1.1.

Krav til bilder og innsending

Følgende krav gjelder for alle bilder som skal sendes inn i kvalifiseringsrunden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Filformat: JPEG
Fargerom: sRGB
Deltakerkode sendes ut av konkurransesekretæren
Samme deltakerkode skal brukes for alle bildene til en fotograf
Nanvgiving: <Klasse><Bildenummer><Bindestrek><Deltakerkode><.jpg>
a. Klasse: M = Makro, V = Vidvinkel
b. Bildenummer 1-5
c. Typisk filnavn: «M2-5578.jpg» og «V3-5578.jpg»
Metadata for bildefilene skal IKKE inneholde copyrightinformasjon eller annen informasjon
som kan avsløre fotografens identitet. Dette er fotografens ansvar. Bilder som inneholder
slik informasjon kan diskvalifiseres.
Sammen med bildene skal det legges ved en tekstfil. Denne skal ha <Deltakerkode>.txt
(Eksempel: «5578.txt») som filnavn, og skal inneholde følgende informasjon:
a. Deltakerkode
b. Navn
c. Adresse
d. Postnummer/sted
e. Land
f. Epostadresse
g. Telefon (mobil)
h. Dykkeklubb
i. Medlem siden
j. Høyeste dykkesertifikat (organisasjon og nivå)
k. Liste over bidrag inneholdende følgende informasjon pr. bidrag:
i. Klasse
ii. Filnavn
iii. Tittel (denne vil ikke deles med dommerne før juryering)
iv. Når bildet ble tatt (år og måned, må kunne etterprøves)
v. Hvor bildet ble tatt (land og område)
Både tekstfil og bildefiler må være innsendt konkurransesekretæren inne fristen.
Konkurransesekretæren skal senest tre dager etter fristen sende bekreftelse til alle deltakere
om at bidragene er mottatt.
NDF og konkurransesekretæren har ikke noe ansvar for bilder som ikke kommer fram i tide
eller skades under innsending. For sent innkomne bidrag diskvalifiseres
Media returneres ikke.

Spørsmål til konkurranseledelsen angående konkurransen eller regelverket skal sendes i så god tid
som mulig, og senest en uke innen innsendingsfristen. Slike spørsmål sendes til
konkurransesekretæren.

1.2.

Klasseinndeling:

 Makro – Lengste bildesiden skal være maksimalt 25cm i fokalplanet se Figur 1
 Vidvinkel – Lengste bildesiden skal være minimum 25cm i fokalplanet se Figur 1
Denne inndelingen er den samme som i verdensmesterskapet i UV-foto.

Figur 1 Bilde av størrelsesberegning for makro/vidvinkel

Hver fotograf kan delta med maksimalt 3 bilder i hver klasse hvor:
1. Minst to av bildene i hver klasse skal være tatt i nordiske farvann
2. Alle bildene skal være tatt i løpet av de siste to år (for NM2014, kan bildene være tatt i
2012-2014)
3. Bidrag som tidligere har deltatt i NM, Nordisk mesterskap eller annen internasjonal
CMAS-konkurranse kan ikke delta. Med dette menes også (snarlike) bilder fra samme
serie som tidligere har deltatt. Dette skal sjekkes av konkurransesekretær og
konkurranseledelse. Konkurranseledelsen har det endelige ansvaret, og en eventuell
diskvalifikasjon av et eller flere bilder kan ikke påklages.

