Konkursas „GERIAUSIAS 2021 METŲ LPBMM KLUBO ŠUO“
„TOP‘2021“
„TOP jaunimas‘2021“
„TOP veteranas‘2021“
Renkamas geriausias 2021 metų LPBMM klubo mopsas ir klubo prancūzų buldogas šiose
kategorijose: geriausias jaunimo šuo „TOP jaunimas‘2021“, geriausias suaugusiųjų šuo
„TOP‘2021“ ir geriausias veteranų šuo „TOP veteranas‘2021“. Reitingas bus sudaromas pagal
2021 metais parodose gautus rezultatus – jaunimo kategorijai jaunimo klasėje gauti parodų įvertinimai, suaugusiųjų
kategorijai suaugusiųjų klasėje gauti parodų įvertinimai, veteranų kategorijai – veteranų klasėje gauti parodų įvertinimai.
Jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų klasėse gauti to paties šuns balai skaičiuojami atskirai, nominuojant tą patį šunį
skirtingose kategorijose. Dalyvauti gali visi LPBMM klubo nariai. Konkursui reikia pateikti parodų, įvykusių 2021.01.01 –
2021.12.31 laikotarpiu, rezultatus.
Dalyviai privalo iki nurodytos datos konkursui atsiųsti šuns* gautų titulų / sertifikatų (JN, VN, BOB, BOS, CACIB, R.CACIB, N,
CAC) bei tų parodų aprašymų / diplomų kortelių kopijas, kuriose aiškiai matoma data, parodos rangas, teisėjas ir suteiktas
titulas, bei atsiųsti dalyvaujančio konkurse šuns nuotrauką – parodinėj stovėsenoj. Taip pat konkursinio balo sudaryme
dalyvauja ir 2021 metais patvirtinti čempionų titulai (siunčiamos CH diplomų kopijos). Duomenys priimami iki 2022 m.
vasario 28 d. elektroniniu paštu: lpbmmk@gmail.com
Balai bus skiriami ir rezultatai vertinami pagal šią balų sistemą:
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Balai už BIS
Jaunimo, veteranų BIS
Grupės BIS

Pagrindinis BIS

3
6
Papildomai!!!
• Balai, gauti specializuotose parodose, dauginami iš 3.
• Balai, gauti CACIB parodose, dauginami iš 2.

Balai už čempionų titulus, patvirtintus 2021 metais:
Jaunimo, Veteranų čempionas

10

Nacionalinis čempionas

20

LPBMM klubo čempionas, jaunimo čempionas, veteranų čempionas

30

Baltijos čempionas, Baltijos jaunimo čempionas, Baltijos veteranų čempionas

40

Tarptautinis grožio čempionas (C.I.B.)

50

*Dalyvio registracija patvirtinama tik tuo atveju, kai kartu su pateiktais konkursui parodų rezultatais atsiunčiama ir šuns
kilmės dokumentų kopija su nurodytu savininku. Konkurse gali dalyvauti tik LPBMMK narių šunys.
Esant keliems vienodą balų skaičių surinkusiems pretendentams, pirmuoju renkamas tas dalyvis, kuris pateikė tokį patį
rezultatą esant mažesniam parodų kiekiui. Konkurso rezultatai ir laimėtojai bus skelbiami bei apdovanojami (pirmos trys
kiekvienos kategorijos vietos) 2022 m. klubinėje parodoje.
LPBMMK prezidiumas
+370 656 99537
lpbmmk@gmail.com

Kviečiame dalyvauti!

P.S. Už pasidalinimą konkurso vertinimo balų sistema esame labai dėkingi Lietuvos anglų buldogų mylėtojų klubui!

