LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS DARBINIŲ SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO IR TITULŲ
SUTEIKIMO MEDŽIOKLINIŲ VEISLIŲ ŠUNIMS T V A R K A
Priedas Nr. 2.
TITULŲ SUTEIKIMAS KURTŲ BĖGIMUOSE - KURSINGE (Lure Coursing)

1. Titulų ir sertifikatų suteikimo tvarka.
1.1. LT CACL suteikiamas atviros ar oversize klasės šuniui/kalei, kuris bėgime surinko maksimalų
(nuo 65 iki 100) balų skaičių. Kartu suteikiamas CQL.
1.2. LT JCACL suteikiamas jaunimo klasės šuniui/kalei, kuris (-i) bėgime surinko maksimalų (nuo
65 iki 100) balų skaičių. Taip pat suteikiamas CQL.
1.3. LT VCACL suteikiamas veteranų klasės šuniui/kalei, kuris (-i) bėgime surinko maksimalų (nuo
65 iki 100) balų skaičių. Taip pat suteikiamas CQL.
1.4. Varžybų Nugalėtoju tampa šuo/kalė, surinkęs (-usi) didžiausią (nuo 65 iki 100) balų skaičių iš
visų bėgusių šunų.
1.5. CQL (kvalifikacinis sertifikatas) suteikiamas šunims/kalėms, kurie surenka 65 % nuo
maksimalios galimos balų sumos.
1.6. Šunys/kalės, surinkę mažiau nei 65% balų sumos - įvertinami tik balais.
1.7. Jei didžiausią balų skaičių surinkęs (-usi) šuo/kalė jau turi du LT CACL (suteiktus skirtingų
teisėjų, ir tarp titulų gavimo yra 6 mėnesių intervalas), tada titulas pereina sekančiam pagal
rezultatyvumą šuniui/kalei, gavusiam CQL.
2. Startuojančių šunų skaičius ir suteikiamų titulų limitai.
2.1. Jei startuoja 2 tos pačios veislės šunys – suteikiamas 1 LT CACL (LT JCACL ar LT VCACL)
2.2. Jei startuoja 6 tos pačios veislės šunys – suteikiami 2 LT CACL (LT JCACL ar LT VCACL)
didžiausią balų skaičių surinkusiam šuniui ir kalei.
2.3. Jei startuoja 10 ir daugiau tos pačios veislės šunų – suteikiami 3 LT CACL (LT JCACL ar LT
VCACL): didžiausią balų skaičių surinkusiems šunims ar kalėms.
2.4. Jei startuoja tik vienas šuo – LT CACL (LT JCACL, LT VCACL) suteikiamas šuniui/kalei
surinkus 65 % balų ir gavus CQL
2.5. Jei dėl kokių nors nenumatytų kliūčių (techniniai gedimai, nepalankios oro sąlygos/liūtis)
antras bėgimų ratas negalimas, - titulai šunims nesuteikiami.
3. Titulų patvirtinimas
3.1. Titulas “Lietuvos Lure Coursing’o čempionas” (LT LC CH).
3.2. Kad patvirtinti “Lietuvos Lure Coursing’o čempioną” reikia 2 LT CACL gautų teisėjaujant
skirtingiems teisėjams. Tarp pirmo ir antro įvertinimo turi praeiti 6 mėn. ir 1 diena.
3.3. Jei įvertinimas gautas Čempionato lygio renginyje, kad patvirtinti “Lietuvos Lure Coursing’o
čempiono” titulą, pakanka vieno LT CACL įvertinimo.
3.4. „Lietuvos Jaunimo Lure Coursing’o čempionas“ suteikiamas šunims/kalėms, gavusiems
du LT JCACL įvertinimus. Laiko skirtumas tarp gautų įvertinimų nėra svarbus. Jei įvertinimas
gautas Čempionato lygio renginyje, pakanka vieno LT JCACL įvertinimo.
3.5. „Lietuvos Veteranų Lure Coursing’o čempionas“ suteikiamas šunims/kalėms, gavusiems
du LT VCACL įvertinimus. Jei LT VCACL suteikiamas Čempionato lygio renginyje, pakanka vieno
LT VCACL įvertinimo.
4. FCI Darbinis sertifikatas
5.1. Kad šuniui/kalei būtų patvirtintas FCI darbinis sertifikatas, leidžiantis eksterjero parodose
dalyvauti darbinėje klasėje, vadovaujantis FCI reikalavimais, privaloma:

- pateikti galiojančią licenciją - pasiekimų knygelę su įrašais, kad šuns darbas du kartus buvo
įvertintas 75 ir daugiau procentų, nuo galimos maksimalios balų sumos;
- tarp pirmo ir antro įvertinimo turi būti praėję vieneri metai ir viena diena;
- šuo negali turėti diskvalifikacijų.

