MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO FILATELII „ANTWERPIA 2010“
Vynikajúci úspech slovenskej filatelie
ubomír Floch
V d och 6.4. – 13.4. 2010 som sa zú astnil v Antwerpách,
v Belgicku, ako národný komisár Slovenska na Európskej
filatelistickej výstave „Antwerpia 2010“ uskuto nenej pod
patronátom FEPA a belgického krá ovského páru. Výstava sa
uskuto nila s podporou FIP a bola prezentovaná európskej
filatelistickej verejnosti ako „Majstrovstvá Európy vo filatelii“.
Po as výstavy sa uskuto nil riadny Kongres FEPA.

Výstavný katalóg
Výstava bola vlastne trojitou výstavou. Okrem FEPA výstavy sa uskuto nila Národná
výstava Antverpia 2010 a Medzinárodná výstava BIRDPEX ´06. Všetky výstavy sa
uskuto nili vo výstavnom komplexe „Antwerp Expo“ na ploche cca 17 tisíc m2. FEPA
výstava mala cca 1 600 rámov po 16 listoch. Zú astnilo sa jej 35 poštových správ a asi 100
obchodníkov z celého sveta. Zástava slovenskej republiky tam viala v aka prítomnosti
slovenských filatelistov.
So známkovou tvorbou belgickej pošty k výstave sa môžete zoznámi na webovej stránke
výstavy: http://antverpia2010.com/en/pages/events/stamps_issued.html.
Birdpex 2010 bola v poradí šiesta výstava tohto druhu. Bola otvorená pre pokro ilých
i za ínajúcich zberate ov známok na tému „Vtáci“. Exponáty mohli by

prezentované

v triedach tematickej a tradi nej filatelie, maximafilie, poštovej histórie, vo nej triedy
a formou jednorámových exponátov. Po as výstavy mala medzinárodné stretnutie motívová
skupina „Ornitológia“. Doterajšie výstavy sa konali každé štyri roky v Christchurch (Nový
Zéland, 1990), Rosenheim (Nemecko, 1994), Londýn (Ve ká Británia, 1998), Leek
(Holandsko, 2002), Norresundby, Dánsko, 2006.

Poh ad na výstavnú sálu
Ve kú medzinárodnú cenu „Antwerpia 2010“ získal Christopher King za exponát
Schleswigska – Holsteinska (From Danish Duchy to Prussian Province) a Ve kú národnú
cenu Patrick Maselis za francúzsky klasický exponát (Les médailons 1849 – 1866).
Všetci vystavovatelia dostali jednotnú medailu z plexiskla opatreného emblémom
výstavy a stupe

medaily rozlíšil diplom. Organiza ný výbor odviedol výbornú prácu.

innos národných komisárov (32) riadil generálny komisár Jozef Ghys k ich všeobecnej
spokojnosti. FEPA exponáty posudzovala porota majúca 37 lenov.
K výstave bol vydaný plnofarebný Bulletin 1, Výstavný katalóg (218 str.) a Palmares.
Výstavný katalóg obsahuje zaujímavé lánky z histórie tohto regiónu, žia všetky sú vo
flám ine a tak sa dá pod a obrázkov len odhadnú o om pojednávajú.

Vynikajúci úspech slovenskej filatelie
Zäz slovenských filatelistov poslal na výstavu 8 exponátov z toho 4 v triede literatúry. Porota
hodnotila exponáty ZSF takto:
Tematická trieda
Kritéria hodnotenia: dôležitos 35 b./vedomosti 30 b./ stav a vzácnos 30 b./úprava 5 b.
Vojtech Jankovi :

34/29/27/5 95 b

LG – ve ká zlatá

Diplom na Ve kú zlatú medailu Vojtecha Jankovi a
Ivan Tran ík

26/23/23/5 75 b.

LS – ve ká strieborná

Teritoriálna trieda
Kritéria hodnotenia: dôležitos 35b./vedomosti 30 b./ stav a vzácnos 30 b./úprava 5 b.
Július Píša

25/31/23/4 83 b.

V - pozlátená

Poštová história
Kritéria hodnotenia: dôležitos 30 b./vedomosti 35 b./ stav a vzácnos 30 b./úprava 5 b.
Péter Csicsay

23/30/24/4 81 b.

V- pozlátená

Trieda literatúry
Anton Kulhánek a kol. :Špecializovaný katalóg Slovensko, Zberate .
Hodnotenie :

27/27/12/4, 70 b.,

S – strieborná.

Július Molnár, Milan Šnirc: História Trnavy na poštových známkach a dokumentoch.
Hodnotenie: 26/26/12/4, 68 b.

SB – postriebrená.

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkach
Hodnotenie: 25/25/11/4, 65 b.

SB – postriebrená.

ubomír Floch a kol. : Zväz slovenských filatelistov v zrkadle dejín
Hodnotenie: 25/25/10/3, 63b.

B – bronzová.

Pozoruhodným úspechom je, že po prvý raz v histórii ZSF získal len ZSF Dr. Vojtech
Jankovi na FEPA výstave ve kú zlatú medailu. Je to jedna z troch ve kých zlatých medailí
udelených na tejto výstave. Všetkým vystavovate om
srde ne im blahoželáme k dosiahnutým medailám.

akujeme za reprezentovanie zväzu a

