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Bestämmelser
















Betald medlemsavgift i VSF (inlämningsåret) samt erlagd tävlingsavgift ger rätt att deltaga i
Västsvenska FotoExpon.
Tävlingsdeltagare får endast tävla med bilder där hela bilden och alla ingående bildelement
är av fotografiskt ursprung och att alla dessa är fotograferade av tävlingsdeltagaren. Vid
anmodan från tävlingsarrangören skall samtliga originalbilder direkt kunna uppvisas.
Svartvita påsiktsbilder får ej vara tonade. Kolorerade och tonade bilder, helt eller delvis, deltar
i klass B.
Samma bild får ej delta i mer än en klass vid samma VSF FotoExpo-omgång. Med ”samma”
bild förstås den tolkning som VSF FotoExpo arrangerande klubb gör däri ingår ”snarlik” bild.
Med tidigare prisbelönad bild avses bild/kollektion som antagits med tilldelning av plakett,
diplom eller visning.
Tidigare i RSF/RIFO och VSF-sammanhang prisbelönad bildkollektion, får ej deltaga. En
enstaka bild ur en prisbelönad kollektion äger ej rätt att deltaga igen i en enstaka bildklass ej
heller i en ny kollektion. En tidigare prisbelönad enstaka bild äger ej rätt att deltaga i en
kollektion. Prisbelönt kollektionstitel får ej heller återanvändas t ex med ändrade ingående
enstaka bilder. Prisbelönt enskild bildtitel får ej återanvändas eller ersättas med annan bild.
Fotografens namn får inte förekomma på bildens framsida; ej heller på den digitala bilden.
Inlämning av tävlingsbilder görs samlat av klubbens utsedda tävlingsansvarige.
På klubbens insända USB/CD/DVD skall samtliga insända bildfiler finnas med samt korrekt
ifyllda följesedlar. USB/CD/DVD återlämnas ej.
Observera att påsiktsbildernas bildtitlar skall överensstämma med angivna bildtitlar i
bildfilsnamnet.
Samtliga bilder skall ha en unik kortfattad bildtitel. Maximalt 25 tecken inklusive mellanrummen. Bildtiteln får ej anges som ”Utan titel”. Undvik helt citat-, fråge-, utropstecken i
bildtitlar.
I och med att du deltar med bilder i Västsvenska FotoExpon och någon/några bild/bilder blir
antagen/antagna, medger du att ditt namn återges i resultatlistan för Västsvenska FotoExpon
samt att premierade bilder kan komma att visas på VSFs hemsida. Resultatlistor och bilder
kommer att sparas publikt på VSF:s hemsida och raderas ej.
En tävlande får endast företräda en fotoklubb vid aktuellt inlämningsår.

Diskvalificering
Avvikelse från ovanstående Bestämmelser och nedanstående Regler kan leda till att bilder
diskvalificeras.

Lagtävling
Mellan deltagande klubbar finns ett vandringspris ständigt roterande sedan 2009. Detta avser det
samlade resultatet i alla klasserna A+B+C+D+E. OBS! För att klubben ska kunna delta i lagtävlingen,
fordras att minst fyra medlemmar från samma klubb lämnar in tävlingsbidrag och att dessa fördelar
sig på minst fyra tävlingsklasser.
Poängberäkningen görs enligt följande
Summan av placeringspoängen räknas samman och om två/flera klubbar hamnar på lika poäng,
vinner den som har den enskilt högsta delpoängen.
Enstaka Klass A, B och C
Liten guld 7 p
Liten silver 5 p
Liten brons 3 p
Diplom
1p

Kollektion Klass D och E
Stor guld 12 p
Stor silver 9 p
Stor brons 6 p
Diplom
3p
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Följande regler gäller inklusive angivna Bestämmelser på sida 1
Klass A Enstaka bild - digital, färg/svartvit
Max 3 bilder, fritt tema, JPEG format, storlek max 2 MB, bredd max 1920 pixlar och höjd max 1080 pixlar.
Filnamnet skrivs med små bokstäver samt enbart bokstäver ur det engelska alfabetet a-z. Använd ej å,ä,ö.
Filnamnet skrivs i följande ordning: Klassbokstav_fotoklubb_fotografnamn_bildtitel.jpg. Ex:
a_fkmossen_svantelindgren_soluppgangvidhav.jpg

Klass B Enstaka bild - påsikt, färg
Max 3 bilder, fritt tema. Bilderna skall vara monterade på hela baksidan och största format inklusive
passepartout är 30 x 42cm. Max monteringstjocklek 5mm Bilderna märkes på baksidans övre vänstra del med
datorifylld VSF etikett med fotografnamn, klubb, tävlingsklass, bildtitel. Bilderna skall åtföljas av bildfiler, i
JPEG format, storlek max 2 MB, bredd max 1920 pixlar och höjd max 1080 pixlar som skall användas vid juryns
presentation av de antagna bilderna. Filnamnet skrivs med små bokstäver samt enbart bokstäver ur det
engelska alfabetet a-z. Använd ej å,ä,ö. Filnamnet skrivs i följande ordning:
Klassbokstav_fotoklubb_fotografnamn_bildtitel.jpg. Ex: b_fkmossen_svantelindgren_rodmotorcykel.jpg

Klass C Enstaka bild - påsikt, svartvit
Max 3 bilder, fritt tema. Bilderna skall vara monterade på hela baksidan och största format inklusive
passepartout är 30 x 42cm. Bilderna märkes på baksidans övre vänstra del med datorifylld VSF etikett med
fotografnamn, klubb, tävlingsklass, bildtitel.
Bilderna skall åtföljas av bildfiler, i JPEG format, storlek max 2 MB, bredd max 1920 pixlar och höjd max 1080
pixlar som skall användas vid juryns presentation av de antagna bilderna. Max monteringstjocklek 5 mm.
Filnamnet skrivs med små bokstäver samt enbart bokstäver ur det engelska alfabetet a-z. Använd ej å,ä,ö.
Filnamnet skrivs i följande ordning: Klassbokstav_fotoklubb_fotografnamn_bildtitel.jpg. Ex:
c_fkmossen_svantelindgren_avbrutenappelkvist.jpg

Klass D Kollektion - påsikt, färg/svartvit
3-5 bilder, fritt tema, max en kollektion per fotograf. Färg och svartvitt får blandas. Bilderna skall vara monterade
på hela baksidan och största format inklusive passepartout är 30 x 42cm. Bilderna märkes på baksidans övre
vänstra del med datorifylld VSF etikett med fotografnamn, klubb, tävlingsklass, bildtitel. Endast en bild får
finnas per montering. Bilderna skall åtföljas av bildfiler, i JPEG format, storlek max 2 MB, bredd max 1920 pixlar
och höjd max 1080 pixlar som skall användas vid juryns presentation av de antagna bilderna. Max
monteringstjocklek 5 mm. Filnamnet skrivs med små bokstäver samt enbart bokstäver ur det engelska
alfabetet a-z. Använd ej å,ä,ö. Filnamnet skrivs i följande ordning:
Klassbokstav_fotoklubb_fotografnamn_bildtitel_bildens nummerordning.jpg. Ex:
d_fkmossen_svantelindgren_rodhost_2.jpg

Klass E Kollektion - digital, färg/svartvit
3 bilder, fritt tema, max en kollektion per fotograf. Färg och svartvitt får blandas. JPEG format, storlek max 2
MB, bredd max 1920 pixlar och höjd max 1080 pixlar. Filnamnet skrivs med små bokstäver samt enbart
bokstäver ur det engelska alfabetet a-z. Använd ej å,ä,ö. Filnamnet skrivs i följande ordning:
Klassbokstav_fotoklubb_fotografnamn_bildtitel_bildens nummerordning.jpg.
Ex: e_fkmossen_svantelindgren_tradistad_3.jpg

En drönarfotograferad bild, där innehållet kräver spridningstillstånd från Lantmäteriet,
skall fotografen bifoga detta.
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