Sukelluskuvauksen suomenmestaruuskilpailun säännöt
Hallitus hyväkysynyt 17.5.2022
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Yleistä
Sukelluskuvauksen Suomen mestaruuskilpailut järjestää vuosittain Sukeltajaliitto ry. Kilpailuun voivat osallistua Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenet ja Liiton henkilöjäsenet.

Organisaatio
Sukeltajaliitto nimeää kilpailusihteerin, joka vastaa kilpailujen
käytännön järjestelyistä sekä tuomariston, joka arvostelee
kilpailutyöt. Tuomareita on oltava vähintään kaksi. Kilpailusihteeri ei voi samanaikaisesti toimia tuomariston jäsenenä.
Kilpailusihteerillä ja tuomariston jäsenillä ei ole osallistumisoikeutta siihen Sukelluskuvauksen SM-kilpailuun, jota he ovat
järjestämässä.

Kilpailukutsu
Kilpailukutsu on julkaistava Sukeltaja-lehdessä, Sukeltajaliiton
internetsivuilla ja/tai vastaavassa julkaisussa. Kilpailukutsuun
on sisällyttävä vähintään
• kilpailun aikataulu
• sarjajako
• osallistumisohjeet.

Palkinnot
Jokaisen sarjan kolme parasta työtä palkitaan Sukeltajaliiton
SM-mitalilla ja julkaistaan Sukeltaja-lehdessä, Sukeltajaliiton
internetsivuilla tai muussa vastaavassa julkaisussa.
Vuoden sukelluskuva
Tuomaristo voi nimetä Vuoden sukelluskuvaksi kuvan, joka
parhaiten kuvastaa sukelluksen henkeä ja tunnelmaa, niitä
ainutlaatuisia elämyksiä, joita sukeltajana pääsee kokemaan.
Vuoden sukelluskuvaksi voidaan valita valokuva mistä hyvänsä
sarjasta.
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Kilpailutöiden käyttö ja julkaisu
Sukeltajaliitolla on oikeus ilman kuvaajalle maksettavaa korvausta kopioida ja julkaista kilpailutöitä
• Sukeltaja-lehdessä, Liiton internetsivuilla ja muissa vastaavissa julkaisuissa
• Liiton esitteissä ja muussa Liiton toteuttamassa harrastussukelluksen markkinoinnissa
• Liiton julkaisemassa kurssikirjallisuudessa ja koulutusmateriaalissa
• Liitto voi myös asettaa kuvia ja videoita esille näyttelyissä
sekä esittää niitä Liiton tilaisuuksissa.
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Sarjajako ja kilpailutöiden määrä
Kilpailussa ovat seuraavat sarjat:
A. Makro
- luonnonvedet Suomessa tai Suomen ulkopuolella
B. Normaali/laajakulma
- luonnonvedet Suomessa
C. Normaali/laajakulma
- luonnonvedet Suomen ulkopuolella
D. Allaskuvat
E. Teemasarja
- Kilpailun järjestäjä päättää vuosittain teeman. Teema voi olla
esimerkiksi Valo, Hylky, Kala tms.
F. Kuvittele!
- Sarjassa on sallittua käyttää kaikenlaisia kuvankäsittelytekniikoita. Valmiista kuvasta vähintään noin kolmanneksen pintaalasta tulee olla veden alta.
G. Sukellusaiheiset pintakuvat
- Suomessa tai Suomen ulkopuolella otetut kuvat, joiden kuvaalasta ainakin noin kolmannes on vedenpinnan yläpuolelta
H. Videosarja
- Video voi olla enintään 3 minuuttia pitkä, ja vähintään noin
puolet siitä on oltava veden alta.
- Sarjaan voivat osallistua myös useamman henkilön yhteistyönä toteutetut teokset.
- Jos videolla on musiikkia, osallistujalla tulee olla tekijänoikeudet musiikkiin tai sen tulee olla tekijänoikeusvapaata.
I. Nuorten sarja
- Sarjaan saavat osallistua millä tahansa sukellusaiheisilla valokuvilla tai videoilla kilpailuvuoden aikana enintään 16 vuotta
täyttävät.
- Alle 16-vuotiaat saavat osallistua tasavertaisesti kaikkiin
sarjoihin.
Kuhunkin sarjaan voi osallistua enintään kolmella kuvalla ja
videosarjaan enintään kolmella videolla, joissa sama henkilö
on kuulunut tekijöihin.
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Kuvat
Kilpailuun voi osallistua vain töillä, joita ei ole aikaisemmin palkittu. Kuvaajalla on oltava täydet oikeudet kuvaan tai videoon
ja sen julkaisemiseen.
Kilpailutöiden lähettäminen
Kilpailutyöt toimitetaan joko sähköisesti tai postittamalla esim.
muistitikulle tallennettuna, kuvat jpeg-tiedostona ja videot
mp4-, avi-, wmv- tai mov-tiedostona. Tiedoston nimeksi laitetaan kilpailutyön nimi. Kuvista ja videoista tulee poistaa tekijätiedot. Kuvat toimitetaan mahdollisimman korkealaatuisina.
Sukeltajaliitto ilmoittaa vuosittain kuvien toimitusosoitteen
kilpailukutsun yhteydessä. Lähetykseen on liitettävä osallistujan ja kilpailutöiden tiedot:
• kilpailijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti
• seuran nimi tai tieto mahdollisesta Sukeltajaliiton henkilöjäsenyydestä
• luettelo lähetetyistä kilpailutöistä
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Tuomariston työskentely
• Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.
• Kilpailusihteeri ei saa osallistua kuvien arviointiin.
• Sarjaan on osallistuttava vähintään kolme kuvaa tai videota,
jotta siinä voisi jakaa palkintoja.
• Tuomaristo voi olla palkitsematta luokkaa, jos sen taso ei
ole hyväksyttävä. Tämä on perusteltava kirjallisesti pöytäkirjassa.
• Tuomaristo voi halutessaan jakaa tunnustuspalkintoja.
Tämä on perusteltava kirjallisesti pöytäkirjassa.
• Tuomaristo ei saa vaihtaa kuvia luokasta toiseen.
• Tuomaristolla on oikeus diskvalifioida kuvat tai videot, joissa kuvaajan toiminta on ollut yksiselitteisesti epäeettistä.

Kilpailun jälkeen kuvat tallennetaan Sukeltajaliiton kuva-arkistoon, eikä niitä palauteta kilpailijoille.
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