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1

De supplerende bestemmelsene for ungdomssamlinger er laget i henhold til artikkel 5.7
og 6.4 i FIP's utstillingsreglement (GREX) og skal brukes på ungdomsklassen både ved
almene og spesielle FIP-utstillinger.

2

Utstillere både individuelt og kollektivt opp til 21 år tilhører ungdomsklassen.

3

Eksponater tilhørende ungdom, vil bli gruppert i en av de tre aldersklassene A, B, eller
C avhengig av alderen.
Aldersklasse A:
Aldersklasse B:
Aldersklasse C:

13 til 15 år
16 til 18 år
19 til 21 år

Kollektive eksponater bedømmes i aldersklasse B. Alderen pr 1. januar det år utstillingen
avholdes, gjelder.

4

Eksponatet blir gitt et tilstrekkelig antall rammer i samsvar med nedenstående tabell
Utstillinger som benytter rammer som rommer 16 ark:
Aldersklasse
A
B
C

Minimum
2 (32 ark)
3 (48 ark)
4 (64 ark)

Maksimum
4 (64 ark)
5 (80 ark)
5 (80 ark)

Utstillinger som benytter rammer som rommer 12 ark:
Aldersklasse
A
B
C

5

Minimum
3 (36 ark)
4 (48 ark)
5 (60 ark)

Maksimum
5 (60 ark)
7 (84 ark)
7 (84 ark)

En avgift lik avgiften for en ramme i seniorklassene kan pålegges ungdomseksponatene
(uavhengig av antall rammer de viser) på FIP-utstillnger (GREX 15.4).

6
6.1

Kvalifikasjonskravet i ungdomsklassen for aldersgruppe A (13-15 år) er en nasjonal stor
sølvmedalje (70 poeng) og for aldersgruppene B (16-18 år) og C (19-21 år) en nasjonal
vermeilmedalje (75 poeng) (GREX 10.4).

6.2

Et tidligere ungdomseksponat med fem rammer i aldersgruppe C som har fått minst 85
poeng, er kvalifisert til å stille i seniorklassen (GREX 10.4)

7

Et eksponat kan vises i hver aldersklasse med de begrensninger som er skissert i disse
supplerende bestemmelser.
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8

Eksponater kan bare stilles ut under utstillerens navn, ikke pseudonym. GREX 16

9

Ved FIP-utstillinger spesielt for ungdom, skal FIP's rådgiver ifølge artikkel 32 i GREX
foreslå jurymedlemmer for FIP's styre i samråd med formannen i FIP's ungdomskommisjon.
Formannen i FIP's ungdomskommisjon skal være medlem av juryen på utstillinger
spesielt for ungdom. Dersom han er forhindret fra å være tilstede, kan han foreslå en
stedfortreder.

10

Følgende medaljer tildeles eksponater i ungdomsklassen:
Stor forgylt sølvmedalje (stor vermeil)
Forgylt sølvmedalje ( vermeil)
Stor sølvmedalje
Sølvmedalje
Forsølvet bronsemedalje
Bronsemedalje
I tillegg tildeles diplomer og deltagerbevis.

11

Ved FIP-utstillinger spesielt for ungdom tildeles utstillingens Grand Prix til det beste
eksponat. Dette må minst oppnå minimumskravet til stor forgylt sølvmedalje. Et
eksponat kan tildeles Grand Prix bare en gang.
I tillegg kan det tildeles ærespremier til eksponater som minst har oppnådd 75 poeng
(GREX 8.6).
Juryens lykkeønskninger kan uttrykkes i henhold til artikkel 8.5 i GREX.

12

Ved FIP-utstillinger spesielt for ungdom skal utstillingens publikasjoner og katalog
inneholde navn og adresse til formannen i FIP's ungdomskommisjon.

13

Organisasjonskomiteen for en FIP-utstilling for ungdom skal arrangere og holde lokaler
til en konferanse for FIP's ungdomskommisjon i tilknytning til utstillingen.

14

Disse supplerende bestemmelsene trer i kraft etter den 66. FIP-kongress i Madrid 14. og
15.10. 2000.

15

I tilfelle av uoverensstemmelser i oversatt tekst, skal den engelske teksten ha forrang.

16

Disse supplerende bestemmelsene for evaluering av ungdomseksponater på FIP-utstillinger ble vedtatt av den 66. FIP's kongress i Madrid 14-15.10. 2000. De skal gjelde for
utstillinger som blir gitt beskyttelse, anbefaling eller støtte på FIP's 66. kongress eller
senere.

