1

AZ ALPOK-ADRIA 2016 SZOMBATHELY NEMZETKÖZI BÉLYEGKIÁLLÍTÁS
SZENT MÁRTON ÉVFORDULÓJÁN SPECIÁLIS SZABÁLYZATA (IREX)
1. A rendező, a helyszín és az időpont
1.1. Az Alpok-Adria 2016 Szombathely Nemzetközi Bélyegkiállítást a Magyar
Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) rendezi az Alpok-Adria Filatéliai
Munkaközösség keretein belül.
1.2. A nemzeti I. rangú versenykiállítás 2016. május 6-8-án, Szombathelyen az AGORA
Kulturális Központban (9700 Szombathely, Március 15. tér 5.) kerül
megrendezésre, Szent Márton születésének 1700 éves évfordulója kapcsán.
2. Alaprendelkezések
2.1. A nemzetközi részvételű kiállítás a FIP (GREX/GREV) és az Alpok-Adria
Munkaközösség kiállítási szabályzata szerint kerül megrendezésre.
2.2. Részvételi jogosultsággal rendelkezik minden olyan kiállító, aki az Alpok-Adria
Munkaközösség valamelyik nemzeti filatéliai szövetségéhez tartozik.
2.3. A kiállításon való részvétel előfeltétele a gyűjtemény korábbi nemzeti II. rangú
kiállításon elért aranyozott ezüstérem (vermeil) minősítése. Nem megengedettek
azok a gyűjtemények, amelyek egy nemzetközi FIP, vagy FEPA kiállításon már
arany, illetve nemzeti I. rangú kiállításon az utóbbi 5 évben 3 alkalommal már
aranyérem minősítést értek el. (ld. “Alpok-Adria Kiállítási Szabályzat” 6. pontja).
2.4. Minden résztvevő ország maximum 50 db 12 lapos kerettel és korlátlan számú
irodalmi anyaggal jelentkezhet.
2.5. A kiállítónak jogában áll álnéven szerepelnie, de a rendező szervekkel közölnie kell
a tényleges nevét és lakcímét.
2.6. Kiállítói igazolvány beadása javasolt.
3. Jelentkezések
3.1. A jelentkezéseket a nemzeti komiszeren keresztül úgy kell a kiállítás rendezőihez
továbbítani, hogy azok legkésőbb 2016. 02. 28-ig a következő címre beérkezzenek:
Czirók Dénes H-8900 Zalaegerszeg, Pacsirta u. 9/1.
czirok.d@t-online.hu
3.2. A jelentkezéshez csak a rendező szervek által kiadott jelentkezési lapok
használhatóak fel.
3.3. A gyűjtemények elfogadásáról a szervezőbizottság 2016. 03. 31-ig dönt. Ez a
döntés végleges és megtámadhatatlan.
4. Kiállítási osztályok
4. 1. Hagyományos filatélia
4. 2. Postatörténet
4. 3. Postai díjjegyesek
4. 4. Légiposta
4. 5. Tematikus filatélia
4. 6. Maximafilia

4-8 keret
4-8 keret
4-8 keret
4-8 keret
4-8 keret
4-8 keret
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4. 7. Okmánybélyegek
4. 8. Asztrofilatélia
4. 9. Modern filatéliai gyűjtemények
4. 10. Ifjúsági
a. 10 – 15 év
b. 16 – 18 év
c. 19 – 21 év
4. 11. Egykeretes gyűjtemények
4. 12. Képeslap gyűjtemények
4. 13. Nyitott osztály
4. 14. Filatéliai irodalom

4-8 keret
4-8 keret
4-8 keret
1-4 keret
3-5 keret
4-6 keret
1 keret
4-8 keret
4-8 keret

A Modern filatéliai gyűjtemények osztályában olyan hagyományos, postatörténeti és
díjjegyes gyűjtemények mutathatók be, amelyek főleg 2000 utáni kiadásokat
tartalmaznak.
A Szervező Bizottság a Szent Márton évfordulója kapcsán ösztönzi a vallásos témájú
gyűjtemények bemutatását.
5. Elfogadás és keretdíjak
5.1. A rendező szervek az illetékes nemzeti komiszeren keresztül értesítik a kiállítókat a
gyűjteményük elfogadásáról, vagy elutasításáról és a számukra rendelkezésre álló
keretszámokról/lapokról.
5.2. A keretek 100x100 cm méretűek, egy keretben 12 lap helyezhető el.
5.3. Az egykeretes gyűjtemények 16 lappal is jelentkezhetnek, amelyből az első 12 lap
kerül kiállításra, a további 4 lapot a zsűri az értékelésnél figyelembe veszi.
5.4. Keretdíj: 13 €/keret (12 lap). Az ifjúsági gyűjtemények kiállítása díjmentes. Minden
elfogadott irodalmi osztályú anyag díja szintén 13 €.
5.5. A keretdíjakat az illetékes nemzeti komiszereken keresztül kell a kiállítás kezdetéig
a rendező szervekhez eljuttatni.
6. Biztonság és biztosítás
6.1. A kiállítás vezetése a lehető legnagyobb gondosságra törekszik a gyűjtemények
kezelésénél és a kiállítási helységekben. A gyűjtemények sérülése, elveszése, vagy
bármilyen károsodása miatt a Szervező Bizottság felelőssége kizárt.
6.2. A kiállított gyűjtemények biztosításáról a kiállítónak kell gondoskodnia.
7. A gyűjtemények felépítése és leszerelése
7.1. A külföldi gyűjtemények szállítása a nemzeti komiszer által, ahol szükséges (nem
EU tagországok), ott ATA-Carnet-val történik. A gyűjteményeket a nemzeti
komiszer, a kiállító maga, vagy azok egy meghatalmazottja rakhatja fel 2016. május
5-én, csütörtökön délután 13-18 óra között.
7.2. Minden kiállítási lapot egyenként meg kell számozni és egy stabil átlátszó fóliába
kell elhelyezni.
7.3. A keretekbe való behelyezés balról jobbra történik vízszintes lapsorrendben, a bal
felső lappal kezdődően.
7.4. A leszerelés 2016. május 8-án történik a kiállítás zárását követően.
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7.5. Az irodalmi osztály kiállítási anyagait 2016. május 5-ig kell 2 példányban a kiállítás
rendezőinek eljuttatni. Mindkét példány a rendezvényt követően a rendező
szerveknél marad.
8. A kiállítási anyagok értékelése és a díjak odaítélése
8.1. A kiállítási anyagokat a FIP szabályzatainak megfelelően nemzetközi zsűri értékeli.
Az egykeretes - és a nyitott osztály gyűjteményei a FIP ajánlásának (ld. FIP honlap)
megfelelően kerülnek értékelésre 100 pontos rendszerben. A képeslap osztály
gyűjteményei a MABÉOSZ vonatkozó szabályzatának megfelelően, 100 pontos
rendszerben kerülnek értékelésre.
8.2. Minden kiállító megkapja az elért díjnak megfelelő oklevelet (ld. „Alpok-Adria
Kiállítási Szabályzat“ 10. pont).
8.3. Az „ALPOK-ADRIA-GRAND-PRIX“-díjat a zsűri annak a gyűjteménynek ítéli
oda, amelyik az ALPOK-ADRIA Munkaközösség szellemiségét a legjobban
tükrözi.
8.4. A zsűrijelentés ismertetése az ALPOK-ADRIA Bélyegkiállítás ünnepi záró estjén
(Palmares), 2016. 05. 07-én, szombaton történik Szombathelyen.
9. A rendező szervek jogai
9.1. A rendező szervek, a kiállítás vezetőinek, valamint filatéliai bizottságainak, továbbá
a zsűrinek a döntései véglegesek és megtámadhatatlanok.
9.2. A jelentkezési lap aláírásával ezeket a különleges feltételeket a kiállító
maradéktalanul és visszavonhatatlanul elismeri.
9.3. A kiállítás rendező szervei fenntartják a jogot az ALPOK-ADRIA-koordinátorral
történő egyeztetést követően, hogy a jelen kiállítási feltételeket a szükség szerint
módosítsák, vagy kiegészítsék. Ebben az esetben a nemzeti komiszereket, illetve a
kiállítókat soron kívül értesítik.
9.4. Minden olyan esetben, amely ebben a kiállítási szabályzatban nincs szabályozva, a
kiállítás szervezőbizottsága dönt.
10. Az ALPOK-ADRIA 2016 Szombathely Bélyegkiállítás Szervezőbizottsága:
10.1.

10.2.

10.3.

Rendező: Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ)
H-1064 BUDAPEST VI. Vörösmarty u. 65.
Postacím:
H-1387 Budapest Pf. 4,
Tel:
+36-13-327-300,
+36-13-328-359
Fax:
+36-12-690-620
Email:
titkarsag@mabeosz.hu
kiallitas@mabeosz.hu
Honlap:
www.mabeosz.hu
Koordinátor: Ivan Libric, J. Pupačiča 4, HR-10090 Zagreb, Horvátország
Tel:
+385-1-3893-564
Email:
ivicalibra@yahoo.com.hr
Kiállítás szervezőbizottságának vezetője:
Czirók Dénes; H-8900 Zalaegerszeg Pacsirta u. 9/1,
Tel:
+36-92-319-413
Email:
czirok.d@t-online.hu

