Realização:

WGA – World Guppy Association
BR GUPPY – Brazilian Guppy Association

Estamos vivendo momentos até então nunca vistos pela maioria das pessoas, a
pandemia nos obrigou a mudarmos nossa rotina e com elas tudo ficou restrito, locais,
pessoas e o nosso contato pessoal. Nós da BR Guppy com o apoio da WGA, reunimos
forças para realizar um grande evento virtual, que é o que podemos fazer no momento.
Contamos com sua participação e vamos fazer desse evento um momento de
descontração e alegria ao mesmo tempo que continuamos a evoluir o protagonista do
show, o Guppy.

REGRAS GERAIS:
O evento contará com árbitros das principais Associações de Guppy do Mundo, em
torno de 33 juízes internacionais renomados incluindo juízes dos World Guppy

Contest, INTERNATIONAL FANCY GUPPY ASSOCIATION ( USA), IKGH ( Europa) , CIPS ( China
International Pet Show) ASIAN GUPPY SHOW, e outras Associações.
A ideia é ter juízes e expositores de várias partes do mundo.

Os vídeos deverão ser enviados em formato .mp4, único formato aceito pela
plataforma de julgamento, deverão ter no máximo 30 segundos de tempo de exibição,
sendo que pelo menos 5 segundos devem ser reservados para a visualização do peixe
por cima.
As regras de julgamento, em geral, serão as mesmas de um show WGC presencial.
Parâmetros do vídeo deverão seguir as seguintes premissas:
1- Não poderá ser utilizado nenhum programa ou luz que altere a cor dos peixes;
2- A luz deverá ser branca ou natural e o aquário com fundo preto, fundos de
outras cores não serão aceitos porque poderão alterar a cor dos peixes;
3- O aquário deverá ser limpo, sem ornamentos, devendo ter a régua colocada no
fundo do mesmo, para mensurar o tamanho do peixe;
4- Ao fazer a inscrição o candidato poderá enviar até 05 vídeos selecionando o
nome da classe na qual o peixe entrará, peixes inscritos em classes erradas
serão desclassificados;
5- No canto superior do aquário deverá constar o iD do(a) criador(a) que se
encontra no cadastro pessoal da plataforma de inscrições;
6- Não serão aceitos vídeos com nomes ou propagandas;
7- Os vídeos deverão ser enviados entre 01 e 30 de setembro de 2020. Não deixe
para a última hora, justificativas de problemas de envio devido a tráfego não
serão consideradas;

8- O vídeo deverá mostrar o peixe por cima e de frente bem de perto a frente da
régua, para juiz poder enxergar o tamanho e as características do exemplar.
OBS:
Vídeo explicativo de como fazer sua filmagem:
https://youtu.be/f3cxDGJHZOE

INSCRIÇÕES:
Serão feitas na plataforma do campeonato:
www.wgc2020virtual.com

ENTRADAS DO SHOW:
Todos os vídeos deverão ter casais da mesma linhagem, que seguirão as classes a
seguir, conforme regras da WORLD GUPPY ASSOCIATION.
Fêmeas não serão pontuadas e deverão ser da mesma linhagem do macho.
A classe longfin/ribbon (classes 29 e 30) deverão ter 3 peixes sendo um com
gonopódio normal, a fêmea swallow ou ribbon e o macho swallow ou ribbon.
A classe 33, YOUNG GUPPY BREEDER, se trata de um casal de no máximo 5 meses de
idade, ou seja, peixes jovens futuros campeões. Entrará nessa classe qualquer cor e
nadadeira.

Peixes inscritos em classes erradas, serão desclassificados.

CLASSES:
Além daquelas do último mundial da Bulgária, foram acrescentadas as classes
Moscows e da classe que chamaremos de “YOUNG BREEDER” (33) ou seja peixes
jovens até 5 meses de idade. As classes abaixo seguem a divisão por Associações
continentais e a ordem numérica não está em ordem crescente, mas serão 33 classes.

1 CAUDAL DELTA - RED
2 CAUDAL DELTA - BLUE
3 CAUDAL DELTA – AOC ALBINO. TODOS ALBINOS EXCETO OS VERMELHOS

4 CAUDAL DELTA - PURPLE
5 CAUDAL DELTAS - HALF BLACK PASTEL, HALF BLACK WHITE E HALF BLACK YELLOWS
6 CAUDAL DELTA -HALF BLACK BLUE
7 CAUDAL DELTA - HALF BLACK RED
8 CAUDAL DELTAS - HALF BLACK GREEN E HALF BLACK PURPLE
9 CAUDAL DELTAS - BLACK ( ENVOLVEM AS TRADICIONAIS BLACK E MOSCOW BLACK)
10 CAUDAL DELTA – CLASSE MOSCOW - INCLUEM MOSCOW GREEN, MOSCOW PURPLE E
MOSCOW BLUE.
11 CAUDAL DELTA - SNAKESKIN SÓLIDOS , MOSAICOS E FILIGRANAS
12 CAUDAL DELTA - MULTICORES
13 CAUDAL DELTA - HALF BLACK AOC (INCLUEM PEIXES DE QUALQUER OUTRA COR QUE NÃO
ESTEJAM NAS OUTRAS CLASSES)
14 CAUDAL DELTA - GRASS – TODAS AS CORES
15 CAUDAL DELTA - AOC ( INCLUEM PEIXES DE QUALQUER OUTRA COR SOLIDA QUE NÃO
ESTEJAM NAS OUTRAS CLASSES)
16 DELTA TAIL- RED ALBINO
17 DELTA TAIL- AOC ALBINO ( INCLUEM PEIXES DE QUALQUER OUTRA COR ALBINA QUE NÃO
NÃO SEJA CLASSE 16).
20 CAUDA VEIL
21 DOUBLE SWORD TAIL – DUPLA ESPADA
22 TOP SWORDTAIL - ESPADA SUPERIOR
23 BOTTOM SWORDTAIL – ESPADA INFERIOR
CLASSES DA EUROPA:
18 CAUDA - FAN TAIL
19 CAUDA -FLAG TAIL
24 CAUDA - LIRA TAIL
25 CAUDA -ESPADA TAIL

26 CAUDA -SPEAR TAIL
27 CAUDA -PIN TAIL
28 CAUDA -ROUND TAIL

CLASSES ASIÁTICAS :
29 RIBBON LONG FIN
30 SWALLOW LONG FIN
31 HALF MOON TAIL
32 CROWN TAIL
33 YOUNG GUPPY BREEDER ( PEIXES JOVENS)

OBSERVAÇÕES:
1- A classe DELTA TAIL RED abrangerá peixes de caudal vermelha independente da
cor de corpo ser cinza ou dourado (gray gold);
2- A classe DELTA AOC, ANY OTHER COLOR, abrangerá qualquer outra cor que não
esteja listada nas classes, assim como a classe DELTA HB AOC para peixes com
corpo HALF BLACK;
3- A classe DELTA ALBINO AOC envolve todos os albinos exceto os vermelhos que
entram na classe DELTA ALBINO RED.

JULGAMENTO:
Será feito na primeira quinzena do mês de outubro, com data limite dia 15/10/2020.
Teremos duas rodadas de julgamento, na primeira rodada todos os peixes serão
pontuados com notas de 1 a 5 pontos.
Os 3 melhores ou mais pontuados na rodada inicial, automaticamente serão os três
primeiros lugares de cada classe.
Em caso de empate caberá ao Juiz chefe ou grupo de juízes seniores fazer a escolha
para o desempate.
Na segunda rodada, serão escolhidos os 10 peixes com maior pontuação da primeira
rodada, sendo os dez de classes distintas, estes serão julgados com a tabela de pontos
oficial da WORLD GUPPY ASSOCIATION, onde teremos assim os dez melhores peixes da
exposição.

OBSERVAÇÃO:

A CLASSE 33, YOUNG GUPPY BREEDER, não entrará na segunda rodada por se tratar de
uma classe de peixes jovens.
Todo julgamento será feito dentro da plataforma virtual do evento, onde cada juiz ao
acessar terá seu próprio login e verá todas as classes e todo andamento de seu
trabalho até o fim de cada rodada.
Poderão ser feitos “lives’ ou encontros on line para discussões e acertos durante o
período de julgamento, entre os juízes, com demandas e esclarecimentos sobre o
julgamento.
Caso o comitê de árbitros tenha algo a ser discutido devido a demandas e posições,
prazos de julgamento e posterior divulgação poderão ser alterados.

RESULTADOS:
Estará na nossa plataforma on line a partir dia 20 de outubro de 2020.
www.wgc2020virtual.com

PREMIAÇÕES:
Todos participantes receberão um certificado de participação. Os 3 melhores de cada
classe e os 10 melhores da exposição receberão um DIPLOMA HOMOLOGADO PELA
WGA/BRAZILIAN GUPPY eletrônico, via email.

VÍDEOS MUNDIAIS DA EXPOSIÇÃO:
Serão disponibilizados semanalmente no canal UNAQUA do Youtube a partir de 30 de
outubro de 2020 no projeto “FISH TOUR – WGC”
https://www.youtube.com/results?search_query=UNAQUA

