
 
Для всіх, хто любить вітрила і море в мистецтві фотографії - 

ІІ Всеукраїнський фотоконкурс «Вітрила України 2016» 
оголошується відкритим 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ІІ Всеукраїнського фотоконкурсу «Вітрила України 2016» 
 

Розділи ІІ Всеукраїнського фотоконкурсу «Вітрила України 2016»: 
«Спорт», «Портрет / Емоції», «Пейзаж», «Фрагменти». 
Новий розділ - «Зарубіжні регати», про українських яхтсменів, які беруть участь в 
різних регатах за кордоном. 
 
Умови прийому робіт:  
Приймаються сюжети, зняті в період 2015-2016 р.р. (Інформація по EXIF файлів). 
Учасники в двох категоріях - А (Аматор) і М (Майстер) надсилають прев’ю робіт на 
адресу kievsails@ukr.net по 31 жовтня 2016 року включно. 
Визначення рівнів «Аматор» / «Майстер»:  
- «Аматор» – зйомка тільки для особистих фотоальбомів; 
- «Майстер» – наявність практики співпраці з друкованими ЗМІ та Інтернет-
виданнями / комерційна зйомка / профільна освіта. 
 
Кількість зображень від Автора в кожному розділі - не більше 5. 
 
Розмір прев’ю по довгій стороні - 1200 px. Файл підписується в кирилиці в такий 
спосіб: А/М (категорія)_Місто_Прізвище Ім’я_Розділ_Назва роботи 
 
Фотоальбоми по розділах формуються на Facebook-сторінці фотоконкурсу  
https://www.facebook.com/photosailsukraine/   
 
Оргкомітет звертається до учасників з переконливим проханням уважно 
проводити відбір фотографій, тому що знімки з «сімейного альбому» не завжди 
можуть бути цікаві іншим глядачам. Учасники не мають права голосувати за свої 
роботи. Члени  журі мають право брати участь у фотоконкурсі.  
 
Підведення підсумків та нагородження переможців відбудеться під час відкриття 
експозиції із 100 кращих робіт. Фотовиставка буде відкрита з 10 по 17 грудня 2016 
року у приміщенні «Музею сучасного мистецтва Одеси» www.msio.com.ua .  
 
У кожному розділі фотоконкурсу у двох категоріях Автори робіт, визначених для 
розміщення в експозиції фотовиставки, нагороджуються Дипломами учасника. 
Переможці в кожному розділі нагороджуються призами. 
 
 

https://www.facebook.com/photosailsukraine/
http://www.msio.com.ua/


Гран-прі фотоконкурсу присуджується автору, який найбільш повно розкрив тему 
вітрильництва у більшості розділів фотоконкурсу. 
 
За підсумками фотоконкурсу передбачається видання фотокалендаря і 
проведення пересувної фотовиставки в Одесі, Києві, Миколаєві та інших містах. 
 
Оргкомітет: 
Голова - Костянтин Зарицький, Одеса 
Василь Фертюк, командор Чорноморського яхт-клубу, Одеса 
Євген Вітебський, директор Одеської обласної дитячо-юнацької школи з 
вітрильного спорту 
Василь Санніков, Миколаїв 
Сергій Поліщук, головний редактор журналу «Шкіпер», Київ 
Любов Котляр, Київ 
 
Склад журі: 
Костянтин Зарицький, член Спілки художників України, Одеса 
Олег Куцький, член Спілки фотохудожників України, Одеса 
Сергій Поліщук, головний редактор журналу «Шкіпер», Київ 
Роман Гінзбург, член Спілки фотохудожників України, Київ 
Наталія Компанцева, член Спілки фотохудожників України, Київ 
Віктор Кущ, оператор-постановник кіно і телебачення, лауреат Державної премії 
України ім.Т.Г.Шевченка, Київ 
Любов Котляр, член Спілки фотохудожників України, Київ 
 
Медіа-підтримка: 
Журнал «Шкіпер» 
http://www.skipper.kiev.ua 
Регіональні ЗМІ та інтернет-видання: 
«Водний світ»  
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%9C%D0%B8%D1%80-866745823396226/?fref=ts  
«Вітрильний Спорт - Одеса» 
https://www.facebook.com/groups/sailing.odessa.ua/?ref=ts&fref=ts  
«Чорноморський яхт-клуб Одеса» 
https://www.facebook.com/groups/884111071626304/?fref=ts  
«Вітрильний Київ» 
https://www.facebook.com/groups/Sailing.Kyiv/?fref=ts  
 
 
 
 

http://www.skipper.kiev.ua/
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9C%D0%B8%D1%80-866745823396226/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9C%D0%B8%D1%80-866745823396226/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/sailing.odessa.ua/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/884111071626304/?fref=ts
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