
Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo parodų rengimo taisyklės 
	

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubas (LVASK) yra Nacionalinis veislės klubas, 

Lietuvos Kinologijos Draugijos (LKD) narys ir Pasaulinės vokiečių aviganių savininkų 

sąjungos (WUSV) narys, o šios taisyklės, sudarytos remiantis LKD Įstatais ir WUSV parodų 

nuostatų reikalavimais, yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis specializuotų 

vokiečių aviganių parodų Lietuvoje rengimo, šunų registravimo, vertinimo, titulų suteikimo 

ir darbo ringuose tvarką. 

1.2. Specializuotas sertifikatines vokiečių aviganių parodas Lietuvoje organizuoja Lietuvos 

vokiečių aviganių savininkų klubas. 

2. PARODŲ STATUSAS 

2.1. Pagal savo statusą specializuotos sertifikatinės vokiečių aviganių parodos gali buti šių 

rangų: 

§ Veislės Klubo Nugalėtojas: tai pagrindinė LVASK paroda su TSB patikrinimu darbinėje 

klasėje. 

§ Specializuota sertifikatinė paroda „Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus“ (LT CAC) be 

TSB patikrinimo darbinėje klasėje. 

2.2. Parodos statusą ir datą tvirtina LVASK Taryba. 

3. PARODŲ KLASĖS 

3.1. Specializuotose LVASK parodose šunys vertinami šiose klasėse: 

§ šuniukų – nuo 3 iki 6 mėn. amžiaus 

§ mažylių – nuo 6 iki 9 mėn. amžiaus; 

§ paauglių – nuo 9 iki 12 mėn. amžiaus; 

§ jaunimo – nuo 12 iki 18 mėn. amžiaus; 

§ pereinamoji – nuo 18 iki 24 mėn. amžiaus; 

§ atviroji – nuo 24 mėn. amžiaus (šunys, neturintys darbinio diplomo); 

§ darbinė – nuo 24 mėn. amžiaus; 

§ veteranų – nuo 8 metų amžiaus. 

3.2. Klasė, kurioje vertinamas šuo, nustatoma pagal šuns amžių dieną prieš parodą. 

4. ĮVERTINIMAI IR TITULAI 

4.1. Specializuotose sertifikatinėse LVASK parodose, atsižvelgiant i šunų anatomiją, tipą, 

kondiciją, bendrą būklę, elgseną ir kitus faktorius, gali būti suteikiami šie įvertinimai: 

Šuniukų, mažylių, paauglių klasėse: 

§ labai perspektyvus; 

§ perspektyvus; 

§ neperspektyvus 



Jaunimo, pereinamoje ir atviroje klasėse: 

§ labai gerai; 

§ gerai; 

§ patenkinamai; 

§ diskvalifikacija; 

§ be įvertinimo 

Darbinėje ir veteranų klasėse: 

§ puikiai; 

§ labai gerai; 

§ gerai; 

§ patenkinamai; 

§ diskvalifikacija; 

§ be įvertinimo; 

4.2. Įvertinimai: 

§ „puikiai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris beveik idealiai atitinka veislės standartą, yra 

puikios kondicijos, puikiai juda, yra gero temperamento. Į mažus trūkumus galima 

nekreipti dėmesio, bet turi būti aiškiai išreikšta priklausomybė lyčiai; 

§ „labai gerai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris turi visas būdingas savo veislei ypatybes, 

proporcingas, yra geros kondicijos; maži trūkumai gali būti ignoruojami; 

§ „gerai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto 

reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų; 

§ „patenkinamai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto 

reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų; 

§ „diskvalifikacija” – suteikiama šuniui (kalei), kuris neatitinka veislės standarto arba yra 

agresyvus, bailus, turi sėklidžių, dantų, žandikaulių anomalijas, nestandartinės spalvos ar 

struktūros kailį, ryškų polinkį į albinizmą; taip pat tiems, kurie turi mažai būdingų tai 

veislei savybių, kitų eliminuojančių trūkumų, lyginant su standartu, yra blogos sveikatos; 

diskvalifikuoti taip pat gali būti ir tie gyvūnai, kurių organizme aptikta gyvūnų galimybes 

stimuliuojančių medžiagų, turint tikslą didinti gyvūnų produktyvumą, darbingumą, 

sportinius rezultatus, išskyrus tas medžiagas, kurių naudojimą reglamentuoja LR 

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; 

§ „be įvertinimo” paliekami šunys (kalės), nesant galimybės jų apžiūrėti: nejuda, nuolat 

šokinėja, negalima apžiūrėti dantų arba įtarus chirurgines operacijas, padarytas norint 

pašalinti įgimtus trūkumus, pvz., pakeisti akies voką, ausis, lūpas, uodegą ar kondiciją. 

4.3. Pagrindinėje LVASK parodoje, darbinėje klasėje, šunims, pretenduojantiems į 

įvertinimą „puikiai“ ir prizines vietas, gali buti suteiktas įvertinimas VA (Vorzüglich 

Auslese) – „Rinktinis puikiai”. 

Į jį pretenduoja tik šunys: 



§ išlaikę dresūros egzaminą pagal min. IPO1, SchH1 arba VPG1 normatyvą (vedlys turi 

pateikti tai patvirtinančių dokumentų originalus); 

§ išlaikę (parodos dieną galiojančią) LVASK veislinę apžiūrą arba kitų šalių kiorungą (vedlys 

turi pateikti tai patvirtinančių dokumentų originalus); 

§ turėti tinkamą veisimui LKD, FCI arba SV išvadą apie klubo ir alkūnių sąnarių displaziją 

(HD/ED) (vedlys turi pateikti tai patvirtinančių dokumentų originalus); 

§ drąsos, gynybinių savybių ir kovingumo patikrinime gauti įvertinimą „išreikšta“, paleisti 

rankovę pagal komandą ir nueiti pagal komandą „greta“ iki palapinės; 

§ pademonstruoti ramią reakciją i šūvį. 

4.4. Priklausomai nuo parodos rango teisėjo nuožiūra parodoje dalyvaujantiems šunims gali 

buti suteikti šie titulai: 

§ Kl. N’ (metai) – Klubo Nugalėtojas. Suteikiamas pagrindineje LVASK parodoje patinui ir 

kalei – darbinės klasės nugalėtojams. Suteikiamas tik šunims, kurie yra išlaikę (parodos 

dieną galiojančią) LVASK veislinę apžiūrą arba kitų šalių kiorungą (vedlys turi pateikti tai 

patvirtinančių dokumentų originalus). 

§ Kl. JN’ (metai) – Klubo Jaunimo Nugalėtojas. Suteikiamas pagrindineje LVASK parodoje 

patinui ir kalei – jaunimo klasės nugalėtojams. 

§ LT CAC – Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus. Suteikiamas ir pagrindinėje, ir 

sertifikatinėje LVASK parodoje patinui ir kalei – darbinės klasės nugalėtojams. 

§ JN – Jaunimo Nugalėtojas. Suteikiamas ir pagrindinėje, ir sertifikatinėje LVASK parodoje 

patinui ir kalei – jaunimo klasės nugalėtojams. 

5. TEISĖJAVIMAS 

5.1. Parodos gali vykti tik uždaroje teritorijoje, kurios danga yra lygi ir neslidi 

(pageidautina veja), ringo perimetras turi būti ne mažesnis kaip 100 metrų, kad būtų 

sudaryta galimybė tinkamai įvertinti šunis tiek stovėsenoje, tiek judesyje. 

5.2. Teisėjas savarankiškai apžiūri ir aprašo kiekvieną šunį individualiai, skiria vietas ir 

suteikia įvertinimą kiekvienam šuniui. Individualaus aprašymo metu teisėjas gali išmatuoti 

šuns ūgį ties ketera. Dantų ir sėklidžių patikrinimui gali būti pakviestas kitas, LKD, FCI arba 

SV teisėjas – apie tai turi būti informuojama parodos kataloge. 

5.3. Teisėjo įvertinimas yra galutinis ir neskundžiamas, nebent teisėjas pažeidė laiko 

reglamentą, LVASK ar LKD parodų taisykles. 

5.4. Pavėlavę šunys, teisėjui sutikus, gali būti įvertinti neskirstant vietomis ir nesuteikiant 

titulo. Įeiti į ringą ir iš jo išeiti galima tik teisėjui leidus. 

5.5. Visose LVASK parodose draudžiama: 

§ išstatinėti šunis su smaugiamais antkakliais, antkakliais su dygliais, šunis su petnešomis, 

antsnukiais; 

§ naudoti elektroninius antkaklius; 

§ naudoti kosmetines priemones, keičiančias šuns odos ir/ar plauko struktūrą, spalvą, taip 



pat kirpti, triminguoti šunis; 

§ nebūnant šuns vedliu konkrečiame ringe draudžiama būti ir bet kokiu būdu kviesti šunis 

ringo koridoriuje arba ringo viduje. 

5.6. Teisėjo sprendimu parodos dalyvis turi būti išprašytas iš parodos, o jam priklausančių 

šunų tos parodos rezultatai anuliuojami, jeigu jis: 

§ grubiai elgiasi su savo šunimi 

§ pažeidžia LVASK Parodų rengimo taisyklių punktą Nr. 5.5; 

§ jam priklausantis šuo parodos metu sukėlė pavojų parodos dalyviams, žiūrovams ar 

kitiems šunims; 

§ pats dalyvis ar su juo susiję asmenys, parodoje (ringe ar už ringo) įžeidinėja, užgaulioja 

parodos teisėją ar ringo darbuotojus; 

§ piktybiškai trukdo ringo darbui, įžūliai elgiasi, triukšmauja ir nesileidžia sudrausminamas. 

6. PSICHIKOS PATIKRINIMAS 

6.1. Teisėjas privalo patikrinti kiekvieno parodoje dalyvaujančio šuns psichiką. Psichika 

gali būti tikrinama visos parodos metu. Šuo atitinkamai standartui turi pademonstruoti 

pasitikėjimą savimi, stiprią nervinę sistemą ir draugišką/neutralią nuotaiką. 

6.2. Reakcija į šūvį: jaunimo, pereinamoje, atviroje, darbinėje ir veteranų klasėje po vidų 

ringe dalyvaujančių šunį individualaus aprašymo yra tikrinama reakcija i šūvį. Šuo stovi 

salia vedlio, pavadėlis turi būti laisvas. Penkiolikos žingsnių atstumu iššaunami 2 (du) 

šūviai is 6mm kalibro pistoleto. Šūvių metu ir po jų šuo neturi rodyti bailumo požymių. 

6.3. Drąsos, gynybinių savybių ir kovingumo patikrinimas (vok. TSB – Triebveranlung, 

Selbstsicherheit und Belastbarkeit). Teisėjas tikrina TSB savarankiškai, jeigu jis yra 

kiormeisteris arba dresūros teisėjas, turintis teisę priimineti IPO/ SchH egzaminus. Kitais 

atvejais TSB patikrinimui yra kviečiamas teisėjas, atitinkantis šiuos reikalavimus. Prieš TSB 

patikrinimą teisėjas instruktuoja figūrantus ir šunų šeimininkus. 

6.4. Drąsos, gynybinių savybių ir kovingumo patikrinimas atliekamas atitinkamo dydžio 

atviroje aikštelėje kurios danga yra lygi ir neslidi (pageidautina veja), kad būtų išvengta 

šunų ir figūrantų traumų. Parodoje gali dirbti tik LKD arba kitų FCI šalių licenziją turintys 

figūrantai. 

6.5. Pirmiausia tikrinami patinai, po jų – kalės. 

6.6. Į patikrinimą šunys kviečiami pagal katalogo numerius, pavėlavusieji patikrinami 

paskutiniai. 

6.7. Drąsos, gynybinių savybių ir kovingumo patikrinimo reglamentas: 

§ patikrinimas atliekamas dalyvaujant 2 (dviems) figūrantams kiekvienam šuniui. 

§ 1 etapas: Po teisėjo signalo vedlys su šunimi (prisegtu pavadėliu) eina pirmosios 

palapinės link. Likus 15 (penkiolikai) žingsnių iki palapinės (ši vieta pažymėta balta linija), 

vedlys sustoja, pasodina šunį, atsega pavadėlį, duoda komandą „greta“ ir juda į priekį 

(jeigu šuo yra nepakankamai gerai valdomas, vedlys gali prilaikyti jį už antkaklio). Vedliui 



su šunimi priartėjus prie palapinės (ne arčiau kaip penki žingsniai) iš jos netikėtai vedliui 

priešpriešais puola figūrantas. Smūgiai tarp vedlio ir figūranto neleidžiami. Šuo turi iš 

karto pulti figūrantą ir sugriebti jį už rankovės. Besigrumdamas su šunimi figūrantas 2 (du) 

kartus suduoda jam steku. Smūgiai leidžiami per šuns šonus ir keteros srityje. Šuns 

padrąsinimas komanda leidžiamas. Kiormeisterio nurodymu figūrantas baigia puolimą. Jam 

sustojus, pagal vedlio komandą šuo turi paleisti rankovę. Jeigu po 3 (trijų) komandų šuo 

nepaleidžia rankovės, vedlys gali nuimti jį mechaniškai. Veislinės apžiūros kortelėje 

pažymima, ar šuo įvykdė komandą, ar ne. 

§ 2 etapas: Vedlys su šunimi eina į laukimo vietą (pažymėta balta linija), o figurantas №1 

palieka TSB patikrinimo zoną. Po teisėjo signalo iš antros palapinės, esančios apie 50 m 

atstumu nuo vedlio su šunimi, išbėga figūrantas №2, ir, gąsdindamas šunį, aktyviai bėga 

link vedlio ir šuns. Po teisėjo signalo vedlys siunčia šunį sulaikymui, o pats lieka stovėti 

vietoje. Šuo turi iškart sugriebti figūrantą už rankovės. Figūrantas po trumpo 

pasipriešinimo (praėjęs apie 25 žingsnius „takeliu“) sustoja. Pagal vedlio komandą šuo turi 

paleisti rankovę. Jeigu po 3 (trijų) komandų šuo nepaleidžia rankovės, vedlys gali nuimti jį 

mechaniškai. Teisėjas pažymi, ar šuo įvykdė komandą, ar ne. 

6.8. Vedlys prisega šuniui pavadėlį ir prisiartina prie teisėjo. Teisėjas patikrina šuns 

tatuiruotės numerį ir vedlys su šunimi palieka aikštelę. 

6.9. Bendras drąsos, gynybinių savybių ir kovingumo įvertinimas gali buti išreikštas 

žodžiais: 

§ “išreikšta” (vok. ausgeprägt) 

§ “yra” (vok. vorhanden) 

§ “nepakankamai” (vok. nicht genügend) 

§ jeigu šuo paleidžia rankovę pagal komanda, duodamas ivertinimas „paleidžia rankovę“ 

(vok. läßt ab) 

§ jeigu šuo paleidžia rankovę pagal komandą tik viename TSB patikrinimo etape arba 

nepaleidžia išvis – duodamas įvertinimas „nepaleidžia rankovės“ (vok. läßt nicht ab). 

6.10. Yra vertinamas ėjimas iki palapines pagal komandą „greta“. Šunys, nepaleidę 

rankovės pagal komandą, arba nepriėję iki palapinės pagal komandą „greta“, nebegali 

pretenduoti į įvertinima „Rinktiniai puikiai“. 

6.11. Šunys, gavę įvertinimą „yra“, negali pretenduoti į įvertinimą, aukštesnį nei „labai 

gerai“. Šunys, gavę įvertinimą „nepakankamai“, diskvalifikuojami ir toliau parodoje 

nebedalyvauja. 

7. KONKURSAI 

7.1. Pagrindinėje LVASK parodoje gali būti organizuojami šie konkursai: 

§ Veislynų konkursas. Jame dalyvauja mažiausiai 4 (keturi), daugiausiai 6 (šeši) bet kurios 

lyties vyresni nei 6 (šešių) mėnesių amžiaus to paties veisėjo išveisti šunys, iš mažiausiai 

dviejų skirtingų vadų. Šiame konkurse teisėjas privalo skirti vietas. 



§ Veislynų konkurse gali dalyvauti tik parodos kataloge registruoti ir parodoje eksponuoti, 

nediskvalifikuotišunys, įtraukti į iš anksto parodos organizatoriams pateiktą paraišką 

dalyvauti konkurse. 

§ Reproduktoriaus konkursas. Jame dalyvauja patinas ir jo palikuonys – mažiausiai 5 

(penki) bet kurios lyties šunys, iš mažiausiai trejų skirtingų vadų. Vietos neskiriamos. 

Teisėjas privalo kiekvienai grupei parengti detalų aprašymą. 

§ Reproduktorės konkursas. Jame dalyvauja kalė ir jos palikuonys – mažiausiai 3 (trys) bet 

kurios lyties šunys, iš mažiausiai dviejų skirtingų vadų. Vietos neskiriamos. Teisėjas privalo 

kiekvienai grupei parengti detalų aprašymą. 

8. REGISTRACIJA Į PARODĄ 

8.1. Rengiant bet kokio rango parodą, yra privalomas dalyvių sąrašas – katalogas. Šunys, 

neįtraukti į katalogą, negali būti vertinami, išskyrus tuos atvejus, kai šuo neįtrauktas į 

sąrašą dėl organizatorių kaltės. 

8.2. Registracijai į parodą šuns šeimininkas privalo pateikti šią informaciją: 

§ LKD pripažįstamo kilmės dokumento kopiją; 

§ Užpildytą ir pasirašytą registracijos anketą, kurioje nurodyta klasė, į kurią šuo 

registruojamas, šuns vardas, kilmės dokumento numeris, tatuiruotės ir/ar integruotos 

mikroschemos numeris, gimimo data, lytis, spalva, šuns tėvo ir motinos vardai, veisėjo 

vardas, pavardė, šeimininko vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; 

§ Registruojant šunį į darbinę klasę, šeimininkas kartu su registracijos anketa privalo 

pateikti: 

§ LKD arba kitos FCI narės darbinio sertifikato kopiją arba SV dresūros knygelės kopiją, 

patvirtinančią, kad registruojamas šuo yra išlaikęs dresūros egzaminus pagal BH, SchH 

(VPG) arba IРО normatyvą; 

§ LKD, FCI arba SV veisimui tinkamų laipsnių HD ir ED (klubo ir alkūnės sąnario displazijos) 

įvertinimo sertifikato kopiją; 

§ Veislinės apžiūros kortelę arba jos kopiją, jeigu šuo ją yra išlaikęs. Šunys, vyresni nei 3.5 

metų amžiaus, privalo būti išlaikę veislinę apžiūrą arbą kiorungą kitose šalyse. 

8.3. Parodos organizatoriai dalyviams iš anksto privalo pranešti parodos laiką, vietą ir 

ringų tvarkaraštį. 

9. PARODOS KATALOGAS 

9.1. Remdamiesi registracijos anketų ir kilmės dokumentų kopijų duomenimis, parodos 

organizatoriai paruošia parodos katalogą, kuriame privaloma ši informacija: 

§ titulinis katalogo puslapis, kuriame nurodytas parodos pavadinimas, rangas, data ir vieta, 

patalpintos FCI, LKD ir LVASK emblemos; 

§ teisėjų ir figūrantų sąrašas; 

§ parodos dalyvių sąrašas su katalogų numeriais; 



§ kiekvieno parodoje dalyvaujančio šuns duomenys šia tvarka: katalogo № , šuns vardas, 

kilmės liudijimo №, tatuiruotės ir/ar mikroschemos №, gimimo data, tėvas, motina, 

veisėjas, šeimininkas, šeimininko adresas. Šunų vardai nurodomi originalo kalba, taip kaip 

tai pateikiama jų kilmės dokumentuose. 

§ Konkursų ir jų dalyvių sąrašas. 

9.2. Kataloge neleidžiami tušti numeriai. 

10. PARODOS REGLAMENTAS 

10.1. Parodos organizatoriai privalo: 

10.2. užtikrinti, kad paroda vyks teritorijoje, kurios danga yra lygi ir neslidi (pageidautina 

veja), ringo perimetras turi būti ne mažesnis kaip 100 metrų. Ringe turi būti tentas nuo 

saulės ir lietaus, stalas ir kėdės teisėjui bei sekretoriatui, rašikliai, higienos priemonės 

rankoms nusivalyti. 

10.3. pasirūpinti parodos įranga ir priemonėmis (ūgio matuoklis, veikiantis startinis 

pistoletas ir patronai); 

10.4. pasirūpinti dalyviu numeriais, aprašymo kortelėmis ir diplomais visiems dalyviams, 

sertifikatais, patvirtinančiais gautus titulus; 

10.5. pasirūpinti priziniu fondu parodos nugaletojų ir prizininkų apdovanojimui; 

10.6. užtikrinti, kad ringe teisėjui padėtų asistentas, sekretorius, jei reikia – vertėjas ir 

papildomi ringo darbuotojai 

10.7. užtikrinti, kad parodoje būtų vandentiekis arba vanduo šunims lakinti, o taip pat 

budintis veterinarijos gydytojas. 

10.8. Ilgaplaukiai vokiečių aviganiai į parodos katalogą itraukiami atskiru sarašu, 

eksponuojami ir vertinami atskiruose ringose – įvertinimai ir titulų suteikimas yra tokie, 

kokie nurodomi šiose ir LKD parodų rengimo taisyklėse. 

10.9. Jeigu titulą gavusio šuns kilmės dokumentai neatitinka LVASK specializuotų parodų 

organizavimo taisyklių keliamų reikalavimų,, suteikti titulai nėra patvirtinami ir yra 

perduodami sekančiam šuniui. 

11. ATSKAITOMYBĖ 

11.1. Parodos organizatoriai ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo parodos dienos 

privalo LKD pateikti parodos ataskaitą, kurioje turi būti ši informacija: 

§ Parodos katalogas su sužymėtais visų šunų įvertinimais ir suteiktais titulais; 

§ Šunų aprašymo kortelių kopijos; 

§ Ringo rezultatų suvestinė; 

§ Šunų, kuriems suteikti titulai, kilmės dokumentų kopijos. 

	


