Reglement carnavalsoptocht
de Plattevonder 2018
Someren-Eind
ORGANISATIE
-

Het bestuur van Carnavalsvereniging de Plattevonder is verantwoordelijk voor de
organisatie
Hiertoe is een optochtcomité samengesteld welke deze namens het bestuur
organiseert en hiertoe ook de nodige bevoegdheden heeft
De organisatie van wegafzetting is in handen van het optochtcomité en entree is in
handen van het bestuur.

INSCHRIJVING
-

Middels buurtschappen uit Someren-Eind
Andere verenigingen buiten Someren-Eind
Middels inschrijfformulier, beschikbaar via website cv de Plattevonder.
Sluiting inschrijving ’s woensdags tien dagen voor de optocht
Indienen bij secretariaat van het optochtcomité (aangegeven op inschrijfformulier)

DEELNAME
-

Deelname geschiedt op eigen risico
De carnavalsvereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en
materialen

INDELING OPTOCHT
-

-

-

Het optochtcomité deelt deelnemers in, in categorieën
Categorieën worden als volgt bepaald:
Eenling:
maximaal één persoon
Kleine groep: maximaal 5 personen
Grote groep: minimaal 6 personen
Wagens:
maximaal
Het optochtcomité heeft geen maximaal aantal deelnemers voor wagens
Het optochtcomité bepaalt de volgorde van de deelnemers in de optocht.
Het optochtcomité bepaalt de plaats waar de deelnemers zich moeten opstellen
voor aanvang van de optocht
Voor de wagens geldt dat jaarlijks de onderlinge volgorde steeds 1 plaats opschuift
naar achteren toe. Wagens die nieuw zijn of het afgelopen jaar niet hebben
deelgenomen, worden als eerste wagen(s) in de optocht geplaatst.
Eventuele wijzigingen te bevordering van de optocht voorbehouden, en bepaalt
optochtcomité
De chauffeur van een gemotoriseerd voertuig moet achttien jaar of ouder zijn en in
het bezit zijn van geldige papieren om het te mogen besturen.
Iedere deelnemer moet het door de organisatie beschikbaar gestelde
deelnemersnummer op een goed zichtbare plaats aanbrengen.
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-

De deelnemers van de optocht worden verdeeld, zodanig dat tijdens de optocht
elke deelnemer een aanspreekpunt heeft naar de organisatie. Het betreffende
aanspreekpunt maakt zich kenbaar voor aanvang van de optocht.

DE OPTOCHT
-

-

Het optochtcomité stelt de route vast en maakt deze kenbaar
Het optochtcomité bepaalt de opstelplaatsen voor aanvang van de optocht
De deelnemers dienen die route te volgen met een steeds voortgaande, vloeiende
beweging
Iedere deelnemer heeft de plicht het tempo te volgen zoals dat vanaf de kop van de
optocht aangegeven wordt door de optochtbegeleiders.
Elke optochtbegeleider begeleid een aantal nummers, vooraf wordt bekend
gemaakt aan de deelnemers wie hun begeleider is.
Iedere deelnemer bewaart constant een redelijke afstand (maximaal 25 meter) van
zijn voorganger.
Groepen dienen er voor te zorgen dat ze een eenheid blijven vormen.
De aanwijzingen van het aanspreekpunt moeten in acht genomen worden
Een deelnemer aan de optocht behoudt gedurende de gehele optocht zijn plaats in
de stoet. Hij haalt geen deelnemers in en laat zich ook niet inhalen.
Pechgevallen uitgezonderd, deze worden onmiddellijk gemeld bij het betreffende
aanspreekpunt en dienen de optocht te verlaten.
Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat
dat een deelnemer de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en/of toeschouwers
in gevaar brengt
Het gebruik van alcohol tijdens de optocht is verboden en wordt tegen opgetreden
Het optocht comité kan indien nodig de chauffeur een alcohol test verplichten.
Het bijvullen van brandstoftanks is niet toegestaan tijdens de optocht.
Het gedoseerd strooien van confetti (alleen papier) is toegestaan
Het strooien van snoepgoed of andersoortige voorwerpen, is niet toegestaan
Is er bij het ontstaan van gaten, duidelijk sprake van onwil om dit te corrigeren, of
worden de regels van dit reglement niet in acht genomen, dan bestaat de
mogelijkheid om strafpunten te geven (zie hoofdstuk beoordeling).

ONTBINDING
-

Ontbinding van de optocht vindt niet eerder plaats dan op het einde van
vastgestelde route.
Om de optocht tot het einde toe goed te laten verlopen, zullen de
optochtbegeleiders tot aan de ontbinding de optocht begeleiden.
Bij de ontbinding wordt direct het deelnemersnummer ingeleverd bij de organisatie
De jury doet de jurering vanaf start optocht tot de ontbinding en de ontbinding
vindt pas plaats voorbij de pastorie. Er wordt wel verwacht dat het spel tot aan het
einde gespeeld wordt.

BOUWSELS
-

De bouwsels dienen aan de volgende eisen te voldoen:
o De maximale hoogte 8 meter
o Zodanig dat deze zich aan de snelheid van de optocht kan aanpassen, om
zodoende vertraging en het uiteenvallen van de optocht te voorkomen.
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o Bij gebruik van motoren/aggregaat is een brandblusser verplicht, dit geldt ook
voor kleine en of grote groepen
o Voldoende bescherming aanwezig voor de veiligheid van de deelnemers

AFHALEN VAN DE NUMMERS VAN DE CARNAVALSOPTOCHT
-

-

Elke deelnemer is zelf verplicht om zijn of haar nummer te komen afhalen.
Het afhalen van de nummers geschied van 19.00 tot 20.00 bij De Einder
de donderdag voor de optocht van Cv De Plattevonder. Hier zijn dan
enkele mensen van het optochtcomité aanwezig die de nummers uit delen.
Deelnemers krijgen hier het startnummer, programmaboekje, polsbandje en
plattegrond opstellocatie.

VERANTWOORDELIJKHEID / VERZEKERING
-

-

-

-

-

Het optochtcomité adviseert het bestuur over mogelijke uitsluiting van deelname
vanwege twijfel over de deugdelijkheid van de constructie en veiligheid.
De deelnemers (of hun wettelijke vertegenwoordigers) dragen altijd zelf de
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de constructie.
De chauffeur is verantwoordelijk voor het besturen van de totale wagen
ALLE motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht, moeten 2 weken voor
aanvang van de optocht aangemeld zijn bij het secretariaat van het optochtcomité.
Dit is een eis van de verzekeringsmaatschappij. Noodzakelijke gegevens zijn:
o Persoonsgegevens bestuurder
o Merk en type van het voertuig
o Chassisnummer van het voertuig
Elk buurtschap betaalt aan het bestuur van Carnavalsvereniging de Plattevonder de
premie van de verzekering voor een trekkend voertuig.
Deze bovenstaande regel geldt alleen als de tractor niet WA verzekerd is of als de
verzekering deze tractor niet accepteert als trekkend of duwend voortuig van een
praalwagen
Voor elk volgend motorvoertuig moet de deelnemer zelf de verzekering regelen en
financieren. Dit kan:
o via de eigen verzekering van het voertuig of
o door bijschrijving op de polis van Carnavalsvereniging de Plattevonder
Deze laatste heeft de nadrukkelijke voorkeur van het optochtcomité. Indien
gebruik wordt gemaakt van een eigen verzekering, dan moet een kopie van de
polis worden overlegd. Indien volgens de verzekeringsadviseur van
Carnavalsvereniging de Plattevonder de polis niet voldoet, dan mag het voertuig
NIET met de optocht meedoen, tenzij nog tijdig een afdoende verzekering is
afgesloten.
Kiest u voor een eigen verzekering, dan adviseren wij dan in ieder geval met Uw
verzekeringsagent af te stemmen dat:
o voertuig ingezet wordt anders dan landbouwwerkzaamheden
o aansprakelijkheids verzekering (personen die op de aanhanger aanwezig zijn)
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BEOORDELING / JURYREGELEMENT
Er worden punten geven van 6 t/m 10 en de mogelijkheid om daar een half punt aan toe te voegen.
De punten worden per categorie zoals hieronder vermeldt gegeven.
Waarop gaat de jury dan beoordelen?
1. UITVOERING. hierbij wordt gekeken naar het uitbeelden van het idee/ het spelen van het spel / de
muziek / duidelijkheid voor het publiek.
2. IDEE. is dit carnavalistisch / dubbelzinnig.
3. AFWERKING. hierbij wordt gekeken naar de afwerking van de wagen of groep / de pakken /
vormgeving.
4. TECHNIEK. hierbij wordt gekeken naar de beweging op de wagen of groep. Of de beweging met de
hand gebeurd of hydraulisch of enig andere techniek is niet van belang. Beweging is beweging.
Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken naar de bovenstaande punten waarvan nummer 1 als
belangrijkste wordt gezien. Heeft men hiervoor hetzelfde punt dan gaan we naar 2 tot dat er een
verschil uitkomt blijft dit gelijk tot punt 4, dan beslist de jury via een extra ronde waarbij ieder jurylid
1 punt heeft, en degene die dan het hoogste aantal punten heeft wordt dan ingedeeld op die
positie/plaats waarvoor dit nodig was.
Voor kleine groepen en eenlingen vervalt het onderdeel techniek.
Voor buurten die moeite hebben om iets te bouwen moet het mogelijk zijn om met een gekocht
bouwwerk mee te kunnen doen, dat heeft geen gevolgen voor de jurering.

PRIJZEN
Per categorie kennen we de volgende prijzen:
CATEGORIE Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs Vierde prijs
Vijfde prijs
Beker
Beker
Beker
Eenling
Beker
Beker
Beker
Kleine groep
Beker
Beker
Beker
Grote groep
Beker
Beker
Beker
Wagen
Wisseltrofee: Alleen voor de hoogst geëindigde wagen uit een buurtschap van
Someren-Eind
Verder is er één aanmoedigingsprijs over alle categorieën voor buurtschappen uit SomerenEind
Tevens is er één jeugdtrofee in de categorie Eenling/Kleine groep/Grote groep voor
deelnemers uit Someren-Eind.
Voorwaarde: alle deelnemers van dat startnummer moeten in de leeftijdscategorie 12 t/m 15
jaar zijn en er mag een enkele ouder een bijdrage aan geleverd hebben.
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De wisseltrofee wordt uitgereikt aan de hoogst geëindigde wagen van een buurtschap uit
Someren-Eind, en blijft eigendom van de Carnavalsvereniging, tenzij eenzelfde buurtschap
deze trofee drie maal binnen 5 achtereenvolgende optochten wint. Dan wordt de trofee
eigendom van de betreffende buurtschap.
De bezitter van een wisseltrofee is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan deze trofee.

De voorwaarde voor de onderscheidingen van de jeugd is als volgt:
Alle deelnemers van de basisschool die hebben meegedaan krijgen tijdens de prijsuitreiking
van de optocht een onderscheiding.(geld ook voor deelnemers buiten Someren-Eind)
Iedereen die kans kan maken op de Jeugdtrofee (en dus aan de voorwaarde voldoet) krijgt
tijdens de prijsuitreiking van de optocht een onderscheiding
Verder geldt een vergoeding (startgeld) voor elke deelnemer:
Er wordt per jaar een ‘prijzenpot’ bepaald. De hoogte hiervan is afhankelijk van de inkomsten
en wordt bepaald door het bestuur van de carnavalsvereniging. Er wordt via de volgende
verdeelsleutel een bedrag evenredig verdeeld en uitgekeerd. Elke deelnemer in de categorie
Wagens
€ 350 voor buurtschappen Someren-Eind
Wagens
€ 250 voor verenigingen van buiten Someren-Eind
Grote groepen € 115
Grote groepen € 85 voor verenigingen van buiten Someren-Eind
Kleine groepen € 25
Eenlingen
€ 10

OVERIGE
 Alleen in overleg met en na goedkeur van het optochtcomité, kan van dit reglement
worden afgeweken.
 Over de uitslag en of toegewezen punten kan niet gediscussieerd of gereclameerd
worden.
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het optochtcomité, in
samenspraak met het bestuur van Carnavalsvereniging de Platte Vonder.

Veel plezier en een gezellige optocht toegewenst.
Optocht comité CV de Plattevonder
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