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(Vertaling van Special Regulations for the Evaluation of Youth Exhibits at F.I.P. Exhibitions)
Art. 1 - Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter
Dit bijzondere reglement is ontworpen in overeenstemming met art. 1.4 van het Algemeen Reglement van de FIP
voor de beoordeling van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP - tentoonstellingen (GREV), om de principes
uit die GREV die betrekking hebben op jeugdfilatelie, te ondersteunen. Zie ook de Richtlijnen voor de jurering
van jeugdinzendingen.
Art. 2 - Inzendingen in de wedstrijdklasse
De Jeugdklasse wordt gevormd door de inzendingen van jonge filatelisten van 13 tot 21 jaar. Ze worden
ingedeeld in de leeftijdscategorieën “A”, “B” en “C”. Iedere inzending wordt duidelijk onderscheiden door de
persoonlijke gegevens van de jonge filatelist, waarbij de jury rekening moet houden met de leeftijdgroep van de
inzender.
Art. 3 - Principes betreffende de samenstelling van een inzending
3.1.
De principes, omschreven in de bijzondere reglementen van de diverse wedstrijdklassen, gelden over
het algemeen ook voor de inzendingen van de jonge filatelisten.
3.2.
Iedere jonge deelnemer moet in zijn/haar inzending een plan opnemen waarop hij/zij duidelijk de
omvang van het gebied aftekent
Art. 4. - Maatstaven voor de beoordeling van inzendingen
In overeenstemming met artikel 4 van de GREV komen volgende criteria in aanmerking:
- behandeling (filatelistisch/thematisch)
- filatelistische kennis
- filatelistisch materiaal
- presentatie van de verzameling.
Om tegemoet te komen aan de speciale belangen van jonge inzenders kunnen deze maatstaven, in
overeenstemming met artikel 4.3 van de GREV, worden gewijzigd.
Art. 5 - Jurering van inzendingen
5.1.

Voor de beoordeling van inzendingen van jonge filatelisten aangaande traditionele filatelie,
postgeschiedenis, postwaardestukken, aërofilatelie, astrofilatelie, fiscale filatelie en maximafilie wordt
voor de criteria in de verschillende leeftijdscategorieën de volgende puntenverdeling vastgelegd (let ook
op de opmerking in de vorige paragraaf, artikel 4):

Leeftijdscategorie
Criterium
Behandeling
Kennis
Materiaal
Presentatie

“A”

“B”

“C”

29
26
20
25

33
32
20
15

35
35
20
10

Voor de beoordeling van inzendingen van jonge filatelisten aangaande thematische filatelie en geëigende
inzendingen betreffende maximafilie wordt voor de criteria in de verschillende leeftijdscategorieën de volgende
puntenverdeling vastgelegd (let ook op de opmerking in de voorlaatste paragraaf, artikel 4):
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Leeftijdscategorie

“A”

“B”

“C”

Criterium
Plan
Uitwerking
Filatelistische kennis
Materiaal
Presentatie

19
19
17
20
25

23
23
19
20
15

25
25
20
20
10

5.2.
De puntentoekenning voor de onderscheiden normen in de respectieve leeftijdscategorieën beantwoordt
aan de filatelistische vorderingsgraad van de jonge filatelisten en houdt tevens rekening met hun vooruitgang.

5.3.

Op basis van de beoordeling van de inzendingen kunnen medailles, diploma’s en bewijzen van
deelname worden uitgereikt:

45 punten
60 punten
65 punten
70 punten
75 punten
80 punten
85 punten

Diploma
bronzen medaille
verzilverd bronzen medaille
zilveren medaille
groot zilveren medaille
verguld zilveren medaille
groot verguld zilveren medaille

Een groot verguld zilveren medaille is de hoogste medaille die aan een jeugdige filatelist kan worden toegekend.
Speciale prijzen en felicitaties kunnen daarenboven toegekend worden aan inzendingen die ten minste een groot
zilveren medaille hebben behaald, in overeenstemming met art. 8.5 en 8.6 van de GREX.
5.4.
In overeenstemming met de bepalingen in hoofdstuk V van de GREX over de Jury moeten
jeugdinzendingen worden beoordeeld door juryleden die door de FIP zijn erkend.
5.5.
Voor iedere inzender vult de jury een blad in met een beknopte kritische evaluatie. Dit blad is opgesteld
door de FIP-commissie voor Jeugdfilatelie en zal aan de inzender worden uitgereikt door zijn/haar nationale
commissaris.
Art. 6 - Slotbepalingen
6.1.

Bij tegenstrijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt alleen de Engelse tekst.

6.2.
Dit Bijzonder Reglement voor de beoordeling van jeugdinzendingen op FIP - tentoonstellingen is door
het 66e FIP - Congres op 14 en 15 oktober 2000 in Madrid goedgekeurd. Het treedt in werking op 5 november
1985 en is van toepassing op tentoonstellingen waaraan het patronaat, de auspiciën of de steun van de FIP op het
66e of latere FIP - congressen werd toegekend.
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