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TÄVLINGSREGLER
Gäller fr o m 2020-01-01

1

Interna tävlingar

Fotoklubben Avtrycket arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande
är alltid avgiftsfritt.
Årligen återkommande tävlingar:





Fikabilden
Papperscupen
Tematävlingen
Vernissagebildtävling

Utöver dessa tävlingar kan vi ibland prova någon annan tävlingsform.

1.1

Klubbmästerskap

Alla interna tävlingar ingår i klubbmästerskapet.
Klubbmästare blir den som under året samlat flest poäng. Klubbmästaren erhåller pris som utdelas
på årsmötet.
Bilder som deltar i tävlingarna skall vara tagna högst ett år före tävlingen.
Poäng tilldelas enligt följande:
Tävling

Poängtilldelning

Fikabilden (per tillfälle)

3 poäng för seger.
2 poäng för 2a plats.
1 poäng för 3e plats.
1 poäng till bedömaren.

Övriga tävlingar med fler än en klass eller
deltävling (per tillfälle)

3 poäng för seger.
2 poäng för 2a plats.
1 poäng för 3e plats.

Cuptävlingar

6 poäng för seger.
3 poäng för 2a plats.

Övriga tävlingar med endast en klass

6 poäng för seger.
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2

Externa tävlingar

Varje år hålls tävlingar och utställningar i regi av RSF. Ambitionen är att när klubbens ekonomi så
medger subventionera deltagaravgifterna helt eller delvis.
Klubben skickar ofta in bilder gemensamt. Inlämning sker i dessa fall på klubbmöte.

3

Regler för interna tävlingar

3.1

Generella regler



I de fall tävlingen avgörs genom omröstning bland mötesdeltagarna måste deltagare närvara
vid tävlingen.



De flesta av våra tävlingar avgörs genom omröstning på klubbmöte. För att undvika orättvisor
måste samtliga närvarande deltaga i omröstningen och man måste avge samtliga röster
(vanligen tre), en röst per bild eller bidrag om inget annat sägs.
I cuptävlingar får deltagare rösta på egen bild.



Bilder i våra interna tävlingar skall vara på papper. Undantag kan dock förekomma.



Pappersbilder får ha valfritt format upp till A4.
Bilder i icke-rektangulära format måste rymmas inom A4-måtten.



Digitala bilder måste lämnas in senast kl 18.00 dagen före tävlingen. Bilderna skickas till
tavling@fotoklubben-avtrycket.se.
Bildernas längsta sida får vara högst 1024 pixlar. Bilderna skall vara i JPG-format.



Den som deltar i tävlingarna måste själv vara fotografen samt ha kvar de rättigheter till bilderna
som krävs för publicering och försäljning enligt nedan.



Bilder som belönas ivåra interna tävlingar publiceras i vår årsbok och på klubbens websida.
Årsboken kan komma att säljas, både inom och utanför klubben, och eventuellt överskott
tillfaller klubben.
Beroende på antalet tävlingar under året kan årsboken ibland riskera att bli lite tunn. Därför kan
även andra bilder komma att publiceras.
Respektive deltagare ansvarar för att modellrelease och andra intyg som kan krävas för
publicering och försäljning av bilderna finns. Sådana intyg skall inlämnas i de fall
tävlingsledningen så begär.



På grund av publicering i årsboken kan det inträffa att årsboksredaktionen begär någon eller
några av vinnarbilderna i högre kvalitet (högre upplösning) än de som inlämnats till tävlingarna.
Fotografen skall i dessa fall – när bilden finns i högre kvalitet – senast en månad efter begäran
lämna sådan bild. Fotografen har också rätt att på eget initiativ lämna bild i högre kvalitet till
årsboksredaktören.
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I de fall en deltagares bild skall ingå i årsboken och den aktuella tävlingen genomförts med
bilder i annan form än digital ansvarar den tävlande för att inom en månad efter tävlingen
lämna in bilden i digital form.



Inlämning av bild till en tävling innebär att man accepterar dessa villkor.

3.2

Fikabilden

Tävlingen genomförs vid i stort sett varje klubbmöte i klubblokalen.
Endast pappersbilder.
Segraren bjuds på fika.
Domare utses genom lottning.
Bilderna lämnas in vid mötets början.
3 poäng för seger. 2 poäng för 2a plats och 1 poäng för 3e plats. Bedömaren tilldelas 1 poäng.


Vanligen valfritt motiv.
Ibland skall bilderna illustrera ett visst tema eller utföras med viss teknik. Detta bestäms i så fall
i förväg.



Resp. deltagare ansvarar för att bilderna visas rättvända.



Bedömning av bilderna sker enligt kriterier som tas fram av tävlingsgruppen.



Ett bidrag per deltagare.

3.3

Papperscupen

Bilderna visas parvis. Omröstning genom handuppräckning. Den bild i varje par som får lägst antal
röster plockas bort. Skulle en bild visas ensam i sista visningen går denna automatiskt vidare till
nästa omgång. När alla bilder visats flyttas bilderna om och visas igen. Ny omröstning. Så fortgår
det hela tills endast en bild återstår. Denna bild vinner tävlingen. Segraren erhåller pris som delas
ut på årsmöte.
6 poäng för seger. 3 poäng för 2a plats.


Endast pappersbilder.



Bilderna skall vara märkta på baksidan på sådant sätt att tävlingsledningen lätt kan avgöra åt
vilket håll bilderna skall vändas vid visningen. Saknas sådan märkning, eller om den är otydlig,
visas bilden enligt tävlingsledningens gottfinnande.



Valfritt motiv.



Max 2 bidrag per deltagare.



Resp. deltagare ansvarar för att bilderna visas rättvända. Lämpligen genom att på bildens
(kartongens) baksida indikera vilken sida som vid visningen skall vändas uppåt.
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3.4

Tematävlingen

Teman bestäms i förväg för vårterminen resp. höstterminen.
Tävlingen avgörs på klubbmöte genom omröstning bland närvarande medlemmar. Tävlande får ej
rösta på egen bild.
Pris utdelas till segraren i varje omgång/tema där minst tre tävlande deltager. Delas ut på årsmöte.
6 poäng för seger.


Endast pappersbilder.



Bilderna bedöms enskilt.



Max 3 bidrag per deltagare.



Resp. deltagare ansvarar för att bilderna visas rättvända. Lämpligen genom att på bildens
baksida indikera vilken sida som vid visningen skall vändas uppåt.

3.5

Vernissagebildtävling

Syftet med tävlingen är att välja en bild som kan representera klubben och vår utställning.
Vinnarbilden skall levereras i digital form, högupplöst, snarast efter tävlingen. Levereras till den
som ansvarar för framtagning av vernissagekorten.
Bilden måste passa på vernissagekorten och kan därför komma att beskäras lite grann.
6 poäng för seger.


Endast pappersbilder.



Valfritt motiv.



Max 3 bidrag per deltagare.

Några tips:


Tänk på att vernissagebilden kommer skrivas ut i både stort och litet format.



För att bilden skall kunna snabbt fånga betraktarens intresse bör den vara tydlig, små detaljer
hinner inte uppfattas och ”djupsinniga” bilder hinner man inte fundera kring.



Bilden skall vara ett blickfång. Det är inte säkert att den mest konstnärliga bilden är den som är
bäst lämpad.

3.6

Delad placering

I de fall man inte kan utse en enda segrare delar segrarna på poängen.
Exempel:
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I cuptävlingarna skall 6 + 3 poäng delas ut. Vid delad seger får placering 1 och 2 vardera 4,5
poäng.



I Tematävlingen m fl delas 6 poäng ut. Om tre bilder delar segern tilldelas de 2 poäng var.
Om två eller flera bilder delar segern i Vernissagebildtävlingen delas poäng ut enligt 3.5 ovan,
men avgörandet av vilken bild som skall vara vernissagebild får göras på annat sätt.
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