FINAŁ
52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
ZASADY OCENY ZADAO W FINALE
1.
Do oceny wszystkich zadao w finale powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
członkowie Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF (sprawdzanie testów) oraz sędziowie filatelistyczni
powołani do oceny eksponatów przez GKS i Prezydium ZG PZF na wniosek organizatorów konkursu.
2.
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF
lub w razie nieobecności osoba upoważniona.
3.

Finał konkursu rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:
I – uczniów szkół podstawowych
II – uczniów szkół gimnazjalnych
III – uczniów szkół ponad gimnazjalnych

4.

Finał konkursu składa się z następujących obowiązkowych części:
a. Test z wiedzy tematycznej (30 pytao) - do zdobycia po jednym punkcie za każda prawidłową odpowiedź
maksymalnie 30 pkt.
b.
Test z wiedzy filatelistycznej (30 pytao) – po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź
maksymalnie 30 pkt.
c.
Wykonanie mini eksponatu filatelistycznego
maksymalnie 20 pkt.
d.
Ocena posiadanego eksponatu
maksymalnie 10 pkt.

5.

Ocena zadao konkursowych:
Ocena zadao konkursowych 4a, 4b, 4c będzie anonimowa. Ocena zadania 4d przeprowadzona zostanie metodą
otwartą przy udziale finalisty, opiekuna i sędziów.
a.

Wykonanie wszystkich zadao konkursowych nadzorują członkowie Komisji, a w razie potrzeby dokooptowani
opiekunowie.
b. Osoby nadzorujące wykonywanie zadania nie mają prawa ingerowania w pracę finalisty.
Ocena części testowej (wiedza tematyczna i filatelistyczna)
c. Każdy uczestnik finału otrzymuje zakodowane koperty zbiorcze w której znajdują się testy (o zróżnicowanym
poziomie trudności – inne dla Gr. I oraz inne dla Gr. II i III) oraz materiały do budowy mini eksponatu (karty,
walory) oraz trzecia koperta (zakodowana tym samym symbolem co pozostałe), a w niej druk do wypisania
danych uczestnika finału.
d. Po zakooczeniu prac członkowie Komisji odbierają od finalistów koperty zbiorcze które powinny zawierad:
dwa testy, mini eksponat i kopertę z danymi osobowymi.
e. Testy oceniają członkowie Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF wg zasad podanych w pkt. 4.
Każdy finalista za te zadania (2 testy) może uzyskad maksymalnie 60 pkt.
Ocena wykonanych mini eksponatów
f. Mini eksponat wykonywany jest na kartach z jednakowego materiału filatelistycznego dla wszystkich grup
wiekowych – temat „Wielkopolska”.
Grupa I 5 kart - na 1-szej karcie obok planu mogą znajdowad się także walory filatelistyczne
Grupy II i III
7 kart - na 1-szej karcie obok planu mogą znajdowad się także walory filatelistyczne
Eksponaty budowane tworzone będą z kolorowych reprodukcji znaków pocztowych.
Uczestnicy powinni przywieśd: nożyczki, klej, linijkę, trójkąt, ołówek, gumkę, pisaki itp.
Organizator przygotowuje: karty w kopertach oraz papier na notatki, brudnopisy.

g.

Kopertę z wykonanym mini eksponatem otrzymują sędziowie i oceniają zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi
zasadami a uzyskaną ocenę wpisują na arkuszu ocen.
Zasady oceny mini eksponatu:

Tytuł i plan
4
Opracowanie, logika prezentacji
4
Wiedza filatelistyczna
2
Wiedza tematyczna
3
Wykorzystanie otrzymanego materiału
3
Prezentacja materiału
4
Maksymalna ilośd punktów
20
h. Po zakooczeniu oceny wszystkich mini eksponatów, we wszystkich grupach wiekowych Komisja otwiera
koperty z danymi osobowymi finalistów, porównuje je z godłem i wpisuje zdobyte punkty na zbiorczą listę.
i. Przewiduje się możliwośd indywidualnych konsultacji z jury wykonanego mini eksponatu.
Każdy finalista za to zadanie może uzyskad maksymalnie 20 pkt.
Ocena posiadanego eksponatu
A. Eksponaty przywiezione na Finał Konkursu
- eksponat przywieziony - nie wystawiany dotychczas na konkursowych wystawach filatelistycznych powinien odpowiadad wymaganiom regulaminowym PZF (karty w koszulkach, ponumerowane i opisane na
odwrocie imieniem i nazwiskiem). Oceniane będą eksponaty wyłącznie z oficjalnych klas wystawienniczych
(bez Klasy Open).
- wielkośd eksponatów przywiezionych przez finalistów do oceny przez sędziów:
8 lub 16 kart – grupa I - szkoły podstawowe
32 karty grupy II - gimnazja oraz III - szkoły ponadgimnazjalne
- ocena otwarta (na stołach lub w ramach) przez dwóch sędziów w obecności wystawcy i opiekuna (grupy)
z możliwością udziału widzów.
Zasady oceny przywiezionego eksponatu:
Grupa I – szkoły podstawowe
Tytuł i plan
Opracowanie, logika prezentacji
Innowacje
Wiedza filatelistyczna
Wiedza tematyczna
Jakośd walorów (zwłaszcza całości)
Prezentacja materiału
Maksymalna ilośd punktów

8
10
2
3
3
2
12
40

Grupy II - gimnazja oraz III - szkoły ponadgimnazjalne
Ocena wg obowiązujących 100-punktowych arkuszy oceny eksponatów w klasie MŁ - grupa wiekowa B.
Każdy finalista za to zadanie może uzyskad maksymalnie 10 pkt. (uzyskaną ilośd punktów dzielimy,
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, przez 4 – grupa I lub przez 10 –grupy II i III)
B. Eksponaty wystawiane w klasie MŁ na wystawach filatelistycznych od roku 2010.
- Punktacja na podstawie wpisów do oryginału metryki eksponatu:
10 pkt. – udział w wystawach FIP / FEPA , medal PZ lub wyżej na wystawie I stopnia, DPZ na wystawie
II stopnia
9 pkt. – medal DS lub wyżej na wystawie I st., medal PZ na II st., medal DPZ na III st.
8 pkt - medal S na wystawie I st., DS na II st, lub PZ na III st
7 pkt. – medal PS na wystawie I st., S na II st, lub DS na III st.
6 pkt. – medal B na wystawie I st., PS na II st., S na III st.
5 pkt. – pozostałe medale na wystawach II i III stopnia
Każdy finalista za to zadanie może uzyskad maksymalnie 10 pkt.
- Brak przywiezionego eksponatu lub metryki eksponatu wystawianego powoduje świadomą rezygnację
z punktów za to zadanie.

- Na wniosek uczestnika eksponat wystawiany już na wystawach filatelistycznych może byd oceniany na finale
konkursu (w miejsce oceny na podstawie dotychczasowych wpisów w metryce), co umożliwi
przeprowadzenie dyskusji z opiekunem koła i członkami jury. Sędziowie służą tu radą i pomocą uczestnikom
finału.
Komisja konkursowa nanosi na zbiorczy arkusz punkty uzyskane przez finalistów we wszystkich zadaniach,
maksymalnie można uzyskad 90 pkt. Ich suma stanowi o zajętym miejscu w finale i o awansie do ścisłego
finału.
6.

W ścisłym finale bierze udział po pięciu uczestników w każdej kategorii wiekowej. Otrzymują po dziesięd
pytao o stopniu zróżnicowanym dla Grupy I oraz Grupy II i III. W razie równej ilości punktów odbywa się
dogrywka w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej.

7.

Szczegółowe zasady przebiegu ścisłego finału ogłosi Komisja konkursowa przed jego rozpoczęciem.

8.

W celu ograniczenia dowolności w interpretacji odpowiedzi uczestników Finału, powołane zostanie
niezależne Jury do rozstrzygania ewentualnych wątpliwości.

Regulamin oraz powyższe zasady przeprowadzenia Finału Konkursu zostały przygotowane przez Komitet Organizacyjny
Finału (Gospodarzy Finału) na posiedzenie Prezydium ZG, które odbyło się w dn. 27.09.2013 r. w Toruniu. Na
posiedzeniu Prezydium – w obecności Przewodniczącego Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej - przyjęto
Regulamin 52 Konkursu. Akceptacji zasad oceny zadao w Finale dokonano na spotkaniu GKdsFM z Komitetem
Organizacyjnym w Ciechocinku w dn. 16.05.2014 r.

