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Regler & Bestämmelser

Bildfiler avseende såväl digitala klasser som påsiktklasser
På klubbens insända CD/DVD/USB skall samtliga bildfiler finnas med samt ifyllda följesedlar. Filnamn skrives med små bokstäver
(gemener) i följande ordning: klassbokstav_fotoklubb_ fotografnamn_ bildtitel.jpeg I kollektionsklasserna tillägges efter bildtitel ett
ordningsnummer 1,2 eller 3;
Exempel: e_fkmossen_svantelindgren_soluppgang2.jpeg. Observera korta bildtitlar max tre ord!

Digitala bilder
Digitala bilder levereras i jpegformat och får vara max 1,5 Mb och max 2000 pixlar längsta sida. Ifyllnad av följesedel skall ske digitalt.
Samtliga påsiktbilder skall åtföljas av sin digitala fil på CD/DVD/USB. Bildtitel skall överensstämma helt mellan påsiktsbild och digital fil.

Påsiktsbilder
Bilderna skall vara monterade på hela baksidan och största format inkl. ev. passepartout är 30x42 cm. Påsiktsbilderna märkes på baksidans
övre vänstra del med fotografnamn, klubb, tävlingsklass, bildtitel. Vid kollektion anges dessutom bildernas ordningsnummer. I kollektionsklassen får endast en bild finnas per montering. Etikett skall användas och placeras på bildens baksidas övre vänstra del. Vid
jurypresentationer är det påsiktsbildernas bildfiler som visas. Påsiktbilderna kommer att hängas i utställningslokalen.
Klass A. Enstaka bild - digital, färg/svartvitt
Max 3 bilder, fritt tema, jpeg format

Klass B. Enstaka bild - påsikt, färg
Max 3 bilder, fritt tema

Klass C. Enstaka bild - påsikt, svartvitt
Max 3 bilder, fritt tema

Klass D. Kollektion - påsikt, färg/svartvitt
3-5 bilder, fritt tema, max en kollektion per fotograf. Färg och svartvitt får blandas

Klass E. Kollektion - digital, färg/svartvitt
3 bilder, fritt tema, jpegformat, max en kollektion per fotograf. Färg och svartvitt får blandas.

Lagtävling
Mellan deltagande klubbar finns ett vandringspris avseende det samlade resultatet i alla klasserna A+B+C+D+E. OBS! För att klubben ska
kunna delta i lagtävlingen, fordras att minst fyra medlemmar från fotoklubben lämnar in tävlingsbidrag och att dessa fördelar sig på minst
fyra tävlingsklasser.

Poängberäkningen sker enligt följande
Enstaka Klass A,B och C
Liten guld
7p
Liten silver 5 p
Liten brons 3 p
Diplom
1p

Kollektion Klass D och E
Stor guld 12 p
Stor silver 9 p
Stor brons 6 p
Diplom
3p

Summan av placeringspoängen räknas samman och om två/flera klubbar hamnar på lika poäng, vinner den som har den enskilt högsta
delpoängen. Vid fem inteckningar i vandringspriset tillfaller detta klubben.

Jury och utmärkelser
•
•
•

Jury utses av arrangerande klubb och juryn skall ej vara aktiv eller medlem i fotoklubbssammanhang. Juryns beslut kan inte
överklagas. Bland inkomna bilder väljer juryn ut ett antal kollektioner och enstaka bilder enligt VSF:s juryinstruktioner.
Juryn är skyldig att följa juryinstruktioner enl jurybrev beträffande uttagning av max- och minimiantal bilder för premiering.
En och samma deltagare kan få fler utmärkelser i samma klass; detta avser klasserna A,B och C.

Allmänna bestämmelser VSF FotoExpo
•
•
•
•
•
•
•

Medlemmar i VSF:s medlemsklubbar äger rätt att delta. Årsavgiften ( inlämningsåret ) samt tävlingsavgifter måste vara betalda för
att kunna delta.
Tävlingsdeltagare får endast tävla med bilder där hela bilden och alla ingående bildelement är av fotografiskt ursprung och alla
fotograferade av tävlingsdeltagaren. Vid förfrågan skall samtliga originalbilder kunna uppvisas för VSF FotoExpoarrangören
Svartvita bilder får ej vara tonade. Kolorerade och tonade bilder kan ej deltaga i klass C.
Samma bild får ej delta i mer än en klass vid samma VSF FotoExpo - omgång. Med ”samma” bild förstås den tolkning som Expo
arrangerande klubb gör.
Tidigare i RSF / RIFO och VSF-sammanhang prisbelönad bild alternativt kollektion, får ej deltaga. Med tidigare prisbelönad bild
avses erhållen plakett och/eller diplom.
Fotografens namn får inte förekomma på bildens framsida ; ej heller på den digitala bilden.
Var gärna kreativ men beakta att tävlingsbilderna endast skall innehålla fotografens eget fotografiska material.

VSF/MW/2016-04-15

