EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO
-

39ª Exposição Geral Brasileira de Nishikigoi – VIRTUAL 2021

CRONOGRAMA
ETAPA 1. Pré-inscrição:
Período para inscrição prévia: 01 de maio à 15 de maio de 2021
Visite nossa página na web (https://abn.org.br) e preencha o Formulário de Pré-inscrição e o
Cartão de Inscrição Koi.
Depois que sua pré-inscrição for confirmada, o COMITÊ ORGANIZADOR lhe dará os códigos de
inscrição, números de identificação do koi, informações sobre a taxa de inscrição e valor total
da inscrição no e-mail informado na pre-inscrição.
* Você pode alterar o seu koi nesta etapa, sem aumentar o número de kois participantes.

ETAPA 2. Envio de cartões e fotos dos Kois:
Período para envio de formulários de inscrição dos kois com fotos: dia 08 de junho de 2021.
Acesse no site na área 39ª EXPOSIÇÃO – Inscrição, entre com o LOGIN e SENHA fornecidos
previamente, preencha os dados do koi e anexe 4 fotos conforme modelo fornecido (① uma
vista superior ; ② vista lateral esqueda ; ③ vista lateral direita; ④ foto em um recipiente de
medição de carpas ou com uma régua de medição e o código do koi escrito em papel branco à
lápis; por peixe para a 39ª Exposição Geral Brasileira de Nishikigoi.

1. As fotos devem ser tiradas de 24 de maio à 06 de junho de 2021.
2. Todos os kois inscritos serão divulgados no site abn.org.br e os campeões serão divulgados
posteriormente na edição da REVISTA NICHIRIN.
3. Qualquer tipo de retoque ou edição de fotos de carpas é estritamente proibido. Caso seja
constatada tal infração, os peixes inscritos serão desclassificados sem restituição da taxa de
inscrição. O participante desqualificado será proibido de participar nos próximos 2 anos de
exposição.
4. A decisão do COMITÊ ORGANIZADOR é final e ninguém pode se opor aos resultados.

ETAPA 3. Pagamento da taxa de inscrição:
Prazo de pagamento: segunda-feira, 24 de maio de 2021.Nenhum reembolso está disponível
para qualquer cancelamento.

JULGAMENTO
Juízes nomeados da 39ª Exposição Geral Brasileira de Nishikigoi – VIRTUAL julgarão os kois por
fotos de 11 a 28 de junho de 2021.
Os resultados da 39ª Exposição Geral Brasileira de Nishikigoi – VIRTUAL 2021 serão anunciados
no Site: http://abn.org.br

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Poderão participar associados da ABN e não associados com seus kois na 39ª Exposição Geral
Brasileira de Nishikigoi.

TAMANHOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CAMPEÕES
60 Bu, 65 Bu, ou maior - para Campeão Maduro
45 Bu, 50 Bu, 55 Bu - para Campeão Adulto
30 Bu, 35 Bu, 40 Bu - para Campeão Juvenil
15 Bu, 20 Bu, 25 Bu para Campeão Infantil
Campeão Geral – Escolhido entre o Maduro, Adulto, Juvenil e Infantil
Jumbo – “o maior Nishikigoi”
Exótico - “a critério dos Juízes”

OUTROS PRÊMIOS
Premiação por categoria (A e B ; Campeão e Vice-Campeão) em cada Bu, e o melhor de cada
variedade (B) .
Prêmio para o participante com maior número de kois inscritos.
Um certificado de participação será emitido à todos os participantes.
Um certificado do presidente da ABN será apresentado ao Grande Campeão e outros
vencedores de prêmios importantes.

Categoria A
1. Kohaku
2. Taisho Sanshoku
3. Showa Sanshoku
4. Utsurimono

Categoria B
5. Kinginrin 1 (Ginrin de Gosanke e Utsurimono)
6. Bekko
7. Asagi
8. Shusui
9. Kujaku
10. Koromo (incluindo Koromo Sanke, Koromo Showa)
11. Kawarimono (excluindo koi metálico)
12. Goshiki (incluindo Goshiki Sanke, Goshiki Showa),
13. Hikari-Moyomono (incluindo Kikokuryu, Beni-kikokuryu),
14. Hikari-Utsurimono (incluindo Doitsu Kin-Showa),
15. Kinginrin 2 (Guinrin da variedade 6 a 13)
16. Mujimono (incluindo Chagoi, Karashigoi, Aka matsuba, Ginrin Mujimono),
17. Hikari-Mujimono (incluindo Guinrin Hikari-mujimono, Kin Matsuba, Gin Matsuba)
18. Tancho (incluindo Guinrin Tancho, Tancho Sanshoku, Tancho Showa)
19. Doitsu (Exceto os 3 tipos de Hikari-mono, Tancho, Kawarimono, Shusui)

* Se um koi inscrito for declarado em uma classe de variedade errada, ele pode ser
desqualificado. Por favor, certifique-se de que seu koi está na classe correta. Tenha o cuidado
de classificar um koi com Guinrin, especialmente.

TAXA DE INSCRIÇÃO:
- Sócio ABN inscrição R$150,00 + R$ 20,00 por koi.
- Não Sócio ABN inscrição R$200,00 + R$ 25,00 por koi.

JUÍZES
Juízes nomeados com certificação Zen Nippon Airinkai e juízes convidados pela comissão
organizadora.

NOTA:
Não é permitida a entrada de carpas submetidas a uma cirurgia cosmética, conforme as regras
gerais da ZNA para exposições de carpas. Não haverá reembolso da taxa de inscrição em caso
de inscrição desqualificada.
Para mais informações ou perguntas sobre o show, entre em contato com a Comissão
Organizadora pelo email: 39expo@abn.org.br

