Regler för FK Pans månadstävling. 2017-01-19
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Månadstävlingen startar i januari varje år och avslutas i december. På varje månadsmöte avgörs en
deltävling.
Tävlingen omfattar en blandad klass, Digitalt projicerad bild samt påsiktsbild (Printad eller kemiskt
framkallad).
Varje tävling har ett motto eller tema. Det innebär att fotografen i bild skall tolka mottot på sitt sätt.
Sedan är det upp till medlemmarna att rösta huruvida tolkningen har lyckats eller inte. Motton för varje
tävling skall publiceras i god tid på hemsidan. "Fritt motto" innebär att motivvalet är helt fritt.
Omgångarna med digitalt projicerade bilder avgörs genom omröstning på Fk Pan:s hemsida.
Påsiktsbilderna avgörs genom omröstning på månadsmötena.
De digitala bilderna skall vara inskickade senast två veckor innan nästa månadsmöte om inget annat
meddelas.
Varje deltagare får skicka in två bilder.
Galleriet läggs ut senast nästkommande söndag.
Omröstningen avslutas fredagen före mötet.
Resultatet presenteras på månadsmötet.
Digitala bilder levereras i jpegformat, max 1,5 Mb. Filstorlek. Längsta sida SKALL vara 2000 pixlar.
I bildens filnamn skall fotografens initialer samt 1 eller 2 ingå.
För påsiktsbilder är maxformatet A4 = 210x297 mm.
Prisutdelning sker på årsmötet.
Röstning till de digitala omgångarna sker genom att ni skickar ett mejl till tavling@fkpan.se. Röstning
till påsiktsomgångarna sker på månadsmötet. Som vanligt röstar ni på bästa och näst bästa bild.

5.

Genom att delta i tävlingen godkänner varje deltagare att bilderna kan komma att publiceras på
klubbens hemsida och/eller Facebooksida. Vid publicering kan bilderna bli beskurna.

6.

Man får ej rösta på sin egen bild.

7.

Varje röst på ”första plats” ger vid summeringen två poäng. Rösten på ”andra plats” ger vid
summeringen 1 poäng.

8.

Månadens vinnare är den bild som får flest röster

9.

Placeringen i månadstävlingen ger poäng enligt följande:








Första plats ger 15 poäng
Andra plats ger 10 poäng
Tredje plats ger 5 poäng
Fjärde plats ger 4 poäng
Femte plats ger 3 poäng
Alla övriga deltagande får 1 poäng per inlämnad bild.

10. Placering i rangordning sker enligt dessa poäng. Vid lika poäng skils bilderna åt genom att se vilken
som fått flest ”första röster”. Skulle det trots detta ej gå att skilja bilderna åt delas placeringen. Poängen
delas dock ej, utan bilderna får den för placeringen avsedd poäng. En t. ex. delad andraplats betyder inte
att någon tredjeplats ej utses.
11. (Lex Kay) Om den tävlande, utan egen förskyllan, inte får sina bilder visade i tävlingen, skall denne
tilldelas en poäng motsvarande medianpoängen för dennes fem senaste tävlingar. Om den tävlande
deltagit i färre än fem tävlingar under de senaste tolv månaderna utgår enbart 1 poäng per missad bild.
12. Den sammanlagda poängsumman under året avgör vilka som placerar sig på 1:a till och med 3:e plats i
månadstävlingen totalt. Skulle två fotografer få samma slutpoäng rankas den fotograf högst som har
flest höga poäng.

