Lietuvos vokiečių aviganių savininku klubo veislines apžiūros(kiorungo)
TAISYKLĖS
Priimti LKD Konferencijoje 2011.07.01
Kaip būtinos veisimui visiems vokiečių aviganiams, gim. nuo 2010.07.01

Šiam darbui vadovauja LVASK sudaryta komisija, dalyvaujant klubo prezidentui ir
tarybos nariams. Ši Komisija tvirtina sąrašą kiorungo meistrų, vykdančių veislinę apžiūrą,
ir veislinių apžiūrų grafiką kiekvieniem metam.

1. Veislinės apžiūros (kiorungo) pravedimo tvarka.
1.1 Veislinės apžiūros pravedimo terminai nustatomi visiems metams, priklausomai nuo
vietos
sąlygų.
1.2 Ne vėliau kaip 5 dienos prieš veislinės apžiūros pravedimą atsakingam LVASK sekretoriui
turi būti paduota išankstinė paraiška sekančios formos:


pravedančios grupės (klubo) pavadinimas;



pravedimo data ir vieta;



kiormeisterio pavardė;



figūranto pavardė;



asmens, atsakingo už pravedimą koordinatės (adresas, telefonas);



dalyvaujančių šunų sąrašas .

Šuns vardas LŠVK
Nr.

Tatuiruotė Gimimo
data

Dresūra Šeimininko

vardas, Adresas

pavardė

1.3 Paraiškos priimamos iš visų kinologinių organizacijų, įeinančių į LKD sudėtį.

1.4 Šunų savininkai paraiškas dalyvauti veislinėje apžiūroje paduoda organizatoriui ne vėliau
kaip prieš 5 dienas.
1.5 Organizatorius privalo paruošti:
 didelę treniruočių aikštelę su palapine figūrantui;
 svarstyklės šunų svėrimui;
 lygų skydą šuns išmatavimams parodinėje stovėsenoje (1,5x1x0,10 m);
 aukščio matuoklę; centimetrą, skriestuvą;
 du startiniai pistoletai su patronais;
 megafonas arba mikrofonas;
 budintieji tvarkos palaikymui;
 dalyvių numeriai arba šuns identifikavimas;
 sekretorės;

2. Sąlygos leidžiančios dalyvauti veislinėje apžiūroje
2.1 Kilmės dokumento pripažįstamo FCI originalą.
2.2 Šuns amžius veislinės apžiūros pravedimo metu, ne mažiau 18 mėnesių.
2.3 Diplomų originalai, patvirtinantys dresūrą (BH, SchH-l, IPO-1 IPO-l B)
2.9 Maksimalus šunų kiekis kiormeisteriui į dienąne daugiau 50. Figūrantui maksimalus kiekis
ne daugiau 25 šunys į dieną.
2.4 2 eksterjero įvertinimus nuo skirtingų teisėjų iš LKD arba FCI pripažintų parodų,
šunims ne mažiau

kaip „puikiai“ ir kalėms ne mažiau kaip "labai gerai". Šunims, gavusiems

parodose įvertinimą „labai gerai‘‘, ir kalėms, turinčioms įvertinimą „gerai“, privaloma IPO1 arba SchH-1 dresūra.
2.5 LKD, FCI arba SV specialistų išvada apie klubo ir alkūnių sąnarių displaziją.
2.6 Pristatant šunį pakartotinai veislinėj apžiūrai šeimininkas turi pristatyti pirmos veislinės
apžiūros kortelės originalą.
2.7 Rujojančios kalės praeina kiorungą kiormeisterio nustatyta tvarka.
2.8 Veislinėje apžiūroje draudžiama dalyvauti sergantiems šunims, nėščioms kalėms
(nėštumas virš vieno mėnesio) ir maitinančioms kalėms.

Veislinė apžiūra (Kiorungas)
3.1 Psichikos patikrinimas. Kiormeisterias privalo patikrinti kiekvieno šuns psichiką.
Psichika gali būti tikrinama viso proceso metu. Šuo, atitinkamai standartui turi
pademonstruoti pasitikėjimą savimi, stiprią nervinę sistemą, ir draugišką nuotaiką.
3.2 Reakcija šūviui. 15-kos žingsnių atstumu iššaunami 2 šūviai. Šūvių metu ir po jų šuo neturi
rodyti bailumo požymių.
3.3 Bebaimiškumo ir kovingumo patikrinimas. Kiormeisterio nurodymu, vedlys su
šunimi ant pavadėlio eina palapinės link. 15-ka žingsnių iki palapinės (ši vieta
markiruojama) vedlys atsega pavadėlį ir juda greta pirmyn (jeigu šuo nepakankamai gerai
valdomas, vedlys gali prilaikyti jį už antkaklio). Kada vedlys su šunimi priartėja prie
palapinės (ne arčiau 5 žingsniai) netikėtai iš palapinės vedliui priešpriešais puola
figūrantas. Smūgiai tarp vedlio ir figūranto neleidžiami. Šuo turi iš karto pulti figūrantą ir
griebti jį. Po to figūrantas 2 kartus suduoda jam steku. Smūgiai leidžiami per šuns šonus
ir

keteros

srityje.

Šuns

padrąsinimas

komanda

leidžiamas. Kiormeisterio nurodymu figūrantas baigia puolimą. Pagal vedlio komandą
šuo turi paleisti rankovę. Jeigu po komandų šuo nepaleidžia rankovės, vedlys gali nuimti jį
mechaniškai) Pademonstravus puolimą vedlys ima šunį už antkaklio ir jį tvirtai laiko.
Figūrantas bėga tiesiai nuo šuns, gąsdindamas jį. Nubėgus 50 žingsnių figūrantas apsisuka ir
leidžiant gąsdinančius garsus bėga link vedlio su šuniu. Pagal kiormeisterio signalą
(figūrantui priartėjus prie vedlio apie 5-10 žingsnių) vedlys pasiunčia šunį sulaikymui, o pats
lieka

vietoje.

Šuo

turi

iškart

griebti

figūrantą

už

rankovės.

Jeigu

šuo sugriebė, tai figūrantas po trumpo pasipriešinimo (praėjus apie 3-5 žingsnių takelį)
sustoja. Pagal vedlio komandą šuo turi paleisti rankovę. Jeigu po 3 komandų šuo nepaleidžia
rankovės, vedlys gali nuimti ji mechaniškai). Vedlys išveda šunį su pavadėliu iš aikštelės.
Bendras viso patikrinimo įvertinimas gali būti išreikštas žodžiais: "išreikšta", "yra",
"nepakankamai". Pabaigoje patikrinimo kiormeisteris tikrina tatuiruotės arba identifikavimo
numerį.
3.4 Išmatavimai ir svoris. Svėrimas, krūtinės apimties ir gylis išmatavimai, gali būti
atliekami kiorungo vadovo arba matavimą atlieka pats kiormeisteris.

3.5 Judesių įvertinimas ir apžiūra stovėsenoje. Šuns apžiūros metu kiormeisteris atlieka šuns
aprašymą. Šuo turėtų būti demonstruojamas be papildomos pagalbos.

4. Leidimas veisliniam darbui.
4.1 Šunims, pirmą kartą atrinktiems veisimui, pirminė veislinė apžiūra galioja 2 metus,
skaitant nuo pirminio praėjimo datos.
4.2 Šunims, atvežtiems iš kitų šalių ir turintiems kiorungą, tikrinama psichika ir reakcija
šūviui.
4.3 Leidimą veisliniam darbui gauna šunys, kurie:
 turi displazijos įvertinimą, atitinkantį LKD reikalavimams.
 turi pilną dantų formulę;
 pagal išmatavimus, anatominę sudėtį, plauko struktūrą ir ilgį, atitinka standarto
reikalavimus;
 tikrinant savitvardą, pasitikėjimą savimi, bebaimiškumą, gerą temperamentą ir
kovingumą (patinams minimalus įvertinimas "išreikšta", kalėms "yra".)
4.4

praėjus

pakartotiną

veislinę

apžiūrą

šuo

gauna

leidimą

veisimui

visam

gyvenimui.
4.5 pakartotinės veislinės apžiūros metu, šuns svėrimas ir matavimas, vykdomas pagal
šeimininko pageidavimą.
Neatvykus šuniui į pakartotinę veislinę apžiūrą pirminės veislinės apžiūros rezultatai
netenka galios po 2-jų metų nuo jo pravedimo. Norint gauti leidimą veisimui, šiuo atveju būtina
iš naujo praeiti pirminę veislinę apžiūrą.

5. Veislinė apžiūra neužskaitoma.
5.1 Pirminė veislinė apžiūra gali būti neužskaitoma šiais atvejais, kada:
 veislinė apžiūra neleidžiama dėl fizinio šuns išsivystymo, bet ateityje jis gali būti
leidžiamas;
 tikrinant šuns bebaimiškumą, kovingumą, pastovumą nepavyko pasiekti rezultato.
5.2 Jeigu šuo dėl tos pačios priežasties 2 kartus nepraėjo veislinės apžiūros, toliau jis
nebetikrinamas.

5.3 Jeigu šuo 2 kartus buvo įrašytas į paraišką praeiti veislinę apžiūrą ir nebuvo 3 kartus
atvestas be objektyvios priežasties, toliau dalyvauti veislinėje apžiūroje šuniui neleidžiama.

6.Veislinės apžiūros galiojimas nutraukiamas šiais atvejais:
 šuns neišstatymas pakartotinai veislinėj apžiūrai;
 šuns savininko diskvalifikacija pagal LVASK, LKD taisykles.

 savininkui pažeidus veislinio darbo taisykles, priimtas LVASK ir LKD.
7. Atsiskaitomybė
7.1 14 - kos dienų laikotarpyje, po veislinės apžiūros pravedimo, organizatorius privalo
perduoti į LVASK:
 kiorkortelės

kopiją

kiekvienam

šuniui,

nepriklausomai

nuo

rezultatų

(tame

skaičiuje ir sugadintas korteles);
 kiekvieno šuns kilmės dokumentų, dresūros diplomų ir parodinių diplomų kopijos;
 veislinės apžiūros rezultato suvestinę, pasirašytą kiormeisterio ir patvirtintą organizatoriaus
pagal formą:
Šuns Lytis LŠVK
Vardas

Nr.

Tatuiruotė Gimimo
.

Kilmė

Savininkas Leidimas veisimui

data

(pirminis, antrinis ir
metai)
Tėvas

Motina

7.2 Po patikrinimo ir duomenų įvedimo į bazę, šunų savininkams praėjusiems veislinę apžiūrą,
išduodami atitinkami pažymėjimai, pasirašyti kiormeisterio ir patvirtinti LVASK.
7.3 Veislinės apžiūros rezultatai LVASK ir LKD ribose registruojami ir įrašomi į išlaikiusių
veislinę apžiūrą šunų palikuonių kilmės dokumentus.

