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(Vertaling van de Supplementary Rules for the Class of Youth Philately at F.I.P. Exhibitions)  
 
 
Regel 1 - Deze aanvullende regels voor de toelating van jeugdinzendingen zijn ontworpen volgens art. 5.7 en 6.4 
van het Algemeen Reglement van de FIP voor tentoonstellingen (GREX). Zij moeten worden toegepast op de 
klasse jeugdfilatelie zowel op algemene als op gespecialiseerde FIP - tentoonstellingen.  
 
Regel 2 - Tot de categorie, groep of klasse van jonge filatelisten behoren jonge inzenders, individu’s of 
collectieve deelnames van inzenders tot 21 jaar. 
 
Regel 3 - De inzendingen van jonge filatelisten zullen al naar hun leeftijd worden ondergebracht in één van de 
drie leeftijdscategorieën “A”, “B” of “C”. 
   

Leeftijdscategorie “A” 13 tot 15 jaar 
  Leeftijdscategorie “B” 16 tot 18 jaar 
  Leeftijdscategorie “C” 19 tot 21 jaar. 
 
Collectieve inzendingen worden opgenomen in de leeftijdscategorie “B”.  
Bij de toewijzing van de relevante categorie wordt de leeftijd op 1 januari van het jaar waarin de tentoonstelling 
wordt gehouden, in aanmerking genomen. 
 
Regel 4 – Iedere inzending krijgt een passend aantal kaders toegewezen volgens het volgende barema: 
 
Op tentoonstellingen met 16 bladen per kader: 
 
leeftijdscategorie MINIMUM MAXIMUM 
“A” 
“B” 
“C” 

2 kaders (32 bladen) 
3 kaders (48 bladen) 
4 kaders (64 bladen) 

4 kaders (64 bladen) 
5 kaders (80 bladen) 
5 kaders (80 bladen) 

 
 
Regel 5 – Op iedere inzending in de klasse jeugdfilatelie mag op een FIP -tentoonstelling kadergeld worden 
geheven en wel - ongeacht het aantal gebruikte kaders - het equivalent van de huur van één kader in de 
seniorenklassen (GREX 15.4) 
 
Regel 6   
 
6.1. Voor de inzendingen in de klasse Jeugdfilatelie worden voor de leeftijdscategorieën “A” (13 tot 15 jaar) en 
“B” ( 16 tot 18 jaar) minimaal 70 punten op nationaal niveau vereist, voor de leeftijdscategorie “C” (19 tot 21 
jaar) worden nationaal ten minste75 punten voor toelating vereist (GREX 10.4) 
 
6.2. Een jeugdinzending die in de leeftijdscategorie “C” met een deelname van 5 kaders al 85 punten of meer 
heeft behaald, mag worden toegelaten tot de klassen voor volwassenen (GREX 10.4). 
 
Regel 7 – Een inzending kan in iedere leeftijdscategorie worden getoond, afhankelijk van de beperkingen die in 
deze Aanvullende Regels worden beschreven. 
 
Regel 8 – Inzendingen in de klasse Jeugdfilatelie kunnen enkel worden ingeschreven onder de naam van de 
tentoonsteller, ondanks art. 16 van de GREX. 
 
Regel 9 – Op gespecialiseerde FIP- tentoonstellingen voor Jeugdfilatelie moet de FIP- adviseur, in 
overeenstemming met art. 32 van de GREX, na ruggespraak met de voorzitter van de FIP - commissie voor 
Jeugdfilatelie, de lijst van de juryleden aan het FIP- bestuur voorleggen. 
 
De voorzitter van de FIP - commissie voor Jeugdfilatelie maakt altijd deel uit van de jury voor gespecialiseerde 
jeugdtentoonstellingen. Indien de voorzitter verhinderd is, mag hij/zij een plaatsvervanger voorstellen. 
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Regel 10 – De volgende bekroningen kunnen worden toegekend voor jeugdinzendingen: 
 

• groot verguld zilveren medaille 
• verguld zilveren medaille 
• groot zilveren medaille 
• zilveren medaille 
• verzilverd bronzen medaille 
• bronzen medaille 
• diploma. 

 
Bovendien kunnen bewijzen van deelname worden uitgereikt. 
 
Regel 11 – Op een gespecialiseerde FIP - tentoonstelling voor jeugdfilatelie wordt de Grote Prijs (le Grand Prix 
de l’Exposition”) toegekend aan de beste inzending die duidelijk de minimumeisen voor een groot verguld 
zilveren medaille overtreft. 
 
De Grand Prix kan slechts eenmaal aan dezelfde inzending worden verleend. 
 
Daarnaast kunnen speciale prijzen worden gegeven aan inzendingen die ten minste 75 punten hebben behaald 
(GREX 8.6). 
 
De jury kan zijn gelukwensen uitspreken, in overeenstemming met art. 8.5 van de GREX. 
 
Regel 12 – Op een gespecialiseerde FIP - tentoonstelling voor Jeugdfilatelie moet alle informatie - en 
reclamemateriaal, evenals de catalogus, de naam en het adres van de voorzitter van de FIP - commissie voor 
Jeugdfilatelie vermelden. 
 
Regel 13 – Het organisatiecomité van een gespecialiseerde FIP - tentoonstelling voor jeugdfilatelie moet ter 
gelegenheid van de tentoonstelling  een vergadering beleggen van de FIP - commissie voor Jeugdfilatelie en 
hiervoor geschikte lokalen ter beschikking stellen. 
 
Regel 14 - Deze Aanvullende Regels vervangen de Bijzondere Reglementen voor tentoonstellingen die van 
kracht waren vóór het 66e FIP - Congres op 14 en 15 oktober 2000 in Madrid. 
 
Regel 15 - Bij tegenstrijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt alleen de Engelse tekst. 
 
Regel 16 – Deze Aanvullende Regels voor de beoordeling van jeugdinzendingen op FIP - tentoonstellingen 
werden goedgekeurd op het 66e FIP - Congres op 14 en 15 oktober 2000 in Madrid en zijn van toepassing op 
tentoonstellingen waaraan het patronaat, de auspiciën of de steun van de FIP op het 66e of latere FIP - congressen 
werd toegekend.  
 
 


