Pravilnik razstave FIMERA 2013

1. Ime in cilji razstave
filatelistična meddruštvena razstava FIMERA 2013 z mednarodno udeležbo ima namen vzpodbujati
zbiranje, proučevanje in razstavljanje poštnih znamk ter drugega filatelističnega in nefilatelističnega gradiva ter njihovo promocijo.
2. Pripravljavec razstave
Razstavo pripravlja Filatelistično društvo Trbovlje (FDT) pod okriljem Filatelistične zveze Slovenije
(FZS) in pokroviteljstvom Pošte Slovenije (PS).
3. Kraj in čas razstave
Razstava bo postavljena v prostorih Delavskega doma Trbovlje, Trg svobode 11 a, v Trbovljah in bo
na ogled od četrtka, 23. maja, do nedelje, 26. maja 2013.
4. Razstavna načela
Razstava je III. razreda.
Tekmovalni razredi razstave in ocenjevanje bodo pripravljeni na podlagi Pravilnika o filatelističnih
razstavah FZS ter tega posebnega pravilnika razstave. Upoštevani bodo kriteriji in napotki tekmovalnih pravilnikov FIP.
5. Razporeditev zbirk
Razstavne zbirke morajo biti prijavljene v ustrezne razstavne razrede. Pripravljalni odbor si pridržuje pravico razporeditve prijavljenih zbirk v ustrezne razrede in pravico zavrnitve dela zbirke ali zbirke v celoti brez posebnega pojasnila.
6. Razstavni razredi
A Netekmovalni razredi
A 1 Častni zbor
A 2 Uradne (službene) zbirke
A 3 Ostale razstavne zbirke
Za vse zbirke v tem razredu velja, da se lahko uvrstijo na razstavo le na podlagi posebnega povabila
pripravljalnega odbora.
B Tekmovalni razredi
B 1 Tradicionalna filatelija
B 2 Poštna zgodovina
B 3 Celine
B 4 Aero in astrofilatelija
B 5 Tematska filatelija
B 6 Maksimafilija
B 7 Fiskalna filatelija (kolki)
B 8 Kartofilija
B 9 Sodobni razred
B 10 Filatelistična literatura
7. Pogoji za razstavljavce
Prijavljeni razstavljavec ne potrebuje predhodnih tekmovalnih referenc za udeležbo njegove zbirke
na razstavo.
Na razstavi lahko sodelujejo razstavljavci iz društev, ki so člani FZS, in razstavljavci iz Srbije, Makedonije, Francije ter Hrvaške za katere veljajo pogoji njihove nacionalne zveze.
Vsak razstavljavec lahko v tekmovalnem delu sodeluje z največ dvema razstavnima zbirkama in
dvema naslovoma literature.

8. Pogoji za razstavne zbirke
Na razstavi sodelujejo predvsem razstavne zbirke, ki še niso bile razstavljene. Razstavljene so lahko
tudi razstavne zbirke, ki so na predhodnih razstavah že dosegle različna priznanja, razen zbirk, ki so
na kontinentalnih ali svetovnih razstavah dosegle pozlačeno ali višje priznanje; te so lahko razstavljene le v častnem razredu.
Na razstavi bodo v uporabi vitrine z razstavnim oknom, ki lahko sprejme 16 razstavnih listov standardnega razstavnega formata (27 x 30 cm) ali formata A4 (21 x 30 cm). Listi so nameščeni v štirih
vrstah po štirje. Dopustno je uporabiti tudi liste formata A3 (42 x 30 cm) v ležečem položaju. Listi
morajo biti svetle barve in iz dovolj čvrstega papirja ali kartona (najmanj 160 g/m2). Vsak razstavni
list mora biti na hrbtni strani oštevilčen in v ustrezno velikem prosojnem zaščitnem ovitku. Na hrbtni
strani naslovnega ali prvega razstavnega lista mora biti zapisano ime in priimek ter naslov razstavljavca.
9. Obseg zbirke
Vsaka razstavna zbirka v tekmovalnih razredih od B 1 do B 9 lahko obsega največ pet (5) razstavnih
oken. Število dodeljenih razstavnih oken posamezni zbirki je lahko, po dogovoru s prirediteljem, tudi
drugačno.
Razstavne zbirke z več kot 16 listi so lahko zasnovane tako za 12 kot za 16 listna razstavna okna.
V primeru 12 listne zasnove zbirke si pripravljavec razstave dopušča možnost nepolne postavitve v
posameznih oknih zaradi smiselne zaokrožitve posameznih sklopov tekmovalne zbirke.
10. Pogoji za posebne zbirke
Razstavne zbirke odprte filatelije vključujejo tudi nefiltelistično gradivo. Pogoj je, da je nefilatelističnega gradiva v zbirki manj kot 50 odstotkov. Razstavljeno gradivo ne sme biti debelejše od 5 mm,
strupeno ali zdravju škodljivo, živo in njegova vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Tekmovalne zbirke v enem oknu morajo imeti 16 listov standardnega formata ali temu ustrezno število listov drugačnega formata.
Tekmovalne zbirke v razredu B9 lahko vsebujejo filatelistično in nefilatelistično gradivo, ki je bilo
izdano v letu 1992 ali novejše.
Ocenjevanje teh zbirk bo potekalo po kriterijih in pravilih tistega razreda, ki mu bo razstavljena
zbirka smiselno pripadala.
V razredu filatelistične literature je potrebno dostaviti po dva izvoda vsakega prijavljenega naslova.
En izvod je namenjen ocenjevalni komisiji, drugi bo na ogled obiskovalcem razstave. Razstavljeni
primerki iz razreda filatelistične literature se po razstavi ne vrnejo razstavljavcem, temveč ostanejo
knjižnici FDT (en izvod) in knjižnici FZS (en izvod).
11. Prijava zbirke
Prijava razstavne tekmovalne zbirke se opravi z uradno prijavnico razstave. Prijavnici je potrebno
priložiti kopijo uvodnega lista razstavne zbirke. Oddaja prijavnice je možna neposredno na naslov
pripravljalnega odbora pisno ali preko društvenega oz. nacionalnega komisarja, ki ga za to razstavo
imenuje posamezno društvo oz posamezna nacionalna zveza. Prijavnica mora prispeti na naslov pripravljalnega odbora ali komisarja razstave najpozneje do 15. aprila 2013.
O sprejetju prijavljenih razstavnih zbirk bodo kandidati obveščeni preko društvenih komisarjev ali
neposredno najpozneje do 30. aprila 2013 na način in v obliki kot bo oddana njegova prijavnica.
12. Pravice in obveznosti razstavljavcev
Vse tekmovalne razstavne zbirke so proste poplačila za razstavna okna.
Vsak razstavljavec je dolžan prijavljeno in na razstavo sprejeto razstavno zbirko pravočasno dostaviti pripravljalnemu odboru ali komisarju razstave.
Vsak razstavljavec dobi katalog razstave in sodniško poročilo - Bilten 2.

13. Ocenjevanje
Ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali sodniki akreditirani pri FZS, bo ocenjevala razstavne
zbirke v skladu z določili tega pravilnika, pravilnika o filatelističnih razstavah FZS, po pravilih FIP in
pravilih, ki so že bila objavljena in uporabljena za ocenjevanje sodobnih razredov.
Ocenjevalna komisija lahko podeli naslednja priznanja:
• za doseženih 75 ali več toč diplomo veljavnosti zlate medalje,
• za doseženih 65 do 74 točk diplomo veljavnosti pozlačene medalje,
• za doseženih 55 do 64 točk diplomo veljavnosti srebrne medalje,
• za doseženih 50 do 54 točk diplomo veljavnosti posrebrene medalje,
• za doseženih 40 do 49 točk diplomo veljavnosti bronaste medalje,
• za doseženih manj ko 40 točk diplomo za sodelovanje.
Ocenjevalna komisija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja razstave:
• veliko nagrado razstave,
• posebno nagrado,
• posebno priznanje.
Posebna priznanja razstave ocenjevalna komisija podeljuje skladno s priporočili pripravljavca razstave in donatorjev nagrad.
14. Rokovanje z razstavnimi zbirkami
Vse razstavne zbirke, ki bodo prispele po pošti, morajo prispeti na naslov pripravljalnega odbora ali
komisarja razstave najpozneje do 20. maja 2013. V primeru, da jih dostavi društveni ali nacionalni
komisar ali razstavljavec osebno, morajo biti na kraju prireditve najkasneje 22. maja 2013 ob 9. uri.
Prijavljena in sprejeta literatura mora biti dostavljena pripravljalnemu odboru najkasneje do 10.
maja 2013.
Pripravljalni odbor bo zagotovil vse razumne ukrepe za varovanje in zavarovanje razstavnih zbirk.
Razstavne zbirke bodo postavljene in odstranjene iz razstavnih vitrin pod nadzorom pripravljalnega
odbora. Društveni komisar (in/ali razstavljavec) pri tem lahko na zahtevo sodeluje.
Razstavne zbirke bodo za osebni prevzem na voljo društvenim komisarjem (in/ali razstavljavcem)
največ dve uri po uradnem zaključku razstave.
Vse stroške vračanja razstavnih zbirk po pošti nosi pripravljalni odbor razstave.
15. Dodatna določila
Pripravljalni odbor si pridržuje pravico morebitnih potrebnih sprememb in dopolnil teh razstavnih
pravil.
Odločitve pripravljalnega odbora skupaj s svetovalcem FZS in sodniške žirije so dokončne.
16. Naslovi
Pripravljalni odbor:
Filatelistično društvo Trbovlje
poštni predal 92
1420 Trbovlje
fd.trbovlje@gmail.com

Komisar razstave:
Robert Jordan
Globušak 22
1420 Trbovlje
robert.jordan@siol.net

Svetovalec FZS:
Bojan Bračič
Stantetova ulica 6
2000 Maribor
bojan.bracic@triera.net

