Opgericht 26 oktober 1964
KvK 40321476

WEDSTRIJDREGLEMENTEN

JAARWEDSTRIJD
DEFINITIE
Artikel 1
1. Een jaarwedstrijd is een clubwedstrijd, die in principe eenmaal per jaar wordt gehouden.
Het onderwerp is vrij. Het doel is de leden gelegenheid te bieden elkaar in artistieke wedijver te ontmoeten, zich op de hoogte te stellen van elkaars prestaties en de vervaardiging
van goede films te stimuleren.
DEELNAME
Artikel 2
1. Voor deelname komen in aanmerking: films in alle genres, formaten en alle systemen, in
zwartwit en in kleur.
2. De deelnemende films moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden:
a. De film is gemaakt door een lid van de SGD of door een groep, die voor de helft of
meer uit SGD-leden bestaat.
b. Men dient zes weken voor de wedstrijddatum aan de wedstrijdcoördinator te melden,
dat men een film instuurt. Nadere gegevens over de film dienen vier weken voor de
wedstrijddatum bekend te zijn bij de wedstrijdcoördinator.
c. De film dient uiterlijk drie weken voor de wedstrijddatum ingeleverd te zijn bij de
archivaris of zijn/haar vervanger.
d. De film dient aangeleverd te worden op een usb-stick van de SGD
e. De film heeft niet eerder aan een SGD-jaarwedstrijd deelgenomen.
f. De film mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
g. Plaats voor de film tenminste 5 seconden zwart beeld
h. De film bevat geen opnamen van professionele films, televisie-uitzendingen, of andere soortgelijke bronnen behoudens fragmenten hieruit, indien deze beperkt en
strikt functioneel zijn toegepast. Bronvermelding is vereist.
i. Voor de film is geen direct of indirect financieel of daaraan gelijk te stellen belang
verkregen of in het vooruitzicht gesteld.
TOELATING
Artikel 3
1. Er geldt geen beperking voor het aantal deelnemende films.
2. Als door de hoeveelheid aanmeldingen en de daaruitvolgende projectietijd het programma niet binnen de gestelde tijd kan worden afgewerkt, wordt de regel van toepassing, dat
iedere deelnemer slechts met een of twee films mag meedoen. Biedt dit onvoldoende soelaas, dan treedt artikel 8 in werking.
AFGELASTING
Artikel 4
1. Als voor de jaarwedstrijd minder dan drie films worden aangemeld, wordt deze afgelast.
PROJECTIE
Artikel 5
1. De projectie is in handen van door het bestuur aangewezen personen.
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2. Beschikt de SGD niet over de benodigde projectie-apparatuur, dan wordt de apparatuur
van de deelnemer gebruikt.
PRIJZEN
Artikel 6
1. De prijzen zijn:
Eén prijs bij 3 films, twee prijzen bij 4, 5 of 6 films, drie prijzen bij 7 of meer films.
2. a. De zaalprijs wordt vastgesteld via het z.g. 6-puntensysteem, waarbij aan 3 films respectievelijk 3, 2 en 1 punt wordt gegeven. De film met de meeste punten heeft de
zaalprijs gewonnen. Bij niet eenduidige uitslag vindt herstemming plaats.
b. Het bestuur kan besluiten tot het uitreiken van speciale prijzen.
JURY
Artikel 7
1. De jury wordt van buiten de SGD aangetrokken en bestaat uit minimaal drie personen.
2. De jury heeft tot taak:
a. De films te toetsen volgens het juryrapport, waarbij ook rekening gehouden dient te
worden aan het gestelde in Art.2 lid 2f.
b. Aan alle films een cijfer toe te kennen tussen 0 en 10.
c. Rapport uit te brengen over de vertoonde films.
BESLUIT
Artikel 8
1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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VAKANTIEFILMFESTIVAL en THEMAFESTIVAL
DEFINITIE
Artikel 1
1. Een Vakantiefilm laat zien hoe een vakantie besteed is, waar men geweest is.
2. Een Vakantiefilm mag niet langer zijn dan 20 minuten.
3. Een film voor het Themafestival moet op enigerlei wijze over het thema gaan.
4. Een film voor het Themafestival is speciaal voor het Themafestival gemaakt.
5. Een film voor het Themafestival mag niet langer zijn dan 7 minuten.
DEELNAME
Artikel 2
1. Voor deelname gelden dezelfde regels als bij de Jaarwedstrijd, zie het betreffende reglement artikel 2. Lid 2b en 2d worden vervangen door:
a. Een Vakantiefilm en een film voor het Themafestival moeten vier weken voor de
wedstrijddatum schriftelijk aangemeld zijn bij de wedstrijdcoördinator.
b. De film dient uiterlijk drie weken voor de wedstrijddatum ingeleverd te zijn bij de
archivaris of zijn/haar vervanger.
c. Een Vakantiefilm mag wel eerder hebben deelgenomen aan een SGD-Jaarwedstrijd.
TOELATING
Artikel 3
1. Zie het reglement voor de Jaarwedstrijd.
AFGELASTING EN PROJECTIE
Artikel 4
1. Zie het reglement voor de Jaarwedstrijd.
PRIJZEN
Artikel 6
1. Er zijn maximaal 3 prijzen.
2. Het bestuur kan besluiten tot het uitreiken van speciale prijzen.
JURY
Artikel 7
1. De zaal vormt de jury. Er wordt gewerkt met het 6-puntensysteem.
BESLUIT
Artikel 8
1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

SGD wedstrijdreglementen 2019 - 3

SGD

WEDSTRIJDREGLEMENTEN

DE 1-MINUUTWISSELPRIJS
DEFINITIE
Artikel 1
1. Bij alle SGD-wedstrijden kan de 1-minuutwisselprijs uitgereikt worden.
2. Een 1-minuutfilm is een film met een maximale speelduur van 60 seconden. Dit is gemeten inclusief geluid en titels.
3. Er is een wisselbeker voor de beste 1-minuutfilm. Dit is een extra prijs, die naast andere
prijzen wordt uitgereikt.
DEELNAME
Artikel 2
1. Elke 1-minuutfilm, die nog niet eerder heeft meegedongen naar de 1-minuutwisselprijs
komt voor mededinging naar die prijs in aanmerking.
2. Films die meedingen naar de 1-minuutwisselprijs, dingen ook mee naar de zaalprijs en
alle andere prijzen.
3. Elke 1-minuutfilm, die eerder heeft meegedongen naar de 1-minuutwisselprijs kan deelnemen aan andere wedstrijden.
4. Een film, die niet aan het reglement voor de betreffende wedstrijd voldoet, komt niet in
aanmerking voor de 1-minuutwisselprijs.
JURY
Artikel 3
1. De 1-minuutwisselprijs wordt toegekend aan de film met de meeste geldig uitgebrachte
stemmen.
2. Het publiek stemt door het invullen van een daarvoor bestemd vakje op het zaaljuryformulier.
3. Indien men vindt, dat geen van de kandidaten in aanmerking komt voor de
1-minuutwisselprijs, laat men het betreffende stemvakje blanco.
4. De 1-minuutwisselprijs wordt alleen uitgereikt als de som van het aantal op alle
1-minuutfilms geldig uitgebrachte stemmen groter of gelijk is aan 50% van het aantal
ingeleverde geldige stemformulieren.
DE PRIJS
Artikel 4
1. De winnaar mag de 1-minuutwisselprijs houden tot de volgende wedstrijd.
2. De namen van de winnaars van de 1-minuutwisselprijs worden in de beker gegraveerd.
3. De winnaar krijgt ter herinnering een certificaat.
BESLUIT
Artikel 5
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Deze versie van de SGD-wedstrijdreglementen gaat in per 5 maart 2019.
Alle eerdere versies komen hiermee te vervallen.
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