ARARAS – SP
5-6 de OUTUBRO de 2019
Expo Ucab
Edital da Exposição de Espadas
O Concurso nacional de ESPADAS – Xiphophorus helleri – será realizado, em 2019, na cidade de
ARARAS, SÃO PAULO, na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar)

Os peixes serão julgados em um fundo escuro, com iluminação apropriada e igualmente
distribuída.
O julgamento dos Espadas é de acordo com as regras e padrões da CCX seguindo os
Standards reconhecidos internacionalmente.
Todas as decisões finais são dos juízes presentes.
As entradas serão de peixes sozinhos (single) de machos ou de fêmeas, que serão julgados
em aquários de vidro individuais.
Todas as entradas devem ser nascidas e criadas nos aquários do expositor, sob pena de
desclassificação.
O expositor determina a classe de entrada na inscrição no evento, porém poderá solicitar
assistência de um juiz no momento de seu registro.

Classes de exposição:

Espadas




Cada Espada será classificado, ao mesmo tempo, em uma classe de cor e outra de
formato;
Possuir no mínimo cinco (5) centímetros de corpo, tanto para machos quanto para fêmeas;
Possuir no mínimo quatro (4) centímetros de nadadeira caudal (contando a espada) para
machos;

Classes de cor (MACHOS)
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Tuxedo: Qualquer cor com marcação tuxedo no corpo.
Wagtail: Qualquer cor (ou combinação de cores) com nadadeiras negras.
Dominó: Qualquer cor com marcação dominó (exceto showas).
Pineapple: Qualquer cor com marcação ananás.
Black: Qualquer tonalidade de corpo negro (100% negro).
Bicolor: Qualquer combinação de duas cores
Tricolor: Qualquer combinação de três cores
Mármore: Qualquer cor com marcação mármore (marble) no corpo.
Red/Orange: Qualquer tonalidade de vermelho ou laranja sem infiltração de outra cor.
Marigold: Qualquer tipo de coloração marigold.
AOC: Qualquer outra cor que não se encaixe nas demais classes.
Albino: Qualquer albino que apresente qualquer cor de fundo.

Classes de formato (MACHOS)

1- Normal
2- Extended dorsal (Simpson, Hi-fin, cauliflower ...)
3- Lyra

______________________________________________________________________________

Classes de cor (FÊMEAS)

12345678-

Black
Wagtail
Red/orange
Mármore (marble)
Bicolor: Quaisquer duas cores juntas.
Tricolor: Quaisquer três cores juntas.
AOC: Qualquer cor única que não se enquadre nas demais classes.
Albina (com qualquer cor de fundo).

Classes de formato (FÊMEAS)

1- Normal
2- Extended dorsal (Simpson, Hi-fin, cauliflower ...)
3- Lyra

PREMIAÇÕES

Para todas as Classes haverá classificação de 1º a 3º .
Best in show classificação de 1º a 5º colocados para single machos e de 1º a 5º lugar para
single fêmeas para efeitos de pontuação para o ranking.

