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Klasse 9 - Guppy

Klassen kan inddeles efter fiskenes halefinneform og kropsfarve.

Points Points

Krop   1.  Længde 5
  2.  Form 5
  3.  Farve 10   → 20

Rygfinne   4.  Størrelse 10
  5.  Farve 10 → 20

Halefinne   6.  Størrelse 10
  7.  Farve 10 → 20

                  
  8.  Ensartethed og typerenhed 20   
  9.  Helhedsindtryk 10
10.  Sundhed          10  

100

Kommentarer  

Punkt   1 Kropsstørrelse regnes fra snude til halerod. Kropsstørrelse på 2,8 cm giver maksimumpoints.

Punkt   2 Kroppens form samt at fisken er velproportioneret bedømmes her.

Punkt   3 Her bedømmes farve.

Punkt   4  Under rygfinnens størrelse bedømmes både dens længde, areal og form.

Punkt   5 Der lægges vægt på, at finnen i så vidt udstrækning som muligt er dækket med farve.

Punkt   6 Halefinnens længde, flade og form i h. t. gældende standard bedømmes.

Punkt   7 Som punkt 5.

Punkt   8 Hannerne skal i størrelse, form og farve være så ens som muligt. Se vedlagte skitse.

Punkt   9 Der lægges vægt på svømmefærdighed og evne til at bære finnerne.

Punkt 10 Ved sundhed tænkes ikke alene på sygdom i almindelighed, men også på fiskenes foderstand.
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1 : Rundhale   8 : Undersværd
2 : Robson   9 : Oversværd
3 : Spadehale 10 : Skærfhale
4 : Spydhale 11 : Slørhale
5 : Nålehale 12 : Viftehale
6 : Lyrehale 13 : Triangelhale
7 : Dobbeltsværd 14 : Hun
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Kommentarer til de viste skitser.

ad. type 2. Robson: Halefinnen skal være regelmæssigt afrundet, rygfinnen spidst udløbende til 
efter haleroden, og finnerne skal være kraftigt farvede. Kroppen skal på en mørk grå 
grundfarve have kraftige og afvekslende farvetegninger. Selv om hunnens finner er 
sorte, må hannens finner ikke være ensfarvede sorte.

ad. type 12. Viftehale:  Halefinnen  skal  kunne  indskrives  i  en  ligebenet  trekant  og  være  lige 
afskåret.

ad. type 13. Triangelhale: Halefinnen skal kunne indskrives i en ligesidet trekant og være lige af-
skåret. Rygfinnen skal kunne indskrives i et parallellogram.

Inddeling efter grundfarve er følgende:

Gruppe I Grå
-            Ia Robson
- II Guld
- IIa Bronze
- III Wiener
- IV Sort
- V Albino

Hvis udstillingsledelsen eller dommerne finder det fornødent, kan fisk med afvigende 
form fra den godkendte typestandard eller med farver, der ikke kan indrangeres i oven-
nævnte farvegrupper, bedømmes i:

A:  Særgrupper for nye former
eller B:  Særgrupper for nye farver.

Guppybedømmelse sker på grundlag af den til enhver tid gældende officielle typestan-
dard,  som  først  og  fremmest  er  baseret  på  halefinnens  form.  Halefinnens 
karakteristiske  form  er  derfor  det  væsentlige  punkt  ved  bedømmelsen,  derefter 
kommer rygfinnens form og endelig farven. (Disse bestemmelser kan dog ændres af 
udstillingskommiteen). Fisk med synlige defekter bedømmes ikke.

Eksempel på pointberegning:

3 hanner af samme stamme skal bedømmes. Halefinnen på een af hannerne er mindre 
udviklet end de andre 2. Disse vurderes f.eks. til 8 og den afvigende til 5. Der gives så-
ledes 8 + 8 + 5 = 21 : 3 = 7 points. Der skal som følge heraf også ske en reduktion i 
pointberegningen under punkt 8: Ensartethed.


