
ČEMPIONŲ TITULŲ SUTEIKIMO TVARKA 

TERMINAI IR TRUMPINIAI 
  

FCI – Tarptautinė kinologų federacija  
LKD – Lietuvos kinologų draugija  

LT CAC – kandidato į Lietuvos grožio čempionus sertifikatas  
JN – jaunimo nugalėtojas  

KL.JN – klubo jaunimo nugalėtojas  

N – nugalėtojas  

KL.N – klubo nugalėtojas  

VN – veteranų nugalėtojas  

KL.VN – klubo veteranų nugalėtojas  

CACIB – kandidato į tarptautinius grožio čempionus sertifikatas  

 

ČEMPIONŲ TITULAI  
 

Lietuvos jaunimo čempionas – LT JCH  
suteikiamas šunims: 
1) turintiems ne mažiau trijų JN titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų; 
2) turintiems ne mažiau dviejų JN titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų 

tarptautinėse arba veislės klubo parodose. 

Lietuvos čempionas – LT CH  
suteikiamas šunims: 
1) turintiems ne mažiau trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje 
arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų; 

2) turintiems ne mažiau dviejų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje 
arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų, bei FCI pripažįstamą 
darbinį diplomą (tinkamą CIB titului patvirtinti); 

3) turintiems ne mažiau kaip penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų. 



Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos. LT JCH 
titulas atitinka vieną LT CAC nacionalinės parodos titulą. 

Lietuvos veteranų čempionas – LT VCH  
suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų VN titulų, suteiktų dviejų skirtingų 
teisėjų, arba turintiems LT CH ir VN titulus.  

Lietuvos veislės klubo čempionas – LT Kl.CH  
suteikiamas šunims, turintiems du Kl.N titulus arba Kl.N ir LT CH titulus.  

Lietuvos veislės klubo jaunimo čempionas – LT Kl.JCH  
suteikiamas šunims, turintiems du Kl.JN titulus arba Kl.JN ir LT JCH titulus.  

Lietuvos veislės klubo veteranų čempionas – LT Kl.VCH  
suteikiamas šunims, turintiems du Kl.VN titulus arba Kl.VN ir LT VCH titulus.  

*Aukščiau išvardinti čempionų titulai suteikiami LKD ir jos narių organizuotose 
parodose gautų titulų pagrindu.  

**Atitinkami klubų čempionų titulai suteikiami gavus nurodytus titulus veislės klubo – 
LKD nario organizuotoje parodoje. 

Baltijos jaunimo čempionas – BALT JCH  
suteikiamas šunims, turintiems patvirtintus Lietuvos, Latvijos ir Estijos JCH titulus. 

Baltijos čempionas – BALT CH  
suteikiamas šunims, turintiems patvirtintus Lietuvos, Latvijos ir Estijos CH titulus. 

Baltijos veteranų čempionas – BALT VCH  
suteikiamas šunims, turintiems patvirtintus Lietuvos, Latvijos ir Estijos VCH titulus. 

***LKD sekretoriatui gavus raštišką prašymą suteikti titulą, titulo gavimo sąlygų 
išpildymą įrodančius dokumentus bei apmokėjimą, išduodamas atitinkamas 
sertifikatas. 

Tarptautinis grožio čempionas – CIB  
suteikiamas šunims: 
1) kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems 
keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų 
teisėjų; 



2)kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems 
mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir 
turėti FCI pripažįstamą darbinį diplomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi.  

Tarptautinis parodų čempionas – CIE  
suteikiamas šunims, kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, 
surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai 
trijų skirtingų teisėjų.  

Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 
dienos. CIB ir CIE titulai gali būti suteikti šunims, kurių kilmės dokumentuose yra 
mažiausiai trys generacijos.  

****CIB ir CIE titulus tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD. Užpildytą 
paraišką suteikti atitinkamą titulą LKD narys turi pateikti LKD sekretoriatui. 

Jei veislės klubai turi sudarę sutartis dėl Baltijos klubinės parodos ar tos veislės 
klubai organizuoja Pasaulio (Europos) klubines parodas, taip pat jei yra sutarta dėl 
atitinkamo čempiono titulo, šie titulai tvirtinamai LKD tarybos klubo teikimu.  

Priimta LKD konferencijoje 2018 m. balandžio 14 d. ir įsigalioja nuo 2018 m. 
gegužės  1 d. 
 
  


