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ART. 1 KONKURRANSEUTSTILLINGER
Dette spesialreglementet for luftposteksponater er et supplement til FIPs hovedreglement for
bedømmelse av konkurransesamlinger på FIP-utstillinger (GREV). Det er laget i henhold til
artiklene 1 og 5 i GREV.
Det vises til retningslinjer for bedømmelse av luftposteksponater.

ART. 2 KONKURRANSESAMLINGER
Et luftposteksponat skal i hovedsak bestå av postalt materiale som viser at det er fremsendt
luftveien, og som bærer bevis for at det er blitt fløyet. (Kfr. GREV art. 2.3)

ART 3. PRINSIPPER FOR OPPBYGGING AV EKSPONATET
3.1

Aerofilateli omfatter studiet av luftpostens utvikling og samling av dokumenter som
beskriver denne utvikling. Et luftposteksponat har derfor som grunnleggende elementer:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
3.2

Postalt materiale sendt luftveien
Offisielle og halv-offisielle frimerker utgitt spesielt for luftpostbruk. Merkene
kan være brukte eller ubrukte, men de skal fortrinnsvis stå på postforsendelser.
Alle typer poststempler og andre stempler, vignetter og etiketter forbundet med
lufttransport.
Forsendelser sendt med spesielle luftpostbefordringer, ikke nødvendigvis ved
hjelp av et postverk, men som er ansett for å være viktig for utviklingen av
luftpost.
Flyveblad, meldinger og aviser sluppet ned fra luften, enten som vanlig
postavlevering eller som følge av at vanlig postfremsendelse er blitt avbrutt av
uforutsette årsaker.
Post berget etter flyhavarier og uhell.

Måten et luftposteksponat ordnes på, avledes direkte av den valgte strukturen som kan
være en av følgende:
1.
2.
3.

Kronologisk
Geografisk
Transportmiddel:
a) Brevdue
b) Lettere enn luft
c) Tyngre enn luft
d) Rakett
(Kfr. GREV art. 3.3)
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3.3

Luftposteksponater kan inneholde tilleggsmateriale som kart, fotografier, rutetabeller og
lignende. Det er et krav at slikt materiale er nødvendig for å illustrere eller trekke
oppmerksomhet mot et spesielt poeng eller en bestemt situasjon, og at det ikke dominerer
over det egentlige materialet og den ledsagende teksten (Kfr. GREV art. 3.4).

3.4

Eksponatets plan eller idé skal gå tydelig frem av en innledende beskrivelse (Kfr. GREV
art. 3.3).

ART. 4 BEDØMMELSESKRITERIER
(Kfr. GREV art. 4)

ART. 5 BEDØMMELSE AV EKSPONATET
5.1

Luftposteksponater skal bedømmes av godkjente spesialister og i samsvar med seksjon V
(art. 31-47) i GREX. (Kfr. GREV art. 5.1)

5.2

For luftposteksponater gjelder følgende poengtall som en veiledning for juryen til en
balansert bedømmelse. (Kfr. GREV art. 5.2)
Behandling og betydning av emnet
Kunnskaper og forskning
Kvalitet (10) og sjeldenhetsgrad (20)
Presentasjon
Total

30
35
30
5
--------100

ART. 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
6.1
6.2

I tilfelle uoverensstemmelser i oversatt tekst skal den engelske teksten ha forrang.
Dette spesialreglementet for vurdering og bedømmelse av luftposteksponater på FIPutstillinger ble vedtatt av FIPs 61. kongress i Granada 4. og 5. mai 1992 og er trådt i kraft
fra 1. januar 1995.

