Well-Lichtoptocht
Optocht regelement:
Iedere deelnemer dient zich volledig aan deze voorwaarden te houden !!!!

Categorieën deelnemers
1.
2.
3.
4.

Enkeling :
Kleine groep :
Grote groep :
Wagens :

Nr

Creatie met een enkele deelnemer;
Loopgroep met 2 tot maximaal 7 deelnemers;
Loopgroep met 8 of meer deelnemers;
Alle op een andere manier dan menskracht voortbewogen
creaties. Zo vallen handkarren en kruiwagens niet onder de
categorie wagens. Een gemotoriseerde of elektrisch aangedreven
creatie valt altijd onder de categorie wagens. Creaties
voortgetrokken door dieren zijn verboden.

Onderwerp

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

Brandblusser
-

-

2.4
2.5
2.6

-

2.7
2.8

-

2.9

-

3

Poederblusser
Goedgekeurd en nog geldig
6 kg (minimaal)
Makkelijk bereikbaar

Geen poederblusser: niet starten
Niet geldig: niet starten
Geen 6 kg: Niet starten
Bereikbaar maken

Veiligheid

2.1
2.2
2.3

2.10
2.11

Actie:

-

Geen brandbare vloeistof aanwezig
Brandstof bijtanken verboden
Koppeling met trekkend voertuig dient geborgd te zijn (bijv.
splitpen)
Anderszins ook veilig
Geen open vuur aanwezig
Geen hooi of stro of andere licht ontvlambare materialen
gebruiken
Gooien van snoep / gadgets is niet toegestaan
Alle creaties dienen rondom te worden afgeschermd tot op
een hoogte van 20 cm van het wegdek (lees: krathoogte)
De creatie wordt door minimaal twee personen van de
groep begeleid (als er sprake is van een tractor en creatie)
 begeleiding t.h.v. de scheiding tractor en creatie
 aan beide zijden min. 1 persoon
 herkenbaar in fluorerend veiligheidshesje
Deugdelijke reling op heuphoogte.
Geen personen op dissel, neus of spatborden van de
tractor

Brandbare vloeistof verwijderen
Getankt tijdens optocht: rode kaart
Niet geborgd; Niet starten
Onveiligheid herstellen
Open vuur verwijderen
Materialen verwijderen
Materialen verwijderen
Eis
Twee personen aanstellen,
voorzien van veiligheidshesjes.
Niet naleven resulteert
automatisch in een: GELE
KAART!

Afmetingen

3.1
3.2

-

3.3

-

Hoogte: max. 5.30 meter
Breedte: dient ongehinderd route kunnen volgen, max 3,20
meter
Lengte: dient ongehinderd de route kunnen volgen

Te hoog; niet starten
Bij veel hinder; niet starten
Bij veel hinder; niet starten
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4

Deelnemers

4.1

-

Chauffeur: alcoholvrij

4.2

-

Personen < 18 jaar; absoluut alcoholverbod

4.3

-

Contactpersoon is aanspreekbaar

4.4

-

Bestuurder is in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs;

4.5

-

Bestuurder heeft vanuit zitplaats direct zicht op de weg

5

voertuigen

5.1

-

6

Het voertuig dient tegen wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd te zijn; dit geldt voor zowel het trekkende als
ook getrokken voertuig. CV de Maasjoerts verwerpt
daarmee alle aansprakelijkheid voor schade aan creaties,
deelnemers of derden.

Eis, anders niet starten

Kwaliteit

6.1
6.2
6.3

-

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

-

6.10

-

7

Vervangende chauffeur; anders
niet starten
personen met alcoholhoudende
drank verwijderen door de groep
Contactpersoon vervangen door
de groep
Eis, anders niet starten
(politiecontrole)
Geen direct zicht; niet starten

Er is sfeerverlichting aangebracht
Muziek / geluid is passend / sfeerrijk
Muziek / geluid mag overige deelnemers niet
overstemmen of hinderlijk zijn voor publiek. Het
geluidsniveau mag de wettelijke toegestane 100 dBA niet
overschrijden
Er is niet alleen een bouwlamp gemonteerd
Geen ‘werkverlichting’ gebruiken als dit niet nodig is
Geen zwaailicht gebruiken
Creatie is geen hutje op de hei / ski-hut / zuipschuit
Geen zichtbaar gebruik van alcohol
Geen licht meer tijdens optocht (bijv uitval aggregaat) =
blijven rijden en wanneer op een veilige manier mogelijk
het probleem verhelpen. Stoppen op de route is ten
strengste verboden. (m.u.v. noodgevallen)
De eventueel gewonnen geldprijs dient op de prijsuitreiking
te worden opgehaald anders vervalt het recht op de
gewonnen prijzen.

Wordt verondersteld
Wordt verondersteld
Organisatie zal voor, tijdens en na
afloop van de optocht geluid
metingen uitvoeren, bij
overschrijdingen waarschuwing, bij
herhaling gele of rode kaart.
Niet starten
jurering
jurering
Geen startbewijs / niet starten
jurering

vooraf

7.1

-

7.2

-

7.3
7.4

-

7.5
7.6

-

7.7

-

Geen vervoer van personen op de wagen en geen muziek /
geluid
Voertuigen dienen, tijdens het rijden op openbare weg, aan
de voor- en achterzijde, van verlichting te zijn voorzien
Ieder is op tijd op de opstelplaats
Bij de opstelplaats dient de chauffeur permanent bij de
wagen te blijven.
Een zaklamp is aanwezig op de creatie
Het startnummer is vóór aankomst op opstelplaats middenvoor op de tractor duidelijk bevestigd, verlicht door het door
de organisatie verstrekte lampje.
Het startnummer wordt tijdens de deelnemersbriefing
opgehaald

politiecontrole
Eis; politiecontrole
Wordt verondersteld
eis
Wordt verondersteld
Eis

Eis
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8

Na afloop

8.1

-

8.2

-

8.3

-

8.4

-

8.5

-

9
9.1

Geen vervoer van personen op de wagen en geen muziek /
geluid
Voertuigen dienen, tijdens het rijden op de openbare weg,
aan de voor- en achterzijde, van verlichting te zijn voorzien
Afstappen van de creatie, na afloop van de optocht,
gebeurt alleen bij de ontbindingsplaatsen
Toegang tot het Lichtjesbal is alleen mogelijk indien de
persoon IN BEZIT is (kunnen tonen) van het
toegangsbewijs
Deelnemers betalen geen inschrijfgeld

politiecontrole
Eis; politiecontrole
Wordt verondersteld
Eis

Organisatie !

Samenwerking Wellicht & Half Vasten Optocht
-

-

Aanmeldingen die in de Well-Lichtoptocht worden gediskwalificeerd mogen niet
starten in de Half Vasten Optocht Offere.
Aanmeldingen die in de Well-Lichtoptocht een gele kaart/waarschuwing hebben
gekregen kunnen na een waarschuwing in de Half Vasten Optocht Offere worden
gediskwalificeerd voor beide optochten.
Een waarschuwing vanuit de Half Vasten Optocht Offere gaat mee naar de
volgende editie van de Well-Lichtoptocht.
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