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2012 08 05 
 

PARODOS VIETA / Show place (outside): 
„Druskininkų aerodromas„ Mizarų 59, Druskininkai 6610, Lietuva 

54°00′55″N 23°56′35″E 
 
 
 

Numeriai dalinami nuo 
Entry of the dogs from 

 
09.00 

Ekspertizė ringuose 
Judging of the dogs 

 
10.00 – 14.10 

Pramoginė programa 
(BEST in SHOW) 

14.30 

 
PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI 

( Qualifications ) 
 
KL.N`2012 – Klubo nugalėtojas (Club Winner) 
KL.JN`2012 – Klubo jaunimo nugalėtojas (Club Junior Winner ) 
KL.VN`2012 – Klubo veteranų nugalėtojas (Club Veteran Winner) 
LT CAC - Kandidatas į Lietuvos čempionus (Challenge Certificate for the 
Lithuanian Champion) 
BOB - Veislės nugalėtojas (Best of Breed) 

 
 
Šuniukų klasė (baby class) (3-6 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – 
“labai perspektyvus" 
Mažylių klasė (puppy class) (6-9 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – 
“labia perspektyvus" 
Jaunimo klasė (junior class) (9-18 mėn.) – nesivaržo dėl LT CAC, varžosi dėl KL.JN`12 ir BOB 
titulų. Aukščiausias įvertinimas – “puikiai” 
Pereinamoji klasė(intermediate class) (15-24 mėn.)– varžosi dėl LT CAC, KL.N`12, BOB titulų. 
Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai" 
Atvira, darbinė, čempionų klasės ( open, working, champion class) (nuo 15 mėn.) – varžosi 
dėl LT CAC, N`12, BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – "puikiai" 
Veteranų  klasė  (veteran  class)  (nuo  8  metų)  –  varžosis  dėl  KL.VN`12  ir  BOB  titulo. 
Aukščiausias įvertinimas – “puikiai” 

Įvertinimų spalvos / ribbons: 
 

 
Puikiai / Excellent – raudona / red 
Labai gerai / Very good – violetinė / violet 
Gerai / Good – žydra / blue 
Patenkinamai / sufficient– ružava / rose 
Diskvalifikacija / disqualified 
Labai perspektyvus / very promissing – raudona / red 
Perspektyvus / promissing – tamsiai mėlyna / dark blue 
Mažai perspektyvus / less promissing 
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1 ringas/ring 
Teisėjas / judge 

HENRIC FRYCKSTRAND (Švedija/Sweden) 
 
 

10:00 – 14.10 
AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI (Golden Retriever) (85) 

 
PATINAI (males) 
Šuniukų klasė (baby class) (1) 
Mažylių klasė (puppy class) (2) 
Jaunimo klasė (junior class) (5) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (6) 
Atvira klasė (open class) (9) 
Darbinė klasė (working class ) (6) 
Čempionų klasė (champion class) (9) 

 
KALĖS (females) 
Šuniukų klasė (baby class) (4) 
Mažylių klasė (puppy class) (3) 
Jaunimo klasė (junior class) (8) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (5) 
Atvira klasė (open class) (11) 
Darbinė klasė (working class ) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (10) 
Veteranų klasė (veteran class) (4) 

 
 
 
 
 
 
 

10:00 

2 ringas/ring 
Teisėjas / judge 

JOS DE CUYPER (Belgija/Belgium) 

LYGIAPLAUKIAI RETRIVERIAI ( Flat Coated Retriever ) 
PATINAI (males) 
Atvira klasė (open class) 2) Darbinė 
klasė (working class ) (1) Čempionų 
klasė (champion class) (1) 

 
KALĖS (females) 
Mažylių klasė (puppy class) (1) Jaunimo 
klasė (junior class) (1) Pereinamoji klasė 
(intermediate class) (2) Atvira klasė (open 
class) (1) 
Darbinė klasė (working class ) (1) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 
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10:30 
LABRADORO RETRIVERIAI (Labrador Retriever) 
PATINAI (males) 
Šuniukų klasė (baby class) (2) 
Mažylių klasė (puppy class) (4) 
Jaunimo klasė (junior class) (2) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (4) 
Darbinė klasė (working class ) (2) 
Atvira klasė (open class) (3) 
Čempionų klasė (champion class) (4) 
Veteranų klasė (veteran class) (1) 

 
KALĖS (females) 
Šuniukų klasė (baby class) (3) 
Mažylių klasė (puppy class) (6) 
Jaunimo klasė (junior class) (4) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (1) 
Atvira klasė (open class) (5) 
Čempionų klasė (champion class) (4) 

 
 
12:30 
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS RETRIVERIAI ( Nova Scotia Duck Tolling Retriever ) 
KALĖS (females) 
Jaunimo klasė (junior class) (1) 

 
12:33 
GARBANOTIEJI RETRIVERIAI ( Curly Coated Retriever ) 
KALĖS (females) 
Atvira klasė (open class) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 

 

14:30 
VEISLYNŲ KONKURSAS (Breeders competitions) Labradoro 
retriveriai/Labrador retriever – JOS DE CUYPER Auksaspalviai 
retriveriai/Golden retriever – HENRIC FRYCKSTRAND 

 
REPRODUKTORIŲ KONKURSAS (Progeny competitions) – JOS DE CUYPER 

 
GERIAUSIO VETERANŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Veteran) – HENRIC FRYCKSTRAND 
(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) – JOS DE CUYPER 
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės - laimėję savo šuniukų klasėje pirmą vietą/ participan all breeds 
males and females with tittles – best baby) 

 
GERIAUSIO MAŽYLIŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Puppy) – HENRIC FRYCKSTRAND 
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės, laimėję - laimėję mažylių klasėje pirmą vietą/ participan all 
breeds males and females with tittles – best puppy) 
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GERIAUSIO JAUNIMO KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Junior) – JOS DE CUYPER 
(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) 
Auksaspalviai retriveriai/Golden retriever – HENRIC FRYCKSTRAND 
Labradoro retriveriai/Labrador retriever – JOS DE CUYPER 
Lygiaplaukiai retriveriai/Flat Coated retriever – JOS DE CUYPER 
Naujosios Škotijos retriveriai/Nova Scotia Duck Tolling retriever – JOS DE CUYPER 
Garbanotieji retriveriai/Curly Coated retriever – JOS DE CUYPER 

 
 
 
GRAŽIAUSIO ŠUNS RINKIMAI (Best in Show) – HENRIC FRYCKSTRAND 
(dalyvauja geriausi veislės atstovai – gavę BOB titulą– partipate Best of Breed dog) 

 
 
 

VEISLYNŲ KONKURSAS (Breeders competition) 
 
 

LABRADORO RETRIVERIAI 
• KOMPANIJA, sav. Anastasija Jakovleva 
• OKEANAS ELITE, sav. Virgilijus Bumbulis 

 
 

AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI 
• SIIMLINE’S sav. Kersti Paju & Marika Paju 
• NENUORAMOS sav. Sonata Petraitienė 
• AUKSESIJA sav. Alisa Petrovaitė 
• HERKUS, sav. Arturas Žukauskas 

 
 
 
 
 

REPRODUKTORIŲ KONKURSAS ( Progeny competition ) 
 
 

• NENUORAMOS YELLOW JAMAICA, sav. Sonata Petraitienė 
• TESSA BERENIKĖ, sav. Alisa Petrovaitė 


