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Inledningsanförande
Kära vänner av guppyodling.
Redan under tiden mellan första och andra världskriget upptäckte akvaristerna, att
guppyns stora variabilitet kunde tjäna som underlag till genomförandet av tävlingar. Vid
de första tävlingar som genomfördes fanns ännu inga enhetliga regler hur de tävlande
fiskarna skulle bedömas, eftersom dessa ofta avtalades av tävlingsdomarna vid
tävlingens början.
Efter det att de första standardformerna hade odlats fram och de första speciella guppyföreningarna uppstod, visade det sig snart nödvändigt att man för internationella guppyutställningar behövde enhetliga bedömningsregler. Regler som var överskådliga, som
beaktade alla viktiga detaljer och kriterier---och som dessutom säkrade jämbördiga
chanser, dels utställarna sinsemellan och dels även de enskilda standardformerna.
Dr. O. M. Störzbach kom underfund med, att guppyn med alla sina genetiska möjligheter i form och färg lämpade sig utmärkt för ett systematiskt avelsarbete och lade
grunden till bedömningsregler---d v s till en standard som dels motsvarade kraven på
översiktlighet, men som även tog hänsyn till den praktiska tillämpningen vid det
avelsarbete som vi känner idag.
Dessa standardregler modifierades och ändrades senare åtskilligt av guppyföreningar i
olika länder.
Det tilltagande internationella samarbetet, och då speciellt Europamästerskapen, utvisade emellertid att de på olika håll företagna förändringarna av standarden skapade
problem av olika slag och från alla håll framfördes en önskan om en enhetlig standard.
På initiativ av “Österreichische Guppygesellschaft” arbetades “International-HochzuchtStandard IHS 81” fram1. Den kompletterades med ett antal i efterhand inröstade förändringar. Dessa förändringar gällde även grundförutsättningarna för hur ett Europamästerskap i guppyodling och internationella guppyutställningar skall genomföras.
Därutöver så grundades det internationella kuratoriet för guppyodling (das Internationale Kuratorium Guppy-Hochzucht, IKGH).
Även om det ständigt kompromissades p.g.a. olika åsiktsriktingar, så kan man ändå
anse IHS som en lyckad modifiering av Störzbach-standarden. Man var dock tvungen
till att görra vissa ändringar, för att undvika en överdriven framodling utav enskilda kännetecken och för att säkerställa, att guppyodlingen även i framtiden utvecklar sig inom
gränserna för det estetiskt försvarbara.
Denna Inter-Hochzuchtstandard 2004 utgör den allra senaste överarbetningen enligt
besluten som fattades vid IKGH-sammanträdet den 29-31 oktober 2004 i Rusava.
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Idag gäller IHS 2004. Man röstar om nya bestämmelser och tillägg vart fjärde år; övers. kommentar.
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I-K-G-H

Inter-Hochzucht Standard
1.

Grundregler

2.

I denna “Inter-Hochzucht-Standard” inbegripes de inom Europa vanligaste
idealföreställningarna av olika guppytyper, vilka definieras med hjälp av
karakteristiska kännetecken.

3.

Standarden fastställer det för närvarande eftersträvade målet för hur de
europeiska guppyodlarna skall sätta sina mål och hur dessa skall bedömas
internationellt.

4.

Användningen av “Inter-Hochzucht-Standard” är öppen för var och en, förutsatt
att det uttryckligen hänvisas till den.

5.

Ändringar av “Inter.Hochzucht-Standard” kräver 2/3-dels majoritet. Dessa kan
därför inlämnas skriftligen eller vid IKGH-kongresser.

6.

Röstberättigade är enbart föreningar som är medlem i IKGH. Röstberättigande
avgörs i enlighet med IKGH´s stadgar.

7.

Rösten skall avges skriftligen till IKGH-Geschäftsstelle

8.

Alla akvaristiska föreningar får använda “Inter-Hochzucht Standard” och även på
annat sätt sörja för spridningen utav denna.

9.

Allmänna bedömningskriterier

10.

Det viktigaste inom dessa Standard- och bedömningsregler är den noggranna
bedömningen av enskilda detaljer, eftersom tävlingsguppyer främst utmärker sig
genom att vara resultatet av långvarigt avelsurval intill minsta detalj.
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11.

Någon bedömning av helhetsintrycket sker inte (en sådan skulle lätt förfalska det
verkliga resultatet).

12.

Målet skall vara, att i alla enskildheter uppnå standardformerna

13.

Genom den fastlagda formen av kropp och fenor, samt deras storleksförhållande
till varandra, skall bästa möjliga proportioner säkerställas.

14. Poängberäkning
längd

form

färg

summa

Kropp

8

8

12

28

Ryggfena

5

8

10

23

Stjärtfena

10

20

14

44

Vitalitet /simbeteende

5_
100

15.

Bedömningen sker i första hand efter respektive beskrivning av standarformen.
Föreligger någon form av osäkerhet gäller i andra hand teckningen.

16.

Endast fullständiga satser bedöms. Då tävlingsbidrag anländer komplett, men en
fisk avlider eller försvinner under tävlingstiden, har utställningsledaren rätt att
besluta om satsen skall bedömas eller ej.

17.

En sats består av det enligt tävlingsinbjudan erforderliga antalet fiskar, vars
karakteristiska kännetecken överensstämmer helt med varandra.

18.

Avvikelser beläggs med poängavdrag. Graverande avvikelser medför diskvalifikation (avvikande grundfärger, annan täckfärg, annan standard). Över diskvalifikation bestämmer domarkommittén och utställningsledaren.

19.

Tävlingsdomare är inte enbart bunden till de i standarden angivna poängen och
avdragspoängen, vid mellanliggande längder, storlekar, vinklar eller färger kan
andra poäng eller avdragspoäng sättas.

20.

För varje tävlande sats skall ett poängmedel beräknas för varje respektive
egenskap som skall bedömas.
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21.

Om det inom en sats förekommer större skillnader i en viss egenskap, skall varje
fisk bedömas var för sig. Totalsumman av antalet erhållna poäng skall därefter
adderas ihop och delas med antalet fiskar.

22.

Detta förfaringsätt ger en viss garanti för att ett kännetecken som framstår särskilt
utpräglat hos en av fiskarna, inte skall leda till att hela satsen övervärderas
respektive i negativ riktning beläggs med för stora poängavdrag.

23. Kropp
24.

Kroppen är utgångsbas och grunden för bedömning av andra kriterier

25.

Kroppens längd avgörs genom uppskattning

26.

Alla övriga längder och storlekar skall endast avgöras med utgångspunkt från
deras relation till kroppslängd eller kroppshöjd.

27.

Kroppslängden mäts från munspetsen till stjärtfenans ansats, den minsta längden
inte får underskrida 20 mm för storfeniga, 19 mm för svärdsfeniga respektive 18
mm för kortfeniga guppyer.

28.

Kroppsformen skall vara kraftig men alltefter standardtyp gracil.

29.

Den största kroppshöjden, uppskattat vid kroppens högsta ställe, skall utgöra 1/4
av längden.

Här infogas teckningen som finns

på sida 4 av IHS.

30.

Bedömning av kroppslängden
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30. a Storfeniga enligt Pkt.209
26 mm och däröver-----------8 poäng
24 mm----------------------------6 poäng
22 mm----------------------------3 poäng
20 mm----------------------------1 poäng
understigande får ej poäng, men skall ej diskvalificeras
vid överstigande 26 mm------avdrag upp till 3 poäng
30. b Svärdsfeniga enligt Pkt.210
25 mm och däröver-----------8 poäng
23 mm----------------------------6 poäng
21 mm----------------------------3 poäng
19 mm----------------------------1 poäng
understigande får ej poäng, men skall ej diskvalificeras
vid överstigande 25 mm------avdrag upp till 3 poäng

30. c Kortfenade enligt Pkt.211
24 mm och däröver-----------8 poäng
22 mm----------------------------6 poäng
20 mm----------------------------3 poäng
18 mm----------------------------1 poäng
understigande får ej poäng, men skall ej diskvalificeras
vid överstigande 24 mm------avdrag upp till 3 poäng

31.

Exempel på poängavdrag för kroppsformen
Klumpighet

avdrag upp till 5 poäng

för bred stjärtrot

2 poäng

för platt kropp

4 poäng

(om den verkar insjunken)
Rund rygg

2 poäng

Kraftig böj i ryggen

5 poäng

Sjukliga förändringar som puckelbildning, hålrygg, sjuklig krökning av ryggraden
etc. utesluter bedömning av den aktuella satsen.

d v s den diskvalificeras

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
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32.

Fenor

33.

Bedömningen av fenorna är av mycket stor betydelse hos högavelsguppyer.

34.

Fenformen är alltid avgörande för de utställda fiskarnas inordning i enskilda
standarder och grupper.

35.

Det finns tre grupper av tävlingsguppy som klassificeras enligt stjärtfenans form.
Man skiljer mellan följande grupper: storfeniga, svärdfeniga och kortfeniga.

36.

Framförallt stjärtfenorna är ett oerhört viktigt kriterium för tävlingsdomarna. Sjärtfenornas storlek och form kan inte “mätas” bokstavligen, utan fastställs i relation
till kroppens olika mått.

37.

Bedömning av fenformen skall ske enligt respektive standard. Därvid skall
tävlingsdomare inte orientera sig efter den bästa utställningssatsen, utan endast
efter idealbilden av standardens fenform.

38. Grund - och täckfärger
39.

Vid bedömningen är täckfärgen av största betydelse. Med täckfärg menas hos
tävlingsguppy färg2 och mönster3 . För färgen på kropp och fenor kan upp till 36
poäng utdelas.

40.

Färg och mönster bedöms tillsammans som en enhet.

41.

Bedömning av färg och mönster skall ske under likartade betingelser, därför skall
man se upp med belysningens art och omgivande färgytor (t.ex färgen på
bakomliggande vägg).

42.

Som täckfärg gäller hos tävlingsguppy alla färger som skiljer sig ifrån de idag
erkända grundfärgerna4: Vildgrå, Guld5, Blond, Blå, Pink, Albino, Vit, Creme,
Silver och Lutino. Som mönster räknas de allmänt erkända: Ormskinn, filigran
och wiener-smaragd.

2

Se bilaga 3
se bilaga 3
4
se bilaga 3
5
tidigare kallad brons
3

6

43.

Vid färg/mönster skilje man på följande huvudkriterier som skall bedömas:

- Yttäckning: Andelen av färg/mönster på kroppsytan

- Färgkvalitet / Mönstrets kvalitet ; harmoni och samspelet mellan alla ingående
färger, varvid intensiva (kraftiga) färger respektive pastellfärger med tillräcklig
färgmättnad samt klara avgränsningar mot varandra är önskvärda, samt att vid
mönstren läggs stort värde på mönsteravslut och tilltalande färgsättning.

44. Exempel på poängavdrag
45.

Bedömning av täckfärg / kroppsmönster
100% yttäckning

inget poängavdrag

75% yttäckning

avdrag 4 poäng

50% yttäcknung

avdrag 7 poäng

25% yttäckning

avdrag 10 poäng

0% yttäckning

avdrag 12 poäng

bristfällig färgkvalitet / eller mönsterkvalitet avdrag upp till 5 poäng
Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 12 poäng.

46.

Vid recessiva satser (förutom blond) kan ytterligare 5 poäng utdelas utöver de
fasställda poängen för kroppsfärger, varvid det sammanlagda poängtalet inte
överskrida 12 poäng

47.

Bedömning av ryggfenans färg
100%

yttäckning

inget poängavdrag

75%

yttäckning

avdrag 4 poäng

50%

yttäckning

avdrag 6 poäng

25%

yttäckning

avdrag 8 poäng

0%

yttäckning

avdrag 10 poäng

bristfällig färgkvalitet

avdrag upp till 4 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 10 poäng
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48.

Bedömning av stjärtfenans färg
100%

yttäckning

inget poängavdrag

75%

yttäckning

avdrag 6 poäng

50%

yttäckning

avdrag 9 poäng

25%

yttäckning

avdrag 12 poäng

0%

yttäckning

avdrag 14 poäng

bristfällig färgkvalitet

avdrag upp till 6 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 14 poäng

49. Vitalitet /simbeteende
50.

Här rör det sig om fiskens naturliga simförmåga, vilken kännetecknar sig genom
livfullhet och obehindrat6 beteende. För detta kan utdelas upp till 5 poäng.

51. Särskilda kännetecken hos de 12 erkända
standardformerna skall bedömas enligt följande
definitioner:

6

ostressat

8
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52.

SOLFJÄDERSTJÄRT

53.

Stjärtfenan har en långsträckt trekantsform med en kroppsnära vinkel på 45 grader.

54.

Ideallängden är 10/10 av kroppslängden

55.

Fenkanterna är raka, övergångarna får vara lätt avrundade.

56.

Ryggfenan är smal, stiger i främre ansatsen brant upp och slutar spetsigt intill
slutet av första tredjedelen på stjärtfenan.

57. Stjärtfena
58.

59.

Bedömning av längden
10/10 av kroppslängden

10 poäng

8/10 av kroppslängden

8 poäng

7/10 av kroppslängden

5 poäng

6/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

Vid fenlängd överstigande 10/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

Exempel på poängavdrag vid vinkel- och formfel
Vinkel:

45 grader

inget poängavdrag

35 grader

avdrag 2 poäng

30 grader

avdrag 4 poäng

därunder

inga poäng

50 grader

avdrag 4 poäng
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därutöver

avdrag 8 poäng

Bakre fenkanten tydligt konkav eller konvex avdrag upp till 2 poäng
Bakre fenkanten förlöper snett

avdrag upp till 4 poäng

Bakre fenkanten uppvisar tandning, flikighet eller har andra defekter
avdrag upp till 5 poäng
Övre och nedre fenkant har olika vinklar

avdrag upp till 5 poäng

Övre eller nedre fenkant är konkav eller konvex

avdrag upp till 5 poäng

Kanter sidledes är tandade eller uppvisar andra defekter
avdrag upp till 2 poäng
Övre eller nedre fenspetsar är för starkt avrundade

avdrag upp till 2 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.

60. Ryggfena
61.

Bedömning av längden
fram till slutet av den första tredjedelen av stjärtfenan

5 poäng

fram till stjärtfensansatsen

3 poäng

därunder (beroende på längd)

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
62.

Exempel på poängavdrag vid formfel:
Inte tilltäckligt brant stigning

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelser från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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63.

TRIANGELSTJÄRT

64.

Stjärtfenan har trekantig form med en kroppsnära vinkel på 70 grader.

65.

Stjärtfenans längd är 8/10 av kroppslängden

66.

Ytterkanterna är raka, övergångarna får vara lätt avrundade.

67.

Den främre delen av ryggfenan skall ha en brant stigning och ha en trubbig
avslutning. Fenans bakre kant skall nå fram till slutet av första tredjedelen på
stjärtfenan.

68. Stjärtfena
69.

70.

Bedömning av längden
8/10

av kroppslängden

10 poäng

7/10

av kroppslängden

8 poäng

6/10

av kroppslängden

5 poäng

5/10

av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

Vid fenlängd överstigande 8/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

Exempel på poängavdrag vid vinkel- och formfel
Vinkel:

70 grader och däröver

inget poängavdrag

65 grader

avdrag 1 poäng

60 grader

avdrag 3 poäng

55 grader

avdrag 5 poäng

därunder

avdrag 8 poäng

Bakre fenkanten tydligt konkav eller konvex avdrag upp till 2 poäng
Bakre fenkanten förlöper snett

avdrag upp till 4 poäng

Bakre fenkanten uppvisar tandning, flikighet eller har andra defekter
avdrag upp till 5 poäng
Övre och nedre fenspets har olika vinklar

avdrag upp till 5 poäng

Övre eller nedre ytterkant är konkav eller konvex

avdrag upp till 5 poäng

Kanter sidledes är tandade eller uppvisar andra defekter
avdrag upp till 2 poäng
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Övre eller nedre fenspetsar är för starkt avrundade

avdrag upp till 2 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.

71. Ryggfena
72.

Bedömning av längden:
Når fram till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan

5 poäng

Når fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
73.

Exempel för poängavdrag vid formfel:
Icke brant stigande i ansatsen

avdrag upp till 3 poäng

Starkt tandade fenkanter eller andra grova defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelser från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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74.
75.

SLÖJSTJÄRT
Den övre och undre kanten på stjärtfenan är kurvformig på så sätt att fenan uppnår
sin största bredd vid 3/4 delen av sin längd.

76.

Fenans bakkant är konkav och dess längd utgör 8/10 av kroppslängden, samt får
ej understiga 5/10 av kroppslängden.

77.

Bredden på stjärtfenan skall utgöra 3/4 av längden.

78.

Rygggfenan skall ha en avrundad bakkant och nå fram till slutet av den första
tredjedelen på stjärtfenan.

79. Stjärtfena
80.

81.

Bedömning av längden:
8/10 av kroppslängden

10 poäng

7/10 av kroppslängden

8 poäng

6/10 av kroppslängden

5 poäng

5/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

överstigande 8/10 av kroppslängden

avdrag med upp till 3 poäng.

Exempel på poängavdrag vid formfel:
Fenhöjden större än 4/4 av fenlängden

avdrag upp till 5 poäng

Fenhöjden lägre än 3/4 av fenlängden

avdrag upp till 8 poäng

Bakre fenkanten inte konkav

avdrag upp till 10 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 5 poäng

Övre eller undre fenkanter ej konvexa

avdrag upp till 10 poäng

Övre och nedre hörn på fenans bakkant är avrundade
avdrag upp till 4 poäng
Fenkanterna på yttersidorna är tandade eller uppvisar andra defekter
avdrag upp till 2 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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81. Ryggfena
83.

Bedömning av längden:
Fram till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan

5 poäng

Fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng

För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
84.

Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning av fenkanten eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelser från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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85.
86.

FANSTJÄRT
Sjärtfenan har rektangulär form och dess längd skall motsvara
8/10 av kroppslängden.

87.

Fenans bredd (=höjd) skall motsvara 4/10 av kroppslängden

88.

Fenans ansats mot stjärtroten är avrundad

89.

Minsta längd är 6/10 av kroppslängden, minsta bredden är motsvarande den
högsta kroppshöjden.

90.

Ryggfenan förlöper avsmalnande och slutar spetsigt intill slutet av första
tredjedelen på stjärtfenan.

91. Stjärtfena
92.

93.

Bedömning av längden:
8/10 av kroppslängden

10 poäng

7/10 av kroppslängden

6 poäng

6/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

vid överskridande av 8/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

Exempel på poängavdrag vid formfel:
Bakre fenkanten konkav eller konvex

avdrag upp till 2 poäng

Bakre fenkanten förlöper snett

avdrag upp till 4 poäng

Bakre fenkanten uppvisar stark tandning eller defekter

avdrag upp till 5 poäng

Övre och nedre fenkant förlöper icke parallellt

avdrag upp till 10 poäng

Kanter sidledes är tandade eller uppvisar defekter

avdrag upp till 2 poäng

Övre eller nedre hörn på fenans bakkant är avrundat

avdrag upp till 2 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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94. Ryggfena
95.

Bedömning av längden:
Fram till slutet av första tredjedelen av stjärtfenan

5 poäng

Fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

Därunder beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
96.

Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelse från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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97.
98.

DUBBELSVÄRD
Stjärtfenan har en oval grundform och svärdformigt förlängda övre och nedre
fenstrålar.

99.

Svärdens totala längd skall motsvara kroppslängden.

100. Svärdens ytterkanter bildar en vinkel på 30 grader.
101. Stjärtfenans mittdel mellan svärden får inte vara större än 4/10 av kroppslängden
och får vara färglös.
102. Ryggfenan är slank, stiger i ansatsen brant uppåt och förlöper spetsigt
avsmalnande fram till slutet av den första tredjedelen av stjärtfenan.

103.Stjärtfena
104. Bedömning av längden:
10/10 av kroppslängden

10 poäng

8/10 av kroppslängden

6 poäng

6/10av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

längder överskridande 10/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

105. Exempel på poängavdrag vid vinkel - eller formfel:
Vinkel:

30 grader och däröver

inga poängavdrag

25 grader

avdrag 3 poäng

20 grader

avdrag 7 poäng

15 grader

avdrag 10 poäng

Därunder

avdrag 12 poäng

Ojämn längd på svärden

avdrag upp till 5 poäng

Ojämn bredd på svärden

avdrag upp till 2 poäng

Svärden uppvisar olika vinklar

avdrag upp till 5 poäng

Krokiga svärd

avdrag upp till 5 poäng

Andra fel på fenkanter såsom tandning etc.

avdrag upp till 2 poäng

Felaktigheter i stjärtfensbasen

avdrag upp till 2 poäng

Fenbasen mellan svärden längre än 4/10 av kroppslängden
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avdrag upp till 2 poäng
För breda svärd

avdrag upp till 3 poäng

Fenbasen saknar oval grundform

avdrag 5 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.

106.Ryggfena
107. Bedömning av längden:
Fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel

5 poäng

Fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder, beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
107. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelse från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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109.

ÖVERSVÄRD

110. Stjärtfenan har en oval grundform med svärdformig förlängning av de övre
fenstrålarna.
111. Svärdets längd skall motsvara kroppslängden och dess övre kant löper i en 15
graders stigande vinkel eller löper parallellt med kroppens längdaxel.
112. Den ovala fenbasen får inte vara längre än 4/10 av kroppslängden och kan vara
färglös.
113. Ryggfenan är slank, har en brant stigande ansats och förlöper avsmalnande
spetsigt fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel.

114.Stjärtfena
115. Bedömning av längden:
10/10 av kroppslängden

10 poäng

8/10 av kroppslängden

6 poäng

6/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

Vid överstigande 10/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng.

116. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Krokigt svärd

avdrag upp till 5 poäng

Andra fel i fenkanter, t.ex. tandning

avdrag upp till 2 poäng

Felaktigheter i stjärtfensbasen

avdrag upp till 2 poäng

Stjärtfensbasen överstiger 4/10 av kroppslängden

avdrag upp till 2 poäng

För brett svärd

avdrag upp till 3 poäng

Förekomst av ett andra svärd

avdrag upp till 10 poäng

Den ovala grundformen saknas

avdrag upp till 5 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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117.Ryggfena
118. Bedömning av längden:
Når fram till slutet av stjärtfenan första tredjedel

5 poäng

fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder, beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
119. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej tillräckligt brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter på fenkanten

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelser från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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120.

UNDERSVÄRD

121. Stjärtfenan har en oval grundform med en svärdformig förlängning av de nedre
fenstrålarna.
122. Längden på svärdet skall motsvara kroppslängden och dess nedre kant skall löpa i
en 15 graders sjunkande vinkel i förhållande till kroppens längdaxel
123. Den ovala fenbasen får inte överstiga 4/10 av kroppslängden och kan vara färglös.
124. Ryggfenan är slank, har en brant stigande ansats och förlöper avsmalnande
spetsigt fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel.

125.Stjärtfena
126. Bedömning av längden:
10/10 av kroppslängden

10 poäng

8/10 av kroppslängden

6 poäng

6/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

Vid överstigande 10/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng.

108. Exempel på poängavdrag vid vinkel - eller formfel:
Vinkel:

15 grader och däröver

inga poängavdrag

12 grader

avdrag 2 poäng

10 grader

avdrag 5 poäng

7 grader

avdrag 8 poäng

Därunder

avdrag 10 poäng

Krokigt svärd

avdrag upp till 5 poäng

Andra fel i fenkanten t.ex. tandning

avdrag upp till 2 poäng

Felaktigheter i stjärtfensbasen

avdrag upp till 2 poäng

Stjärtfensbasen överstiger 4/10 av kroppslängden

avdrag upp till 2 poäng

För brett svärd

avdrag upp till 3 poäng

Förekomst av ett andra svärd

avdrag upp till 10 poäng

Den ovala grundformen saknas

avdrag upp till 5 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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128.Ryggfena
129. Bedömning av längden:
Når fram till slutet av stjärtfenan första tredjedel

5 poäng

fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder, beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
130. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej tillräckligt brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter på fenkanten

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelser från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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131.

LYRSTJÄRT

132. Stjärtfenans form skall någotsånär likna en lyra.
133. Dess grundform är rund och får inte vara längre än 4/10 av kroppslängden
134. De yttre fenstrålarna uppnår med sina tydligt utåtböjda spetsar en längd
motsvarande 8/10 av kroppslängden.
135

Ryggfenans ansats stiger brant uppåt och dess uppåtböjda spets når fram till slutet
av stjärtfenans första tredjedel.

136.Stjärtfena
137. . Bedömning av längden:
8/10 av kroppslängden

10 poäng

7/10 av kroppslängden

8 poäng

6/10 av kroppslängden

5 poäng

5/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

Vid överstigande 8/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng.

138. Exempel på poängavdrag vid formfel
Olika längd på övre och nedre fenstrålar

avdrag upp till 5 poäng

Olika bredd på övre och undre fenstrålar

avdrag upp till 2 poäng

Övre och undre fenstrålar uppvisar olika böjar

avdrag upp till 5 poäng

Dåligt utvecklad fenböjning

avdrag upp till 5 poäng

Andra fel på fenkanter såsom tandning etc.

avdrag upp till 2 poäng

Fenbasen mellan fenstrålarna överskrider 4/10 av kroppslängden
avdrag upp till 2 poäng
Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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139.Ryggfena
140. Bedömning av längden:
Når fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel

5 poäng

Når fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder, beroende av längden

1-2 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
141. Exempel för poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelse från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Ryggfenans spets ej uppåtböjd

avdrag 1 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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142.

SPADSTJÄRT

143. Stjärtfenan liknar i sin grundform en bergarbetarspade.
144. De övre och nedre fenkanter avgränsar sig med en tydlig ansats ifrån kroppen och
skall vara parallella
145. Stjärtfenans längd motsvarar halva kroppslängden, dess höjd (bredd) skall utgöra
8/10 av fenlängden
146. Ryggfenan förlöper avsmalnande och slutar spetsigt intill slutet av första
tredjedelen av stjärtfenan.

147.Stjärtfenan
148. Bedömning av längden:
5/10 av kroppslängden

10 poäng

4/10 av kroppslängden

7 poäng

3/10 av kroppslängden

3 poäng

därunder

inga poäng

Vid överskridande 5/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

149. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Stjärtfenans höjd understiger 8/10 av dess längd

avdrag upp till 5 poäng

Övre och nedre fenkanter ej parallella

avdrag upp till 3 poäng

Felaktigheter i stjärtfensbasen

avdrag upp till 5 poäng

Olika vinklar i bakre fenkanter

avdrag upp till 3 poäng

Bakre fenkanten alltför spetsig

avdrag upp till 10 poäng

Bakre fenkanten alltför trubbigt vinklad

avdrag upp till 2 poäng

Andra fel på fenkanter såsom tandning etc.

avdrag upp till 5 poäng

Stjärtfenans höjd tydligt understigande största kroppshöjden

inga poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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150.Ryggfena
151. Bedömning av längden:
Når fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel

5 poäng

Därunder, beroende på längden

avdrag upp till 4 poäng

Ryggfenan sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 4 poäng
152. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelse från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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153.

SPJUTSTJÄRT

154. Stjärtfenans form skall likna en spjutspets.
155. Stjärtfenans längd skall motsvara 8/10 av kroppslängden, dess höjd (bredd) 6/10
av fenlängden.
156. Ryggfenans ansats stiger brant uppåt och dess uppåtböjda spets når fram till slutet
av stjärtfenans första tredjedel.

157.Stjärtfena
158. Bedömning av längden:
8/10 av kroppslängden

10 poäng

7/10 av kroppslängden

8 poäng

6/10 av kroppslängden

5 poäng

5/10 av kroppslängden

2 poäng

därunder

inga poäng

Vid överstigande 8/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

159. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Stjärtfenans höjd understiger 6/10 av fenlängden

avdrag upp till 5 poäng

Ojämn konkav böjning av de bakre fenkanterna

avdrag upp till 3 poäng

För liten konkav böjning av bakre fenkanter

avdrag upp till 5 poäng

Stjärtfenans spets ej i mittplacerad

avdrag upp till 3 poäng

För kort utdragen spets på stjärtfenan

avdrag upp till 5 poäng

Andra fel i fenkanter såsom tandning etc.

avdrag upp till 5 poäng

Bristfällig stigning i fenans främre ansats

avdrag upp till 5 poäng

Det sammanlagda antalet poängavdrag får inte överskrida 20 poäng.
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160.Ryggfena
161. Bedömning av längden:
Når fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel

5 poäng

Når fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder, beroende på längden

1-2 poäng

Ryggfenans spets sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
162. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelser från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Ryggfenans spets ej uppåtböjd

avdrag 1 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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163.

RUNDSTJÄRT

164. Stjärtfenan är cirkelrund och dess diameter skall motsvara 5/10 av kroppslängden.
165. Ryggfenan har en avrundad spets och når fram till stjärtfenans ansats.

166.Stjärtfena
167. Bedömning av längden:
5/10 av kroppslängden

10 poäng

4/10 av kroppslängden

8 poäng

3/10 av kroppslängden

4 poäng

därunder

inga poäng

Vid överstigande 5/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

168. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Oval fenform

avdrag upp till 5 poäng

Områden med flack rundning av fenans omkrets

avdrag upp till 4 poäng

Andra avvikelser från den runda omkretsen

avdrag upp till 10 poäng

Andra fel på fenkanten såsom tandning etc.

avdrag upp till 4 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 20 poäng.
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169.Ryggfena
170. Bedömning av längden:
Ryggfenan når fram till stjärtfenans ansats

5 poäng

därunder, beroende av längden

avdrag upp till 4 poäng

Ryggfenans sträcker sig ut över stjärtfenans ansats

avdrag upp till 4 poäng

171. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelse från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.
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172.

NÅLSTJÄRT

173. Stjärtfenan har cirkelform och dess diameter (undantaget nålspetsen) skall
motsvara 4/10 av kroppslängden. De mellersta fenstrålarna är nålformigt förlängda;
fenans totala längd inklusive nålspetsen motsvarar kroppslängden.
174. Ryggfenan är smal och förlöper spetsigt, dess ansats stiger brant uppåt och spetsen når fram till slutet av första tredjedelen på stjärtfenan.

174.Stjärtfena
176. Bedömning av längden:
10/10 av kroppslängden

10 poäng

8/10 av kroppslängden

8 poäng

6/10 av kroppslängden

4 poäng

därunder

inga poäng

vid överskridande 10/10 av kroppslängden

avdrag upp till 3 poäng

177. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Nålen är inte belägen mitt i kroppsaxelns förlängning

avdrag upp till 5 poäng

Nålen är krokig

avdrag upp till 3 poäng

Nålen för klumpig eller för bred

avdrag upp till 5 poäng

Nålen förlöper inte spetsigt

avdrag upp till 3 poäng

Fenbasens cirkeldiameter överskrider 4/10 av kroppslängden
avdrag upp till 4 poäng
Fenbasens grundform ej cirkelrund

avdrag upp till 3 poäng

Oren övergång mellan fenbas och nålspets

avdrag upp till 8 poäng

Andra fel på form eller ytterkanter

avdrag upp till 4 poäng

Det sammanlagda antalet poängavdrag får inte överskrida 20 poäng.
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178.Ryggfena
179. Bedömning av längden:
Når fram till slutet av stjärtfenans första tredjedel

5 poäng

Når fram till stjärtfenans ansats

3 poäng

därunder, beroende på längden

1-2 poäng

Ryggfenans spets sträcker sig utöver stjärtfenans första tredjedel
avdrag upp till 3 poäng
180. Exempel på poängavdrag vid formfel:
Ej brant stigande ansats

avdrag upp till 3 poäng

Stark tandning eller andra defekter

avdrag upp till 2 poäng

Avvikelse från idealformen

avdrag upp till 7 poäng

Det sammanlagda antalet avdragspoäng får inte överskrida 8 poäng.
För ett och samma kriterium får poängavdrag bara göras en gång.

181.Bilaga 1
182. Nya standardformer kan efter ansökan gjord av en IKGH-ansluten förening, infogas
i IHS, om den nya standardformen visats up på minst tre på varandra följande
guppyutställningar under minst två på varandra följande år, och därvid har visats
upp som nya standardformer.
183. Den som kommer med ansökan skall lämna in ett bedömningsförslag för den nya
standarden till IKGH. IKGH skall inför införandet delge detta förslag till alla
medlemsföreningar, för omröstning.

184. Omröstningen skall ske skriftligen och resultatet skall offentliggöras av ordföranden
i IKGH.
185. Om omröstningen resulterar i en 2/3 majoritet, skall den nya standardformen
införas i IHS

186.Bilaga 2
187. Medlemsföreningarna inom IKGH är förpliktade till att en gång vart 5:e år på nytt
undersöka användbarheten av IHS och dess 6 bilagor.
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188. Den undertecknande medlemsföreningen förklarar härmed att följa den vid
respektive tidpunkt aktuella, giltiga IHS-standarden vid internationella utställningar.
Europamästerskapen har anordnats sedan 1981 av IKGH och utgör en IKGHangelägenhet så länge som IKGH består eller till dess att ett annat regelverk skall
börja användas.
189. Denna förklaring är ej nödvändig, om föreningens inträde IKGH dokumenteras och
ett dokument som innehåller en sådan förklaring förvaras.

__________________________________________________________________
190. Datum

Ordförande i

………………………………

33

191.Bilaga 3
192. Täckfärgen omfattar guppyns övre hudskikt och kan överlagra grundfärgen;
Täckfärg kan visa sig i form av mönstring.
193. Med rena färger åsyftas mättade, starka och oblandade färger. Brutna färger utgör
blandfärger.

194. Grundfärgerna kan vid god belysning och sedda ovanifrån, avgöras utifrån följande
starkt förenklade kännetecken:
195. 1. Vildgrå

(dominant).

196. 2. Guld

(recessiv) mörka pigment saknas till hälften, mörka fjällkanter finns.

197. 3. Blond

(recessiv) mörka pigment saknas nästan helt.

198. 4. Blå

(recessiv) gula och röda pigment saknas.

199. 5. Pink

(recessiv) ljusa (rosa) och mörka pigment, ljus längsgående

färgrand på övre delen av bakkroppen.

200. 6. Albino

(recessiv) Pigmentering kan saknas helt, röda ögon.

201. 7. Vit

(dubbelrecessiv av blond och blå) Gula och röda pigment saknas.

Melanoforerna är små och punktformiga.

202. 8. Silver

(dubbelrecessiv av blå och guld) Gula och röda pigment saknas,

fjällkanter är mörkt pigmenterade.
203. 9. Creme

(dubbelrecessiv av blond och guld) med eller utan mörka pigment,

alltid mörka ögon.

203.a.10. Lutino

(recessiv) Pigmentering kan saknas helt, mörkt röda ögon.

204. Skulle grundfärgen hos utställningsdjuren inte vara klart igennkänningsbar, skall
dessa inordnas bland de vildgråa djuren.
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204.a.Nummerkoder för Täckfärger/Mönster:
1. Röd
2. Blå
3. Grön
4. Gul
5. Vit
6. Svart
7. Neon
8. Moskvablå
9. Metallic
10. ½-svart och ¾-svart
11. Snakeskin / Filigran
12. Wiener Smaragd
13. Enfärgad
14. Flerfärgad
15. AC (all colours)
16. AOC (all other colours)
17. Brokig
18. Japanblå
19. Blue / Red-grass

205. Grovt förenklat kan man särskilja följande mönster:
206. Snakeskin

- yta fylld med ormskinnsliknande mönster med
meanderformade teckningar i mörk/ljus färgkontrast

207. Filigran

- yta fylld med oregelbundna, små punkter i
mörk/ljus färgkontrast

208. Wiener Smaragd

- yta med olikfärgade, oregelbundna fläckar med
smaragdgrönt färgintryck

209. Till de storfeniga räknas:
Solfjäder
Triangelstjärt
Slöjstjärt
Fanstjärt
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210. Till de svärdsfeniga räknas:
Dubbelsvärd
Översvärd
Undersvärd
Lyrstjärt
211. Till de kortfeniga räknas:
Spadstjärt
Spjutstjärt
Rundstjärt
Nålstjärt
212. Till de storfeniga räknas:
Solfjäder
Triangelstjärt
Slöjstjärt
Fanstjärt

212.Bilaga 4
Grundföreskrifter för hur ett Europamästerskap i guppyodling
och internationella guppyutställningar skall genomföras
§ 1.1
Efterföljandet av dessa föreskrifter är obligatoriskt för Europamästerskapsutställningar
och internationella utställningar som anmäls till IKGH

§ 1.2
Endast medlemsföreningar inom IKGH kan anordna guppyutställningar som räknas till
Europamästerskapen

§ 1.3
Som minsta grundkrav vid Europamästerskaps-utställningar gäller:

1.

Lika förutsättningar för alla tävlande satser

2.

En tävlande sats per akvarium

3.

Utställningsakvarierna skall syresättas
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4.

Likformig belysning i hela utställningsanläggningen (genom t.ex.
avskärmning av allt ljus utifrån och infallande dagsljus)

5.

Limmade helglasakvarier

6.

Alla utställningsakvarier skall ha täckglas

7.

Utställningsanläggningen: Botten och bakgrund skall vara svart

8.

Vattentemperatur skall hålla minst 22 º

9.

Belysningen skall komma från ovan och i 45 º vinkel

10.

För bedömningen skall det finnas tydlig kodifiering, inga oljud

11.

Akvariestorlek 10-12 liter

12.

Små växter skall finnas i akvariet

13.

Det skall råda vattenförhållanden som är lämpliga för guppyer (trivselvärden)

14.

Rådande vattenvärden i dH och pH skall anges vid utlysning av tävling

15.

Anpassning till rådande vattentemperatur skall ske före insättandet av
fiskarna

16.

Under bedömning får endast 3 fiskar befinna sig i akvariet, övertaliga skall
avlägsnas av transportören (utställningsledaren)

17.

Enhetligt formulär skall brukas vid inlämnandet av fiskarna (namn, land,
förening, standard, grundfärg, täckfärg, antal)

18.

Det skall vara viss kvalitet på presentationen - Utställningsdekorationer osv.

19.

För besökare skall det finnas kort på akvarierna, med uppgifter om namn,
land, förening, standard, grundfärg, täckfärg, placering och antal punkter.

§ 1.2b
Om det framkommer att dessa minimikrav inte efterföljts vid en EM-genomgång, skall
tävlingsresultaten inte tas med i EM-resultatlistan. Varje deltagare känner till dessa regler
och är genom sitt deltagande inom EM införstådda med dem.

§ 1.3
Tävlingsanordnare är förpliktigade till att lägga tävlingarnas startdatum mellan den 15
april (första tävlingens början) och 31 oktober (sista tävlingens slut) varje år.
Avvikelser med upp till en vecka får förekomma.

§ 1.4
Det skall råda ett tidsavstånd på minst 2 veckor emellan början av varje utställning.
Vid EM-utställningar är detta tidsavstånd obligatoriskt (tvingande).
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Vid en tidskollision skall den till IKGH först anmälda utställningen ges företräde
(poststämpelns datum). Är även detta datum lika, skall den till EM-kvalificerande
föreningen ha företräde framför en förening som inte kvalificerat. Skulle alla respektive
föreningar kvalificera, skall den föreningen med de bästa kvalifikationerna erhålla EMomgången. Vid icke-kvalificerande föreningar skall en omröstning anordnas.
Europamästerskapsutställningar har alltid företräde framför andra utställningar.

§ 1.5
Utställningsdatum skall offentliggöras av IKGH inom tidsramen 1 juni t.o.m. 30 november
under året som föregår utställningsåret.
Vid offentliggörandet såväl som vid den officiella utlysningen, skall start- och slutdatum
anges, utan hänsynstagande av datum för inlämnande av fiskar samt bedömningen av
dessa.

Utlysningar skall ske 3 månader innan utställningens början, genom utställningsanordnarens försorg, till alla medlemsföreningar samt IKGH

Vid elektronisk utlysning, skall avsändaren tillförsäkra sig om att mottagande har skett.
Om ingen mottagningsbekräftelse har inkommit inom två veckor efter utsändelse, skall
utlysningen tillsändas mottagaren brevledes.
§ 1.6
Antalet tävlingsdeldeltagare får ej begränsas

§ 1.7
Tävlingsarrangören får begränsa antalet satser per deltagare
En sådan begränsning skall fastställas bindande och ej som en eventualitet, samt skall
tillkännages i samband med tävlingens utlysande.

§ 2.1
Rätt att deltaga har varje guppyodlare/förening som har odlat sina guppyer själv.
§ 2.2
Följande gäller för anordnande och organisering av Europamästerskapsutställningar:
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Endast maximalt två tävlingsutställningar är tillåtna inom EM för varje land.
Endast en tävlingsutställning är tillåten inom EM för varje förening.

5 föreningar kan erhålla anordnande av en (varsin) tävlingsutställning inom EM, genom
sina medlemmars deltagande i en EM-omgång. Utdelningen av dessa genomgångar
fördelas enligt ordningsföljden i resultatlistorna för de tre tävlingskategorierna (med storfeniga, svärdsfeniga och kortfeniga). I första hand fördelas omgångarna bland förstaplaceringarna, vidare bland andraplaceringarna och därefter bland tredjeplaceringarna
osv. I samma ordningsföljd rangordnas efter högsta antal punkter.

Berättigande till de övriga två EM-genomgångarna erhålles av de föreningar, som sedan
längst tid tillbaka inte anordnat någon EM-genomgång, under förutsättning att de i god tid
anmäler sig enligt reglerna inom IHS.

Vid lika förutsättningar skall ordningsföljden rättas efter tidpunkten för ansökan (poststämpelns datum).
Om en förening varit medlem i IKGH endast under kort tid, skall kriterierna räknas från
tidigast det år då de blivit medlemmar.

Skulle en eller flera kvalificerande föreningar avstå från sin rätt att anordna Europamästerskapsutställningar under något år, kan icke-kvalificerande föreningar ansöka om att få
anordna dessa utställningar.
§ 2.3
Ordföranden i IKGH är ansvarig för organiseringen och genomförandet av Europamästerskapet.

§ 2.4
Ordföranden inom IKGH är ålagd att informera alla medlemsföreningar inom IKGH senast
den 31 december året före tävlingen (poststämpelns datum), om de till Europamästerskapet hörande utställningarna.

De tävlingar som inte hör till Europamästerskapet, offentliggörs av honom/henne såsom
de har påvisats för honom.
§ 2.5
Det åligger ordföranden inom IKGH:
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1. Att ta emot anmälningar till anordnande av en Europamästerskapsutställning eller
annan internationell utställning, och att delge dessa till medlemsföreningarna
inom IKGH.
2. Att från och med andra EM-genomgången framräkna mellanresultat, samt
slutresultat, och att sända ut dessa till alla deltagande föreningar.
Transportskador och diskvalifikationer skall tas upp med 0 poäng.

§.2.6
EM är indelat i 3 kategorier, vars underkategorier är beskrivna i punkterna 209, 210 och
211.
Hederspriset och erkännanden skall bekostas av IKGH-medel. Hederspriserna utdelas
slutgiltigt varje år per kategori. Vid flera Europamästare under ett år per kategori
(erhållande av lika antal punkter i slutresultatet), skall varje sådan erhålla ett hederspris.

§ 3.1
Satser innehållande 3 guppyhannar skall bedömas.
§ 3.2
Vid varje utställning som tillhör Europamästerskapet, kan deltagarna ställa ut andra
standardformer och färgslag.

§ 3.3
Om en utställande deltagare byter föreningstillhörighet under året eller om denne tillhör
flera föreningar, så skall han/hon inom Europamästerskapet för hela detta år räknas som
tävlande för den förening, som han/hon angav vid inlämnandet av tävlingsbidragen till
den tävling som han/hon först deltog i under året.

§ 3.4
Gruppindelningen sker enligt följande bindande regler:
1. Tvunget efter standard
2. Tvunget efter grundfärger inom respektive standard
3. Förutsatt att tillräkligt antal deltagare finnes, skall respektive standard indelas i
täckfärger respektive mönster.
4. Alltefter deltagarantal skall storleken på dessa grupper ligga mellan 5 och 20
satser
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5. Indelningen av satserna i standarder, grundfärger och täckfärger, skall utföras av
utställningsledningen i samråd med närvarande tävlingsdomare. En indelning
genom odlarna själva bortfaller.
6. Indelningen skall anbringas synligt för tävlingsdomarna på varje akvarium,
åtmindstone kodifieringen för standard och grundfärg (se IHS). Vid utställning i
grupper, behöver denna kodifiering endast anbringas för varje grupp.

§ 3.5
Honor, specialformer och -färger startar i egna grupper. Dessa utgör emellertid inga
tävlingsgrupper.
§ 4.1
Bedömningen sker i enlighet med vid respektive tidpunkt gällande version av IHS.

§ 4.2
Varje anordnare av Europamästerskaps- eller internationella utställningar som anmälts till
IKGH, skall säkerställa, att fem till IKGH anmälda domare bedömer varje tävlande sats.
Det åligger IKGH att under kalenderåret samla in ändringar och nyanmälningar av
tävlingsdomare. I januari skall en årlig samlad lista över alla anmälda tävlingsdomare
upprättas, som skall gälla under det löpande året, och bifogas i form av bilaga till en not.

Därvid skall inte mer än två tävlingsdomare från ett och samma alnd insättas. Om det
under en bedömning bortfaller en tävlingsdomare, kan en tävlingsdomare från den
organinserande föreningen insättas istället.

Det högsta och det lägsta punktresultatet för varje sats skall strykas. Slutresultatet för
satsen skall härledas ur genomsnittsberäkningen av de kvarvarande enskilda bedömningarna. Vid en avrundning skall följande metod användas: 1/3 = 0,33 punkter, 2/3 =
0,67 punkter.

§ 4.3
Tävlingsdomarna skall namnges i resultatlistan.

§ 4.4
Tävlingsdomarnas beslut kan ej ifrågasättas.
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§ 4.5
Den organiserande föreningen är förpliktigad att sörja för likartade betingelser för
tävlingssatserna inom utställningen, gällande storleken på akvariet och belysningen (t.ex.
genom att skärma av allt dagsljus eller annan belysning), samt att tillkännage detta i sin
utlysning av tävlingen.
§ 5.1
Den som organiserar en utställning som hör till Europamästerskapen eller annan
internationell utställning, är förpliktigad till att:
1. sörja för en med utställningsdjuren förenlig, skonsam behandling av dessa
2. ombesörja för en problemfri klarering i tullen
3. övertaga transporten av fiskarna från flygplatsen, järnvägsstationen eller
postkontoret på utställningsorten, till utställningslokalerna
4. ställa ut varje sats som envar odlare deltager med, och att låta bedöma denna.
Då alla fiskar i en satser avlider, en fisk avlider eller förkommer, skall
utställningsledaren besluta i frågan.
5. fastställa en urkund för varje tävlande sats, där poängresultatet samt standard,
grund- och täckfärg, samt placering inom tävlingen framgår, och att förmedla
denna till tävlingsdeltagaren via dennes förening.
6. Det officiella slutresultatet skall förmedlas till varje deltagande förening samt till
IKGH, senast 4 veckor efter öppnandet av utställningen.
7. Vid Europamästerskapsgenomgångar skall en särskild lista upprättas, som
redovisar varje utställares bästa resultat inom vardera utav kategorierna
(storfeniga, svärdsfeniga och kortfenade).

§ 5.2
Resultatlistan måste innehålla följande data:
1. En översikt över föreningarna med antal deltagande odlare och satser
2. Tävlingsdomarnas och den internationelle observatörens namn och
föreningstillhörighet, samt utställningsledarens namn.
3. För varje sats skall startgruppen, odlarens namn, föreningstillhörighet samt
placering och uppnådda poäng anges.
4. Utställningsledarens namnteckning, vilket påvisar resultatlistans officiella status.

§ 5.3
Den officiella resultatlistan får av varje förening mångfaldigas och publiceras utan
inskränkningar.
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§6
Vid Europamästerskapsutställningar skall, för varje ensklid tävlande, den sats som inom
varje kategori har ehållit högsta antalet punkter, adderas till de övriga högsta punktresultaten inom respektive kategori.
Vid fler än fyra utställningar, skall endast de fyra bästa totala poängresultaten inom varje
kategori adderas.
Den odlare, som uppnått flest totalpoäng inom varje respektive kategori, är Europamästare inom denna kategori.

§7
Fiskarna återsändes ej efter tävlingens avslutande.
De förblir egendom hos den förening som organiserar utställningen.
Därifrån avvikande överenskommelser, får träffas med utställningsledningen.

§8
Utlysningen av utställningen skall avfattas i enlighet med förlagan i bilaga 5. Varje
utställande förening är förpliktad att avfatta denna utlysning, förutom i det egna landets
språk, även i engelsk och tysk språkversion, samt att förmedla dessa till IKGH.

§9
Vis utställningar som räknas till Europamästerskapen skall säkerställas, att officiella
företrädare för andra deltagande föreningar kan övervaka att bestämmelserna efterlevs.
Dessa skall meddelas till den som anordnar utställningen.
§ 9a
Vid utställningar som räknas till Europamästerskapet, skall det finnas minst en internationell observatör, som svarar för efterföljandet av reglerna inom IHS. Internationell
observatör kan endast domare som anmälts till IKGH vara. Kriterierna för minimikraven
vid EM-utställningar enligt § 1.2a skall övervakas av den internationelle observatören,
nedtecknas på ett formulär samt överräckas i underskriven form till utställningsledaren.
Denne undertecknar likaledes detta formulär, samt förmedlar detta tillsammans med
resultatlistan till ordföranden inom IKGH.

§ 10
Den inom varje förening utsedde IKGH-kontaktpersonen, ansvarar gentemot IKGH för
angelägenheter inom sin förening beträffande Europamästerskapen.
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§ 11.1
Dessa föreskrifter för genomförandet av Europamsäterskapet i guppyodling samt
internationella guppyutställningar, är bindande för alla deltagande föreningar och deras
medlemmar. Föreskrifterna anses automatiskt godkända i och med deltagandet vid en
Europamästerskapstävling respektive internationell guppyutställning.
§ 11.2
Om en förening fastställer, att det vid en Europamästerskapsutställning eller internationell
utställning har brutits mot gällande regler, är föreningen förpliktad att meddela detta till
IKGH inom två veckor.
§ 11.3
Ordföranden inom IKGH meddelar alla medlemsföreningar inom IKGH om dessa
regelbrott, inom en vecka efter att meddelande om detta inkommit.

§ 11.4
Medlemsföreningarna måste, inom fyra veckor ansöka till IKGH, om de anser att
regelbrottet bör föranleda åtgärder.
Om en sådan ansökan har inlämnats, skall en omröstning i frågan ske bland
medlemsföreningarna.

§ 11.5
Vid grova regelbrott, kan den förening som brutit mot reglerna, avstängas från
möjligheten att anordna Europamästerskapsutställningar under ett eller flera år.
Vid lättare regelbrott kan en förmaning utgå, varvid hot om att avstängning kan ske vid
upprepning av regelbrottet.

§ 11.6
En diskvalificering kan endast ske vid särskilt svåra regelbrott.
§ 12.1
Vid omröstning enligt § 11 gäller, att enkel majoritet bland de avgivna rösterna räcker för
beslut.

§ 12.2
Rösträttigheterna fördelar sig enligt inom IKGH gällande stadgar.
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213.Bilaga 5
Förlaga - Utlysning av utställning
INBJUDAN TILL DEN XX INTERNATIONELLA GUPPYUTSTÄLLNINGEN HOS
Föreningens namn –

Tidpunkt:
Plats:
Öppettider:
Inlämnande av fiskarna:
Transportadress:
Adress vid järnvägsfrakt:
Adress vid flygbefodran:
Tävlingsbidragen meddelas till:
Senast den:

RIKTLINJER
1.

Utställningen genomförs i enlighet med inom IKGH gällande grundföreskrifterna för
hur ett Europamästerskap i guppyodling resp. internationella guppyutställningar
skall genomföras.

2.

Utställningsanläggningen:
Akvariet:

Bakgrund:

Belysning:
Vattenvärden:
3.

Priser och pokaler:

4.

Varje deltagare förklarar sig, i och med sitt deltagande, oinskränkt införstådd med
utställningens regler.

Ort, datum
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214.Bilaga 6
1.0

STADGAR

Verksamhet

Det internationella kuratoriet för guppyodling (IKGH) är en speciell form av
överenskommet samarbete mellan guppyodlande föreningar. Samarbetet sker
beträffande:
-

utarbetande och vidareutveckling utav bedömningsregler för högavelsguppyer

-

upprättande av regler för genomförandet utav internationella guppyutställningar samt
genomförande av Europeiska mästerskap samt andra internationella tävlingar samt

-

koordinering av angelägenheter som hänger samma med dessa uppgifter.

Stadgarna reglerar hur detta skall gå till.

2.0

Medlemskap i IKGH

2.1
Medlem inom IKGH kan följande föreningar vara:
-

Sådana föreningar som sysselsätter sig uteslutande med guppyavel.

-

Sådana föreningar, som har en särskild avdelning som sysselsätter sig med
guppyavel.

För detta behövs en av den valda föreningsordföranden undertecknad, skriftlig
inträdesansökan. Denna inträdesansökan skall föreläggas ordföranden inom IKGH. Det
förutsätts, att medlemmarna godkänner och efterföljer de av IKGH utarbetade
bedömningsregler och regler beträffande genomförandet av utställningar.

2.2
Medlemmarna i sådana medlemsföreningar inom IKGH, som enbart sysslar med
guppyodling, representeras utav sin föreningsordförande, emedan andra föreningar, som
har en specialavdelning eller arbetsgrupp som sysslar med guppyodling, representeras
genom ordföranden av denna specialavdelning eller arbetsgrupp. Dessa har rätt att för en
viss tid välja ut en annan person som ersättare.

2.3
Medlemsskapet upphör efter skriftlig ansökan om detta, eller genom beslut om detta utav
en 2/3 majoritet av IKGH-församlingen.
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3.0

Ledarskap inom IKGH

3.1
IKGH leds av en ordföranden och dennes två ställföreträdanden. Dessa väljs för en period
av fem år, av föreningsordförandena respektive ordförandena i specialavdelningarna i
medlemsföreningarna, med enkel röstmajoritet.

3.2
Vid förtida utträde eller längre tids hinder att utöva sitt ämbete, kan IKGH-ordföranden
ersättas i sitt ämbete av någon av ställföreträdarna.

4.0

Ordförandens uppgifter

4.1
IKGH-ordföranden tar emot information från kuratoriumsmedlemmarna, som kan vara av
interesse för alla, och vidareförmedlar denna via IKGH-noter. Dessa kan röra
utställningsdatum eller organisatoriska frågor bland medlemsföreningarna. Noterna
översändes per E-mail. Skulle försöndelse fortfarande önskas per vanlig postgång, så
skall detta meddelas till IKGH.

4.2
IKGH-ordföranden tar emot ansökningar från kuratoriumsmedlemmarna och för fram dem
till omröstning. Denna omröstning skall genomföras skriftligen.
4.3
Ordföranden kallar till IKGH-möte.

4.4
Det åligger ordföranden att organisera Europamästerskapet i enlighet med föreskrifterna i
IHS.

4.5
Ordföranden förvaltar de finansiella medel, som ställts honom till förfogande för utförandet
av hans ämbete.
4.6
Ordföranden och dennes ställföreträdare fördelar uppgifterna mellan sig.
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4.7
Ordföranden och dennes ställföreträdare beslutar om ytterligare utställningar hörande till
Europamästerskapen, i enlighet med IHS § 2.2

5.0

Möten och beslutsfattande

5.1
IKGH genomför vart femte år ett möte, som arrangeras av en av medlemsföreningarna.
På detta möte avlägger ordföranden en redogörelse för hur IKGH-beslut har verkställts
utav dess medlemmar, redogör för erfarenheter som gjorts därvid, samt lämnar vidare
uppslag om hur IKGH´s framtida verksamhet skall se ut.
5.2
På mötet fattas beslut om grundföreskrifter som skall gälla under den kommande
perioden. Härvid menas i första hand IHS och dess 6 bilagor.

5.3
Medlemmarna måste informeras senast 9 månader innan ett IKGH-möte skall anordnas.
Den slutgiltiga inbjudan, med datum, mötesplats och mötesprogram, skall utsändas
senast 3 månader innan själva mötet.

5.4
Motioner om beslut eller med konsultation måste ha inkommit hos ordföranden senast 4
månader före mötet.

5.5
Vid omröstningar kring beslut som skall fattas, har varje land oavsett antal medlemmar
(föreningar) 6 röster vardera. Då flera föreningar inom ett land är medlemmar inom IKGH,
delas röstantalet med detta antal. Det råder yttrandeplikt, detta gäller även då de avsäger
sig rösträtt. I förekommande fall blir informationerna inställda (då en förening inte fullgör
sin yttrandeplikt, får de inte heller tillgång till IKGH-informationen). Besluten blir gällande
med en 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

Ett överlåtande av rösträtten inom ett land kan endast ske skriftligen.
Ett överlåtande av rösträtten till annat land är ej tillåtet, denna kan endast överlåtas till
IKGH. Denna rösträttsöverlåtelse måste tillkännages i början av ett IKGH-möte.
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5.6
De beslut som fattas under IKGH-mötena skall protokollföras.

6.0

Finansiering av IKGH´s verksamhet

6.1
Medlemsföreningarna skall erlägga en årsavgift varje år, som säkerställer IKGH´s
verksamhet. Sista inbetalningsdatum för denna avgift är 31 januari samma år.

6.1a
Denna medlemsavgift anses vara inbetald i rätt tid, om man har hållit sig till en tidpunkt,
31 januari eller annan, som det har träffats en bindande överenskommelse om, mellan
bemyndigad föreningsrepresentant och ordföranden i IKGH. Denna överenskommelse
gäller endast under ett år.

6.1b
Då man inbetalat medlemsbidrag för flera år samtidigt, gäller den inkommande
betalningen för det eller de år som ligger längst tillbaka bland de obetalda åren.

6.1c
De föreningar som inte har inbetalt medlemsavgift som nämns i paragraf 6.1a, får under
tre månader efter förfallsdatum inte ta del utav de informationsutskick utgående från IKGH
enligt paragraf 4.1 i IHS-bilaga 6. Vidare inträder som en följd utav detta, förlust utav
rösträtten enligt 4.1 och 5.5 i IHS-bilaga 6.

6.1d
IKGH-ordföranden får endast utdela EM-omgångar till föreningar som erlagt medlemsavgift under året innan.
6.1e
Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter, skall ordföranden avge en orientering kring
summan som behövs för kommande verksamhet. Minsta avgift per röst (enligt 5.5) uppgår
till 15:- DM, fr.o.m. år 2001 10 Euro.

7.0

Ansvarsfrihet

7.1
IKGH innehar ej något ansvar för medlemsföreningarnas åtaganden.
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8.0

Upplösning av IKGH

8.1
Då antalet medlemsföreningar sjunkit till under 2, upphör IKGH automatiskt att existera.
8.2
De återstående ekonomiska medlen delas vid en upplösning till lika delar av
medlemsföreningarna.

50

