
Sportovní fotografie roku 

Pořadatel Klub sportovních novinářů (dále jen KSN) ve spolupráci s agenturou Seven 
Days Agency, Náplavní 1, Praha 2 vypisuje tato pravidla soutěže platná pro rok 2018 
 
Fotografická soutěž Sportovní fotografie roku (dále jen SFR) je soutěží fotografů 
sdružených v KSN. 
  

1 POŘADATEL 
 
SFR pořádá KSN, se sídlem Slezská 13, Česká republika, IČO: 47609958, 
www.ksn.cz, vybor@ksn.cz a Seven Days Agency, Náplavní 1, Praha 
2, info@sevendays.cz 
 
2 ÚČAST 
 

SFR se mohou zúčastnit členové KSN České republiky. Fotografie přihlášené do 
soutěže musí odpovídat podmínkám a pravidlům této soutěže vypsané pořadatelem. 
Přihlášené fotografie (až na výjimku v kategorii Série) jsou omezeny rokem vzniku. 
Účast pro členy KSN je bezplatná. 
 
3 SOUHLAS S ÚČASTÍ 
 

Účast v soutěži SFR 2018 se předpokládá pouze v případě, že autor, který fotografie 
do této soutěže přihlásí, souhlasí se všemi články těchto pravidel a uděluje 
podepsáním přihlášky autorská práva k veřejné produkci v této soutěži dle všech 
článků v těchto pravidlech výše uvedených. 
 
4 PŘIHLÁŠKA PRO VSTUP DO SOUTĚŽE A PARAMETRY PRO ZASLÁNÍ 
FOTOGRAFIÍ 
 

Přihláška pro vstup do soutěže musí být zaslána samostatně na vstupním formuláři 
KSN, který bude umístěn na internetových stránkách www.ksn.cz nebo na oficiálních 
stránkách SFR www.sportovnifotografie.eu. Všechna díla musí být zaslána 
elektronicky pomocí jedné z dostupných elektronických zásilkových služeb 
(úschovna.cz, wetransfer.com,  apod.) na mail: foto@ksn.cz 
 
 
Požadavky na fotografie:  
- formát JPG, TIFF o maximální velikosti 50 MB 
- soubory musí být v RGB prostoru, včetně ICC profilu. U barevných sRGB,      
AdobeRGB, u černobílých DotGain 20% a gamma 2,2 
- rozlišení u delší strany je minimálně 3000 px 
- popis fotografie musí být v českém a pokud možno i v anglickém jazyce 
- obsah fotografie nesmí být (jednotlivá fotografie, série) jakkoli pozměněn oproti 
originálu 
- barevné úpravy a převod do černobílé škály jsou povoleny pokud se tím nezmění 
obsah fotografie 
 
Výběrová komise má právo nekvalitní a nedokonalé fotografie ze soutěže vyřadit. 
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Přihláška je uznána jako uzavřená pokud budou do 3.1.2019 splněny tyto podmínky 
(později zaslané fotografie, přihlášky, nebo další materiály budou automaticky 
vyřazeny):  
a) Bude zaslána vyplněná přihláška se všemi patřičnými údaji včetně potvrzení o 
doručení nebo převzetí  ze strany pořadatele 
b) Fotografie (série) budou kompletně a bez chyb nahrány na internetové úložiště, 
(úschovna, wetransfer, apod.) na mailovou adresu foto@ksn.cz 
 

Pořadatel má právo na své náklady pořídit zvětšeniny z vybraných fotografií - 
výhradně za účelem archivu nebo za účelem propagace nebo následné výstavy. 
 
5 AUTORSKÁ PRÁVA 
 
Fotografové musí být autory snímků, fotografové musí být přihlášeni vlastním 
jménem a musí být držiteli autorských práv k přihlášeným snímkům. 
 
Fotograf svou účastí v soutěži prohlašuje, že přihlášená fotografie je jeho autorským 
dílem, užitím díla nejsou žádným způsobem ohrožena nebo porušena autorská práva 
třetích osob, ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob ( například právo na 
ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní 
předpisy a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím 
zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. 
 
Fotograf jakožto nositel autorských práv k dílu, uděluje pořadateli bezplatně 
neomezené a nevýlučné oprávnění ke všem známým způsobům užití díla, tedy 
zejména (nikoliv však výlučně) jeho užití tiskem, vystavováním, sdělováním 
veřejnosti, televizním vysíláním, to vše bez časového, teritoriálního a množstevního 
omezení. 
 
Autor díla, které se v rámci hlavní ceny a v jednotlivých kategoriích umístí na prvním 
místě, poskytne pořadateli majetkové autorské právo na vydražení výstavní 
zvětšeniny pro charitativní účely. Tato možnost nemusí být pořadatelem využita. 
 
Pořadatelé se zavazují nevyužít žádné z autorských děl zaslaných do soutěže ke 
komerčním účelům – k prodeji díla atd., pokud se pořadatel nedohodne jinak 
s autorem díla. 
 
Za jakékoliv porušení autorských práv k autorskému dílu, jakož i za porušení 
jakýchkoliv jiných práv fotografem, je plně odpovědný fotograf. 
 
6 TERMÍN SFR 
 

Fotografie v kategorii jednotlivé snímky musí vzniknout v době od 1.1. 2018 do 

31.12.2018. 

 V kategorii série musí alespoň jedna fotografie vzniknout v období 1. 1. 2018 – 31. 

12. 2018. 
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Zasílání snímků do soutěže musí být uskutečněno v období od 1.11.2018  do 

3.1.2019 do 24.00 hodin. 

Vyhodnocení snímků bude v termínu 4.1.2019 – 10.1.2019. 

Vyhlášení vítězných fotografií bude zveřejněno na webových stránkách KSN v lednu 

2019. 

Slavnostní zakončení SFR, předání cen vítězům a zahájení výstavy oceněných se 
bude konat v Praze v únoru 2019. Konkrétní termín bude upřesněn. 
 
7 POROTA A VÝBĚROVÁ KOMISE 
 

Soutěžní díla hodnotí porota jmenovaná pořadatelem, který uděluje ceny. 
Rozhodnutí poroty je konečné. Porota jmenovaná pořadatelem vybere ta zaslaná 
díla, která budou splňovat daná kritéria pro tuto soutěž. 
Hlavním hodnotícím kritériem je projev originality a tvůrčích schopností autora. 
 
Porota má právo: 
 
a) vyřadit fotografie, které budou mít výhradně amatérský nebo reklamní charakter 
popř. budou jinak nekvalitní nebo nebudou žádným způsobem souviset s tématy 
v daných kategoriích. 
b) v odůvodněném případě přeřadit fotografii do jiné kategorie. 
c) v případě nízkého počtu přihlášených fotografií u vypsané kategorie, danou 
kategorii zrušit nebo neudělit v dané kategorii cenu. 
d) vyřadit fotografie, jejichž autor neuvedl platné kontaktní údaje 
e) pravidla soutěže kdykoliv změnit či soutěž zrušit bez udání důvodu. 
 
Vybrané fotografie budou na náklady pořadatele vytištěny a prezentovány na 
následné výstavě v únoru 2019 
 
8 KATEGORIE a HLAVNÍ CENA 
 
Hlavní cena 
Ze všech zaslaných fotografií a bez ohledu na kategorie bude porotou vybrána 
vítězná fotografie 
 
Další vypsané kategorie pro rok 2018 
 
A. Fotbal 
Prezentace fotbalu ve všech jeho podobách a na všech úrovních od amatérské až po 
reprezentaci 
B. Ostatní sporty 
Prezentace sportu s výjimkou fotbalu 
C. Portrét - sport 
Sportovní portrét 
D. Motorismus 
Prezentace motorsportu ve všech jeho podobách a na všech úrovních 
E. Série - sport 



Prezentace sportu v sérii bez omezení kategorií v sérii (od fotbalu, přes ostatní 
sporty, portrét až po motorismus) 
 
Samostatné ceny bez ohledu na kategorii pod názvem: 
Sport v Praze – cena Hl.města Prahy 
Sport a volný čas – cena Agentury Czech Tourism 
 
Každý soutěžící může zaslat maximálně 10 fotografií, přičemž jedna série je 
považována za 3 fotografie. Maximální počet snímků v sérii je 5. 
Každá fotografie může být přihlášena pouze jednou a to buď samostatně nebo jako 
součást série. 
Fotografie mohou být barevné i černobílé. 
 
9 CENY A OCENĚNÍ VÍTĚZNÝCH FOTOGRAFIÍ 
 
Porota může ocenit fotografie, které se zúčastní a budou vybrány, těmito cenami: 
 
a) Hlavní cena KSN (oceněná fotografie nebo série bez ohledu na zařazení do 
kategorie) 
b) Ceny v každé kategorii (A, B, C, D, E) – 1 místo 
c) Zvláštní ceny 
• Sport v Praze – cena Hl. města Prahy, která prezentuje Prahu jako město sportu 
• Sport a volný čas – cena agentury Czech Tourism, která prezentuje sport jako 
volnočasovou aktivitu v různých formách 
 
 
 

Vítězové obdrží finanční odměnu a skleněnou plastiku. Pořadatel může publikovat 
ukázky vítězných fotografií ve vybraných sportovních a veřejných médiích v České 
republice, na Slovensku a zahraničí. Taktéž bude informovat širokou veřejnost 
o průběhu tohoto festivalu. Pořadatel může dle možností nabídnout vítězné fotografie 
k prezentaci v některé z televizních společností v České republice, na Slovensku 
popř. v dalších státech. V případě zájmu bude pořadatel kontaktovat majitele 
autorských práv dané fotografie (série). Porota si vyhrazuje právo v odůvodněném 
případě některou z vypsaných cen neudělit nebo dvěma fotografiím (sériím) udělit 
shodnou cenu. 


