Pohjoismaiset arvonimisäännöt
Pohjoismaisissa valokuvamestaruuskilpailuissa ja Pohjoismaissa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä
saavutetun menestyksen perusteella voidaan myöntää Pohjoismainen suurmestarikuvaaja (pronssi, hopea,
kulta ja platina) -arvonimet:
❖ NSMiF/b – Nordisk stormästare i fotografi – Pronssi 60 pistettä
❖ NSMiF/s – Nordisk stormästare i fotografi – Hopea 90 pistettä
❖ NSMiF/g – Nordisk stormästare i fotografi – Kulta 120 pistettä
❖ NSMiF/p – Nordisk stormästare i fotografi – Platina 150 pistettä

Arvonimien myöntämisessä noudatettavat säännöt
Arvonimi voidaan myöntää pohjoismaiseen kameraseurojen liittoon (NSFF, RSF, SDF tai SKsL) kuuluvan
seuran jäsenelle tai liiton yksittäisjäsenelle.
Arvonimet myöntää Pohjoismaisen Valokuvausliiton hallitus ja ne jaetaan kunkin liiton omassa
vuosikokouksessa.
Arvonimen saajalle annetaan kunniakirja ja rintaneula.
Arvomerkin kustannuksista vastaa kuvaaja itse.
Vähintään 30% pisteistä pitää olla saavutettu Pohjoismaisessa valokuvamestaruuskilpailussa.
Pohjoismaissa järjestetyn kansainvälisen näyttelyn hyväksynnät kelpuutetaan vain, mikäli näyttely on
järjestetty sekä FIAP:in että NFFF:n suojeluksessa. Näiden näyttelyiden osalta harjoitetaan takautuvaa
laskentaa vuoden 2016 osalta.
Pohjoismainen Valokuvausliitto ylläpitää tietoja sen suojeluksessa Pohjoismaissa järjestettyjen FIAPnäyttelyiden ja Pohjoismaisten Valokuvausmestaruus -kilpailuiden tuloksista. Niille kuvaajille, joiden
hyväksynnät riittävät arvonimen hakemiseen toimitetaan kunkin vuoden elokuun alussa yhteenveto
hyväksynnöistä. Tämän yhteenvedon hyväksyminen riittää perusteeksi myöntää kulloinkin vuorossa oleva
arvonimi.
Edellisen arvonimen saamisesta pitää kulua vähintään yksi vuosi ennen kuin seuraavaa voi hakea.

Pisteet määräytyvät seuraavasti (FIAP/NFFF-näyttelyt):
❖ Kultamitali 7 pistettä
❖ Hopeamitali 5 pistettä
❖ Pronssimitali 4 pistettä
❖ Kunniamaininta 3 pistettä
❖ Hyväksyntä 2 pistettä
Osa pohjoismaisista näyttelyistä palkitsee parhaan kotimaisen osallistujan omalla palkinnollaan. Näistä
mitaleista ja kunniakirjoista saatavia pisteitä ei voi laskea edukseen NFFF:n arvonimiä hakiessaan, sillä
niiden saaminen ei ole kaikille mahdollista.

Nordic Circuitissa jaettavat Best entry from each Nordic country ja Best Nordic entry in Denmark / Finland /
Norway / Sweden -palkinnot rinnastetaan Kunniamainintaan ja niistä saa kolme pistettä.
2016 järjestetyssä 1st Nordic Circuitissa jaettiin Judge’s Choice -palkinnot. Näitä ei jatkossa jaeta ja jo jaetut
rinnastetaan Kunniakirjoihin.
Myös FIAP Blue Badge rinnastetaan Kunniakirjaan ja siitä saa kolme pistettä.
Kukin circuitissa samalle kuvalle saatu hyväksyntä lasketaan omaksi hyväksynnäkseen.

