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Międzynarodowe Seminarium Sędziów Filatelistycznych
Budapeszt, 9-11 listopada 2012 r.
Członek Klubu TEMATICA, kol. Roman Babut został zaproszony do udziału w seminarium szkoleniowym,
które zorganizowali Koledzy z węgierskiego związku filatelistów MABEOSZ w Budapeszcie. Liderami
szkolenia w klasach HP i TEM, które uzyskało patronat FEPA, byli Kurt Kimmel-Lampart, sędzia FIP, szef
Komisji Historii Poczty oraz Vojtek Jankovic i Jose R. Moreno z Komisji Tematycznej FIP. W szkoleniu wzięło
udział ponad 30 sędziów z 13 krajów Europy Centralnej i Północnej. Wśród nich było 8 sędziów FIP,
a pozostali w większości posiadali kwalifikacje krajowe klasy I. Uczestnicy pokryli koszty szkolenia
w wysokości 105 €/osoba we własnym zakresie.

Uczestnicy szkolenia w Budapeszcie

Trzydniowe szkolenie obejmowało wykłady i dyskusje teoretyczne dotyczące sposobu oceny i interpretacji
poszczególnych kryteriów oceny oraz pracę w 5 zespołach sędziowskich przy eksponatach. Każda grupa
składająca się sędziów o mieszanych kwalifikacjach, oceniała po 5 eksponatów w każdej klasie. Eksponaty
zostały przywiezione przez uczestników spotkania i umieszczone w ramach bez szklenia.
W każdej grupie składającej się z 6-7 sędziów, nominowani byli liderzy grupy, oddzielnie dla HP i TEM.
Kolega Roman był liderem TEM w grupie 4. Wyznaczono 15-minutowy czas na ocenę każdego eksponatu.
Kolega Roman udostępnił do szkolenia swój eksponat tematyczny pt.: „EUROPEJSKI SPORT W CIENIU
II-giej WOJNY ŚWIATOWEJ”. Organizatorzy zamieścili wybrane eksponaty na portalu internetowym
dostępnym uczestnikom szkolenia, bez podania nazwiska autora eksponatu. Miało to ułatwić analizę i ocenę
eksponatu, jeszcze przed spotkaniem w Budapeszcie. Okazało się, że tylko kilku sędziów przygotowało się
w ten sposób, korzystając z „wystawy” internetowej.
Właściciele nie uczestniczyli w ocenie własnego eksponatu.

Plan eksponatu kol. Romana Babuta pt: „EUROPEJSKI SPORT W CIENIU II-giej WOJNY ŚWIATOWEJ”.

Po przeprowadzeniu sędziowania zgromadzono się ponownie w Sali Biblioteki MABEOSZ, a następnie
zestawiono oceny wszystkich grup dla wszystkich eksponatów, oddzielnie w klasach. Wyniki zgłoszone
przez wszystkie grupy zostały skonfrontowane z ocenami liderów szkolenia; w tym przypadku sędziów
tematycznych FIP Jankovica i Moreno (patrz ostatnia linia w tabeli).
Warto przyjrzeć się rozrzutowi ocen tego eksponatu, który uzyskał już wcześniej medal duży pozłacany na
wystawie światowej FIP w 2006 r.

Z pewnością różnica 9 punktów w ogólnej ocenie daje nam wiele do myślenia i dyskutowania, ale
odzwierciedla realia sędziowania.
Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją w hotelu BEKE Blu w centrum Budapesztu.

