REIKALAVIMAI LRMK NARIUI PRIKLAUSANČIAI VEISIAMAI KALEI:
1. Kergimo metu kalė turi būti ne jaunesnė kaip 18 mėnesių. Pirmo kergimo metu kalė
negali būti vyresnė nei 7 metų. Kalė tinkama veisimui iki 8 metų.
2. Kitą kartą kalę galima kergti, kai po šuniukų gimimo yra praėję mažiausiai 8 mėnesiai.
3. Visoms kalėms, vyresnėms nei 12 mėnesių, privalomas klubo sąnarių displazijos
tyrimas. Kalės su D ir E displazija neveisiamos. C displaziją turinčias kales galima kergti
tik su sveikais šunimis (A ar B displazijos).
4. Kalę iki 2 metų amžiaus (18-24 mėnesių) galima kergti, jeigu ją sertifikatinėse,
specializuotose arba tarptautinėse parodose du skirtingi teisėjai įvertino ne blogiau nei
„labai gerai”. Galioja įvertinimai gauti dalyvavus parodose jaunimo klasėje.
5. Vyresnę nei 2 metų amžiaus kalę galima kergti, jeigu ji pereinamoje, atviroje,
darbinėje arba čempionų klasėse dviejų skirtingų teisėjų buvo įvertinta ne blogiau kaip
„labai gerai”. Vienas iš įvertinimų turi būti gautas specializuotoje arba tarptautinėje
parodoje.
6. Kergiamos kalės (iki 6 metų amžiaus) kartą per du metus tarptautinėse arba
specializuotose parodose turi būti įvertintos ne blogiau kaip „labai gerai”.
REIKALAVIMAI LRMK NARIUI PRIKLAUSANČIAM VEISIAMAM PATINUI:
1. Patinai pradedami veisti nuo 12 mėnesių amžiaus.
2. Patiną iki 2 metų amžiaus (12-24 mėnesių) galima kergti, jeigu jis sertifikatinėse,
specializuotose ar tarptautinėse parodose dviejų skirtingų teisėjų buvo įvertintas ne
blogiau nei „puikiai”. Galioja įvertinimai gauti dalyvavus parodose jaunimo klasėje.
3. Vyresnį nei 2 metų amžiaus patiną galima kergti, jeigu jis pereinamoje, atviroje,
darbinėje arba čempionų klasėse dviejų skirtingų teisėjų buvo įvertintas ne blogiau nei
„puikiai”. Vienas įvertinimų turi būti gautas tarptautinėje arba specializuotoje parodoje.
4. Visi kergiami patinai (iki 6 metų amžiaus) kiekvienais metais bent vieną kartą
tarptautinėse arba specializuotose parodose turi būti įvertinti ne blogiau nei „puikiai”.
5. Visiems vyresniems nei 12 mėnesių patinams privalomas klubo sąnarių displazijos
tyrimas. Patinai su D ir E klubo sąnario displazija neveisiami. C klubo sąnarių displaziją
turinčius patinus galima kergti su sveikomis kalėmis (A ar B displazijos). Veisimo
reikalavimai LRMK narių šunims ir kalėms yra šiek tiek griežtesni, nei kitų LKD klubų
narių augintiniams. Tokiais griežtais reikalavimais siekiama gerinti veislių grynumą,
sveikatą ir eksterjero savybes.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Lietuvos retriverių mylėtojų klubo veisiamiems šunims
privalomas akių tyrimas.

Kai šuniukams sukanka 4 savaitės, klubui, kuris išdavė kergimo sutartį, veisėjas turi
pateikti šuniukų vardų sąrašą. Vardai turi prasidėti ta pačia raide ir kartu su veislyno
pavadinimu sudaryti ne daugiau kaip 40 spaudos ženklų.
Nuo 42 dienų iki 3 mėnesių šuniukus galima tatuiruoti – į ausytę žnyplių pagalba
įspausti registracijos numerį arba mikročipuoti įvedant į kaklo paodinį audinį
mikrokapsulę su individualiu kodu, kuris nuskaitomas specialiu skaneriu. Žymėjimo
metu šuniukai turi būti:
1. Mažiausiai du kartus dehelmintizuoti
2. Vieną kartą paskiepyti – turi būti išduota veterinaro patvirtinanti pažyma.
3. Sveiki, švarūs ir judrūs, nukirptais nagais.
4. Turėti visus kandžius ( 6 apatiniame ir 6 viršutiniame žandikaulyje ) ir 4 iltis.
Nebrokuojama jei kandžių yra daugiau. Sąkandis žirklinis.
5. Šuniukai turi sverti apie 3-4 kilogramus.
6. Jei šuniukas turi išvaržą (dažniausiai bambutės), ji turi būti išoperuota iki
žymėjimo ir dokumentų išdavimo.
Visi gimę ir išaugę iki žymėjimo amžiaus šuniukai gauna kilmės dokumentus,
nepriklausomai ar šuniukas atitinka standartą ar turi įgimtų trūkumų.
Retriverių veislės šuniukai, brokuojami dėl:
1. Netinkamas sąkandis ( perkandimas, neprikandimas )
2. Nepilnai išaugę dantys.
3. Netinkama spalva ( pas gelsvus šunis juodos spalvos plėmai, šokoladinius ir
juodus per didelės baltos dėmės, nevienspalvė pagrindinė spalva).
4. Laužta uodega.
5. Pridėtiniai pirštai ant užpakalinių kojų.
6. Vystymosi defektai ( dermoidai, išvaržos, kiškio lūpa, vilko gomurys ir.kt. )
7. Skirtingos akių spalvos.
8. Visiškai nepigmentuotas nosies veidrodėlis, akių vokai, pėdutės.

