Optochtregelement 2019
Carnaval Peeloofdurp
Datum: Maandag 4 maart 2019.
Start optocht 14.11 uur.
Opstelplek tevens opbouwplek wagens : Parkeerterrein Sportpark Molenkreek
Dinteloord
Terrein is maandag 4 maart open vanaf 9.00 uur . Wagens moeten om 13.00 uur
klaar zijn om op te stellen. Enkelingen, Paren, loopgroepen en dweilbandjes dienen
uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn.
Het terrein dient schoon te blijven en schoon opgeleverd te worden. Dus daar geen
confetti e.d. gebruiken en alle (gebruiks)materialen dienen meegenomen/opgeruimd
te worden.
Prijsuitreiking:
- Enkelingen, paren, loopgroepen, kleine wagens
Buitelstee

(tot 3 meter):

circa 17.30 uur in de

- Middelwagens en grote wagens en bandjes, start van de prijsuitreiking circa 21.11
uur in de Buitelstee
1. Iedere Deelnemer aan de optocht krijgt op het opstelterrein zijn
deelnemernummer(s) uitgereikt. De organisatie is niet aansprakelijk voor incidenten
die gebeuren tijdens de optocht.

2.Indeling categorieën:
- enkelingen/paren
- loopgroepen/Dweilbandjes
- Kleine wagens kleiner dan 3 meter, getrokkendeel
- Middel wagens kleiner dan 7 meter, getrokkendeel excl. dissel
- Grote wagens min 7 m lang excl dissel en trekkend gedeelte.
Max hoogte 9 m
Max breedte 5 m
Max lengte 44m
Grote wagens mogen uit meerdere delen bestaan. De totale wagen moet in staat zijn
de bochten in de optocht te kunnen maken.
3. uitval tijdens de optocht:
Mocht een wagen wegens technische redenen de optocht niet uit te kunnen rijden,
zal deze wel gejureerd worden volgens het juryrapport.
4. Alcohol:
Het is Verboden alcohol en drugs in bezit te hebben of te nuttigen tijdens de
optocht. Bij overtreding worden deelnemers direct uit de optocht verwijderd en niet
mee gejureerd!

5. verboden in de optocht:
- dieren
- vuurwerk
- gasflessen of andere drukvaten
- rookbommen (m.u.v. goedgekeurd rookmachine)
Bij het niet naleven van bovenstaande, wordt men direct uit de optocht verwijderd!
6. verplicht aanwezig op gemotoriseerde wagens:
Minimaal 1 gekeurde poederbrandblusser per rijdend deel. Dus een trekker met 2
wagens heeft er minimaal 1 per deel bij=3 stuks
De brandblusser dient gemakkelijk te bereiken te zijn bij calamiteiten.
Mensen op de wagens dienen:
- gemakkelijk van de wagen af te kunnen indien nodig
- beschermt te zijn tegen draaiende delen op de wagen
De bestuurder van de trekker/auto/ vrachtwagen dient in het bezit te zijn van
bijbehorende rijbewijs incl. W.A. verzekering voor het voertuig incl.
getrokken wagen.

7. Muziek.
De muziek die gedraaid wordt bij de wagen wordt mee gejureerd. Extra punten zijn
te behalen voor muziek bij het thema van de eigen wagen of het motto van
Peeloofdurp. Het is verboden om racistische, pornografische en/of shockerende
geluiden/afbeeldingen en teksten te gebruiken.
Het geluidsniveau v/d wagen moet dusdanig zijn, dat het niet storend is voor het
publiek en andere deelnemers van de optocht. Op verzoek van de organisatie zal dit
aangepast moeten worden.
8. Puntenverdeling/ jurering
De volgende puntenverdeling is vastgesteld:
Uitbeelding eigen motto of motto Peeloofdurp:
Vormgeving:
Beleving/presentatie van de wagen:
Techniek/beweging:
Afwerking:
Totaalbeeld:
Middelwagens en grote wagens worden beoordeeld op de wagen zelf, de actie
om de wagen heen wordt apart gejureerd, hier wordt een `Ambiance
Ereprijs`voor uitgereikt tijdens de prijsuitreiking.
Enkelingen paren en loopgroepen en dweilbands worden gejureerd
op: Originaliteit, Afwerking, en Presentatie
De jury werkt geheel onafhankelijk van de organisatie. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
9. Aansprakelijkheid:
De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voorkomende uit
deelname aan de optocht of feestavond. Deelnemers aan de optocht vrijwaren de
organisatie dan ook van alle aansprakelijkheid en/of moeilijkheden met derden en
vergoeden zelf de schade welke het gevolg kan zijn van deelname aan de optocht.
Mocht de optocht om redenen buiten de wil of schuld van de organisatie geen
doorgang kunnen vinden, dan kan geen verhaal worden gehaald voor de eventueel
gemaakte kosten.
Deelnemers aan de optocht worden geacht de gestelde voorwaarden te hebben
gelezen en aanvaard.
Bevelen van de Politie/brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de
gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Niet naleving van
bovengenoemde kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
In gevallen waarin niet is voorzien in het reglement, beslist de organisatie.

10. Overzicht prijzengeld optocht Peeloofdurp 4 maart 2019
Loopgroepen/Dweilbands
1e prijs € 75,=
2e prijs € 50,=
3e prijs € 30,=
4e prijs € 10,=
5e prijs € 10,=

Jeugd catogorie tot 12 jaar
1e prijs € 25,=
2e prijs € 20,=
3e prijs € 15,=
4e prijs € 10,=
5e prijs € 10,=

Enkelingen/paren
1e prijs € 40,=
2e prijs € 25,=
3e prijs € 15,=
4e prijs € 10,=
5e prijs € 10,=
Kleine wagens tot 3m
1e prijs € 40,=
2e prijs € 25,=
3e prijs € 15,=
4e prijs € 10,=
5e prijs € 10,=
Middel wagens tot 7m
1e prijs € 150,=
2e prijs € 125,=
3e prijs € 100,=
4e prijs € 75,=
5e prijs € 50,=
Grote wagens vanaf 7m
1e prijs € 275,=
2e prijs € 225,=
3e prijs € 175,=
4e prijs € 150,=
5e prijs € 125,=
6e prijs € 100,=
7e prijs € 100,=
8e prijs € 100,=
9e prijs € 100,=
10e prijs € 100,=

Ambiâânsprijs (Actie om de wagen)
1e Prijs is een Ereprijs voor de Leutigste actie

11.ROUTE: Steenbergeseweg, Raadhuisplein, Westvoorstraat, Kade,
Oostvoorstraat, Zuideinde, Grote en kleine wagens via Steenbergseweg
naar afbouwplek. Enkelingen, paren, loopgroepen en kleine wagens tot 3
meter via Zuideinde en Prinses Irenestraat naar sporthal de Buitelstee.

Voor info;
Telefoonnummer organisatie
06-40182274 Wim vd Bosch
06-53167595 Stephan Luijkx
Email; carnavalpeeloofdurp@gmail.com

