Aanvulling op reglementen
Duiken vanaf boten
Duiken vanaf boten of andere drijvende middelen is in de reglementen voor 2018 niet
expliciet verboden. Om de mogelijkheden en omstandigheden voor iedereen zo gelijk
mogelijk te houden zal het duiken vanaf boten of andere drijvende middelen niet
worden toegestaan in 2018.

Beeld op beeld opnamen
Beeld op beeld opnamen zijn toegestaan, maar alleen als deze instelling of bewerking
in de camera wordt gemaakt. Er mogen alleen beelden gecombineerd worden die op
dezelfde wedstrijddag gemaakt zijn. Alle beschikbare onderliggende foto’s moeten
worden ingeleverd.

Meervoudige belichting
Meervoudige belichting, meerdere opnamen verschillend van scherpte en beweging, is
toegestaan als de camera deze instelling heeft en deze instelling onder water in de
camera wordt toegepast.

Gebruik van een statief
Het gebruik van een statief wordt in de reglementen niet uitgesloten, er is wel een
spanning met het niet verstoren van het onderwaterleven.
Het uitsluiten van het gebruik van statieven of andere manieren om de camera, lampen
en flitsers te fixeren is tijdens en na de wedstrijd niet te controleren.
Het gebruik van statieven zullen we niet uitsluiten, we vragen deelnemers hier
verantwoord mee om te gaan en de onderwaternatuur te respecteren.

Vrij toegankelijke duikplaatsen
De definitie vrij toegankelijke duikplaatsen is onduidelijk.
Er is geen eenduidige omschrijving voor plaatsen waar gedoken mag worden te geven.
Het is onmogelijk een volledige lijst te maken van plaatsen waar wel of niet gedoken
mag worden.
In de reglementen wordt met voor iedereen vrij toegankelijke duikplaatsen bedoeld:
1. Plaatsen die door NOB zijn beschreven en aangeduid als (populaire) vrij
toegankelijke duikplaats
2. Plaatsen waarvoor geen exclusieve toestemming nodig is van de
beheerder of (particuliere) eigenaar
3. Plaatsen die niet door (plaatselijke) wetten, regels of bepalingen zijn
uitgesloten voor (duik)activiteiten
4. Plaatsen die via de openbare ruimte of voor iedereen toegankelijke
manier bereikbaar zijn.

Inleveren bestanden fotowedstrijden
1. Deelnemers aan de fotowedstrijden sturen aan het einde van een
wedstrijddag maximaal 100 JPG-fotobestanden via wetransfer.com naar
info@fotokampioenschap.nl De RAW-bestanden worden niet ingeleverd! Dit
geldt ook voor het ONK Masters.
2. Deelnemers aan de fotowedstrijden sturen uiterlijk zondag 24 juni 2018
om 23.59 uur het Pdf-bestand inclusief de originele RAW-bestanden die bij
de geselecteerde foto’s horen aan de wedstrijdorganisatie. Deelnemers aan
de zoetwater wedstrijd, het ONK Starters en het ONK Team sturen alleen de
RAW-bestanden, als zij die tijdens de wedstrijddagen gemaakt hebben.
Voor deelnemers aan het ONK Masters zijn de RAW-bestanden verplicht.
3. In de Wetransfer-bestanden beschrijf je altijd in de omschrijving voor welk
wedstrijdonderdeel de foto’s zijn.
Voor de duidelijkheid: je mag per wedstrijdonderdeel maximaal twee wedstrijddagen
fotograferen of filmen.
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Inleveren bestanden filmwedstrijden
Versturen via wetransfer heeft in de onbetaalde versie een beperking van 2GB per
bestand. Deelnemers aan de filmwedstrijden kunnen hierdoor mogelijk niet tijdig hun
bestanden aan het einde van een wedstrijddag inleveren. Daarom is er alleen voor de
deelnemers aan de filmwedstrijden een aanpassing in de wijze van inleveren voor de
bestanden gemaakt tijdens de wedstrijddagen. De deelnemers aan de filmwedstrijden
leveren aan het einde van een wedstrijddag het volgende in:
1.

De opdrachtopname;

2. Een boven water opname of opnames van de plek of plekken waar gedoken
wordt;
3. De laatst gemaakte opname van de wedstrijddag.
Alle beelden blijven bij de deelnemers beschikbaar en opvraagbaar voor de
wedstrijdorganisatie tot 1 januari 2019.
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