
Wedstrijd-
reglement

Greep uit de inhoud: Films die langer duren dan
32 minuten worden niet toegelaten «Commissie
van beroep kan afgewezen films opnieuw beoor-
delen • Films met eventuele geluidsbanden die-
nen vóór 23 oktober a.s. bij het NOVA-
secretariaat te zijn • Nationale wedstrijd op 18 en
19 november in 'De Reehorst' te Ede.

Nationale NOVA-manifestatie 1978
Artikel l
Aan de Nationale Wedstrijd 1978 kun-
nen alle door in Nederland woonach-
tige personen vervaardigde amateur-
films deelnemen, tenzij een der in arti-
kel 2 genoemde bepalingen dit uitsluit.
Hierin wordt een scheiding gemaakt
tussen":
a. Films van personen, lid zijnde van

een bij de NOVA (Nederlandse Or-
ganisatie Van Amateurfilmers)
aangesloten filmclub.

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 toegela-
ten:
a. Films waarvan voor de vertoning

op de Nationale NOVA-
manifestatie reeds een direct of in-
direct financieel belang is verkre-
gen of in het vooruitzicht is gesteld.

b. Films, die geprojecteerd zijn tijdens
een NOVA-filmmanifestatie ver-
bonden aan de Nationale Wed-
strijd.

c. Films, die reeds elders één of an-
dere kwalificatie hebben behaald
met uitzondering van filmwedstrij-
den binnen het kader van de NO-
VA.

d. Films, die een vertoningsduur heb-
ben langer dan 32 minuten.

e. Films, waarvan geen certificaat, als
bedoeld in art. 3a kan worden over-
legd.

Artikel 3 - Districtsvoorjurering
a. Alle films dienen om deel te kunnen

nemen aan de Nationale Wedstrijd
in het bezit te zijn van een NOVA-
goedkeuringscertificaat afgegeven
op een NOVA-jurering (districts-
wedstrijd).

b. De districts-juryzittingen worden
door de NOVA georganiseerd in
samenwerking en overleg met de
desbetreffende districtsbesturen.
In die districten waar geen functio-
nerend districtsbestuur is, zal de
NOVA een districtsjuryzitting or-
ganiseren, eventueel in overleg en
samenwerking met een of meer
filmclubs in het desbetreffende dis-
trict. De NOVA zal aan de secreta-
rissen van de onder het desbetref-
fende district vallende clubs mede-
deling doen van datum en plaats
van de juryzitting.

c. De onder a van artikel l vallende
films worden aangemeld bij het
clubbestuur en/of districtsbestuur.
De onder b en c van artikel l val-
lende films moeten vóór 7 oktober
1978 bij het NOV A-secretariaat
worden aangemeld. De inzenders
krijgen mededeling waar en wan-
neer de films op een districtsjure-
ring moeten worden vertoond.

d. De films moeten gejureerd worden
in de districtsjurering tot welks dis-
trict de makers behoren. Wanneer
een gegronde reden aanwezig is,
mag een film ook in een ander dis-
trict worden gejureerd, dit echter
slechts met toestemming van het
desbetreffende districtsbestuur en
het NOVA-bestuur.

e. Een film mag slechts eenmaal per
wedstrijdseizoen aan een districts-
jurering deelnemen.
Het wedstrijdseizoen loopt van in-
schrijfdatum tot inschrijfdatum van
twee opeenvolgende Nationale
Wedstrijden.
Een film mag in totaal aan twee
(opeenvolgende) districtsjurerin-
gen deelnemen.

f. NOVA-goedkeuringscertificaten
afgegeven vanaf l januari 1977 zijn
geldig voor de Nationale Wedstrijd
1978.

g. De jury van een districtsjurering
moet zijn samengesteld uit 3 door
de NOVA gesanctioneerde juryle-
den. Deze jury is gemachtigd na-
mens de NOVA goedkeuringscerti-
ficaten af te geven.

h. Na afloop van een districtsjurering
dient het districtsbestuur schrifte-
lijk aan de NOVA mede te delen
aan welke films een goedkeurings-
certificaat is uitgereikt.

i. Een districtsbestuur mag zelf de ge-
sanctioneerde jury-leden kiezen.
De jury samenstelling moet door de
NOVA worden goedgekeurd.

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

Artikel 4 - Beroep
a. Op de uitspraak van de districtsjury

is beroep mogelijk. Een afgewezen
film kan opnieuw worden beoor-
deeld door een commissie van be-
roep. Deze commissie van beroep
is samengesteld uit 5 door de
NOVA gesanctioneerde juryleden.
Deze commissie kan alsnog een
goedkeuringscertificaat afgeven.
De uitspraak van deze commissie is
bindend.

b. De kosten van beroep bedragen
ƒ 25,— per film. Wordt door de
commissie van beroep alsnog een
goedkeuringscertificaat uitgereikt,
dan gaat de film automatisch door
naar de eventuele voorselectie van
de NOVA. De kosten van beroep
worden dan terugbetaald. Wordt de
film door de commissie van beroep
afgewezen, dan vervalt het bedrag
van de kosten van beroep aan de
NOVA.

c. De films met eventuele geluidsban-
den dienen vóór 21 oktober 1978



gezonden te worden aan het Nova-
sekretariaat, Postbus 177 3430 AD
Nieuwegein. Een en ander dient
vergezeld te zijn van een schrijven
waarin het beroep wordt gedaan,
alsmede opgave van bijzonderhe-
den voor de projectie van de film.
De auteur van de film kan t.b.v. dit
beroep, indien nodig, voor projec-
tie worden opgeroepen. De kosten
van beroep dienen vóór 21 oktober
1978 aan de NOVA (giro 782717) te
zijn overgemaakt.

Artikel 5 - Inschrijfgeld
Voor inzendingen genoemd in artikel l
onder a en b is geen inschrijfgeld ver-
schuldigd.
Voor inzendingen genoemd in artikel l
onder c is het inschrijfgeld ƒ 15,— per
film, voor elke volgende film van de-
zelfde maker is een inschrijfgeld van
ƒ 10,— verschuldigd. Het inschrijfgeld
dient vóór 21 oktober 1978 te zijn over-
gemaakt aan de NOVA (giro 782717) te
Nieuwegein.
Inzendingen, waarvan het inschrijfgeld
niet op tijd is ontvangen, kunnen niet
mededingen.

Artikel 6 - Voorselectie
a. Uit de voor de deelname aan de Na-

tionale Wedstrijd aan de NOVA ge-
zonden films (met goedkeurings-
certificaat), wordt ten behoeve van
de openbare jurering, indien nodig,
een selectie gemaakt door het
Nova-bestuur. Deze selectie zal
plaats vinden op advies van een uit
tenminste 9 personen bestaande
adviescommissie. Deze advies-
commissie wordt door het Nova-
bestuur samengesteld en zal be-
staan uit juryleden die in districtsju-
ry's zitting hebben gehad.

b. De auteur van de ingezonden film
kan t.b.v. deze selectie, indien no-
dig, voor projectie worden opge-
roepen. Alle films, welke deelne-
men, blijven onder beheer van de
NOVA tot na de projectie van de
Nationale Wedstrijd. Gedurende
deze tijd zijn de films en de even-
tuele geluidsbanden door de NOVA
verzekerd.

Artikel 7 - Nationale Wedstrijd
De jurering van de Nationale Wedstrijd
geschiedt openbaar door een door de
NOVA aangewezen jury van 7 leden.
De Nationale Wedstrijd vindt plaats tij-
dens de NOVA-Filmmanifestatie op 18
en 19 november 1978 in Cultureel Cen-
trum 'De Reehorst' te Ede.

Artikel 8 - Geluid
De volgende geluidssystemen worden
voor de Nationale Wedstrijd toegela-
ten:

a. Normaal 8 mm en 9,5 mm:
Het geluid dient te zijn aangebracht
op magnetisch randspoor.

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

18 beelden vóór het bijbeho-
rende beeld.

b2: losse magneetband met syn-
chroonpulsen va 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 aanloop-
strook van ca. 50 cm bevatten,
waarop staat aangegeven: titel van
de film, naam van de auteur en club,
projektiesnelheid, geluidsysteem;
gevolgd door een zwarte aanloop-
strook van minstens 50 cm waarin
het startbeeld uitgekrast is (start-
beeld voor beeldvenster).
De geluidsband moet een witte aan-
loopband van ca. 100 cm bevatten,
waarop staat aangegeven: Titel van
de film, naam van de auteur en club,
bandsnelheid, geluidspoor, spoor-
breedte (halfspoor, kwartspoor),
geluidsysteem. Op de aanloopband
moeten de volgende markeringen
zijn aangebracht:
- Een verticale streep met daar-

naast de letters 'WK' op de plaats
waar de geluidsband zich in
startpositie bij de weergave-
geluidskop bevindt.

- Bij pulssystemen (b2): een verti-
cale streep met daarnaast de cij-
fers '35' op 35 cm vóór - dus
rechts van - de weergave-
geluidskop.
Het begin van de pulsen valt sa-
men met deze markering. Dit is
de plaats waar de pulskop zich
bevindt.

Schakelfolieën mogen niet op de
band zijn aangebracht,

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
bovengenoemde geluidsystemen. De
auteur van de desbetreffende film
wordt aangeraden zich tijdig - doch
minstens een maand vóór de Nationale
Wedstrijd - in verbinding te stellen met
het NO V A-secretariaat, teneinde
geadviseerd te worden omtrent de mo-
gelijkheden van aanpassing van het ge-
bruikte geluidsysteem aan een der toe-

gelaten geluidsystemen. Geluidsweer-
gave in monoraal.

Artikel 9 - Inzenden
a. De films vallende onder a van arti-

kel l , dienen met het inschrijffor-
mulier en souche van het goedkeu-
ringscertificaat, uiterlijk op 23 ok-
tober 1978 bij het NOVA-
sekretariaat te zijn ontvangen.

b. De films vallende onder b en c die-
nen, met het inschrijvingsformulier
en een begeleidend schrijven vóór 7
oktober 1978 bij het NOVA-
sekretariaat te zijn ontvangen.

c. De films moeten op haspels gewik-
keld en in dozen verpakt zijn. Zo-
wel op de haspel als op de doos van
de film moet de titel van de film, de
naam van de maker, het formaat, de
projectiesnelheid en de projectie-
duur worden aangegeven.

Artikel 10 - Kopiëring
Door inzending van (een) film(s) en
door ondertekening van het inschrij-
vingsformulier geeft de inzender de
NOVA het recht om van de ingezonden
film(s) kopieën voor haar filmotheek of
voor die van de UNICA (Union Inter-
nationale du Cinéma Non Profession-
nal) 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 deel-
name aan de Nationale Wedstrijd wor-
den uitgesloten.

Artikel 11 - Over de uitslag
De uitslag wordt tijdens de openbare
jurering bekend gemaakt.

Artikel 12 - Internationale Wedstrijd
Om de films aan te wijzen, die Neder-
land zullen vertegenwoordigen op het
eerstvolgende 'Concours Internationa-
le' uitgeschreven door de UNICA zal
door het NOVA-bestuur uit de inge-
zonden films een keuze worden ge-
maakt. 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 NOV A-bestuur.

Artikel 14
Door inzending verklaart men bekend
te zijn met dit wedstrijdreglement en
zich onverkort te onderwerpen aan het
daarin gestelde.

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


