VILNIAUS M. ŠUNŲ MYLĖTOJŲ BENDRIJA
kviečia Jus dalyvauti sertifikatinėse visų veislių šunų parodose (CAC)
2019 m. rugsėjo 14 d. ir 2019 m. rugsėjo 15 d.
Parodos vieta: Sodyba Saulėtas Bebras, Bebru g.19, Čiukiškių km., Traku raj.
GPS Coordinates 54°41'41.0"N 24°57'32.6"E (54.694728, 24.959049)
Parodoje teisėjauja
2019.09.14

2019.09.15

1 gr.

Shyian Viktor (Ukraine)

1 gr.

Shyian Tetyana (Ukraine)

2 gr.

Matejcic Jasna (Croatia)

2 gr.

Ivanova Ana, Balsiukas Ernestas (Lithuania)

3 gr.

Ivanova Ana (Lithuania)

3 gr.

Smolic Nikola (Croatia)

4 gr.

Ivanova Ana (Lithuania)

4 gr.

Smolic Nikola (Croatia)

5 gr.

Shyian Tetyana (Ukraine)

5 gr.

Shyian Viktor (Ukraine)

6 gr.

Shyian Viktor (Ukraine)

6 gr.

Shyian Tetyana (Ukraine)

7 gr.

Balsiukas Ernestas (Lithuania)

7 gr.

Shyian Viktor (Ukraine)

8 gr.

Shyian Viktor (Ukraine)

8 gr.

Shyian Tetyana (Ukraine)

9 gr.

Smolic Nikola (Croatia)
Balsiukas Ernestas (Lithuania)

9 gr.

Matejcic Jasna (Croatia)
Ivanova Ana (Lithuania)

10 gr.

Balsiukas Ernestas (Lithuania)

10 gr.

Smolic Nikola (Croatia)

Not FCI

Shyian Viktor (Ukraine)

Not FCI

Shyian Tetyana (Ukraine)
Atsarginis teisejai - Igoris Zizevskis

Registracijos mokestis LKD klubų nariams*
Pirmas šuo

Kiti šunys

Mažyliai,
veteranai

Konkursai**

Viena paroda

18€

15€

12€

10€

Dvi parodos

30€

27€

22€

15€

Viena paroda

25€

22€

15€

10€

Dvi parodos

45€

42€

25€

15€

Data

Iki 2019.07.28

Iki 2019.09.03

* Ne LKD klubų nariams kaina dviguba ** Konkursai – porų, veislynų. Jaunųjų vedlių konkurso nebus.
VŠMB klubo nariai gali registruotis į parodas pirmine registracijos kaina.
Vilniaus m. šunų mylėtojų bendrija, įmonės kodas: 191186163
Ukmergės g. 163-7, LT-08100 Vilnius. Tel./faksas +370 5 2788417
E-mail: klubas.vsmb@gmail.com, interneto puslapis: www.vsmb-klubas.lt
AB SEB Vilniaus Bankas A.S. LT067044060000291669
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 2019.09.07
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.

