
 
 
 
 

 
 
 

LIETUVOS LAIKŲ SAVININKŲ KLUBO 
 MEDŽIOKLINIŲ ŠUNŲ LAUKO BANDYMAI, SU ŠERNU,  VOLJERUOSE  

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
I.1. Lietuvos laikų savininkų klubo medžioklinių šunų lauko bandymų , su šernu, voljeruose 
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja medžioklinių šunų darbinių savybių lauko bandymų 
(toliau – lauko bandymai) rengėjų tikslus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo jose 
tvarką. 
I.2. Varžybų organizatoriai – Lietuvos laikų savininkų klubas (toliau – LLSK). 
I.3. Varžybos rengiamos vadovaujantis Lietuvos kinologų draugijos (toliau – LKD) medžioklinių 
šunų bandymų ir varžybų rengimo taisyklėmis, bei RFMŠ patvirtintomis taisyklėmis 2008m.10.21d.. 
I.4. Lauko bandymai vyks , su šernu voljere.  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

II.1. Lauko bandymai tikslas – nustatyti ir įvertinti medžioklinių šunų darbines savybes, šunų 
pasiruošimą medžioklėse. 
II.2. Lauko bandymų uždaviniai: 
II.2.1.  nustatyti geriausiai voljeruose dirbančius šunis; 
II.2.2.  suteikti I, II, III laipsnio darbinius diplomus, pagal kuriuos gali būti išduoti FCI darbiniai 
sertifikatai, suteikiantys teisę dalyvauti parodų darbinėje klasėje ir (ar) pretenduoti į tarptautinio 
parodų čempiono titulą; 

III. DALYVIAI 

III.1. Lauko bandymuose gali dalyvauti iš anksto užregistruoti ir į dalyvių sąrašą įtraukti laikų, 
skalikų, jagdterjerų veislių šunys. Pirmenybė teikiama laikų veislės šunims.  
III.2. Sergantys šunys, 4 savaitės prieš šuniukų atsivedimą kalės, taip pat šunys, nepaskiepyti nuo 
pasiutligės, lauko bandymuose  dalyvauti negali. Rujojančios kalės gali dalyvauti lauko bandymuose  
, bet tai turi būti iš anksto suderinta su lauko bandymuose   organizatoriais. 
III.3. Minimalus dalyvių skaičius – 15. Maksimalus dalyvių skaičius – 60. Jei užregistruojami mažiau 
nei 15 šunų, bandymai nerengiami. 

IV. VIETA IR LAIKAS 

IV.1. Lauko bandymai  vyks 2019m. Spalio 12-13d. Latvijoje. 

IV.2. Registracija ir starto eiliškumo burtų traukimas vyks 8.00val.,spalio 12 dieną. 
Lauko bandymų vietoje, šunų dokumentų sutikrinimas, registracija prasideda spalio 12 dieną 7.00 
valandą. Visi dalyviai turi atvykti ne vėliau, kaip likus vienai valandai iki starto eiliškumo burtų 
traukimo (t.y. ne vėliau kaip iki 7.00 val., spalio 12 dieną). Su savimi privaloma turėti šuns (kalės) 
kilmės pasą, veterinarinį pasą su skiepų atžymomis. 
4.3.  Lauko bandymų pradžia 8.00 val. Spalio 12dieną. 
 
IV.3. Organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl užsiregistravusių, bet pavėlavusių atvykti dalyvių.  
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V. REGISTRACIJA 

V.1. Registracija į lauko bandymus  išankstinė. Registracija vykdoma iki 2019.spalio12 d. 
5.2    Registruojant šunis į lauko bandymus, privaloma el. paštu 'laika.klubas@gmail.com' atsiųsti: 
V.1.1.  registracijos anketą; 
V.1.2.  šuns kilmės dokumento kopiją; 
V.1.3.  LKD klubo nario bilieto kopiją (jei yra LKD klubo, bet ne LLSK narys); 
V.1.4.  sumokėto lauko bandymus  registracijos mokesčio kvito kopiją (jei sumokėta pavedimu). 
V.2. Dalyvio mokestis: 
5.3.1.Klubo nariams 35eu.ne klubo nariams 40eu 
.     
5.4.  Dalyvio mokestis mokamas lauko bandymų vietoje arba pavedimu į sąskaitą iki registracijos 
pabaigos. Užsiregistravę, bet neatvykę arba pavėlavę atvykti į lauko bandymus varžybas dalyviai 
įsipareigoja sumokėti dalyvio mokestį. 
V.3. Užregistruotam į lauko bandymus  šuniui mirus ar susirgus, iki varžybų pradžios pateikus jo 
mirtį (ligą) įrodančius veterinarijos gydytojo išduotus dokumentus, LLSK grąžina registracijos 
mokestį (atskaičius banko mokesčius).  
V.4. Neįvykus lauko bandymams, LLSK grąžina sumokėtus registracijos mokesčius be jokių 
atskaitymų visiems dalyviams. 
V.5. Informacija teikiama telefonu: +37065798488 

VI. APDOVANOJIMAI, KITOS SALYGOS 

VI.1. Visi dalyviai gauna jų šunų įvertinimą pagal 1.3 punkte nurodytas taisykles atitinkančius 
diplomus ir vertinimo lapų kopijas.  
VI.2. Šunų, kurių darbas diplomais neįvertinamas, šeimininkams įteikiamos šunų vertinimo lapų 
kopijos, su juose nurodytais šuns vertinimo rezultatais. 
VI.3. Laimėtojai apdovanojami diplomais, taurėmis, 1-3vietos: 
6.3.1.Geriausias jauniausias lauko bandymų šuo (kalė), iki 18 mėnesių amžiaus, lauko bandymų 
dienos datai, parodęs geriausią darbą tarp šunų (kalių) iki 18men. 
 
VI.4. Dalyviams ir (ar) prizinių vietų laimėtojams gali būti skiriamos LLSK ar rėmėjų dovanos. 
 
 

VII.  LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 
  
7.1.  laimėtojas nustatomas, - šuo (kalė) surinkęs didžiausią balų skaičių (įvertinus papildomus balus 
už diplomo laipsnį).  Esant  lygiam balų skaičiui, pirmenybė atiduodama šuniui (kalei):  
 
- „su šernu voljere“ – „drąsa ir piktumas“, „rišlumas“, „meistriškumas“, „vikrumas“. 
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