OPTOCHTREGLEMENT 2019
Algemeen
• Deelnemers moeten om 13.00 uur aanwezig zijn bij het vertrekpunt bij de Schakel, de Stad 5,
alwaar de deelnemersbordjes moeten worden afgehaald. De deelnemersbordjes dienen goed
zichtbaar te zijn tijdens de optocht en moeten na afloop weer ingeleverd worden.
• Instructies van de optochtleiding, de politie, verkeersregelaars en de organisatie dienen stipt te
worden opgevolgd.
• Het gebruik van alcoholische dranken door deelnemers aan de optocht is verboden. Deelnemers in
kennelijke staat van dronkenschap worden uit de optocht verwijderd. Het gebruik van open vuur is
verboden. Vanzelfsprekend dienen optochtdeelnemers te voldoen aan wettelijke voorschriften en
mogen bestuurders van voertuigen ook in de optocht dus niet onder invloed van alcohol verkeren en
dienen zij alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet in acht te nemen.
• Op elk voertuig dient een goede brandblusser aanwezig te zijn.
• Het uitbeelden van onzedelijke of racistische zaken is niet toegestaan. Er mogen geen voorwerpen
worden meegenomen of handelingen worden verricht die strijdig zijn met enig wettelijk voorschrift.
• Het is deelnemers verboden door middel van hun uitbeelding het normale verloop van de optocht te
verstoren. Daaronder valt in elk geval ook het opvoeren van dansjes en dergelijke waardoor de
voortgang van de optocht te lang wordt vertraagd.
• Elke wagen dient te worden begeleid door tenminste 2 meerderjarige personen.
• Wagens moeten zodanige afmetingen hebben dat zij ongehinderd de optochtroute kunnen rijden.
Hoogte en breedte van wagens of andere voorwerpen, die in de optocht worden meegevoerd
moeten dus zodanig zijn dat de route kan worden gereden of gelopen en dat geen masten,
wegmeubilair of bomen worden beschadigd.
• De constructies en opbouw van wagens en andere zaken, die in de optocht worden meegevoerd,
moeten van deugdelijke kwaliteit te zijn. De veiligheid van deelnemers en omstanders mag onder
geen enkele voorwaarde in het geding komen. Dit betekent in ieder geval dat:
- voor personen die op een wagen staan of zitten op een hoogte van met dan 2,5 meter
voorzieningen worden getroffen zodat deze personen niet uit of van de wagen kunnen vallen;
- het zwaartepunt zodanig ligt dat bij een klapband of andere onverwachte gebeurtenis de wagen
niet kantelt.
• Deelnemers dienen zodanige maatregelen te treffen dat zij het publiek en zichzelf niet in gevaar
brengen. Ook mag geen schade worden toegebracht aan de weg of aan aanwezig straatmeubilair.
De organisatie van de optocht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade
aan en/of verlies/diefstal van persoonlijke of zakelijke goederen en/of letsel aan deelnemers en/of
publiek.
Deelnemers zijn verplicht voor deelname aan de optocht een verzekering tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. Als een trekkend voertuig WA-verzekerd is, dan geldt dit vaak
ook voor een aanhanger. Controleer zo nodig bij de verzekeringsmaatschappij of de dekking ook
geldt voor de beoogde deelname aan de carnavalsoptocht.
• Deelnemers mogen ten hoogste één bord met de naam van hun sponsor(s) meevoeren ter grootte
van maximaal 40 bij 60 centimeter.
• Door deelnemers mogen op geen enkele wijze goederen op straat dan wel naar het publiek gegooid
worden. Uitzondering hierop is het in normale hoeveelheden werpen van normale serpentines en/of
het strooien van normale confetti. In elk geval mag dus niet gegooid worden met snoep, vellen
papier, papierslierten (anders dan normale serpentines), hooi, stro en dergelijke. Er mogen in geen
geval stoffen worden gebruikt die een nadelige invloed hebben op het milieu. Ook is het niet
toegestaan om het wegdek te bevuilen met verf of andere stoffen.
• Deelnemers dienen tijdens de optocht voldoende (maar niet teveel) afstand te houden ten opzichte
van de voor hen lopende of rijdende deelnemer(s). Aanwijzingen van de optochtleiding dienen ook in
dit verband onmiddellijk te worden opgevolgd.
• Opgeven voor de optocht kan tot en met de zaterdag vóór de optocht tot 12.00 uur in de middag.
Geeft u zich later op dan doet u niet meer mee voor prijzen-/startgeld.
Startgeld
Startgeld wordt uitsluitend uitgekeerd na inlevering van de bordjes met de optochtnummers. Het startgeld
bedraagt voor:
- volwassenen individueel
€
0,00
- loopgroep volwassenen (eventueel met kinderen)
- 2 t/m 4 personen
€
0,00

- 5 t/m 10 personen
€
15,00
- 11 t/m 25 personen
€
25,00
- 26 personen of meer
€
50,00
- kinderen individueel en groepen kinderen
€
0,00
- zottewagen
€
0,00
- praalwagen/loopgroep jongeren (meer dan 10 personen)
€
25,00
- grote wagen
€ 150,00
De optochtorganisatie bepaalt in welke categorie deelnemers worden ingedeeld.
Route
De optocht volgt de route:
Vertrek bij mfa de Schakel, de stad, myrtha plein, st.cornelisstraat, de Leendestraat, Averbodelaan,
Rispenstraat, Schoolstraat en ontbinding bij de Schakel.
Alle deelnemers dienen de wagens, karren en andere artikelen na de optocht onmiddellijk naar huis te
brengen en zich ook overigens zodanig te gedragen dat het normale verloop van het verkeer geen onnodige
hinder ondervindt.
Strafbepalingen
• Bij wanorde tijdens de optocht wordt géén startgeld uitgekeerd. Evenzo kan aan
deelnemers het startgeld onthouden worden bij het niet naleven van enige bepaling
van dit reglement, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.
Deelnemers kan eveneens voor de start van of tijdens de optocht (verdere) deelname
verboden worden door de optochtleiding.
• De optochtleiding en organisatie kunnen strafpunten opleggen in de volgende situaties:
o
te laat verschijnen bij het vertrekpunt van de optocht.
o
het niet houden van voldoende afstand tussen de deelnemers.
o
het naar het oordeel van de optochtleiding en organisatie op een grove wijze schenden van
enige bepaling van dit reglement.
Maximaal kunnen 10 strafpunten worden uitgedeeld per deelnemer. De uitgedeelde strafpunten
komen in mindering op de door de jury toegekende punten. De jurypunten minus de eventuele
strafpunten bepalen de eindklassering.
Jurering
De jury let op de volgende aspecten en boordeelt deze naar eigen inzicht. Minimaal wordt 1 punt per aspect
toegekend en maximaal 10 punten per aspect. Indien dit door de jury wordt gewenst, wordt gebruik gemaakt
van decimalen.
Te beoordelen aspecten:
1.
Idee / originaliteit: Hierbij wordt gekeken naar het onderwerp, hoe origineel het is en hoe het is
uitgevoerd.
2.
Afwerking: In dit punt wordt de kwaliteit van de afwerking van het geheel beoordeeld. Bij grote
wagens wordt er hierbij onder meer op gelet hoe muziekinstallaties zijn verwerkt of weggewerkt en
hoe de afwerking is van bewegende delen.
3.
Carnavalesk: In dit punt wordt bepaald hoe het geheel op een carnavaleske manier is gebracht of
uitgebeeld.
4.
Presentatie: In dit onderdeel wordt beoordeeld hoe het geheel gepresenteerd wordt, bijvoorbeeld
hoe muziek en eventueel dans-/loopgroep rond een geheel zijn afgestemd.
Prijsuitreiking
De prijswinnaars in elke categorie worden bepaald door de puntenuitslag van de jury, na aftrek van
eventueel toegekende strafpunten. Bij gelijk eindigen wordt de volgorde bepaald door de punten die behaald
zijn in elke categorie, waarin beoordeeld is. Hierbij zal de volgorde, zoals die is aangegeven onder het
hoofdstuk “Jurering”, worden aangehouden. Los van het vorenstaande zal bij een gelijk eindtotaal aan
punten een deelnemer zonder strafpuntenaftrek altijd voorgaan boven een deelnemer met strafpunten. De
beoordeling van de jury en –in het geval van strafpunten– de optochtleiding en organisatie is niet
aanvechtbaar. De wisselbeker wordt eigendom van de groep/vereniging die 3 keer opeenvolgend de optocht
wint of in totaal 5 keer heeft gewonnen in de categorie grote wagens. De prijsuitreiking vindt plaats in De
Schakel omstreeks 18.00 uur.
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van C.V. De Haoiboerkes samen met de
Prins en Adjudant.
Carnavalsvereniging De Haoiboerkes wenst alle optochtdeelnemers heel veel plezier en succes toe !!!

