
NOVA-manifestatie 1985 in Ede

Reglement Nationale Videowedstrijd
Artikel 1 - Algemeen
Tot de Nationale Videowedstrijd
worden uitsluitend videoproduk-
ties toegelaten die met video-ca-
mera('s) en recorder(s) door in Ne-
derland woonachtige amateurs
zijn vervaardigd.
De makers van de videoproduk-
ties kunnen:
a. lid zijn van een bij de NOVA

(Nederlandse Organisatie Van
Amateurfilmers en videogra-
fen) aangesloten film/video-
club.

b. individueel lid zijn van de
NOVA of

c. geen lid zijn van de NOVA (zie
artikel 4)

Artikel 2 - Uitsluitingen
a. Videoprodukties waarvoor

vóór de vertoning op de Natio-
nale Videowedstrijd reeds een
direct- of indirect financieel
belang is verkregen of in het
vooruitzicht is gesteld, worden
van deelname uitgesloten.

b. Opnamen van TV-uitzendin-
gen, resp. kopieën van com-
merciële videoband, alsmede
overgeschreven films, worden
NIET geaccepteerd. Het frag-
mentarisch gebruik van deze
opnamen is slechts toege-
staan indien deze zeer beperkt
en strikt functioneel binnen het
kader van de betreffende in-
zending worden gebruikt.

c. Inzendingen welke reeds eer-
der bij een nationale of interna-
tionale wedstrijd werden be-
kroond, mogen niet opnieuw
worden ingezonden.

Artikel 3 - Voorjurering
a. De videoproducties dienen

vóór 1 september 1985, verge-
zeld van een inschrijfformulier,
bij het NOVA-kantoor te zijn
ontvangen.

b. In de jury van een voorjurering
moeten minstens 3 door de
NOVA gesanctioneerde juryle-
den zitting hebben. Deze jury-
leden zijn gemachtigd video-
produkties te kwalificeren voor

de Nationale Videowedstrijd.
Deze juryzitting is dit jaar niet
openbaar.

c. Indien het aantal gekwalifi-
ceerde videoproducties na de
voorjurering minder dan 5 be-
draagt, wordt de Nationale Vi-
deowedstrijd geannuleerd.

d. Indien nodig kunnen auteurs
worden opgeroepen hun vi-
deoproductie(s) t.b.v. de jury
te vertonen.

Artikel 4 - Inschrijfgeld
Voor videoproducties die deelne-
men aan de Nationale Videowed-
strijd is geen inschrijfgeld ver-
schuldigd, indien zij vallen onder
de in artikel 1a en 1b genoemde
categorieën. Voor videoproduc-
ties die vallen onder de in artikel
1c genoemde categorie is een
inschrijfgeld verschuldigd van
ƒ 25,— per videoproductie. Voor
elke volgende videoproductie van
dezelfde maker is een inschrijfgeld
van ƒ 15,— verschuldigd. Het in-
schrijfgeld dient vóór 1 september
1985 op girorekening 782717
van de NOVA te zijn overgemaakt.
Videoproducties waarvoor het in-
schrijfgeld niet op tijd is ontvan-
gen, kunnen niet aan de Nationale
Videowedstrijd deelnemen.

Artikel 5 - Jurering Nationale
Videowedstrijd
De jurering van de Nationale Vi-
deowedstrijd geschiedt openbaar
door een door de NOVA samen-
gestelde jury van 3 leden. De Nati-
onale Videowedstrijd vindt plaats
tijdens de Nationale NOVA-Film/
Video-Manifestatie op 16 en 17
november 1985 in Cultureel Cen-
trum 'De Reehorst' te Ede.

Artikel 6 - Normalisatie
Inzendingen voor de Nationale Vi-
deowedstrijd worden slechts ge-
accepteerd, wanneer bij de opna-
men gebruik wordt gemaakt van
amateurrecorders met één van de
volgende systemen:
Betamax, VHS of Video 2000 (Pal
systeem).

Opmerking: Inzendingen met be-
hulp van het zg. 8 mm-videosy-
steem worden door de NOVA
eveneens geaccepteerd op voor-
waarde dat de opnamen tech-
nisch reproduceerbaar zijn, resp.
door de jury kunnen worden be-
oordeeld.
De opnamen dienen bij alle syste-
men bij de aanvang van de video-
cassette te beginnen. Bij video
2000 op kant 1, terwijl kant 2 dient
te zijn gewist.
De gekwalificeerde videoproduc-
ties moeten tijdens de Nationale
Videowedstrijd door de inzenders
zelf of hun gemachtigde worden
vertoond met behulp van een ei-
gen beeldrecorder, geschikt voor
weergave via het normale video-
kanaal. Monitoren worden ter be-
schikking gesteld. De geluids-
weergave is monoraal.
De deelnemers dienen tijdig voor
de vertoning met hun recorders
aanwezig te zijn, zij ontvangen
hierover nader bericht.

Artikel 7 - Verpakking
Video-cassettes dienen afzonder-
lijk te worden verpakt in kartonnen
of hardplastic dozen. Zowel op
doos als cassette dient de naam
van de deelnemer en de titel van
de inzending te worden vermeld,
alsmede de vertoningsduur. De
organisatoren zullen alle inzendin-
gen met de meeste zorg behande-
len, maar zijn niet aansprakelijk
voor beschadigingen van welke
aard dan ook, ontstaan bij zending
of terugzending van de video-cas-
sette.
Inzendingen kunnen na afloop van
de Nationale Wedstrijd in Ede af-
gehaald worden. Indien terugzen-
ding per post, al of niet aangete-
kend, wordt gewenst, dient men
voldoende frankeerwaarde bij te
sluiten.

Artikel 8 - Verzekering
Alle videoproducties die deelne-
men aan de Nationale Video-wed-
strijd, blijven onder beheer van de
NOVA tot na de vertoning van de

Nationale Videowedstrijd. Gedu-
rende deze tijd zijn de videopro-
ducties door de NOVA verzekerd.

Artikel 9 - Kopiëring
Door inzending van (een) video-
productie(s) en door onderteke-
ning van het inschrijfformulier
(aanvragen bij het NOVA-kantoor)
geeft de inzender de NOVA het
recht om van de ingezonden vide-
oproducties kopieën voor haar vi-
deotheek of voor die van de UNI-
CA (Union Internationale du Ciné-
ma Non Professionnel) te laten
maken. Indien ondanks het bo-
venstaande, aan het verzoek geen
gevolg wordt gegeven, kan de in-
zender van toekomstige deelne-
ming aan de Nationale Videowed-
strijd worden uitgesloten.

Artikel 10 - Over de uitslag
De uitslag wordt na afloop van de
openbare jurering in Ede bekend
gemaakt.

Artikel 11 - Internationale Vide-
owedstrijd
Om de videoproducties aan te
wijzen die Nederland eventueel
zullen vertegenwoordigen op het
eerstvolgende 'Concours Interna-
tionale', uitgeschreven door de
UNICA, zal door het NOVA-be-
stuur een keuze worden gemaakt
uit de videoproducties die ver-
toond zijn in de Nationale Video-
wedstrijd.

Artikel 12 - Slotbepalingen
In gevallen, waarin dit reglement
niet voorziet, beslist het NOVA-
bestuur.

Artikel 13
Door inzending verklaart men be-
kend te zijn met dit wedstrijdregle-
ment en zich onverkort te onder-
werpen aan het daarin gesteld.

Namens het NOVA-bestuur:
W. H. A. Couwenbergh, voor-
zitter
J. Dekker, sekretaris


