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INNLEDNING
Hensikten med enrammes eksponater er å oppmuntre nye utstillere og å gi etablerte utstillere
muligheten til å vise eksponater innen emner eller tema som ikke kan behandles godt på mer enn én
ramme.
Enrammes eksponater og deres innhold kan komme fra hvilken som helst av FIPs
konkurranseklasser.

ART. 1 KONKURRANSEUTSTILLINGER
Dette spesialreglement for bedømmelse av enrammes eksponat er utviklet som et supplement til
prinsippene i artikkel 3 i FIPs hovedreglement for bedømmelse av konkurranseeksponat på FIPutstillinger (GREV). Det er laget i henhold til artikkel 1.4 i GREV.

ART. 2 KONKURRANSE-EKSPONATER
Enrammes eksponat inneholder filatelistisk/postalt materiale som er korrekt i henhold til en av de
godkjente FIP-klassene. Enrammes eksponat er smale i omfang, men dybden i behandling og
betydning forutsettes å være så grundig som mulig. Eksponat i denne klassen bør ikke bare være en
ramme som utdrag fra et fler-rammes eksponat, og bør vise et emne som best kan behandles som én
ramme.
(Eksponat fra uerfarne utstillere som holder på å utvikle et emne som har muligheter til å utvides til
mer enn én ramme i nær framtid er også velkomne).

ART. 3 PRINSIPPER FOR OPPBYGGING AV EKSPONATET
Prinsippene i spesialreglementene (SREV) for FIP-klassene for tradisjonell filateli, posthistorie,
helpost, motivfilateli, luftpost, astrofilateli, maxifili, revenue (stempelmerker) og ungdom (men bare
i aldersgruppe C), gjelder for enrammes eksponat.
Det legges vekt på kunnskaper, presentasjon og utvikling. Eksponatet bør fange tilskuerens
oppmerksomhet fra første til siste ark og være informativt så vel som opplysende.
Enrammes eksponat gir muligheter for både begynnere og avanserte utstillere.
Eksponates konsept eller plan bør være tydelig forklart på innledningssiden (GREV, artikkel 3.3.).

ART. 4 REGLER FOR BEDØMMELSE AV EKSPONATENE
I samsvar med artikkel 4 i FIPs hovedreglement GREV bedømmes et eksponat etter følgende
kriterier:
• Behandling og filatelistisk betydning
• Filatelistiske kunnskaper, personlige studier og forskning
• Kvalitet og sjeldenhet av det utstilte materialet
• Presentasjon
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Det er viktig at et enrammes eksponat i samsvar med artikkel 4.3 i GREV presenterer et klart
definert emne som er lett å følge, der hvert filatelistisk objekt er nødvendig for utviklingen, og har
en tittel som på best mulig måte viser innholdet i eksponatet.

ART. 5 BEDØMMELSEN AV EKSPONATET
Enrammes eksponat bedømmes av godkjente dommere innen de respektive områder og i samsvar
med avsnitt V, artikkel 31-47 i GREX og artikkel 5 i GREV.
Enrammes eksponat blir vurdert ved å gi poeng for hvert av de følgende kriteriene:
5.1 Tradisjonelle filatelistiske klasser (alle klasser utenom motivfilateli)
1. Behandling og filatelistisk betydning
2. Filatelistiske kunnskaper, personlige studier og forskning
3. Kvalitet og sjeldenhet
(Vanskelighetsgrad for anskaffelse blir også tatt hensyn til)
4. Presentasjon
Totalt
5.2 Motivfilateli
1. Bearbeidelse
Inkluderer:
- Tittel og plan
- Utvikling
- Nyskaping
2. Kunnskaper, personlige studier og forskning
Inkluderer:
- Filatelistiske og tematiske kunnskaper og forskning
3. Kvalitet og sjeldenhet
(Vanskelighetsgrad for anskaffelse blir også tatt hensyn til)
4. Presentasjon
Totalt

30 poeng
35 poeng
30 poeng
5 poeng
100 poeng

35 poeng

30 poeng

30 poeng
5 poeng
100 poeng

5.3 Premiering
Premiering er basert på summen av oppnådde poeng for ovenstående punkter 5.1 eller 5.2.
Diplom for medaljer blir utdelt som følger:
• Gull (90 til 100 poeng)
• Sølv (70 til 89 poeng)
• Bronse (50 til 69 poeng)
Utstillere som oppnår mindre enn 50 poeng blir tildelt deltagerdiplom.
Enrammes eksponat kan tildeles ærespriser, pris for beste eksponat i sin klasse, så vel som
juryens lykkønskninger.

5.4 Kvalifisering for deltagelse med enrammes eksponat ved FIP-utstillinger:
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For å kunne delta på FIP-utstillinger må eksponatet minst ha oppnådd 75 poeng på nasjonal
utstilling, i samsvar med Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement.
Antall enrammes eksponat bør begrenses til omtrent 5% av antall aksepterte fler-rammes
eksponat.
Kvalifiserende antall eksponat for kommisjonærer til FIP-utstillinger: Foreløpig anses tre
enrammes eksponat å tilsvare ett fler-rammes eksponat.

ART. 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
6.1 I tilfelle uoverensstemmelser i oversatt tekst, skal den engelske teksten ha forrang.
6.2 Dette spesialreglement for bedømmelse av enrammes eksponat på FIP-utstillinger er godkjent
av FIP- styret 8. juni 2003.

