Reglement carnavalsoptocht Doetinchem 2 maart 2019
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De Grote Leutekumse Optocht wordt georganiseerd door, en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van stichting Carnaval in Leutekum, in dit reglement verder te noemen “de optocht” en “het bestuur”.
Deelname aan de optocht kan alleen met in acht name van dit reglement.
Deelname geschiedt voor eigen rekening en op eigen risico.
Carnavalsvereniging De Umdraeyers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden
schade en/of door de deelnemers aan derden toegebrachte schade/letsel.
Carnavalsvereniging De Umdraeyers zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als
gevolg van een onvolledige controle op naleving van dit reglement.
Aanmelding voor deelname aan de optocht kan alleen door inschrijving via de website www.leutekum.nl met een
naar waarheid ingevuld formulier. De inschrijving sluit 7 dagen voor de optochtdatum.
Commerciële wagens mogen twee reclameteksten voeren met een afmeting van 100x20 centimeter hoog.
De optocht-jury bepaalt de toekenning van de prijzen. Hierover kan niet gereclameerd worden.
De prijzen worden direct na afloop van de optocht uitgereikt door de Stadsprins.
Prijzen kunnen alleen afgehaald worden door bij de Optochtcommissie bekende contactpersoon met (kopie)
legitimatiebewijs. De Optochtcommissie wendt zich hierbij tot de legitimatieplicht.
Het bestuur neemt de maatregelen om onvoorziene situaties op te lossen.
Zaken, waarin dit reglement niet voorziet, worden door het bestuur afgehandeld.

Verboden
13.
De aanwezigheid van een gas- confetti of luchtkanon is niet toegestaan.
14.
Het is niet toegestaan brandstoffen en/of gassen in de optocht mee te voeren, anders dan in de daarvoor
bestemde tanks van voertuigen of motoren.
15.
Enige vorm van vuurwerk of open vuur in de optocht is niet toegestaan.
16.
Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alcohol en
mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de
bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht
worden verwijderd. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere
aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
17.
Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder
drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavalsoptocht, waarin
of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank aanwezig is. Het zichtbaar gebruiken en uitdelen van
alcoholische dranken is niet toegestaan.
18.
Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik. Glaswerk en glazen flessen word
ingenomen!
19.
Het is strikt verboden levende dieren in de optocht te gebruiken of mee te voeren.
Verplichtingen
20.
Startnummers dienen zichtbaar LINKS VOOR op het voertuig te worden bevestigd. Voor loopgroepen geldt dat
diegene met het startnummer LINKS VOOR in de groep dient te lopen.
21.
De deelnemende voertuigen moeten technisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet aan
de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie en de politie Noord Oost Gelderland wordt
voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controleren. Dit kan ook tijdens de bouwperiode zijn.
22.
Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals een accu, aggregaat,
etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dient tenminste een goedgekeurd functionerend
brandblusapparaat binnen handbereik op het voertuig aanwezig te zijn.
23.
Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig. Deelnemers
mogen alleen in de route van de optocht op de wagens meegevoerd worden.
24.
Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig zodanig zijn
gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnenopstappen, afstappen en staan.
25.
Zitplaatsen op de wagen dienen aan de wagenvloer verankerd te zijn.
26.
Zit- en staanplaatsen op de wagen zijn afgeschermd, zodat bij een noodstop niemand van de wagen kan vallen.
27.
De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt
gebracht, te weten meer dan 90 dB(A), kan de deelnemer door de organisatie of de politie uit de optocht worden
verwijderd.
28.
De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht rondom hebben om zo de nodige voorzichtigheid te
kunnen betrachten, dit door middel van spiegels.
29.
Een grote wagen dient twintig centimeter of minder vanaf de grond afgeschermd te zijn.
30.
De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders begeleid. Bij wagens dient er bij ieder wiel een
toezichthouder aanwezig te zijn.
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De toezichthouders dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van de politie, brandweer, verkeersregelaars,
optochtcommissie en juryleden op te volgen.
De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het deelnemende voertuig.
Het trekkende voertuig en de daarop rijdende chauffeur dienen aan de wettelijke eisen van het
Rijksverkeersreglement te voldoen (o.m. te beschikken over een geldig kenteken voor het voertuig/combinatie).
Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de startopstelling aan te houden en de aangegeven route te volgen.
Deelnemers moeten kort aangesloten blijven in de optocht (met een maximale tussenruimte van tien meter) en
mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie.
Ook mag men zich niet tussen de andere deelnemers door begeven
Het is niet toegestaan een stilstaande demonstratie te houden, of in tegengestelde richting te gaan.
Het is niet toegestaan kwetsende gebaren te maken, kwetsende teksten te voeren of ten gehore te brengen.
Er mag niets van de wagens worden gegooid, met uitzondering van snoep vanaf de Prinsenwagen
Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije
doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO.
Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
De optocht wordt ontbonden vanaf een door het bestuur bepaalde plaats en na inname van de startnummers
Na ontbinding van de optocht gelden de wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig.
Na ontbinding van de optocht moeten de voertuigen zo spoedig mogelijk afgevoerd worden via de van te voren
afgesproken route.
Het niet opvolgen van bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de betreffende
persoon/groep wordt uitgesloten van deelname aan de optocht of zijn/haar deelname aan de optocht direct moet
beëindigen op vordering van de organisatie of de politie.

Deelname is mogelijk in de volgende categorieën met de volgende eisen:
A. Grote wagens:
- al dan niet mechanisch voortbewogen
- niet breder dan: 3,5 meter
- niet hoger dan (tenzij rijdend demonteerbaar): 4,0 meter
- niet korter dan (excl. trekkend voertuig): 8,0 meter
B. Wagens
- al dan niet mechanisch voortbewogen
- aan de onderkant niet breder dan: 3,5 meter
- niet hoger dan (tenzij rijdend demonteerbaar): 4,0 meter
- niet langer dan (exclusief trekkend voertuig): 8,0 meter
- niet korter dan (excl. trekkend voertuig): 4,0 meter
C. Kleine Wagens
- al dan niet mechanisch voortbewogen
- aan de onderkant niet breder dan: 3,5 meter
- niet hoger dan (tenzij rijdend demonteerbaar): 4,0 meter
- niet langer dan (exclusief trekkend voertuig): 4,0 meter
D. Grote groepen
- een groep van 10 personen of meer.
E. Kleine groepen
- een groep van 3 t/m 9 personen.
F. Jeugd
- jeugd tot 12 jaar.
G. Individuen & duo's
- alleen of met zijn tweeën, ongeacht leeftijd, kleine kar/voertuig.
H. Scholen
- klassen en/of delen van onderwijsinstellingen.

