BAK van Boemeldonck
Jury reglement Kinderoptocht

Artikel 1
Het BAK-bestuur stelt de jury samen. Na de samenstelling opereert de
jury onafhankelijk.
Artikel 2
Op uitnodiging van de president van de jury komt de jury tijdig in
vergadering bijeen en maakt afspraken over de taakverdeling en de
bepaling wie op welke onderdelen jureert.
Artikel 3

Binnen de kinderoptocht zijn er zeven categorieën:
• DKK Individuelen, duo’s en trio’s, niet gemotoriseerd, door kinderen
zelf gebouwd.
• DKO Individuelen, duo’s en trio’s, niet gemotoriseerd, met hulp van
ouders/volwassenen Gebouwd.
• CKK Groepen van vier of meer kinderen, met of zonder wagentje,
niet gemotoriseerd, door kinderen zelf gebouwd. De nadruk ligt op
de personen. Hebben zij een karretje dan is dit ondergeschikt aan
het geheel (bijv. een accessoire of kledingrek) of met karton,
kartonnen dozen ed. gemaakt. Komt er lassen, gazen, plakken aan
te pas dan behoren zij in een andere categorie!
• CKO Groepen van vier of meer kinderen, met of zonder wagentje,
niet gemotoriseerd, met hulp van ouders/volwassenen gebouwd,
ouders/volwassenen hebben meer gedaan dan alleen laswerk.
• BKK Groepen van 4 of meer kinderen mét een een wagentje, niet
gemotoriseerd, gemaakt door las-, gaas- en plakwerk.
Ouders/volwassenen mogen helpen bij laswerkzaamheden. De
verdere afwerking is gerealiseerd door de kinderen. De kinderen
moeten het karretje zelf duwen of trekken.
• BK Wagens tot 6 meter hoogte en alle gemotoriseerd voortbewogen
bouwsels, door kinderen zelf gebouwd
• AK Wagens tot 6 meter hoogte en alle gemotoriseerd voortbewogen
bouwsels, met hulp van ouders/volwassenen gebouwd.
Artikel 4

Deelnemers in de categorieën BK, BKK en AK worden uitgenodigd om
vooraf een schriftelijke uitleg over hun wagen in te leveren van maximaal
acht regels.
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Artikel 5

Alle deelnemers worden éénmaal op de Markt gejureerd en éénmaal op
een niet vooraf gestelde plaats in de laatste helft van de route. Bij het
positioneren van de jury wordt rekening gehouden met de mogelijkheid
om beide zijde (links- en rechts) van de deelnemer te jureren. De
jurering vindt plaats volgens een door de President van de jury te maken
schema. Hierbij kan een jurylid per optocht maar één keer op een bepaald
criterium (artikel 8) jureren.
Artikel 6
De juryleden mogen de bouwwerken van de deelnemers niet bekijken
tijdens de bouwperiode.
Artikel 7
De juryleden kunnen de bouwwerken van de deelnemers bekijken voordat
de stoet zich in gang zet, tijdens het opstellen op het Marktplein. Dit
schouwen is bedoeld om een algemene indruk te krijgen van de optocht,
niet om te jureren.
Artikel 8
De jury beoordeelt en geeft punten aan de hand van de volgende criteria.
Categorie AK, BK en BKK:
- Beweging
- Opbouw
- Kleur/Afwerking
- Idee/Originaliteit
- Muziek
- Reactie publiek
- Uitvoering/Betrokkenheid van kinderen.
Categorie DKO, DKK, CKO en CKK:
- Idee/Originaliteit
- Uitwerking idee
- Uitvoering/Presentatie
- Beweging (geldt voor groepen) of Opbouw wagen
wagentjes)
- Afwerking, zijn de puntjes op de i gezet
- Kleur
- Enthousiasme van de deelnemende kinderen.

(geldt voor
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Artikel 9
Per criterium kan een deelnemer maximaal honderd punten verkrijgen.
Tevens geeft elk jurylid per doorkomst maximaal honderd punten voor
het criterium Karnavalesk.
Artikel 10
Ieder juylid beoordeelt tijdens de optocht per doorkomst één criterium en
het criterium Karnavalesk. Als het juryrapport is ingevuld na de eerste
doorkomst, wordt het formulier ingeleverd bij de voorzitter van de jury.
Bij de tweede doorkomst beoordeelt ieder jurylid een ander criterium en
voor de tweede maal het onderdeel Karnavalesk.
Artikel 11
Totaal kunnen deelnemers in alle categorieën 2800 punten halen. Door de
jury wordt niet (tussentijds) afgerond. Het totale aantal punten wordt
gedeeld door zeven en vermenigvuldigd met 2,5. Dit om tot een maximaal
puntenaantal van duizend te komen.
Artikel 12
Het criterium muziek bij de categorieën AK, BK en BKK: Als er muziek op
de wagen wordt gebracht krijgt een deelnemer in principe zeventig
punten. Dat aantal wordt opgehoogd als de muziek functioneel is, het idee
van de wagen ondersteunt. Als de muziek storend is en afbreuk doet aan
de wagen kan het aantal punten beneden de zeventig liggen.
Artikel 13
Bloot, schunnig of ongepast worden als ‘slecht’ gewaardeerd.
Artikel 14
Deelnemers zijn gehouden aan de regels uit het optocht reglement
kinderoptocht. De algemene controle op de naleving op dit reglement
geschiedt door het BAK-Bestuur. Hierbij is een adviserende en
signalerende rol weggelegd voor de optochtcommissarissen, Bouw Advies
Commissie en leden van de jury.
Artikel 15
Er is controle op het volledig afleggen van de optocht, door een
commissaris die door het BAK-bestuur is aangewezen. Een deelnemer die
de optocht niet volledig aflegt wordt als laatste in de rangschikking
geklasseerd.
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Artikel 16
Na de Kinderoptocht wordt op een besloten plaats door de jury de
rangorde vastgesteld. Een kort verslag van deze bijeenkomst wordt aan
het BAK-bestuur overhandigd. Als deelnemers ex aequo eindigen dan
wordt aan de deelnemer met de meest hoge punten één punt extra
toegekend.
Artikel 17
De juryuitslag is bindend, ondanks eventuele protesten.
Artikel 18
Op verzoek kan een deelnemer in het bezit komen van een juryrapport.
Artikel 19
De winnende club in de BK-categorie komt voor een jaar in het bezit van
de cup. De cup moet gekoesterd worden door de tijdelijke bezitter ervan.
In een identieke conditie als bij de uitreiking ervan wordt de cup voor
karnaval teruggegeven aan het BAK-bestuur. Het BAK-bestuur behoudt
het recht om de cup per direct terug in te nemen wanneer men van
mening is dat aan bovenstaande geen gehoor wordt gegeven. De cup blijft
eigendom van de BAK.
Artikel 20
De aanvangstijd van de prijsuitreiking wordt tijdig door het BAK-bestuur
vastgesteld en gecommuniceerd met de deelnemers. De prijsuitreiking
geschiedt in de volgorde AK, CKO, DKO, DKK, CKK, BKK, BK.
Artikel 21
Het BAK-bestuur beslist over zaken waarin dit reglement niet voorziet.
De juryreglement kinderoptocht is vastgesteld door de senaat op 28
september 2020.
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