
ANMÄLAN

SWEDEN

GAME         FESTIVAL
2 0  O K T O B E R  ,  A R E N A  S K Ö V D E

I Adept måste man ha skapat större delen av sin dräkt själv från grunden. Karaktären måste kom-
ma från ett spel. I Adept behöver du tillhandahålla referensbilder på din karaktär vid anmälan 
och kunna redogöra processen för hur dräkten skapats under efterbedömningen. Det är tillåtet 
att använda dräkter som man tävlat i andra tävlingar med.

Tävlingen består av två moment, scenframträdande och efterbedömning.

REGLER
-Modifierade plagg är tillåtet.

-Karaktären måste komma från ett spel.

-I Adept behöver du tillhanda hålla referensbilder på din karaktär vid anmälan och kunna redogöra 
processen för hur dräkten skapats under efterbedömningen.

-Det är tillåtet att använda dräkter som man tävlat i andra tävlingar med.

-Tävlande visar upp sin dräkt på klassiskt runway-vis. Man går upp på scenen, poserar och går ner.

-Varje tävlande får upp till 30 sekunder på scen

-Varje tävlande kommer få ett nummer, detta nummer blir ens ID i tävlingen samt den ordning man 
skall upp på scen. 

-Ens nummer kan inte ändras eller bytas med andra deltagare. 

-Tävlande måste kunna bära hela dräkten och alla tillhörande props på och av scenen

-Vapenprops får ej se realistiska ut och måste vara skapade av säkra lättviktsmatrial. 
  Tillåtna matrial:  Gummi, plast (PVC,worbla etc.), skum, kartong eller papper-maché.

-Personalen har rätt att ta ifrån en tävlande en prop om de bedömer den som osäker.

-En tävlande får aldrig bruka sina props mot besökare. 

-Tävlande måste uppträda sportsligt mot dom andra tävlanden, gäster, domarna och funk-
tionärerna.

-Alla tävlande får minst 5 minuter efterbedömning med domarna.

-Under efterbedömningen skall den tävlande kunna redogöra för processen hur dräkten är skapat 
och vad de har gjort själva och vad som är köpt. 

EFTERBEDÖMNING
Under efterbedömningen får deltagarna chans att prata med domarna en och en och visa dräkten 
på nära håll. Då ska det även redogöras kort om arbetsprocessen bakom dräkten och det är även 
tillfälle att berätta vilka delar som är egengjorda, vilka som är köpta och vilka som är modifierade.

SCENFRAMTRÄDANDE
Scenframträdandet är deltagarens chans att visa upp sig. Varje person får en kortare stund på sig 
att posera och agera på scenen för att visa sin dräkt och sin karaktärs personlighet. 
Det är alltså inte en show eller performance som efterfrågas utan du bedöms på scennärvaro och 
helhetsintryck.
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