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ART.1: KONKURRANSEUTSTILLINGER
I samsvar med Art.1.4 i GREV, er dette spesialreglementet (SREV) utarbeidet, som et tillegg til
GREV i forhold til astrofilatelistiske eksponater. Det vises også til retningslinjer for astrofilateli.

ART.2: KONKURRANSEEKSPONATER
(ref. GREV, Art. 2)
Et astrofilatelistisk eksponat er basert på historiske, tekniske og vitenskaplige aspekter ved
romforskning og romforskningsprogrammer.

ART.3: PRINSIPPER FOR OPPBYGGING AV EKSPONATER
(ref. GREV, Art. 3)
Korrekt filatelistisk materiale for oppbygning av et astrofilatelistisk eksponat inkluderer følgende
typer:
3.1

Dokumenter overlatt fra en postadministrasjon for forsendelse med stratosfæreballonger,
raketter, romfartøy, rakettfly, assistansefartøyer, redningshelikoptre og andre assistansefly
etc.

3.2

Frimerker, vignetter og brosjyrer relatert til rakettpost, spesialkonvolutter og kort, helsaker
og Mailgrams relevante for ulike deler av romfartsprogrammer - inklusive forløpere for
disse - start, flygning og landing av romfartøyer – og de deltagende landstasjoner, skip og
støttefly.

3.3

Blant de spesielle karakteristika ved astrofilateli er konvolutter og kort kansellert ved
postkontoret på det sted og eksakte tidspunkt en spesiell hendelse skjer.

3.4

Et astrofilatelistisk eksponat kan omfatte alle eller selvstendige, utvalgte aspekter blant
følgende (for underavdelinger se Retningslinjene art. 3.4):
a)
b)
c)

d)
e)
3.5

Fra pionertiden til erobringen av rommet
Rakettpost
Romfartsprogrammer i:
- USSR/CIS (Russland)
- USA
- Europa
- Kina
- Andre land
Ubemannede romferder
Bemannede romferder

Teksten skal dekke alle aspekter av eksakte tekniske data, datoer, steder og formål med
romfartøyets ferd, inklusive de spesielle aktiviteter astronauter og kosmonauter foretar.

3.6
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Planen eller eksponatets hensikt skal fremgå klart av et forord eller tittelblad (ref. GREV,
art. 3.3)

ART.4: KRITERIER FOR VURDERING AV EKSPONATER
(Ref. GREV, Art. 4.)
Bearbeidelse av eksponatet (ref. GREV, Art. 4.3):
Spesiell oppmerksomhet rettes mot eksakt teknisk utvikling av hendelsene.
Kunnskap og forskning (ref. GREV, Art. 4.5):
Det fordres høy grad av kunnskap om forløperne for romforskning og romferder.

ART.5: JURYERING AV EKSPONATER
(Ref. GREV, Art. 5)
5.1

Eksponater innen astrofilateli skal bedømmes av godkjente spesialister innen sine
respektive områder og være i samsvar med GREX, Sec. V, art. 31-47 (ref. GREV, Art.
5.1)

5.2

For astrofilatelistiske eksponater skal følgende forholdstall legges til grunn for å nå fram
til en avbalansert juryering (jfr. GREV, Art. 5.2):
Bearbeidelse (20) og betydning (10) av eksponatet
Kunnskap og forskning
Tilstand (10) og sjeldenhet (20)
Presentasjon
Total

30
35
30
5
100

ART.6: SLUTTBESTEMMELSER
(Ref. GREV, Art. 6)
6.1

Den engelske orginalteksten gjelder foran alle oversettelser.

6.2

Dette spesialreglementet (SREV) for juryering av astrofilatelistiske eksponater på FIPutstillinger ble vedtatt på den 54. FIP-kongressen i Roma 5.november 1985. Dette endrede
spesialreglement ble godtatt på den 61. FIP-kongressen i Granada, 4. mai 1992, og trer i
kraft 1. januar 1995. Den oppdaterte art. 3.4 med tillegg av Kina ble godtatt av FIP-styret
og gyldig fra 1. januar 2007.

