
NATIONALE WEDSTRIJD 1967
Onlangs is door het NOVA-se-
kretariaat het reglement van de
Nationale Wedstrijd 1967 aan de
leden van de bij de NOVA aan-
gesloten filmclubs toegezonden.
Hoewel dit reglement duidelijk
is en voor zich zelf spreekt,
menen wij er goed aan te doen
de inzenders op een paar van
de belangrijkste punten te wij-
zen:
inzending
films met hun eventuele geluids-
banden, inschrijfformulier(en) en
souche(s) moeten vóór 15 sep-
tember a.s. bij het NOVA-sekre-
tariaat binnen zijn.
lengte films
de ingezonden films mogen niet
langer dan 32 minuten zijn (lie-
ver hooguit 15 minuten. — red.)
startmerken
het startmerk dient minstens 25
cm voor het begin van de film
te zijn aangebracht.
De film moet voorzien zijn van
een aan- en afloopstrook van



minstens 150 cm.
De geluidsband dient voorzien
te zijn van een duidelijk start-
teken voor de toonkop; bij dit
teken het woord ,KOP'.
naam maker, enz.
Zowel op de spoel als op de
doos van de film moet de titel,
de naam van de maker, de pro-
jektieduur, het formaat (16, 9,5,
super-8 of normaal 8 mm), de
projectiesnelheid (16, 18 of 24
beelden per seconde) en de ca-
tegorie (a. speelfilms; b. doku-
mentairefilms; c. reisfilms; d.
familiefilms; e. teken- of pop-
penfilms; f. genrefilms) worden
aangegeven.
synchronisatie
16 mm, optisch of magnetisch
geluid op de film of dubbelband;
9,5 mm, ieder systeem van syn-
chronisatie;
super-8 mm, magnetisch geluid
op de film;
normaal 8 mm, magnetisch ge-
luid op de film of synchroni-
satiesysteem van Metaf of Bau-
er (oude systeem met synchro-
box).
inschrijfgeld
Op 15 september a.s. moet het
inschrijfgeld, groot ƒ 10,— per
film (zend men meer films in,
dan bedraagt het inschrijfgeld
voor de tweede en elke volgen-
de film ƒ5,—) door de NOVA
zijn ontvangen op giro 51316
t.n.v. J. Dekker, Runnebeek 2,
De Bilt.

prijzen
1e prijs Vergulde legpenning met

diploma.
2e prijs Verzilverde legpenning

met diploma.
3e prijs Bronzen legpenning met

diploma,
voorts:
a. de Nationale Wisselprijs voor

de best geklasseerde film;
b. de Brusse-Wisselprijs voor

de best geklasseerde 8 mm
film;

c. de Triborgh-Wisselprijs voor
de beste prestatie van een
club of groep;



d. de Cinepa-Wisselprijs voor
de beste film gemaakt met
een Paillard-camera;

e. de Ergon-Electric-Wisselprijs
voor die geluidsfilm, waar-
van het geluid zowel funk-
tioneel als kwalitatief het
beste wordt geacht;

f. de Emile Brumsteedeprijs
voor de meest progressieve
film;

g. de Smalfilmprijs voor de film
met de beste fotografie;

h. 1. de Sportwisselprijs voor
de beste sportfilm;

2. de Jeugdfilmerswisselprijs
voor de beste inzending
van deelnemers tot 21 jr.

Het volledige wedstrijdregle-
ment is te verkrijgen bij de NO-
VA, Eisenhowerlaan 8, Utrecht,
tel. (030) - 34341, toestel 230.
Voor inlichtingen betreffende
synchronisatie dienen de inzen-
ders zich te wenden tot de heer
F. van Burkom, Stadhouderska-
de 74, Amsterdam, tel. (020) -
79 06 36. •


