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Tävlingen är öppen för alla medlemmar i en till FSF ansluten klubb. Tävlingen är både en individuell- och en lagtävling.
Tävlande kan endast representera en klubb per tävlingstillfälle. Klubbtillhörigheten är den som anges på
anmälningsformuläret på tävlingsdagen. Anmälan sker vid startplatsen, vanligtvis mellan kl. 9.00 och 12.00 på
tävlingsdagen. Anmälan behöver inte ske personligen. Deltagaravgiften är 50 kr per fotograf och erläggs kontant i
samband med anmälan.
Tävlande får delta i valfritt antal klasser. Mottot är fritt i samtliga klasser. En bildfil får inte användas i mer än en klass
och inte till mer än en bild. Bilderna skall i sin helhet bestå av eget fotografiskt material. Bilderna skall vara tagna
mellan 00.00 och 24.00 tävlingsdagen. Bilderna skall vara tagna inom tävlingsområdet.
Eventuellt kan publicering i olika medier komma i fråga. Genom att delta i en fälttävlan ger man sitt medgivande till
publicering av sitt namn, klubbtillhörighet, bildtitel samt själva bilden på FSF:s hemsida, i lokalpressen eller andra medier.
Respektive klubbs tävlingsansvarig skall kontrollera att alla bilder följer gällande regler innan dessa skickas in till
arrangerande klubb! Tävlingsbilder som på ett eller flera sätt bryter mot tävlingsbestämmelserna kommer att
diskvalificeras.
Bilderna insänds klubbvis till arrangerande klubb tillsammans med deltagarformuläret.
Sista inlämningsdag är 15 september för vårfälttävlan och 15 januari för höstfälttävlan.
Montering, märkning och storlek
Påsiktsbilder skall vara monterade. Maximalt yttermått är 30x42 cm, inkl. ev. passepartout. Varje bild märks i övre
vänstra hörnet på baksidan med klubb, fotografens namn, ordningsnummer och ev. titel. För varje inlämnad påsiktsbild
skall en digital visningsbild bifogas.
För visningsbilder och för bilder i de digitala klasserna gäller att formatet ska vara jpeg. Längsta sida får vara maximalt
2000 pixlar.
För de digitala bilderna gäller att filnamnet på bilden skall vara i ordningen klubb_fotografens
namn_ordningsnummer_ev. titel. Ex: HovaFK_Sven Svensson_D1_En fin bild.jpg
Bilder i de digitala klasserna samt visningsbilder sparas i en mapp per klass, och lämnas klubbvis på en tydligt namngiven
och märkt CD/DVD-skiva. Insänt CD/DVD-material returneras ej.
Tävlingsklasser
Klass A, kollektion påsikt, 3 bilder (Ordningsnummer A1, A2 och A3)
Klass B, enstaka bild påsikt, max 2 bilder (Ordningsnummer B1 och B2)
Klass C, kollektion digitalt projicerad, 3 bilder (Ordningsnummer C1, C2 och C3)
Klass D, enstaka bild digitalt projicerad, max 2 bilder (Ordningsnummer D1 och D2)
Utmärkelser
I samtliga klasser utdelas plakett till de tre främsta placeringarna samt diplom till placeringarna 4-8. Placeringarna 9-15
blir uttagna till visning. I lagtävlingen utdelas ett lagpris, gemensamt för alla klasserna. För att en klubb skall vara
kvalificerad att delta i lagtävlingen krävs att minst tre fotografer från klubben lämnat in bilder, oavsett klass. Vinnare av
lagtävlingen räknas ut genom summering av de tre bästa placeringspoängen, oavsett klass.

