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ART 1 KONKURRANSEUTSTILLINGER 

 

Dette spesialreglementet for ungdomssamlinger er et supplement til FIP's hovedreglement 

for bedømmelse av konkurransesamlinger på FIP-utstillinger (GREV). Det er laget i 

henhold til artiklene 1.4 i GREV. 

 

ART 2 KONKURRANSESAMLINGER 

 

2.1 Ungdomsklassen består av samlinger som tilhører ungdom mellom 10 og 21 år. Eksponater 

tilhørende ungdom, vil bli gruppert i en av de tre aldersklassene A, B, eller C avhengig av 

alderen.  

   Aldersklasse A: 10 til 15 år  

  Aldersklasse B: 16 til 18 år  

  Aldersklasse C: 19 til 21 år 

 

2.2 Kollektive eksponater bedømmes i aldersklasse B. 

 

2.3 Alderen pr 1. januar det år utstillingen avholdes, bestemmer aldersklassen. 

 

2.4 Eksponatet blir gitt et tilstrekkelig antall rammer i samsvar med nedenstående tabell: 

 

  Aldersklasse Minimum Maksimum 

  A 1 (16 ark) 3 (48 ark) 

  B 2 (32 ark) 4 (64 ark) 

  C 3 (48 ark) 5 (80 ark) 

 

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

 

2.6 Juryen må ta hensyn til aldersklassene fordi eksponatene gjenspeiler ungdommens 

forutsetninger. 

 

ART 3 PRINSIPPER FOR OPPBYGGING AV EKSPONATER 

 

3.1  Reglene for de forskjellige konkurranseklassene er i hovedregel også gyldig for 

ungdomsklassen. 

 

3.2  Utstillere i ungdomsklassen skal presentere sitt eksponat på en plan der omfanget av 

samlingen klart defineres. 

 

ART 4  BEDØMMELSESKRITERIER 

 

Følgende fire bedømmelseskriterier gjelder for ungdomssamlinger (art 4 GREV): 

* Behandling av eksponatet ( filatelistisk/tematisk ). 

* Filatelistiske kunnskaper. 

* Filatelistisk materiale. 

* Presentasjon av eksponatet. 
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Ifølge artikkel 4.3 i GREV skal disse fire kriteriene tilpasses de forskjellige aldersklassene 

for å ta spesielt hensyn til ungdommens forutsetninger. 

 

ART 5  BEDØMMELSE AV EKSPONATET 

 

5.1 Ved bedømmelse av eksponat i klassene tradisjonell filateli, posthistorie, helpost, luftpost, 

romfart, stempelmerker og maksifili blir poengene fordelt på de fire kriteriene som vist 

nedenfor, avhengig av aldersklassen som beskrevet i art 4. 

 

   Aldersklasse 

  Kriterium  A  B  C 

  Behandling av eksponatet  29 33 35 

  Filatelistiske kunnskaper 26 32 35 

  Filatelistisk materiale 20 20 20 

  Presentasjon av eksponatet 25 15 10 

 

 Ved bedømmelse av eksponat i motiv, åpen klasse og passende maksifilieksponat blir 

poengene fordelt på de fem kriteriene som vist nedenfor, avhengig av aldersklassen. Se 

anmerkning i nest siste setning i art 4. 

  

   Aldersklasse 

  Kriterium A  B  C 

Behandling 33 35 35 

Kunnskaper 22 27 30 

  Materiale 20 23 25 

  Presentasjon 25 15 10 

    

5.2 Poengfordelingen mellom kriteriene i de forskjellige aldersklassene tar hensyn til 

ungdommens filatelistiske utvikling og modenhet.   

 

5.3 Medaljer, diplomer og deltagerbevis blir tildelt på grunnlag av eksponatets bedømmelse.  

Følgende medaljer kan tildeles: 

 

 Medalje Internasjonal Nordisk Nasjonal Regional 

 Gull (kun aldersklasse C) 90-100 - - - 

 Stor forgylt sølv  85-89 - - - 

 Forgylt sølv (vermeil) 80-84 80-100 75-100 - 

 Stor sølv 75-79 75-79 70-74  - 

 Sølv 70-74 70-74 65-69 60-100 

 Forsølvet bronse 65-69 65-69 60-64 45-59 

 Bronse 60-64 60-64 45-59 30-44 

 Sølvnål - - - 20-29 

 Bronsenål - - - 10-19 

 Diplom 45-59 til 59 til 44 til 9 
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 Gull er den høyeste medaljevalør som tildeles ungdomseksponater i klasse C, stor forgylt 

sølv (stor vermeil) i aldersklassene A og B. 

 

 Spesialpriser og gratulasjoner kan i tillegg tildeles eksponater som har oppnådd forgylt 

sølvmedalje eller bedre i henhold til artikkel 8.5 og 8.6 i GREX. 

 

5.4  Ungdomseksponater skal bedømmes av FIP-godkjente jurymedlemmer i henhold til del V 

(juryen) i GREX. 

 På regionale og nasjonale utstillingerbedømmes ungdomseksponater av en jury godkjent av 

Norsk Filatelistforbund. 

 

5.5 Juryen skal fylle ut et bedømmelsesskjema for hvert eksponat.  Hver utstiller skal få sitt 

bedømmelsesskjema. 

 

ART 6 SPESIALUTSTILLINGER 

 

Ikke relevant for regionale og nasjonale utstillinger. 

 

ART 7  AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 

 

7.1  I tilfelle uoverensstemmelse i oversatt tekst, skal den engelske teksten ha forrang.  

 

7.2  Dette spesialreglementet for vurdering og bedømmelse av ungdommsssamlinger på FIP-

utstillinger ble vedtatt av FIPs 71.kongress i Lisboa 10.10.2010. Det skal gjelde for 

utstillinger som blir gitt beskyttelse, anbefaling eller støtte på FIPs 71. kongress eller 

senere. 

 


