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ONLINE JUDGING
For Digital Salons that lodge their FIAP Patronage application prior to 1 st January 2021
The ban on online judging is lifted. Organizers must have the proper logistics/software to allow the
attribution of points to images online from the geographical locations where judges are actually situated.

For Digital Salons lodging a FIAP Patronage application from 1 st January 2021 onwards
New Regulations for Online Judging
The following conditions must be fulfilled in order to be able to have online judging granted. The below
requirements do not apply to print sections or to salons where the judging is done with the judges all
together in the one location.
1. Judging
a) Organizers must have the proper logistics/software to allow the attribution of points to images
online from the geographical locations where judges actually are situated.
b) Each online judgement must be finalized in a common online meeting in order to designate the
awards. An invitation to this meeting must be sent to the following email address so that
a designated observer of FIAP has the option to join the meeting.
fiaponlineawards@gmail.com
This invitation must be sent no later than the closing date of the exhibition. This meeting must be
documented by screenshots (including images of the judges together on screen) and signed
judging reports that must be uploaded to the myfiap.net platform via the relevant tab.
c) For salons that have conducted their judging online, the country of the salon will be deemed to be
that of the organiser and an exhibition must take place in that country. For circuits involving salons
in more than one country, there must be a national organiser in each country and the relevant
exhibitions of images for that salon must take place in that country.
2.Selection of Judges
a) Judges judging a section of a salon together must each be a different nationality to one another.
b) For circuits that have salons in more than one country, each salon in the circuit may choose a
maximum of two judges from the nations involved in the circuit to judge a section providing each
are from a different nation.

c) When selecting emergency judges, salons must ensure they can still comply with the requirements
regarding the nationality of the judge as written in points (a) and (b) above.
d) When determining the nationality of a judge, the FIAP “Nationality of Judge” as stated below
applies.
3.Nationality of Judge
For purposes of judging salons under FIAP Patronage, the following applies:
a) A judge must deem themselves as being from one particular nation, regardless of whether they
are a citizen or resident of more than one nation. Things such as their permanent place of
residence, citizenship of a nation, the nationality under which they enter salons and nationality
under which they apply for FIAP Distinctions should be considered.
b) The nationality a judge nominates as their own for judging purposes is to remain consistent, ie
their “nationality” cannot differ for different salons. A formal change of the deemed nationality of
a judge can be requested and amended on FIAP records. Such requests should be arranged via the
FIAP Liaison Officer in the nation to which the judge is relocating.
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За дигиталне салоне који предају ФИАП захтев за покровитељство пре 1. јануара 2021.
Укинута је забрана ON-LINE оцењивања. Организатори морају имати одговарајућу логистику / софтвер
који омогућава додељивање бодова фотографијама путем интернета са географских локација на
којима се судије заправо налазе.
За дигиталне салоне за које се подноси пријава за покровитељство ФИАП од 1. јануара 2021. Год.
НОВИ ПРОПИСИ ЗА „ON-LINE“ ЖИРИРАЊЕ
Следећи услови морају бити испуњени да би се могло одобрити ON-LINE жирирање. Доњи захтеви се
не примењују на секције за ПРИНТ или салоне у којима се судије већ налазе заједно на једном месту.
1. Оцењивање
а) Организатори морају имати одговарајућу логистику / софтвер који омогућава додељивање бодова
фотографијама путем интернета са географских локација на којима се судије заправо налазе.
б) Свака интернет одлука мора бити довршена на заједничком интернет састанку како би се
одредиле награде. Позив на овај састанак мора бити послат на следећу адресу е-поште како би
именовани посматрач ФИАП-а имао могућност да се придружи састанку а то је
fiaponlineawards@gmail.com
Ова позивница мора бити послата најкасније до датума затварања изложбе. Овај састанак мора бити
документован снимцима екрана (укључујући слике судија заједно на екрану) и потписаним
извештајем чланова жирија који се морају пренети на платформу myfiap.net путем одговарајуће
команде.
ц) За салоне који су се жирирали путем интернета, држава салона ће се сматрати државом
организатора и у тој земљи мора бити одржана изложба. За кружне изложбе које укључују салоне у
више од једне земље, мора постојати национални организатор у свакој земљи и одговарајуће
изложбе фотографија за тај салон морају се одржати у тој земљи.
2. Избор судија
а) Судије које заједно оцењују секције салона морају међусобно да буду различите националности.
б) За кружне изложбе које имају салоне у више од једне државе, сваки салон у кругу може да
изабере највише двоје судија из земаља укључених у кружне изложбе за жирирање под условом да
је сваки из друге државе.
ц) При одабиру хитних судија, салони морају осигурати да и даље могу испунити захтеве у погледу
држављанства судије како је написано у тачкама (а) и (б) горе.
д) При одређивању држављанства судије, примењује се ФИАП „Држављанство судије“ како је
наведено у наставку.
3. Држављанство судије
За потребе оцењивања салона под покровитељством ФИАП-а важи следеће: а) Судија се мора
сматрати припадником једне одређене нације, без обзира да ли је држављанин или становник више
од једне нације. Треба размотрити ствари попут њиховог сталног пребивалишта, држављанства
одређене нације, држављанства под којим учествује на салонима и држављанства под којим се
пријављују за ФИАП звања.
б) Држављанство које судија именује као своје за потребе суђења мора остати доследно, тј. њихова
„националност“ не може се разликовати за различите салоне. Формална промена претпостављеног
држављанства судије може се захтевати и изменити на евиденцији ФИАП-а. Такви захтеви би требало
да се договоре преко одговорног лица за везу ФИАП-а у земљи у коју се судија пресељава.

