK VAKCINUOTI ŠUNYS

Veterinariniai reikalavimai:
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. Parodose 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.

