
NOVA-filmmanifestalie 1982 in Ede

Reglement Nationale Wedstrijd
Artikel l - Algemeen
Tot de Nationale Wedstrijd 1982 worden uitsluitend
amateurfilms toegelaten, vervaardigd door in Ne-
derland woonachtige personen.
De makers van de films kunnen:
a. lid zijn van een bij de NOVA (Nederlandse Or-

ganisatie van Amateursfilmers) aangesloten
filmclub.

b. individueel lid zijn van de NOVA of
c. geen lid van de NOVA zijn (zie artikel 6).

Artikel 2- Voorselectie
Om deel te kunnen nemen aan de Nationale Wed-
strijd 1982 dienen de films zich eerst te kwalificeren
tijdens een NOVA-voorjurering (zie artikel 4).

Artikel 3 - Uitsluitingen
Tot de Nationale Wedstrijd worden niet toegelaten
a. Films, waarvoor vóór de vertoning op de Natio-

nale Wedstrijd reeds een direct- of indirect fi-
nancieel belang is verkregen of in het vooruit-
zicht is gesteld.

b. Films welke al of niet in een andere vorm deel-
namen aan een vorige Nationale Wedstrijd.

c. Films, die een vertoningsduur hebben van meer
dan 32 minuten.

Artikel 4 - Voorjurering per district
a. De districtjuryzittingen worden door de NOVA

georganiseerd in samenwerking en in overleg
met de desbetreffende districtsbesturen. In die
districten waar eventueel geen functionerend
districtsbestuur is, zal de NOVA een districts-
juryzitting organiseicn, eventueel in overleg en
in samenwerking met één of meer filmclubs in
het desbetreffende district. De NOVA zal aan de
secretarissen van de onder het desbetreffende
district vallende clubs en aan de individuele le-
den in dat district mededeling doen van datum en
plaats van juryzitting.

b. De onder artikel la vallende films worden aan-
gemeld bij het clubbestuur en/of districts-
bestuur. De onder artikel Ib en Ie vallende films
moeten vóór l oktober 1982 bij het NOVA-sec-
retariaat worden aangemeld. De inzenders krij-
gen mededeling waar en wanneer de films kun-
nen worden voorgejureerd.

c. In principe moeten de films gejureerd worden in
de districtsjurering van het district waar de ma-
kers in wonen. Wanneer een gegronde reden
aanwezig is, mag een film ook in een ander dis-
trict worden gejureerd, dit echter met toestem-
ming van het desbetreffende districtsbestuur en
het NOVA-bestuur.

d. Een film mag slechts eenmaal per wed-
strijdseizoen aan een districtsjurering deelne-
men. Het wedstrijdseizoen loopt van inschrijf-
datum tot inschrijfdatum van twee opeenvolgen-
de Nationale Wedstrijden.
Een film mag in totaal aan twee opeenvolgende
districtsjureringen deelnemen.

e. Aan de Nationale Wedstrijd 1982 kunnen films
deelnemen, die zich gekwalificeerd hebben tij-
dens voorjureringen gehouden na l januari 1981
met uitzondering van die films, welke al of niet in
andere vorrn deel namen aan een vorige Natio-
nale Wedstrijd.

f. In de jury van een voorjurering moeten minstens
3 door de NOVA gesanctioneerde juryleden zit-
ting hebben. Deze juryleden zijn gemachtigd
films te kwalificeren voor de Nationale Wed-
strijd.

g. Na afloop van een districtsjurering dient het dis-
trictsbestuur schriftelijk aan het NOVA-secreta-
riaat mede te delen, welke films zijn gekwalifi-
ceerd.

h. Voor een districtsjurering dienen ten minste 10
films te worden beoordeeld. Indien in enig dis-
trict dit aantal niet wordt bereikt, zullen de films
tijdens een andere voorjurering worden
beoordeeld (zie artikel 4c).

Artikel 5 - Beroep
a. Op de uitspraak van de districtsjury is beroep

mogelijk. Een niet gekwalificeerde film kan op-
nieuw worden beoordeeld door een commissie

van beroep. Deze is samengesteld uit 5 door de
NOVA gesanctioneerde juryleden. De commis-
sie kan de film alsnog kwalificeren.
De uitspraak van de commissie is bindend.

b. De kosten van beroep bedragen ƒ 25,— per film.
Wordt door de commissie van beroep de film
alsnog gekwalificeerd, dan worden de kosten
van beroep terugbetaald.

c. Films die voor beroep worden aangemeld dienen
vóór 13 oktober 1982 met eventuele bijbehoren-
de geluidsbanden te worden gezonden naar het
NOVA-secretariaat, vergezeld van een schrij-
ven waarin het beroep wordt gedaan, alsmede
opgave van bijzonderheden voor de projectie
van de film. Indien nodig kan de auteur van de
film worden opgeroepen om de projectie zelf te
verzorgen. De kosten van beroep dienen even-
eens vóór 13 oktober 1982 op girorekening
782717 van de NOVA te zijn overgemaakt.

Artikel 6 - Inschrijfgeld
Voor films die deelnemen aan de Nationale Wed-
strijd 1982 is geen inschrijfgeld verschuldigd, indien
zij vallen onder de in artikel la en l b genoemde
categorieën. Voor films die vallen onder de in artikel
l c genoemde categorie is een inschrijfgeld ver-
schuldigd van ƒ 25,— per film voor elke volgende
film van dezelfde maker is een inschrijfgeld van
ƒ 15,— verschuldigd.
Het inschrijfgeld dient vóór 13 oktober 1982 op giro-
rekening 782717 van de NOVA te zijn overgemaakt.
Films waarvoor het inschrijfgeld niet op tijd is ont-
vangen kunnen niet aan de Nationale Wedstrijd 1982
deelnemen.

Artikel 7 - Selectie t.b.v.
Nationale Wedstrijd
a. Daar het aantal films waaraan tijdens de voorju-

reringen een kwalificatie kan worden toegekend
niet gelimiteerd is, kan het aantal gekwalificeer-
de films te groot zijn, om gedurende de op de
Nationale Wedstrijd ter beschikking staande
projectietijd te worden vertoond.
In dit geval zal een selectie plaats vinden door
een ten minste uit 9 personen bestaande advies-
commissie. Deze adviescommissie wordt door
het NOVA-bestuur samengesteld uit juryleden
die een taak hebben gehand bij de voorjurerin-
gen.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
De afgewezen films worden automatisch inge-
deeld in de Volgende Nationale Wedstrijd.

b. Indien nodig kunnen amateurs van films worden
opgeroepen hun films t.b.v. de adviescommissie
te projecteren.

c. Alle films welke deelnemen aan de Nationale
Wedstrijd, blijven onder beheer van de NOVA
tot na de projectie tijdens de Nationale Wed-
strijd. Gedurende deze tijd zijn de films en de
eventuele geluidsbanden door de NOVA verze-
kerd.

Artikel 8 - Jurering Nationale Wedstrijd
De jurering van de Nationale Wedstrijd geschiedt
openbaar door een door de NOVA samengestelde
jury van 7 leden.
De Nationale Wedstrijd vindt plaats tijdens de Na-
tionale NOVA-Filmmanifestatie op 13 en 14 novem-
ber 1982 in Cultureel Centrum 'De Reehorst' te Ede.

Artikel 9 - Geluid
De volgende geluidssystemen worden voor de Na-
tionale Wedstrijd toegelaten:
a. Normaal 8 mm en 9,5 mm:

Het geluid dient te zijn aangebracht op magne-
tisch randspoor.

b. Super 8 en single 8 films:
bl: magnetisch randspoor: geluid 18 beelden

vóór het bijbehorende beeld.
b2: losse magneetband met synchroompulsen

van 1000 Hz (± 10%) op spoor 4,35 cm vóór
het bijbehorende geluid:
l puls per beeld
- l puls per 2 beelden

b3: Casy perfoband.
N.B.: De films vallende onder de categorieën b2

en b3 moeten als volgt gekenmerkt worden:
De film moet een witte aanloopstrook van ca.
50 cm bevatten, waarop staat aangegeven: titel
van de film, naam van de auteur en club, projek-
tiesnelheid, geluidsysteem; gevolgd door een
zwarte aanloopstrook van minstens 50 cm
waarin het start beeld uitgekrast is (startbeeld
voor beeldvenster).
De geluidsband moet een witte aanloopband van
ca. 100 cm bevatten, waarop staat aangegeven:
titel van de film, naam van de auteur en club,
bandsnelheid, geluidspoor, spoorbreedte (half-
spoor, kwartspoor) geluidsysteem. Op de band
moeten de volgende markeringen zijn aange-
bracht:
- Een verticale streep met daarnaast de letters

'WK' op de plaats waar de geluidsband zich in
de startpositie bij de weergave-geluidskop be-
vindt.

- Bij pulssystemen (b2): een verticale streep met
daarnaast de cijfers '35' op 35 cm vóór - dus
rechts van - de weergavegeluidskop.
Het begin van de pulsen valt samen met deze
markering. Dit is de plaats waar de pulskop
zich bevindt.

Schakelfoliën mogen niet op de band zijn aange-
bracht.

c. 16 mm films:
cl: magnetisch randspoor
c2: optisch randspoor
c3: dubbelband-systeem.

Van de voor de Nationale Wedstrijd geselecteerde
Films met een afwijkende geluidsregistratie dient het
geluid te worden overgeschreven op een van de bo-
vengenoemde geluidsystemen. De auteur van de
desbetreffende film wordt aangeraden zich tijdig -
doch minstens een maand vóór de Nationale Wed-
strijd - in verbinding te stellen met het NOVA-sec-
retariaat, teneinde geadviseerd te worden omtrent de
mogelijkheden van aanpassing van het gebruikte
geluidsysteem aan een der toegelaten geluidsyste-
men. Geluidsweergave is monoraal.

Artikel 10 - Inzenden
a. Alle films die deel mogen nemen aan de Natio-

nale Wedstrijd dienen uiterlijk op 17 oktober
1982 vergezeld van het inschrijfformulier bij het
NOVA-secretariaat te zijn ontvangen.

b. De films moeten op haspels gewikkeld en in do-
zen verpakt zijn. Zowel op de haspel als op de
doos moet de titel van de film, de naam van de
maker, het formaat, de projectiesnelheid en de
projectieduur worden vermeld.

Artikel 11 -Kopiëring
Door inzending van (een) film(s) en door onderteke-
ning van het inschrijvingsformulier geeft de inzender
de NOVA het recht om van de ingezonden film(s)
kopieën voor haar filmotheek of voor die van de
UNICA (Union Internationale du Cinéma Non Pro-
fessionnel) te laten maken.
Indien, ondanks het bovenstaande, aan het verzoek
de film(s) ter kopiëring op te zenden geen gevolg
wordt gegeven, kan de inzender van toekomstige
deelneming aan de Nationale Wedstrijd worden uit-
gesloten.

Artikel 12 - Over de uitslag
De uitslag wordt tijdens de openbare jurering bekend
gemaakt.

Artikel 13 - Internationale Wedstrijd
Om de films aan te wijzen, die Nederland zullen
vertegenwoordigen op het eerstvolgende 'Concours
Internationale' uitgeschreven door de UNICA zal
door het NOVA-bestuur uit de ingezonden films een
keuze worden gemaakt. Deze keus zal zich in prin-
cipe zo veel mogelijk tot de bekroonde films bepalen.

Artikel 14 - Slotbepalingen
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, be-
slist het NOVA-bestuur.

Artikel 15
Door inzending verklaart men bekend te zijn met dit
wedstrijdreglement en zich onverkort te onderwer-
pen aan het daarin gestelde.

Namens het
NOVA-bestuur:

W. P. D. Oosterman,
voorzitter.

J. Dekker, secretaris.


