
 

AMV-Kilpailun säännöt 

 

Tervetuloa osallistumaan Desucon 2014 animemusiikkivideo kilpailuun! Luethan säännöt huolellisesti ennen 

videon lähettämistä. Kaikki kysymykset voit lähettää osoitteeseen sawnah@desucon.fi! 

 

Kisa lyhyesti 
· Ilmoittautuminen alkaa 17.3.2014 klo 12:00 

· Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2014 klo 24:00 

· Erillinen tuomaristo suorittaa esikarsinnan 1.-4.5.2014 

· Tuomaristo valitsee voittajat 

· Videon kesto 1-6 minuuttia 

· Ei logoja tai tekstityksiä, joilla ei ole merkitystä; ei kreditointitekstejä 

· Voittajat julkaistaan finaaliesityksessä Desuconissa 6.-8.6.2014 

Näin osallistut 

Kilpailu on avoin kaikille. 

 

Kilpailuun voit osallistua millä tahansa itse tehdyllä anime- tai pelimusiikkivideolla. Olet mukana kilpailussa 

kun lähetät videosi arvioitavaksi 30.4.2014 kello 24:00 mennessä. 

Suosittelemme käyttämään lomakkeen omaa lataustoimintoa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää ilmaisia 

tiedostonsiirtopalveluita (Mediafire, Dropbox, Sendspace, RapidShare…). HUOM. YouTube-linkki EI kelpaa! 

 

Kilpailuun ei saa lähettää videota, joka on sijoittunut palkintosijoille tai saanut kunniamainintoja muissa 

suomalaisissa AMV-kilpailuissa. 

 

Voit lähettää kilpailuun enintään kaksi (2) omaa videota. Voit olla myös mukana yhdessä (1) yhteistyönä 

tehdyssä videossa. Esikarsinnasta läpi voi päästä samalta henkilöltä maksimissaan kolme videota. Video voi 

olla uusi tai vanha ja sen voi julkaista ennen kilpailua. Lähetettyjä videoita (CD / muistitikku) ei palauteta. 

Voit osallistua kilpailuun, vaikka et pääsisikään tulemaan tapahtumaan itse. Ilmoittautumislomakkeessa 

kysytään tätä asiaa, mutta muistathan ilmoittaa, mikäli tilanteesi muuttuu. 

Kilpailun osallistujat maksavat normaalin sisäänpääsymaksun. Jatkoon päässeille varataan kilpailun 

seuraamista varten istumapaikkoja salin eturivistä. 

Sisällölliset vaatimukset 

Lähettämäsi videon sisällön on oltava japanilaista animaatiota, pelien välivideota tai itse tehtyä 

animevaikutteista animaatiota. Voit käyttää myös mangan kuvia videossasi, kunhan suurin osa videosta on 

animaatiota. Saat käyttää videossasi useaa eri videolähdettä.  
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Äänisisällöstä suurimman osan tulee olla musiikkia niin että musiikkivideon määritelmät täyttyvät; 

esimerkiksi trailerien, TV-mainosten tai vanhojen suomidubbien käyttäminen eivät tätä vaatimusta täytä. 

Videon minimipituus on yksi minuutti, maksimipituus kuusi minuuttia. Ei K-18 materiaalia. 

 

 

 

Tekniset vaatimukset 

Resoluutio    Framerate 

640x480    23.976 fps 

848x480    24 fps 

960x720    30 fps 

1280x720 (suositeltu) 

Tiedostotyyppi 

MP4 

AVI 

WMV 

Pyri käyttämään mahdollisuuksien mukaan parasta saatavilla olevaa videolähdettä.  

Pyri tallentamaan videosi parhailla mahdollisilla asetuksilla. 

Mikäli näiden suhteen on ongelmia, mutta video on muuten sääntöjenmukainen, otamme yhteyttä 

tekijään asian mahdollista korjaamista varten. Jos sinulla on kysymyksiä teknisistä vaatimuksista, 

ota yhteyttä kilpailun järjestäjään. 

Videossa ei saa olla asiaankuulumattomia tekstityksiä, joilla ei ole merkitystä itse videon kannalta 

(esim. animen itsensä tekstityksiä, opening / ending tekstejä, animen logoa). Älä liitä videoosi 

myöskään alku- tai lopputekstejä tai vastaavaa tekstitystä, jonka ensisijainen tarkoitus on kertoa 

tietoja videon tekijästä ja sen käyttämistä pohjateoksista. Videossa saa käyttää korostavaa 

typografiaa (esim. kappaleen lyriikoita…) Tasapuolisuuden nimissä teemme jokaiselle videolle 

samanlaisen nämä tiedot sekä videon nimen kertovan intron, joka näytetään ennen videota. 

Nimeäthän videotiedostossasi oman nimesi/nickisi, ja videon nimen! 

 

Kilpailun kulku 

Videoiden saavuttua perille ja ilmoittautumisen päätyttyä, lähetämme videot tuomareille ja 

tuomarit tutustuvat niihin. Järjestäjät varaavat oikeuden suorittaa esikarsinnan, mikäli osallistujien 

määrä sitä edellyttää. Videoiden arviointi suoritetaan tänä vuonna nimettömänä saadaksemme 

mahdollisimman puolueettoman arvioinnin. Videot numeroidaan ja lähetetään tuomareille, jonka 

jälkeen tulokset (numerot) palautuvat järjestäjille.  

Videoista valitaan finaaliin 20 kappaletta. Sekä karsituille, että finaaliin päässeille ilmoitetaan 

sähköpostitse 5.5.2014 mennessä. 



 

Kaikki jatkoon päässeet videot esitetään yleisölle Desuconissa pidettävässä näytännössä. 

Tuomarien äänestämät voittajat julkistetaan ja palkitaan kilpailun päätteeksi. Tämän lisäksi 

näytännön jälkeen järjestetään myös erillinen parhaan videon yleisöäänestys, jonka voittaja 

julkistetaan ja palkitaan Desuconin päättäjäisissä. Mikäli joku voittajista ei ole paikalla eikä ole 

lähettänyt ketään noutamaan palkintoa puolestaan, palkinto postitetaan hänelle kotiin. 

Videoiden palkitseminen 

Tuomarit palkitsevat kilpailussa kaksi videota. 

Kilpailussa julkaistaan myös kunniamainintoja, mutta vain voittajat palkitaan. Kunniamainintoja 

saavat videot eivät voi olla samoja kuin palkitut videot. Kilpailun jälkeen suoritetaan myös 

yleisöäänestys. 

Kilpailussa palkitaan: 

· Tuomareiden suosikki 

· Tekninen toteutus 

· Yleisön suosikki 

Kunniamaininnat: 

· Paras draama 

· Paras romantiikka 

· Paras toiminta 

· Paras huumori 

· Paras upbeat 

Kysymyksiä? 

Ota yhteyttä kilpailun järjestäjään: sawnah@desucon.fi  
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