
                                          Rregullat e FEPA-s për ekspozitat(FREGEX) 
Hyrje 
FEPA eshte anëtar shok(partnere) e Federatës Ndërkombëtare të Filetelisë(FIP).Pjesëmarrja e 
ekspozuesve në ekspozitat ndërkombëtare të FIP-it i nënshtrohet rregullave të FIP-it,GREX, 
GREV dhe SREV.FEPA mund të garantojë Patronazhin,Mbështetjen apo Njohjen e ekspozitave 
ndërkombëtare të organizuara nga Federatat(Shoqatat) anëtare të FEPA-S. 
 
Rregullat e FEPA-s per ekspozitat(FREGEX) janë në përputhje me GREX(Rregullat e 
përgjithshme për ekspozitat) dhe këto Rregulla(GREX) janë pjesë integrale e rregullave të 
ekspozitave te FEPA-s.Po ashtu GREV(Regullat e Përgjithshme për vlerësimin e ekspozitave) 
dhe SREV(Rregullat e Veçanta për Vlerësimin e Ekspozitave) si dhe udhëzimet për detyrat dhe 
akreditimin e Komisionereve Kombëtarë që  caktohen ne ekspozitat e FIP-it,janë të vlefshme 
gjithashtu  edhe për Ekspozitat Europiane. 
 
Këto Rregulla(FREGEX) siç specifikohen më poshtë janë të zbatueshme për Ekspozitat  e 
zhvilluara nga Federatat anetare të FEPA-s.FREGREX duhet të jenë në përputhje me Rregullat 
e FIP-it. 
 Kapituuli I    Objektivat e Ekspozitave 
               1.1 Ekspozitat siç përshkruhet në këto Rregulla, kanë qëllimet e mëposhtëme: 
                 -        Të nxisë filatelinë dhe koleksionimin e pullave në Europë dhe në vëndet e tjera  
                           brënda FEPA-s. 

-     Të zhvilloje klasat e ndryshme të filatelisë 
-     Të nxisë kërkimin filatelik dhe studimet ne Filateli. 
-     Të rrisë interesin në ekspozimin konkurues  të koleksioneve filatelike 
- Të vendosë,zhvillojë dhe përkrahë  marëdhëniet miqësore dhe paqësore      

ndërmjet filatelistëve të të gjitha vëndeve. 
-     Të nxisë interesin e të rinjve në koleksionimin e pullave dhe filateli si nje 
-      mënyrë e dukimit kulturor dhe e shfrytëzimit me efikasitet të kohës së tyre të 
-      lirë. 

 
Kapitulli  II  Llojet e ekspozitave. 
  2.1 FEPA përkrah ekspozitat e mëposhtëme filatelike. 
 2.2 Ekspozitat kontinentale të hapura për të gjitha vëndet anëtare dhe Federatat e  
       ftuara nga kontinentet e tjera. 
                2.3 Ekspozitat shumëpalëshe me pjesëmarrjen e vëndeve  të ftuara të FEPA-s si dhe  
       jashtë saj. 
 2.4 Ekspozitat Kombetare  ose konkurimet  me interes ndërkombëtar të njohura nga    
       FEPA. 
                 3. Organizuesve mund t’I garantohet patronazhi,mbeshtetja dhe njohja nga  
      FEPA 
 3.1 Patronazhi ose mbeshtetja për ekspozitat në pikën 2.2.Ato janë ekspozita  
       kontinentale.Vleresimet njihen në nivel kontinental. 
 3.2 Mbështetja ose njohja nga FEPA për ekspozitat e cituara në pikat 2.3 dhe 2.4. 
       Vlerësimet njihen në nivelin kombëtar të pjesëmarrësve. 



 3.3 Aplikimet për patronazh,mbështetje apo njohje nga FEPA duhet të paraqiten me  
       shkrim në FEPA 12 muaj para zhvillimit të ekspozitës. 
 3.4 Patronazhi I FEPA-s do të miratohet  nga Bordi I FEPA-s  dhe është subjekt i  
       Aprovimit nga Kongresi pasues i FEPA-s. 
 3.5 Mbështetja dhe Njohja nga FEPA garantohet nga Bordi i FEPA-s. 
 
 4    Madhësia e ekspozitës. 
 4.1 Për ekspozitat e pikes 2.2 – minimum 1000 korniza 
 4.2 Për ekspozitat e pikes 2.3 –minimumi  500 korniza 
 4.3 Për ekspozitat e pikes 2.4 -  sipas kërkesave. 
 4.4 Sipas kërkesave të organizuesve , nga FEPA mund te reduktohet numri minimal i            
       kornizave për arësye të rëndësishme. 
 
Kapitulli  III   Kontributet e Ekspozitave 
                 5  Kontributet për patronazhin,Mbështetjen dhe Njohjen 
 5.1 Për të përfituar Patronazhin,Mbështetjen dhe Njohjen nga FEPA duhet te paguhet  
    nje kuotë.Ky kontribut vendoset nga Kongresi I FEPA-s sipas propozimit të     
       Bordit të FEPA-s. 
 5.2 Nqs për shkaqe të rëndësishme nuk ka kohë të presësh vendimin e  Kongresit të  
       FEPA-s,Kontributi mund të vendoset nga Bordi i FEPA-s.Ky vendim duhet të 
                       konfirmohet nga Kongresi pasues i FEPA-s. 
 5.3 Pagesa e kontributit duhet të realizohet siç specifikohet nga Bordi i FEPA-s kur  
       garanton Patronazhin,Mbeshtetjen apo Njohjen,por në çdo rast përpara hapjes së 
                       ekspozitës. 
 5.4 Nuk paguhet kontribut për ekspozitat e të rinjve.  
 
  6   Kontratë ose marrëveshje 
 
 6.1 Për ekspozitat që i garantohet patronazhi duhet të nënshkruhet nje kontratë ose  
       marrëveshje nga ana e Federatës anëtare dhe / ose Drejtuesve të ekspozitës. 
 6.2 Ekspozitat, të cilave ju garantohet Mbështetje apo Njohje, duhet t’ju konfirmohen  
       kushtet me miratim nga Bordi i FEPA-s. 
 6.3 Nqs Federata anëtare ose Drejtuesit e ekspozitës nuk respektojne detyrimet që  
       rrjedhin nga garantimi i Patronazhit,Mbështetjes apo Njohjes atehere Bordi i 
                      FEPA-s ka të drejtën të tërheqë në çdo kohë Patronazhin,Mbështetjen apo Njohjen. 
 
Kapitulli IV  Gjykimi dhe vlerësimi 
 7 Gjykimi 
 7.1 Gjykimi do të bëhet sipas rregullave GREX,GREV dhe SREV. 
    Për ekspozitat kombëtare sipas pikes 2.4 mund të zbatohen rregullat kombëtare. 
 
 8  Juria 
 8.1 Kur Ekspozitës i është garantuar Patronazhi atëhere perbërja e jurisë do të     
      përcaktohet sipas Nenit  10.10 të GREX. 



 8.2 Për ekspozitat sipas pikes 3.1 , 80% e jurisë duhet të jetë e akredituar nga FIP-i. 
       Për ekspozitat e përmëndura ne pike 3.2 ,anëtarët e jurisë duhet të jenë të  
       akredituar nga Federatat anëtare të FEPA-s minimumi në nivel kombëtar. 
 8.3 Bordi I Fepa-s mban një listë me dy lloj juristësh: 
           a) Juristë të FIP-it nga Federatat anëtare të FEPA-s 
      b) Juristë të FEPA-s. 
               8.3.1 Juristë të FEPA-s do të jenë juristët jo të akredituar nga  FIP-I,por të caktuar  
         nga Bordi I FEPA-s pasi të kenë kaluar me sukses detyrën e ndihmës juristit. 
 8.4  Përzgjedhja dhe emërimi i anëtarëve të jurisë për ekspozitat e pikes 3.1 që i       
        garantohet Patronazhi ose Mbështetja duhet të bëhet nga Këshilltari I FEPA-s  
        dhe Drejtuesit e Ekspozitës. 
 8.5 Përbërja dhe numri i juristëve mund të jetë si më poshtë: 
            25 % nga Federata organizuese. 
   50 % nga nje liste e paraqitur nga anëtarët e FEPA-s. 
         25 % nga caktimi i Bordit të FEPA-s. 
  8.6 Federata organizuese ka të drejtën të emëroje Presidentin e Jurisë. 
       Sekretari I Jurisë dhe kryetarët e grupeve do të caktohen nga Keshilltari I FEPA-s  
       në marrëveshje me Drejtuesit e ekspozitës. 
              8.6.1 Sekretari i Jurisë duhet të caktohet të paktën 12 muaj përpara hapjes së ekspozitës. 
              8.6.2 Perbërja e plotë e jurisë duhet të përfundojë dhe të publikohet të paktën 9 muaj  
       përpara hapjes së ekspozitës. 
  
 9  Ndihmës gjygjtarët 
 9.1 Ndihmës gjyqtarët mund të emërohen nga Federatat anetare duke plotësuar një  
       formular që ndodhet në fund të kësaj faqeje.Kandidatët duhet të jenë jurist te 
                       akredituar nga Federatat anetare në nivel kombëtar dhe preferohet që të kenë një    
       farë experience në gjykim ndërkombëtar. 
 9.2 Formulari duhet të përcaktojë qartë klasën e ekspozimit,eksperiencën e gjykimit  
       të juristit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe listën e seminarëve trajnues 
                       të FIP-it apo FEPA-s që ai ka ndjekur. 
 9.3 Kandidati ndihmës jurist duhet të ketë eksperiencë ekspozimi në klasën e tij ne  
       konkurimet me eksponatin e tij të vlerësuar me medaljenVermail(80) pikë në 
                       një ekspozitë nderkombëtare me Njohje nga FIP-i . 
 9.4 Bordi I FEPA-s do të vendosë se në cilën ekspozitë do të aktivizohet ndihmësi. 
 9.5 Ndihmës juristët duhet tëmarrin pjesë në të gjithë punën e jurisë por pa të drejtë  
       vote në vendimet e vlerësimit. 
 9.6 Puna e ndihmës juristit do te mbikqyret dhe vlerësohet nga kryetari i grupit që  
       caktohet nga sekretari i jurisë.Kryetari i grupit do të plotesojë nje formular 
                      vlerësimi me konkluzione.Ajo duhet te firmoset dhe nga sekretari i jurisë. 
 9.7 Në varësi të konkluzioneve të vlerësimit Bordi i FEPA-s do të vendosë për  

       akreditimin si jurist i FEPA-s.  

 9.8 Ndihmës juristëve nuk i takon rimbursim nga Organizuesit e ekspozitës.Ata  

       duhet të paguajnë vetë të gjitha shpenzimet. 



 10  Vlerësimet 

 10.1 Për ekspozitat e pikes 3.1 vlerësimet do të jepen sipas rregullave të GREX  

                        dhe GREV.Për ekspozitat e tjera të pikes 3.2 vlejne të përdoren rregulla            

         kombëtare apo të veçanta. 

 10.2 Do të jepen medalje uniforme dhe standarte të shoqëruara nga diploma që  

         tregon nivelin e medaljes.Veshja me metal të rrallë e medaljes nuk është e 

                         detyrueshme. 

 10.3 Për ekspozitat qe gëzojne Patronazhin e FEPA-s do të jepet Çmimi i Madh i  

         FEPA-s .Hollesitë mbi zgjedhjen dhe vlerësimin do të jepen në Rregullat e 

                        veçanta për ekspozitat(IREX). 

 10.4 Për ekspozitat ne pikat 2.2 deri 2.4 nje eksponat mund të zgjidhet si më i miri  

         në klasën  e tij dhe të vlerësohet me nje çmim të veçantë. 

 10.5 Juria mund te nderoje me çmime të veçanta që i janë dhuruar ekspozitës, pa i  

         vënë kushte.Eksponatet e zgjedhura për çmime të veçanta duhet të kenë marrë 
                         minimumi 80 pikë.(Për eksponatet e të rinjve  minimumi  70 pikë) 
 10.6 Juria mund të shprehë falenderime për eksponatetet që tregojnë kërkim filatelik 
         të shquar ose origjinalitet.Arësyeja duhet të shënohet në dipllomë. 
 10.7 Vlerësimi që ka marrë eksponati do të tregohet me etiketë ne kornizën e pare  
         sapo juria të shpallë listen e vlerësimeve. 
 
 11 Grupi I ekspertëve. 
 11.1 Në ekspozitat që gëzojnë Patronazhin e FEPA-s,një grup ekspertësh do  
                         të verifikojnë eksponatet siç përshkruhet në nenin 46 të GREX. 
 11.2 FEPA ka Komitetin e saj të  ekspertëve dhe anëtarët e grupit të ekspertëve do  
                         të zgjidhen nga Kryetari i  këtij Komiteti. 
 11.3 Grupi  i ekspertëve do të përbëhet nga të paktën dy anëtarë.Njëri nga anëtarët 
                         preferohet të jetë ekspert i Federatës Kombëtare që organizon ekspozitën. 
 
 12  Privilegjet e juristëve 
 12.1 Të gjithë juristëve në ekspozitat e përcaktuara në piken 3.1 do t’ju garantohen 
                         privilegjet siç specifikohet në nenet 35 dhe 36 të GREX. 
 12.2 Rregullat kombëtare persa i përket privilegjeve dhe rimbursimit të shpenzimeve 
                        do të zbatohen për ekspozitat që përcatohen në pikën 3.2 
 12.3 Të gjthë ndihmës juristëve do t’ju garantohen privilegjet siç specifikohet në 
                         nenin 35.1 të GREX. 
 
Kapitulli  V   Komisionerët 
       13.1 Komisionerët që do të shërbejne  për ekspozitat e pikës 3.1 do të veprojnë sipas     
         rregullave të kapitullit IV,nenet 21-30 të GREX. 

 13.2 Udhëzimet e përgjithshme të FIP-it për detyrat dhe akreditimin e  

                         komisinerëve kombëtarë do të jenë të vlefshme edhe për ekspozitat e FEPA-s. 

 13.3 Privilegjet dhe rimbursimet e shpenzimeve  për ekspozitat e pikes 3.1 të  



                         garantohen sipas GREX dhe udhëzimeve të përgjithshme. 

 13.4 Për ekspozitat e pikes 3.2 do të zbatohen rregulla të veçanta. 

 

Kapitulli  VI   Këshilltari I ekspozites se FEPA-s 

 14.1 Për të gjithë ekspozitat epikës 2.2 Bordi I FEPA-s cakton Këshilltarin e 

                         FEPA-s.Detyra e Këshilltarit është e njëta siç përshkruhet në kapitullin III, 

                         nenet 20.1 deri 20.10 të GREX dhe ai duhet të veprojë në të njëjtën mënyrë. 

 14.2 Për të gjithë ekspozitat e pikave 2.3 dhe 2.4 Bordi i FEPA-s do të caktojë nje  

                         Këshilltar që do të ketë funksion  vetëm këshëllimor dhe do të jetë personi i 

                         kontaktit ndërmjet Drejtuesve të ekspozitës dhe Bordit të FEPA-s. 

 14.3 Për ekspozitat që gëzojnë Patronazhin do të nënshkruhet një kontratë apo 

                         marrëveshje ndermjet Këshilltarit të FEPA-s ,Federates anëtare të FEPA-s  

                         dhe Dejtuesve të Ekspozitës. 

 14.4 Të gjitha shpenzimet për Këshilltarin e FEPA-s duhet të mbulohen nga 

                         Administrata e Ekspozitës apo Federata anëtare sipas neneve 20.6 dhe 20.7 të 

                         GREX.Neni 20.7 i GREX nuk është “detyrim”për ekspozitat e pikes 3.2 të 

                         këtyre rregullave(FREGEX). 

 

Kapitulli  VII  Klauzolë përfundimtare. 

 15.1 Në rast të ndonjë dyshimi në interpretimin e këtyre rregullave(FREGEX), 

                         vetëm Bordi I FEPA-s ka kompetencën për të qartësuar interpretimin. 

 15.2 Perjashtime nga nenet e këtyre rregullave (FREGEX) mund të bëhen vetëm 

                         nga Bordi I FEPA-s. 

 15.3 Në rast të ndonjë mospërputhje që lind nga përkthimi,do të ketë përparësi  

                         teksti ne gjuhën angleze. 

 

 16  Aprovimi dhe vlershmëria 

 16.1  Këto rregulla(FREGEX)  u aprovuan në Kongresin e FEPA-s më 1 shtator 

                         2002 në Amsterdam dhe ndryshuan në Kongresin e FEPA-s më 5 tetor 2013 

                         në Madrid. 

 Ato hynë në fuqi menjëherë pas këtij Kongresi. 


