KONKURSO "TOP TERJERAS - 2019" NUOSTATAI
Renkamas geriausių 2019 metų Lietuvos terjerų penketukas pagal pasiektus parodų rezultatus. Terjerų
reitingas sudaromas remiantis LKD parodų rengimo, Terjerų klubo bei FCI nuostatais. Konkurse gali dalyvauti
visi LKD klubų nariai, pateikę duomenis iki 2020 metų sausio 31 dienos. Konkursui pateikiami 10 parodų,
įvykusių FCI sistemoje 2019 01 01 - 2019 12 31 laikotarpiu, rezultatai bei LKD klubo nario galiojantis bilietas.
Atsižvelgiama į konkurso dalyvių nuožiūra parinktų 10-ies parodų rezultatus. Balai suteikiami šunims,
dalyvavusiems ne mažiau kaip 5 parodose. Įskaitomi ne daugiau kaip 2 to paties teisėjo įvertinimai.
Šuo privalo būti registruotas LKD (t.y. privalo turėti LŠVK numerį).
Konkurso rezultatai skelbiami internete. Geriausiųjų Lietuvos terjerų penketuko laukia prizai, rozetės ir
taurės, kurie bus įteikti 2020 metais specializuotoje terjerų klubo parodoje Molėtuose.
Rezultatai vertinami pagal sekančią balų sistemą:
1 lentelė *

Jaunimo nugalėtojas
Geriausias veteranas (VN)
CAC
N
BOB
BOS

5+ 1 balas už kiekvieną konkurentą klasėje
5+ 1 balas už kiekvieną konkurentą klasėje
5+ 1 balas už kiekvieną konkurentą klasėje
10
30
20

2 lentelė *

Jaunimo arba veteranų BEST IN SHOW NUGALĖTOJAS
Grupės BEST IN SHOW NUGALĖTOJAS
Parodos BEST IN SHOW NUGALĖTOJAS
BOS konkurso BEST IN SHOW NUGALĖTOJAS
SUPREME BIS NUGALĖTOJAS
•
•
•

100
50
200
100
200

* Balai, gauti Pasaulio ir Europos čempionatuose, Craft's parodoje,dauginami iš 10;
* Balai, gauti specializuotose parodose, dauginami iš 3;
* Balai, gauti CACIB parodose, dauginami iš 2 .

3 lentelė

CACIB
Res.CACIB

50
40

Balai už čempionų titulus, gautus ir patvirtintus 2019 metais:
4 lentelė

Jaunimo CH, veteranų CH, Baltijos JCH, Baltijos VCH
Nacionalinis (šalies) čempionas
LT Klubo jaunimo čempionas

30
50
40

LT Klubo veteranų čempionas
LT Klubo čempionas
Baltijos čempionas
Tarptautinis čempionas (C.I.B.)

40
50
40
100

Esant keliems vienodai balų surinkusiems pretendentams, pirmuoju renkamas tas dalyvis, kuris pateikė
tokį patį rezultatą esant mažesniam parodų kiekiui.
Parodų, vykusių ne Lietuvoje, rezultatai užskaitomi tik jei dalyvis pateikia įskaitomas vertinimo kortelių,
suteiktų sertifikatų, titulų bei BIS konkursuose pasiektų rezultatų kopijas ar kitus svarius įrodymus (pvz. BIS-1
foto).
Detalizuotus parodų rezultatus (ir užsienyje vykusių parodų katalogų atitinkamų puslapių kopijas) prašome
siųsti elektroniniu paštu: ltmk.info@terjeruklubas.lt
Konkurso dalyvio anketoje būtina nurodyti šuns veislę, jo LŠVK, lytį, gimimo datą, tėvus, veisėją ir
savininką, parodų skaičių. Taip pat būtina pateikti parodų katalogų atitinkamų lapų kopijas (duomenų
tikrinimui).
Anketos, ar trūkstami duomenys, gauti po 2020 m. sausio 31d., nebus įskaityti.
DALYVIO ANKETA
patalpinta terjerų klubo svetainėje, meniu "Dokumentai/Oficiali klubo informacija" skiltyje.
SVARBU. Balus skaičiuoja ir už juos atsakingas konkursui pateiktų duomenų savininkas.
Klubas tik pasilieka teisę juos patikrinti bei, esant būtinybei, skelbti viešai. Nustačius tyčinio klaidinimo
faktus, dalyvis bus šalinamas iš dalyvavimo šių bei ateinančių metų konkursuose, apie tai informuojant viešai.
TOP terjerų konkurso nugalėtojų penketukas į TERJERŲ klubo specializuotą parodą Molėtuose „KLUBO
NUGALĖTOJAS 2020“ registruojamas nemokamai.

