BASES
12a LLIGA - 2020- 2021

FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

12a Lliga 2020-2021

PARTICIPANTS
Exclusivament els Socis de la Federació Catalana de
Fotografia que ho desitgin.
OBRES
Una fotografia per autor a cada una de les vuit
convocatòries.
AUTORIA i DRETS
Totes les fotografies han de ser preses del propi autor.
Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets
d’imatge i de qualsevol possible reclamació. No
s’admetran fotografies presentades en anteriors
edicions i/o convocatòries. En cas de reclamació
s’hauran d’enviar els fitxers RAW de les fotografies
presentades.
TEMA I TÈCNICA
Totalment lliure. ARXIU: Les obres es presentaran en
arxiu jpg. MIDES: 1920 píxels de base si el format de
la imatge és horitzontal; 1080 píxels d’alçada si el
format de la imatges és vertical.
Totes les fotografies d’aquestes bases, són d’Àngels
Lliga Catalana de

TRAMESA
Solanes, guanyadora de la 11a
Les
imatges
s’enviaran
des
del
web: Fotografia 2019-2020
www.federaciofotografia.cat , en la secció “Racó del
Soci”. Cada soci accedirà amb el seu correu electrònic
i una clau d’accés. Les fotografies que portin el nom del
autor o qualsevol marca d’aigua es desqualificaran.
TERMINI D’ADMISSIÓ
La data d’admissió serà del 1al 15 a les 23.59h cada
mes
VEREDICTE:
Es faran 8 veredictes, des del mes d’octubre de 2020
fins al mes de maig de 2021. Els veredictes l’efectuaran
persones alienes a la FCF, d’entitats, associacions,
col·lectius o professionals relacionats amb el món
fotogràfic.
JURAT
1.Nour Eddine El Ghoumari
2.Susana Giron
3.Roseline Dupeux
4.Massimo Tommi
5.Rosa Isabel Vázquez
6.Gérard Barbier
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PREMIS
Hi haurà tres classificacions: una d’autors, una d’entitats i una de categories.
CATEGORIES
Les sis categories que optaran a premi final són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Natura
Reportatge
Paisatge no urbà
Foto-carrer (street)
Bodegó
Nocturna-lighpainting.

Participar a aquestes modalitats no és obligatori i per fer-ho només
s’haurà d’escollir al web la categoria a la que es vol participar quan es
pugi la foto. La puntuació obtinguda en cada convocatòria servirà per
a puntuar el tema específic. El guanyador serà qui obtingui la major
puntuació quan finalitzi la lliga. El tema Natura està acollit a la
normativa FIAP, si alguna de les fotografies no es cenyeix a aquesta
normativa quedarà exclosa en la participació d’aquest tema. La resta
de temes serà l’organització qui decidirà si es cenyeix o no.
Obtindran Medalla d’Or i 4 punts de la FCF el primer classificat de
cada categoria
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ENTITATS
Per a la classificació d’entitats, només es tindran en compte les
puntuacions dels cinc primers classificats de cada entitat a cada
convocatòria.
1r Classificat: Medalla d’Or i diploma
2n Classificat: Medalla d’Argent i diploma
3r Classificat: Medalla de Bronze i diploma
Del 4t al 10è Classificat individual: Diploma
FOTÒGRAFS
La puntuació que s’atorgarà en aquest concurs serà la següent:
A les classificacions de cada una de les vuit convocatòries els
autors que obtinguin a millor puntuació, rebran 1 punt de la FCF.
A la classificació final:
1r Classificat individual: Medalla d’Or, Diploma i 4 punts FCF
2n Classificat individual: Medalla d’Argent, Diploma i 3 punts FCF
3r Classificat individual: Medalla de Bronze, Diploma i 2 punts FCF
Del 4t al 10è Classificat individual : Diploma i 1 punt FCF
L’autor/a guanyador/a d’aquesta 11a Lliga, a més de la Medalla d’Or
i diploma de la FCF, rebrà una càmera Olympus E-M10 MARK II + 1442 EZ o model equivalent o superior (Deferència d’Olympus Iberia,
S.A.U.) En cas d’empat, serà el jurat qui decidirà qui obté la primera
posició.
Aquest concurs està reconegut per la Federació Catalana de
Fotografia, i serà puntuable per a la classificació per a l’obtenció
dels títols AFCF, EFCF i MFCF amb el número (2021/02).
Els premis s’atorgaran durant la celebració del FOTOCAT 2021
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ALTRES
EXPOSICIÓ i DIVERSOS
Totes les obres que hagin concursat a cada veredicte seran exposades al web
de la FCF, amb el nom de l’autor i la puntuació obtinguda. La Federació reserva
el dret de publicar parts de les imatges presentades.
Els 10 primers classificats al final de la lliga hauran d’enviar una imatge en
alta resolució que formarà part de la fototeca de la Federació amb un mínim de
3000 píxels de costat i a 254 dpi i amb les quals es faran exposicions, a ser
possible internacionals, publicació a l’Anuari de la FCF, audiovisual per a la
Gala i altres esdeveniments. A més a més, les fotografies amb les quals hagin
participat a la lliga aquests mateixos autors, podran participar a campionats
internacionals encara per determinar. Una vegada acabada la Lliga s’obrirà
un període de 10 dies naturals, on s’atendran i es resoldran totes aquelles
reclamacions i/o al·legacions que hagin sorgit durant totes les
convocatòries de la Lliga. Només s’atendran al·legacions dins d’aquests
10 dies específicament.
IMPREVISTOS
Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per la Junta
Directiva. El fet de participar en el concurs, comporta l’acceptació
d’aquestes bases.
MOLT IMPORTANT
VEURE ANEX DEFINICIONS CATEGORIES

Entrar a definicions categories

Entrar a WEB Federació Catalana de Fotografia

info@federaciofotografia.cat
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PATROCINADOR
ORGANITZA
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