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  I. VARŽYBŲ VYKDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti šunų kinkinių sportą Lietuvos Respublikoje. 

2. Nustatyti įvairių kategorijų ir amžiaus grupių sporto varžybų nugalėtojus bei prizininkus. 

3. Gerinti talentingų sportininkų paiešką, užtikrinti nuoseklų sportininkų meistriškumo rengimą, sudaryti 

sąlygas tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikai pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose. 

4. Apibendrinti sportinio darbo rezultatus sporto organizacijose ir išaiškinti pajėgiausius sportininkus. 

5. Plėtoti ryšius su Europos šalių šunų kinkinių sporto federacijomis. 

6. Nustatyti ir koreguoti sportininkų atrankos kriterijus (sportinius rezultatus) atstovauti įvairaus amžiaus 

Lietuvos šunų kinkinių sporto rinktinėms.     

 

II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR SĄLYGOS 

 

7. Šunų kinkinių sporto varžybos rengiamos pagal patvirtintą LŠKSF varžybų reglamentą ir konkrečių 

varžybų nuostatus, kur nurodyta varžybų vieta, vykdymo laikas, dalyvių kategorijos, įskaitos tvarka, 

dalyvių registracijos sąlygos. 

8. Sporto varžybos vykdomos tinkamai parengtose trasose, atitinkančiose LŠKSF varžybų saugumo 

taisykles. Varžybų organizatoriai užtikrina saugumo, pirmosios medicininės pagalbos ir viešosios 

tvarkos sąlygas.  

9. Esant aukštai oro temperatūrai, organizatoriai privalo laikydamiesi IFSS varžybų taisyklių trumpinti 

trasą arba nevykdyti varžybų. 

10. Atskirų varžybų vykdytojai privalo pasirūpinti visais leidimais, privalomais rengiant varžybas. 

11. Atskirų varžybų vykdytojai privalo užtikrinti teisėjams darbo vietą: darbo stalas, kėdės, apsauga nuo 

saulės, lietaus ir vėjo, elektros tiekimas 220V.  

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

12. Varžybų dalyviai skirstomi į šias kategorijas (atskirų varžybų organizatoriams paliekama teisė pasirinkti 

tik dalį kategorijų): 

     12.1. DR4-6-8 (vežimėlis ir 4-6-8 šunys); 

12.2. DS1 (paspirtukas ir šuo); 

12.3. DS2 (paspirtukas ir 2 šunys); 

12.4. DBM (dviratininkas ir šuo); 

12.5. DBW (dviratininkė ir šuo); 

12.6. DCM (bėgikas ir šuo); 

12.7. DCW (bėgikė ir šuo);  

12.8. DCC (vaikų bėgimas su šuniu); 

12.9. Estafetė (bėgimas su šuniu ir/ar paspirtukas su šuniu ir/ar dviratis su šuniu). 

 

13. Varžybų dalyviai pagal šunų tipą skirstomi į klases (atskirų varžybų organizatoriams paliekama teisė 

nuspręsti, ar skirstyti į klases): 



 

 

 13.1. Atvira (open) klasė - visi dalyviai, kurie pagal IFSS taisykles nėra priskiriami šiaurinių šunų 

(nordic) klasei; 

 13.2. Šiaurinių šunų (nordic) klasė - dalyviai, dalyvaujantys su FCI kilmės dokumentus turinčiais 

šiauriniais šunimis (Sibiro Haskis, Aliaskos Malamutas, Samojedas, Grenlandijos šuo, Kanados Eskimų šuo). 

 

14. Varžybų dalyviai skirstomi į amžiaus grupes pagal galiojančias IFSS varžybų taisyklių amžiaus grupes 

(atskirų varžybų organizatoriams paliekama teisė nuspręsti, ar skirstyti į amžiaus grupes). 

 

15. Varžybų dalyvių šunys dalyvaujantys tarptautinėse varžybose ir nacionaliniame čempionate privalo būti 

ne jaunesni nei: 

 15.1. DS1, DS2, DBM, DBW klasėse - ne jaunesni nei 18 mėnesių; 

 15.2. DR4-6-8, DCM, DCW klasėse - ne jaunesni nei 12 mėnesių. 

 

IV.  VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

 

16. LŠKSF yra vienintelis Lietuvos čempionatų, Lietuvos taurės ir kitų tarptautinių varžybų organizatorius. 

Šių varžybų vykdytojas gali būti pasirenkamas atskiru sprendimu, vykdytojui pasirašius sutartį su 

LŠKSF.  

17. LŠKSF varžybų vykdytojais, laikantis nustatytų sąlygų ir tvarkos, gali būti: 

 17.1. organizacijos - LŠKSF narės; 

 17.2. įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos kitos organizacijos; 

 17.3. kiti LR juridiniai asmenys. 

18. Lietuvos šunų kinkinių sporto organizacijos, klubai, šunų augintojų asociacijos gali organizuoti įvairius 

su Lietuvos šunų kinkinių sporto federacija suderintus renginius: šunų kinkinių sporto varžybas, šunų 

kinkinių sporto treniruotes, šunų kinkinių sporto stovyklas, tarptautines ir klubines varžybas, seminarus, 

konferencijas ir kt. 

 

V.  VARŽYBŲ VYKDYMAS 

 

19. Visos nacionalinio ir tarptautinio lygio šunų kinkinių sporto varžybos vykdomos vadovaujantis 

tarptautinės šunų kinkinių sporto federacijos (IFSS) varžybų taisyklėmis ir LŠKSF varžybų  reglamentu 

bei atskirų varžybų nuostatais. Varžybų nuostatai turi būti prieinami viešai. 

20. Varžybų rengėjai privalo turėti IFSS taisyklių laikymąsi užtikrinantį pareigūną - varžybų teisėją, turintį 

IFSS tarptautinio arba LŠKSF nacionalinio teisėjo licenciją. 

21. Rengiant varžybas sudaromi ir skelbiami dalyvių sąrašai. 
22. Varžybų organizatoriai turi užtikrinti, kad varžybos vyktų pagal paskelbtą informaciją. Apie atsiradusius 

pakeitimus varžybų organizatorius privalo viešai pranešti iki varžybų pradžios. 
23. Organizatoriai privalo užtikrinti pakankamą padėjėjų (savanorių) kiekį, kad varžybos vyktų sklandžiai. 
24. Užregistruotam į varžybas šuniui kritus, pateikus šuns mirtį/kritimą įrodančius veterinarijos gydytojo 

išduotus dokumentus, organizatorius privalo grąžinti dalyvio iš anksto sumokėtą registracijos mokestį. Iš 

anksto sumokėti dalyvių mokesčiai privalo būti gražinti varžybas atšaukus ar joms neįvykus.  
25. Varžybų organizatoriai privalo dar varžybų metu paskelbti rezultatus informacinėje lentoje arba 

internete. 

26. Varžybas vykdanti sporto organizacija, pasibaigus varžyboms, protokolus persiunčia LŠKSF tarybai 

el.paštu info@sleddogsport.lt  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu. 

27. LŠKSF organizuojamose varžybose  privaloma naudoti automatinį laiko fiksavimą. 

28. Visi sportininkai, dalyvaujantys varžybose, įtrauktose į LŠKSF metinį kalendorių, privalo turėti „Žalią 

kortą“ ir sportininko licenciją. 

29. Lietuvos čempionato ir tarptautinių varžybų rengėjai privalo užtikrinti veterinarijos gydytojo buvimą 

varžybų metu. Jo funkcijos - šunų tapatybės bei sveikatos patikrinimas  ir pirmos pagalbos suteikimas. 

  

VI. ATSAKOMYBĖ IR DALYVIŲ PAREIGOS 

 

30. Laikytis IFSS varžybų taisyklių, LŠKSF reglamento bei nuostatų, etikos ir moralės normų, sąžiningai 

rungtyniauti varžybose. 
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31. Laikytis nustatytų saugumo taisyklių. 

32. Rūpintis varžybose dalyvaujančių šunų gerove.Laikytis šunų gerovės kodekso. 

33. Laikytis švaros visoje varžybų teritorijoje. Sportininkai privalo užtikrinti, kad jų šunys netrukdytų 

kitiems, nepadarytų žalos ir nebūtų sužaloti. 
34. Atsakingai įvertinti savo fizinę formą ir sveikatos būklę. 

35. Laikytis antidopingo taisyklių (sportininkas, atsisakęs pateikti savo ar šuns mėginį antidopingo tyrimui, 

šalinamas iš varžybų). 

36. Kiekvienas Lietuvos nacionalinės rinktinės narys privalo dalyvauti šalies čempionatuose. 

Nedalyvavimas pateisinamas tik dėl sveikatos problemų ar kitų pateisinamų priežasčių (tai sprendžia 

LŠKSF taryba).  

 

VII. PROTESTAI 

 

37. Apie įvykusį taisyklių pažeidimą sportininkas informuoja varžybų teisėją žodžiu iš karto po pažeidimo 

įvykdymo.  

38. Jei nepavyksta rasti bendro sprendimo, ne vėliau kaip per 1 val. nuo žodžiu pateikto protesto, 

sportininkas pateikia protestą raštu. Protestas pateikiamas laisva forma arba užpildant oficialią formą, 

kurią išduoda varžybų teisėjas.  

39. Protestą nagrinėja varžybų teisėjas. 

   

VIII. DALYVIŲ REGISTRACIJA   
     

40. Dalyviai registracijos paraiškas teikia pagal atskirų varžybų patvirtintus nuostatus. 

41. Sportininkas, užsiregistravęs dalyvauti varžybose, sutinka, jog jo asmeniniai duomenys ( vardas pavardė 

bei gimimo metai), nuotraukos, vaizdo įrašai iš varžybų bei jose pasiekti rezultatai būtų viešinami 

LŠKSF ir varžybų organizatorių tinklapiuose, socialinėse medijose ir spaudoje.  

42. Pakeitimus registracijos paraiškoje dalyvis gali daryti tik vadovaudamasis konkrečių varžybų nuostatais. 

43. Registruodamasis dalyvis patvirtina, jog yra atsakingas už savo ir varžyboms registruojamų šunų 

sveikatos būklę. 

 

IX. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO TVARKA 

 

44. Sportininkų užimtos vietos nustatomos pagal IFSS varžybų taisykles ir atskirų varžybų nuostatus. 

 

    

X. APDOVANOJIMAI 

 

45. LŠKSF rengiamų varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir 

medaliais ar taurėmis. Nugalėtojai bei prizininkai papildomai gali būti apdovanojami rėmėjų įsteigtais 

prizais.  

46. Sportininkai į apdovanojimų įteikimą privalo ateiti su tvarkinga apranga ir avalyne. 

 

        

    XI. VARŽYBŲ RENGIMO IŠLAIDOS 

 

    66.  Lietuvoje rengiamų šunų kinkinių sporto varžybų išlaidomis ir kitais finansiniais klausimais rūpinasi 

varžybų vykdytojai, jeigu kitaip nesutarta su varžybų organizatoriumi.    

  

       

Tvirtinu: 

 

LŠKSF prezidentė Jolanta Bliuj 

 

 


