
REGLEMENT
NATIONALE WEDSTRIJD 1974
Artikel 1.
Aan de Nationale Wedstrijd 197^ kunnen alle
door in Nederland en Overzeese Rijksdelen woon-
achtige personen vervaardigde amateurfilms
deelnemen, tenzij een der in artikel 2 genoemde
bepalingen dit u i s l u i t .
Hierin wordt een scheiding gemaakt tussen:
a. Films van personen, l i d zijnde van een bij

de NOVA aangesloten filmklub.
b. Films van personen, individueel lid zijnde

van de NOVA.
c. Films van personen, niet lid zijnde van de

NOVA.

Artikel 2.
Tot de wedstrijd worden niet toegelaten:
a. Films welke vóór of tijdens de vervaardiging

reeds een direkt of indirekt financieel
voordeel is bedongen of in het uitzicht is
gesteld.

b. Films, die geprojekteerd zijn tijdens een
NOVA-fiImmanifestati e verbonden aan de
Nationale Wedstrijd.

c. Films, die reeds elders één of andere kwali-
fikatie hebben behaald met uitzondering van
f iImwedstrijden binnen het kader van de NOVA,

d. Films, die een vertoningsduur hebben langer
dan 32 minuten.

e. Films, waarvan geen certificaat, als bedoeld
in art. 3a kan worden overlegd.

Artikel 3 - DlSTRIKTSVOORJURERING.
a. De films, vallende onder artikel 1a, dienen,

om aan de Nationale Wedstrijd te kunnen
deelnemen in het bezit te zijn van een NOVA-
goedkeuringscertificaat, afgegeven op een
NOVA-distriktsjurering (distriktswedstrijd).

b. De distriktsjuryzittingen worden door de
NOVA georganiseerd in samenwerking en over-
leg met de betreffende distriktsbesturen. In
die distrikten waar geen funktionerend
distriktsbestuur is zal de NOVA een
distriktsjuryzitting organiseren, eventueel
in overleg en samenwerking met een of meer
filmklubs in het betreffende distrikt. De
NOVA zal aan de sekretarissen van de onder
het betreffende distrikt vallende klubs
tijdig mededeling doen van datum en plaats
van de juryzitting.

c. De aan de distriktsjurering deelnemende
films worden door de klubbesturen en/of het
distriktsbestuur aangewezen.

d. De films moeten gejureerd worden in de
distriktsjurering tot welks distrikt de
makers behoren. Wanneer een gegronde reden
aanwezig is, mag een f i l m ook in een ander
distrikt worden gejureerd, dit echter
slechts met toestemming van het bestreffende
distriktsbestuur en het NOVA-bestuur.

e. Een film mag slechts eenmaal per wedstrijd-
seizoen aan een distriktsjurering deelnemen.
Het wedstrijdseizoen loopt van inschrijf-

datum tot inschri jfdatum van twee opeen-
volgende Nationale Wedstrijden. Een film mag
in totaal aan twee (opeenvolgende) distrïkts
j ure ringen deelnemen.

f. NOVA-goedkeuringscerti ficaten afgegeven van-
af 1 januari 1973 zijn geldig voor de
Nationale Wedstrijd 197/».

g. De jury van een distriktsjurering moet zijn
samengesteld uit 3 door de NOVA gesanc-
tioneerde jury-leden. Deze jury is ge-
machtigd namens de NOVA goedkeuringscertifi-
caten af te geven.

h. Na afloop van een distriktsjurering dient
het distriktsbestuur schriftelijk aan de
NOVA mede te delen aan welke films een goed-
keuringscertificaat is uitgereikt.

i. Een distriktsbestuur mag zelf de gesanc-
tioneerde jury-leden kiezen. De jurysamen-
stelling moet door de NOVA worden goedge-
keurd.

j. Voor een distriktsjurering dienen ten minste
10 films te worden beoordeeld. Indien in
enig distrikt dit aantal niet wordt bereikt,
zullen de films in andere distrikts-
jureringen kunnen worden gejureerd, (art. 3
sub. d).

k. De films vallende onder b. en c. van artikel
1, worden na inzending aan de NOVA, geju-
reerd ter verkrijging van het goedkeurings-
certificaat. De hiervoor samengestelde jury
bestaat uit gesanctioneerde juryleden.

Artikel k - BEROEP %
a. Op de uitspraak van de distriktsjury is be-

roep mogelijk. Een afgewezen fi l m kan op-
nieuw worden beoordeeld door een kommissie
van beroep. Deze kommissie van beroep is
samengesteld uit 5 door de NOVA gesanc-
tioneerde juryleden. Deze kommissie kan als-
nog een goedkeuringscertificaat afgeven. De
uitspraak van deze kommissie is bindend.

b. De kosten van beroep bedragen f. 25,-- per
film. Wordt door de kommissie van beroep
alsnog een goedkeuringscertificaat uitge-
reikt, dan gaat de film automatisch door
naar de (eventuele voorselektie van de)
Nationale Wedstrijd. De kosten van beroep
worden dan terugbetaald. Wordt de film door
de kommissie van beroep afgewezen, dan ver-
valt het bedrag van de kosten van beroep aan
de NOVA.

c. De films met eventuele geluidsbanden dienen
voor 17 oktober 197*» gezonden te worden aan
het NOVA-sekretariaat, Prof. Dr. Bakkerlaan
29, Jutphaas/Nieuwegein. Een en ander dient
vergezeld te gaan van een schrijven waarin
het beroep wordt gedaan, alsmede opgave van
bijzonderheden voor de projektie van de film.
De auteur van de fi l m kan t.b.v. dit beroep,
indien nodig, voor projektie worden opge-
roepen. De kosten van beroep dienen voor 17



oktober aan de NOVA te zijn overgemaakt.
(Giro 78 27 17)-

Artikel 5 - INSCHRIJFGELD
Voor inzendingen genoemd in artikel 1 onder a.
en b. is geen inschrijfgeld verschuldigd.
Voor inzendingen genoemd in artikel l onder c.
is het inschrijfgeld f. T5>-~ per f i l m , voor
elke volgende film van dezelfde maker is een
inschrijfgeld van f. 10,— verschuldigd.
Het inschrijfgeld dient voor 17 oktober te zijn
overgemaakt aan de NOVA te Jutphaas/Nieuwegei n.
(Giro 78 27 17) .
Inzendingen, waarvan het inschrijfgeld niet op
tijd is ontvangen, kunnen niet mededingen.

Artikel 6 - VOORSELEKTIE
a. Uit de voor de deelname aan de Nationale

Wedstrijd aan de NOVA gezonden Films (met
goedkeuringscertificaat), wordt ten behoeve
van de openbare jurering, indien nodig, een
selektie gemaakt door het NOVA-bestuur. Deze
selektie zal plaats vinden op advies van een
uit tenminste 9 personen bestaande advies-
kommissie. Deze advieskommissie wordt door
het NOVA-bestuur samengesteld en zal bestaan
uit juryleden die in distriktsjury's zitting
hebben gehad.

b. De auteur van de ingezonden fi l m kan t.b.v.
deze selektie, indien nodig, voor projektie
worden opgeroepen. A l l e films welke deel-
nemen, blijven onder beheer van de NOVA tot
na de projektie van de Nationale Wedstrijd.
Gedurende deze tijd zijn de films en de
eventuele geluidsbanden door de NOVA ver-
zekerd.

Artikel 7 - NATIONALE WEDSTRIJD
De jurering van de Nationale Wedstrijd ge-
schiedt openbaar door een door de NOVA aange-
wezen jury van 7 leden.
De Nationale Wedstrijd vindt plaats tijdens de
NOVA-FiImmanifestatie op 16 en 17 november 197^
in Schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn.

Artikel 8 - GELUID
a. De geluidsregistratie van de tijdens de

Nationale Wedstrijd te vertonen films op de
formaten normaal 8 mm, super 8 mm, single 8
mm, en 9,5 mm, dient te zijn aangebracht op
magnetisch randspoor (stripe).
De geluidsregistratie van de 16 mm films
dient te zijn aangebracht op magnetisch
randspoor, optisch randspoor of het z.g.
dubbel bandsysteem.

b. Van de voor de Nationale Wedstrijd geselek-
teerde films met een afwijkende geluids-
registratie dient het geluid te worden over-
geschreven op magnetisch randspoor, hetgeen
zonodig door de NOVA t.b.v. haar leden op
haar kosten zal geschieden.
De auteur van de betreffende film dient zich
hiervoor tijdig in verbinding te stellen met
het NOVA-sekretariaat, Prof. Dr. Bakkerlaan
29, Jutphaas/Nieuwegein. Tel. 03^02 - 51*!1*.

Artikel 9 - INZENDEN
a. De films vallende onder a. van artikel 1,

dienen met het inschrijfformulier en souche
van het goedkeuringscertificaat, uiterlijk
19 oktober 197A bij het NOVA-sekretariaat te
zijn ontvangen.

b. De films vallende onder b. en c. dienen, met

het inschrijvingsformulier en een bege-
leidend schrijven voor 17 okto.ber 197^ bij
het NOVA-sekretariaat te zijn ontvangen,

c. De films moeten op haspels gewikkeld en in
dozen verpakt zijn. Zowel op de haspel als
op de doos van de f i l m moet de titel van de
f i l m , de naam van de maker, het formaat, de
projekti e-snel hei d en de projektieduur
worden aangegeven.

Artikel 10 - KOPIËRING
Door inzending van (een) film(s) en door onder-
tekening van het inschrijvingsformulier geeft
de inzender de NOVA het recht om van de inge-
zonden film(s) kopiën voor haar Filmotheek of
voor die van de UNICA te laten maken.
Indien, ondanks het bovenstaande, aan het ver-
zoek de film(s) ter kopiëring op te zenden geen
gevolg wordt gegeven, kan de inzender van toe-
komstige deelname aan de Nationale Wedstrijd
worden uitgesloten.

Artikel 11 - OVER DE UITSLAG
De uitslag wordt tijdens de openbare jurering
bekend gemaakt. Legpenningen zullen om tech-
nische redenen pas later aan de winnaars worden
toegezonden.

Artikel 12 - INTERNATIONALE WEDSTRIJD
Om de films aan te wijzen, die Nederland zullen
vertegenwoordigen op het eerstvolgend "Concours
Internationale", uitgeschreven door de UNICA
zal door het NOVA-bestuur uit de ingezonden
films een keuze worden gemaakt.
Deze keus zal zich in principe zo veel mogelijk
tot de bekroonde films bepalen.

Artikel 13 - SLOTBEPALINGEN
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het NOVA-bestuur.

Artikel T»
Door inzending verklaart men bekend te zijn met
dit wedstrijd reglement en zich onverkort te
onderwerpen aan het daarin gestelde.

Namens het NOVA-bestuur,
W.P.D. Oosterman, voorzitter.
J. Dekker, sekretaris.

DWARS DOOR DE DISTRICTEN
Het ligt bij de redaktie in de bedoeling
evenals vorig jaar onder de titel "Dwars
door de distrikten" in het novembernum-
mer van "Cineshct" in één artikel aan-
dacht te besteden aan de distriktswed-
strijden en -jureringen. Aangezien tij-
dens de laatste jaarvergadering is ge-
bleken dat men meer distriktsnieuws in
"Cineshot" op prijs stelt, ligt hier de
mogelijkheid een bijdrage van eigen hand
te leveren. De kopij voor het november-
nummer moet uiterlijk 12 oktober a.s.
in het bezit van de redaktie zijn. U ge-
lieve het uitsluitend te zenden aan:
Redaktie Cineshot, p/a Nieuwendamlaan 58,
1s-Gravenhage.


