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Tävlingens namn är R 1:an, där R står för f.d. Skaraborgs län och 1:an står för enbildstävlan. R 1:an arrangeras
vartannat år av en klubb i FSF och är två tävlingar i en. Den bedöms och redovisas av två av varandra fristående
juryer. Redovisningen sker vanligtvis under perioden andra halvan av oktober till sista november.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i en till FSF ansluten klubb. Det är en individuell tävling. Tävlande kan
endast representera en klubb per tävlingstillfälle. Deltagaravgiften är 80 kr per fotograf och betalas klubbvis till
FSF:s plusgirokonto 41 73 76-1.
Tävlingen består av en påsiktsklass. Varje deltagare får lämna in högst tre enstaka påsiktsbilder med fritt motto.
Med påsiktsbilder avses svartvita, färg-, handkolorerade, tonade och digitalt redigerade bilder. De ska i sin helhet
bestå av eget fotografiskt material. Alla bilder får delta utom de som har varit uttagna av jury vid tidigare R 1:or.
Eventuellt kan publicering i olika medier komma i fråga. Genom att delta i R 1:an 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 samt
betalning är den 31 maj (poststämpeln gäller).
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 och ev. titel.
För varje inlämnad påsiktsbild skall en digital visningsbild bifogas. 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_titel. Ex: HovaFK_Sven Svensson_En fin bild.jpg
Visningsbilderna lämnas klubbvis på en tydligt namngiven och märkt CD/DVD-skiva. Insänt CD/DVD-material
returneras ej.
Tävlingsklass
Tävlingen består av en Påsiktsklass där varje fotograf får lämna in högst tre enstaka bilder.
Utmärkelser
Varje enskild jury delar ut:
1 st guldmedalj, 3 st silvermedaljer, 5 st bronsmedaljer samt 16 diplom.

