
Mezinárodní mistrovství bojovnic
Betta splendens

VIVARIUM BETTA SHOW 2010

Výstava VIVARIUM BETTA SHOW 2010 je  1.  kolem  Mezinárodního mistrovství  bojovnic  Betta  splendens.  Druhé kolo  tohoto 
mistrovství bude 10.-11.9.2010 v Martine (SK) a třetí kolo 2.-3.10.2010 v Bratislavě (SK). Vyhlášení celkových výsledků mistrovství 
proběhne po třetím kole v Bratislavě. Mezinárodní mistrovství bojovnic Betta splendens pořádá ve spolupráci Klub.Akva.SK, SZCH ZO 
Akva Martin SK a Vivarium.cz.

P R O P O Z I CE

Termín konání: 5.-6.6. 2010

Místo konání:    VIVARIUM Mělník, zoo-prodejna, Řípská ulice (areál Mefrit), 276 01 Mělník

Písemné přihlášky  zasílejte do 31.5.2010 na adresu prodejny nebo na e-mail  info@vivarium.cz. Ryby určené k vrácení musí být 
přehledně označené. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách www.vivarium.cz.

Doručení ryb na výstavu: Doručení výstavních ryb od středy do čtvrtka 2.-3.6.2009 mezi 9.30 a 18.00 hod osobně na adresu: Vivarium 
Mělník, Řípská ulice (areál Mefrit), 276 01 Mělník nebo prostřednictvím služby ČD Kurýr (vlakem) – cílová stanice Mělník, telefon pro 
avizo 315622028.

Posuzování ryb: pátek 4.6.2010

Dražba ryb: dražba proběhne v neděli 6.6.2010 od 14:00 hodin. Dražební listina bude umístěna v prostorách výstavy. Po skončení 
dražby bude probíhat vydávání vydražených ryb.

Pravidla
• výstava  bude  organizovaná  podle  Splendenspower.cz  Betta  Show  Handbook,  což  je  úplně  stejný  standard  jako  dříve 

standard České labyrintkářské asociace, o.s. - ČLA
• kolekci  tvoří  jeden  sameček  anebo  samička  druhu  Betta  splendens,  který  bude  zařazený  do  příslušných  tvarových  a 

barevných variant podle standardu ČLA pro posuzování bojovnic Betta splendens
• soutěžit mohou organizovaní i neorganizovaní chovatelé
• jeden chovatel může vystavit maximálně deset kolekcí stejné výstavní třídy a barvy,  celkový počet kolekcí není omezený
• ryby budou vystavené v celoskleněných lepených akváriích s objemem 2,8 l.
• osvětlení bude zářivkami  – spektrum denního světla
• doručením ryb vyjadřuje každý účastník souhlas s těmito pravidly. Každá ryba bude zařazena do dražby, v případě, že

chovatel se zařazením nesouhlasí, musí o tom informovat organizátora při nahlašovaní ryb.

Divácká soutěž a tombola
Každý návštěvník obdrží hlasovací lístek, na němž vyznačí své favority. Jednu část lístku vloží do hlasovacího zařízení, druhou si 
uchová pro kontrolu při  losování  tomboly.  Od každého chovatele bude zařazena do soutěže o ceny vždy jedna nejlepší  rybka s 
největším počtem hlasů. Hlasovací lístky budou slosovány a 5 výherců získá dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč.

Ceny

Vítěz soutěžní třídy (PK, HM, CT, RT, VT, DT, CV, SF, DF) získá pohár a dárkový poukaz Vivarium v hodnotě 500 Kč.

Celkový vítěz výstavy získá vítězný pohár Best of Vivarium Betta Show 2010, knihu Amazing Thai Betta a dárkový poukaz Vivarium v 
hodnotě 2000 Kč

Divácká soutěž - první 3 vystavovatelé s největším počtem hlasů budou odměněni pohárem a dárkovými poukazy v hodnotě 2000 Kč, 
1000  Kč a 500 Kč.

Výsledky soutěže a tomboly budou vyvěšeny na prodejně a na stránkách www.vivarium.cz.

Vyzvednutí ryb po skončení výstavy
Označte, prosím, ryby, které budete chtít po skončení výstavy vrátit. Vyzvednutí exponátů je možné 6.6.2010 po skončení výstavy a v 
pondělí 7.6.2010. Nevyzvednuté rybky propadají ve prospěch pořadatele.



Výstavní třídy
Samci

Plakat (PK)
- PK1-A: Show Plakat, jednobarevné
- PK1-B: Show Plakat, vícebarevné
- PK2-A: Symetrický Plakat, jednobarevné 
- PK2-B: Symetrický Plakat, vícebarevné

Veiltail (VT) 
- VT-A: jednobarevné 
- VT-B: vícebarevné 

Halfmoon (HM)
- HM-A: jednobarevné 
- HM-B: vícebarevné

Doubletail (DT) 
- DT-A: jednobarevné 
- DT-B: vícebarevn

Crowntail (CT) 
- CT-A: jednobarevné 
- CT-B: vícebarevné 

Kombinované variety (CV)* 
- CV-A: jednobarevné 
- CV-B: vícebarevné

Roundtail (RT) 
- RT-A: jednobarevné 
- RT-B: vícebarevné

Samice

Singletail (SF) 
- SF-A: jednobarevné 
- SF-B: vícebarevné

Doubletail (DF) 
- DF-A: jednobarebné 
- DF-B: vícebarevné 

* Do této třídy jsou zařazené všechny ostatní variety, které se nedají zařadit do definovaného standardu. Patří mezi ně tyto variety:
DeT – Deltatail
eVT – Extended Veiltail
CTPK – Crowntail Plakat 
DTPK – Doubletail Plakat 
CTDT – Crowntail Doubletail 
TT – Tripletail (trojitá caudale)
a další variace jako například extrémní formy Rosetailů

Informace a kontakt
Prodejna Vivarium Mělník - Tomáš Kučera
Řípská ulice (areál Mefrit)
276 01 Mělník

telefon +420 315 622 028
fax +420 315 602 887
GSM: +420 602 448 253
e-mail info@vivarium.cz
www.vivarium.cz

Kniha Amazing Thai Betta – Sittisak Nantaterm – 2007

- kniha pro celkového vítěze


