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Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos 

nacionalinių čempionatų organizavimo nuostatos : 

I. Bendrosios nuostatos  

Lietuvos šunų kinkinių nacionalinių čempionatų nuostatos (toliau – Nuostatos) patvirtintos Lietuvos šunų 
kinkinių sporto federacijos (toliau – LŠKSF) tarybos.  
Nuostatų tikslas – numatyti nacionalinio čempionato svarbą Lietuvos šunų kinkinių sporto varžybų 
tvarkaraščiuose ir nustatyti reikalavimus čempionatų techniniams vykdytojams.  
Lietuvos šunų kinkinių čempionatas –šunų kinkinių sporto varžybos, kurių metu siekiama išsiaiškinti visų šunų 
kinkinių sporto klasių geriausius sportininkus.  
Čempionatas nuo kitų varžybų skiriasi tuo, kad yra organizuojamas šalies mastu. Jokios kitos šalyje vykstančios 
varžybos negali savo pavadinimuose vartoti žodį „čempionatas“, t. y. negali būti organizuojami miesto, rajono ar 
kaip kitaip vadinami čempionatai. Tokios varžybos gali būti vadinamos taurėmis ir pan.  
Lietuvos šunų kinkinių čempionatai gali vykti tik du kartus per metus ( dryland – besniegių disciplinų ir žiemos). 
„Lietuvos šunų kinkinių čempionatas“ (kuris gali būti ir „atviras“) organizuojamas išimtinai - LŠKSF arba LŠKSF 
pavedimu, techninio organizatoriaus, atitinkančio patvirtintus Lietuvos šunų kinkinių čempionato vykdymo 
reikalavimus.  

II. Lietuvos šunų kinkinių čempionatų vykdymo reikalavimai  

Pretenduojantys vykdyti Lietuvos šunų kinkinių čempionatus privalo laikytis šių reikalavimų:  
1. Pasirūpinti vienkartiniu Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu organizuoti gyvūnų sporto 

varžybas;  
2. Varžybų metu užtikrinti veterinarijos gydytojo budėjimą;  
3. Varžybų metu užtikrinti greitosios medicininės pagalbos budėjimą;  
4. Pasirūpinti dalyvių su šunimis transporto parkavimo vietomis;  
5. Užtikrinti žiūrovų bei dalyvių saugą;  
6. Paruošti saugią ir tvarkingai sužymėtą varžybų trasą;  
7. Jei nėra stacionarių WC, tai pasirūpinti laikinais, kurių kiekis pagal nustatytas laikinų higienos įrenginių 

naudojimo normas, priklausomai nuo naudotojų skaičiaus, t. y. priklauso nuo žiūrovų bei dalyvių 
skaičiaus;  

8. Pasirūpinti, kad būtų bent vienas maitinimo punktas;  
9. Užtikrinti teisėjams darbo vietą: darbo stalai, kėdės, apsauga nuo saulės, lietaus ir vėjo;  
10. Pasirūpinti varžybų įgarsinimu ir mikrofonu;  
11. Organizuoti nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimą;  
12. Vykdomų varžybų nuostatuose privaloma nurodyti, kokios klasės bus apdovanojamos;  
13. Skirti asmenį atsakingą už mokesčių surinkimą, jei pagal susitarimą su LŠKSF mokesčius administruoja 

techninis vykdytojas;  
14. Teisėjus techninis vykdytojas gali rinktis iš LŠKSF patvirtinto teisėjų sąrašo. Vykdytojas privalo atsiskaityti 

su teisėjais (pagal abipusį susitarimą);  
15. Vykdant šunų kinkinių čempionatus yra privalomas elektroninis laiko skaičiavimas.  
16. Trasų ilgis ir sudėtingumas yra nustatomi LŠKSF, ir privalo būti detaliai išdėstyti konkretaus čempionato 

nuostatuose.  
 
Tvirtinu :  
Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos prezidentė  
Jolanta Bliuj 


