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LIETUVOS RETRIVERIŲ MYLĖTOJŲ KLUBO PARODA 
Lithuanian retriever club show 

 

2013 08 04 
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)  

14.30 

 
 

PARODOS VIETA / Show place (outside): 
„Druskininkų aerodromas„  

Mizarų 59, Druskininkai 6610, Lietuva 
54°00′55″N 23°56′35″E 

 
 

PARODOJE  SUTEIKIAMI  TITULAI 
( Qualifications ) 

 
KL.N’13 – Klubo nugalėtojas (Club Winner) 
KL.JN’13 – Klubo jaunimo nugalėtojas (Club Younth Winner ) 
KL.VN’13 – 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 (4-6 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai perspektyvus" 
Baby class (from 4 up to 6 months) – no titles. Highest qualifications – “Very promising" 
 
Mažylių klasė (6-9 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Labai perspektyvus" 
Puppy class (from 6 up to 9 months) – no titles. Highest qualifications – “Very promising" 
 
Jaunimo klasė (9-18 mėn.) – nesivaržo  dėl LT CAC, varžosi dėl KL.JN’13, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – 
“Puikiai” 
Junior class (from 9 up to 18 months) – these dogs do not compete for the LT CAC compete for the KL.JN’13, BOS and 
BOB. Highest qualifications – “Excellent” 
 
Pereinamoji klasė (15-24 mėn.)– varžosi dėl LT CAC, KL.N’13, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai"   
Atvira, darbinė, čempionų klasės (nuo 15 mėn.) – varžosi dėl LT CAC, KL.N’13, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias 
įvertinimas – "Puikiai" 
Intermediate (from 15 up to 24 months), open (from 15 months)*, working (from 15 months and holding a recognized 
working certificate or a CQN)*, champion classes (Dogs older than 15 months that have title of National or International 
Champion)* – compete for the LT CAC, KL.N’13, BOS and BOB. Highest qualifications –  "Excellent" 
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Klubo čempionų (nuo 15 mėn.) – varžosi dėl KL.N’13, BOS ir BOB titulų. Aukščiausias įvertinimas – "Puikiai" 
Club champion classes (Dogs older than 15 months that have title of Club Champion)* – compete for the KL.N’13, BOS and 
BOB. Highest qualifications –  "Excellent" 
 
Veteranų klasė (nuo 8 metų) – varžosis dėl KL.VN’13, BOS ir BOB titulo. Aukščiausias įvertinimas – “Puikiai” 
Veteran class (from 8 years)–  compete for the KL.VN’13, BOS and BOB. Highest qualifications – “Excellent”. 
 
 

Įvertinimų spalvos / ribbons: 
 

Puikiai / Excellent – raudona / red 
Labai gerai / Very good – violetinė / violet 
Gerai / Good – žydra / blue 
Patenkinamai / sufficient– rožinė / rose 
Diskvalifikacija / disqualified 
Labai perspektyvus / very promising – raudona / red  
Perspektyvus / promissing – tamsiai mėlyna / dark blue 
Mažai perspektyvus / less promising 

KONKURSAI 
 

Veislynų konkursas – dalyvauja mažiausiai trys vienos veislės to paties veisėjo išveisti 
šunys, nepriklausomai nuo to, kas yra šuns/kalės savininkas, mažiausiai iš dviejų 
skirtingų vadų (konkurse dalyvauja ne daugiau kaip 5 šunys). 
Reproduktorių konkursas – dalyvauja reproduktorius ir mažiausiai trys bet kurios lyties 
jo palikuoniai, nepriklausomai nuo to, kas yra šuns/kalės savininkas, mažiausiai iš dviejų 
skirtingų vadų  (konkurse dalyvauja ne daugiau kaip 5 šunys). 
 
Draudžiama naudoti kosmetines priemones, keičiančias šuns odos ir/ar plauko struktūrą, spalvą, taip pat kirpti, 
triminguoti šunis, kurių kirpimas ir/ar trimingas nenumatyti veislės standarte. Dalyviui nusižengus minėtiems 
draudimams, organizatoriai turi teisė anuliuoti tokio dalyvio parodos rezultatus. 
 
It is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form. It is forbidden to prepare the 
dog in the show ground with any substances or equipment.  Only combing and brushing are allowed. It is also forbidden to 
leave the dog tied up on the trimming table longer than necessary for the preparation. 
 
 
Visi parodoje dalyvaujantys šunys turi būti paskiepyti nuo pasiutligės ir maro, nuo vakcinacijos datos turi būti praėję 
ne mažiau kaip 30 dienų. Visi šunys turi būti identifikuoti mikročipu arba aiškiai įskaitoma tatuiruote. 
 
All dogs participating the show or other competitions must have a valid certificate of vaccination against Distemper and 
Rabies. Vaccinations are valid for one year. In case of  the first vaccination or expired vaccination, at least 30 days must have 
passed between the day of vaccination and the day of the show/competition. All dogs must have an ID-marking (tattoo or 
microchip). 

 
Parodoje negali dalyvauti sergantys, nevakcinuoti, suluošinti ar sužaloti šunys bei šuningos ar laktacijos periodu 
kalės. Organizatoriai turi teisę pašalinti iš parodos rujojančias kales. 
Jei parodos dalyvis ar su juo susiję asmenys, parodoje (ringe ar už ringo) įžeidinėja, užgaulioja parodos teisėją ar 
ringo darbuotojus, toks dalyvis išprašomas iš parodos. Prasižengusiojo parodos dalyvio šuns(ų) tos parodos 
rezultatai anuliuojami. 
Jei parodos dalyvis piktybiškai trukdo ringo darbui ir bendrai tvarkai, įžiūliai elgiasi, triukšmauja ir nesileidžia 
sudrausminamas, jis išprašomas iš parodos. 
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Teisėjai / judges 
BORGE ESPELAND (Norvegija/Norway) 

10:00 – 10.55 
LYGIAPLAUKIAI RETRIVERIAI ( Flat Coated Retriever ) – viso: 20 
PATINAI (males) 
Šuniukų klasė (baby class) (2) 
Jaunimo klasė (junior class) (2) 
Atvira klasė (open class) (2)  
Klubo čempionų klasė (club champion class) (1) 
Čempionų klasė (champion class) (3) 
 
KALĖS (females) 
Jaunimo klasė (junior class) (6) 
Atvira klasė (open class) (3) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 
 

11:10 – 13.35 
AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI (Golden Retriever) – viso:51 
PATINAI (males) 
Šuniukų klasė (baby class) (1) 
Jaunimo klasė (junior class) (4) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (3) 
Atvira klasė (open class) (7) 
Darbinė klasė (working class ) (3) 
Klubo čempionų klasė (club champion class) (3) 
Čempionų klasė (champion class) (3) 
Veteranų klasė (veteran class) (1) 
 
KALĖS (females) 
Šuniukų klasė (baby class) (2) 
Mažylių klasė (puppy class) (2) 
Jaunimo klasė (junior class) (8) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (2) 
Atvira klasė (open class) (4) 
Klubo čempionų klasė (club champion class) (2) 
Čempionų klasė (champion class) (4) 
Veteranų klasė (veteran class) (2)  
 

13:40 – 13.50 
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS RETRIVERIAI (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) – viso: 4 
PATINAI (males)) 
Čempionų klasė (champion class) (1) 
 
KALĖS (females) 
Jaunimo klasė (junior class) (1) 
Atvira klasė (open class) (1) 
Darbinė klasė (working clkass) (1) 
 

13:55 – 14.00 
GARBANOTIEJI  RETRIVERIAI (Curly Coated Retriever) – viso: 1 
KALĖS (females) 
Atvira klasė (open class) (1) 
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ANJA VERBEEK – DE NEEF (Olandija/The Netherlands) 
 
10:00 
LABRADORO RETRIVERIAI (Labrador Retriever) – viso: 42 
PATINAI (males)) 
Šuniukų klasė (baby class) (1) 
Jaunimo klasė (junior class) (4) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (3) 
Atvira klasė (open class) (1) 
Čempionų klasė (champion class) (3) 
Veteranų klasė (veteran class) (2) 
 
KALĖS (females) 
Šuniukų klasė (baby class) (2) 
Mažylių klasė (puppy class) (1) 
Jaunimo klasė (junior class) (7) 
Pereinamoji klasė (intermediate class) (4) 
Atvira klasė (open class) (9) 
Darbinė klasė (working clkass) (1) 
Klubo čempionų klasė (club champion class) (1) 
Čempionų klasė (champion class) (3) 
 
 
 

VEISLYNŲ  KONKURSAS (Breeders competition) 
 

LYGIAPLAUKIAI RETRIVERIAI 

• ANT BANGOS, sav. Otilija Antanaitienė 
• MEGA OSKARAS, sav. Sigita Pileckytė-Norbutienė 

 

AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI 

• AUKSESIJA, sav. Alisa Petrovaitė 
• NENUORAMOS, sav. Sonata Petraitienė 
• SOUVENIR, sav. Kamila Žmijewska 

 

LABRADORO RETRIVERIAI 

• LAB’SPB, sav. Egorova O.A. 

• MEDŽIOTOJŲ SVAJONĖ, sav. Olga Kapustina 
• Okeanas Elite, sav. Virgilijus Bumbulis 

 
 

REPRODUKTORIŲ  KONKURSAS ( Progeny competition ) 
 

AUKSASPALVIAI RETRIVERIAI 

•••• CHEER‘S EVERGATE GARDEN, sav. Gintarė Valuntaitė-Matvejeva 
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14:30   

 

VEISLYNŲ KONKURSAS (Breeders competitions) 
Lygiaplaukiai retriveriai/Flat Coated retriever – Borge Espeland 
Auksaspalviai retriveriai/Golden retriever – Borge Espeland 
Labradoro retriveriai/Labrador retriever – Anja Verbeek-De Neef 
 

REPRODUKTORIŲ  KONKURSAS (Progeny competitions)  
Auksaspalviai retriveriai – Borge Espeland 
 
GERIAUSIO VETERANŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Veteran) - Anja Verbeek-De Neef 
(dalyvauja visų veislių šunys ir kalės - laimėję klubo veterano nugalėtojo titulus – participan all breeds 
males and females with tittles – club veteran winner). 
 
GERIAUSIO ŠUNIUKŲ KLASĖS ŠUNS RINKIMAI (Best Baby) - Borge Espeland 
(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) - Anja Verbeek-De Neef 
(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) - Anja Verbeek-De Neef 
(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 geriausias patinas ir geriausia kalė – partipate Best male and Best female) 
Lygiaplaukiai retriveriai/Flat Coated retriever - Borge Espeland 
Auksaspalviai retriveriai/Golden retriever - Borge Espeland 
Naujosios Škotijos retriveriai/Nova Duck Tolling Retriever - Borge Espeland 
Garbanotieji retriveriai/Curly Coated retriever - Borge Espeland 
Labradoro retriveriai/Labrador retriever - Anja Verbeek-De Neef 
   
GRAŽIAUSIO ŠUNS RINKIMAI (Best in Show) - Borge Espeland 
(dalyvauja geriausi veislės atstovai – gavę BOB titulą– partipate Best of Breed dog)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


