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KONKURRANSEUTSTILLINGER

Med hjemmel i Art.1.5 i GREV har dette spesialreglementet (SREV) blitt utarbeidet som et tillegg
til GREV i forhold til maksifilatelistiske eksponater. Det vises også til retningslinjer for
maksifilateli.

ART.2

KONKURRANSEEKSPONATER

Maksifilatelistiske objekter skal være i overensstemmelse med prinsippet om fullt samsvar mellom
a)
Frimerket
b)
Billedpostkortet
c)
Poststempelet

ART.3

PRINSIPPER FOR OPPBYGGING AV EKSPONATER

De oppbygningsmessige elementer i maksimumskort skal være i samsvar med følgende
karakteristika:
3.1

Frimerket
Frimerkeutgivelsen skal tilhøre en postadministrasjon som opererer innen et medlemsland
i UPU (verdenspostunionen) eller et tilhørende territorie. Personlige frimerker framstilt på
bestilling fra en kunde (enkeltperson, forening, selskap, etc.) aksepteres forutsatt at de er
tilgjengelige for publikum.Det skal være frankeringsgyldig og kun være påsatt postkortets
billedside. Portomerker, forhåndsannulerte merker, fiskalmerker, merker som bryter med
UPU Code of Ethics er ikke tillatt, såvel som tjenestemerker med unntak av de som er
tilgjengelige for almennheten: FN, UNESCO, Europarådet etc.). Frimerker som er kuttet
fra helsaker er tillatt kun hvis utgiveren tillot slik bruk. Frimerker printed online av en
kunde er ikke tillatt. Frimerker utgitt av postoperatører som er autorisert av bemyndiget
offentlig organ er tillatt på lik linje med ordinære frimerker.

3.2

Billedpostkortet
Dets størrelse må rette seg etter reglene til “Universal Postal Convention”. Imidlertid er
kvadratiske eller rektangulære postkort akseptert under forutsetning av at de kan vises
med to kort pr A4-ark. Av respekt for kunstneren er det strengt forbudt å beskjære
postkort.
Det skal være best mulig samsvar mellom frimerkets motiv og bildet på kortet. Eventuelt
med ett av motivene - dersom frimerket eller postkortet består av flere motiver. Postkort
som gjengir reproduksjon av frimerket er ikke tillatt å benytte.
Bildet skal understreke temaet for frimerket. Postkort som finne spå markedet aksepteres
som de er. De kan ha marger og tekst som er direkte knyttet til temaet. Gamle postkort kan
ha et område for å skrive korrespondanse på billedsiden. Med unntak av for slike kort så
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vurderes kvaliteten av maksikort som bedre jo større bildet er. Postkort med flere bilder og
postkort med hologram er ikke tillatt.
3.3

Stempelet
Stempelet skal utelukkendse være brukt av autorisert postal tjeneste. Stemplets
billedmotiv og anvendelsessted (postkontorets navn) skal ha en nær og direkte forbindelse
med motivet i frimerket og billedpostkortet, og skal være innen frimerkets gyldighetstid
og så nært dets utgivelsestidspunkt som mulig. Stempler framstilt av filatelitjenester er
tillatt gitt at det er samsvar med anvendelsessted. Stempler framstilt av filatelitjenester i
små land med kun landets navn er tillatt.
Jo nærmere sammenheng det er mellom emnet og bildet og/eller teksten i et motivstempel,
jo bedre er samsvaret. Ordinære stemempler uten illustrasjoner er tillatt gitt at de
inneholder postkontorets navn og at samsvar med sted er oppfylt.
Stempelet skal være slått i frimerkets gyldighetsperiode og så nær utgivelsesdato som
mulig.

3.4

Klassifikasjon av eksponater
Maksifilateli på utstillinger kan være oppdelt etter:
a)
Land eller gruppe av land
b)
Spesialfelt eller studier
c)
Spesialtemaer

3.5

Plan
Den innledende beskrivelse, tittelen og planen danner et hele og skal være i full overensstemmelse med det materiale som vises (ref. GREV, art. 3.3). Konseptet, oppbygningen
og utviklingen av eksponatet skal være klart definert.

ART.4

KRITERIER FOR VURDERING AV EKSPONATER

Disse kriteriene henviser til GREV (art. 4).
For eksponater innen maksifilateli legges det spesiell vekt på den filatelistisk relaterte kunnskap og
maksimalt samsvar i maksikortets hoveddeler.

ART.5

JURYERING AV EKSPONATER

5.1

Eksponater innen maksifilateli 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 maksifilatelistiske eksponater skal følgende forholdstall legges til grunn for å nå fram
til en avbalansert juryering (jfr. GREV art. 5.2):
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Bearbeidelse og betydning av eksponatet
Kunnskap og forskning
Tilstand og sjeldenhet
Presentasjon

30
35
30
5
100

ART.6

SLUTTBESTEMMELSER

6.1

Den engelske orginalteksten gjelder foran alle oversettelser.

6.2

Dette spesialreglementet (SREV) for juryering av maksifilatelistiske eksponater på FIPutstillinger ble enstemmig godkjent av FIP-kommisjonen for maksifili sin konferanse i
Jakarta 22.6.2012, etterfulgt av klargjøring av art. 3.1 med godkjenning av styret i FIPs
maksifilikommisjon 9.11.2013 og godkjent av FIP-styret i Rio de Janeiro 23.11.2013.

