Regler för Borås Fotoklubbs Klubbmästerskap, ”KM”
1. Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Borås Fotoklubb.
2. Tävlingen arrangeras i fyra etapper per år.
3. Tävlingen går i två klasser; digitala bilder (bildfiler) och påsikt (pappersbilder).
4. Alla bilder ska ha ett fotografiskt ursprung, där deltagaren är upphovsman. Digitala bildfiler bör
helst vara fotograferade med digitalkamera, men det är tillåtet med inskannade dia eller negativ.
Pappersbilder kan ha antingen digitalt eller analogt ursprung.
5. Varje deltagare får delta med upp till två bilder per klass och etapp.
6. Mottot/motivvalet är fritt om inget annat meddelats.
7. Inlämnade bilder får inte tidigare varit belönade i KM eller annan större fototävling. Samma
bild får inte lämnas in i flera klasser.
8. Varje pappersbild ska märkas på baksidan med individuell bildtitel eller kod och en lapp
bifogas bilderna med bildmärkningar och fotografens namn. Digitala bilder döps till ett unikt
filnamn som kan vara en bildtitel. Fotografens namn bifogas i mail, på en CD-skiva eller på
annat sätt.
9. Största tillåtna format för pappersbilder ”påsikt” är 30 x 40 cm, inklusive ev. passepartout.
10. Glasinrammade bilder eller andra tyngre monteringar är av transportskäl ej tillåtna, normala
passepartouter och lätta ”skumskivor” etc godkänns dock.
11. Digitala bilder ska lämnas in i jpeg-format och längsta bildsidan får vara maximalt 2000 pixlar,
dvs en liggande bild får vara max 2000 pixlar bred och en stående bild får vara max 2000 pixlar
hög. Bildfilens storlek bör hållas mindre än ca. 1 MB. Inlämning kan ske via e-post till adressen
bild@borasfotoklubb.se, om detta ej är möjligt kontakta tävlingsansvarig för annan
överlämning. Ange ”Bidrag KM (nummer 1-4)” i ämnesraden och glöm inte avsändare (om det
inte framgår på annat vis).
12. Vid respektive etapp uppdras åt juryn att ordningsplacera de fem bästa bilderna i varje klass.
(Övriga bilder hamnar på delad 6:e plats).
13. Poängberäkning sker enligt följande: 1:a placering ger 10 p, 2:an får 8p, 3:an 6p, 4:an 4p och
5:an 2p. Man får bara poäng för sin bästa placering. Oplacerad deltagare får 1p för visat
intresse.
14. Om färre än fem bilder inlämnas i en klass, utgår deltävlingen. Deltagarna i denna klass får
ändå 2p vardera som tack för visat intresse och bilderna sparas till nästa deltävling/etapp där
ytterligare två bilder får lämnas in.
15. De fotografer som under årets fyra deltävlingar skrapat ihop flest poäng i respektive klass
tituleras Klubbmästare, erhåller vandringspris under ett år och plakett samt skrivs för alltid in i
klubbens annaler! Vid lika antal poäng vinner den som har flest 1:a platser, vid lika antal 1:a
platser räknas även andra platser osv.
16. För att permanent erhålla vandringspriset krävs tre vunna klubbmästerskap i den aktuella
klassen, dock ej i följd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information om kontaktuppgifter vid frågor finns på klubbens hemsida, www.borasfotoklubb.se.

