Reglement prijskamp “schoonste groep”
Artikel 1 : Organisatie
De prijskamp wordt jaarlijks ingericht door de Stedelijke Raad der Bommels voor de door de
Raad erkende en geaccrediteerde Ronsese groepen.
Artikel 2: Thema
Er is geen vast thema, maar de deelnemend groepen verbinden er zich toe zelf een thema te
kiezen. De groepen maken hun gekozen thema tijdig bekend bij de organisatoren (zie
afspraken deelname stoeten, mededeling aan de pers). De groepen moeten gedurende gans de
omloop in de stoet blijven, om hun vergoeding te kunnen ontvangen en in aanmerking te
komen voor de prijskamp van de schoonste groep. De groepen die een dans uitvoeren tijdens
de stoet zijn verplicht deze over het gehele parcours in een vooruitgaande beweging uit te
voeren, ook voor de tribunes. Bij het niet naleven ervan zal de jury dit sanctioneren.
Artikel 3: Jury en quotering
De organisatoren zullen een integere jury samenstellen. Dit met het oog op de toekenning van
de prijzen aan de deelnemende groepen.
Ieder jurylid vult een beoordelingsfiche in dat zij (of hij) na de stoet anoniem en onder
gesloten omslag overhandigt aan de coördinator, lid van de Raad der Bommels. In het bijzijn
van alle juryleden zal de coördinator alle gesloten omslagen in een grote enveloppe
steken, de enveloppe sluiten en verzegelen.
De quotatie zal gebeuren op maximum 100 punten voor alle items en voor iedere groep (dit
om zoveel mogelijk ex-aequo’s te vermijden).
 Er zal gequoteerd worden door max.12 juryleden.
 Voor de optelling van de punten van iedere groep zullen de hoogste en de laagste
quotering weggelaten worden.
 Indien de deelnemende groepering volgens de jury de dans niet uitvoerde in een
vooruitgaande beweging wordt het puntentotaal met 100 verminderd.
De coördinatie van de prijskamp zal geschieden door een lid van de Raad der
Bommels die geen stemrecht heeft.
 De quotatie zal gebeuren op basis van:
a) de beoordeling van de wagen(s)
b) de uitbeelding
c) de originaliteit
d) muziek volgens thema
e) choreografie op muziek
f) samenhang en dynamiek

Artikel 4: Beoordeling


De jury zal de groepen beoordelen op een door hen uit te kiezen plaats langs de
omloop. De juryleden zullen zich zoveel mogelijk per 2 opstellen (liefst een man en
een vrouw). Deze zullen niet bekend gemaakt worden aan de groepen op voorhand.



Teneinde de quotering perfect mogelijk te maken zullen alle deelnemende groepen
aan de stoet duidelijk op een plakkaat op hun begeleidende wagen bevestigen met
daarop volgende gegevens:
1. de naam van hun groep
2. volgnummer van hun groep
3. titel van het uitgebeeld thema

Groepen zonder wagen moeten deze gegevens laten dragen door één of meerdere personen.
Indien de groep niet aan deze voorwaarden voldoet is de organisator niet verantwoordelijk
voor eventuele niet beoordeling door de jury.


De jury zal voor al de deelnemende groepen aan de prijskamp het aantal deelnemers
noteren. 10 tem 20 voor de minimum vergoeding, meer dan 20 voor de maximum
vergoeding.

Artikel 5: De uitslag
De Raad der Bommels zal de uitslag mededelen op een vooraf aan alle deelnemende groepen
bekend gemaakte datum. De Stedelijke Raad der Bommels zal de toegekende prijs aan
alle deelnemers storten op de door hen zelf medegedeelde bankrekening op voorwaarde
dat ze hun certificaat van deelname zijn komen afhalen op de dag van de proclamatie.
Artikel 6: Fair-play
Alle groepen en al hun leden verbinden er zich toe de uitslag van de jury met de grootste fairplay te aanvaarden en zelf in hun midden te zorgen voor de toepassing ervan.
Artikel 7: In alle situaties niet voorzien in dit reglement neemt de Raad der Bommels een
beslissing die bindend is voor alle deelnemers. Eventuele bijkomende onderrichtingen
vanwege de organisatoren zullen schriftelijk medegedeeld worden aan de betrokkenen. Deze
bijkomende onderrichtingen dienen als aanvulling bij dit reglement.

Laatste aanpassing goedgekeurd op de vergadering van 10 november 2014

