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Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu 2020
Kilpailukutsu
Pohjoismainen Valokuvausliitto - Nordiska Förbundet för Fotografi (NFFF) – kutsuu kaikkia
alla mainittuihin kameraseurojen liittoihin
• Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
• Riksförbundet Svensk Fotografi - RSF
• Selskabet for Dansk Fotografi -SDF
• Suomen Kameraseurojen Liitto - SKsL
kuuluvien kameraseurojen jäseniä osallistumaan Pohjoismaiseen valokuvamestaruuskilpailuun 2020.
Vuonna 2020 kilpailu on myös seurojen välinen.
Kuvaajan, joka haluaa pisteittensä kerryttävän myös oman kameraseuransa saldoa, tulee
kuvia ladatessaan kertoa, minkä seuran jäsen hän on.
Kilpailukalenteri
Kuvien lataaminen alkaa: 15.3.2020
Kuvien lataaminen päättyy: 30.4.2020
Tulokset julkaistaan osoitteessa www.nordic.photo 15.5.2020
Kilpailusäännöt
Kaksi digikuvasarjaa:
Väri (A) ja Mustavalko (B)
Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu käydään yksittäisten pohjoismaisten kotimaansa
kameraseurojen liittoon (RSF, NSFF, SKsL ja SDF) kuuluvien valokuvaajien – tänä
vuonna myös kameraseurojen - kesken.

Kukin valokuvaaja voi osallistua kilpailuun neljällä kuvalla kummassakin sarjassa. Samalla
kuvalla voi osallistua vain yhteen sarjaan.
Lähettämällä kuvansa kilpailuun valokuvaaja antaa kilpailun järjestäjälle oikeuden näyttää
kuviaan kyseisen kilpailun tuloksia julkaistaessa ja tulevista kilpailuista kertoessaan.
Kuva voidaan hylätä, mikäli kilpailun tuomaristo tai järjestelytoimikunta pitävät sitä
sääntöjenvastaisena tai muuten poikkeavana.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuuta kilpailuun osallistuvan kuvan tekijänoikeusrikkomuksista.
Kilpailuun osallistutaan jpg-muotoisilla kuvilla, joiden maksimimitat ovat 1920x1080 (leveys
x korkeus). Kuvatiedoston maksimikoko on 2 Mb.
Kuvilla on vapaa aihe. Aiemmassa Pohjoismaisessa valokuvamestaruuskilpailussa jo
palkitulla tai hyväksynnän saaneella kuvalla ei voi osallistua kilpailuun. Kuvalla, joka on
lähes identtinen aiemmassa Pohjoismaisessa valokuvamestaruuskilpailussa jo palkitun
kuvan kanssa, ei voi osallistua kilpailuun.
Kilpailuun rekisteröityminen ja kuvien lataus
Kilpailuun rekisteröidytään ja kuvat ladataan sähköisesti osoitteessa www.nordic.photo tai
suoraan osoitteessa http://photo.finlandcircuit.fi/PhotoportalQA/.
Seurojen väliseen kisaan osallistuvan kuvaajan tulee kuvat ladatessaan kertoa, mitä
seuraa hän edustaa.
Säännöistä poikkeaminen
Kilpailun sääntöjä rikkovat kuvat voidaan hylätä, eikä osallistumismaksua näiden kuvien
osalta palauteta.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 20 euroa. Se suoritetaan PayPal’illa kuvien lataamisen yhteydessä.
Seuroilta ei osallistumismaksua peritä.
Palkinnot
Kunkin sarjan voittaja palkitaan NFFF kultamitalilla.
Sen lisäksi kussakin sarjassa jaetaan:
NFFF hopea- ja pronssimitalit
NSFF kulta-, hopea- ja pronssimitalit
RSF kulta-, hopea- ja pronssimitalit
SDF kulta-, hopea- ja pronssimitalit.
SKsL kulta-, hopea- ja pronssimitalit
15 NFFF kunniamainintaa
Lisäksi kussakin sarjassa jaetaan seuraavat palkinnot:
NFFF kulta: CeWe/Japan Photo -lahjakortti, 3000 NOK
NFFF hopea: kuvatuotelahjakortti, 100€
NFFF pronssi: kuvatuotelahjakortti, 75€
NFFF kunniamaininta, kuvatuotelahjakortti, 50€

NSFF kulta: CeWe/Japan Photo -lahjakortti,1500 NOK
RSF kulta: CeWe/Japan Photo -lahjakortti,1500 NOK
SDF kulta: CeWe/Japan Photo -lahjakortti,1500 NOK
SKsL kulta: CeWe/Japan Photo -lahjakortti,1500 NOK
Palkinnosta aiheutuvan veroseuraamuksen maksaa voiton saaja itse.
Paras seura (10 eniten pisteitä saanutta kuvaa kussakin sarjassa) palkitaan NFFF
kultamitalilla ja 1000 euron kuvatuotelahjakortilla.
Euromääräiset kuvatuotelahjakortit ovat kotimaisia ja ne toimittaa kuvaajille kunkin maan
oma Kameraseurojen liitto.
Yhteenlasketun pistemäärän perusteella Pohjoismaisessa valokuvamestaruuskilpailussa
jaetaan arvonimet:
• NMiFC 2020 - Nordisk mästare i fotografi - Färg 2020
• NMiFM 2020 - Nordisk mästare i fotografi - Monokrom 2020
Pisteitä jaetaan seuraavasti:
• NFFF Kulta 8 pistettä
• NFFF Hopea 6 pistettä
• NFFF Pronssi 5 pistettä
• RSF, NSFF, SKsL, SDF Kulta 7 pistettä
• RSF, NSFF, SKsL, SDF Hopea 5 pistettä
• RSF, NSFF, SKsL, SDF Pronssi 4 pistettä
• Kunniamaininta 3 pistettä
• Hyväksyntä 2 pistettä
Näyttelyluettelo
Kaikki kilpailuun osallistuvat valokuvaajat saavat painetun, noin 130-sivuisen luettelon,
jossa julkaistaan palkittujen kuvien lisäksi kokoelma kilpailun muuta satoa. Luettelon
sivukoko on 20x20 cm.
Palkitut kuvat esitellään NFFF:n kotisivuilla kolmen kuukauden ajan kilpailun tulosten
ratkettua.
Palkitut kuvat ja Pohjoismaisen mestaruuden voittaneiden kuvaajien koko sarjat
julkaistaan Pohjoismaisen Valokuvausliiton Instagram-syötteessä
@nordicsocietyofphotography. Sieltä löytyy myös ohjeet siitä, kuinka kuvaajat voivat lisätä
omat, kilpailussa hyväksynnän saaneet, kuvansa osaksi samaa syötettä.
Tuomaristo
Kilpailun tuomaroinnin hoitaa kilpailun järjestäjämaan kutsumana kolmihenkinen
Pohjoismaiden ulkopuolelta tuleva tuomaristo.

