
Optochtreglement

Algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De deelnemers dienen de aanwijzingen van de optochtcommissie
en/of politie onverwijld op te volgen.
De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen uit de
deelname aan de optocht.
De optochtcommissie is gerechtigd om zedenkwetsende groepen
en/of wagens niet tot de optocht toe te laten en bij aanstootgevend
gedrag van deelnemers tijdens de optocht (oa. dronkenschap) deze
onmiddellijk uit de optocht te verwijderen.
Chauffeurs van deelnemende wagens mogen geen alcoholhoudende
dranken gebruiken.
De deelnemers dienen de startnummers gedurende de gehele
optocht goed zichtbaar te dragen.
Om voor een prijs in aanmerking te komen dienen de deelnemers de
optochtroute geheel te volgen en te voltooien.
Jurering:

- De jury bestaat uit 3 leden die ieder punten geven tussen 0 en 10.
- De beoordeling geschiedt voor de 3 volgende onderdelen:

> Carnavalesk: Humoristisch, kritisch, spottend,
een bepaalde geest voorstellend.

> Originaliteit: Het idee.
> Esthetisch: Schoonheid, presentatie.

- Muziekgezelschappen, Prinsen- en Raad van Elfwagens komen
niet in aanmerking voor beoordeling.

- Deelnemers die misbruik maken van alcoholische dranken
kunnen door de jury worden beboet met strafpunten.

Op dit reglement zijn de politieverordeningen inzake het houden van
een optocht van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
optochtcommissie.
Niet humoristen, chagrijnen, grienijzers en dergelijke worden niet tot
de optocht toegelaten op straffe van het geven van een rondje aan de 
Carnavalsvereniging na de optocht.



Voertuigen
1.

2.

Brandveiligheid
Door de brandweer Zuid-Limburg zijn de volgende regels opgesteld ten
behoeve van branveiligheid tijdens de optocht.
Deelnemers moeten er voor zorgen dat:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht open vuur, fakkels,
lampionnen, vuurwerk of een barbecue mee te voeren.

De organisatie zal er op toe zien dat deze regels worden na gestreefd en zal 
indien noodzakelijk maatregelen doorvoeren.

De optochtcommisie.

Deelnemende voertuigen moeten voorzien zijn van een geldig kenteken; 
bestuurders van een motorvoertuig, tractor of bromfiets moeten een
bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WAM) bij zich 
hebben.
Bestuurders van deelnemende voertuigen die tijdens de optocht personen 
vervoeren moeten een afzonderlijke verzekering afsluiten tegen
letselschade. Dit moet desgevraagd worden aangetoond.

Een goedgekeurde brandblusser (min 6kg poeder, schuim of CO2)
aanwezig is nabij een stroomaggregaat.
Een goedgekeurde brandblusser (min 6kg poeder, schuim of CO2)
aanwezig is in een trekkend voertuig.
Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels helemaal afgerold worden 
vanwege mogelijk brandgevaar.
De opslag van reserve brandstof ten behoeve van een stroomaggregaat in 
een stalen jerrycan gebeurt.
Bij een jerrycan een trechter aanwezig is voor het bijvullen.
Aggregaten niet tijdens het rijden van de optocht worden bijgevuld.
Opslag van reserve brandstof gescheiden gebeurt van het
stroomaggregaat.
Opstelling van het stroomaggregaat gebeurt in een goed geventileerde 
ruimte.
In de nabijheid van het stroomaggregaat zich uitsluitend moeilijk ontv-
lambare materialen bevinden.
Het stroomaggregaat deugdelijk, veilig en goed bereikbaar wordt 
opgesteld zodat omvallen, kantelen en stoten wordt voorkomen.
De elektrische installaties voldoende afgezekerd en vochtbestendig zijn.


