Optochtreglement Carnavalsvereniging “De Knunnekes” 2020
Algemeen
Ar$kel 1 Verklaring
Door deelname aan de optocht, welke op eigen risico is, verklaren de deelnemers zich bekend te zijn met dit
reglement en zich te houden aan de daarbij behorende ar$kelen. U bent deelnemer zodra u (uw groep) het
opstelterrein betreden heeB en het startnummer in ontvangst heeB genomen.
Ar$kel 2 Aanwijzingen
Aanwijzingen die worden gegeven door de optochtcommissie, poli$e, gemeente of andere bevoegde func$onarissen
$jdens de optocht dienen s$pt te worden opgevolgd.
Ar$kel 3 Verkeer
Bij deelname met een wagen moet de minimale snelheid naar het opstelterrein en na ontbinding van de optocht
minimaal 6 km per uur te bedragen. Voor en na de optocht mag er niet gereden worden met personen op de wagen.
Ar$kel 4 Vervuiling
Het is niet toegestaan wagens te voorzien van, dan wel de bodem ervan te bedekken met stro, hooi, boomschors,
houtsnippers, zaagsel, zand, grind en/of ander ‘losmateriaal’ waar straten, tuinen en/of pleinen mee besmeurd/
vervuild kunnen worden.
Tevens is niet toegestaan voorwerpen, reclamemateriaal of papiersnippers (in welke vorm dan ook), schuim en andere
zaken van de wagens in het publiek te gooien cq te spuiten. Het is WEL toegestaan verpakt snoepgoed of presentjes
persoonlijk uit te delen in de binnenstad (lees: binnen de gracht).
Uw opstelplek dient schoon achtergelaten te worden bij vertrek, hiervoor staan op het opstelterrein voldoende
afvalcontainers. Tevens staan op het opstelterrein, op de Winterswijkseweg en in de binnenstad toiletwagens.
Wildplassen is voor en $jdens de optocht ten strengste verboden.
Ar$kel 5 Rook en vuur
Het is niet toegestaan (consumenten)vuurwerk, alarmpistolen, losse ﬂodders, open vuur of gelijkwaardige zaken voor,
$jdens en na de optocht te gebruiken. Ook is het verboden om roet of walm of gelijkwaardige zaken voor, $jdens of na
de optocht te gebruiken of te verspreiden. Onder walm wordt ook verstaan: stank verspreidende middelen, rook
aWoms$g van verbrande oliën en/ of veYen of rookbommen. Met gelijkwaardige zaken wordt bedoeld voor mens of
dier schadelijke of hinderlijke stoﬀen of voorwerpen. Special eﬀects, zoals knaleﬀecten of pyro-technieken worden
alleen in overleg en ná keuring door leden van de optochtcommissie en/of de brandweer toegelaten in de optocht.
Confea-kanonnen zijn niet toegestaan. Bij overtreding treedt ar$kel 20 in werking.
Ar$kel 5a Brandbare stoﬀen
Bij gebruik van een toegestane en goedgekeurde benzine/dieselaggegraat of –generator dient in de directe nabijheid
ervan een goed bereikbare goedgekeurde handbrandblusser van minimaal 6 kg (voor brandklasse A en B) aanwezig te
zijn. Op de wagen of in het trekkend voertuig mag geen losse brandstof in jerrycans aanwezig zijn. Het bijvullen van
aggregaten of generatoren $jdens de optocht is niet toegestaan.
Ar$kel 6 Schade aan andermans eigendommen
Schade, bewust of onbewust veroorzaakt aan (straat)versieringen, andere private of publiekelijke eigendommen zal
worden verhaald op de veroorzaker(s). De organiserende vereniging ‘CV De Knunnekes’ en haar optochtcommissie
aanvaard in geen geval aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door trekkende voertuigen en/of daaraan
gekoppelde wagens aan derden of aan overige deelnemers cq deelnemers van de groep zelf.
Ar$kel 7 Verzekering
De deelnemers aan de carnavalsoptocht moeten zich op de dag van de optocht, voor het vervoeren van en naar de
optocht, en $jdens de optocht, zowel zichzelf als de motorvoertuigen tegen weYelijke aansprakelijkheid en ongevallen
te verzekeren. Deelnemers met een voertuig (zelfrijdende praalwagen) dan wel met een voertuig die een praalwagen
voortbeweegt, dienen bij het verschijnen op de plaats van opstelling een bewijs van verzekering voor het voertuig of
combina$e op verzoek van de optochtcommissie en/of poli$e ter inzage af te geven.
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Controleer uw polis vooraf of informeer via uw tussenpersoon/verzekeraar. Bij andere verzekeraars kunnen afwijkende
dekkingen en voorwaarden van kracht zijn.
Bestuurders en deelnemers
Ar$kel 8 Alcohol en drugs
Het is deelnemers niet toegestaan $jdens de optocht alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken, dan wel bij
zich te hebben en/of voorzien te worden van. Indien dit, en uiteraard ook op het opstelterrein bij minderjarige
deelnemers (<18) geconstateerd wordt, is de organisa$e dit verplicht ter plekke te melden aan aanwezige poli$e of de
ambtenaar ‘orde en handhaving’ van de gemeente Oost-Gelre. Tevens is het voor de bestuurders van motorvoertuigen
ook verboden om vóór de optocht alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken, dan wel bij zich te hebben. Bij
overtreding wordt de gehele groep uitgesloten van verdere deelname, het startnummer wordt ingenomen (zie ar$kel
20).
Bij aanvang van de optocht dient dus alle nog aanwezige alcoholische drank te zijn achtergelaten in de aanwezige
afvalcontainers op, of te zijn afgegeven bij de uitgang van, het opstelterrein. Er zal verscherpt toezicht plaatsvinden.
Ar$kel 9 Rijbevoegdheid
Bestuurders van motorvoertuigen (trekkers, personenauto’s, motorﬁetsen, etc.) moeten in het bezit zijn van een
voor het door hen bestuurde voertuig geldig rijbewijs.
Ar$kel 10 Zicht
Het uitzicht van de bestuurder moet naar alle zijden (voor, achter, links en rechts) onbelemmerd zijn. Elke bestuurder
van een wagen dient begeleid te worden door minimaal één begeleider die constant zicht heeB op wat zich achter de
bestuurder plaatsvindt (zie ook ar$kel 16).
Ar$kel 11 Dierenwelzijn
Levende dieren worden niet toegelaten. Dit betekent ook dat ze geen voertuig mogen voorYrekken.
Wagens en motorvoertuigen
Ar$kel 12 APK
De deelnemende motorvoertuigen dienen rij-technisch in een voldoende staat te zijn. Dat wil zeggen, ze moeten
voorzien zijn van een APK-keuringsbewijs.
Ar$kel 13 Wagens
a. De (aanhang)wagens c.q. praalwagens die getrokken worden door een in ar$kel 12 bedoeld motorvoertuig,
dienen voorzien te zijn van een deugdelijk onderstel.
b. Het zwaartepunt dient zo laag mogelijk gehouden te worden.
c. De onderzijde van de wagen mag niet lager zijn dan 0,30 meter van de weg.
d. Draaipunten dienen zodanig beveiligd te worden, zodat personen niet bekneld dan wel gewond kunnen raken.
e. Daar waar personen op de wagen kunnen staan of lopen dient deze voorzien te zijn van een deugdelijke
valbeveiliging van minimaal 1 meter hoog gemeten van het staplateau.
f. De verbinding(en) van de wagen aan het trekkende voertuig dient met een deugdelijke koppeling te geschieden.
De koppelingsdruk dient te zijn aangepast aan het trekkende voertuig.
Ar$kel 14 Afme$ngen
De maximale afme$ngen voor de voertuigen die aan de optocht deelnemen zijn als volgt:
- Breedte: 3,5 meter
- Hoogte: 4,5 meter
- Lengte: aqankelijk van de gekozen combina$e.
De deelnemer is gehouden een combina$e te kiezen die aangepast is op de afme$ngen en bochten in de route.
Binnen de aangegeven maten mogen zich tevens geen uitstekende delen bevinden die schade of letsel kunnen
veroorzaken. Van de afme$ngen mag $jdelijk worden afgeweken (hoger en breder), indien deze snel en eenvoudig
terug te brengen zijn en de stoet niet ophouden.
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Ar$kel 15 Geluidsproduc$e
Het gebruik van geluidsinstalla$es is toegestaan, mits het volume de 90-decibel niet te boven gaat.
De luidsprekers moeten naar het midden of in de lengterich$ng van de wagen geplaatst worden.
Grote aggregaten, getrokken door een (extra) aanhanger of op een shovelbak geplaatst worden niet toegestaan.
Bij overtreding treedt ar$kel 20 in werking. Neem bij twijfel $jdig contact op met één van de optochtcommissieleden.
Ar$kel 16 Begeleiding
Kleine en grote wagens dienen te worden begeleid door minstens 2 respec$evelijk 4 als zodanig herkenbare volwassen
begeleiders te voet aan beide zijden van de wagen.
Ar$kel 17 Kwaliteit en uitstraling
SkihuYen en daaraan verwante thema’s worden niet toegelaten in de optocht. Sloopauto’s, caravans, bouwketen en
dergelijke, die niet bijdragen aan het kwaliteitsbeeld van de optocht, worden ook niet toegelaten in de optocht. In
geval van twijfel, beslist de optochtcommissie.
Ar$kel 18 Controle
Alle deelnemende groepen incl. wagens en trekkende voertuigen dienen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
optocht ter controle aangeboden te worden. Deze controle zal plaatsvinden door de optochtcommissie, eventueel
begeleid door poli$e, na gemaakte afspraak over plaats en $jds$p met de deelnemer. Na controle dienen essen$ële
wijzigingen mbt thema, kleurstellingen, afme$ngen, construc$e ed. direct telefonisch doorgegeven worden aan één
van de leden van de optochtcommissie, zodat indien wenselijk een vervolgafspraak gemaakt kan worden.
Ar$kel 19 Aanstoot
Wagens met daarop een discriminerende dan wel een beledigende voorstelling of tekst over een persoon of een
groep mensen, wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging zijn verboden en worden niet toegelaten in de
optocht. Dit geldt uiteraard ook voor de uitbeeldingen bij de loopgroepen.
Reclame-ui$ngen zijn enkel toegestaan indien deze op ludieke wijze aansluiten op het thema / onderwerp die de
groep uitbeeld. Beoordeling hiervan is uiteraard aan de optochtcommissie.
Slotbepalingen
Ar$kel 20 Sanc$e
Het niet nakomen van een bepaling van dit reglement of een aanwijzing voortvloeiende uit een bepaling van dit
reglement, gegeven door een persoon / groep als bedoeld in ar$kel 2, betekent uitslui$ng van deelname aan de
optocht, dan wel verwijdering uit de optocht. Uiteraard zal dan ook uitbetaling van de vergoeding en eventueel
prijzengeld achterwege blijven.
Ar$kel 21 Onvoorzien
In alle gevallen waarin het reglement niet in voorziet, beslist de optochtcommandant dan wel het dagelijks bestuur
van carnavalsvereniging “De Knunnekes”.
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