
                                   RREGULLA TË VEÇANTA PËR BALKANFILA 2016. 

 

1.  Vendi dhe data 
   

1.1 Ekspozita ndërkombetare filatelike BALKANFILA 2016  ka për qëllim zhvillimin dhe konsolidimin e 

      miqësisë dhe bashkëpunimit ndermjet Shoqatave dhe filatelistëve të rajonit te Ballkanit dhe më gjërë.  

      Ekspozita do të  zhvillohet në Galerinë Kombëtare të Arteve , Tiranë – Shqipëri. 

1.2 Ekspozita do të hapet ditën e enjte datë 5 maj 2016 pas dite dhe do të mbyllet ditën e hënë datë 9  maj 2016 

      para dite.  

       

2.   Organizimi dhe mbështetja 

 

2.1 Ekspozita hapet ditën e 103 vjetorit të emetimit të pullës së parë postare shqiptare. 

2.2 BALKANFILA 2016 organizohet nga Shoqata e Koleksionistëve të  Shqiperisë me mbështetjen e Postës 

      Shqiptare. 

2.3 Ekspozita zhvillohet nën kujdestarinë e Z.Ilir Meta Kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 

2.4 BALKANFILA 2016  gëzon Njohjen  e Federatës së Shoqatave Filatelike Europiane/FEPA/. 

2.5 Posta Shqiptare eshte sponsori  kryesor  i  BALKANFILA 2016. 

2.6 Gjuha zyrtare e ekspozitës është gjuha angleze. 

 

3.   Rregulloret 

 

3.1 Për BALKANFILA2016 do të zbatohen rregulloret e më poshtme: 

 

     a) Rregullat e FIP-it GREX dhe Rregullat  e Fepa-s për ekspozitat/FREGEX/ 

     b) Rregullat e Pergjithshme për Vlerësimin e Eksponateve Konkurrues në Ekspozitat e FIP-it/GREV/ 

     c) Rregullat e veçanta për Vlerësimin e Eksponateve Konkurrues në Ekspozitat e FIP- it/SREV/ 

     d) Eksponatet “Një kornizë” do të jenë subjekt i Udhëzimeve për gjykimin e eksponateve “Një kornizë” 

         në ekspozitat e FIP-it.  

     e) Eksponatet në “Filateli e Hapur” do të vlerësohen sipas Udhëzimeve mbi gjykimin e “Filatelisë së Hapur” 

         në Ekspozitat e FIP-it. 

     f) Rregullat e ekspozitave të Grupit të Punës së Ballkanfilës.(BWGPB) 

     f) Rregulla të veçanta për BALKANFILA 2016. 

 

4.  Klasifikimi i eksponateve 
 

A      Klasa jo-konkuruese 

    Klasa A. 1  Klasa Zyrtare 

                   a) Muzeu  Postës 

                   b) Klasa e jurisë – Eksponate  nga juristët e  Balkanfila 2016 

                    2 .Klasa të tjera jo –konkurruese. 

B.     Klasat konkurruese; 

    Klasa B. 1. Filateli  tradicionale 

              B. 2. Histori  postare    

              B. 3. Filateli tematike 

              B. 4. Maksimafili 

              B. 5. Taksat 

              B. 6. Filateli e hapur 

              B. 7. Kartë  postare  

              L.1   Literaturë filatelike – Libra dhe studime të veçanta 



              L.2 Literaturë filatelike – Katalogë 

              L.3 Literaturë filatelike – Periodikë 

              L.4 Literaturë filatelike – Artikuj të një natyre të përgjithshme. 

              Y.1 Filateli e të rinjve -  Mosha
*
 e ekspozuesit  10-15 vjeç 

              Y.2 Filateli e të rinjve – Mosha
*
 e ekspozuesit   16-18 vjeç     

              Y.3 Filateli e të rinjve – Mosha
*
 e ekspozuesit    19-21 vjeç 

 
*
Mosha më 1 janar 2016 

Shënim: Eksponatet “një kornizë” nuk klasifikohen më në një klasë të veçantë.Ato i përkasin klasave të tyre  

          respektive . 

                        

     5.  Pjesëmarrësit 
5.1. Të gjithë filatelistët me qëndrim të përhershëm në një nga vendet që bëjnë pjesë në Grupin e Punës të 

       Balkanfilës si dhe filatelistët e huaj që janë anëtarë të Shoqatave respektive në këtë Grup ; Vende/federate 

       të ftuara:Qipro  

       Në klasën Literaturë filatelike pjesëmarrja është e hapur për ekspozuesit e vendeve te FEPA-s pa 

       kufizim në temë. 

5.2 Eksponatet në klasat konkurruese duhet të kenë fituar 70 pike ose të jenë vlerësuar me medaljen Vermeil në 

      një ekspozitë kombëtare.Komisioneri konfirmon cilesinë e eksponateve të reja. 

5.3 Një individ nuk mund të ekspozojë më tepër se dy eksponate si dhe një eksponat nuk mund të paraqitet në  

      dy klasa të ndryshme.Për Klasën “Literatura” nuk ka kufizime. Në klasën e Literaturës eksponatet duhet 

      të kenë qenë botuar pas datës: 

      • 1 Janar 2011 për Librat dhe Studimet e veçanta(Klasa L1) 

      • 1 Janar  2014 për klasat e tjera (L2,L3,L4) 

5.4.Të gjitha eksponatet duhet të jenë në pronësi të ekspozuesit të paktën 2 vjet përpara hapjes së ekspozitës. 

 

   6    Aplikimet dhe pranimi. 
 

6.1.Formulari i aplikimit të shoqërohet me fotokopjen e faqes së parë të eksponatit dhe të dërgohet tek 

      komisioneri kombëtar respektiv. 

6.2. Formulari i aplikimit të dërgohet nga komisioneri kombëtar në Komitetin Organizues jo më vonë se 5 Janar 

       2016. 

6.3 Eksponatet të futen në klasat përkatëse.Juria rezervon të drejtën të ripërcaktojë klasifikimet e pasakta.Asnjë 

      eksponat nuk mund të futet në më shumë se një klasë.Përmbajtjet e eksponateve duhet të jenë në përputhje 

       me standartet e moralit dhe etikës si dhe të paqes shoqërore në Republikën e Shqipërisë. 

6.4 Komiteti Organizues rezervon të drejtën të mos pranojë cilindo eksponat pa dhënë arsyen për mospranimin. 

6.5 Çdo eksponat i pranuar do të listohet në katalogun zyrtar të ekspozitës me titullin e paraqitur në formularin e 

      aplikimit ,me një përshkrim të shkurtër. 

6.6 Lista e eksponateve të pranuara do të dërgohet tek komisionerët kombëtarë jo më vonë se 5  shkurt 2016 me 

      qëllim qe të lihet kohë e mjaftueshme per të informuar ekspozuesit dhe për të mbledhur pagesat e 

      pjesëmarrjes si dhe për t’i dërguar ato në adresën e caktuar nga Komiteti Organizues jo më vonë se 5 Prill 

      2016. 

 

     7. Pagesa e pjesëmarrjes. 
 

7.1 Pagesa e pjesëmarrjes në klasat konkuruese është 20 Euro per nje Kornizë, me përjashtim të klasës së të 

       rinjve.Klasa e të rinjve është pa pagesë.Pagesa në klasën “Literatura” është 20 euro për çdo titull.Pagesat e 

       pjesëmarrjes nuk janë të  kthyeshme. 

  

     8. Caktimi i kornizave dhe përmasat 
 

8.1 Do të ketë afërsisht 400 korniza për klasat konkuruese me përmasa 1000x1200mm
2
.Çdo kornize mban 16 



      fletë format   A4/210x295 mm
2
/.  

8.2 Fletet do të montohen në 4 rreshta me katër fletë secila.Çdo fletë  të futet në qese mbrojtëse plastike. 

8.3 Mund të vendosen fletë format me dimensione të tjera, por të njoftohet më parë në formularët e aplikimit në 

       kordinim me organizuesit. 

 8.4 Literatura filatelike do të paraqitet në ambiente të veçanta ekspozimi ose në salla, që të jenë në dispozicion 

       të vizitorëve. 

8.5 Komiteti Organizues do të vendsë mbi caktimin e kornizave në klasën jo konkuruese. 

8.6 Në klasat Konkuruese caktimi i kornizave është si më poshtë vijon: 8 korniza për eksponatet e vlerësuara 

       me Vermeil të madh në Ekspozitat e FIP/FEPA-s: 5 korniza për ekspozitat e tjera të vlerësuara me medalje 

       të një shkalle më të ulët duke  përfshire dhe eksponatet e paraqitura për herë të parë në ekspozita 

       ndërkombëtare. 

      ”Klasa e të  rinjve”: Çdo vend pjesëmarrës mund të ketë maksimumi 5 korniza në këtë klasë. 

                                                  

8.7 Çdo vend anetar do të ketë në dispozicion 30 korniza.Në qoftë se një vend nuk i përdor të gjitha kornizat që 

       ka në dispozicion,atëhere Komiteti Organizues mund t’ja u ofrojë  kornizat e mbetura një vendi tjetër. 

 

    9. Paraqitja e eksponateve 
 

9.1  Te gjitha eksponatet do të montohen në fletë format me ngjyrë të bardhë ose fletë format me ngjyrë të çelur. 

9.2  Eksponatet e montuara në fletë format me ngjyrë të errët  ose të zezë nuk do të pranohen. 

               

   10.  Komisionerët 
 

10.1  Çdo vend duhet të caktojë një komisioner për çdo ekspozitë Ballkanike.Përgjegjësitë dhe privilegjet e 

         komisionerëve jane ato të përcaktuara në nenet 25 dhe 28 të GREX (Rregullat e Pergjithshme te FIP-it 

         për ekspozitat). 

 

  11.Juria 
 

11.1 Juria do të përbëhet nga juristë të vendeve të Ballkanit.Nga çdo vend i Ballkanit nuk mund të caktohen më 

        shumë se 2 juristë. 

11.2 Privilegjet e juristeve do të jenë në përputhje me nenin 28 të GREX. 

               

 12. Vlerësimi 
 

12.1 Vlerësimet do të jepen nga një juri ndërkombëtare Juristët do të përdorin rregullat përkatëse të FIP- 

         it(SREV) për të gjitha klasat e ekspozimit.  

 

12.2  Vlerësimet për eksponatet e klasave konkuruese. 

         Ekspozita Balkanfila 2016 është ekspozitë e rangut të pare,kështu që vlerësimet do të bëhen  sipas pikëve  

         të mëposhtme. 

     • Medalje Ari (85 - 100 pikë) 

     • Medalje Vermeil i madh          (80 -  84 pikë) 

     • Medalje Vermeil                      (75 – 79 pikë) 

     • Medalje Argjend i madh          (70 – 74 pikë) 

     • Medalje Argjend (65 – 69 pikë) 

     • Medalje Argjend Bronx (60 – 64 pikë) 

     • Medalje Bronx. (55 – 59 pikë) 

     • Dipllomë pjesëmarrje ( deri 54 pikë ) 

     Vlerësimet do të shoqërohen me Çertifikatë. 



     Medaljet janë me bazë metali të njëjta për të gjitha vlerësimet. 

 

 12.3 Çdo vend anëtar i grupit të Ballkanfilës është i mirëpritur të dhurojë një Çmim të Veçantë i cili do te 

         jetë  në dispozicion te jurisë për të vlerësuar ekspozuesin for origjinalitetin, trajtimin e ri etj. 

    

 12.4 Komiteti Organizues do te garantojë Çmimin e Madh të Ballkanfilës.Ky çmim i madh do të 

         jepet me vendim të jurisë gjatë ceremonisë Palmares nga Presidenti i grupit të punës të Ballkanfilës.  

         Fituesit te Çmimit të Madh të Ballkanfilës do t’i jepet dhe çertifikatë.   

          

    13. Dorëzimi dhe Kthimi i Eksponateve. 
 

13.1 Të gjitha eksponatet duhet të dërgohen në zarfa special të siguruara nga Komiteti Organizues.Çdo fletë 

        format duhet të numerohet dhe të futet në qese mbrojtëse transparente të mbyllur në tre anë.Në qoftë se 

        ekspozuesi e konsideron të nevojshme,çertifikatën e ekspertit mund ta vendosë mbrapa fletës format 

        brënda qeses plastike.Numërimi duhet të jetë suksesiv dhe i vendosur në cilëndo nga qoshet e poshtme  

        frontale. 

13.2 Eksponatet në Klasën “Literatura” duhet të dërgohen më parë në dy kopje brënda datës 5 prill 2016. 

        Eksponatet  në Klasën “Literatura” nuk do të kthehen. 

13.3 Të gjitha shpenzimet në lidhje me dërgimin e eksponatit duhet të paguhen nga ekspozuesi.Eksponatet do të 

        kthehen tek ekspozuesi me të njejtën mënyrë me të cilën janë dërguar. 

13.4 Komiteti Organizues rekomandon qe eksponatet të dorëzohen dhe kthehen nga 

      Komisionerët kombëtarë. 
 

    14. Sigurimi dhe garancia  
 

14.1 Çdo ekspozues do të sigurojë me shpenzimet e tij eksponatet e paraqitura në BALKANFILA 2016. 

14.2 Komiteti organizues i BALKANFILA 2016 do të marrë masat perkatëse për të garantuar dorëzimin dhe 

        ekspozimin e eksponateve që nga mberritja deri në kthimin e tyre. 

14.3 Komiteti Organizues i BALKANFILA 2016 dhe punonjësit  e tij,të punësuar apo vullnetarë ,nuk do të 

        mbajnë përgjegjësi për çdo humbje apo dëmtim të ndonjë eksponati që nga koha e marrjes në dorëzim deri 

        në kthimin e tyre. 

14.4 Të gjitha problemet ligjore që lindin ndërmjet Komitetit Organizues të BALKANFILA  2016  dhe 

        ekspozuesve do të zgjidhen sipas ligjeve të  Republikës së Shqipërisë. 

 

    15. Dogana 
 

15.1 Komisionerëve kombëtare do t’ju dërgohen instruksione të Veçanta përsa u përket rregullave doganore për 

        eksportin dhe importin e eksponateve . 

15.2 Ekspozuesit duhet të dorëzojne në komisionerët e tyre kombëtarë së bashku me aplikimet e tyre, një listë 

        apo  inventarin duke treguar në çdo fletë numrin e  pullave apo të objekteve postare si dhe vlerën e tyre. 

 

     16. Mbi komitetin Organizues. 
 

16.1 Komiteti Organizues i BALKANFILA 2016 rezervon të drejtën për të ndryshuar rregullat e tanishme.Në 

         nje rast të tille ,ekspozuesit do të njoftohen menjëherë për çdo ndryshim. 

16.2 Duke nënshkruar formularin e aplikimit ,çdo ekspozues pranon këto Rregulla të Veçanta të 

        BALKANFILA 2016. 

16.3 Interpretimi dhe zgjidhja e atyre çështjeve që nuk janë përfshirë në rregullat e tanishme do të bëhet me  

        vendim te  Komitetit  Organizues te BALKANFILA 2016 ,vendim i cili do të konsiderohet përfundimtar. 



16.4 Në rast të kundërshtimeve apo mosmarrëveshjeve të cilat nuk mund të zgjidhen në mënyrë miqësore 

        ndërmjet palëve atëhere zgjidhja do t’i kalojë për kompetencë Gjykatës së Rrethit Gjygjësor Tiranë. 

 

Adresa për korrespondencë 
 

Komiteti Organizues i Ballkanfila 2016 

Kutia Postare 2972 

Tiranë-1001 

Shqiperi 

e-mail: budo.edmond@yahoo.com 

 

=======  •  ======== 

 

Kryetari i Komitetit Organizues dhe Komisioneri i Përgjithshëm i BALKANFILA 2016 

Vasil Xhitoni 

Bul.” Zogu i I” , P.62 , Shk.1 , Ap.4 

Tiranë - 1016 

Shqipëri 

e-mail: vasil@stampsofalbania.com 

Tel :++355 42 234 020 

Cel:+ +355 69 235 9988 

========  •  ========== 

BALKANFILA 2016- Sekretar 

Edmond Budo 

P.O.Box 1542 

Tiranë – 1001 

Shqipëri 

Cel : ++355 69 295 9922 

e – mail :   budo.edmond@yahoo.com 

===========  •  =========== 

Adresa e këshilltarit të Grupit  të Punës të Ballkanfilës 

Bojan  Bracic 

Statentova 6 

SI – Maribor 

SLOVENIA 

e – mail : bojan.bracic@triera.net  

 

 

 

Shënim: Në rast se do të ketë deviacione që lindin nga përkthimi në gjuhë të huaja të këtyre Rregullave të 

Veçanta të BALKANFILA 2016 atëhere versioni në shqip do të jetë përcaktues. 
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