Tävlingsregler 4-klubbstävlingen
Dessa regler har reviderats och fastställdes 2015 i Söderfors
Deltagande klubbar
Folkare fotoklubb, Gävle fotoklubb, Söderfors fotoklubb och Sala fotoklubb.
Klassindelning
A
Svartvita pappersbilder
B
Digitala bilder
C
Färgbilder på papper
Tema
Varje år skall en klass vara med tema. Arrangerande klubb skall ca ett år innan meddela vilket
tema som skall gälla. Temat börjar med klass A, sedan klass B osv.
Gemensamma regler för alla klasser
• Tävlingen är årligen återkommande och arrangeras i ovanstående klubbordning
• Bilderna skall märkas med bildtitel, namn och klubb. Bilderna skall åtföljas av en
deltagarförteckning för varje klass
• 10 bilder per klubb och klass. Ingen begränsning med avseende på antalet fotografer som
de inlämnade bilderna representerar. Eftersom tävlingen i första hand har karaktären av
”klubbtävling” bör det dock vara en ambition att de inlämnade tävlingsbidragen
representerar så många fotografer som möjligt
• Juryn rangordnar 20 bilder per klass. Av de uttagna 20 bilderna sammanräknas klubbens
poängskörd utifrån följande poängskala: Placering nr 20 får 1 poäng, nr 19 får 2 poäng
osv. till segrarbilden som får 20 poäng. Vid lika högstapoäng tillfaller segern den klubb
som har bäst placerad bild
• Generellt gäller att de inlämnade tävlingsbidragen skall vara av de deltagande
fotograferna egenproducerat fotografiskt ursprung
• Bilderna får vara behandlade i bildbehandlingsprogram.
• En bild får bara delta en gång. Har den varit med en gång förut bedöms den ej oavsett om
den varit placerad eller ej.
Särskilda regler för klass A och C
• För klass A gäller att bilderna skall ha ett svartvitt, s.k. monochromt utförande. Toning är
tillåtet
• Bilderna skall vara monterade och bildalstrets största sida inklusive ev. passepartout får
inte överstiga 45 cm
• Förutom påsiktsbilderna skall en digital kopia skickas med för alla bilder för att underlätta
redovisningen.
• Juryns bedömning skall ske endast utifrån pappersbilderna. De digitala visningsbilderna
skall endast användas för redovisning.
Särskilda regler för klass B
• Den digitala bildens längsta sida får vara max 2000 pixlar och 1500 kb stor. Bildfilen
skall ha ett filnamn efter samma princip som gäller för de övriga klasserna och likaledes
anges i klubbens bildförteckning till arrangören
• Bilderna får vara svartvita och/eller färg.
Tidsschema, arrangemang och vandringspris
• Tävlingsbidragen skall inlämnas till arrangerande klubb senast sista februari
• Arrangerande klubb skall i god tid skicka inbjudan till 4-klubbsträffen

•
•

Segrande klubb erhåller inteckning i vandringspris som av klubben måste intecknas 3
gånger för att bli klubbens egendom. Den klubb som erövrar vandringspris åläggs att sätta
upp ett nytt vandringspris
Diplom delas ut till de tre första fotograferna i varje klass.

