FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO
19 a 23 DE SETEMBRO DE 2018
LOCAL
CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN
PROGRAMAÇÃO
PROGRAM AÇÃO FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISM O
Qua set 19
18:00 – 19:00

Entrega de credenciais para expositores e competidores
Palestra de Abertura: The ornamental world M arket: situation and trends - Gerald
Bassleer - Bassleer Biofish Food

18:00 – 19:00

19:40 - 20:20

Palestra 2: O Aquapaisagismo no Brasil - André Longarço - Aquabase - FishTV

19:40 - 20:20

20:30

Coquetel de Abertura (Por adesão)

20:30

Qui set 20
08:00 - 12:00
16:00 - 21:00

Recepção dos animais para competições – Entrada apenas com credenciais
Aberto ao público

Mon set 17
08:00 - 12:00
16:00 - 21:00

19:00 - 19:40

S ex set 21
09:00 - 21:00

19:00 - 19:40

S ex set 21
09:00 - 21:00

S ala 1

Aberto ao público
S ala 2

S ala 3

09:00 - 12:00

M inicursos

Oficinas

-

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

-

-

Palestras

14:00 - 18:00

18:00 - 21:00

M inicursos

Oficinas

18:00 - 21:00

Julgamento dos animais

07:00 - 21:00

07:00 - 21:00
S ab set 22
09:00 - 21:00

S ab set 22
09:00 - 21:00

S ala 1

Aberto ao público
S ala 2

09:00 - 12:00

M inicursos

Oficinas

-

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

-

-

Palestras

14:00 - 18:00

18:00 - 21:00

M inicursos

Oficinas

18:00 - 21:00

Divulgação dos resultados por categorias

09:00 - 21:00

09:00 - 21:00
Dom set 23
09:00 - 19:00
09:00 - 12:00

S ala 3

Day/Time
09:00 - 21:00

S ala 1

Aberto ao público
S ala 2

S ala 3

M inicursos

Oficinas

-

09:00 - 12:00

Leilões

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Palestra de Encerramento e premiações

14:00 - 16:00

19:00

Encerramento do evento com retirada dos animais

19:00

FEIRA INTERNACIONAL DE AQUARISMO
19 a 23 DE SETEMBRO DE 2018
LOCAL
CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN

O evento é aberto ao público. Será cobrada a entrada no valor de R$ 5,00.
Crianças até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.
Sócios das associações parceiras do evento tem a entrada da feira liberada
mediante apresentação da carteirinha de sócio, declaração da diretoria ou
crachá de participação do Aquaciência 2018. Expositores e participantes do
ciclo de palestras também têm acesso livre nas dependências da Feira
mediante apresentação do crachá.
O estacionamento do Centro de Convenções será gerenciado por uma
empresa externa à organização do evento, sendo cobrada a taxa de R$
10,00 por veículo.
Na quarta feira, dia 19 de setembro, acontecerá a abertura oficial da Feira
Internacional de Aquarismo com as seguintes palestras:
19:00 - The ornamental world Market: Situation and trends
Palestrante: Gerald Bassleer - Bassleer Biofish Food.
19:40 - O aquapaisagismo no Brasil - André Longarço - Aquabase –
FishTV
Às 20:30 haverá o coquetel de abertura, que acontecerá no local do evento
sob adesão.
O horário de funcionamento da feira será na quinta feira de 16:00 às 21:00.
Sexta e sábado de 09:00 às 21:00. Domingo de 09:00 às 19:00.
As inscrições para as palestras, mini cursos, oficinas e coquetel de abertura
serão feitas pelo site www.cardumepotiguar.com.br à partir de 19 de julho.

Temos o orgulho de anunciar que o Concurso de Acará Bandeira – será realizado, em 2018, no
Brasil, na cidade de Natal (Rio Grande do Norte) durante a Feira Internacional de Aquarismo. A
UCAB está organizando o evento.
A participação e entrada de peixes na exposição/campeonato é gratuita para membros da UCAB
que estiverem em dia com a anuidade até a data de 19/06/2018. Cada membro tem disponível
inicialmente 3 aquários para exposição.
A taxa de inscrição para não sócios é de 150 reais. A taxa de inscrição dá direito à participação
com 3 aquários, ficando o inscrito sócio à UCAB pelo período de 12 meses. A taxa de
participação com mais 3 aquários será de 50 reais.
A comercialização de animais e equipamentos somente será permitida quando realizada através
dos estandes oficiais da feira. A comercialização fora destes estandes acarretará na
desclassificação do expositor.
A pré-inscrição deve ser feita entre os dias 19 de julho de 2018 até o dia 19/08/2018 através do
site: www.ccg.org.br As instruções para envio dos animais serão repassadas ao produtor
mediante a confirmação da inscrição.
Após realizar a inscrição, o expositor será cadastrado no grupo de expositores da UCAB e
receberá as fichas para identificação dos animais. Estas fichas deverão ser preenchidas e
deverão acompanhar os peixes no momento da entrada na exposição, que deverá acontecer no
dia 20/09/2018 de 09:00 às 14:00. As entradas serão recebidas no local pela equipe organizadora
e já distribuídas de acordo com as classes deste edital.
Os peixes deverão ser entregues pessoalmente por seus criadores ou por algum representante
presente no local. O envio dos peixes para o local do evento, bem como sua retirada é de total
responsabilidade do criador, podendo este nomear alguém para fazê-lo, eximindo totalmente a
organização de qualquer responsabilidade em relação aos peixes.
É de responsabilidade de cada expositor seguir as regulamentações vigentes de envio e
transporte dos seus animais.
Entradas internacionais devem chegar ao Brasil por qualquer quarentenário registrado sob
responsabilidade de cada expositor.
A organização do evento sugere o envio ao quarentenário parceiro do Evento. Envios a este
quarentenário deve ser realizado por transhippers nas seguintes localidades: América do Norte,
Europa e Ásia. Os animais devem chegar a estas localidades até o dia 10 de setembro. O
endereço e contato destes transhippers serão disponibilizados em breve.
Os custos do envio dos transhippers indicados para o Brasil, assim como os custos do
quarentenário parceiro do evento serão de responsabilidade da organização do evento. Os custos
para envio dos animais até os transhippers indicados serão de responsabilidade de cada
expositor.
Todas as entradas devem ser nascidas e criadas nos aquários do expositor, sob pena de
desclassificação.
O expositor determina a classe de entrada na ficha de inscrição, porém o mesmo poderá solicitar
assistência de um juiz no momento de seu registro.
Não é permitida a retirada de qualquer peixe da exposição antes de 18:00 do dia 23/09. Todos os
peixes precisam ser verificados pela organização antes da retirada da exposição.
Nenhuma planta ou decoração será permitida.
Será realizado leilão das espécies apresentadas após a exposição. O criador expositor não é
obrigado a conceder que sua entrada seja leiloada. A finalidade deste leilão é incentivar a
propagação das linhagens mundialmente. O valor arrecadado no leilão será destinado a UCAB
para arcar com os investimentos e gastos, assim como para as ações futuras no hobby.

Haverá uma equipe de três médicos veterinários, dois engenheiros de aquicultura, um engenheiro
de pesca, um zootecnista, três técnicos em aquicultura e dez estagiários de plantão para
acompanhar a soltura, permanência e embalagem dos animais.
A equipe organizadora da Feira internacional de Aquarismo não assume qualquer
responsabilidade financeira ou jurídica por lesões, enfermidades, morte ou perda de entradas na
exposição. Ao entrar na exposição, o competidor aceita esta renúncia de responsabilidade.
Ao confirmar sua participação, o criador/expositor autoriza a divulgação de suas fotos e vídeos
em materiais de divulgação da Feira e nos demais shows que vierem a acontecer.
Os peixes serão julgados sobre um fundo escuro, com iluminação apropriada e igualmente
distribuída. Serão disponibilizados inicialmente 24 aquários. Caso as entradas excedam a
quantidade de aquários, serão confeccionados mais. As entradas serão julgadas em aquários de
vidro, medindo 50cm x 30cm x 40cm. Todos os aquários da exposição serão fornecidos pela
organização do evento com filtragem hang on.

Não haverá distinção entre peixes machos e fêmeas.
O CCAB-UCAB elegerá uma comissão julgadora, através de sua diretoria do núcleo Bandeiras,
que fará a avaliação dos peixes atribuindo notas para os peixes expostos a fim de se apurar os
vencedores em suas respectivas classes bem como os “best of show”.
Todos os peixes entram com a nota máxima (100 pontos). Serão atribuídos descontos de acordo
com as faltas apresentadas pelos peixes de acordo com os seguintes quesitos;
a)
Tamanho do peixe;
b)
Padrão de cores/forma de acordo com sua classe;
c)
Tamanho, forma e condições das nadadeiras dorsal e ventral;
d)
Tamanho, forma e condições das demais nadadeiras;
e)
Tamanho, forma e condição do corpo do peixe;
f)
Condições e aspecto geral do peixe;
Os peixes serão julgados em suas respectivas classes à seguir elencadas:
A)
Classe I - SELVAGENS (Altum, Leopoldi e outros selvagens);
B)
Classe II – NEGROS E LISTRADOS (todas as combinações com genes de cores
escuras);
C)
Classe III – GOLD e MÁRMORES (Pérolas, mármores);
D)
Classe IV – SÓLIDOS SEM LISTRAS (Ghost, Palhaço);
E)
Classe V – ALBINOS;
F)
Classe VI – ESFUMAÇADOS (Fumaça e chocolate);
G)
Classe VII – AZUIS E VERDES (todas as variações);
H)
Classe VIII – HALFBLACK (Corpo meio preto – todas as variações)
Serão selecionados os dez melhores peixes que participarão do julgamento final para definição da
classificação “best of show”.
Serão atribuídas premiações às classes e aos “best of show” de acordo com os parâmetros a
serem definidos pela diretoria do CCAB-UCAB em cada show.

Premiações:
Best of Show
Troféus para 1º, 2º, 3º
Demais Categorias/Classes
Medalhas para 1º, 2º, 3º lugares.

