carnavalsvereniging

De Puupenkoppen
Optochtreglement 2018
1. Categorie indeling.
a. Een deelnemer/groep kan zich inschrijven in één van onderstaande 6 categorieën:
1. Jong (t/m 14 jaar) met wagen
2. Jong (t/m 14 jaar) zonder wagen
3. Jong belegen (15 t/m 21 jaar) met wagen
4. Jong belegen (15 t/m 21 jaar) zonder wagen
5. Belegen (vanaf 22 jaar) met wagen
6. Belegen (vanaf 22 jaar) zonder wagen
7. Belegen (vanaf 22 jaar) 100% ladies met wagen
b. De groepen in categorie 1 t/m 6 moeten voor minimaal 50 % uit de genoemde leeftijden
bestaan.
c. De groep in de categorie Jong, mag een aantal volwassenen als begeleiders bevatten.
Als de wagen of groep duidelijk door volwassenen handen is gebouwd of aangekleed kan
de jury alsnog besluiten om de groep of wagen alsnog in een andere categorie te plaatsen.
d. De jury beslist over de definitieve categorie indeling.
2. Wagens.
a. De wagens mogen niet breder zijn dan 3 meter, niet hoger dan 5 meter en niet langer dan 18
meterr (inclusief het eventuele trekkende voertuig). De niveauhoogte van het hoogste
vloerniveau mag niet hoger zijn dan 3,50 meter. Met vloerniveau wordt bedoeld het niveau waar
personen op (kunnen) staan. Alle maten buitenwerks gemeten. Er dient rekening gehouden te
worden met de obstakels in de route (hierbij valt te denken aan takken en overhangende
draden).
b. Motorisch c.q. mechanisch voortbewogen voertuigen dienen voorzien te zijn van een goed
functionerende reminrichting en stuurinrichting.
c. Voertuigen die deelnemen aan de optocht dienen tenminste verzekerd te zijn tegen wettelijke
aansprakelijkheid.
d. Confettikanonnenzijn verboden.
e. Wagens die moedwillig
illig tijdens de optocht gesloopt worden, worden uit de optocht verwijderd.
f. Elke deelnemende wagen moet voorzien zijn van een goedgekeurde brandblusser.
Een EHBO koffer is gewenst/aan te bevelen.
g. Elke deelnemende wagen moet aan de voorzijde voorzien zijn van een deugdelijk trekoog.
h. Wagens die bestaan uit een trekkend voertuig en een aanhanger moeten voorzien zijn van een
losbreekinrichting (veiligheidsketting) tussen trekkend voertuig en aanhanger.
i. De wielen van de wagens dienen zo veel mogeli
mogelijk
jk afgeschermd te worden, om te voorkomen dat
er personen onder de wielen kunnen komen.
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j. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een reling (120 cm) aangebracht te worden.
De technische commissie beoordeelt de noodzaak tot het aanbrengen van een reling.
k. De bestuurder van een trekkend voertuig dient voldoende zicht naar voren en naar het de
getrokken wagen te hebben.
l. Zorg dat je niet opgesloten raakt bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand. Zorg, indien van
toepassing, voor vluchtluiken
ken van minimaal 60x80 centimeter.m. het is niet toegestaan om tijdens
de optocht de aggregaat (bij) te vullen
vullen.
3. Reclame.
a. Wagens en/of deelnemers mogen geen reclame maken en/of verspreiden.
b. In de optocht te Achterveld rijdt maar één Raad van Elf mee in vol ornaat en dat is de Raad van
Elf van de Puupenkoppen uit Achterveld. Andere carnavalsverenigingen mogen alleen meerijden
als zij niet in ornaat gekleed zijn.
4. Dranken.
a. Bestuurders van voertuigen mogen voor en tijdens de optocht geen alcoholhoudende dranken
gebruiken. De wegenverkeerswet is van toepassing.b. Op de wagen mag geen alcohol aanwezig
zijn! Tijdens de optocht is het nuttigen van alcoholische dranken niet ttoegestaan.
oegestaan.
c. Alcoholische dranken mogen niet aan het publiek aangeboden en/of geserveerd worden.
5. Overige bepalingen.
a. Elke deelnemer/deelneemster dient de aanwijzingen van de politie, brandweer, medische
dienst, verkeersregelaarsen/of optochtcommi
optochtcommissie
ssie op te volgen.b. Het is niet toegestaan
straatvervuilende materialen (o.a. confetti) vanaf de wagens te strooien en/of uit te delen ook
op het terrein van Mechan Groep. De eventuele reinigingskosten zullen worden verhaald op de
vervuiler (dat is dus de deelnemer die de vervuiling veroorzaakt).
c. Het besproeien van het publiek met welke vloeistof of (vaste) stof dan ook is verboden.
d. Open vuur tijdens de optocht is verboden.
e. Na de prijsuitreiking dienen alle aan de optocht deelnemende wagens en/
en/of
of voertuigen van de
openbare weg verwijderd te worden.
f. Extreem harde muziek is niet toegestaan.
g. Het is niet toegestaan een (officiële) sirene te laten horen.
h. De vereniging (bestuur, vrijwilligers en optochtcommissie) is in geen enkel geval aansprakelijk
i. Inschrijvingen mogen geen afbreuk doen aan de optocht.
j. De uitslag van de Jury is bindend.
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