PRAVILNIK SPECIALIZIRANE MEDDRUŠTVENE RAZSTAVE

MAKSI RAVNE 2018
1. Ime in cilji, pripravljavec razstave
Specializirana meddruštvena razstava MAKSI RAVNE 2018 z mednarodno
udeležbo ima namen omogočiti članom Filatelistične zveze razstaviti čim večje
število kakovostnih razstavnih zbirk s področij maksimum kart in razglednic, jih
ustrezno oceniti in s pridobljenimi uvrstitvami omogočiti njihovo razstavljanje
na razstavah višjega ranga doma in v tujini. Razstava je namenjena tudi
spodbujanju zanimanja za zbiranje, proučevanje in razstavljanje filatelističnih
zbirk in zanimanju za to dejavnost v širši družbeni skupnosti, posebej še
maksimum kart.
Razstavo pripravlja Koroško filatelistično društvo s pokroviteljstvom Občine
Ravne na Koroškem, Filatelistične zveze Slovenije (FZS) in Pošte Slovenije.
2. Kraj in čas razstave
Razstava bo postavljena v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca
Sušnika na Ravnah na Koroškem in bo na ogled od 1. do 15. marca 2018.
3. Razstavna načela
Razstava je tekmovalna in je III. razreda. Eksponati morajo biti pripravljeni
skladno s FIP pravili za Maksimafilijo (Posebna pravila za ocenjevanje
eksponatov Maksimafilije na FIP razstavah ‐ objavljeno na spletni strani FZS
www.fzs.si; SREV of Maximaphily – objavljeno na www.maximaphily.info)
oziroma s FEPA pravili za ocenjevanje eksponatov razglednic (FEPA Picture
Postcards Regulations objavljeni na spletni strani fepanews.com; prevod bo
kmalu objavljen tudi na spletni strani FZS), Pravilnikom o filatelističnih
razstavah FZS ter Pravilnikom specializirane meddruštvene razstave MAKSI
RAVNE 2018.
4. Razstavni razredi
A Netekmovalni razredi
A 1 Častni zbor
A 2 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
Na specializirani razstavi MAKSI RAVNE 2018 bodo razstavljeni eksponati v
tekmovalnih razredih:
B1 Maksimafilija
B2 Kartofilija
Eksponati v obeh tekmovalnih razredih so lahko predstavljeni v eni vitrini.
Razstavne zbirke morajo biti prijavljene v ustrezen razstavni razred. Pripravljalni
odbor si pridržuje pravico razporeditve prijavljenih zbirk v ustrezne razrede in
pravico zavrnitve dela zbirke ali zbirke v celoti brez posebnega pojasnila.
V vseh tekmovalnih razredih je možno razstavljati tudi eksponate v odprtem
razredu.
5. Razstavni pogoji
Na razstavi lahko sodelujejo razstavljavci iz društev, ki so člani FZS, in vabljeni
razstavljavci drugih nacionalnih zvez po odločitvi organizatorja. Na razstavi
lahko sodelujejo razstavljavci z zbirkami, ki so na predhodnih razstavah že
dosegle različna priznanja in z razstavnimi zbirkami, ki še niso bile razstavljene.
6. Prijava, sprejem in pristojbina
Prijava na razstavo je možna direktno na naslov pripravljalnega odbora,
elektronski naslov info@kfd.si ali preko društvenega komisarja, ki ga za to
razstavo imenuje posamezno društvo. Prijava mora prispeti na naslov
pripravljalnega odbora ali komisarja razstave najpozneje do 31. januarja 2018.
O sprejetju eksponatov bo prijavljene kandidate pripravljalni odbor obvestil
preko društvenih komisarjev ali direktno najpozneje do 15. februarja 2018.
Vse tekmovalne razstavne zbirke so proste plačila za razstavne vitrine.
7. Predstavitev eksponatov
Razstavne zbirke na razstavi Maksi Ravne 2018 (Maksimafilija in Kartofilija)
lahko obsegajo najmanj eno (1) in največ pet (5) razstavnih vitrin. V uporabi
bodo razstavne vitrine, ki lahko sprejmejo 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 zapisani podatki
razstavljavca (ime, priimek, naslov in društvo).
8. Pravice in obveznosti razstavljavcev
Vsak razstavljavec je dolžan prijavljeno in na razstavo sprejeto razstavno zbirko
pravočasno dostaviti pripravljalnemu odboru ali komisarju razstave. Vsak
razstavljavec dobi primerek vseh izdaj povezanih z razstavo in sodniško
poročilo.
9. Ocenjevanje
Sodniška žirija, ki jo bodo sestavljali sodniki akreditirani pri FZS (Bojan Bračič,
Boštjan Petauer, Alojz Tomc), bo ocenjevala razstavne zbirke v skladu z določili
Pravilnika o filatelističnih razstavah FZS in pravilniki oziroma smernicami
omenjenimi v 3. členu.
Sodniška žirija lahko podeli naslednja priznanja:
diplomo veljavnosti zlate medalje za doseženih 75 in več točk,
diplomo veljavnosti pozlačene medalje za doseženih 65 do 74 točk,
diplomo veljavnosti srebrne medalje za doseženih 55 do 64 točk,
diplomo veljavnosti posrebrene medalje za doseženih 50 do 54 točk,
diplomo veljavnosti bronaste medalje za doseženih 40 do 49 točk,
diplomo za sodelovanje za doseženih manj kot 40 točk.
10. Rokovanje z razstavnimi zbirkami
Vse razstavne zbirke, ki bodo prispele po pošti, morajo prispeti na naslov
pripravljalnega odbora ali komisarja razstave najpozneje do 20. februarja 2018.
V primeru, da jih dostavi društveni komisar ali razstavljavec osebno, morajo biti
na kraju prireditve najkasneje 1. marca zjutraj (do 10 ure) – po predhodnem
dogovoru s pripravljalnim odborom.
Pripravljalni odbor in upravljavec razstavišča bo zagotovil vse razumne ukrepe
za varovanje razstavnih zbirk. Razstavne zbirke se bodo vstavljale in
odstranjevale iz vitrin pod nadzorom pripravljalnega odbora in ustreznega
društvenega komisarja ali razstavljavca.

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.
11.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.
12.Vračilo zbirk
Vračilo oz. prevzem razstavnih zbirk bo možen po zaprtju razstave 15. marca.
Vse zbirke, ki ne bodo prevzeli razstavljavci osebno jih pripravljalni odbor vrne
preko Pošte Slovenije. Pri vračilu zbirke bodo tudi dodani zapisniki ocenjevalne
komisije, diploma, katalog razstave in sklop izdanega filatelističnega materiala.
13.Naslovi
Pripravljalni odbor:
Koroško filatelistično društvo Ravne na Koroškem
Poštni predal 19
2390 Ravne na Koroškem
info@kfd.si
Komisarja razstave:
Izidor Jamnik
Brdinje 27b
2390 Ravne na Koroškem
izidor.jamnik@gmail.com
Svetovalec FZS:
Bojan Bračič
Stantetova ulica 6
2000 Maribor
bojan.bracic@triera.net
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