GENERAL REGULATIONS OF THE FIP FOR THE EVALUATION
OF COMPETITIVE EXHIBITS AT FIP EXHIBITIONS FIP
SERGİLERE KATILARAK REKABET EDEBİLME VE DEĞERLENDİRME
KURALLARI
Madde 1 Yarışma Sergileri
1.1 FIP Filatelinin gelişimini sağlayacağına inandığı için uluslararası filateli sergilerini izler
ve teşvik eder. Sergiler FIP’in GREX yönetmeliği ve bu yönetmeliğin genel kurallarına
göre değerlendirilir. FIP dünya sergilerindeki yetkisini ve kapsayıcılığını artırabilir. Bu
uluslararası ve diğer sergiler için de geçerlidir.
1.2 Aşağıda açıklanan FIP’in GREV yönetmelik kuralları, sergilerin geliştirilerek belirli bir
düzeye gelebilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir ve tüm yarışmalı sergiler için
geçerlidir. Koleksiyon yapanların belirli bir düzeye gelebilmesi için jüri hizmeti verilmesi
uygun görülmüştür.
1.3 GREV Yönetmeliği, FIP’in yarışma sergileri için hazırlanmış olup sergilerdeki tüm
yarışmacı sınıfları kapsar.
1.4 FIP’in her yarışma sergisinin yarışmacı sınıflar için özel düzenlemeleri SREV ve GREX
yönetmeliklerine uygun olacaktır,
1.5 SREV Yönetmeliği’nin maddeleri, FIP komisyon ve bölümlerinin tüm yorum ve
yönergelerini kapsar.
Madde 2 – Yarışma Koleksiyonları
2.1 GREX Yönetmeliği’nin 6. Maddesi’nde büyüklüğü belirtilen sergi alanı
koleksiyonerlerinin koleksiyonlarını sergilemeleri için yeterli gelmeyebilecektir. Onun için
koleksiyonerler ellerindeki malzemeyi en uygun şekilde kullanarak işledikleri konunun
anlaşılabilirliğini en üst düzeye çıkarmaya dikkat etmelidir.
2.2 Koleksiyonların gelişimi, sadece kullanılan materyal ve verilen bilgiye bağlıdır.
2.3 Sergi sınıflarının kapsamı SREV Yönetmeliği’nde gösterilmiştir.
Madde 3 - Koleksiyon Kompozisyon İlkeleri
3.1 Sergilenen koleksiyon, sadece açık sınıfın dışındaki doküman ve metin destekli
filatelik materyalden oluşacaktır.
3.2 Her sınıfta kullanılabilecek malzeme SREV’in o sınıfla ilgili bölümünde açıklanmıştır.
3.3 Sergilenecek koleksiyon SREV Yönetmeliği’nde o sınıf için belirlenmiş kriterler
çerçevesinde, bir yarışma koleksiyonu olarak yarışma sınıfı karakteristiklerine uygun
olmalı, net bir işleniş biçimi ve görüş sergilemelidir. Başlık koleksiyonun içeriğini
tanımlamalıdır. Tanıtım bölümündeki metin FIP’in kullandığı resmi dillerden birinde
olmalıdır.
3.4 Sergilenecek koleksiyonda kullanılacak materyal seçilen konuyla ilgili olacaktır.
Yapılan seçim, koleksiyonerin belirlediği konuda ne kadar yetkin olduğunu, aynı zamanda
mümkün olduğu kadar elde edilebilen en kaliteli filatelik materyali kullandığını da
göstermelidir.
3.5 Sunum ile ilgili metin, basit, zevkli ve dengeli bir anlatıma sahip olmalı,
koleksiyonerin kendini yetiştirme seviyesini, ayrıca konu için yaptığı araştırmayı da
belirtmelidir.
Madde 4 - Değerlendirme Kriterleri
4.1 Değerlendirmeler, GREX Yönetmeliği’nin V. Bölümü uyarınca görev yapan jüriler
tarafından yapılır,
4.2 FIP sergilerinde yapılacak değerlendirmelerin kriterleri şunlardır:
- Filatelik işleniş biçiminin ve öneminin vurgulanması,
- Filatelik bilgi ve araştırma,
- Kullanılan malzeme ve Nadirlik,
- Sunum,
4.3 Tematik koleksiyonların katılımı için ayrı kurallar uygulanır. Gençlik ve literatür sınıfı
için aşağıda yazılı olan Madde 5.3’teki sergi kuralları uygulanacaktır.
4.4 Açık sınıfta yarışan bir koleksiyonun değerlendirilmesi sergi IREX’i dahilinde
yapılacaktır.
4.5 “İşleniş Biçimi” kriterinde, için koleksiyonerin seçtiği malzemenin konunun bütününe
uygunluğu ile gelişme sağlanabilir
4.6 "Filatelik Önem” kriterinde gelişimin sağlanabilmesi için, koleksiyoner tarafından
seçilen konunun önemiyle sunum zorluğu değerlendirilmelidir.
4.7 "Filatelik Bilgi, Konuya hâkimiyet ve Araştırma" kriterini geliştirebilmek için:
a) Sunumdaki bilgilerin verilebilmesi için gerekli olan bilgi,

b) Sunumda kullanılan materyalin doğru analizi,
c) Araştırma, seçilen konu ile ilgili gerçekleri ortaya koyar,
4.8 "Durum ve Nadirlik" kriterinin gelişimini, sunumda kullanılan materyallerin kalitesi ve
nadirliği belirler.
4.9 "Tanıtım" kriterinin gelişmişliğini, sunumun estetik görünümü belirler,
Madde 5 - Sergiye Katılan Koleksiyonların Değerlendirilmesi
5.1 Sergilerin değerlendirilmesi GREX Yönetmeliği’nin V bölümüne göre yapılacaktır.
5.2 Değerlendirme, yukarıda 4. Madde’de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Koleksiyonun işleniş biçimi ve filatelik önemi 30
Filatelik bilgi, konuya hâkimiyet ve araştırma 35
Kullanılan materyallerin durumu ve nadirlik

30

Sunum

5

TOPLAM

100

Sergiye katılan koleksiyonlar yukarıdaki kriterlerin her biri için ayrı ayrı puanlandırılarak
değerlendirmeye alınacaktır.
5.3 Tematik ve gençlik sınıfları için değerlendirme literatürleri SREV’in ilgili bölümlerinde
gösterilir,
5.4 Ödüller GREX Madde 8 uyarınca verilecektir.
5.5 Madalya değerlendirmelerinde toplam not 5.2 Maddesi kapsamında ve aşağıdaki
tabloya uygun olarak verilecektir

Büyük Altın

95

Altın

90

Büyük Vermeil 85
Vermeil

80

Büyük Gümüş 75
Gümüş

70

Gümüş Bronz 65
Bronz

60

5.6 Büyük Ödüller, GREX’in 44. Madde’si uyarınca sergiye katılan koleksiyonlardan en az
96 puan alan koleksiyonlar arasında yapılan oylama sonucu, jüri tarafından ve gizli olarak
verilir.
5.7 Jüri, GREX Madde 8.5 uyarınca özel ödül alan koleksiyonları diğerlerinden ayırt
ettiğini belirtmek için tebriklerini ifade edebilir.
5.8 Jüri tarafından GREX Madde 8.6 uyarınca özel ödül verebilir.
Madde - 6 Son Hükümler
6.1 Bu metnin çevirisinden kaynaklanan herhangi bir tutarsızlık olması durumunda
İngilizce metnin aslı geçerli kabul edilir.
6.2 Bu yönetmelik, 14 Ekim 2000 tarihinde Madrit’te yapılan 66. FIP Kongresinde kabul
edilmiş olup kongreden hemen sonra uygulamaya koyulması istenmiştir.
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