
N E D E R L A N D S E S M A L F I L M L I G A

R E G L E M E N T
van de Wedstrijd voor beginnende Film-amateurs.

Voor de eerste keer zal de Smalfilm
Liga een wedstrijd voor Juniores alleen
houden. Prima gelegenheid voor begin-
ners om wedstrijdervaring op te doen.
Hier zijn de eenvoudige voorwaarden.

Art. 1. Aan deze wedstrijd kan door alle
filmamateurs in Nederland worden deelgeno-
men, mits de inzenders nimmer in de afdeling
Seniores aan de, door de Ned. Smalfilmliga uit-
geschreven jaarlijkse Nationale Filmwedstrijd
hebben deelgenomen, en in de afdeling Juniores
van die wedstrijd nimmer een prijs hebben
behaald.

Groeps-inzendingen zijn geoorloofd, mits alle
deelnemers van die groep voldoen aan de in
het voorgaande lid van dit artikel genoemde
voorwaarde.

Films, welke reeds in de Nationale Filmwed-
strijd mededongen, izijn van deelname uit-
gesloten.

Art. 2. Het inleggeld bedraagt voor iedere
ingezonden film f l,— (Een gulden); leden van
de Ned. Smalfilm Liga izijn vrijgesteld van het
betalen van inleggeld.

Art. 3. Er is geen indeling in klassen of
categoriën, terwijl het te verfilmen onderwerp
geheel vrij is.

Art. 4. Toegelaten worden de formaten 8 mm,
9 '/2 mm en 16 mm, ongeacht kleur en/of muzi-
kale illustratie. De maximum projectieduur is
vastgesteld op ongeveer 20 minuten (l spoel).

Art. 5. Bij de inzending moet de titel van
de film vermeld zijn op de blikken bus, waarin
de film verpakt moet zijn, op de spoel, waarop
de film gewikkeld is en op de film axOS.

Tevens moet de titel vermeld worden op
een bij te voegen gesloten couverf, behelzende
de naam en volledig adres van de inzender en
zo mogelijk gegevens en werkfoto's, betreffende
de ingezonden film ter eventuele publicatie in
„Het Veerwerk".

Art. 6. De sluitingsdatum is 18 October 1948.
Inzendingen en stortingen worden tot uiter-
lijk die datum ingewacht bij J. A. R o d b a r d ,
Wildhoeflaan 29, Den Haag; Girorek. 200524.

Art. 7. Bij voldoende deelname worden voor
de beste vijf films de volgende prijzen uit-
geloofd:

EEN VERGULDE PLAQUETTE MET
DIPLOMA;

VIER VERZILVERDE PLAQUETTEN
MET DIPLOMA.

Art. 8. De Jury zal vóór uit. October uit-
spraak doen; inzenders worden zo spoedig
mogelijk met die uitspraak bekend gemaakt.

Art. 9. Inzenders van bekroonde films ver-
plichten zich hun film, desgevraagd, ter be-
schikking te stellen voor het, op kosten van
de N.S.L., doen vervaardigen van een copie
ten behoeve van de filmotheek.

De Secretaris.


