Competitie
Reglement

1. Er zijn vier competitierondes per seizoen, drie maal met een vrij onderwerp en één maal met een
verplicht onderwerp.
2. De foto’s worden tijdens een clubavond besproken en beoordeeld door een deskundige jury.
3. Per competitieronde kunnen maximaal 3 foto’s ingezonden worden. Een serie telt voor één foto.
Door de inzender moet nadrukkelijk aangegeven worden dat zijn/haar foto’s een serie betreffen.
4. Foto's van het verplicht onderwerp moeten gemaakt zijn nadat het verplicht onderwerp is
bekend gemaakt. Overige foto's voor de clubcompetitie mogen niet ouder zijn dan twee jaar.
5. Het formaat van de foto is vrij met inachtneming van het gestelde in punt 9.
6. Om voor de eindklassering in aanmerking te komen dient men aan minstens 3 competitierondes
te hebben deelgenomen, waaronder de ronde met het verplichte onderwerp.
7. Voor de inzender telt het aantal punten van de hoogst geklasseerde foto per competitieronde
mee voor het eindresultaat.
8. Heeft men aan alle vier competitierondes meegedaan, dan telt de competitieronde met het
laagste cijfer, genoemd in punt 7, niet mee voor het eindresultaat. Het aantal punten verkregen
voor het verplichte onderwerp telt verplicht mee zodat het eindresultaat de som is van twee uit
de drie competitierondes met een vrij onderwerp plus de punten van de ronde met het
verplichte onderwerp. Indien twee of meer leden met een gelijk aantal punten als winnaar
eindigen, en de een heeft niet, en de ander wel aan alle vier de rondes meegedaan, dan is deze
laatste de winnaar. Indien beiden aan alle vier de rondes hebben meegedaan, dan is de winnaar
degene die het hoogste aantal punten heeft behaald in de niet-meegetelde ronde. Indien beiden
in de niet-meegetelde ronde evenveel punten hebben behaald, dan wordt een gedeelde eerste
prijs toegekend.
9. De foto’s dienen in passe-partout te worden ingediend, of te zijn opgeplakt op karton of stevig
papier. Het formaat van het passe-partout is vrij, maar mag niet groter zijn dan 40x50cm.
10. Op elke foto (achterzijde) dient de naamcode van de inzender te worden vermeld.
11. Men dient de inzending in te leveren op de in de clubagenda genoemde data bij het clublid dat
zich met de inzameling van de foto’s belast heeft. Dit is in het algemeen twee weken voor de
bespreking.
12. Na bespreking door de jury kan de T en W commissie een selectie van de foto’s achterhouden
t.b.v. exposities en/of fotowedstrijden. De T en W Commissie zal voorafgaande aan een
expositie/wedstrijd de maker van de foto(‘s) om toestemming vragen het geselecteerde werk te
exposeren en/of in te zenden.
13. De uitslag van de competitie wordt in het forum van de website gepubliceerd.
14. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de HAFV in haar vergadering
van mei 2013 en is geldig totdat tot een aanpassing / wijziging wordt besloten door het
vigerende bestuur.

