Yleisesti:
 Kilpailuihin ei saa osallistua jo sijoittuneella puvulla/kuvalla/esityksellä
 Kisaajien on ilmoittauduttava tapahtumapäivänä backstagella ilmoitettuun aikaan
mennessä. Tämä aika ilmoitetaan myöhemmin suoraan kisaajille.
 Puku- ja esityskilpailijoiden on otettava huomioon, että heillä on velvollisuus ilmoittautumisen
lisäksi olla valmiita valokuvaukseen, sekä lavaosuuteen, jossa he esittelevät pukunsa/esityksensä
yleisölle. Pukukisaajat ovat myös velvoitettuja käymään tuomaroinnissa ennakkoon.
 Vaikka photoshoot-kilpailijoita ei velvoiteta paikan päälle tapahtumapäivänä, he ovat erittäin
tervetulleita kisayleisöön.
Puku- sekä esityskilpailijat saavat tapahtuman puoleen hintaan, eli 7,5 eurolla. Saapuessaan
paikan päälle kilpailija saa käteishyvityksen ilmoittautumisen yhteydessä. Valitettavasti photoshootkilpailijoille emme voi tarjota ranneketta puoleen hintaan, sillä heillä ei ole velvoitetta olla paikan
päällä

Lauantai
Esityskilpailu




Yksilö/parit/ryhmät
Proppitiedot lähetettävä etukäteen
Ilmoittautuminen esityskilpailuun päättyy 1.2.2016, on erittäin toivottua, että tähän päivään
mennessä kilpailijat ovat myös lähettäneet tarvittavat tiedostot.

Esityskilpailuun voi osallistua yksin, parin kanssa tai ryhmässä, kuitenkin max. 15 henkilöä.
Kilpailussa arvioidaan ensisijaisesti itse esitys.
Lähdemaa on vapaa, mutta kilpailuun voi osallistua vain fiktiivisillä hahmoilla. Omat hahmot ja
omat designit virallisista hahmoista ovat myös sallittuja.
Esityksen maksimikesto on 3 minuuttia. Proppien pystyttämistä ja purkamista ei lasketa
esitykseen, mutta niihin ei saa mennä kohtuuttoman paljon aikaa.
Lavaa ei saa sotkea esimerkiksi konfetilla, tekoverellä tai muulla sotkevalla, mutta esimerkiksi
verikapseli, joka vuotaa suusta puvulle on sallittu. Lavan tahriminen vaikuttaa esityksen arviointiin
kielteisesti.
Kisaajilla on mahdollisuus musiikin lisäksi taustavideoon ja valotoiveisiin. Nämä tulee lähettää
etukäteen selvien ohjeiden kanssa osoitteeseen winternekocosplay@gmail.com.
Kisaajat toimittavat etukäteen tiivistelmän esityksensä juonesta/ideasta. Tämä tiivistelmä välitetään
tuomaristolle, jotka voivat halutessaan käyttää sitä arviointinsa pohjana. Kuvat
hahmosta/hahmoista on myös toivottavia. Nämäkin tulee lähettää osoitteeseen;
winternekocosplay@gmail.com
Tuomaristo arvioi esityksen eri osa-alueiden mukaan: kokonaisuus, tekniikka, sekä juoni/tarina.
Photoshoot-kilpailu




Cosplayaaja(t), sekä valokuvaaja.
Valokuvat lähetettävä alkuperäisten kuvien kanssa 1.2.2016 mennessä, jolloin
ilmoittautuminen sulkeutuu.
Photoshootkilpailijat lähettävät kuvat ja ilmoittautumisen alla olevien tietojen kanssa
suoraan osoitteeseen: winternekocosplay@gmail.com

Photoshoot-kilpailussa tärkeintä on cosplayaajan ja valokuvaajan yhteistyö. Kuvissa saa esiintyä
useampi kuin yksi malli, mutta kannattaa huomioida, että kuva saattaa kadottaa yksityiskohtansa
jos malleja on hurja määrä.

Kuvien muokkaaminen on täysin sallittua, mutta niistä on lähetettävä muokattujen kuvien lisäksi
alkuperäiset, muokkaamattomat kuvat.
Kisaaja saa osallistua vain yhden duon/ryhmän toimintaan. Yksi duo/ryhmä saa lähettää
useamman kuin yhden kuvan, kuitenkin maksimissaan kolme. Duoksi lasketaan yksi kuvaaja ja
yksi malli, ryhmäksi yksi kuvaaja ja useampi malli. Avustajia ei lasketa mukaan niin kauan kuin he
eivät näy kuvassa.
Esimerkiksi: Mari ja Maija (mallit) kuvasivat Tepon (kuvaaja) kanssa pukujaan ja päättivät osallistua
kilpailuun ryhmänä. He lähettivät 1-3 kuvaa. Kukaan heistä ei voi osallistua toisen ryhmän kanssa
enää samaan kilpailuun.
Ennakkotuomaristo karsii kaikista valokuvista 10 suosikkiaan jatkoon, eli finaaliin. Kaikki 10 kuvaa
esitetään lauantain kisoissa. Näistä kymmenestä seuraava tuomaristo, eli finaalituomaristo,
valitsee yhden suosikkinsa, sekä mahdolliset kunniamaininnat, jotka julkistetaan lauantain
kilpailuissa. Näistä kymmenestä valokuvasta järjestetään myös ennakkoäänestys, jossa voi käydä
äänestämässä yhtä suosikkiaan. Ennakkoäänestyksen voittaja julkistetaan myös lauantain
kilpailuissa.




Kuvien on oltava resoluutioltaan vähintään 72 (dpi) ja kuvapisteiltään vähintään 1200x800.
Dpi saa maksimissaan olla 300.
Kuvat lähetetään sähköpostiin: winternekocosplay@gmail.com
Kuvia lähettäessä, on merkittävä seuraavat tiedot sähköpostin yhteyteen:
Kuvaaja
Malli/t
Sarja
Hahmo/t

Sunnuntai
Pukukilpailut
 Pukukilpailut toteutetaan yksilökilpailuina.
 Pukukilpailuiden ilmoittautuminen sulkeutuu 1.2.2016. On erittäin toivottua, että tähän
päivään mennessä kilpailijat ovat myös lähettäneet tarvittavat tiedostot (kuvat, sekä
mahdolliset musiikki- ja valotoiveet.
Kisaajien on hyvä valmistautua tuomaristo- sekä lavaosuuteen. Vain puku arvioidaan ja sen
arvioinnin toteuttaa tuomaristo etukäteen, ennen lavalle menoa. Lavaosuus ei siis ole esitys, vaan
perinteinen lavakävely, sekä poseeraus kameroille, sekä yleisölle, mutta lavalle saa tulla ja olla
hahmossa.
Tuomaristo valitsee kolme suosikkiaan, sekä mahdolliset kunniamaininnat.
Lähdemaa on vapaa, mutta vain fiktiiviset, lisensoidut hahmot ovat sallittuja ja hahmoista pitää
löytyä ainakin yksi virallinen kuva.
Puvut on oltava itsetehtyjä, tosin aloittelijoiden kategoriassa pieni avustus on sallittu. Muuten
pukujen on oltava 80-90% itsetehtyjä. Kengät ja peruukit saavat olla valmiita. Ostopuvut, sekä
mittatilauspuvut eivät ole sallittuja.
Kilpailija saa hankkia itselleen mallin, mutta tällöin on ilmoitettava jo ilmoittautumisen yhteydessä,
että kenen tekemä puku on, kenen päällä se on ja tekijän on oltava valmis olemaan mukana
kilpailussa, tuomaroinnissa, sekä valmis ottamaan kunnia itselleen. Tähän lukeutuvat myös äidit ja
mummit jne. Tällaisessa tapauksessa, voimme tarjota vain puvun tekijälle pääsyn puoleen hintaan.
Oma taustanauha on sallittu, mutta tämä pitää lähettää etukäteen liitteenä ilmoittautumisen
yhteydessä. Muistakaa, että olette lavalla lyhyen aikaa, joten taustanauhat kannattaa suunnitella
sen mukaisesti. Myös pienet valotoiveet ovat sallittuja, esimerkiksi se, että kilpailija tulee pimeässä
lavalle. Nämä lähetetään osoitteeseen: winternekocosplay@gmail.com

Yksilökategoriat ovat jaettuna kahteen eri ryhmään, aloittelijat ja kokeneet. Miettiessänne kumpaan
ryhmään kuulutte, katsokaa, että ainakin osa alla olevista kohdista täyttyy kohdallanne. Kaikkien
kohtien EI siis täydy pitää paikkaansa.
Aloittelijat:
 eivät ole kilpailleet ennen/ovat kilpailleet hyvin vähän
 ei ole aikaisempia kilpailusijoituksia
 ovat harrastaneet alle 2 vuotta
 ovat valmistaneet vain muutamia cosplaypukuja tai muita asuja.
Kokeneet:
 ovat kilpailleet
 on aikaisempia kilpailusijoituksia
 ovat harrastaneet yli 2 vuotta
 ovat valmistaneet useampia cosplaypukuja tai muita asuja
 opiskelevat tai ovat opiskelleet alan koulutuksessa (esim. vaatetusompelija)
Esimerkiksi joku, joka on harrastanut useamman vuoden ja tehnyt useita pukuja, mutta ei ole
koskaan kisannut voidaan silti laskea kokeneisiin.
Jos mieleen on tullut mitään kysymyksiä, suunnatkaa ne ihmeessä meille:
winternekocosplay@gmail.com :)

