
PRÍRUČKA PRE POROTCOV A PREDSEDNÍCTVO VÝSTAV UZNANÝCH PSA V SEKCIÁCH FOTOGRAFIE 

Z CIEST – PHOTO TRAVEL (ďalej len PT) 

 

Túto príručku by si mal pred každým hodnotením preštudovať výstavný predseda, predseda sekcie PT 

a porotcovia PT a mal by sa jej dôsledne držať. Táto aktualizácia bude účinná pre výstavy PT s 

dátumom uzávierky od roku 2021 a neskôr. 

Definícia fotografického cestovania.  

Fotografia Photo Travel vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa vyskytujú 

prirodzene. Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. Fotografie z udalostí alebo aktivít 

organizovaných špeciálne pre fotografovanie alebo z predmetov zameraných alebo najímaných na 

fotografovanie nie sú povolené. 

Detailné fotografie osôb alebo objektov musia obsahovať prvky, ktoré poskytujú informácie o polohe. 

Techniky pridania, premiestnenia, nahradenia alebo odstránenia ľubovoľného prvku pôvodnej 

fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinými prípustnými úpravami sú odstránenie prachu 

alebo digitálneho šumu, obnovenie vzhľadu pôvodnej scény a úplná konverzia na čiernobiele odtiene 

sivej. Iné derivácie, vrátane infračerveného, nie sú povolené. Všetky fotografie  musia vyzerať 

prirodzene. 

Účel definície fotografickej cesty. 

Divízia PSA Photo Travel (PTD) je založená na realite, ako divízia fotoreportáže PSA a divízie prírody. 

Cieľom programu PSA Photo Travel (PT) je ukázať svetu, že sa nachádzajú v prírode. Účelom definície 

PT je viesť fotografov PT k vytváraniu fotografií, ktoré ukazujú, aký je náš svet, namiesto toho, aby ste 

ich usporiadali a manipulovali s realitou, aby ste získali „najlepšie“ fotografie. Fotografie PT by mali 

byť skutočným záznamom tejto scény. Definícia PT je tiež sprievodcom pre výstavných porotcov, 

ktorý má zabezpečiť, aby neboli akceptované obrázky, ktoré porušujú túto definíciu. 

 

 

 

Pri posudzovaní snímok Photo Travel musia sudcovia brať do úvahy: 

 Požiadavka na obsah. Obrázok musí vyjadrovať charakteristické črty a / alebo kultúru krajiny. 

 V aplikácii Photo Travel nie sú povolené odstupňované / nastavované obrázky. 

Sudcovia musia preskúmať Galériu inscenovaných snímok na webovej stránke PSA:  

https://psaphoto.org/index.php?staged-travel-images  
 

 Detailné fotografie ľudí alebo objektov by mali obsahovať niektoré prvky z okolia alebo 

prostredia hlavného objektu, ktoré ukazujú, že fotografia nebola štúdiová kompozícia. 

 Úpravy / spracovanie fotografie musia zodpovedať definícii Photo Travel. 

 Fotografia musí vyzerať prirodzene. 

 Ak existuje Tematická sekcia, fotografia musí najskôr vyhovovať definícii Photo Travel. 

 



Nižšie sú uvedené jednotlivé časti definície PT modrou farbou, ilustrované príklady a komentáre: 

PT 1. Charakteristické vlastnosti.  

Fotografia Photo Travel vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa vyskytujú 

prirodzene. 

V prípade krajiny alebo budov nie je potrebné vedieť „kde je dané miesto“. Fotografia musí mať iba 

identifikovateľné znaky, aby ho mohol niekto, kto dané miesto navštívi, rozpoznať. 

Ďalšie informácie o charakteristických vlastnostiach PT si môžete stiahnuť na stránke Photo Travel’s 

Education: https://psa-photo. org/index.php?ptd-educational-resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristické znaky na nasledujúcich obrázkoch sú všeobecné a nepomáhajú pri identifikácii 

krajiny. Žiadna z fotografií nie je vhodná pre na vstup do divízie Photo Travel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 2. Kultúra.  

Fotografia Photo Travel vyjadruje charakteristické črty alebo kultúru krajiny tak, ako sa vyskytujú 

prirodzene. 

Kultúra prezentovaná na fotografii Photo Travel predstavuje, akí rôzni ľudia sú na našom svete. 

Kultúra zobrazená na fotografii by mala identifikovať ľudí z regiónu alebo komunity a mala by byť 

spojená s danou krajinou - oblasťou. 

Na fotografiách Photo Travel by nemala byť zobrazená kultúra, ktorá sa nachádza na celom svete. 

Ďalšie informácie o kultúre v PT sú k dispozícii na stiahnutie na stránke Photo Travel’s Education: 

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 

 

 

 

 

 

 

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources


Aktivity zobrazené na nasledujúcich fotografiách sú všeobecné a nepomáhajú pri identifikácii krajiny 

alebo kultúry. Žiadna z fotografií nie je vhodná na vstup do divízie Photo Travel. 

 

             

         

              

 

 

PT 3: Žiadne geografické obmedzenia.  

Neexistujú žiadne geografické obmedzenia. 

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde je možné fotografiu vyhotoviť. Fotografiu 

Photo Travel je možné zachytiť z vonkajších dverí svojho domu, alebo z opačnej strany sveta. 

 



PT 4. V programe Photo Travel nie sú povolené fotografie  po fotografických 

akciách, alebo zinscenovaných scénach.  

Fotografie z udalostí alebo aktivít organizovaných špeciálne pre fotografovanie alebo z predmetov 

zameraných alebo najímaných na fotografovanie nie sú povolené. 

PT je o fotografiách, ktoré ukazujú pravdu o kultúre a / alebo o charakteristických vlastnostiach 

krajiny, ktoré sa nachádzajú v prírode. 

Fotografie z usporiadaných akcií nie je možné zasielať do PT. 

Pre porotcu nie je vždy ľahké zistiť, či došlo k inscenovanej fotografii, mal by si však vždy položiť 

otázku, či scéna vyzerá skutočne. 

Počas bodovania ak je sudca alebo predseda poroty presvedčený o tom, že obraz na fotografii 

zinscenovaný, mal by zastaviť  hodnotenie a upovedomiť o tom svojich kolegov pred porotou. 

Porotcovia by mali robiť všetko pre to, aby odstupňované snímky neboli z PT. 

Tieto fotografie je možné identifikovať, keď sa na výstavy predloží veľa obrázkov rovnakých alebo 

podobných scén, alebo keď zobrazujú neprirodzené akcie alebo správanie ľudí zobrazených na 

fotografii. 

                                    

Fotografia nižšie potvrdzuje, že obrázok chlapcov, ktorí striekajú vodou, sú „inscenované“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhodnutie o tom, či je vytvorená podozrivá fotografia, je ponechané na uvážení porotcu, na 

základe jeho vlastných názorov a skúseností. 

Tieto oznamovacie značky sú poskytované len ako informácia: 

• Neprirodzene symetrické, pravidelné alebo usporiadané usporiadanie predmetov alebo osôb 

vykonávajúcich úlohy. 

• Činnosti vykonávané jednotne alebo súčasne rôznymi ľuďmi, ak pre úlohu zjavne nie je potrebná 

simultánnosť. 

• Selektívne osvetlenie častí scény, ktoré vyzerajú neprirodzene. 

• Neprirodzená hmla, najmä v kombinácii so slnečnými lúčmi. 

• Pracovníci / robotníci všetci oblečení do sviatočných odevov, pri vykonávaní bežných každodenných 

úloh. Nezabúdajte však, že ženy v Indii nosia farebné sárí aj pri vykonávaní podradných úloh, ako je 

stavba ciest, a že kmeňové ženy v južnej Číne a Vietname nosia farebné kostýmy pri práci v teréne 

alebo na trhu. 

Fotografie, o ktorých je známe, že sa nachádzajú, alebo u ktorých je veľké podozrenie, že ich 

zinscenovali, by mali mať nízke hodnotenie. 

Divízia Photo Travel má galériu „scénických fotografií“. Porotcovia a predsedovia by si mali pred 

skórovaním obrázkov prezrieť túto galériu:  

https://psa-photo.org/index.php?staged-travel-images 

Existuje dokument s názvom „Inscenované fotografie“, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej 

stránke PSA:  

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 

Dôležité informácie o etike fotografie fotografovania na cestách: 

 https://www.picsofasia.com/the-library-of-fake-travel-photos-in-asia/  

(obrázky v tomto článku by ste si mali prečítať) 

https://www.picsofasia.com/stage-in-travel-photography/ 

 

PT 5. Detailné zábery. 

Detailné obrázky osôb alebo objektov musia obsahovať prvky, ktoré poskytujú informácie o polohe.  

Detailné fotografie ľudí alebo objektov by mali obsahovať niektoré prvky z okolia alebo prostredia 

hlavného objektu, ktoré ukazujú, že fotografia nebola štúdiovou kompozíciou. 

Nasledujúce dve fotografie nespĺňajú túto požiadavku: Aj keď ľudia vyobrazení v každom obraze 

nosia oblečenie, ktoré ich identifikuje ako príslušníkov konkrétnej kultúry, ale fotografie neobsahujú 

prvky okolia alebo prostredia subjektov. 

 

 

https://www.picsofasia.com/the-library-of-fake-travel-photos-in-asia/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúce fotografie naopak túto požiadavku spĺňajú v oveľa lepšej miere: Na každej z týchto 

fotografií nižšie sú niektoré prvky z okolia a prostredia subjektov, ktoré ukazujú, že fotografie nie sú 

štúdiovými kompozíciami. 

Nie je potrebné, aby boli tieto prvky také konkrétne, aby sme vedeli, kde bol obrázok urobený. Je len 

nevyhnutné, aby na fotografii boli také prvky. 

         

Na stránke Photo Travel Education sú ďalšie príklady podobných obrázkov: 

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 

PT 6. Techniky úprav vo Photo Travel.  

Techniky pridania, premiestnenia, nahradenia alebo odstránenia ľubovoľného prvku pôvodnej 

fotografie, okrem orezania, nie sú povolené. Jedinými prípustnými úpravami sú odstránenie prachu 

alebo digitálneho šumu, obnovenie vzhľadu pôvodnej scény a úplná konverzia na čiernobiele odtiene 

sivej. Iné derivácie, vrátane infračerveného, nie sú povolené. Všetky fotografie  musia vyzerať 

prirodzene. 

Následné spracovanie fotografie je obmedzené iba na to, aby autor mohol čo najpresnejšie ukázať, čo 

sa v skutočnosti videlo pri stlačení spúšte. 



Ďalšie informácie o povolených a nepovolených technikách úprav sú k dispozícii na stránke 

Vzdelávanie fotografií z Photo Travel: 

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 

Na stránke Photo Travel Education je k dispozícii video s názvom „Techniky úprav“: 

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 

PT 6 a) Konverzia na úplnú čiernobielu farbu  

Fotografie je možné zadať do divízie Photo Travel farebne ako na obrázku 1. ,  alebo previesť na 

úplnú čiernobielu farbu, ako na obrázku 2. Snímky nemôžu mať niektoré časti obrázka prevedené na 

čiernobiele tóny zobrazené na obrázku 3. Fotografia tiež nemôže vykazovať čiastočnú desaturáciu 

ako na obrázku 4. 

Fotografiu nie je možné prezentovať v tónoch podľa obrázkov 5 a 6. Je povolená iba úplná konverzia 

na čiernobiely odtieň. 

Obr. 1      Obr. 2 

   

Obr. 3      Obr. 4 

   

  Obr. 5      Obr.6 

 

 

 

 

 



PT 6 b) Presýtené obrázky by mali mať nižšiu intenzitu. 

   

 

 

 

PT 6 c) Príliš veľké zaostrenie tam, kde sa vyskytujú neprirodzené artefakty, 

ako napríklad svätožiary, hodnotiť nízko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PT 6 d) Techniky pridávania, premiestňovania, výmeny alebo odstraňovania 

prvkov pôvodného obrázku nie sú povolené. 

 

   

 

                 

 

 

PT 6 e) Viditeľné vinety nie sú povolené. 

 

   

 



PT 6 f) Stmavenie vybraných častí obrázka nie je povolené. 

   

 

PT 6 g) Ozdobné / široké okraje nie sú povolené.  

Jemný jednotlivý ťah (max. 5 pixelov) je povolený, ak to výstava umožňuje v „Podmienkach vstupu“. 

 

PT 6 h) Pridávanie textúr alebo použitie filtrov nie je povolené. 

 

Fotografie so zjavnými znakmi nadmerného spracovania by mali byť hodnotené nízko, aby sa 

zabezpečilo, že nebudú v dosahu PT (odporúča sa skóre 1). Takéto fotografie by nemali byť  ocenené, 

ani vybraté. Manipuláciu s fotografiou odstránením, presunutím alebo pridaním objektov je často 

ťažké odhaliť a dokázať. Ak majú sudcovia podozrenie z porušenia, malo by sa to vyšetriť. 

 

 

 



PT 7. Všetky fotografie musia vyzerať prirodzene. 

Obrázok Photo Travel musí vyzerať pre oči prirodzene, preto nie sú v PT povolené snímky nasnímané 

objektívom s extrémnym rybím okom. 

 

 

PT 8. Fotografie nasnímané na predstaveniach, tanečných alebo hudobných 

vystúpeniach. 

Snímky nasnímané počas predstavení, rekonštrukcií alebo predstavení sú vhodné na vstup do sekcií 

Photo Travel, pokiaľ nebolo usporiadané špeciálne pre fotografov. 

Platí základné pravidlo obsahu t.j. fotografia by mala vyjadrovať charakteristické črty alebo kultúru 

krajiny tak, ako sa vyskytujú prirodzene. 

 

PT 9. Témy vo fotografickom cestovaní. 

Sekcia s témou Cestovanie s fotografiou musí byť v súlade s definíciou Photo travel. Po prvé, 

fotografia musí zodpovedať definícii Photo Travel a po druhé, obrázok by mal vyhovovať téme. Téma 

by mala byť vždy podriadená definícii PT. 

Ďalšie informácie o motívoch vo fotografickom cestovaní sú k dispozícii na stránke Vzdelávanie vo 

vzdelávaní fotografií:  

https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-resources 



PT 10. Zvieratá vo fotografickom cestovaní 

Za normálnych okolností by obrázky zvierat neboli vhodné na fotografovanie, pokiaľ sa biotop 

zvieraťa neobmedzuje na veľmi konkrétny región. 

Nasledujúci text a obrázky sú autormi Roy Killen APSA, GMPSA / B, EFIAP, APSEM 

Je možné, že zviera je jednou z charakteristických čŕt krajiny. Tu je príklad: 

   

Slon vľavo je zjavne africký (skôr než ázijský), ale obrázok neukazuje žiadnu inú charakteristickú 

vlastnosť Afriky. Obrázok vpravo obsahuje niekoľko prvkov (slon, impala, typický dom, typický 

prechod cez rieku), ktoré spoločne umožňujú, aby obraz vykazoval charakteristické črty niekde v 

južnej Afrike). 

PT 11. Ľudia cestujúci. 

Fotografie cestujúcich nemusia nutne znamenať, že sú vhodné pre aplikáciu Photo Travel. Obrázok 

musí zodpovedať obsahovej požiadavke definície PT, tj. Obraz by mal vyjadrovať charakteristické črty 

alebo kultúru krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o tejto téme sú k dispozícii na stránke Vzdelávanie fotografií spoločnosti Photo 

Travel s názvom „PTD Competition Corner 1“: https://psa-photo.org/index.php?ptd-educational-

resources 



PT 12. Politika dronov. 

Prečítajte si pravidlá fotografovania dronov (legálna prevádzka) dostupné na webovej stránke PSA: 

https://psa-photo.org/index.php?psa-policies 

Porotcovia všetkých výstav uznaných organizáciou PSA sa vyzývajú, aby zaznamenali akýkoľvek 

obrázok, o ktorom sa domnievajú, že bol zachytený v situácii, ktorá sa neriadi pravidlami PSA Drone. 

Oblasti, ktoré by mohli byť pre sudcov znepokojujúce: 

 Obrázky, na ktorých sú na scéne nižšie ľudia. (fotograf musí mať pred fotografovaním 

písomné povolenie od všetkých osôb v scéne) 

 Drony sa nemôžu preletieť cez veľké skupiny ľudí, verejné udalosti alebo zaľudnené štadióny 

do troch námorných míľ od štadióna alebo miesta konania. (Zákon FAA USA od augusta 2019) 

 Drony nemožno použiť na snímanie zvierat alebo vtákov. 

 Drony nie je možné používať v divočine. 

 

PT 13. Vyhlásenie PSA k veci. 

Vyhlásenie PSA k veci 

Existuje jedno nekompromisné pravidlo, ktorého myšlienka musí byť vždy dodržaná a platí pre všetky 

sekcie ponúkané na výstavách uznaných PSA. 

Dobré životné podmienky subjektu sú dôležitejšie ako fotografie. 

To znamená, že postupy, ako je vnadenie jedincov živým tvorom a vyberanie vtákov z hniezd na účely 

získania fotografie, sú veľmi neetické a takéto fotografie nie sú povolené na žiadnych výstavách PSA. 

Existuje tiež predpis PSA o používaní leteckého snímkovania - lietadiel, vrtuľníkov a dronov. 

Tieto pravidlá nájdete na https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone. Účelom tohoto 

predpisu je, zabrániť akémukoľvek zásahu správania sa osôb alebo zvierat, ktorý spôsobí alebo môže 

spôsobiť narušenie ich bežnej činnosti alebo narušiť spôsob, akým jednotlivci alebo zvieratá pôsobia 

na svoje prostredie. 

Vstup na túto výstavu vyžaduje, aby vystavovatelia súhlasili s touto a ďalšími pravidlami PSA. 

 

Ak má sudca podozrenie, že mohlo dôjsť k snímke tam, kde došlo k zneužitiu dobrých životných 

podmienok subjektu, žiada sa, aby ju ohodnotila nízko. 

Oblasti, ktoré by mohli byť pre sudcov znepokojujúce: 

 Býčie zápasy 

 Orli v Kazachu patria k skutočným lovcom, ktorí vrátia orla do voľnej prírody.  
https://www.responsibletravel.com/holidays/mongolia/travel-guide/mongolias-golden-eagle-

festivals  

 Tigre kŕmili živými bažantami v parku Tiger Hengdoahezi, Habin, Čína. 

 

 



PT 14. Bodovanie obrázkov pri cestovaní fotografiou. 

Skóre 1 znamená, že obrázok nie je v súlade s PT Definícia: neznamená to, že by mal byť obrázok 

diskvalifikovaný. 

NASLEDUJÚCE POKINY SA POSKYTUJÚ AKO VŠEOBECNÉ USMERNENIA: 

Upozorňujeme, že nie všetky výstavy používajú bodovací systém 1-5. 

Skóre 1: 

Fotografia nie je v súlade s definíciou Photo Travel Definition a nemala by sa akceptovať. 

Medzi dôvody tohto skóre patria: 

 Fotografia neposkytuje žiadne charakteristické znaky a neilustruje kultúru, ktorá pomáha 

identifikovať krajinu alebo región. 

 Možno viete, že fotografia je inscenovaná. 

 Je to že portrét osoby alebo objektu neposkytuje žiadne prvky z okolia alebo prostredia 

hlavného objektu, ktoré ukazujú, že fotografia nebola štúdiovou kompozíciou. 

 Existujú úpravy techník / odvodení, ktoré nie sú povolené v aplikácii Photo Travel. 

 Fotografia nevyzerá prirodzene. 

 

Skóre 2: 

Fotografia nie je v súlade s definíciou Photo Travel Definition a nemala by sa akceptovať. 

ALEBO 

V prípade, že fotografia vyhovuje definícii PT, kvalita fotografie nie je na dostatočne vysokej úrovni, 

aby bola prijateľná. 

Medzi dôvody tohto skóre patria: 

 Fotografia poskytuje veľmi slabé charakteristické znaky, a neilustruje kultúru, ktorá pomáha 

identifikovať krajinu alebo región. 

 Zdá sa, že obraz je výsledkom inscenovanej tvorby. 

 Fotografia má veľké technické chyby. 

Skóre 3: 

Fotografia je v súlade s definíciou Photo Travel Definition a je možné ho považovať za prijateľný. 

Medzi dôvody tohto skóre patria: 

• Fotografia poskytuje adekvátne silné charakteristické vlastnosti a / alebo ilustruje kultúru, ktorá 

pomáha identifikovať krajinu alebo región. 

• Zdá sa, že obraz nie je výsledkom inscenovania tvorby. 

• Je to že portrét osoby alebo objektu neposkytuje žiadne prvky z okolia alebo prostredia 

hlavného objektu, ktoré ukazujú, že fotografia nebola štúdiovou kompozíciou. 

• Fotografia vyzerá prirodzene. 

• Fotografia nemá žiadne vážne technické problémy. Ak existujú chyby, sú menšie a 

kompenzované inými prvkami na obrázku. 



Skóre 4: 

Fotografia je v súlade s definíciou Photo Travel Definition a mala by sa prijať. 

Medzi dôvody tohto skóre patria: 

• Fotografia poskytuje silné charakteristické znaky a / alebo zreteľne ilustruje kultúru, 

ktorá pomáha identifikovať krajinu alebo región. 

• Je nepravdepodobné, že obrázok bude výsledkom inscenovania tvorby. 

• Je to že osoby alebo objekt poskytuje niektoré prvky z okolia alebo prostredia 

hlavného objektu, ktoré ukazujú, že obraz nebol štúdiovou kompozíciou. 

• Fotografia vyzerá prirodzene. 

• Toto je veľmi silný obraz. Fotografia je technicky správna a všetky prvky navzájom 

dobre spolupracujú. 

• Efektívna kontrola expozícií, od tohto skóre by sa dalo očakávať vhodné selektívne 

zaostrenie a hĺbka ostrosti, ako aj ďalšie pokročilé fotografické techniky. 

• Ak existujú chyby, sú menšie a ťažko sa hľadajú. 

 

Skóre 5: 

Fotografia je v súlade s definíciou Photo Travel Definition a mala by byť ocenená. 

Medzi dôvody tohto skóre patria: 

• Fotografia poskytuje silné charakteristické znaky a / alebo zreteľne ilustruje kultúru, ktorá 

pomáha identifikovať krajinu alebo región. 

• Je nepravdepodobné, že obrázok bude výsledkom inscenovanej tvorby. 

• Je to že osoby alebo objekty poskytujú niektoré prvky z okolia alebo prostredia hlavného 

objektu, ktoré ukazujú, že obraz nebol štúdiovou kompozíciou. 

• Fotografia vyzerá prirodzene. 

• Toto je mimoriadne silná fotografia, ktorá ukazuje skutočnú fotografickú dokonalosť. 

 

 

ZDÔRAZŇUJE SA, ŽE BODOVANIE FOTOGRAFIE Z CEST MUSÍ ZOHĽADŇOVAŤ VŠETKO TOTO: 

• sila charakteristických znakov A / ALEBO zobrazená kultúra ktorá pomáha identifikovať krajinu. 

• požiadavka na fotografie zblízka. 

• možné hromadné a inscenované fotografie. 

• súlad s obmedzenými technikami úprav. 

• fotografia musí vyzerať prirodzene. 

Ak fotografia zodpovedá definícii Photo Travel, potom bude musieť porotca posúdiť umelecké a 

technické kvality obrázka. 

 

 



 

Výňatok z výstavných štandardov 2021 ES-F5: 

Porotcom musia byť poskytnuté pokyny tesne pred začatím posudzovania týkajúce sa akýchkoľvek 

príslušných obmedzení alebo požiadaviek, vrátane informácií o medailách a iných oceneniach. 

1. Pokyn musí obsahovať prečítanie si definície posudzovanej časti a vysvetlenie použitej 

metódy posudzovania. Mimoriadna pozornosť sa musí venovať tomu, aby fotografie 

prezentované v ľubovoľnej téme v rámci konkrétnej divízie zodpovedali definícii tejto divízii. 

2. Pokyny nesmú obsahovať žiadne diskusie medzi porotcami až do určenia ceny. Jedinou 

povolenou výnimkou je diskusia o tom, či obrázok zodpovedá platnej definícii. 

3. Divízie Príroda, Fotožurnalistika a Phototravel pripravujú pokyny pre posudzovanie týchto 

divíznych častí. Ak sú k dispozícii, predsedovia musia zabezpečiť, aby si sudcovia prečítali 

tieto pokyny a porozumeli im. Predsedovia týchto porotcov sa musia ďalej ubezpečiť, že 

porotcovia dodržiavajú usmernenia, a ak je to potrebné, v prípade potreby zasiahnuť a 

požiadať o nové hodnotenie. 
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Distribúciu tejto príručky schválil predseda divízie Photo Travel agentúry PSA, 

Stan Bormann APSA, MPSA. 

Autorské práva sa vzťahujú na všetky obrázky v tejto príručke. 

Ak je táto príručka vytlačená, mala by byť vytlačená farebne, aby sa zachovali poskytované 

informácie. 

Divízia PT má teraz kurz „Advanced PT“, ktorý vysvetľuje definíciu PT. Členovia PSA sa môžu 

zaregistrovať po prihlásení: https://psa-photo.org/index.php?education-online-courses 

Ak chcete získať viac informácií o tomto sprievodcovi alebo o porotcovaní súťaží Photo Travel, 

kontaktujte riaditeľku štandardov výstavy fotografií Photo Travel Exhibition Standards, Nadia 

Filiaggi MPSA,  ptd-esd@psa-photo.org 

https://psa-photo.org/index.php?education-online-courses

