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46ste INTERCLUBWEDSTRIJD van de RUPELSTREEK 2020
Reglement
1. De wedstrijd wordt ingericht onder de leden van de aangesloten kringen. De volgorde
voor het inrichten is als volgt :
• 2020 Koninklijke Dafofi Schelle
• 2021 Koninklijke Licht & Schaduw Hemiksem
• 2022 Fodiac Aartselaar
• 2023 Kon. Cineklub Rumst
• 2024 Koninklijke Fotoclub Argus Boom
• 2025 LSA Reet
2. De enige discipline is het geprojecteerd Digitaal Beeld (DPI)
3. Het onderwerp is VRIJ zowel monochrome als kleurbeelden zijn toegelaten.
4. Iedere deelnemer mag maximum 3 beelden inzenden.
5. Bekroonde werken, buiten eigen clubverband, zijn niet toegelaten. Bekroonde werken zijn
die werken die voor 1 november 2019 werden geproclameerd op een wedstrijd. Reeds
aanvaarde werken mogen wel worden ingezonden.
6. Een deelnemer kan slechts onder de naam van één club deelnemen.
7. Formaat, afmetingen en identificatie der werken.
• De beelden moeten worden ingeleverd in JPEG
• Afmetingen:
o horizontaal: 1920 pixels maximum
o verticaal: 1080 pixels maximum
• Identificatie:
o L.S.A. Reet
1001 à 1099 + titel van het werk
o Dafofi Schelle
2001 à 2099 + titel van het werk
o Licht en Schaduw
3001 à 3099 + titel van het werk
o Fodiac Aartselaar
4001 à 4099 + titel van het werk
o Argus Boom
5001 à 5099 + titel van het werk
o Cineklub-Rumst
6001 à 6099 + titel van het werk
8. Inleveren van de werken:
• Alle beelden van de club worden op een CD/DVD of een andere drager (bvb USBstick) gezet.
• Beelden en formulier kunnen ook via Wetransfer bezorgd worden op het
emailadres dafofi.fotoclub@gmail.com.
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•

•

Hierbij komt ook het ingevulde inschrijvingsformulier. Op dit formulier moet de
naam van de club, de codes in volgorde met de naam en voornaam van de auteur
en de titel van het werk worden ingevuld.
vb: 6001 Janssen Jan - “Zonnebloem”
6002 Janssen Jan - “Meisje”
De drager met de werken wordt, samen met de ingevulde deelnemerslijst, aan de
organiserende club bezorgd op de KAVF-vergadering van 13 november 2019 of
ten laatste op dezelfde dag doorgestuurd naar dafofi.fotoclub@gmail.com

9. Jurering
• De inrichtende club kan de jurering gelijk waar doen, maar steeds in aanwezigheid van
afgevaardigden van de inrichtende club, zij is niet meer gehouden dit in hun eigen
lokaal te doen.
• Alle werken worden dooreengemengd aan de jury vertoond.
• Er worden 50 werken geselecteerd en gerangschikt van 1 tot 50 voor het berekenen
van de wisselbeker en de beste auteur.
• Alle andere werken krijgen een 51ste plaats.
• Enkel de eerste 50 plaatsen worden vermeld (volgnummer, auteur, titel, afkorting
club) op de uitslag. De punten van de jury worden NIET vermeld.
10. Prijzen
• Volgende prijzen worden toegekend:
o 3 Medailles: Goud, Zilver en Brons
o 7 Diploma’s
o 1 Wisselbeker en prijs gemeente aan de winnende club
o 1 Prijs van de beste auteur
Opmerking: een deelnemer kan meerdere diploma’s en/of medailles winnen.
•
•
•

De inrichtende club vraagt één (trofee-)prijs aan zijn gemeentebestuur, als
vervanging van de later in te leveren wisselbeker.
De beste auteur ontvangt de prijs van KAVF.
De inrichtende club kan naar believen nog andere prijzen toekennen (max. 10)

11. De kring met de drie best geplaatste deelnemers (niet beelden) en zo het minst aantal
punten behaalt, ontvangt de wisselbeker. Deze wordt overhandigd door de voorzitter van
de club die als vorige de wisselbeker won, of indien het dezelfde club betreft door de
voorzitter van de inrichtende club. Voor deze rangschikking telt dus de optelling van de
plaats in het klassement van drie verschillende deelnemers van één en dezelfde club. Bij
gelijkheid van punten wint de kring die de best geklasseerde deelnemer heeft.
De kring die deze wisselbeker driemaal wint mag deze definitief behouden.
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12. De persoon met de drie best geplaatste beelden en die zo het minst aantal punten
behaalt, ontvangt de prijs van de beste auteur. Voor deze rangschikking telt dus de
optelling van de plaats in het klassement van de drie beelden. Bij gelijkheid van punten
wint de auteur die het best geklasseerde beeld heeft. Voor deze prijs komen enkel
kandidaten in aanmerking die 3 beelden hebben ingeleverd.
13. Alle onkosten voor het aankopen en graveren van medailles, alsook de eventuele aankoop
van een nieuwe wisselbeker, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende
club. Deze kosten worden echter wel gedeeld onder de deelnemende clubs, ieder voor
één zesde van de totale som.
14. De proclamatie zal plaats hebben op zaterdag 18 januari 2020 om 20 uur in het Zaal Den
Tighel, Dorpstraat 42, te 2845 Niel.
Op de proclamatie en de galaprojectie zal de inrichtende club, benevens de projectie van
alle ingezonden werken, ook instaan voor projectie van eigen digitale producties met een
maximumduur van 30 min. Eventuele kosten voor de uitvoeringsrechten (niet de
reproductie- of synchronisatierechten) van gebruikte muziek zijn ten laste van de
inrichtende club.
15. De dragers met de ingezonden werken worden terugbezorgd na afloop van de projectieavond of ten laatste op de AVF-vergadering van februari 2020.
16. De inrichtende kring heeft volmacht om dit reglement in strikte zin toe te passen en alle
eventuele afwijkingen hierop uit te sluiten.
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