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„LIETUVOS _____ METŲ TOP TAKSAS“ RINKIMŲ TAISYKLĖS
1.







Renkamas Lietuvos taksų atitinkamų metų:
TOP taksų penketukas iš visų veislių taksų;
TOP darbinis taksas iš visų veislių taksų;
TOP perspektyva iš visų veislių taksų iki 9 mėnesių amžiaus;
TOP veteranas iš visų veislių taksų virš 8 metų amžiaus;
TOP pora;
TOP veislynas.

2. Renkamas TOP taksų penketukas, į TOP taksų penketuką nepretenduoja/balai neskaičiuojami
TOP darbinis taksas, TOP perspektyva.
3. Reitingas sudaromas remiantis LKD parodų rengimo taisyklėmis bei LKD medžioklinių šunų
bandymų ir varžybų rengimo taisyklėmis, bei FCI nuostatais.
4. Konkurse gali dalyvauti visi taksų, registruotų LKD (t.y. taksas privalo turėti LŠVK numerį),
savininkai, pateikę nustatytos formos anketą iki sekančių metų sausio mėn. 15 d. Viena anketa
pildoma vienam šuniui. Kartu su anketa turi būti pateikiamos diplomų ar aprašymų lapų, titulų
sertifikatų, kitų dokumentų, patvirtinančių parodų rezultatus, kopijos bei geros kokybės šuns
nuotrauka.
5. Konkursui TOP taksų penketukas pateikiami iki 10 (dešimt) parodų, kurios vyko atitinkamų
kalendorinių metų bėgyje (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), duomenys. Balai
skaičiuojami/suteikiami šunims, dalyvavusiems ne mažiau kaip 5 (penkiose) parodose. Įskaitomi
ne daugiau kaip 2 (du) to paties eksperto įvertinimai. Papildomi balai suteikiami už darbinius
diplomus. Rinkimams gali būti pateikiamas 1 (vienas) darbinis diplomas, kurį pripažįsta IV FCI
grupė. Diplomas gautas atitinkamų kalendorinių metų varžybose/ bandymuose. Balai už
darbinius diplomus:
I laipsnis – 60, II laipsnis 50, III laipsnis – 40.

6. Konkurse TOP pora dalyvauja du vienos veislės taksai (šuo ir kalė), priklausantys vienam
savininkui. Šunys nekeičiami. Skaičiuojama 10 (dešimt) parodų. Balai skaičiuojami/suteikiami
konkurso dalyviams, dalyvavusiems ne mažiau kaip 5 (penkiose) porų konkursuose, kurie vyksta
finalinės „Best in show“ programos dalyje.
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7. Konkurse TOP veislynas skaičiuojama 10 (dešimt) parodų. Skaičiuojami veislyno šunų parodų
rezultatai, ne mažiau nei trijų skirtingų šunų, iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų vadų. Maksimalus
veislyno šunų skaičius dešimt. Įskaitomi ne daugiau kaip 2 (du) to paties eksperto įvertinimai.
8. Esant keliems vienodai balų surinkusiems pretendentams, aukštesnę vietą užima taksas, kuris
surinko tokį patį taškų skaičių esant mažesniam parodų kiekiui.
9. Balai už pasiekimus skaičiuojami pagal pateiktus priedus. Priedas Nr. 1 TOP takso skaičiavimo
lentelės (2 vnt) ; Priedas Nr. 2 TOP pora konkurso skaičiavimo lentelė; Priedas Nr. 3 TOP darbinis
taksas skaičiavimo lentelė.
10. Jei kitose valstybėse duodamas tik vienas CAC titulas ir, jei titulas yra perduodamas antrai, trečiai
ar ketvirtai vietai, tai šuniui, užėmusiam pirmą vietą savo klasėje ir gavusiam kvalifikacijos
įvertinimą, skaičiuojami CAC titulo balai.
11. Valstybėse, kur CAC duodamas ne kiekvienoje klasėje už puikiai 1, skaičiuojami CAC titulo balai.
12. Balų skaičiavimas TOP takso penketuko, TOP perspektyvos, TOP veterano rinkimams:
 Balai, gauti Pasaulio ir Europos čempionatuose, WUT, Craft's parodoje, dauginami iš 4;
 Balai, gauti specializuotose parodose, dauginami iš 3;
 Balai, gauti CACIB parodose, dauginami iš 2.
13. Balų skaičiavimas TOP darbinis taksas. Rinkimams gali būti pateikiami iki 6 (šešių) darbinių
diplomų, kuriuos pripažįsta IV FCI grupė. Diplomai gauti atitinkamų kalendorinių metų
varžybose/ bandymuose. Balai už darbinius diplomus: I laipsnio – 60, II laipsnio 50, III laipsnio –
40, CACT – 30, CACIT -60.

14. Lietuvos taksų mylėtojų klubo (toliau – LTMK) narių šunims rinkimuose dalyvavimas nemokamas.
Ne LTMK nariams taikomas 15 (penkiolika) EUR dalyvio mokestis už kiekvieną šunį.
15. Balus suskaičiuoja pats savininkas. Klubas pasilieka teisę juos perskaičiuoti.
16. Konkurso rezultatai skelbiami LTMK interneto tinklapyje.
17. 10. „LIETUVOS __ METŲ TOP TAKSAS“ rinkimuose laimėjusių taksų savininkai apdovanojami
sekančių metų LTMK parodoje.
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Priedas Nr.1 TOP takso skaičiavimo lentelės
1 lentelė
Geriausias mažylis, šuniukas
Jaunimo nugalėtojas (JN)

3+ 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje
3+ 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje

Geriausias veteranas (VN)
BOB
BOS
CACIB
Res.CACIB
N
CAC
Puikiai II (Europinė/WUT/Pasaulinė)
Puikiai III (Europinė/WUT/Pasaulinė)
Puikiai IV (Europinė/WUT/Pasaulinė)

3 + 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje
10
8
8
5
5
3 + 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje
1,5 + 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje
1 + 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje
0,5 + 0,5 balo už kiekvieną konkurentą klasėje

2 lentelė
Vieta
I
II
II
IV
V









Šuniukų, mažylių, jaunimo
veteranų BIS (1-5) vietos
8
7
6
5
4

Grupės BIS (1-5)
vietos
7
6
5
4
3

Pagrindinis BIS (1-5)
vietos
10
9
8
7
6

Balai, gauti Pasaulio ir Europos čempionatuose, WUT, Craft's parodoje, dauginami iš 4;
Balai, gauti specializuotose parodose, dauginami iš 3;
Balai, gauti CACIB parodose, dauginami iš 2;
Jei kitose valstybėse duodamas tik vienas CAC titulas ir, jei titulas yra perduodamas antrai, trečiai ar
ketvirtai vietai, tai šuniui, užėmusiam pirma vietą savo klasėje ir gavusiam kvalifikacijos įvertinimą,
skaičiuojami CAC titulo balai.
Valstybėse, kur CAC duodamas ne kiekvienoje klasėje, už puikiai 1, skaičiuojami CAC titulo balai.
Skaičiuojami visi gauti įvertinimai. Pvz. Klubinė paroda – BIG 1 (CAC+N+BOB+BIG1=(3+5+10+7)*3 = 75
balai) + (0,5 balo konkurentai *3);
Esant keliems vienodai balų surinkusiems pretendentams, pirmuoju renkamas tas dalyvis, kuris pateikė
tokį patį rezultatą esant mažesniam parodų kiekiui.
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Priedas Nr. 2 TOP pora konkursų lentelė

Porų konkursas I
Porų konkursas II
Porų konkursas III
Porų konkursas IV
Porų konkursas V





Nacionalinė

Tarptautinė

specializuota

Europinė/
WUT/Pasaulinė

10
9
8
7
6

20
18
16
14
12

30
27
24
21
18

40
36
32
28
24

TOP pora dalyvauja du vienos veislės taksai (šuo ir kalė), priklausantys vienam savininkui. Šunys
nekeičiami.
Skaičiuojama 10 (dešimt) parodų.
Balai suteikiami konkurso dalyviams, dalyvavusiems ne mažiau kaip 5 (penkiose) parodose.
Esant keliems vienodai balų surinkusiems pretendentams, aukštesnę vietą užima dalyvis, kuris surinko tokį
patį balų skaičių esant mažesniam parodų kiekiui.

Priedas Nr. 3 TOP darbinis taksas
Rinkimams gali būti pateikiami iki 6 (šešių) darbinių diplomų, pripažįstamų IV FCI grupės, gautų
atitinkamų kalendorinių metų varžybose/ bandymuose. Balai už darbinius diplomus: I laipsnio – 60, II
laipsnio 50, III laipsnio – 40, CACT – 30, CACIT -60.



Balai suteikiami dalyviams, dalyvavusiems ne mažiau kaip 2 (dviejuose) IV grupės pripažįstamuose
varžybose/ bandymuose.
Esant keliems vienodai balų surinkusiems pretendentams, aukštesnę vietą užima dalyvis, kuris surinko tokį
patį balų skaičių esant mažesniam varžybų/parodų kiekiui.

