CO JE EXPONET?
EXPONET je název pro výstavu. Je to sousloví, složenina dvou slov EXPOnát nebo
EXPOzice a NET = interNET, pro trvalou nesoutěžní on line filatelistickou výstavu dobrých
a nejlepších exponátů z celého světa na jakékoliv téma. Tato výstava již existuje! Zkuste se podívat na
internetovou adresu http://www.exponet.info, kde je virtuální filatelistická výstava EXPONET umístěná.
Tak nejlépe pochopíte, oč tu běží. Je určena pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických
exponátů ze všech oblastí a období.
Organizátoři EXPONETU, Svaz českých filatelistů a Česká asociace pro sportovní filatelii se
rozhodli, že společnými silami zkusí uspořádat na Exponetu první soutěžní virtuální výstavu
s názvem SPORT-O-NET´07, věnovanou výhradně exponátům se sportovní tématikou. Jsme si
vědomi, že budeme narážet na řadu problémů a potíží. Myslíme si však, že šance na to, umožnit
sportovním filatelistům celého světa trvalou možnost seznámit se v klidu domova s těmi nejlepšími
filatelistickými exponáty stojí opravdu za to a věříme, že se nám podaří zajistit jejich účast. Pod
heslem „VIRTUÁLNĚ A ZDARMA“ chceme uspořádat výstavu, která se snad stane jednou z nových
cest filatelie a mimo jiné podpoří vznik nových kvalitních exponátů.

VÝSTAVNÍ PROPOZICE (IREX)
SPORT-O-NET´07

1. Název a cíl výstavy
Mezinárodní filatelistická výstava SPORT-O-NET´07 je první komplexně virtuální mezinárodní
výstavou filatelistických exponátů. Věnována je exponátům se sportovní tématikou. Výstava umožní
představit širší veřejnosti exponáty sběratelů dané tématiky z celého světa. Pozvané budou exponáty
ze všech zemí celého světa. Otevřeny budou všechny běžné výstavní třídy, zařazeny budou
i exponáty ve dvou moderních výstavních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.
2. Pořadatel výstavy
Pořadatelem výstavy SPORT-O-´07 je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF), EXPONET
a Česká asociace pro sportovní filatelii. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační
výbor (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc.
3. Princip uspořádání
Přihlášené exponáty budou umístěny on line na internetu v samostatné části EXPONETU,
zřetelně oddělené od ostatních digitálních exponátů samostatným „přístupem“ a přidáním loga
mezinárodní výstavy SPORT-O-NET´07, kde budou k dispozici zájemcům z celého světa. Exponáty
digitálně zůstanou na EXPONETU i po ukončení výstavy SPORT-O-NET´07, jako trvalá součást
mezinárodní výstavy EXPONET (po celou dobu existence této mezinárodní výstavy a zcela zdarma).
Konkrétní umístění a přístup budou na první pohled patrné na internetové adrese:
http://www.exponet.info
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4. Místo a datum konání
Oficiální termín konání výstavy činí 1 měsíc - od čtvrtka 1. 11. 2007 do pátku 30. 11. 2007.
Organizační výbor může však exponáty umístit na web dříve než je uvedený datum.
5. Organizační zásady a pravidla
Soutěžní výstava SPORT-O-NET´07 se bude řídit těmito následujícími řády:
a)
Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP - GREX,
b)
Generálním řádem pro hodnocení soutěžních exponátů Mezinárodní filatelistické
federace FIP - GREV,
c)
Oborovými řády FIP pro hodnocení exponátů - SREV a příslušnými směrnicemi FIP,
d)
Těmito výstavními propozicemi Mezinárodní filatelistické výstavy SPORT-O-NET´07. IREX. Vystavovat na této výstavě v soutěžních třídách mohou všichni vystavovatelé ze zemí, které
jsou členy Mezinárodní filatelistické federace FIP. V nesoutěžních třídách mohou vystavovat i jiní
vystavovatelé podle rozhodnutí OV výstavy.
6. Výstavní třídy
V souladu s 5. článkem řádu GREX jsou na výstavě otevřeny tyto výstavní třídy:
A) Nesoutěžní třídy:
A1. Čestný dvůr
A2. Třída exponátů členů jury.
A3. Třída pozvaných exponátů (exponáty, které nemohly být zařazené do soutěžní třídy).
B) Soutěžní třídy:
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.

Tématická třída olympijské filatelie.
Tématická třída sportovní filatelie.
Poštovní historie
Aerofilatelie
Třída mládeže.
Třída filatelistické literatury.

C) Další soutěžní třídy:
C1. Třída jednorámových exponátů.
C2. Otevřená třída.
7. Podmínky účasti
7.1. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, vydané OV výstavy. Vystavovatel je povinen ji
vyplnit ve všech částech a jejím vyplněním stvrzuje úplnost a správnost uvedených údajů. Přihlášku
odešle elektronicky OV výstavy a současně i příslušnému národnímu filatelistickému svazu. Národní
filatelistický svaz provede potvrzení správnosti rovněž elektronicky, společně za všechny exponáty
dané země. Přihláška je k dispozici na internetové adrese výstavy.
7.2. Vystavovatelé musí odeslat přihlášky OV výstavy i svému národnímu filatelistickému
svazu nejpozději do 30. května 2007. Národní filatelistický svaz potvrdí správnost údajů OV výstavy
nejpozději do 15. června 2007. Čeští vystavovatelé nemusí kopii přihlášky SČF zasílat, stačí zaslání
na OV výstavy.
7.3. Na výstavu mohou být přijaty exponáty, mající potvrzenou příslušnou kvalifikaci podle
odstavce 8.1. a další pozvané exponáty do mimosoutěžních tříd. OV projedná účast vystavovatelů a
rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí exponátu sdělí vystavovatelům nejpozději do 30. června 2007. Každý
vystavovatel může vystavit maximálně dva exponáty (netýká se třídy literatury).
8. Kvalifikační podmínky pro soutěžní exponáty:
8.1. Účast exponátů v soutěžních třídách B.1., B.2., B.3., B.4. a B.5 je podmíněna získáním
ohodnocení minimálně 75 bodů na národních výstavách, mezinárodních výstavách FEPA a FIP a
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výstavách OLYMPHILEX v letech 1997 - 2006. Kvalifikace nesmí být starší 10 let, u mládeže ne starší
než tři roky.
8.2. Účast exponátů ve třídě B.6. - literatura, nevyžaduje kvalifikaci. Publikace musí být
vydané po 1. lednu 2002. V této třídě mohou vystavovat i vystavovatelé, kteří nejsou členy národních
asociací ani národních filatelistických svazů a to jak osoby fyzické i právnické.
8.3. Účast exponátů v soutěžních třídách C nevyžaduje kvalifikaci. Exponáty, vystavené ve
třídě C.1. musí obsahovat výhradně filatelistický materiál. Exponáty třídy C.2. mohou obsahovat
maximálně 49 % nefilatelistického materiálu. O množství exponátů ve třídách C rozhoduje OV výstavy.
9. Rozsah exponátů
9.1. Virtuální výstavní rámy předpokládají kapacitu 16 listů formátu A4 na jeden rám. Každý
dospělý vystavovatel v soutěžních třídách B.1. až B.4. bude mít přiděleno 80 listů. Dle statutu FIP
a FEPA mohou mít vystavovatelé s předchozím hodnocením 85 a více bodů přiděleno až 128 listů
podle rozhodnutí OV.
9.2. Ve třídě mládeže (B.5.) se počet přidělených rámů řídí kategorií vystavovatele podle věku.
Přiděleno bude 16 - 80 listů.
9.3. Exponáty ve třídě literatury (B.6.) zašlou vystavovatelé v jednom skutečném exempláři, na
webu bude zobrazena jejich podstatná část podle rozhodnutí OV výstavy. Zaslaný titul zůstane
k dispozici OV výstavy (také viz článek 12.).
9.4. Exponáty jednorámové mají rozsah 16 listů.
9.5. Exponáty otevřené třídy mají rozsah 32 až 80 listů.
10. Výstavní poplatky
Vystavovatelé v žádné třídě mezinárodní výstavy SPORT-O-NET’07 neplatí žádné poplatky.
To se týká i následného vystavení na mezinárodní výstavě EXPONET po ukončení výstavy SPORTO-NET‘07 (viz také článek 3.).
11. Výstavní odměny
Vystavené exponáty v soutěžních třídách hodnotí mezinárodní jury, složená z akreditovaných
jurymanů, kterou jmenuje SČF. Hodnocení exponátů jury provede podle oborových řádů a směrnic
FIP GREV a SREV a podle těchto propozic. O členství v jury budou požádáni významní jurymani
z různých zemí světa. Hodnocení provedou on line ─ na internetu. Výsledné ocenění bude průměrem
bodů, získaných od všech jurymanů s vyškrtnutím nejvyšší a nejnižší udělené známky.
Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury výstavní medailí
a diplomem dle řádů FIP, vše opět ve virtuálním provedení. Jury udělí tyto medaile:
- velkou zlatou,
- zlatou,
- velkou pozlacenou,
- pozlacenou,
- velkou stříbrnou,
- stříbrnou,
- postříbřenou,
- bronzovou.
Jury může kromě udělení medaile vyjádřit gratulaci, či blahopřání exponátům, vyznačujícím se
výjimečným filatelistickým způsobem zpracování, hodnotou nebo studijním zpracováním.
12. Příjem exponátů
Exponáty budou vystaveny na webu s volnou dostupností pro všechny zájemce (viz také čl.
3.). Písemně potvrzené přijaté exponáty vystavovatelé naskenují s následujícími parametry:
Technická specifikace - Kompletní albové listy skenované s rozlišením 16,7 mil. barev
v kvalitě rozlišení 300 dpi (a při minimální!!! šířce obrázku 900 pixelů na bod – to znamená
nezmenšujte obrázky, výstupní digitální velikosti provedeme sami). Doporučujeme vyjmout
albový list z ochranného obalu, jinak je exponát vystaven odleskům barevného spektra z ochranných
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folií a kvalita je automaticky snížena. Očíslované soubory ve formátech .tiff, .jpg, .gif, .bmp nebo .pdf,
očíslujte v pořadí listů a vypalte na CD/DVD nosič. Nosič musí být zaslán na adresu:
Milan Černík, P.O.Box 243, CZ - 160 41 Praha 6
K digitálnímu odeslání exponátu můžete rovněž využít našeho FTP serveru ftp.japhila.cz (umožňuje
odeslat nám Váš exponát elektronicky přímo z Vašeho počítače). Detaily k přihlášení na FTP server
(login a heslo) získáte na e-mailové adrese: janik@japhila.com).
Termín převzetí digitálního exponátu je nejpozději 10. 9. 2007.
Českým vystavovatelům zajistíme skenování zcela zdarma, pouze za úhradu poštovného k odeslání
exponátu zpět. Zaslané CD/DVD nosiče se nevrací.
Exponáty třídy literatury musí být v jedné kopii doručeny na adresu OV výstavy ve stejném termínu.
Filatelistická literatura se rovněž nevrací a rozšíří členskou knihovnu České asociace pro sportovní
filatelii.
13. Závěrečné ustanovení
OV si vyhrazuje provést případné změny v těchto propozicích.
14. Adresa výstavy a členové orgánů výstavy
14.1. Adresa výstavy:
Mezinárodní filatelistická výstava SPORT-O-NET´07
P.O.Box 13
282 23 Český Brod
Czech Republic

http://web.telecom.cz/olympsport
14.2.

e-mail organizačního výboru výstavy
e-mail filatelistického odboru výstavy
e-mail propagačního odboru výstavy
e-mail technického odboru výstavy

sportonet@seznam.cz
cernik@exponet.info
stamps@stamps.cz
janik@exponet.info

14.3.

Členové organizačního výboru výstavy SPORT-O-NET´07:
Předseda
Jaroslav Petrásek
Místopředseda, technický odbor
Břetislav Janík
Tajemník, filatelistický odbor
Milan Černík
Pokladník
Bedřich Polák
Propagační odbor
František Beneš

14.4.

Gestor výstavy za SČF

Vít Vaníček

Český Brod 5. října 2006
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