AMV.fi kilpailuiden tuomarointiohjeistus
Hei arvon tuomarit!
Ohessa ohjeet AMV-kilpailun tuomarointiin.
Tehtäviinne kuuluu:
- Mahdollinen tuomariesittelyn teko.
- Esikarsinnan suorittaminen ennen kilpailua.
- Tuomarointikeskustelu, jossa päätätte kilpailun voittajat ja lopulliset finalistit.
- Perusteluiden kirjoittaminen voittajavideosta tai niiden sanelu AMV-vastaavalle, joka kirjoittaa nämä
ylös.
- Esiintyminen lavalla AMV-kilpailun finaaliesityksessä sekä mahdollinen perusteluiden kertominen ja
palkintojenjako juontajan avustuksella. Erityisluvat ja -poikkeamat tämän osalta sovittavissa
kilpailukohtaisesti.
- Editoijille palautteen kirjoittaminen heidän videoistaan, jotka tätä toivovat. Jo tuomaroidessa
kannattaa kirjoittaa ajatuksia ylös. Palautteita pyytäneiden lista toimitetaan tapahtuman jälkeen ja
AMV-vastaava antaa palautteiden kirjoittamiselle valitsemansa määräajan.
Jakamienne palkintojen määrä on kilpailukohtainen ja vaihtelee tapahtumien välillä. Katsottehan
tuomaroimanne tapahtuman AMV-alasivun sekä sen palkintoperustelut, jotta tiedätte tarkemmin
jakamienne palkintojen määritteet. AMV-vastaava tiedottaa teitä mahdollisista poikkeamista. AMV-vastaava
on esikatsellut kaikki videot ja tarkistanut, että ne ovat sääntöjen mukaisia. Kaikki teille lähetettävät videot
on siis hyväksytty sääntöjen mukaisiksi ja näissä hyvin pienet virheet editoijien puolelta on sallittu. Mikäli
huomaat selkeän poikkeavuuden sääntöjen seuraamisen osalta jossakin videossa, olethan yksityisesti
yhteydessä AMV-vastaavaan. Riippuen kilpailusta videot saapuvat tuomareille joko nimettöminä tai
nimimerkein.

Tuomarointiprosessi, vaihe 1.
Tuomarointi tapahtuu kahdessa osassa. Suoritetaan esikarsinta, jossa valitsette saapuneista videoista 15,
jotka ottaisitte itse mukaan finaaliin. Tämä vaihe suoritetaan tuomaroimalla yksin, älkää konsultoiko muita
tuomareita heidän valinnoistaan. Tällä metodilla videoista tullaan yhteispisteidenne mukaan ottamaan
kilpailuun suoraan 15, loput finalistit valitsette Discord-keskustelussa. Poikkeuksena tasapistetilanteet,
jolloin tuomarit saavat päättää tasapistetilanteen menettelytavan.
Älkää painottako arvioinnissa ainoastaan editointia, vaan ottakaa huomioon, että video voi olla hyvä
vahvalla editoinnilla tai ilman sitä. Erillistä editointipisteitä ei siis anneta eri osa-alueista, vaan sijoitatte
videot suoraan kokonaisuutena yhdestä viiteentoista - 1. ollen paras sija, 15. viimeinen, jonka ottaisitte
mukaan finaaliin. Muut videot jätetään sijoittamatta. Muistakaa valita videot mukaan kilpailuun jossain
määrin palkintojen perusteella ja siten, että saamme mahdollisimman monipuolisen valikoiman erilaisia
videoita finaaliestiykseen.
Yukiconin AMV-kilpailussa videot listataan kahdelle eri TOP15-listalle, sillä videot on jaettu kokeneisiin ja
aloittelijoihin. Listojen perusteella kokeneista finaalissa on suoraan 15 videota, aloittelijoista 5.
TOP15-listanne jälkeen valitsette videoista omat henkilökohtaiset suosikkinne sijoittujiksi. Jokaisen
palkinnon kohdalla listaatte TOP4:n videoista, jotka voisitte kuvitella saavan kyseisen palkinnon.
Suosituksena on, että jokaisen palkintoon ensimmäiseksi listaamanne löytyisi myös TOP15-listaltanne
jostakin kohtaa. Luonnollisesti videoita voi listata siis TOP4-listaan myös niistä, jotka jäävät TOP15-listanne
ulkopuolelle ja tämä on jopa suotavaa.
Toimittakaa molemmat listanne AMV-vastaavalle hänen pyytämällään tavalla ja hänen antamaansa

määräaikaan mennessä. Älkää toimittako listoja muille tuomareille.

Tuomarointiprosessi, vaihe 2.
Voittajat ja lopulliset finalistit valitaan listojenne ja keskustelun perusteella. Yhteiskeskustelu hoidetaan
AMV-vastaavan kanssa sovittuna ajankohtana Discordin välityksellä. Vastaava lähettää yhteen kootut listat
kummastakin tekemästänne listasta joko tuomarointikeskustelun alkaessa tai maksimissaan muutamaa
tuntia aiemmin. Tuomarointikeskustelun ajankohdaksi valitaan sellainen, joka sopii kaikille ja kiireisimpien
aikataulujen mukaan mennään. Varaattehan siis erityisesti vapaita viikonloppuaikoja tuomarointiviikoiksi.
Tuomarointikeskustelu aloitetaan valitsemalla kilpailun paras video ja jatketaan tästä alaspäin pienempiin
palkintoihin sekä kunniamainintoihin. Yhteiskeskustelussa myös kootaan kaikille palkituille videoille
perustelut, jotka kerrotaan kilpailussa palkitsemisen yhteydessä. Tuomarit saavat myös tarvittaessa
kilpailusta riippuen jakaa kunniamainintoja palkinnoitta jääneille, mutta muuten ansioituneesti
onnistuneille videoille.

Muuta tietoa
Kilpailussa jaetaan myös muiden palkintojen lisäksi joko AMV-vastaavan suosikki tai AMV-vastaavan haaste palkinto, jonka vastaava valitsee luonnollisesti kaikista kilpailuun saapuneista videoista. AMV-vastaava ei
tule vaikuttamaan tuomareiden finalistilistoihin muuta kuin mahdollisesti tämän yhden videon osalta, mikäli
tuomarit eivät ole valinneet ko. videota finaaliin. Tässäkin tapauksessa AMV-vastaavan tulee palkita
kyseinen video, mikäli hän sen ns. ”pelastaa” karsittujen videoiden joukosta.
Tärkeinpänä tulee muistaa! Kaikki kilpailuun ja tuomarointiin liittyvät tiedot sekä valinnat ovat
luottamuksellisia, eikä niiden tule vuotaa ulkopuolisten tietouteen. Tapaus johtaisi tuomarin diskaukseen.
Kilpailu järjestetään yhteistyössä AMV.fi kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

