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REGLEMENT SFNK RALLY 2023 

 
 
1. Inzendingen voor de jaarlijkse SFNK rally gebeuren louter in clubverband.  
Individuele inzendingen worden niet aanvaard. 
 
2. Er kunnen maximum 12 Clubs voor deze rally 2023 inschrijven, ingericht door de 
Koninklijke Fotoclub Merksem. De SFNK-Rally gaat door op zondag 23 April 2023. 
Het vertrek wordt per club vastgelegd: 
 

 Ronde A Ronde B 

9:30 Brafodia (BRA) Rijkevorsel (RIJK) 

9:50 Kalmthout (KAL) Dika (DIKA) 

10:10 Kijk en Trek (KenK) Fotoclub 72 (F72) 

10:30 Dafofi (DAF) Agfa Gevaert (AG) 

10:50 Nenufar (NEN) Beco Licht&schaduw(LS) 

11:10 Eigen Schoon (ES) Rumst (RUM) 

  
Graag de vertrekuren zeer nauwkeurig respecteren aub. 

De Rally vertrekt aan Restaurant Stroboertje, Bredabaan 531. Je kan daar 
sandwiches, croque-monsieurs, dranken,... enz bestellen.  

o https://buurthuis-stroboertje.business.site/ 

Parking (gratis op zondag) in de van Heybeeckstraat onder de Bib of aan het 
zwembad. Die zijn gesitueerd  aan de overkant van de Bredabaan. 
 
4. De fotografische disciplines bestaan uit digitale beelden, kleur of ZW. Elke 
opdracht mag uitgevoerd worden in kleur of ZW, naar eigen inzicht van de auteur ! 
Er zijn 2 rondes A en B, met tussenstop aan het Stroboertje.Elke ronde is precies 3 
km lang. Nuttige lenzen: van groothoek tot 200 mm. Zelfs een flits kan nuttig zijn. 
 
Een gedeelte amusement, onder de vorm van beeldherkenning en vragen onderweg, 
telt  voor max. 1/4de mee in de uitslag. 
 
5. Prijzen: Goud, zilver en brons.  
 
De SFNK-Rally kan alleen georganiseerd worden door een SFNK-Club. 
De winnaar van de rally, (indien een lid van SFNK) krijgt de voorkeur om  de 
volgende SFNK-Rally te organiseren. 
Indien de Rally wordt gewonnen door een niet-SFNK aangesloten club, dan 
wordt automatisch gekozen voor de eerstvolgende club die wel SFNK-lid is. 
 
6. Iedere deelnemende club mag per fotografische opdracht slechts één werk 
inleveren. Het spreekt voor zich dat alle foto’s op de dag van de rally zelf moeten 
gemaakt zijn. Tenzij anders gespecificeerd in de opdracht mogen alle normale 
bewerkingen op een foto worden uitgevoerd.  
De foto’s moeten zo genummerd worden (jpgs, max. 1080 pix. vertikaal): 
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❖ Volgnummer foto – Afkorting clubnaam.jpg (zie tabel bovenaan) 

❖ Voorbeeld: A1-DIKA.jpg, tot  A7-DIKA.jpg, ..., B1-DIKA.jpg tot B7-DIKA.jpg 

❖ De foto’s moeten ingeleverd worden voor 7 juni 2023, via WEtransfer naar 

info@milestone.be 

7. Inkleuren: Inkleuren (vb. Sepia) is toegelaten. 
 
8. Toekenning van de punten. 
Voor de fotografische werken: 
De werken zullen per discipline naar plaats worden gerangschikt. Aan de hand van 
het aantal deelnemers worden punten toegekend: zijn er bvb 10 deelnemende clubs, 
dan krijgt het beste werk 10 punten, het 2de beste werk 9 punten enz. Indien een 
club een bepaalde opdracht niet heeft ingeleverd worden nul punten toegekend. 
 
Voor de beeldherkenning en/of vragen: hier worden punten voorzien per proef 
Verdeling van de punten: 3/4 van het maximum over de hele rally te behalen punten, 
wordt toegekend aan de fotografische opdrachten.  
 
9. Auteursrechten: 
 
- Elke deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de auteursrechten die eventueel 
van toepassing zijn op zijn ingezonden werken, speciaal wat betreft de toestemming 
van de afgebeelde perso(o)n(en) en/of voorwerp(en). 
 
- Elke deelnemer geeft aan de inrichter de onvoorwaardelijke toestemming om zijn 
werken tentoon te stellen en/of te projecteren voor een groot publiek, in het kader 
van deze rally,zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding. 
 
- De deelnemer(s) geven de inrichter(s) de toestemming, en zien af van elke vorm tot 
schadevergoeding tegenover de inrichter(s), om één of meerdere van hun 
ingezonden werken te reproduceren in verband met deze wedstrijd. Eventuele 
publicaties mogen niet te koop worden gesteld. 
 
- Foto’s gemaakt bij privé personen of instellingen, mogen door deze gebruikt 

worden voor niet commerciele doeleinden. 

- Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich volledig en 
onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 
 
10. Proclamatie: de inrichtende club richt naar eigen inzicht een avond in, waarop de 
uitslag van de rally wordt meegedeeld en de beelden worden geprojecteerd. Dit 
evenement kan samenvallen met een andere activiteit van deze club of zelfs van de 
SFNK, na voorafgaand overleg. De proclamatie van de Rally 2023 wordt 
georganiseerd op 1 september 2023 om 20:00u in Kasteel Bouckenborgh, Merksem. 
 
Het SFNK Bestuur:   7 maart  2023 
 


