"FILANANIAS 2021"
III Exposição Virtual Filatelia Ananias
6 de julho de 2021 a 31 de agosto de 2021
Exposição Informal com Padrões de Julgamento Simples | Nível I Exposição Aberta
O Prazo para Inscrições de Participação encerrou dia 13 de junho de 2021

Regras e V-IREX
Os seguintes regulamentos são observados da FILANANIAS 2021:
▪ Regras Gerais da Virtuafil para Exposições Informais
▪ Regras Individuais do Virtuafil para Exposições (V-IREX) para FILANANIAS 2021 (abaixo). Observe que em
alguns países este documento também é conhecido como o "Prospectus".

Regras Individuais da Virtuafil para Exposições (V-IREX) para
FILANANIAS 2021
Artigo 1. Organização e Idiomas
1. FILANANIAS 2021 – III Exposição Virtual Filatelia Ananias, uma exposição filatélica virtual competitiva
usando a plataforma Virtuafil, é organizado por: Associação dos Filatelistas Brasileiros - FILABRAS (Brasil),
com a aprovação da Virtuafil - Virtual Philately Confederation. Os Organizadores nomearam o Comitê
Organizador (CO) para conduzir todos os aspectos da exposição.
2. FILANANIAS 2021 acontecerá na Plataforma Virtuafil no endereço do site
https://virtuafil.org/filananias2021.virtuafil.org.aspx, a partir de 6 de julho de 2021 to 31 de agosto de
2021.
3. A exposição tem 4 Classes
4. A exposição será realizada com a aprovação e nos termos do regulamento da Virtual Philately
Confederation (https://virtuafil.org).
5. Para encorajar a participação de filatelistas de todo o mundo, os idiomas oficias de FILANANIAS 2021 são
English e Português. O website e todos os documentos estão disponíveis em English e Português. As
mostras podem ser enviadas em English e Português ou qualquer língua.

Artigo 2. Regulamentos e Padrões de Julgamento
1. FILANANIAS 2021 usa os Padrões de Julgamento da Virtuafil "Simples". Os seguintes regulamentos são
observados em FILANANIAS 2021:
▪ Regras Gerais da Virtuafil para Exposições Informais
▪ Estes regulamentos individuais (V-IREX)

Artigo 3. Classificação das Mostras
1. As mostras serão classificadas nas seguintes Classes:
Classes Não Competitivas
▪ Coleções Não Competitivas
▪ Literatura (Digital)
Classes Competitivas
▪ Coleções Gerais

- 1 Grupo Iniciante
- 2 Grupo Intemediário
- 3 Grupo Avançado
▪ Websites e Redes Sociais (Competitivo)
1. O expositor se inscreve para a Classe mais adequada. No entanto, o Júri reserva-se o direito de transferir
qualquer amostra de uma Classe para outra, de acordo com o Artigo 32 do Regras Gerais do Virtuafil para
Exposições Informais.

Artigo 4. Condições de Participação
1. Não há requisitos para os participantes serem membros de qualquer sociedade filatélica e não há
requisitos para terem recebido medalhas ou pontos em uma exposição anterior.
2. A participação em todas as Classes competitivas está aberta a expositores de todo o mundo, sem
quaisquer restrições quanto à sua nacionalidade ou origem do material exposto.

Artigo 5. Júri, Votação Popular e Premiação
1. As mostras nas Classes competitivas serão julgadas pelo Júri da FILANANIAS 2021. Todas as decisões do
júri são finais.
2. O Júri é composto pelos seguintes membros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

José Baffê Rodrigues | Brasil (Chefe do Júri)
Hector Di Lalla | Argentina
Marco G. Benavidez | Bolívia
Niall Murphy | Brasil
Vilmar Brito | Brasil
Paulo Ananias Silva | Brasil
Diego Borghi | Uruguai

1. FILANANIAS 2021 é classificada como Exposição Informal e aplicam-se os Padrões de Julgamento Simples,
conforme definido no Artigo 13 das Regras Gerais da Virtuafil para Exposições Informais. Com base nisso,
os seguintes graus de medalha se aplicam a todas as classes competitivas:
▪
▪
▪
▪

Medalha de Ouro
Medalha de Prata
Medalha de Bronze
Todos os participantes não premiados com uma medalha recebem um Certificado de Participação.

1. Cada mostra recebe um certificado digital, no qual o respectivo grau de medalha (se houver) é
mencionado e ilustrado. Nenhuma medalha física é fornecida.
2. Tal como acontece com todas as exposições realizadas na Plataforma Virtuafil, estará aberto à votação
popular. Uma única mostra mais votada em cada Classe e Grupo de Classes, recebe o Troféu Voto Popular
da Internet para essa Classe/Grupo, como certificado em formato digital para download.

Artigo 6. Comissários Nacionais
1. As exposições realizadas sob os regulamentos da Virtuafil não têm Comissários Nacionais. As
inscrições para participação são enviadas online e são processadas diretamente pela CO. Todos os
materiais da mostra são entregues, em formato digital, pelos participantes, por meio de formulários
online.

Artigo 7. Publicações, Papelada e Website
1. FILANANIAS 2021 é uma exposição sem papel, onde a papelada tradicional dá lugar à tecnologia
moderna. Não serão publicados em papel brochuras, boletins, catálogos, resultados de prêmios,
etc. Da mesma forma, nenhum formulário de inscrição, planilhas de inventário, etc. será impresso.
2. Todas as informações necessárias sobre FILANANIAS 2021 está contido no website
https://virtuafil.org/filananias2021.virtuafil.org.aspx.

Artigo 8. Quadros das Mostras
1. As exposições da Virtuafil são virtuais e, portanto, não utilizam quadros tradicionais para a
apresentação de mostras. Mostras são simplesmente exibidas sequencialmente, folha por folha.
2. Não há números de quadros, especificações, atribuições ou alocações de qualquer tipo.

Artigo 9. Formulários de Inscrição e Confirmação de Aceitação
1. Os expositores enviam um formulário de inscrição separado para cada mostra.
2. O material enviado pelos participantes deve ser redigido em um dos idiomas oficiais da exposição.
3. Todos os expositores em potencial se inscrevem diretamente ao CO usando os formulários online
fornecidos. As inscrições que utilizem qualquer mídia diferente dos formulários online não serão
consideradas.
4. O formulário de inscrição online para participação está em
https://virtuafil.org/filananias2021.virtuafil.org.aspx
5. O prazo para o envio dos formulários de inscrição ao CO é 13 de junho de 2021.
6. Os candidatos serão notificados até 20 de junho de 2021 em relação à aceitação de suas inscrições.
7. Se um pedido de participação for rejeitado, a CO é obrigada a justificar a rejeição.

Artigo 10. Taxas de Inscrição
1. Tal como acontece com todas as exposições realizadas sob os regulamentos Virtuafil, não há taxas
de inscrição para a participação em qualquer Nível ou para qualquer Classe.

Artigo 11. Upload de Mostras
1. É responsabilidade dos expositores entregar (fazer upload) seu material de mostra para a CO até a
data limite de 27 de junho de 2021.
2. Dentro da conta de usuário do expositor para Virtuafil, formulários online estão disponíveis para o
propósito de upload de imagens digitalizadas e outros documentos.
3. Após a expiração do prazo, 27 de junho de 2021, os formulários não estarão acessíveis e nenhum
outro upload ou alteração será possível. O não preenchimento dos formulários dentro do prazo
implicará na não participação e o expositor será desclassificado.
4. Os websites que participam da Classe de Websites podem ser enviados simplesmente fornecendo o
endereço do site.
5. Para outras Classes, as folhas da mostra devem ser digitalizadas a um mínimo de 300 DPI e
carregadas em formato PDF ou JPG. É aceitável digitalizar folhas grandes em duas metades e, em
seguida, costurar as duas metades para formar uma folha completa, antes de carregar.

Artigo 12. Disponibilidade de Serviços Online
1. FILANANIAS 2021 usa os servidores da internet Virtuafil para fornecer serviços online, como
processamento de formulários e visualização de páginas da web. Os prestadores de serviços da
Virtuafil garantem 99,9% de funcionamento. No entanto, nem o CO, o Júri, a Virtuafil nem qualquer
um dos Membros da Virtuafil que organizar FILANANIAS 2021, assumirá qualquer responsabilidade,
no todo ou em parte, por falhas no processamento ou na exibição de dados nas páginas da web da
exposição devido a problemas técnicos ou outros, antes durante ou depois da exposição.

Artigo 13. Obrigações do Expositor
1. Ao enviar os formulários de inscrição, o expositor aceita os regulamentos listados no Artigo 2 e
confirma a veracidade de todos os dados inseridos.
2. Os expositores cujas inscrições forem aceitas, assumem a responsabilidade perante a CO de
participar da exposição.
3.

MATERIAL DIGITAL ARTIFICIAL DESQUALIFICA AUTOMATICAMENTE!
As exposições virtuais expõem os organizadores ao risco de admitir material digital artificial em
competição.
O material digital artificial é definido como:
- Material filatélico inexistente, criado com software;
- Digitalizações ou fotografias de material filatélico, obtidas de terceiros, incorporadas à mostra;
- Material filatélico alterado digitalmente para mudar de cor, perfurações etc..
O material filatélico em exibição deve existir fisicamente e pertencer ao expositor. Para combater
o risco de material digital artificial, o Júri reserva-se o direito de solicitar a qualquer expositor o
envio de fotos do material junto com seu passaporte ou outra carteira de identidade. O não
cumprimento de tal solicitação pode resultar em desqualificação imediata.

Artigo 14. Emendas

1. A CO, em acordo com a Diretoria da Virtuafil, reserva-se o direito de fazer alterações no presente
V-IREX, com notificação simultânea aos expositores.
2. A CO, juntamente com a Diretoria da Virtuafil, reserva-se o direito de resolver qualquer problema
que possa surgir, não previsto nos Regulamentos do Artigo 2.

Artigo 15. Assuntos Legais
1. As leis do Brasil regerão a interpretação deste Regulamento e quaisquer casos legais envolvendo
FILANANIAS 2021.
2. Em caso de discrepância no texto decorrente da tradução, o texto em inglês prevalecerá.
3. Os dados fornecidos pelos expositores serão utilizados para a organização e avaliação das
exposições e poderão ser armazenados ou encaminhados digitalmente ou em papel. Os dados
pessoais dos expositores serão tratados de acordo com a legislação brasileira sobre o assunto.

Artigo 16. Informações de Contato
1. FILANANIAS 2021 Comitê Organizador (CO):
▪ Paulo Ananias Silva (FILABRAS) (Chief of OC)
▪ Niall Murphy (FILABRAS)
- eMail: filananias2021@gmail.com
- Website: https://www.filateliaananias.com.br/colecoes-em-exposicao/
- Telefone: +55 91 98245-5660

Artigo 17. Datas Importantes
1. Data de encerramento para inscrições de expositores: 13 de junho de 2021
2. Data de encerramento para aceitação/rejeição das inscrições do expositor: 20 de junho de 2021
3. Data de encerramento para que os expositores façam upload das imagens/arquivos da exposição:
27 de junho de 2021
4. Data de inauguração para exibição pública da exposição e votação popular: 6 de julho de 2021
5. Data de encerramento para votação popular: 31 de agosto de 2021
6. Data de publicação do resultado do Júri e votação popular (Palmarès): 3 de setembro de 2021

Artigo 18. Versão do V-IREX Versão do documento: 5011/pt/rev
Data de emissão: 23 de março de 2021
Aprovado por Virtuafil em: 1 de janeiro de 0001

