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LIETUVOS RETRIVERIŲ MYLĖTOJŲ KLUBO 
PARODA 

Lithuanian retriever club show 
 

2013 05 05 
 

 
 

PARODOS TVARKARAŠTIS 

Show schedule 
 

Numeriai dalinami nuo   
Entry of the dogs from 09.00 

Ekspertizė ringuose  
Judging of the dogs  10.00 – 14.30 

Pramoginė programa  
(BEST in SHOW)  

14.45 

 
 

Auksaspalviai retriveriai 12:00 
Labradoro retriveriai 10:00 

Lygiaplaukiai retriveriai 14:03 
Garbanotieji retriveriai 13:57 

 
 
 
 

 

PARODOS VIETA / Show place  
Ruklos kaimas, Jonavos rajonas, Sveikatingumo centras „ATGAIVA TAU“ 

 
 



 Nr. 1 
 

  

PARODOJE  SUTEIKIAMI  TITULAI 
( Qualifications ) 

 

KL.N – Klubo nugalėtojas (Club Winner) 
KL.JN – Klubo jaunimo nugalėtojas (Club Younth Winner ) 

KL.VN – Klubo veteranų nugalėtojas (Club Veteran Winner) 

LT  CAC - Kandidatas į Lietuvos čempionus (Challenge Certificate for the Lithuanian 
Champion) 
BOS – geriausias priešingos lyties atstovas (Best of opposite sex) 
BOB - veislės nugalėtojas (Best of Breed) 
 
Šuniukų klasė (baby class) (4-6 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai 
perspektyvus" 
Mažylių klasė (puppy class) (6-9 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai 
gerai" 
Jaunimo klasė (Junior class) (9-18 mėn.) – nesivaržo  dėl LT CAC, varžosi dėl KL.JN, BOS ir BOB 
titulų. Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (15-24 mėn.)– varžosi dėl LT CAC, KL.N, BOS ir BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai"   
Atvira, darbinė, čempionų klasės (open, working, champion class) (nuo 15 mėn.) – varžosi dėl LT 
CAC, KL.N, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai" 
Klubo čempionų (club champion class) (nuo 15 mėn.) – varžosi dėl KL.N, BOS ir BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai" 
Veteranų klasė (veteran class) (nuo 8 metų) – varžosis dėl KL.VN, BOS ir BOB titulo. Aukščiausias 
įvertinimas – “Puikiai” 
 

Teisėjas / judge 
BJARNE SØRENSEN (Danija / Denmark) 

10:00 – 11.50 
LABRADORO RETRIVERIAI (Labrador Retriever) – viso: 41 
PATINAI (males)) 
Mažylių klasė (puppy class) (2) 
Jaunimo klasė (junior class) (5) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (2) 
Atvira klasė (open class) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (5) 
Klubo čempionų klasė (club champion class) (2) 
Veteranų klasė (veteran class) (1) 
 
KALĖS (females) 
Jaunimo klasė (junior class) (7) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (5) 
Atvira klasė (open class) (6) 
Darbinė klasė (working clkass) (1) 
Čempionų klasė (champion class) (2) 
Veteranų klasė (veteran class) (1) 
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12:00 – 13:55 
AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI (Golden Retriever) – viso: 39 
 

PATINAI (males) 
Mažylių klasė (puppy class) (3) 
Jaunimo klasė (junior class) (3) 
Atvira klasė (open class) (6) 
Darbinė klasė (working class ) (1) 
Čempionų klasė (champion class) (3) 
Klubo čempionų klasė (club champion class) (1) 
Veteranų klasė (veteran class) (1) 
 
KALĖS (females) 
Mažylių klasė (puppy class) (1) 
Jaunimo klasė (junior class) (11) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (3) 
Atvira klasė (open class) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (2) 
Veteranų klasė (veteran class) (2)  
 

13:57 – 14:00 

GARBANOTIEJI RETRIVERIAI ( Curly Coated Retriever ) – viso: 2 
PATINAI (males) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 
 

KALĖS (females) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 

14:03 – 14:20 
LYGIAPLAUKIAI RETRIVERIAI ( Flat Coated Retriever ) – viso: 13 

PATINAI (males) 
Mažylių klasė (puppy class) (1) 
Atvira klasė (open class) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (2) 
Klubo čempionų klasė (club champion class) (1) 
 
KALĖS (females) 
Mažylių klasė (puppy class) (2) 
Jaunimo klasė (junior class) (1) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (1) 
Atvira klasė (open class) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 
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VEISLYNŲ  KONKURSAS (Breeders competition) 
 

LABRADORO RETRIVERIAI 

• KOMPANIJA, sav. Anastasija Jakovleva 

• MEDŽIOTOJŲ SVAJONĖ, sav. Olga Kapustina 
 

AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI 
• AUKSESIJA, sav. Alisa Petrovaitė 
• MEGA OSKARAS, sav. Sigita Pileckytė-Norbutienė 
•  

LYGIAPLAUKIAI RETRIVERIAI 
• ANT BANGOS, sav. Otilija Antanaitienė 

 
 

 
 

 

VEISLYNŲ KONKURSAS (Breeders competitions) 
 

REPRODUKTORIŲ  KONKURSAS (Progeny competitions)  
 
GERIAUSIO VETERANŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Veteran)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės - laimėję veterano nugalėtojo titulus – participan all breeds males and 

females with tittles - veteran winner). 
 
GERIAUSIO ŠUNIUKŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Baby)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės - laimėję šuniukų klasėje pirmą vietą/ participan all breeds males and 
females with tittles – best baby)  
 
GERIAUSIO MAŽYLIŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Puppy)  
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės, laimėję - laimėję mažylių klasėje pirmą vietą/ participan all breeds 
males and females with tittles – best puppy) 
 

GERIAUSIO JAUNIMO KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Junior)  
(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 male and Best female) 
Labradoro retriveriai/Labrador retriever  
Auksaspalviai retriveriai/Golden retriever  
Garbanotieji retriveriai/Curly Coated retriever  
Lygiaplaukiai retriveriai/Flat Coated retriever  
   
GRAŽIAUSIO ŠUNS RINKIMAI (Best in Show)  
(dalyvauja geriausi veislės atstovai – gavę BOB titulą– partipate Best of Breed dog)    
 

 
 


