
divecenter.hu shootout víz alatti
fotósverseny kiírás

A divecenter.hu búvárportál a Buborék búvárközpont támogatásával víz alatti
fotósversenyt hirdet meg az alábbiak szerint:

Általános feltételek:

a) A Nevező vállalja, hogy regisztrált tagja a divecenter.hu búvárportálnak (a
regisztráció ingyenes). A versenyre jelentkezés az info@divecenter.hu emailcímre küldött
emailben lehetséges (név, és regisztrációnál használt nick név megjelölésével), a
nevezés a nevezési díj beérkezésével válik érvényessé. A nevezési díj: 23500 Ft, amely
tartalmazza 2 éjszaka szállás, és az összes merülés költségeit.

b) A versenyzőnek bármilyen oktatási rendszerben legalább Open Water vagy annak
megfelelő búvár végzettséggel, illetve 50 naplózott merüléssel rendelkeznie kell. A
merülés helyszínére magával kell hoznia a búvárvégzettséget igazoló kártyát, valamint a
verseny teljes időtartama alatt érvényes 100 kunás horvát merülési engedélyt.
Rendelkeznie kell a palack, ólom és ólomöv kivételével teljes működőképes
búvárfelszereléssel a merülés helyszínén, képesnek kell lennie önálló merülés
végrehajtására felügyelet nélkül. Ha bérelnie kell bármilyen felszerelést, vagy nincs
érvényes horvát merülési engedélye, azt a búvárbázison merülés előtt maga intézi.

c) A nevezőnek digitális víz alatti kép készítésre alkalmas fényképezőgéppel rendelkeznie
kell, analóg géppel készült felvételek nevezésére nincs lehetőség. Javasolt, de nem
feltétel a külső vaku. A versenyzők vállalják a kiírásnak megfelelő számú és jellegű kép
leadását határidőn belül a versenyre.

Verseny jellege:

A verseny úgynevezett shootout jellegű rendszerben kerül kiírásra, a versenyre 5 képből
álló kollekciót kell nevezni, a képeknek legalább 51 százalékban víz alatti felvételnek kell
lennie. A képek esetén elvárás, hogy lehetőleg minél változatosabb témákat dolgozzon
fel a fotós (tehát lehetőség szerint legyen portré, nagylátószögű, makró, stb.) a
portfólióban. Amennyiben az öt beadott felvétel között vannak olyanok, amelyek azonos
motívumról gyakorlatilag megegyező helyen és látószöggel készültek, a versenyszervező
képviselője felhívhatja a versenyzőt a kép cseréjére. A kollekció leadása után maximum
egy kép cserélhető, és kizárólag a versenyszervező felhívására.

Felvételek nevezésének, korrigálásának módja:

a) A versenyzők kizárólag a verseny ideje alatt (2009. szeptember 19-20.) készült
képpel nevezhetnek, az összes kép nyers, eredeti változatát (RAW, ha az nincs, JPG
formátumban) vasárnap estig vagy a verseny helyszínének (Krk) elhagyása előtt le kell
adniuk. A versenyzők a nevezésre leadott végleges képeiken digitálisan utómunkát
végezhetnek. Az utómunkával kapcsolatos egyedüli megkötés, hogy a kép tartalma nem
módosítható, nem lehet róla törölni és nem lehet hozzárakni semmit- ez nem vonatkozik
a becsillanások, érzékelőhibák törlésére. Ezen kívül szabadon vágható, minden
paramétere a készítőjének igénye szerint módosítható.

b) A versenyre nevezett kép JPEG formátumú fájl legyen, amelynek a hosszabbik éle
1200 pixel hosszúságú, sRGB színtérrel. A fájl elnevezése: nicknev_01.jpg ...
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nicknev_05.jpg ahol a nicknév ékezet nélkül a divecenter.hu búvárportálon regisztrált
felhasználói név.
A nevezésre küldött képekhez csatolni kell egy képlistát, amin jelölni kell a nevezett
kép eredeti fájlnevét, hogy a szervezők azt azonosítani tudják a verseny során leadott
nyers képek között.
Tehát ha a felvétel eredeti fájlneve: img_5423.raw és a nevezett kép neve: jozsi_01.jpg
akkor:
jozsi_01.jpg - img_5423.raw

Verseny lebonyolítása:

Helyszín: Horvátország, Krk sziget, Krk város.
Támogató: Buborék búvárközpont, Krk
szeptember 19. szombat, 2 hajós merülés Cres szigeténél
szeptember 20. vasárnap, korlátlan merülési lehetőség Glavotok öböl.
Az időjárás függvényében a program változhat.

Értékelés, díjazás, zsűri:

A kollekciókat egy négy tagú szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai abc sorrendben:
Kiss Gábor búvárfotós, természetfotós; Máté Bence hivatásos természetfotós,
fotóművész; Násfay Béla búvárfotós, természetfotós; Selmeczi Dániel természetfotós,
fotóművész

A képek díjazása a következő kategóriákban történik:
- Legjobb kollekció:
Az öt képből álló kollekciókat a szakmai zsűri egyben értékeli, a pontozás az egész
kollekcióra vonatkozik.
- Legjobb kompakt felvétel:
A nem cserélhető objektívvel rendelkező úgynevezett kompakt kategóriás
fényképezőgéppel rendelkező versenyzők képei közül a szakmai zsűri döntése alapján a
legjobb felvétel.
- Best of tournament:
A legjobb versenyen indított víz alatti felvétel, melyről a szakmai zsűri dönt.
- Közönségdíj:
A képeket a divecenter.hu regisztrált tagjai online közönségszavazás útján is értékelik,
minden szavazó 1-2-3 helyezést oszthat ki, a legtöbb pontot elért kép a közönségdíjas.

Határidők:

A verseny 2009. szeptember 19-20. között zajlik, a versenyzők 2009. szeptember 19.
reggel 8 óráig meg kell, hogy érkezzenek a verseny szállásul szolgáló Adrija
Apartmanhoz.
A versenyen készült nyers képeket legkésőbb szeptember 20. vasárnap estig vagy a
hazaindulásig le kell adnia a versenyzőnek.
A versenyre nevezendő képeket 2009. szeptember 28. éjfélig emailben az
info@divecenter.hu emailcímre kell elküldeni, amely megérkezéséről a szervezők
visszajelzést küldenek. A képek nevezése ezután válik teljessé.

Jogok:

A versenyen díjazott valamint 2. illetve 3. helyezést elért képek eredeti felbontású,
véglegesre korrektúrázott változatát a szervezők a versenyzőtől bekérik későbbi
felhasználás végett. A szervezők a versenyre beküldött, és utólag eredeti méretben
bekért képek felett közlési jogot nyernek, a képeket a készítő megjelölésével módosítás
nélkül szabadon felhasználhatják a divecenter.hu oldalon vagy ahhoz kapcsolódó
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tevékenységek során. A szervezők a verseny ideje alatt leadott nyers képeket nem
használhatják fel. A szervezők vállalják, hogy a képeket harmadik fél rendelkezésére
nem bocsáthatják.

2009. szeptember 14.
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