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Bijzondere regels voor de beoordeling van Traditionele Filatelie op
FIP-tentoonstellingen.
Artikel 1. Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter.
Deze bijzondere regels zijn ontwikkeld om, in overeenstemming met art.
1.4 van het Algemeen Reglement van de FIP voor de beoordeling van
inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP-tentoonstellingen (GREV), de
beginselen die betrekking hebben op de traditionele filatelie aan te
vullen. Zie ook de richtlijnen voor de jurering van inzendingen in de traditionele filatelie.
Artikel 2. Inzendingen in de wedstrijdklasse.
De traditionele filatelie omvat alle aspecten van de filatelie. Een
inzending zal worden geacht te behoren tot de traditionele filatelie tenzij
deze op een andere wijze is opgegeven als inzending in een van de
gespecialiseerde FIP-klassen.
De traditionele filatelie is gebaseerd op het verzamelen van alle postale
onderdelen, inclusief objecten die verband houden met de productie
van postzegels op een gespecialiseerde of algemene manier, naar
keuze van de inzender.
Echter: inzenders die afwijken van de principes van het traditioneel
tentoonstellen door ongeschikt materiaal op te nemen, zullen door de
jury lager worden beoordeeld. Zie artikel 3.
Artikel 3. Principes voor de samenstelling van een inzending.
3.1
Tot de traditionele filatelie kan o.a. het volgende materiaal worden
gerekend (zie GREV, art. 3.2):
3.1.1
Postzegels, hetzij ongebruikt of gebruikt, los of in grotere eenheden, en
zegels gebruikt op poststukken.
3.1.2
Alle mogelijke variëteiten, zoals watermerk, gom, perforatie, papier en
druk.
3.1.3
Proeven en proefdrukken, zowel van goedgekeurde als afgewezen
ontwerpen.
3.1.4
Eofilatelistische stukken, stukken zonder zegels en postmerken, indien
toepasselijk. Deze mogen normaal gesproken niet meer dan 15 % van
het oppervlak van de inzending beslaan.
3.1.5
Andere gespecialiseerde stukken, met inbegrip van vervalsingen ten
nadele van de post, postaal gebruikte fiscale zegels, of ongebruikte
postale/fiscale zegels die geldig zijn (waren) voor postaal gebruik.
3.2
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inzending wordt verklaard. Deze moet worden gevolgd door een plan
dat alle aspecten omvat die kunnen worden verwacht gezien de titel en
de inleiding. (Zie GREV 3.3.)
Artikel 4. Maatstaven voor de beoordeling van inzendingen
4.1
Filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en onderzoek
(zie GREV, art. 4.7.)
4.2
Inzendingen die gebieden omvatten die al diepgaand zijn onderzocht en
waarvan de resultaten zijn gepubliceerd mogen niet worden bestraft
wegens gebrek aan persoonlijk onderzoek, indien het duidelijk is dat de
inzender een degelijke kennis van het onderwerp heeft.
Artikel 5. Jurering van de inzendingen.
5.1.
Inzendingen in de traditionele filatelie zullen worden beoordeeld in
overeenstemming met artikel 39 van de GREX (zie GREV, artikel 5.1)
5.2.
Voor inzendingen in de traditionele filatelie wordt, ten behoeve van een
evenwichtige beoordeling door de jury, de volgende puntenverdeling
aanbevolen (zie GREV, art. 5.2.)
behandeling ( 20) en filatelistische belangrijkheid (10) van
de inzending
30
filatelistische en aanverwante kennis,
persoonllijke studie en onderzoek
35
kwaliteit (10) en zeldzaamheid (20)
30
presentatie
5
Totaal
100
Inzendingen zullen worden beoordeeld door het toekennen van punten
voor ieder van bovengenoemde maatstaven.
Artikel 6. Slotbepalingen.
6.1.
Bij tegenstrijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt de
Engelse tekst.
6.2.
Deze bijzondere regels voor de beoordeling van inzendingen in de
traditionele filatelie op FIP-tentoonstellingen werden goedgekeurd door
het bestuur van de FIP op de 57e bijeenkomst op 20 oktober 2001 in
Kopenhagen en bevestigd door het 67e FIP-Congres in Seoul op 10
augustus 2002.
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