
MARE BALTICUM ´05 NÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT 
 
 
1. Organisaatio, aika ja paikka 
 
Itämeren maiden kansainvälinen postimerkkinäyttely MARE BALTICUM ´05 järjestetään 
26.-28. elokuuta 2005 Baltichallenissa Maarianhaminassa. Järjestäjänä toimii Ålands 
Frimärkssamlarförening r.f., joka viettää samanaikaisesti 60-vuotisjuhlaansa. 
 
2. Säännöt 
 
Suomen Filatelistiliitto ry  - Finlands Filatelistförbund r.f. (SFFF) on hyväksynyt näyttelyn 
järjestämisen. Näyttelyssä noudatetaan SFFF:n sääntöjä, MARE BALTICUM näyttelyiden 
yleisiä sääntöjä sekä tätä erityissääntöä. 
 
3.    Osanottajat  
 
3.1. Näyttelyyn voi ilmoittautua näytteilleasettaja, joka on joko henkilökohtainen tai 

jäsenyhdistyksen välityksellä Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, 
Venäjän tai Saksan kansallisen filatelistiyhdistyksen jäsen. ”Baltia”-aiheiset tai alueeseen 
liittyvät kokoelmat voidaan hyväksyä kilpailukokoelmiin, vaikkakin näytteilleasettaja on 
kotoisin jostakin muusta kuin yllämainitusta maasta. 

 
3.2. Näyttelytoimikunta hyväksyy kilpailuluokkien osanottajat. 
 
3.3. Kokoelma, joka on aikaisemmin saanut kansainvälisen kultamitalin (FIP, FEPA tai 

pohjoismaisen) tai korkeamman arvosanan, ei saa osallistua kilpailuluokkiin. Kokoelma, 
joka on saanut kansallisen kultamitalin (85 pistettä) osallistuu mestariluokkaan ja kilpailee 
näyttelyn isosta palkinnosta. 

 
3.4. Nuorisofilatelian ikäraja ratkaistaan iän mukaan 1.1.2005. 
 
4. Ilmoittautuminen 
 
4.1. Ilmoittautuminen tehdään erityisellä ilmoittautumislomakkeella kansalliselle 

näyttelyasiamiehelle.   
 
4.2. Kukin erillinen kokoelma tarvitsee erillisen ilmoittautumislomakkeen. 
 
4.3. Jokaiseen kokoelmaan täytyy liittää joko ruotsin, englannin tai saksankielinen valokopio 

kokoelman otsikkolehdestä. 
 
4.4. Ilmoittautumisten täytyy tapahtua viimeistään 1. maaliskuuta 2005 kansalliselle  

näyttelyasiamiehelle, jonka puolestaan täytyy toimittaa ne näyttelytoimikunnalle 
viimeistään 24. maaliskuuta 2005. 

 
5.    Hyväksyminen ja päätösilmoitus 
 
5.1. Kokoelmien hyväksyminen ja tiedote osanotosta ja hyväksytystä kehysmäärästä 
   



       lähetetään kansalliselle näyttelyasiamiehelle viimeistään 7. toukokuuta 2005. 
 
5.2. Hyväksymisen vastaanottamisen jälkeen kansallisen näyttelyasiamiehen pitää lähettää 30     
       päivän kuluessa hyväksyttyjen kokoelmien osanottajavahvistus näyttelytoimikunnalle. 
 
         
6.   Osanottomaksu  
 
6.1. Kilpailuluokkien kehysmaksu om 18 € per kehys. 30 € 1-kehysluokassa. 15 € avoimessa    
       luokassa. Maksua ei palauteta ja se on suoritettava Ålands Frimärkssamlaförening r.f.:n  
       tilille viimeistään 1. heinäkuuta 2005. Tilinumero on  Nordeapankki 163030-5538. 
       Nuorisoluokka on maksuton. 
 
6.2. Jokainen osanottaja saa näyttelyluettelon sekä tuomariston raportin. Sisäänpääsy näyttelyyn      
       on ilmainen. 
 
7.    Kokoelmien luokittelu                                               
 
7.1. Kaikki kokoelmat on sijoitettava oikeaan kilpailuluokkaan. Näyttelytoimikunnalla on oikeus  
       muuttaa ryhmitystä, mikäli kokoelma on ilmoitettu väärään luokkaan. Näyttelytoimikunnalla    
       on kokoelmien hyväksymisoikeus. 
 
7.2 Kaikki hyväksytyt kokoelmat luetteloidaan näyttelyluettelossa sillä otsikolla, joka on  

huomioitu kokoelman hyväksymispäätöksessä. 
 
8. Näyttelyluokat 

 
8.1. Kutsuttujen luokka 

 
8.2. Kilpailuluokat 

 
a) Mestariluokka 
b) Perinteinen filatelia 
c) Postihistoria 
d) Ehiöt 
e) Lentoposti 
f) Aiheluokka 
g) Leimamerkit 
h) Nuorisofilatelia 

A   0-15 vuotiaat 
B   16-17 vuotiaat 
C   18-19 vuotiaat 
D   20-21 vuotiaat 
 

i) 1-kehysluokka 
j) Maksimifilatelia 
k) Kirjallisuus 

 
8.3. Avoin luokka 

 



8.4. Yhdistyksen jäsenten kokoelmat (eivät osallistu kilpailuun) 
 
9. Kehykset ja koot 
 

9.1  Näyttelykehysten koko on 119 x 89 cm. Kehyksissä on tilaa 16 (4 x 4) tavalliselle   
albuminlehdelle (A4 – 24 x 30 cm). Kaikissa albuminlehdissä on oltava suojamuovi. 
Jos lehdet poikkeavat yllämainitusta, siitä on ilmoitettava näyttelyyn 
osallistumisilmoituksen yhteydessä. Näytteilleasettaja vastaa siitä, että lehdet sopivat 
kehyksiin niille osoitettuun paikkaan. Kilpailuluokissa kokoelman tulee sisältää 
vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) kehystä. Avoin luokka 2-5 kehystä. 
Nuorisofilateliaosastossa vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3) kehystä luokassa A 
ja B. Ikäryhmässä C kokoelman tulee sisältää vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) 
kehystä. Ikäryhmässä D kokoelma voi sisältää neljä (4) tai viisi (5) kehystä. Muuten 
noudatetaan SFFF:n näyttelysääntöjä. 
 

9.2 Jokaisella osallistuvalla kansallisella postimerkkiyhdistyksellä on oikeus pyytää 
korkeintaan 60 kehyspaikkaa. Pyynnöstä voidaan myöntää useampiakin. 

 
10. Avoimen luokan säännöt 

 
10.1  Kokoelmien tulee olla koottu siten, että ne sopivat kehyksiin (119 x 89 mm). 

 
10.2  Avoimen luokan kokoelmissa voidaan näytteille asettaa samalla kertaa filatelististen    

kohteiden lisäksi etikettejä, postikortteja, numismaattisia kohteita, puhelinkortteja,  
asiakirjoja, kuvia, valokuvia, piirroksia tai lehtileikkeleitä. Filatelististen kohteiden tulee  
kuitenkin olla vähintään 50 % kokoelmasta. 

 
10.3  Ilmoittautuminen erityisellä ilmoittautumislomakkeella tulee lähettää ennen 1. 

maaliskuuta 2005  yhdessä otsikkokopioiden kanssa. 
 

10.4  Näyttelytoimikunta hyväksyy kokoelman. 
 

10.5  Avoimen luokan jokainen osanottaja saa diplomin/arvostelun sekä yhdistyksen 
muistomitalin. Parhaimmat kokoelmat saavat lisäksi erikoispalkinnon: 1. tuomariston 
palkinnon , 2. näyttelyasiamiesten palkinnon.   

 
11 1-kehysluokan säännöt 
 
             1-kehysluokan kokoelman tulee koostua 16 lehdestä ja se saa sisältää ainoastaan  
             filatelistista materiaalia. 
 
12.      Kuljetus, kokoaminen ja kokoelmien palautus   
 
12.1. Kokoelmat voidaan lähettää postitse tai kansallinen näyttelyasiamies tai näytteilleasettaja  

itse voi ottaa ne mukaansa. Näyttelytoimikunta huolehtii osallistujien materiaalin 
kehyksiin asettamisesta, mikäli näytteilleasettajat eivät itse tee sitä. 

 
12.2.   Postitse lähetettyjen kokoelmien on oltava perillä näyttelytoimikunnalla vimeistääm 10.     
           elokuuta 2005.  Näyttelyn kokoaminen voi alkaa 25. elokuuta klo 8.00. Näyttely suljetaan  
           28. elokuuta 2005 klo 16.00, jonka jälkeen toimikunta antaa luvan näytteilleasettajien  



           materiaalin  purkamiseen. Jos materiaalia ei noudeta henkilökohtaisesti, näyttely- 
           toimikunta postittaa sen kirjattuna lähetyksenä näytteilleasettajalle. 
 
13. Tuomaristo 
 
           Näyttelykokoelmat arvostelee kansainvälinen tuomaristo, johon kuuluu vähintään  

8 henkilöä osanottavista maista. Tuomaristo edustaa filatelian eri aloja. SFFF:n 
johtokunta hyväksyy tuomariston. 
 

14 Palkinnot 
 
14.1. Kaikki kokoelmat palkitaan muistomitalilla sekä saavutetun pistemäärän ja 

mitalitason diplomilla. 
 

14.2. Kilpailuluokassa jaetaan seuraavat  mitalit: 
- Kultamitali 
- Suuri vermeilmitali 
- Vermeilmitali 
- Suuri hopeamitali 
- Hopeamitali 
- Hopeoitu pronssimitali 
- Pronssimitali 

 
      Nuorisoluokassa jaetaan seuraavat mitalit: Vermeilmitaleja, suuria hopeamitaleja,        
      hopeamitaleita, hopeoituja pronssimitaleita ja pronssimitaleita sekä diplomeja. Palkinnotta  
      jääneet saavat osanottotodistuksen.  
 
14.3. Lahjoitetut kunniapalkinnot jaetaan rajoituksetta  tuomariston harkinnan  

mukaan. 
 

15.   Vakuutukset ja turvallisuus 
 
Näyttelytila on vartioitu. Näyttelytoimikunta huolehtii parhaalla tavalla kokoelmista 
haltuunottamisesta lähtien näyttelyn päättymiseen saakka. Toimikunta ei kuitenkaan 
vastaa mahdollisista vahingoista riippumatta siitä, miten ne ovat aiheutuneet, eikä 
varkauksista. Näytteilleasettaja vastaa itse siitä, että kokoelmat ovat asianmukaisesti 
vakuutettuja. Itse näyttelyalueella on tosin erityinen vakuutus. Järjestelytoimikunta ei 
myöskään vastaa näytteilleasettajalle näyttelyyn osallistumisen seurauksena 
aiheutuneista tappioista tai vahingoista. 
 

16. Säännösten muutokset 
 

Järjestelytoimikunta pidättää itsellään oikeuden  tarvittaessa muuttaa kokoelmien 
luokittelua ja ryhmitystä. Tuomariston päätösten lisäksi kaikki näyttelyä koskevat 
järjestelytoimikunnan päätökset ovat sitovia. 
 
Suomen Filatelistiliitto ry on hyväksynyt tämän ohjesäännön ruotsinkielisen version 
22.012004. Mikäli eroavaisuuksia ilmenee käännöksissä eri kielille, ruotsinkielinen 
teksti on sitova. 

 



17. Yhteystiedot 
 

Järjestelytoimikunnan osoite: 
 
MARE BALTICUM  ´05 
Pb 122 
22101 MARIEHAMN 
S-posti: m.erickson.frimarksaml@aland.net 
S-posti: filateli@posten.aland.fi 
 
Näyttelyä koskeviin kysymyksiin vastaa: 
 
Mikael Erickson 
Ålands Frimärkssamlarförening r.f. 
Öhbergsvägen 14 
22100 MARIEHAMN 
 
Puh: +358 (0)400 634444 
Puh/faksi: +358 (0)18 21985 
S-posti: m.erickson.frimarksaml@aland.net 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
   
 
 
 


