ARARAS – SP
5-6 de OUTUBRO de 2019
Expo Ucab
Edital da Exposição de Kilifishes
O Concurso nacional de KILIFISHES– 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 CCK seguindo os
Standards reconhecidos internacionalmente.
Todas as decisões finais são dos juízes presentes.
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.

O regulamento é baseado da APK (Associação Portuguesa de Killifilia) e adaptado para a legislação
brasileira.
São aceitos na exposição todos os casais de Killifishes que constam na lista Instrução Normativa
Interministerial nº 001/2012 (Lista de Peixes Permitidos); as espécies de Killifishes que não
constarem nesta lista estão incapacitadas de participar da exposição/campeonato.
“Aphyosemion australe”
“Fundulopanchax gardneri”
“Aplocheilus lineatus”
“Aplocheilus panchax”
“Nothobrancius guentheri”
“Nothobrancius rachovii”
“Nothobrancius elongatus”
“Nothobrancius flammicomantis”
“Nothobrancius fuscotaeniatus”
“Nothobrancius Korthausae”
“Nothobrancius patrizii”
“Nothobrancius rubripinnis”
“Epiplatys dageti dageti”
“Epiplatys annulatus”
“Aphanius mento”
“Jordalella Floridae”

A entrada é formada por casal (macho e fêmea); macho ou fêmea sozinhos estão incapacitados de
participarem da exposição/campeonato. Caso a fêmea não corresponda com a espécie descrita
pelo seu criador, a entrada é desclassificada. Os casais para julgamento são divididos pela sua
característica reprodutiva conforme relação abaixo:

Grupo I – Reprodução Não Anual Grupo II – Reprodução Semi Anual Grupo III – Reprodução Anual

Gêneros e sub-gêneros integrantes das categorias a concurso:

Grupo I – Reprodução Não Anual:

“Aphyosemion australe”
“Aplocheilus lineatus”
“Aplocheilus panchax”
“Epiplatys dageti dageti”
“Epyplatys annulatus”
“Aphanius mento”
“Jordalella Floridae”

Grupo II – Reprodução Semi Anual:

“Fundulopanchax gardneri”

Grupo III – Reprodução Anual:

“Nothobrancius guentheri”
“Nothobrancius rachovii”
“Nothobrancius elongatus”
“Nothobrancius flammicomantis”
“Nothobrancius fuscotaeniatus”
“Nothobrancius Korthausae”
“Nothobrancius patrizii”
“Nothobrancius rubripinnis”

A classificação a atribuir aos casais inscritos nos Grupos I a III é de 0 a 10 pontos. Os juízes
classificam as entradas conforme os seguintes aspetos:

Casais com população: +1 ponto; Casais sem população: -1 ponto; Coloração (0 a 10 pontos);
Tamanho (0 a 10 pontos); Relação de tamanho macho-fêmea (0 a 10 pontos); Aspecto geral-saúde
(0 a 10 pontos); Estado das nadadeiras (0 a 10 pontos).

Os juízes decidem os três (3) primeiros classificados de cada Grupo. Em caso de empate serão
consideradas as maiores pontuações nos seguintes quesitos nesta ordem: relação de tamanho
macho-fêmea; coloração; condição das nadadeiras; tamanho; aspecto geral/saúde

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.

