BÚVÁRFOTÓS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG FOTÓPÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Búvár Szakszövetség – az EOX Kft., valamint búvársporthoz kapcsolódó más
szervezetek és média szereplők támogatásával – megrendezi a 2019. évi Búvárfotós
Országos Bajnokságot. A pályázatra való nevezés és a pályaművek beküldése díjmentes.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázat Kiírója a Magyar Búvár Szakszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3. 201- es iroda; szervezet nyilvántartási száma: 01-07-0000005; képviseli: Dr. Nyíri
Iván László).
A pályázaton bármely magyar állampolgár részt vehet saját képpel, amennyiben 2019.
09. 16. 10:00 – 2019. 10. 07. 12:00 között a buvarfotosob2019.econtest.hu oldalra a
jelen kiírásban rögzített feltételeknek megfelelően feltölti a képeit és véglegesíti
pályázatát.
A pályázók természetes, vagy mesterséges nyílt vízben készített felvételekkel
nevezhetnek.
Az A, B, C és D kategóriákban bármilyen digitális géppel készített képpel lehet pályázni.
A felvételeket etikus módon, az élővilág károsítása, vagy durva megzavarása nélkül kell
készíteni.
PÁLYAMŰVEK AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁBA ADHATÓK BE:
A. Nagy látószögű felvételek
B. Hal felvételek
C. Makro felvételek
D. Víz alatti sportágak felvételei
A: Nagy látószögű felvételek 63º-os (35 mm-es ekvivalens fókusztávolságú), vagy annál
nagyobb látószögű objektívvel készült képek, amelyeken búvár is szerepelhet. Fele-fele
képek is készíthetők és színes fények is alkalmazhatók.
B: Halról, vagy halakról készült felvételek, bármilyen objektívvel. A hal részlettől a
halrajig készíthetők felvételek.
C: Makro felvételek 63º-nál kisebb látószögű (35 mm-esnél hosszabb ekvivalens
fókusztávolságú) objektívvel készített közel-illetve makro felvételek, bármilyen víz alatti
élőlényről, a halak kivételével.
D: Víz alatti sportágak felvételei bármely típusú víz alatti géppel és objektívvel,
medencében vagy nyílt vízben készült víz alatti, vagy legalább fele részben vízfelszín
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alatti felvételek az uszonyos úszás, a tájékozódási búvárúszás, a víz alatti hoki, a víz
alatti rögbi, vagy az apnea sportágak edzésein és versenyein.
A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE
Pályázni kizárólag online módon lehet, jelen pályázat hivatalos honlapján
(buvarfotosob2019.econtest.hu). A pályázás és a zsűrizés technikai lebonyolítását az
eContest pályázatkezelő rendszer támogatja. A pályázat oldaláról lehet az eContest
rendszerbe regisztrálni és/vagy bejelentkezni, majd nevezni és pályaműveket feltölteni.
A zsűri is ebben a rendszerben fogja értékelni a beérkezett pályaműveket.
Nevezni 2019. 09. 16. 10:00 – 2019. 10. 07. 12:00 óráig lehet.
A jelentkezés feltételei:
• az eContest rendszerben való regisztráció/belépés
• az online nevezési adatlap kitöltése
• az Adatvédelmi tájékoztató és a pályázathoz tartozó egyéb nyilatkozatok,
valamint kiírásban rögzített feltételek elfogadása
• a pályázat tárgyát képező pályaművek feltöltése és a pályázat véglegesítése
A jelentkezés lépései:
1. Regisztráció/belépés az eContest rendszerbe
A pályázat oldaláról (buvarfotosob2019.econtest.hu) lehet az eContest rendszerbe
regisztrálni. Akik már korábban regisztráltak más pályázat kapcsán, azok a „Belépés”
gombra kattintva, a felhasználónév és a jelszó megadásával be tudnak lépni.
Elfelejtett jelszó esetén a már regisztrált e-mail cím megadásával új jelszó kérhető.
Ebben az esetben nem szükséges újbóli regisztráció. A kérés elküldését követően az
eContest rendszer e-mailben elküld egy linket a megadott e-mail címre, amely
segítségével beállítható az új jelszó.
2. Az online nevezési lap kitöltése
Az online nevezési adatlap a regisztrációt és/vagy a belépést követően válik elérhetővé.
Egy pályázónak csak egy nevezési adatlapot szükséges kitöltenie. Kötelező megadni a
pályázó nevét, kapcsolattartási e-mail címét és telefonszámát. A nevezési lap kitöltése a
szükséges nyilatkozatok megtételével válik teljessé.
A pályázat véglegesítésével a pályázó kijelenti, hogy a pályaműveket ő készítette és
rendelkezik a beadott pályaművek eredeti változatával.
3. Adatvédelmi tájékoztató és a pályázathoz tartozó egyéb nyilatkozatok, valamint
kiírásban rögzített feltételek elfogadása
A pályázó a nevezési adatlap kitöltésével, a pályázati anyag beküldésével, az
Adatvédelmi tájékoztató és a nevezési adatlapon rögzített további nyilatkozatok
elfogadásával elfogadja a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételeket és ezáltal
igazolja azt is, hogy a beküldött pályaművei minden tekintetben megfelelnek a
kiírásnak.
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Pályázó elfogadja, hogy
o
a Kiíró, úgy is mint a kiállítás rendezője jogosult a pályaművek nyilvánosságra
hozatalára – a pályázó nevének feltüntetése mellett – kiállítások keretében,
továbbá
a
kiállításokhoz
szorosan
kapcsolódó
katalógusokban,
programfüzetekben, internetes felületen (buvarfotosob2019.econtest.hu),
reklámokban, és PR keretében, stb. Jogosult még a Kiíró a megnyitón a
résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.
o
a Kiíró a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből
rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek
felhasználására, minden esetben csakis a pályázó, mint szerző nevének
feltüntetése mellett, továbbá jogosult arra, hogy a pályázat online archívumában
megőrizze a pályázati anyagot az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint.
o
a pályázó elfogadja, hogy a beküldött pályaműveket a Kiíró térítésmentesen
felhasználja a fentiekben leírtak szerint.
4. Pályázati anyagok feltöltése, valamint a pályázat véglegesítése
Egy pályázó kategóriánként maximum 5 pályamunkával nevezhet.
Egy kép és ugyanaz a motívum csak egyszer, egyetlen kategóriában szerepelhet.
Beküldhetők olyan felvételek is, amelyek egy helyszínen, időben egymás után készített
több felvétel kamerán belüli egyesítéséből származnak. A pályázatból ki vannak zárva
azok a képek, amelyek a korábbi tizennégy (1972-2017) országos búvárfotós pályázat,
illetve bajnokság 1-10. helyein végeztek, vagy különdíjat nyertek.
A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a nevezni kívánt technikai feltételeknek
megfelelő pályaműveket tölthetik fel a szerverre, ezért kérjük, hogy a pályaművek
technikai paramétereiről szóló „Formai és technikai követelmények” részt alaposan
olvassák át.
Az érvényes pályázat feltétele a pályamű címének megadása (magyar/angol nyelven),
amelynek kritériuma a „Formai és technikai követelmények” pontban olvasható. A
pályamű leírását tartalmazó mező kitöltése nem kötelező, amennyiben a pályázó
szükségét érzi, a pályamunkához rövid leírást is készíthet, amely maximum 500 karakter
lehet.
A pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik
tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat, az erre vonatkozó gombra
történő kattintással, valamint jelentkezési határidő le nem telik.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó
napokban, a tömeges használat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden
pályázót, hogy a feltöltést minél előbb végezze el.
HATÁRIDŐ
A pályázatok leadási határideje: 2019. 10. 07. 12:00 óra
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
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FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
Képformátum és felbontás
Pályázni az eredeti képről készült korrigált*, az eredeti képpontok számának legfeljebb
40%-ával vágott, rövidebbik oldalán legalább 2000 pixeles, hosszabbik oldalán
legfeljebb 6000 pixeles JPG képállománnyal lehet, magas minőséggel elmentve, de
legfeljebb 10 Mbyte méretben. Az A, B és C kategóriákban azonban az eredeti képet
csak olyan mértékben szabad vágni, hogy a vágott állomány interpolálatlan mérete
legalább 6 megapixel maradjon. A képarányok tekintetében nincs megkötés, de a
pályázók törekedjenek a szabványos, vagy ahhoz közeli oldalarányok használatára (3:2,
4:3, 16:9, 1:1, 1:2).
*A képek korrekcióját helyesen kalibrált monitor segítségével sRGB színprofilban kell
elkészíteni. (Az sRGB a digitális gépek alapvető színprofilja.) A korrekció a teljes képre
vonatkozó következő kismértékű, természethű digitális módosításokból állhat: szintek
(levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség
(hue/saturation), mélyárnyék/csúcsfény (shadows/highlights) és fényerő/kontraszt
(brightness/contrast). Megengedett a fekete-fehér átalakítás és a képoldalak
felcserélése. Megengedett az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák:
a fényérzékelőre tapadt por, a vízhatlantok dóm -vagy síkablakára tapadt szennyeződés
hagyta nyom, valamint az esetleges, csekély számban becsillanó lebegőszemcsék
eltávolítása. Ezen túlmenő beavatkozás, illetve a kép egyes részeinek módosítása nem
megengedett!
A fenti értékhatárokon kívüli képeket a rendszer automatikusan elutasítja, és nem
engedi feltölteni.
Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy a pályaművek eredetijét, a géppel felvett RAW
nyersfájlt, vagy JPG fájlt is bekérheti a zsűri, a pályázati feltételek és a fotózási etika
betartásának ellenőrzésére.
Részvételi díj
A részvétel díjmentes.
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ZSŰRIZÉS ÉS DÍJAZÁS
A zsűrizés:
A pályamunkákat elbíráló zsűri neves művészekből, búvár- és természetfotósokból áll.
A zsűrizés időpontja: 2019. 10. 08. 12:00 – 2019. 10. 18. 17:00
A zsűrizés anonim módon történik. A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott
pályázó pályaművét áttekinti és többfordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles
kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket.
A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során, a kategória kiírásoknak megfelelően
előszűri a pályaműveket, azzal a céllal, hogy a következő fordulóba csak a kategória
tartalmának megfelelő, szakmailag és technikailag kifogástalan pályaművek kerüljenek.
A további fordulók során a zsűri az egyes képeket 0-9-ig pontozza, és az így kapott
pontok összege alapján dől el a képek rangsora és helyezése. Azonos pontszámot elérő
képek rangsoráról a zsűri dönt. Az A, B és C kategóriákban elért helyezéseik alapján
helyezési pontokat is kapnak a versenyzők a tízediktől az első helyig. A legtöbb pontot
elért búvárfotós az összetett első helyezett, a nagydíjas. A négy kategória győztes képei
közül kerül ki a verseny legjobb felvétele, mely „A verseny legjobb felvétele – Best of
Show” címet is elnyeri.
A jelen pályázat egyúttal a Kiíró válogató versenye a 2020-ban megrendezésre kerülő 6.
CMAS Víz alatti Fotó Európa-bajnokságra. Az A, B és C kategóriákban legtöbb pontot
elért búvárfotós pályázót az MBSZ nevezheti erre a versenyre, ha legalább kétcsillagos
CMAS búvár, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkezik. Részvételének további
támogatásáról, valamint esetleges csapattársáról az MBSZ dönt.
A díjazás
A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat ki.
A Kiírók a kategóriák helyezettjeit plakettel és oklevéllel, az összetett győztest serleggel
és oklevéllel, valamint a „A verseny legjobb felvétele –Best of Show” cím nyertesét
ugyancsak serleggel díjazzák. Az összetett eredmény első három helyezettje értékes
nyereményben részesül.
Díjátadás
A díjátadásra a 2019. 11. 15. napján kerül sor. A nyerteseket és kiállítókat előre értesíti
a Kiíró a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról.
NYILVÁNOSSÁG ÉS SZERZŐI JOGOK
Az eContest rendszerben minden pályázónak csak a saját maga által feltöltött
adatállományhoz van hozzáférési joga, a pályaművek és a pályázók adatai az
eredményhirdetésig nem nyilvánosak.
A feltöltött képek a pályázati határidő végéig módosíthatók, amennyiben a pályázó
maga le nem zárja saját anyagát, azaz véglegesíti.
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A pályázó tudomásul veszi azt is, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok
nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért
minden felelősség a pályázót (alkotót) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező
anyagi felelősséget is.
A pályázó kizárólag saját maga által létrehozott eredeti szerzői alkotással pályázhat. E
feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem
kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat
visszaszolgáltatni.
A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályaműve(k) a
saját maga által létrehozott szerzői műve(k), továbbá felelősséget vállal azért, hogy az
általa benyújtott pályamű(k) nem sérti harmadik személy szerzői, felhasználói, illetve
személyiségi jogát, a pályamű közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. A pályázat
benyújtójának felelőssége az előbbiekben rögzítettek megsértése esetén teljes körű és
korlátlan.
A Kiíró a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
További információ: e-mailen a segitseg@buvarfotosob.hu email címen kérhető.
Kövess minket a Facebookon! https://www.facebook.com/buvarfotosob
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