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PARODOS TVARKARAŠTIS 
Show schedule 

2021-09-18 
 
 

Numeriai dalinami nuo  
Entry of the dogs from 

10.15 

Geriausiųjų LRMK 2020 metų šunų apdovanojimai  
Awards ceremony for best 2020 dogs 

14.00 

Gražiausių parodos šunų rinkimai 
Best in Show  

17.30 

ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 

Lygiaplaukiai retriveriai (Flat Coated Retriever) 1-44 11:00 

Naujosios Škotijos retriveriai (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) 45-49 13:12 

Česapyko įlankos retriveriai (Chesapeake bay Retriever) 50 13:27 

Garbanotieji retriveriai (Curly Coated Retriever) 51-52 13:30 

ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 

Auksaspalviai retriveriai (Golden Retriever) 53-86 14:30 

Labradoro retriveriai (Labrador Retriever) 87-107 16:00 

 
GERIAUSIO ŠUNIUKŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best baby)  
Teisėjas - ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėja - ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėjas - ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėja - ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėjas - ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 
(dalyvauja geriausi veislės atstovai – gavę BOB titulą– partipate Best of Breed dog)    
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PARODOS TVARKARAŠTIS 
Show schedule 

2021-09-19 
 
 
 

Numeriai dalinami nuo  
Entry of the dogs from 

09.30 

Gražiausių parodos šunų rinkimai 
Best in Show  

12.40 

 

 1 ringas ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 

Lygiaplaukiai retriveriai (Flat Coated Retriever) 1-33 10:00 

Garbanotieji retriveriai (Curly Coated Retriever) 34-35 11:40 

Naujosios Škotijos retriveriai (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) 36-41 11:50 
 

2 ringas ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 

Auksaspalviai retriveriai (Golden Retriever) 42-71 10:00 

Labradoro retriveriai (Labrador Retriever) 72-89 11:40 

 
GERIAUSIO ŠUNIUKŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Baby)  
Teisėja - ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėjas - ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėja - ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėjas - ANDZERJ STĘPINSKI (Lenkija / Poland) 
(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)  
Teisėja - ANNA BOGUCKA (Lenkija / Poland) 
(dalyvauja geriausi veislės atstovai – gavę BOB titulą– partipate Best of Breed dog)    
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PARODOS VIETA  
 

KAIMO TURIZMO SODYBA – „MIŠKO VINGIS“ 
Tytuvėnų apylinkių seniūnija,  

Kelmės r., Bulavėnų k. 
http://www.miskovingis.lt/ 

 
 
 

PARODOS REMĖJAS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

www.eukanuba.lt,  www.monge.lt 
 
 
 


