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Скъпи приятели и Гупи развъдчици,
Между двете войни, ентусиасти организирали изложения за Гупи, за да покажат
красивите вариации на тези рибки. Преди всяко изложение съдиите са решавали какви да
бъдат правилата за провеждането му, като повечето от участниците не са били запознати с
тях.
В процеса на развитие са създадени няколко стандартни форми на правила, като
едновременно са формирани и асоциации на Гупи развъдчици, при което хората
започнали да осъзнават, че е необходимо сформиране на стандартни правила за
организиране на международни изложби за Гупи. За да се получи доверие в изложенията,
правилата, трябвало да бъдат прецизирани до най-малките детайли оценявайки всички
критерии, различните съдии от всяка асоциация, трябвало да се съгласят и да се използва
един и същ стандарт за всеки вид Гупа.
Д-р О. М. Störzbach оценявайки генетичните възможности за по-нататъшно
развитие на Гупите е разработил стандарт, който отговаря не само на всички тези
изисквания, но също така и да бъде основа за системно, високо породно развъждане на
Гупи – такова каквото го знам днес.
Този стандарт приемат гупи асоциации на различни страни, но в последствие
всяка ги е модифицира и значително променила според собствените си изисквания.
С увеличаване на международното сътрудничество, особено в европейските
първенства, желанието на всички участници е да бъде създаден единен стандарт за
всички.
Така през 1981 г., по инициатива на австрийския Гупи клуб, е въведен
Международния стандарт за високо породно развъждане (IHS'81). В хода на времето бяха
гласувани и изменения. В тези промени са включени също и принципите за провеждане на
Европейското първенство и други Международни гупи изложения. В допълнение беше
създаден и Международен конгрес за гупи високо породно развъждане (Internationales
Kuratorium Guppy-Hochzucht - IKGH).
В резултат на различното интерпретиране на стандартите, всеки трябваше да направи
компромиси.
IHS преразглежда и модифицира стандарта Störzbach (и за вид ген при гупите).
Това стана необходимо, за да се избегне прекомерното създаване на единични стандарти.
Преразглеждане на "Международните стандарти за високопородно развъждане 2004 г." бе
направено в съответствие с решенията на конференцията на IKGH от ноември 2009г.,
проведена в Хаселт (Белгия) и изменена през 2014 г., и на нея се промени оценката на
женската в гупи двойките. Най-новата редакция е направена при провеждане на
конференцията на IKGH през месец ноември 2014 г., в Биелско-Бяла (Полша).

Международен стандарт за високо породно развъждане(IHS)
1. Принципи
2. Този европейски " Международен стандарт за високо породно развъждане " определя
идеалните концепции на отделните видове гупи.
Желаните попорции за всеки вид гупи могат да бъдат определени по специфичните
характеристики.
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3. Целта на стандарта е да се създаде рамка, по която европейските акваристи могат да
работят в рамките на личните си цели за развъждане и използват за основа
международния стандарт.
4. "Международния стандарт за високо породно развъждане " е свободно достъпен,
предоставен от IKGH.
5. Всички промени на " Международен стандарт за високо породно развъждане " трябва
да се гласуват с 2/3 мнозинство от броя на членовете. Предложения за изменения или
модификации трябва да бъдат заявени в писмена форма или трябва да бъдат представени
по време на IKGH конференциите.
6. Само организации, които са членове на IKGH имат право да гласуват. Правото на глас
се потвърждава в конституцията на IKGH.
7. Резултатите от гласуването са задължителни за всички членове.
8. Всяко сдружение на акваристи може да използва " Международен стандарт за високо
породно развъждане ".
8а. Официалният език в IKGH е английски. Езиците за комуникациоя в IKGH са
английски, немски и френски. Цялата информация трябва да бъде на английски език.
9. Общи характеристики на Гупи стандарта
10. Най-съществените характеристики на тези стандартни оценки на правилата е
регулиране на точните оценки, тъй като експонатите на чисто породните гупи се преценят
до най-малкия детайл.
11. Не цялостно оценяване на рибката, всъщност ще доведе до неточна преценка.
12. Целта е да се постигне експонатите да са максимално близо до стандарта за всяка
индивидуална характеристика.
13. Чрез стандарта, формата на тялото и перките, както и техните пропорции един
спрямо друг, са точно установени и пропорционални.
2 Международен стандарт за високо породно развъждане 2015
14 Точки при отсъждане (мъжки гупи):
Тяло
Гръбна перка
Опащна перка
Жизненост / кондиция
Общо точки

Дължина
8
5
10

Форма
8
8
20

Цвят
12
10
14

Общо точки
28
23
44
5
100

15. Съдийството на първо място се извършва в съответствие със съответното писмено
описание на стандарта, при всеки случай на съмнение, съдиите се обръщат към него.
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16. Всички рибки, донесени или получени по поща в колет трябва да бъдат съдени.
Пристигналите с колет трябва да се покажaт нa организатора и той трябва дa прецени,
дали вписването в листата на изложбата трябва да се извърши, в случай, че рибата е
умряла или липсва.
17. Една оценявана група се състои от определен брой риби, посочени в рекламата на
организатора, които носят всички характеристики на породата.
18. Отклонения от стандарта се наказва като се удържат точки. Прекалено големи
отклонения водят до дисквалификация (например различни цветове на тялото, различни
покривен цвят, разлика от стандарта). Съдиите, заедно с организатора на изложбата
трябва да решат когато даден участник трябва да бъде дисквалифициран.
19. Съдии не са задължени да придават или приспадат точки, както е описано в стандарта.
Съдиите също дават съответните точки за дължини, размери, ъгли или цветове между тези
елементи.
20. Разпределението на точките е сбор от точки за всеки оценяван елемент, оценката е
средната стойност за всека отделена характеристика.
21. Ако в един аквариум се оценяват 3 рибки, и те не са еднакви, всяка рибка трябва да се
оцени по отделно и цялата сума да се раздели на броя на рибките.
22. Това оценяване гарантира, че, ако има особено голям брой точки за една риба, целият
комплект от риби няма да се оцени с прекалено много точки или твърде много ще бъдат
приспаднати.
23. Тяло
24. Тялото е отправна точка и отправна точка за оценката на другите критерии.
25. Дължината на тялото се определя по време на оценяване.
26. Всички останали дължини или размери се пропорционални на дължината на тялото
или височина тялото.
27. Дължината на тялото се измерва от муцуната до точката, където опашната перка
започва (основата). Минималната дължина не трябва да бъде по-малко от:
Дълга опашки - 20 мм.
Опашка мечоносец - 19 мм.
Къса опашка - 18 мм.
28. Формата на тялото трябва да е здраво, но грациозно в съответствие със стандарта.
29. Височина на тяло трябва да е 1/4 от дължината на тялото в най-високата си точка.
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30. Оценка на дължината на тялото:
30а широки опашки (виж точка 209)
26 mm ............ ... ................ 8 точки
24 мм .................. ............... .. 6 точки
22 мм .................... ............... 3 точки
20 мм ...................... ............ .. 1 точка
По-малко от 20 mm .................. 0 точки, но не дисквалификация
По-големи от 26 мм ................ приспадане до 3 точки.
30б. Опашки Мечоносец (виж точка 210)
25 мм ......... .. .................. .. 8 точки
23 мм ............... ................... 6 точки
21 мм ............... ................... 3 точки
19 mm .............. .................. .. 1 точка
По-малко от 19 мм ............... .. 0 точки, но не дисквалификация
По-големи от 25 mm ............... приспадне до 3 точки.
30с. Къси опашки (виж точка 211)
24 мм ............. ............... .... 8 точки
22 мм ............... ................... 6 точки
20 мм ............... ................... 3 точки
18 mm .............. ................ .... 1 точка
По-малко от 18 мм ............ .. ... 0 точки, но не дисквалификация
По-големи от 24 mm ......... ...... приспадне до 3 точки.
31. Примери за удръжки на точки при оценка на формата на тялото:
Не е аеродинамичен / изгърбен……... .................. ..приспадат се до 5 точки
Основата на опашката е твърде широка ............... ..приспадат се до 2 точки
Тялото е твърде плоско (ако изглежда изтощено) ...... .приспадат се до 4 точки
Закръглено (Round back) ................................. .... ..приспадат се до 2 точки
Силно свито (Strong bend)................................. ..... приспадат се до 5 точки
Ако гоноподиума е деформиран ............ …………приспадат се до 3 точки.
Болест или аномалии като гърбавост, обратно изкривяване на гръбначния
стълб и т.н. довежда до дисквалификация от изложбата.
Общият брой точки които се приспадат не може да надвишава 8.
32 Перки
33. Съдийството на перките е от голямо значение за високо породните гупи.
34. Формата на перките е от значение във всеки случай за класификация на индивида по
стандарти и категории.
35. Има три вида гупи класифицирани според на формата на опашката перка. Това са
категориите: широки опашки, опашки мечоносец и къси опашки.
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36. Задните перки са изключително важен критерии за съдиите. Размерите не са
определени в обичайния смисъл на думата, а по-скоро като определени пропорции спрямо
тялото.
37. За преценката на формата на перката се използва стандарта. Съдията не оценява найдобър вид, а сравнява с идеална стандартна формата на перката.
38. Основен и покривен цвят
39. Най-голямата оценка се поставя на покривния цвят. Покривния цвят включва цвета
гупата и типа на разцветката. Цвят на тялото и перките се оценяват с до 36 точки.
40. Цвят и типа на разцветката се оценяват съвместно като едно цяло.
41. Съдийството на цвят и типа на разцветката, трябва да се извършва в рамките на едни и
същи условия. Осветлението и цвета на заобикалящата повърхност (например фона)
трябва да са еднакви за всеки аквариум.
42. Признатите основните цветове са:
Сив, Златен, Жълт, Син, Розов, Албино, бял, сребърен, кремав и Lutino. Всички други
цветове са покривни цвятове. Змийска кожа, дантела / Филигринен и виенски Emerald са
признати. Моделът "Galaxy" трябва да се разглежда като комбинация от Metallic и змийска
кожа-Lace / Филигринен.
43. Цвят и типа на разцветката са диференцирани и оценявани по следните два основни
критерия:
Повърхностно покритие - частта на цвят и вид на повърхността.
Качеството на цвета и качество на типа на разцветката са хармонично взаимодействие на
всички цветове.
Предпочитани са интензивни (= мощни) и пастелни цветове, достатъчно наситени, с ясно
разделяне на цветовете. Например цвета трябва да е достатъчно единен и да е
привлекателен.
44. Примери за приспадане на точка
45. Съдейки на цвят / модел на тялото:
100% повърхностно покритие ........................ .не се удържат точки
75% повърхностно покритие ........................... приспадат се 4 точки
50% повърхностно покритие ........................... приспадат се 7 точки
25% повърхностно покритие ........................... приспадат се 10 точки
0% повърхностно покритие ........................... .. приспадат се 12 точки
Лошо качество на цвета или качество на вида цвят ......... приспадне до 5 точки
Общият брой точки, които се приспадат не може да надвишава 12.
46. С рецесивни цветове (с изключение на жълт), до 5 точки могат да бъдат добавени към
цвета на тялото, като не се надвишават максималния сбор от 12 точки .
47. Оценка на цвета на гръбната перка:
100% повърхностно покритие ............... ... без удържане на точки
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75% повърхностно покритие .................. . приспадат се 4 точки
50% повърхностно покритие .................. приспадат се 6 точки
25% повърхностно покритие .................. . приспадат се 8 точки
0% повърхностно покритие .................. ... приспадат се 10 точки
Лошо качество на цветовете ..................... приспадат се до 4 точки
Общият брой точки ,които може да се приспаднат не може да надвишава 10.
48. Оценка на цвета на опашката перка:
100% повърхностно покритие ............... .. без удържане на точки
75% повърхностно покритие .................. приспадат се 6 точки
50% повърхностно покритие ............... ... приспадат се 9 точки
25% повърхностно покритие ...... ... ......... . приспадат се 12 точки
0% повърхностно покритие ................ ... .. приспадат се 14 точки
Лошо качество на цветовете .................. .. приспадат се до 6 точки
Общият брой точки приспадат не може да надвишава 14.
49 Жизненост / поведение при плуване.
50. Това е естествената плувна активност на животното, че самата се движи без
проблемно. До 5 точки могат да бъдат причислени.
51. Признатите 12 стандарти трябва да бъдат оценявани според следните специални
характеристики за оценка и определения:

52. Fan tail . (Ветрилообразна опашна перка)
53. Опашната перка има продълговата форма триъгълник с ъгъл 45 градуса спрямо
тяло.
54. Идеална дължина на опашната перка е 10/10 от дължината на тялото.
55. Ръбовете на опашната перка трябва да са прави, но ъглите могат да бъдат леко
заоблени.
56. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, да има заострен край и трябва
да припокрие първата третина на опашната перка.
57. Oпашна перка
58 Оценка на дължината:
10/10 от дължината на тялото ..................... 10 точки
8/10 от дължината на тялото ........................ 8 точки
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7/10 от дължината на тялото ........................ 5 точки
6/10 от дължината на тялото ........................ 2 точки
По-малко от 6/10 от дължината на тялото ......... ... без точки
Повече от 10/10 от дължината на тялото ......... приспадне до 3 точки
59. Примери за приспадане на точки за дефекти и разпространение.
Ъгъл: 45 градуса .............................. .... без удържане на точки
35 градуса .............................. .... приспадат се 2 точки
30 градуса .............................. .... приспадат се 4 точки
По-малко от 30 ............ .... ..........не се дават точки
50 градуса ................................. . приспадат се 4 точки
Повече от 50 ............. .......... ...... . приспадат се 8 точки
Заден ръб ясно вдлъбнат или изпъкнал ............ ... ... приспадат се до 2 точки
Заден ръб -оформен по диагонал .............................. . приспадат се до 4 точки
Заден ръб -силна назъбеност и / или дефект ............ . приспадат се до 5 точки
Горните и долните ръбове на неравни ъгли ......... ... приспадат се до 5 точки
Горни и долни ръбове вдлъбнати или изпъкнали ...... приспадат се до 5 точки
Горни и долни ръбове назъбване или дефекти .... ….. приспадат се до 2 точки
Ъгли закръглени твърде много ........................
приспадат се до 2 точки
Общият размер на удържания точки не може да надвишава 20.
60. Гръбна перка:
61. Оценка на дължина.
До края на първата третина на опашната перка............... .. ... .................... 5 точки
До опашната началото перка ............. ...................... ......... .................. 3 точки
По-малко от до началото на опашната перка, в зависимост от дължината .. 1 до 2
точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ...... ...
приспадне до 3 точки
62. Примери за приспадане на точка за дефекти на формата:
Не нараства рязко в началото ......................... ... приспадне до 3 точки
Силни зъбци или дефекти .............................. . приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ........................ приспадат се до 7 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.
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63. Triangle Tail (Триъгълна опашка)
64. Опашната перка трябва да има форма на триъгълник под ъгъл от 70 градуса спрямо
тялото.
65. Идеалната дължина на опашната перка е 8/10 от дължината на тялото.
66. Ръбовете на опашната перка са прави, но ъглите могат да бъдат леко заоблени.
67. Гръбната перка се издига стръмно, широка е и права и достига до края на първата
третина на опашната перка.
68. Опашна перка:
69. Оценяване на дължината.
8/10 от дължината на тялото .................. ..... 10 точки
7/10 от дължината на тялото .................. .. ... .8 точки
6/10 от дължината на тялото .................. .. ... .5 точки
5/10 от дължината на тялото .................. .. ... .2 точки
По-малко от 5/10 от дължината на тялото ......... не получава точки
Повече от 8/10 от дължината на тялото .... ... ..приспадане до 3 точки
70. Примери за приспадане на точки за формални дефекти и разположение.
Ъгъл: 70 градуса и повече. ......................... ...... ... не се приспадат точки
65 градуса .............................. ... ............ .... приспада се 1 точка
60 градуса ............................................. .... приспадат се 3 точки
55 градуса ............................................. .... приспадат се 5 точки
По-малко от 55 градуса ........................ .. . приспадат се 8 точки
В задния край е вдлъбната или изпъкнала .............
приспадат се до 2 точки
Заден ръб работи по диагонал ........................ .... ............ ...... приспадат се до 4 точки
Задния ръб силни врязвания и / или дефекти ............... .........приспадат се до 5 точки
Горните и долните ръбове имат неравни ъгли ... .. ....... ....... приспадат се до 5 точки
Горни и долни ръбове са вдлъбнати или изпъкнали ......... .. приспадат се до 5 точки
Горни и долни ръбове имат зъбци или дефекти ...... ........ приспадат се до 2 точки
Ъглите на горните и долните ръбове на задния ръб са твърде силно заоблени .....
……..приспадат се до 2 точки
Общият брой на точките, който се приспадат не може да надвишава 20.
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71. Гръбна перка:
72. Оценка на дължината:
До края на първата третина на опашната перка ..................... ........... 5 точки
До началото на опашната перка ........................... ... ....... ...... .............3 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ... 1 до 2
точки
Гръбната перка се простира повече от първата третина на опашната перка ......
приспадат се до 3 точки
73. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата на гръбната перка.
Не нараства рязко в началото ............
приспадат се до 3 точки
Силни зъбци или дефекти ............... .
приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ............ .. приспадат се до 7 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.

74. Veil Tail (Воална опашка)
75. Горния и долния ръб на опашната перка са изкривени по такъв начин, че най-голямата
ширина на перката е на 3/4 от дължината и.
76. Задния ръб на опашната перка е вдлъбнат, а дължината на опашната перка е
8/10 от дължината на тялото. Тя не трябва да бъде по-малко от 5/10 от дължината на
тялото.
77. Ширината на опашната перка е в размер на 3/4 от дължината.
78. Гръбната перка достига до края на първата третина на опашната перка със заоблени
краища.
79. Опашна перка:
80. Оценка на дължина.
8/10 от дължината на тялото .................. ..................... 10 точки
7/10 от дължината на тялото ............... ...................... ... 8 точки
6/10 от дължината на тялото ............... ...................... ... 5 точки
5/10 от дължината на тялото ............... ...................... ... 2 точки
По-малко от 5/10 от дължината на тялото ...... ............. не получава точки
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Повече от 8/10 от дължината на тялото ... .... приспадат се до 3 точки
81. Примери заприспадане на точки при формални дефекти.
Височина на опашната перка е по-голяма от 3/4 от дължина и ..... приспадат се до 5
точки
Височина на опашната перка е по-малка от 3/4 от дължината и .... приспадат се до 8
точки
Задения ръб не вдлъбнат .................................. ..
. приспадат се до 10
точки
Задния ръб има силни зъбци или дефекти .................. .
приспадат се до 5
точки
Горни и долни ръбове не са изпъкнали ..................... ...
приспадне до 10
точки
Ъглите на горните и долните ръбове на задения ръб са прекалено закръглени ............
........ приспадат се до 4 точки
Горните и долните ръбове имат силни назъбвания или дефекти .... приспадат до 2
точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 20.
82. Гръбна перка
83. Оценка на дължина.
До края на първата третина на опашната перка .................. ........................ 5 точки
До началото на опашната перка ........................ .......... ............ .................. 3 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ... . 1 до 2
точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ... .....
приспадат се до 3 точки
84. Примери за приспадане на точки при формални дефекти.
Не нараства рязко в началото ........................ .
приспадат се до 3 точки
Силно назъбена или дефекти .................................приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ...........................приспадат се до 7 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.
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85. Flag Tail (Опашка тип знаме)
86. Опашната перка има формата на правоъгълник, чиято дължина е в размер на 8/10 от
дължината на тялото.
87. Ширината на опашната перка е 4/10 от дължината на тялото.
88. В началото опашната перка е закръглена.
89.Дължина на опашната перка трябва да е най-малко 6/10 от дължината на тялото;
ширина е поне най-голямата височина на тялото.
90. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и трябва да
припокрива първата третина на опашната перка.
91. Опашна перка
92. Оценка на дължината.
8/10 от дължината на тялото .................. ........................ 10 точки
7/10 от дължината на тялото ..................... ...................... 6 точки
6/10 от дължината на тялото ...... .. ............ ..................... 2 точки
По-малко от 6/10 от дължината на тялото ...... ...............не получава точки
Повече от 8/10 от дължината на тялото ...... ...
приспадат се до 3 точки
93. Примери за приспадане на точка при дефекти на формата:
Задния край е вдлъбнат или изпъкнал ........................ .. ... . приспадат се до 2 точки
Заден ръб е диагонал .......................................... ..
приспадат се до 4 точки
Задни ръбове са със силни зъбци или дефекти ... .. ...... .. приспадат се до 5 точки
Горния и долния ръб не са успоредни .................. .. ... ..
приспадат се до 10 точки
Горните и долните ръбове зъбци или дефекти ......... ....
приспадат се до 2 точки
Ъглите на горния и долния ръб на задния край са прекалено закръглени ............. ....
... приспадат се до 2 точки
Общият размер на точки, които се приспадат не може да надвишава 20.
94. Гръбна перка
95. Оценка на дължината.
До края на първата третина на опашната перка ............ ............... ... .5 точки
До началото на опашната перка ................................. .................... 3 точки
По-малко от до началото на опашната перка .................. ........ ... .. 1 до 2 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка .. …….
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... приспадат се до 3 точки
96. Примери за приспадане на точка при дефекти на формата:
Не нараства рязко в началото ..................... приспадат се до 3 точки
Силни зъбци или дефекти ........................... ... приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма .................... приспадат се до 7 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.

97. Double Sword Tail (Опашка двоен меч)
98. Опашната перка има овална основна форма с меч - разширения на горните и долните
перки като лъчи.
99. Дължината на мечовете трябва да е същата, както дължината на тялото.
100. Външните ръбове на ножовете образуват ъгъл от 30 градуса.
101. Перката между мечовете е не повече от 4/10 от дължината на тялото и може да бъде
безцветен.
102 Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и трябва да
припокрие първата третина на опашната перка.
103. Опашна перка
104. Оценка на дължина.
10/10 от дължината на тялото ............... .......................... 10 точки
8/10 от дължината на тялото .................. .......................... 6 точки
6/10 от дължината на тялото .................. .................... ... ..2 точки
По-малко от 6/10 от дължината на тялото ...... ................не получава точки
Повече от 10/10 от дължината на тялото ...... ..приспадат се до 3 точки
105 Примери за точка приспадане за дефекти на формата:
Ъгъл: 30 градуса и повече ..................... ... ... не се приспадат точки
25 градуса ................................. .......... ... .
приспадат се t 3 точки
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20 градуса ............................... ...... ..........
приспадат се 7 точки
15 градуса ................................. ........ ... .
приспадат се 10 точки
по-малко от 15 градуса ..................... ............ приспадат се 12 точки
Различна дължина на горният и долният меч ... .. ..приспадат се до 5 точки
Различна ширина на горният и долният меч...... ..... приспадат се до 2 точки
Неравните ъгли на мечовете ..................................... приспадат се до 5 точки
Извити или криви мечове ............................... ... ..приспадат се до 5 точки
Други дефекти, като например назъбвания ........................... приспадат се до 2 точки
Дефекти в разширението на перка на опашната ....................приспадат се до 2 точки
Част от опашната перка между мечове по-голяма от 4/10 от дължината на тялото
...... ........... ..приспада се до 2 точки
Твърде широки мечове ............................................. ... приспадат се до 3 точки
Липса на овална основна форма .............................. ... приспадат се 5 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 20.
106. Гръбна перка
107. Оценка на дължината.
До края на първата третина на опашната перка .................. ...... ... .... 5 точки
До опашната перка началото ............................... ... ....... ......... ... 3 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината.1 до 2 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ……… .......
приспадат се до 3 точки
108. Примери за приспадане на точка дефекти на формата:
Не нараства рязко в началото .................. . приспадат се до 3 точки
Силни зъбци или дефекти ........................... приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма .................приспадат се до 7 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.

109 Top Sword Tail (Опашка горен меч)
110. Опашната перка има основна овална форма с меч- разширение като горен лъч на
перката.

14

111. Дължина на меч е пропорционален на дължината на тялото и горния край се издига
под ъгъл от 15 градуса спрямо тялото, или е успоредно на оста на тялото.
112 Основната овална форма е не повече от 4/10 от дължината на тялото и може да бъде
безцветна.
113 Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и трябва да
припокрива първата третина на опашната перка.
114. Опашна перка
115. Оценка на дължината.
10/10 от дължината на тялото ............... ....................... 10 точки
8/10 от дължината на тялото ............... ... ... ..................... 6 точки
6/10 от дължината на тялото .................. ................... ... ..2 точки
По-малко от 6/10 от дължината на тялото ...... ................не получава точки
Повече от 10/10 от дължината на тялото ............... приспадат се до 3 точки
116. Примери за приспадане на точка за формални дефекти.
Изкривявания или крив меч ................................. ..................... приспадат се до 5 точки
Други дефекти, като например назъбвания ........................ ..... приспадат се до 2 точки
Дефекти в перка разширението на опашната ........................ .... приспадат до 2 точки
Овалната основна е по-дълга от 4/10 от дължината на тялото ..... приспадат се до 2
точки
Твърде широк меч .......................................... ...... ... приспадат се до 3 точки
Втори меч ................................................. …………. приспадат се до 10 точки
Липса на овалната основната форма ....................... приспадат се до 5 точки
Общият брой на отнеманите точки не може да надвишава 20.
117. Гръбна перка
118. Оценка на дължината.
До края на първата третина на опашната перка .......... ............... ........... 5 Точки
До опашната началото перка ............................................. ........... ... ..3 точки
По-малка от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ... .. ... .... 1 до 2
точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ...... .приспадат
се до 3 точки
119. Примери за приспадане на точка за формални дефекти.
Не нараства рязко в началото ..................... .. . приспадат се до 3 точки
Силни зъбци или дефекти .............................. .. приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ..................... . приспадат се до 7 точки
Общата сума на точките, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.
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120. Bottom Sword Tail (Опашна перка долен меч)
121. Опашната перка има основна овална форма с меч- лъч, като разширение на опашната
перка.
122. Дължината на меча съответства на дължината на тялото и формите и е разположена
спрямо оста на тялото под ъгъл от 15 градуса.
123. Основната овална форма на опашната перка е не повече от 4/10 от дължината на
тялото и може да бъде безцветна.
124. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и
припокрива първата третина на опашната перка.
125. Опашна перка
126. Оценка на дължината.
10/10 от дължината на тялото ......... .. ... ......................... 10 точки
8/10 от дължината на тялото ............... ......................... ... 6 точки
6/10 от дължината на тялото ............... ......................... ... 2 точки
По-малко от 6/10 от дължината на тялото ... ...................не получава точки
Повече от 10/10 от дължината на тялото ... .......
приспадат се до 3 точки
127. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата и най-разпространените
дефекти.
Ъгъл: 15 градуса или повече ................................. ..... ... без приспадане на точки
12 градуса ............................................. ................ приспадат се 2 точки
10 градуса ............................................. ........... ... .приспадат се 5 точки
7 градуса ................................. ........ ............ .. ... ..приспадат се 8 точки
По-малко от 7 градуса ........................... ...... ... ... приспадат се 10 точки
Заоблена меч ....................................... ........
приспадат се 5 точки
Други дефекти като назъбване ..................... .......
приспадат се до 2 точки
Дефекти в разширението на опашната перка............ приспадат се до 2 точки
Основна форма по-дълго от 4/10 от дължината на тялото ... приспадат се до 2 точки
Твърде широк меч .......................................... приспадне до 3 точки
Втори меч ............................... ......... ..... ... .. приспадат се 10 точки
Липса на овалната основната форма .................. ...... приспадат се до 5 точки
Общият брой на приспаднатите точки не може да надвишава 20.
128. Гръбна перка
129. Оценка на дължината.
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До края на първата третина на опашната перка .......... ............... ....... 5 точки
До началото на опашната перка...................................... ...... ........... ... 3 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ... 1 до 2 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка .......приспадат
се до 3 точки
130. Примери за точка приспадане за формални дефекти.
Не нараства рязко в началото ..................... ...
приспадат се до 3 точки
Силно назъбване или други дефекти .................. приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ........................... приспадат се до 7 точки
Общият брой на точки, които се приспадат не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.

131. Lyre Tail (Опашка лира)
132. Опашната перка е с приблизителната форма на лира.
133. Формата на основната е кръгла, трябва да бъде 4/10 от дължината на тялото и може
да бъде безцветна.
134. Външните лъчи достигат до 8/10 от дължината на тялото с ясно, външно извити
краища.
135. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и
припокрива първата третина на опашната перка, огъната и върха и е извит навън.
136. Опашна перка
137. Оценка на дължина.
8/10 от дължината на тялото ............ .................... ... ..10 точки
7/10 от дължината на тялото ............ ....................... .... 8 точки
6/10 от дължината на тялото ............ .................... ... ... 5 точки
5/10 от дължината на тялото ............... ..................... ... 2 точки
По-малко от 5/10 от дължината на тялото ... ...............не получава точки
Повече от 8/10 от дължината на тялото ... ..приспадат се 3 точки
138. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата:
Различна дължина на горния и долния лъч ...... …….. приспадат се до 5 точки
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Различна ширина на горния и долния лъч……… ……приспадат се до2 точки
Извивката на лъчите не е симетрична ........................ приспадат се до 5 точки
Извивката не е достатъчно отличителна .................... приспадат се до 5 точки
Други дефекти като назъбване .............................. …... приспадат се до 2 точки
Основната форма по-дълга от 4/10 от дължината на тялото ..... приспадат се до 2
точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 20.
139. Гръбна перка
140. Оценка на дължината.
До края на първата третина на опашната перка .......... ............... ....... 5 точки
До опашната перка, започващ ........................................ ...... ............... 3 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ...1 до 2 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ......
.приспадат се до 3 точки
141. Примери за приспадане на точки за формални дефекти.
Не нараства рязко в началото ..................... .... ……… приспадат се до 3 точки
Силно назъбена или други дефекти ............................ ... приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ......................... ... ..... приспадат се до 7 точки
Гръбната не като връх огънат навън .......... ...... ........... приспада се 1 точка
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.

142. Spade Tail (опашка тип лопата)
143. Формата на опашната перка прилича на миньорска лопата.
144. Горните и долните ръбове на опашната перка се отклоняват от тялото забележително
в начало и са успоредни.
145. Дължината на опашната перка е 5/10 от дължината на тялото, височината достига
8/10 от опашна дължина.
146. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и
припокрива първата третина на опашната перка.
147. Опашна перка
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148. Оценка на дължината.
5/10 от дължината на тялото ......... .. ... ........................ 10 точки
4/10 от дължината на тялото ............ ....................... ... ..7 точки
3/10 от дължината на тялото ............... ......................... 3 точки
По-малко от 3/10 от дължината на тялото ... ...................... не пункта
Повече от 5/10 от дължината на тялото ... ... приспадне до 3 точки
149. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата.
Височина на опашната перка е по-малко от 8/10 от дължина ............... ... приспадат
се до 5 точки
Горни и долни ръбове не успоредни ........................... ...... приспадат се до 3 точки
Дефекти в разширение то на опашната перка ... ............... приспадат се до 5 точки
Неравни ъгли на задните ръбове ................... ......... ... ....... приспадат се до 3 точки
Задния ръб е твърде остър ......................... ......... ... .... ...... приспадат се до 10 точки
Задни ръбове ъгли твърде тъпи .................................... .... приспадат се до 2 точки
Други дефекти като назъбване ................................. .. ... ..приспадат се до 5 точки
Височината на опашната перка е ясно по-малко от най-голямата височината на
тялото ...... .не получава точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 20.
150. Гръбна перка
151. Оценка на дължината.
Гръбната перка достига до края на първата третина на опашната перка ........ 5 точки
По-малко от първата третина на опашната перка зависимост от дължината.............
приспадат се до 4 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ...приспадат
се до 4 точки
152. Примери за приспадне на точки за формални дефекти.
Не нараства рязко в началото ..................... ... …..приспадне до 3 точки
Силно назъбване или дефекти .............................. приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ........................ .. приспадат се до 7 точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.

153. Spear Tail (опашка тип копие)
154. Формата на опашната перка прилича на върха на копие.
155. Дължината на опашната перка е 8/10 от дължината на тялото, а височината и е 6/10 от
дължина на опашната перка.
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156. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и
припокрива първата третина на опашната перка с върха извит навън.
157. Опашна перка
158. Оценка на дължината.
8/10 от дължината на тялото ............ .......................... ... ..10 точки
7/10 от дължината на тялото ......... .......................... ...... ... 8 точки
6/10 от дължината на тялото ......... .......................... ...... ... 5 точки
5/10 от дължината на тялото ............... .......................... ... .2 точки
По-малко от 5/10 от дължината на тялото ... ....................... не получава точки
Повече от 8/10 от дължината на тялото ...... ..... …. …. .приспадат се до 3 точки
159. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата:
Височината на опашната перка е по-малко от 6/10 от дължина и ….. приспадат се до
5 точки
Неравни вдлъбнати извивки на формата на задния ръб ............ .. приспадат се до 3
точки
Задния ръб не е вдлъбнат достатъчно .................................. приспадат се до 5 точки
Върха на опашката не точно в средата и .........................
приспадат се до 3 точки
Върха на опашката не е удължен достатъчно ......................приспадат се до 5 точки
Други дефекти като назъбване ........................ ......................приспадат се до 5 точки
Дефекти на предните извивки.......................................... .... приспадат се до 5 точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 20.
160. Гръбна перка
161. Оценка на дължината.
До края на първата третина на опашната перка .......... ............... ............... 5 точки
До началото на опашната перка ….......................................... ......... ........... 3 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ... 1 до 2 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ...... приспадат
се до 3 точки
162. Примери за приспадане на точки за формални дефекти.
Не нараства рязко в началото ..................... .................... приспадат се до 3 точки
Силни зъбци или дефекти .............................. …………..приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма .................. .. ......... .. приспадат се до 7 точки
Гръбната перка не е с връх огънат навън ............ ........... приспада се 1 точка
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.
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163. Кръгла опашка
164. Опашната перка има формата на кръг с диаметър, равен на 5/10 от дължината на
тялото.
165. Гръбната перка е закръглена и достига до началото на опашната перка.
166. Опашна перка
167. Оценка на дължина.
5/10 от дължината на тялото ............ ........................... 10 точки
4/10 от дължината на тялото ............ .. ... ...................... 8 точки
3/10 от дължината на тялото .................. ...................... 4 точки
По-малко от 3/10 от дължината на тялото ... ............. не получава точки
Повече от 5/10 от дължината на тялото ......
приспадат се до 3 точки
168. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата.
Опашната перка с овална форма .................................. приспадат се до 5 точки
Ръбовете на опашната перка имат плоски части ........ приспадат се до 4 точки
Други отклонения от кръглата форма ...................
приспадат се до 10 точки
Други дефекти като назъбвания............... ...........
приспадат се до 4 точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 20.
169. Гръбна перка
170. Оценка на дължината.
До началото на опашната перка ..................... ................... ... .5 точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината .................. ...
приспадат се до 4 точки
Гръбната перка се простира отвъд началото на опашната перка .............................
Приспадат се до 4 точки
171. Примери за приспадане на точки за формални дефекти.
Не рязко нараства в началото ..................... ... приспадат се до 3 точки
Силни назъбвания или дефекти .............................. приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма ............ .. ……….. приспадат се до 7 точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.
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172. Needle / Pin Tail (Опашка тип „игла“)
173. Основата на опашната перка е с кръгла форма и е равна на 4/10 от дължината на
тялото, средата образува лъч, който се разширява и образува форма на игла. Общата
дължина на перката трябва да съответства на дължината на тялото.
174. Гръбната перка трябва да се издигне рязко в началото, има заострен край и
припокрива първата третина на опашната перка.
175. Опашна перка
176. Оценка на дължината.
10/10 от дължината на тялото ............ ........................... ... .10 точки
8/10 от дължината на тялото ............ ........................... ...... .8 точки
6/10 от дължината на тялото ............ ........................... ...... .4 точки
По-малко от 6/10 от дължината на тялото ... ......................не получава точки
Повече от 10/10 от дължината на тялото ... ........ ……….приспадат се до 3 точки
177. Примери за приспадане на точки за формални дефекти.
Лъчът на опашката не е в съответствие с оста на тялото ...... приспадат се до 5 точки
Нарушаване на лъча…….. ............................................ ........... приспадне до 3 точки
Върха на лъча е твърде широк …………….. ...... ............... приспадат се до 5 точки
Лъча не е достатъчно издължен до върха ......... ................
приспадат се до 3 точки
Кръглата основа на опашната перка е по-голяма от 4/10 от дължината на тялото
............. приспадне до 4 точки
Основната форма на опашната перка не е кръгла........ ......... приспадат се до 3 точки
Прехода от основната форма към лъча не е ясен ....... .... ... приспадат се до 8 точки
Други размери и дефекти на формата .................................... приспадат се до 4 точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 20.
178. Гръбна перка
179. Оценка на дължината.
До края на първата третина на опашната перка .......... ............... ........ 5 точки
До основата на опашната перка...................................... ...... ........... ... .3 Точки
По-малко от началото на опашната перка, в зависимост от дължината ...1 до 2 точки
Гръбната перка се простира отвъд първата третина на опашната перка ......
.приспадат се до 3 точки
180. Примери за приспадане на точки за дефекти на формата.
Не нараства рязко в началото ..................... ......... приспадат се до 3 точки
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Силни назъбвания или дефекти ............................приспадат се до 2 точки
Отклонение от идеалната форма .................. ……приспадат се до 7 точки
Общият брой на точки, които могат да бъдат приспаднати не може да надвишава 8.
Приспадането на точки за един дефект е разрешено само веднъж.
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