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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 2013
Αγαπητοί φίλοι 36ωρίτες,
Όπως ίσως γνωρίζετε και φέτος θα γίνει διαγωνισμός βίντεο και φωτογραφίας. Αυτή τη φορά
προσπαθούμε ν ανεβάσουμε παράλληλα τον πήχη στην ποιότητα και ευρηματικότητα των βίντεο αλλά
και στο βραβείο. Στην καλύτερη μοτοεκδήλωση – μοτοταξίδι της Ελλάδας που όλοι μας έχουμε παρά
πολύ ψηλά στις προτάσεις διαφυγής απ την καθημερινότητα – αξίζει και το καλύτερο έπαθλο. Η
Ελληνική Λέσχη Moto Guzzi λοιπόν, αποφάσισε για φέτος να βραβεύσει το καλύτερο βίντεο – με
ότι πιο κοντινό, συναρπαστικό και συναφές υπάρχει στην καταγραφή των στιγμών περιπέτειας,
εκτόνωσης και διασκέδασης. Στις 36 Ώρες μοτοσυκλέτας δεν ταιριάζουν φτηνά ή “δεύτερα” δώρα.

Μια ολοκαίνουργια GoPro κάμερα στο κουτί της, περιμένει τον νικητή του φετινού διαγωνισμού!
Λίγα λόγια λοιπόν γι αυτούς που παράλληλα με την μοναδική διασκέδαση του 2ημερου που προσφέρει
το 36ωρο θα θελήσουν να πειραματιστούν με τους «σκηνοθετικούς τους ορίζοντες».
------------------------------------------------------Τα βίντεο που θα λάβουμε θα πρέπει να τηρούν:

-----------------------------

Ελάχιστες Προδιαγραφές και περιορισμοί:
 Ελάχιστη διάρκεια βίντεο180’’ (03’) έως και μέγιστη διάρκεια βίντεο 480’’ (08’) – H μεγαλύτερη
διάρκεια δεν είναι απαραίτητα και «προσόν».
 Μέγιστη διάρκεια συνεχόμενης προβολής φωτογραφίας 4''
 Μέγιστη διάρκεια αποσπάσματος βίντεο 15'' (για παράδειγμα στροφές στροφές στροφές, από
κράνος κράνος κράνος, δεν θα έχουν καλές πιθανότητες διάκρισης). Εξαιρούνται μόνο
αποσπάσματα τα οποία έχουν σαν πρωταγωνιστές χαρακτήρες που μιλούν
 ΕΙΚΟΝΑ: Ελάχιστη ανάλυση 720x1280 σε HD (για τους πιο ψαγμένους αυτό μεταφράζεται σε
bitrate άνω των 7000kbps). Η καλύτερη μορφή αρχείου που υπάρχει έτσι ώστε να μην είναι
τεράστιο αλλά και να πληροί προδιαγραφές HD είναι το .mp4. Σχεδόν όλα τα σύγχρονα
cams γράφουν σε αυτό το format όπως και τα περισσότερα προγράμματα video editing μπορούν
να εξάγουν σε mp4. Χοντρικά ένα βίντεο 4 λεπτών κυμαίνεται από 200 έως 350mb. Παρακάτω
είναι αρκετά συμπιεσμένο, παραπάνω θα έχετε πρόβλημα upload στα γνωστά κανάλια
(youtube/vimeo κα)
 ΗΧΟΣ: Ελάχιστο bitrate 192kbps

 Το αρχείο θα πρέπει να είναι έτοιμο το αργότερο Τετάρτη 29/05. Θα το φορτώσετε σε youtube
ή vimeo (προτείνεται) και μας στέλνετε το link στο email, 36hours@motoguzziclub.gr με τίτλο
"ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ". Έτσι θα μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε άμεσα - το δε πρωτότυπο να
είναι στη λέσχη (με flash disc ή dvd ή ταχυδρομικά) έως Παρασκευή 31/05 για να
συμπεριληφθεί στο αναμνηστικό DVD που φέτος θα βάλουμε τα δυνατά μας να το παραδώσουμε
στην απονομή (θα ανακοινωθεί μετά τις 19 Μαϊου).
 Υποχρεωτική αναφορά (σε όποιο σημείο θέλετε) του δημιουργού του μουσικού κομματιού για
τουλάχιστον 3''
 Μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε σκηνοθετικά, σχεδόν απεριόριστα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε
ακόμα και φωτό ή στιγμιότυπα βίντεο που βρήκατε ανεβασμένα στο διαδίκτυο και δεν φέρουν
περιορισμούς δικαιωμάτων.
 Τα καλύτερα απ τα βίντεο (και φωτό φυσικά), που θα λάβουμε θα μπουν στο καθιερωμένο
αναμνηστικό DVD του 16ου 36ωρου.

Tips για ένα όμορφο/ ξεκούραστο/ πρωτότυπο video 36ωρου:
Γνωρίζετε όλοι ότι τα motovideo γίνονται κουραστικά και μονότονα απλά με μία διαδρομή με στροφές,
φωτογραφίες διάφορες να ρολάρουν αργά και ένα κομμάτι να παίζει από πίσω. Η επιτυχία σε ένα
όμορφο βίντεο είναι 80% στα πλάνα και 20% στο edit, γι' αυτό:
 Βγάλτε το σκηνοθέτη που κρύβεται μέσα σας και σκεφτείτε λίγο πριν πατήσετε το "Rec"!
Αφαιρέστε την κάμερα σας απ την βάση της και τραβήξτε μία λήψη με το χέρι. Αν την έχετε στο
κράνος, κουνήστε σιγά το κεφάλι αριστερά δεξιά (προσοχή στην μπροστινή πινακίδα!!!) έτσι ώστε
να πάρετε τοπίο. Επιτέλους ας ξεκολλήσουμε από τα πλάνα με την πινακίδα του μπροστινού
αναβάτη.
 Αφήστε μηχανές να σας προσπεράσουν, κάντε το ίδιο με τη σειρά σας (μην
επαναλαμβανόμαστε>>> το 36ωρο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ!)
 Ιδιαίτερη προσοχή στα νυχτερινά πλάνα. Είστε ήδη πολύ κουρασμένοι! 99% τα πλάνα αυτά είναι
χάλια, δεν έχουν φως και χάνετε την απαραίτητη προσοχή στην οδήγηση. Σταματήστε για ένα
τσιγάρο, πάρτε μία συνέντευξη από τον συνοδοιπόρο σας. Αν σας βρίσει αυτό είναι που θα αρέσει
μετά στο edit! Απλά αγνοήστε τον και συνεχίστε να τον τραβάτε την ώρα που προσπαθεί να
ζεστάνει τα παγωμένα δάκτυλά του.
 Η στήριξη μίας κάμερα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Προσπαθήστε τη κάμερα να την έχετε επάνω
σας και όχι στο πλαίσιο της μηχανής μιας και μεταφέρονται οι κραδασμοί.
 Βγάλτε πλάνα πουρνό πουρνό από την προετοιμασία πριν την εκκίνηση. Τραβήξτε κάποιον την
ώρα που κλείνει το tank bag και άλλα πολλά τέτοια.... φαντασία θέλει τίποτε άλλο.
 Αν έχετε gopro ή άλλη cam που υποστηρίζει 60plus frames/sec γράψτε σε αυτό το rate, θα σας
χρειαστεί μετά στο edit όπου μπορείτε να κάνετε slow motion πολύ ομαλό χωρίς σπασίματα.
 Όταν χρησιμοποιείτε θήκες για προστασία βροχής ή σκόνης, να θυμάστε ότι σε κάποια φάση
βρωμίζουν και τα φοβερά πλάνα που νομίζετε ότι έχετε πάρει είναι σκέτη "Σαχάρα".
 Κατά τη διάρκεια του edit προσπαθήστε να βρείτε ένα κομμάτι μουσικής που δίνει κάτι το
διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Όχι Rock και πάλι Rock ήμαρτον! - υπάρχουν πολύ ωραία
κομμάτια που δένουν απίστευτα με σκηνές μοτοτουρισμού χωρίς να είναι κλασικά. Επιτυχία ενός
βίντεο είναι να θυμάται ο άλλος το κομμάτι εκείνο που είχε χρόνια να ακούσει ή αν δεν το ξέρει να
το ψάξει να το βρει στο youtube!!
 Σημαντικός παράγοντας στην παραγωγή σας είναι να δέσετε εναλλαγή σκηνών - μεμονωμένων
φωτογραφιών ή αποσπασμάτων βίντεο - με τη μουσική. Μη βάζετε να παίζει το κομμάτι και
πετάτε ένα αυτόματο φίλτρο στο πρόγραμμα όπου εναλλάσσει τις φωτογραφίες κάθε 4'' . Αυτό
εκτός ότι κουράζει, το κομμάτι στο τέλος δεν αρκεί και πάμε και κοτσάρουμε άλλο ένα όπου
φτάνουμε τα 9' και μεν μας πήρε ο ύπνος... αλλά βραβείο GoPro του κουτιού δεν θα πάρουμε.

 Οι τίτλοι στα βίντεο δίνουν κάτι το διαφορετικό. Δώστε μικρές φράσεις/ περάστε ένα μήνυμα όταν
είστε για παράδειγμα σε μία στροφή με ωραίο ηλιοβασίλεμα.
 Εν πάση περιπτώσει, …. πανέμορφα βίντεο όλοι μας έχουμε δει (πχ. gkot) – ας προσπαθήσουμε κι
εμείς …κι εν τέλει δεν μπορούμε να σας δώσουμε κι όλα tips στο πιάτο, …αν ήταν έτσι, θα
φτιάχναμε εμείς τη βιντεάρα της χρονιάς, …και θα παίρναμε εμείς το βραβείο!! 

ΚΑΛΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

