KRETSFOTO 2019 KLASSINDELNING
GRUPP A:

ENSTAKA MONOKROM PÅSIKTSBILD

GRUBB B:

ENSTAKA FÄRG PÅSIKTSBILD

GRUPP C:

MANIPULERAD/UDDA TEKNIK PÅSIKTSBILD

GRUPP D:

KOLLEKTION ( FÄRG alt SV/V) PÅSIKTSBILD

GRUPP E:

ENSTAKA DIGITAL BILD

—————————
Tidigare klasser S/V kollektion och Udda teknik ersättes med en ny klass ”Manipulerad/udda
teknik”
I samtliga klasser, bortsett från grupp C, frångås kravet på Fotosidans definition av manipulerad
bild och ersättes med begreppet ”trovärdig bild”, vilket innebär att man får lov att i redigering ta
bort någon mindre detalj i bilden men ej lägga till något. Bilden skall alltså ändå avspegla vad man
såg vid fototillfället och vara ”trovärdig”.
Inlämning av bild/bilder skall ske digitalt i formatet 1920 (på längsta sidan) x 1080px/tum och max
2 MB i bildformat JPEG och sRGB färgrymd. Deltagande bilder skall vara märkta med klass, titel
och den tävlandes identifikation bestående av 3 bokstäver och en sifferkombination ex. ABC 123. I kollektion skall dessutom varje bild anges i den ordning tävlanden vill att bilderna skall
visas, ex ABC - 123/1 etc.
Bilderna skickas till fkn58@comhem.se alt. christina.andersson1@gmail.com
Max tre bilder per klass och tävlande. Endast en kollektion, 3-5 bilder, per tävlande.
Bilder placerade i tidigare Kretsfototävling får ej deltaga.
Varje klubb samlar in deltagande tävlandes bilder och skickar dessa digitalt till arrangerande
klubb senast den 30 augusti 2019 sorterade i tävlingsklass jämte fullständig förteckning på de
deltagandes namn och bildidentifikation samt bildtitel.
Ex. Grupp A, Johan Johansson, Hbg FK - JOH - 123, ”Stenröse”
Sedan resp. jury utsett de 10 bästa bilderna i varje klass och 10 bästa kollektionerna, underrättas
den tävlande härom, som då har att ombesörja printning i A3/A3+ format av bilden/bilderna
inklusive vit passepartout med måtten 40 x 50 cm utan ram och tillställa dessa den arrangerande
klubben för visning på Kretsfotodagen. Bilden/bilderna får då vara signerade.
Plankettävling kan komma att arrangeras liksom ”Best in Show”
Priser utgår till de tre främst placerade i varje klass. Pristagarna bör vara närvarande vid
prisutdelning. Diplom utdelas ej.

