
Edital da Exposição de Bettas 

 

1. Nenhuma planta, decoração, cascalho ou água colorida é permitida com os peixes. 

2. A classe de entrada será determinada pelo tipo de cauda do peixe e coloração, de 

acordo com a lista de classes contida neste edital. 

3. O Clube dos Criadores de Bettas (CCB) 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. 

4. Todas as entradas devem ser nascidas e criadas nos aquários do expositor, sob 

pena de desclassificação. 

5. Os peixes são julgados sobre um fundo escuro, com uma iluminação apropriada e 

igualmente distribuída. 

6. O julgamento dos Bettas é de acordo com as regras de padrões do International 

Betta Congress – IBC, e todas as decisões finais são dos juízes presentes. 

7. O corpo de juízes será composto pelos seguintes membros do CCB: Evandro 

Mistrelo, Daniel Legnaro, Osvaldo Assis, Vanessa Zara. As decisões são soberanas e 

incontestáveis. 

8. As entradas são gratuitas. Apenas membros do CCG que estiverem em dia com a 

confederação podem entrar com seus peixes na exposição. 

9. Serão disponibilizados em torno de 150 aquários para os bettas. Caso as entradas 

excedam a quantidade de aquários disponíveis, haverá uma pré-seleção, onde os 

peixes eliminados não serão julgados. 

10. Todos os aquários da exposição serão fornecidos pela UCAB-MG e organizadores 

do evento. 

11. 11.Os peixes serão julgados em aquários de vidro, medindo 10cm x 10cm x 15cm. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Area 4 – Lista de Classes para o Show IBC 2018-2019 

Exige-se que todos os bettas sejam nascidos na estufa do criador expositor 

  

  

Classe A: Machos cauda longa halfmoon cauda simples 

A1. Red 

A2. Black 

A3. Yellow/Orange (inclui “Ocre”) 

A4. Blue/Turquesa/Steel 

A5. Metallic Opaque White (inclui “Platinum”) 

A6. Metallic Copper 

A7. Metallic Gold 



A8. Bicolor 

A9. Marmore 

A10. Fancy 

A11. Koy 

A12. Dot 

A13. Salamander 

A14. Butterfly 

  

Classe B: Machos Cauda dupla 

B1. Sólidos não iridescentes – Macho cauda longa 

B2. Sólidos Iridescentes - Macho cauda longa 

B3. Butterfly Cauda longa dupla - machos (inclui “Salamander”) 

B4. Bicolors Cauda longa - machos 

B5. Mármores Cauda longa (incluem mármores, “koi,” “fancy” e “dot”) 

B6. Outros padrões – Cauda longa 

B7. Machos cauda curta dupla (PK) (todas as cores e padrões) 

  

Classe C: Crowntail Macho 

C1. Sólidos não iridescentes 

C2. Sólidos iridescentes 

C3. Mármores Cauda longa (incluem mármores, “koi,” “fancy” e “dot”) 

C4. Outros padrões – Cauda longa 

C5. Machos cauda curta (PK) (todas as cores) 

  

Classe D: Machos Cauda simples curta (PK) 

D1. Red 



D2. Black 

D3. Yellow/Orange (inclui “Ocre”) 

D4. Blue/Turquesa/Steel 

D5. Branco Metálico/Opaco (inclui “Platinum”) 

D6. Copper metálico 

D7. Gold metálico 

D8. Bicolor 

D9. Marmore 

D10. Fancy 

D11. Koy 

D12. Dot 

D13. Salamander 

D14. Butterfly 

  

  

Classe E: Machos de peitorais exacerbadas (“Big Ear” ou “Dumbo”) 

E1. Machos de peitorais exacerbadas cauda longa (todas as cores e padrões) 

E2. Machos de peitorais exacerbadas cauda curta (todas as cores e padrões) 

  

Classe F: Machos Dragons Metálicos Bicolores  

(Bettas devem ter a característica/fator “dragon”. Peixes serão julgados pelos padrões 

metálicos bicolores do IBC.) 

F1. White/Black “Dragon” Metálicos Cauda longa 

F2. “Dragon” de outras cores – Cauda longa 

F3. White/Black “Dragon” Metálicos Cauda curta 

F4. Dragon” de outras cores – Cauda curta 



  

Classe G: Fêmeas 

G1. Red/Yellow/Orange Sólidas Cauda Longa (inclui “Ocre”) 

G2. Blue/Turquesa/Steel/Black/Copper Solidas Cauda longa 

G3. Red/Yellow/Orange Solidas cauda curta (inclui Ocre) 

G4. Blue/Turquesa/Steel/Black/Copper Solidas Cauda curta 

G5. Fêmeas cauda dupla (todas as cores/padrões,cauda curta/longa) 

G6. Crowntail (todas as cores/padrões,cauda curta/longa) 

G7. Peitorais exacerbadas (todas as cores/padrões,cauda curta/longa) 

G8. “Dragon” Metálicas Bicolores (cauda curta/ longa) 

G9. Mármores (mármores, fire/koi, spot/dot) (cauda curta/longa) 

G10. Outras fêmeas (cauda curta/longa) 

  

Classe H: Gigantes 

H1. Machos gigantes (todas as cores/padrões, cauda curta/longa) 

  

Classe I: Big Tail 

I1. Machos de cauda curta extendidas (Big tail)  

  

Area 4 - Official IBC Class List, accepted by the IBC Judging Board – August 2, 2018 

 


