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GENERELLE  REGLER  OG  RETNINGSLINIER

Ved enhver tilmelding af akvarier til konkurrencer skal der medfølge en fiskeliste. 
Dette gælder for alle klasser.

Udstillingskomiteen/bestyrelsen kan stille indrettede akvarier til rådighed i klasserne 8, 9 og 
10. For klasserne 1 og 9 gælder, at udstilleren selv skal have opdrættet de pågældende fisk.

Ved  kulturfisk  forstås  fisk,  hvis  ydre  fremtræden  er  et  bevidst  resultat  af  menneskers  
stræben efter at skabe fisk med nye farver, farvemønstre, krops- eller finnevariationer.

Ved kulturplanter forstås planter, hvis ydre fremtræden er et bevist resultat af menneskers 
stræben efter at skabe planter med nye farver, farvemønstre, størrelser og bladformer.

Akvarier med kulturfisk bedømmes kun i klasse 1, 2, 8 og 9 Her accepteres farvevarianter 
men ikke krops- og finnevariationer.

Akvarier  med kulturplanter  bedømmes kun i  klasse 2. Her accepteres  alle kulturplanter.  
Egentlige landplanter accepteres ikke.

Plastikplanter samt dykkere og andet legetøj må ikke forefindes i konkurrenceakvariet.

Overtrædelse af ovennævnte regler medfører udelukkelse fra bedømmelsen. I tilfælde, hvor 
overtrædelsen først opdages efter bedømmelsen, kan denne annulleres af udstillingskommi-
teen/bestyrelsen og eventuelt tildelte præmier inddrages.

Vil man udstille uden for bedømmelsen, må dette tydeligt angives på tilmeldingen.

Samme akvarium kan ikke udstilles i mere end en klasse.

Fastsættelse af præmier  til  de enkelte klasser er  en afgørelse,  som ligger i  hænderne på 
udstillingskommiteen/bestyrelsen.  Det  anbefales  dog,  at  antallet  af  præmier  i  en  klasse 
fastlægges efter følgende retningslinier: Indtil 3 deltagere: 1 præmie, indtil 6 deltagere: 2 
præmier,  indtil  10  deltagere:  3  præmier,  flere  end  10  deltagere:  præmier  efter  
udstillingskommiteen/bestyrelsens  skøn,  idet  der  fortsat  søges  skabt  et  rimeligt  forhold 
mellem præmiernes antal og deltagerantallet.

Præmier bør kun tildeles, hvis udstillingskommiteen/bestyrelsen og dommerne finder, at de 
pågældende akvarier er præmieværdige.

Enhver bedømmelse bør foretages af 2 af udstillingskommiteen/bestyrelsen udpegede dom-
mere. Eventuelt kan udpeges en overdommer som koordinator af bedømmelserne, som kan 
afgøre  tvivlsspørgsmål  om fortolkning  af  bedømmelsesreglerne  og  som kan  træde  til  i 
tilfælde af uenighed mellem dommerne.

De foretagne bedømmelser er inappellable.

De som dommer fungerende personer kan under ingen form deltage i konkurrencen, men 
har dog ret til at udstille uden for bedømmelsen.


