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PRIEDAS 

Prie protokolo 2017-02-15  Nr. P-2017/02  

 

 

Reikalavimai Pasaulinės taksų organizacijos (WUT)  

čempiono titului pasitvirtinti 

 

 
1. TERMINAI IR TRUMPINIAI 

LTMK – Lietuvos taksų mylėtojų klubas (LTMK), WUT narys; 

WUT JCH – Pasaulinės taksų organizacijos jaunimo čempionas; 

WUT CH – Pasaulinės taksų organizacijos čempionas; 

WUT VCH – Pasaulinės taksų organizacijos veteranų čempionas. 

 

2. REIKALAVIMAI: 

WUT JCH, WUT CH, WUT VCH titulai gali būti suteikiami taksams, registruotiems LKD 

Veislės knygoje, kurių savininkai yra LTMK nariai. Paraiškos titulams priimamos LTMK, kuris 

persiunčia jas į WUT. Šiems titulams galioja įvertinimai, gauti iš tarptautinių (CACIB) ir/arba 

veislės klubo parodų, vykusių WUT narių šalyse. Narių sąrašas pateikiamas oficialiame WUT 

tinklapyje www.weltunionteckel.com . 

Skaičiuojami parodų titulai, gauti po 2017-02-11, LTMK įstojimo į WUT dienos. 

 

 

3. TITULAI: 

 

WUT JCH – Pasaulinės taksų organizacijos jaunimo čempionas: 

 Titulas suteikiamas taksams nuo 9 iki 18 mėn. amžiaus. 

 Titulas suteikiamas taksams, surinkusiems keturis titulus JN arba Kl. JN iš trijų skirtingų 

teisėjų, dviejose skirtingose šalyse.  

 Vienas JN (Kl. JN) titulas gali būti pakeistas FCI pripažįstamu darbiniu diplomu, gautu iki 18 

mėn. amžiaus. 

 

WUT CH – Pasaulinės taksų organizacijos čempionas: 

 Titulas suteikiamas taksams, surinkusiems keturis titulus: tarptautinėse parodose CACIB, o 

klubo veislės sertifikatinėse parodose N (nugalėtojas) atitinkantį titulą. Dėl šių titulų lyginasi 

pereinamos, atviros, darbinės ir čempionų klasės laimėtojai. Titulai turi būti gauti dviejose 

skirtingose šalyse, iš trijų skirtingų teisėjų. Be to, būtinas FCI pripažįstamas darbinis diplomas. 

 Tarp pirmo ir paskutinio CACIB/ N titulo turi praeiti ne mažiau kaip vieneri metai ir viena 

diena.  

 

WUT VCH – Pasaulinės taksų organizacijos veteranų čempionas: 

 Titulas suteikiamas taksams nuo 8 metų amžiaus. 

 Titulas suteikiamas taksams, surinkusiems tris titulus VN, Kl. VN, suteiktus dviejų skirtingų 

teisėjų, dviejose skirtingose šalyse. Be to, būtinas FCI pripažįstamas darbinis diplomas. 



 

Lentelė Nr. 1 
 

Taisyklės WUT (Pasaulinės taksų organizacijos) titului pasitvirtinti 

 J WUT CH WUT CH V WUT CH 

Paroda/titulas IDS/JN arba 

klubinė/Kl. JN 

IDS/CACIB arba 

klubinė/Kl. N 

IDS/VN arba 

klubinė/Kl. VN 

Titulų kiekis 4 (JN arba Kl. JN) 

arba 3 (JN arba Kl. 

JN) + darbinis 

diplomas 

4 (CACIB arba 

klubinės Kl. N) + 

darbinis diplomas 

3 (VN arba Kl. 

VN) + darbinis 

diplomas 

Papildomi 

reikalavimai 

Jei skaičiuojamas, 

darbinis diplomas 

turi būti gautas iki 18 

mėn. 

Tarp pirmo 

N/CACIB ir 

paskutinio 12 mėn. 

+ 1 d. 

Virš 8 metų 

Minimalus 

šalių kiekis 

2 skirtingos šalys 2 skirtingos šalys 2 skirtingos šalys 

Minimalus 

teisėjų kiekis 

3 skirtingi teisėjai 3 skirtingi teisėjai 2 skirtingi teisėjai 

 


