
 

9a Exposição Brasileira de Nishikigoi Juvenil  

“Exposição Virtual” 

Realização: Associação Brasileira de Nishikigoi 

Neste ano atípico a ABN fará pela primeira vez sua Exposição Juvenil de 

forma virtual com julgamento por fotos e vídeos. 

A Exposição virtual ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro, e os vencedores 

serão divulgados no site da Associação Brasileira de Nishikigoi, no endereço: 

www.abn.org.br a partir das14:00 do dia 24 de outubro de 2020. 

Poderão se inscrever todos os associados da ABN/ZNA que estiverem 

com a anuidade e pagamento da Revista Nichirin, de 2020 em dia. 

O julgamento será realizado pelos juízes: 

Lonney Sadaharu Onishi – Associado ABN há 9 anos.  Presidente atual 

da ABN e criador há 20 anos. Estágio na Fazenda Dainichi- Japão.  Juiz Regional 

Brasil ZNA desde 2013. 

Ricardo Haruo Ishiki – Associado ABN há 27 anos e criador há 29 anos.  

Juiz Regional Brasil ZNA desde 2015. 

As fotos e vídeos devidamente identificados (Anexo I) deverão ser 

enviadas exclusivamente pelo e-mail expojuvenil@abn.org.br do dia 15 de 

setembro ao dia 15 de outubro de 2020 até às 23h59min (horário de Brasília), 

sob pena de desclassificação. O material que for enviado sem a devida 

identificação não será julgado. 

Este material digital deverá conter: 

Foto acompanhada da ficha de identificação: com fundo azul, 

nadadeiras peitorais abertas, nadadeira dorsal centralizada, cabeça apontada 

para baixo e de preferência com corpo alinhado e sem reflexos na imagem. 

http://www.abn.org.br/
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 Vídeo acompanhado da ficha de identificação: com fundo azul, sendo 

no mínimo 4 segundos cada lateral do Nishikigoi em ângulo aproximado de 45º 

para observar os detalhes laterais e em ângulo de 90º a região dorsal do 

Nishikigoi sem reflexos na imagem. Tempo máximo do vídeo de 20 segundos 

A taxa de inscrição será no valor de R$100,00 (Cem Reais) por 

participante e para cada nishikigoi inscrito o valor será de R$15,00 (Quinze 

Reais). 

Os valores da taxa de inscrição e do total de nishikigois inscritos, deverão 

ser pagos por meio de transferência/depósito bancário na conta:  

Banco Itaú – Agência 0177 – conta corrente 04734-7 

CNPJ: 49.084.718/0001-00 - Associação Brasileira de Nishikigoi 

Enviar comprovante de pagamento para o email: expojuvenil@abn.org.br 

Os prêmios e/ou troféus deverão ser retirados pelos ganhadores em local, 

data e horário agendados com o Presidente Sr Lonney ou poderão ser 

encaminhados por Correio às custas do ganhador. 

Cada associado poderá concorrer com três exemplares de cada 

variedade por divisão de BU e categoria. 

1) Divisão  por Bu, conforme segue: 

15 Bu de 12,1 cm até 15 cm  

20 Bu de 15,1cm  até 20 cm 

25 Bu de 20,1cm  até 25 cm 

30 Bu de 25,1cm  até 30 cm 

35 Bu de 30,1cm até 35cm 

40Bu de 35,1cm até 40cm 

          

2) Haverá premiação por categoria (A e B ; Campeão e Vice-Campeão) em 
cada Bu anteriormente mencionado, e o melhor de cada variedade (B)  
conforme segue: 
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Categorias A (Go sanke) 

1. Kohaku 

2. Taisho 

3. Showa  

4. Utsurimono (Shiro Utsuri, Hi Utsuri e Ki Utsuri) 

 

Categoria B 

5. Bekko ( Shiro Bekko, Hi Bekko, Ki Bekko) 

6. Asagui  

7. Shusui 

8. Koromo (Ai Goromo, Budo Goromo, Budo-goi) 

9. Kawarimono (Cha-goi, Karasu-goi, Beni-goi, Kumonryu, Beni-kumonryu, 

Matsukawabaque, Hagueshiro, Kanoko, Ochiba-shigure, Aka-matsuba, 

Ki-matsuba, Kikokuryu, Kage-mono, etc.) 

10. Goshiki 

11. Hikarimujimono (Ogon. Platina-ogon, Orenji-ogon, Kin-matsuba, Gin-

matsuba, inclui Kinginrin e Doitsu) 

12. Hikari-moyomono (Hariwake-ogon, Kujaku, Yamato-nishiki, Tora-ogon, 

inclui Kinginrin e Doitsu) 

13. Hikari-utsurimono (Kin-showa, Kin-ki-utsuri, Ghin-shiro-utsuri, inclui 

Kinginrin e Doitsu) 

14. Kinguinrin 1 (Go Sanke e Utsurimono) 

15. Kinguinrin 2 (Exceto kinginrin 1, os 3 tipos de Hikarimono e Tancho) 

16. Tancho (inclui Ginrin e Doitsu) 

17. Doitsu (Exceto os 3 tipos de Hikari-mono, Tancho, Kawarimono, Shusui) 

 

3) Com a definição dos campeões de categoria por BU (tamanho), serão 
escolhidos Campeões conforme segue: 

 

3.1) Campeão Infantil – escolhido entre 15 a 25 Bu, 

3.2) Campeão Juvenil – escolhido entre 30 a 40 Bu 

3.3) Campeão Geral – escolhido entre todos 

3.4) Campeão Exótico – escolhido à critério dos Juízes 

 



Para qualquer dúvida sobre a 9ª Exposição, enviar mensagem para o Grupo de 
WhattsApp: ABN INFORMATIVO 

 
 

São Paulo, 10 de setembro de 2020.      

  

                       Lonney Sadaharu Onishi 

        Presidente da ABN 

Biênio 2020/2021 

 

  



 

 

 

Anexo I 

Ficha de Identificação 

 

 

 

CRIADOR: 

VARIEDADE: 

BU: 


