nowJapan 2019
Cosplay konkurso taisyklės
nowJapan Cosplay konkursas vyks rugsėjo 14 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje.
Taisyklės yra skirtos tam, kad dalyvavimas nowJapan Cosplay konkursuose būtų aiškus, lengvas ir suprantamas.
Perskaitę taisykles, nepamirškite pasitikrinti dalyvio atmintinę! Skaitom!

O. Bendros taisyklės
-

-

Asmenys iki 18 m., norintys dalyvauti festivalio programoje, turėtų prisegti tėvų sutikimų kopijas registracijos
formoje, atvykus į festivalį pateikti originalą.
Patvirtintiems dalyviams bus atsiųstos atmintinės, kuriose bus nurodyta visa papildoma informacija.
Taisyklių nesilaikantys asmenys gali būti pašalinti iš festivalio teritorijos.
Pasirodymuose negali būti atvirų seksualinių ar prievartos scenų taip pat scenų, skatinančių įvairaus pobūdžio
netoleranciją ar neapykantą. Pasirodymo metu negalima vartoti necenzūrinių žodžių, įžeidžiančių
pasisakymų.
Kostiumuose negali būti įžeidžiančių, netoleranciją ir/ar neapykantą skatinančių šūkių bei simbolių.
Dalyvio kostiumas, ginklų ir aksesuarų muliažai turi būti sukurti paties dalyvio.
Siunčiant paraišką, jūs taip pat sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis GDPR
reglamento, siekiant rengti konkursą ir statistiką. Jūsų asmeniniai duomenys nebus neteisėtai panaudoti ar
perduoti trečiosioms šalims be jūsų leidimo. Jūsų pareiškimas gali būti atšauktas organizatorių be išankstinio
įspėjimo.

1. Registracija
-

Registracijos formos užpildymas ir patvirtinimas įpareigoja renginio dalyvį dalyvauti renginio repeticijose ir
renginyje bei laikytis konkurso taisyklių.
Šių metų cosplayeriai, sėkmingai užsiregistravę į konkursą ir praėję atranką, dalyvauja renginyje nemokamai,
tačiau asistentai privalo įsigyti festivalio bilietą (EuroCosplay dalyviams galioja kitokia tvarka).
Registracijos metu dalyviai turi nurodyti, kur yra anksčiau dalyvavę su kostiumu ir kokias vietas užėmę.
Registracijos formoje dalyviai patvirtins, kad jie nurodė visus konkursus, kuriuose yra dalyvavę su tuo
kostiumu. Paaiškėjus, kad su kostiumu buvo dalyvaujama kitur, o to nebuvo nurodyta registruojantis bei

-

-

vėliau sutartyje, organizatoriai pasilieka teisę spręsti dėl dalyvio diskvalifikacijos iki konkurso ir nominacijos
praradimo po jo.
Renginio organizatoriai pasilieka teisę nuspręsti, ar dalyvis bus leidžiamas dalyvauti su tuo pačiu kostiumu
daugiau nei vieną kartą skirtingose kategorijose.
Dalyviui leidžiama dalyvauti konkurse su skirtingais kostiumais tik registruojantis į skirtingas kategorijas.
Registruodamiesi dalyviai turi pateikti aukštos kokybės nuotraukas kostiumo, su kuriuo ketina pasirodyti.
Nuotraukos turi būti tinkamos raiškos tam, kad kuo aiškiau matytųsi kostiumo detalės. Užpildę registracijos
formą, gausite automatinį patvirtinimą nurodytu el. paštu. Jeigu negavote patvirtinimo per 2 darbo dienas,
patikrinkite, ar jis neatsidūrė pašto SPAM skiltyje. Jei laiško tikrai negavote, rašykite mums į
cosplay@nowjapan.lt.
Registracija vyks iki rugpjūčio 23 d. 23:59 EEST (Lietuvos laiku).
Registracijos formoje dalyviai papildomai turi pateikti garso takelį, personažo paveikslėlį (t.y. originalus
kostiumo variantas), kostiumo nuotrauką (nebūtinai pabaigto) bei repeticijos vaizdo įrašą. Pabrėžiame, kad
ant nuotraukos neturėtų būti jokių papildomų užrašų. Takelio ir pasirodymo trukmė yra nurodyta prie
konkrečios kategorijos aprašymo. Neatsiuntus repeticijos vaizdo įrašo ir kostiumo nuotraukos iki rugpjūčio 23
d. registracija bus laikoma negaliojančia.

2. Reikalavimai registracijos medžiagai
-

-

-

Visi siunčiami dokumentai turėtų būti pavadinti dalyvio slapyvardžiu (arba grupės pavadinimu).
Prisegtame paveiksliuke neturėtų būti jokių užrašų ar teksto.
Vienai registracijai siunčiamas vienas garso įrašo takelis. Dalyvio kalba bei muzikinis fonas turėtų būti
sumontuoti į vieną įrašą, nes pasirodymo metu nebus galimybės naudotis mikrofonu. Takelio kokybė turėtų
būti ne mažesnė kaip 128kbps, 44kHz, MP3 formato.
Dalyvio personažo portretas pasirodymui turi būti pateiktas JPEG, PNG formatu, mažiausia kraštinė privalo
būti 1600 px (vertikaliai arba horizontaliai), spalvotas (jei iš Manga, gali būti ir nespalvotas). Solo pasirodymams
veikėjas paveiksliuke turi būti vienas; jei pasirodo grupė ar duetas – vienas paveiksliukas su visais personažais.
Esant poreikiui naudoti video medžiagą pasirodymo metu, garsas ir vaizdas turi būti sumontuoti į vieną įrašą.
Kokybė turėtų būti ne mažesnė kaip 720p, ~8Mbps, MOV, MP4 arba AVI formatu.

3. Konkurso dalyvių atranka ir repeticijos
-

Bendras pasirodymų skaičius yra ribotas.
Po registracijos termino pabaigos, kompetentinga festivalio organizatorių komisija atrinks toliau konkurse
dalyvausiančius cosplayerius.
Komisija gali teirautis dalyvio papildomos informacijos, rekomenduoti jam keisti kostiumo ar pasirodymo
elementus siekdama geresnės šou kokybės.
Atrinkti konkurso dalyviai ir pasirodymų laikai bus skelbiami rugsėjo 2 d.
Repeticijos yra skirtos susipažinimui, renginio eigos pristatymui ir pasirodymų kokybės gerinimui. Repeticijų
metu dalyviai pristatys savo sceninį etiudą.
Rekomenduojama turėti ginklų ir kitų aksesuarų muliažus (kardus, ietis, skydus ir pan.) bei scenos rekvizitą,
darančių įtaką pasirodymo judesiui.
Generalinė repeticija vyks renginio savaitę. Išsami informacija apie repeticijų grafikus, registruoti dalyviai gaus
el.paštu.
Konkurso dalyviai, be pateisinamos priežasties praleidę repeticiją, gali būti diskvalifikuojami.
Konkurso dalyvis, praleidęs repeticiją dėl pateisinamos priežasties, gali būti paprašytas atlikti papildomus
namų darbus (pavyzdžiui, atsiųsti antrą repeticijos vaizdo įrašą). To nepadarius iki numatyto laiko gali būti
svarstoma dalyvio diskvalifikacija.

4. Saugumas
-

-

-

Kiekvienas festivalio dalyvis ir lankytojas yra atsakingas už savo ir aplinkinių saugumą.
Organizatorius negali atsakyti už dalyvio persirengimo kambariuose, scenoje ir kitose dalyvių patalpose
paliktus rekvizitus ir asmeninius daiktus.
Dalyvis yra atsakingas už savo ir aplinkinių saugumą festivalio bei pasirodymo metu.
Dalyvis yra atsakingas už aksesuarų (pavyzdžiui, ginklų muliažų, scenografijos priemonių ir pan.), papildomos
technikos (pavyzdžiui, dūmų mašinų, papildomo apšvietimo, atviros liepsnos šaltinių, skysčių ir t.t.) naudojimą
bei rekvizito padarytą žalą festivalio lankytojams, konkurso dalyviams ir organizatoriams.
Dalyvio kostiumas neturi viršyti 2 metrų aukščio ir 2 metrų pločio, tai užtikrins dalyvio saugumą lipant laiptais
ir judant pasirodymo metu. (Jeigu jūsų kostiumas viršyja nustatyas ribas, prašome kreiptis
cosplay@nowjapan.lt dėl galimų problemos sprendimų).
Neatsakingai su rekvizitu besielgiantys asmenys gali būti išprašomi nuo scenos ar festivalio teritorijos.

-

Renginio organizatoriai pasilieka teisę kilus poreikiui atlikti dalyvio rekvizito patikrą.
Uždraustų daiktų sąrašas. A
 tkreipkite dėmesį, kad šie objektai yra uždrausti „nowJapan“ renginiuose:
•
metaliniai peiliai, nesvarbu, ar jie yra aštrūs, ar buki; kardai, kirviai, japoniški kunai įrankiai ir pačiūžos;
•
ginklai, šautuvai ar artilerija, įskaitant šratasvydžius, dažasvydžio šautuvus ar rekvizitus, pagamintus iš
šių daiktų dalių;
•
medinės arba metalinės beisbolo lazdos, golfo lazdos;
•
funkciniai šoviniai, pvz. lankai arba arbaletai;
•
aštrūs daiktai, pvz. strėlės, varžtai, išsikišę nagai;
•
Sunkūs ir darbiniai įrankiai, pvz. laužtuvai, grandininiai pjūklai;
•
cheminiai ginklai, sprogmenys ir deginimo įrenginiai, pvz. pipirinės dujos;
•
dideli slėginiai indai ir dujų talpyklos;
•
bet kokie daiktai, kuriuos riboja arba draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Dalyvavimas
„NowJapan“ negali būti naudojamas kaip priežastis, kad būtų gabenamas draudžiamas daiktas,
išskyrus atvejus, kai leidimas yra aiškiai suteiktas raštu.

Nominacijos ir vertinimas
nowJapan 2019 Cosplay konkursą sudaro šios nominacijos:
Erabareshi Mono (The Chosen One). 1 vieta. Renka komisija ir lankytojai (50 % žiuri, 50 % lankytojai). Renkamas iš
EuroCosplay Lietuva ir visų Senshi kategorijų. Dalyvauti galima tik su Lietuvos ar užsienio konkursuose nedalyvavusiu
kostiumu. Laimėti gali tik pilnametis. Festivalio partnerių prizai.
Senshi Cosplay Solo. 1-3 vieta. Renka komisija. Dalyviai nuo 15 metų imtinai. Festivalio partnerių prizai. Senshi Cosplay
Solo pasirodymas yra iš Anime, Manga, filmo ar žaidimo. Pasirodymo trukmė: nuo 30 sek. Iki 60 sek.
Senshi Cosplay Duo. 1-2 vieta. Renka komisija. Gali dalyvauti lietuviai ir užsieniečiai. Dalyviai nuo 15 metų imtinai.
Festivalio partnerių prizai. Senshi Cosplay Duo yra personažų duetas iš vieno Anime, Manga, filmo, žaidimo ar
originalaus personažo. Pasirodymo trukmė: nuo 30 sek. Iki 60 sek.
Senshi originalaus personažo Cosplay. 1 vieta. Renka komisija. Festivalio partnerių prizai. Pasirodymo trukmė: nuo 30
sek. iki 60 sek.
Senshi Cosband (Cosplay grupė). 1 vieta. Festivalio partnerių prizai. Dalyvauja personažų grupė iš vieno Anime, Manga,
filmo, žaidimo ar originalių personažų. Grupę sudaro nuo 3 iki 10 žmonių. Pasirodymo trukmė: nuo 90 sek. iki 300 sek.
Senshi šokis. 1-3 vieta. Festivalio partnerių prizai. Renka komisija. Vienu ar kitu aspektu šokis turi būti susijęs su Cosplay,
Anime, Manga ar Tolimųjų Rytų kultūra plačiąja prasme. Grupę sudaro nuo 1 iki 10 žmonių. Pasirodymo trukmė:
VIENAM ASMENIUI min 30 s. max 100 s., DVIEM AR DAUGIAU min 60 s. max 170 s. nuo 90 sek. iki 300 sek.
Senshi muzikinis atlikimas. 1 vieta. Festivalio partnerių prizai. Pasirodyme gali dalyvauti 1-5 dalyviai. Dalyviai atlieka
muzikinę kompoziciją iš Anime, japoniško filmo ar žaidimo, grodami muzikos instrumentais. Papildomų taškų
suteikiama, jei kūrinio atlikėjai įkūnija atliekamo kūrinio personažus.Pasirodymo trukmė: nuo 90 sek. iki 300 sek.
Žingsnis iki šlovės (honourable mention) (Teisėjų simpatija). 1 vieta. Festivalio partnerių prizai. Teisėjai savo nuožiūra
skiria nominaciją tam dalyviui, kuriam pritrūko vieno žingsnio iki prizinės vietos, bet dėl nuoširdumo ir didelio įdirbio
yra vertas atsistoti greta nugalėtojų.
nowJapan simpatija. 1 vieta. nowJapan prizai. Organizacinė komanda atiduoda savo simpatiją vienam iš dalyvių.
Best Craft. 1 vieta. Festivalio partnerių prizai. Teisėjai skiria nominaciją tam dalyviui, kurio kostiumo/šarvų konstrukcija
yra stulbinanti.
Best Tailor. 1 vieta. Festivalio partnerių prizai. Teisėjai skiria nominaciją tam dalyviui, kurio kostiumo pasiuvimas yra
stulbinantis.

1. Vertinimo kriterijai
Kostiumo ir išvaizdos atitikimas pasirinktam personažui.
Vertinimo raktažodžiai:
•
Kostiumo atitikimas pasirinktam personažui: spalva, tekstūra, rekvizitai, detalės.
•
Makiažo, šukuosenos atitikimas pasirinktam personažui. Aksesuarų naudojimas.
Kostiumo ir aksesuarų konstrukcija.
Vertinimo raktažodžiai:
•
Konstrukcijos sudėtingumas.
•
Pasirinktų konstrukcijos metodų tikslingumas, metodų kombinavimas.
•
Atlikimo kruopštumas ir kostiumo detalumas.
•
Kostiumo ilgaamžiškumas, praktiškumas judant.
•
Papildomo rekvizito kokybė ir detalumas. Originalūs kūrybiniai sprendimai.
Pasirodymas.
Vertinimo raktažodžiai:
•
Idėjos originalumas ir išpildymas.
•
Personažo bruožų ir charakterio perteikimas.
•
Etiudo ir muzikos darna.
•
Garso kokybė.
•
Judesių išbaigtumas ir vaidyba.
•
Scenografijos, aksesuarų integravimas į pasirodymą.
•
Scenos erdvės išnaudojimas.

2. Vertinimas pagal kategoriją
Kategorija

Kostiumo ir išvaizdos
atitikimas

Kostiumo
konstrukcija

Pasirodymas

Erabareshi Mono

30 %

30 %

40 %

Senshi Cosplay Solo

30 %

30 %

40 %

Senshi Cosplay Duo

30 %

30 %

40 %

-

60 %

40 %

Senshi Cosband

25 %

25 %

50 %

Senshi šokis

20 %

20 %

60 %

Senshi muzikinis pasirodymas

15 %

15 %

70 %

Senshi Originalaus personažo Cosplay

3. Kostiumo vertinimas prieš pasirodymą (pre-judging)

Visi registruoti ir patvirtinti Cosplay konkurso dalyviai dalyvaus išankstinėje kostiumo peržiūroje. Numatytu laiku
(informuosime prieš renginį) visi registruoti dalyviai parodys savo kostiumą komisijai. Cosplay konkurso dalyviui laiku
nepasirodžius išankstinėje kostiumo peržiūroje bus mažinamas vertinimo balas bendro pasirodymo scenoje metu.

Eurocosplay atranka
Nominacija
EuroCosplay Lietuva. 1 vieta. Renka komisija (prieš pasirodymą vyksta uždara peržiūra ir vertinimas su teisėjais (ang.
pre-judging). Dalyvauti galima tik su kostiumu, kuris anksčiau nowJapan metu nėra laimėjęs prizinių vietų (1-3 vietų). Į
šią kategoriją rekomenduojama registruotis dalyviams, kurie yra laimėję prizines vietas Lietuvos ar užsienio Cosplay
konkursuose, tačiau tai neužkerta kelio jiems registruotis ir dalyvauti dar vienoje kategorijoje tol, kol pasirodymai nėra
identiški. Dalyvauti gali tik pilnametis Lietuvos pilietis. Prizas – Lietuvos atstovavimas EuroCosplay konkurse Londone
2019 metų spalio mėnesį. Erabareshi Mono ir EuroCosplay Lietuva negali būti tas pats žmogus. Suskaičiavus žiuri ir
žiūrovų balsus pirmiausia nustatomas Erabareshi Mono nugalėtojas. Tada jis automatiškai nebegali laimėti prizinių
vietų kitose kategorijose. Jeigu Erabareshi Mono ir EuroCosplay Lietuva nominantai sutampa, tada tas cosplayeris
skelbiamas Erabareshi Mono nugalėtoju, o EuroCosplay Lietuva tampa antras daugiausia teisėjų balsų surinkusysis.
Esant galimybei bus atsižvelgiama ir į dalyvių pageidavimus.
EuroCosplay Lietuva vertinimas
EuroCosplay Lietuvos konkurso dalyviai prieš pasirodymą dalyvauja uždaroje peržiūroje (angl. pre-judging) ir yra
vertinami kompetetingos komisijos, kuri atskirai įvertins kiekvieno dalyvio kostiumo detalę. Vienam dalyviui skiriama
2-5 min. laiko. Kaip pagalbinę priemonę uždaroje peržiūroje rekomenduojama turėti kostiumo kūrimo nuotraukų
albumą.
Pasirodymo trukmė: nuo 60 sek. iki 120 sek.
Vertinimo kriterijai:
Kostiumo ir išvaizdos atitikimas – 30%
Kostiumo konstrukcija – 30%
Pasirodymas – 40%
EuroCosplay reikalavimai
Dalyvis renginio metu turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir turėti Lietuvos pilietybę.
Negalima dalyvauti su kostiumu, su kuriuo renginio dalyvis jau yra dalyvavęs ankstesniuose EuroCosplay finaluose.
Kostiumas, naudojamas finale, turi būti sukurtas to paties asmens.
Visi aiškiai matomi kostiumo elementai, kurie gali būti pagaminti be kitų asmenų pagalbos, turi būti sukurti tik paties
dalyvio.
Kito asmens pagalba atliekant paprastus darbus (pavyzdžiui, kostiumo detalių pritaikymas) nėra draudžiama, jei
dalyviui nėra galimybės kostiumo elementų pasigaminti pačiam.
Dalyviams yra leidžiama naudoti pirktinius kostiumo elementus (perukus, batus, akinius ir pan.), jei šie išlaiko savo
originalų pagrindą (formą, spalvą ir t.t.). Tolimesnė šių elementų modifikacija (peruko stilizavimas, batų modifikavimas)
turi būti atliekami tik paties dalyvio.
Dalyviams leidžiama konsultuotis su savo sričių profesionalais, darbo planavimo specialistais, tačiau praktinė kostiumo
kūrimo dalis turi būti atlikta tik paties dalyvio.
Kostiumas pagal EuroCosplay reikalavimus negali viršyti 3 metrų aukščio ir 3 metrų pločio. Dalyvis su kostiumu turi
gebėti judėti laisvai plokščiu paviršiumi ir laiptais tam, kad pasiektų sceną.
Visi dalyviai turi pateikti jų vaizduojamo personažo oficialias nuotraukas. Kostiumo kūrimo proceso nuotraukos gali būti
pateiktos, tačiau tai nėra būtina.
Pasiruošimas ant scenos negali trukti daugiau kaip 30 sek. Užtrukus ilgiau yra taikomos nuobaudos galutiniam
rezultatui.
Dalyvis pasirodymui turi mažiausiai 1 min., tačiau jis turi trukti ne ilgiau kaip 2 min. Scenos pasiruošimo laikas į tai nėra
įskaičiuojamas.
Dalyvis gali turėti tik vieną asistentą. Į renginį EuroCosplay konkurso dalyvio asistentas patenka nemokamai.
Pasirodymo metu asistentas turi būti apsirengęs visiškai juodai ir negali atlikti jokių veiksmų, išskyrus pagalbą
paruošiant sceną ar rekvizitų padavimą dalyviui. Jei yra poreikis, renginio organizatoriai suteiks papildomų asistentų.
Dalyviai turi patys pasiruošti savo garso takelį ir iš anksto įrašytą dialogą. Jei yra papildomų poreikių, dalyvis turėtų
kreiptis kaip įmanoma anksčiau prieš prasidedant konkursui.
Ginklų replikoms ir kitiems rekvizitams dideli apribojimai nėra taikomi: ašmenys turi būti buki, šaunamųjų ginklų
imitacijų (jei tokie įeina į pasirodymo dalį) dėtuvės tuščios. Viskas, ko negalima gabenti į Jungtines Karalystes, yra
draudžiama.
Žiūrovų, personalo ir kitų dalyvių saugumas turi būti užtikrintas – pirotechnika, fejerverkai ar kiti atvirą liepsną
sukeliantys objektai yra draudžiami. Taip pat negalimi veiksmai, kurie scenos paviršių paverčia slidžiu ar lipniu.
EuroCosplay oficialios taisyklės dalyviams: h
 ttp://www.eurocosplay.com/wp-content/uploads/2019/05/EC2019_rules.pdf

