
NOVA-filmmanifestatie 1985 in Ede

Reglement Nationale Wedstrijd (Smalfilm)
Artikel 1 - Algemeen
Tot de Nationale Wedstrijd wor-
den uitsluitend amateurfilms toe-
gelaten, vervaardigd door in Ne-
derland woonachtige personen.
De makers van de films kunnen:
a. lid zijn van een bij de NOVA

(Nederlandse Organisatie Van
Amateurfilmers) aangesloten
filmclub.

b. individueel lid zijn van de
NOVA of

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

Artikel 2 - Uitsluitingen
Tot de Nationale Wedstrijd wor-
den niet toegelaten:
a. Films, waarvoor vóór de verto-

ning op de Nationale Wedstrijd
reeds een direct- of indirect
financieel belang is verkregen
of in het vooruitzicht is gesteld.

b. Films, welke al of niet in een
andere vorm deelnamen aan
een vorige Nationale Wed-
strijd.

Artikel 3 - Voorselectie
Om deel te kunnen nemen aan de
selectie voor de Nationale Wed-
strijd dienen de films zich hiervoor
te kwalificeren tijdens een dis-
trictsvoorjurering. Bij ontbreken
van deze mogelijkheid kan de
landelijke selectie conform artikel
7 hiervoor in de plaats komen.

Artikel 4 - Voorjurering per dis-
trict
a. De districtsjuryzittingen wor-

den door de NOVA georgani-
seerd in samenwerking en in
overleg met de desbetreffende
districtsbesturen. In die dis-
tricten waar eventueel geen
functionerend districtsbestuur
is, zal de NOVA een districtsju-
ryzitting organiseren, eventu-
eel in overleg en in samenwer-
king met één of meer filmclubs
in het desbetreffende district.
De NOVA zal aan de secreta-
rissen van de onder het desbe-
treffende district vallende
clubs en aan de individuele
leden in dat district medede-
ling doen van datum en plaats
van juryzitting.

b. De onder artikel 1a vallende
films worden aangemeld bij
het clubbestuur en/of districts-
bestuur. De onder artikel 1 b en
1c vallende films moeten vóór
1 september 1985 bij het
NOVA-secretariaat worden
aangemeld. De inzenders krij-
gen mededeling waar en wan-
neer de films kunnen worden
voorgejureerd.

c. In principe moeten de films
worden gejureerd in de dis-
trictsjurering van het district
waartoe de vereniging van de
makers behoort. Wanneer een
gegronde reden aanwezig is
mogen de films ook in een
ander district worden geju-
reerd, dit echter met toestem-
ming van het betrokken dis-

trictsbestuur én het NOVA-be-
stuur.

d. Een film mag slechts eenmaal
per wedstrijdseizoen aan een
districtsjurering deelnemen.
Het wedstrijdseizoen loopt van
inschrijfdatum tot inschrijfda-
tum van twee opeenvolgende
Nationale Wedstrijden.

e. Aan de selectie van de Natio-
nale Wedstrijd kunnen films
deelnemen die zich gekwalifi-
ceerd hebben tijdens districts-
jureringen gehouden na 1 ja-
nuari 1984.

f. In de jury van een voorjurering
moeten minstens 3 door de
NOVA gesanctioneerde juryle-
den zitting hebben. Deze jury-
leden zijn gemachtigd films te
kwalificeren voor de voorse-
lectie Nationale Wedstrijd.

g. Na afloop van een districtsju-
rering dient het districtsbe-
stuur schriftelijk aan het
NOVA-secretariaat mede te
delen, welke films zijn gekwali-
ficeerd.

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

Artikel 5 - Beroep
a. Op de uitspraak van de dis-

trictsjury is beroep mogelijk.
Een niet gekwalificeerde film
kan opnieuw beoordeeld wor-
den door een commissie van
beroep. Deze is samengesteld
uit 5 door de NOVA gesanctio-
neerde juryleden. De commis-
sie kan de film alsnog kwalifi-
ceren.
De uitspraak van de commis-
sie is bindend.

b. De kosten van beroep bedra-
gen 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 16 ok-
tober 1985 met eventuele bij-
behorende geluidsbanden te
worden gezonden naar het
NOVA-secretariaat, vergezeld
van een schrijven waarin het
beroep wordt gedaan, alsme-
de opgave van bijzonderheden
voor de projectie van de film.
Indien nodig kan de auteur van
de film worden opgeroepen
om de projectie zelf te verzor-
gen. De kosten van beroep
dienen eveneens vóór 16 okto-
oer 1985 op girorekening
78 27 17 van de NOVA te zijn
overgemaakt.

Artikel 6 - Inschrijfgeld
Voor films die deelnemen aan de
Nationale Wedstrijd is geen in-
schrijfgeld verschuldigd, indien zij

vallen onder de in artikel 1a en 1b
genoemde categorieën. Voor films
die vallen onder de in artikel 1c
genoemde categorie is een in-
schrijfgeld verschuldigd van ƒ 25
per film. Voor elke volgende film
van dezelfde maker is een in-
schrijfgeld van ƒ 15 verschuldigd.
Het inschrijfgeld dient vóór 16 ok-
tober 1985 op girorekening
782717 van de NOVA te zijn
overgemaakt. Films waarvoor het
inschrijfgeld niet op tijd is ontvan-
gen, kunnen niet aan de Nationale
Wedstrijd deelnemen.
Artikel 7 - Selectie voor de Nati-
onale Wedstrijd
a. De films die zullen deelnemen

aan de Nationale Wedstrijd
worden door een uit 5 leden
bestaande jury geselecteerd
uit de in de districtsvoorjure-
ringen gekwalificeerde films.
De jury is samengesteld uit
juryleden van de districtsvoor-
jureringen.
Tegen deze beslissing is geen
beroep mogelijk.

b. Indien nodig kunnen auteurs
van films worden opgeroepen
hun films zelf te projecteren.

Artikel 8 - Jurering Nationale
Wedstrijd
De jurering van de Nationale Wed-
strijd geschiedt openbaar door
een door de NOVA samengestel-
de jury van 7 leden.
De Nationale Wedstrijd vindt
plaats tijdens de Nationale NOVA-
Filmmanifestatie op 16 en 17 no-
vember 1985 in Cultureel Centrum
'De Reehorst' te Ede.
Artikel 9 - Geluid
De volgende geluidssystemen
worden voor de Nationale Wed-
strijd toegelaten:
a. Normaal 8 mm en 9,5 mm:

Het geluid dient te zijn aange-
bracht op magnetisch rand-
spoor.

b. Super 8 en Single 8:
b1: magnetisch randspoor.
b2: losse banden voorzien

van synchroonpulsen.
b3: perfobanden.

c. 16 mm films:
c1: magnetisch randspoor.
c2: optisch randspoor.
c3: dubbelband-systeem.
N.B.: Het geluid van de films
vallende onder de categorieën
b2, b3 en c3, moet door de
inzender zelf, of zijn gemach-
tigde, worden verzorgd. Een
lichtsterke projector met één
contact per beeld staat hiertoe
ter beschikking. De geluids-
weergave is monoraal. De au-
teurs van de onder de ge-
noemde categorieën vallende
films worden aangeraden zich
tijdig, d.w.z. minstens één
maand vóór de Nationale
Wedstrijd met het NOVA-se-
cretariaat in verbinding te stel-
len, teneinde geadviseerd te
worden over de aanpassing op
het geluidssysteem van het

theater, waar de wedstrijd
plaats vindt.

Artikel 10 - Inzenden
a. Alle films die deel mogen ne-

men aan de Nationale Wed-
strijd, dienen uiterlijk op 16
oktober 1985 vergezeld van
het inschrijfformulier bij het
NOVA-secretariaat te zijn ont-
vangen.

b. De films moeten op haspels
gewikkeld en in dozen verpakt
zijn. Zowel op de haspels als
op de doos moeten de titel van
de film, de naam van de maker,
het formaat, de projectiesnel-
heid en de projectieduur wor-
den vermeld.

c. Alle films die deelnemen aan
de Nationale Wedstrijd, blijven
onder beheer van de NOVA tot
na de projectie tijdens de Na-
tionale Wedstrijd. Gedurende
deze tijd zijn de films en de
eventuele geluidsbanden door
de NOVA verzekerd.

Artikel 11 -Kopiëring
Door inzending van (een) film(s) en
door ondertekening van het in-
schrijfformulier 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 Professionnel) te
laten maken.
Indien, ondanks het bovenstaan-
de, aan het verzoek de films ter
kopiëring op te zenden geen ge-
volg wordt gegeven, kan de inzen-
der van toekomstige deelneming
aan de Nationale Wedstrijd wor-
den uitgesloten. ,

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

Artikel 13 - Internationale Wed-
strijd
Om de films aan te wijzen, die
Nederland zullen vertegenwoordi-
gen op het eerstvolgende 'Con-
cours Internationale' uitgeschre-
ven door de UNICA, zal door het
algemeen bestuur van de NOVA
een keuze worden gemaakt uit de
films die vertoond zijn in de Natio-
nale Wedstrijd.

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

Artikel 15
Door inzending verklaart men be-
kend te zijn met dit wedstrijdregle-
ment en zich onverkort te onder-
werpen aan het daarin gestelde.

Namens het algemeen NOVA-
bestuur:
W. H. A. Couwenbergh, voor-
zitter
J. Dekker, secretaris
J. C. van Weeszenberg, be-
stuurslid voor jurering


