Hur man bedömmer en guppy
Det finns tolv standards (fenformer) som man bedömer fisken efter och man bedömer tre lika
hanar (kallas trio) och de kan få maximalt 100 poäng. Så odlaren försöker odla fram guppies
som är lika som möjligt samtidigt som de ska hamna så nära standarden som möjligt.

Så här kan en bra tävlingstrio se ut, vilken poäng skulle dessa ungefär få?
För att visa hur en bedömning går använder vi oss av ovanstående trio. Fiskarna ovan tillhör
standarden triangel och har grundfärg albino och täckfärgen filigran. Enligt standarden för
triangel ska de se ut som skissen nedan.

En av fiskarna i trion som vi använder för att lättare se enskilda detaljer

Bedömningen steg för steg, alla domare dömer dock lite olika men så här går den till generellt
sett.
1) Kroppslängd. Max 8 poäng (motsvarar 26 mm) dessa ser ut att vara bra i storlek så vi
ger en 7:a
2) Kroppsform. Max 8 poäng, dessa fiskar har en kraftig framkropp men verkar samtidigt
smidiga vi ger en 7:a.
3) Kroppsfärg. Max 12 (motsvarar 100% täckning) dessa har en bra täckning och får 9
poäng.
4) Ryggfenelängd. Max 5 (motsvarar till första tredjedelen av stjärtfenan) trion har en bra
längd och får en 4:a
5) Ryggfeneform. Max 8. Ena fisken verkar ha ett lite ojämnt slut på ryggfenan så vi ger
en 6.a
6) Ryggfenefärg. Max 10 (motsvarar 100% färgteckning och en stark färg) denna trio har
en mycket bra färg och täckning så vi ger en 9:a
7) Stjärtfenelängd. Max 10 (motsvarar 8/10 av kroppslängden för denna standard) svårt
men stjärtfenan verkar lite kort så vi sätter en 6:a
8) Stjärtfenenform. Max 20 (är det viktigaste punkten). Här får vi göra flera avdrag bl.a
för en ojämn bakre fenkant (-2p), lite ojämn vinklar (-2p), uppnår inte 70 graders
vinkel (-4p), vilket ger 12poäng för denna punkt.
9) Stjärtfenefärg. Max 14 poäng (100 % färgtäckning av en ”stark” färg) färg och
täckning är bra och vi ger en 12:a
10) Vitalitet. Max 5. Fiskarna simmar bra och får en fyra.
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På Utställningen som dessa fiskar fotades på fick denna trio, 81,67 vilket väldigt väl
överensstämmer med det som vi kom fram till.

