GROOTE OPTOCHT ZITTERD
JURYWAARDERINGSYSTEEM
A) WAAGES
Er zijn twee categorieën; Midde Waages met een lengte tot 12 meter en ‘Groote waages’ met
een lengte van meer dan 12 meter. Wagens mogen niet langer zijn dan 15 meter.

Waarderingsysteem voor de Wagens

MAXIMAAL

1) Idee/ Onderwerp/ Actualiteit

10 pt.

2) Spel
3) Vormgeving
4) Beweging en Techniek
5) Uitwerking, detail en afwerking

10 pt.
10 pt.
10 pt.
10 pt.

Muziek
Vernieuwend

0 of 3 pt.
2 pt.

totaal

55 pt.

Denk aan de ‘Zittesje Vastelaoves’muziek die past bij het onderwerp. De groep wordt
beoordeeld bij ‘Spel op of rond de wagen’ en dus niet in de categorie groepen. De jury zal de
wagens in de Optochthal bekijken, echter gejureerd wordt tijdens de optocht.
B) GRÒPPE, EINZELGENGESJ en KÖPPELKES
We onderscheiden bij de groepen de volgende categorieën:
a.
Kleine Gróp ( 3 t/m 8 personen)
b.
Midde Gróp ( 9 t/m 20 personen)
c.
Groote Gróp (meer dan 20 personen)

Waarderingsysteem voor Gróppe, einzelgengesj en
köppelkes.

MAXIMAAL

1) Idee/ Onderwerp/ Actualiteit
2) Spel
3) Humor
4) Totaal plaatje

10 pt.
10 pt.
10 pt.
10 pt.

Zittesj element

0 of 5 pt.

totaal

1/2

40 pt.

GROOTE OPTOCHT ZITTERD
JURYWAARDERINGSYSTEEM
Toelichting op ’t waardeieringssisteem
Telling:
Alle categorieën worden gejureerd door meerdere juryleden. Het totaal aantal punten voor
alle onderdelen worden opgeteld en dit is het eindresultaat.
Oetsjlaag
Degene met de meeste punten per categorie wint de ‘Erepries’, vervolgens eerste, tweede en
derde prijs. Daarnaast kan er per categorie door de jury een Hauwt-Aan Pries’ worden ingezet.
Bij een ex-aequo beslist de voorzitter van de jury na overleg met de juryleden.
Bezunjer prieze
Er zijn enkele bijzondere prijzen die wsorden toegekend in overleg tussen Optoch Kommitee en
jury. Een bijzondere prijs zal in principe niet worden toegekend aan een ‘Eerepries’-winnaar
• Zitterd-trofee: is voor de ‘waage’ die het meest Sittards is. Er wordt iets uitgebeeld
dat treffend voor Sittard is, dat kan een actualiteit zijn, maar ook een traditie. Het is
niet de wagen die de meeste Sittardse gebouwen/ personen heeft uitgebeeld.
• Kolderpries is voor de gróp waarmee het publiek het meeste gelachen heeft.
• Meis Zittesj Illemènt is voor een gróp die het meest Sittards is. Er wordt iets
uitgebeeld dat treffend voor Sittard is, dat kan een actualiteit zijn, maar ook een
traditie. Het is niet de wagen die de meeste Sittardse gebouwen/ personen heeft
uitgebeeld.
• Sjoonste auwd wief (-ver). Stimuleringsprijs voor instandhouding Auwd Wief. Hier
gaat een geheel(enkeling/köppelke/ gróp) boven een individu in een groep. Criteria is wie
laat de typische kenmerken van ’t Awd Wief het beste naar voren komen
Juryrapport
De deelnemers kunnen vanaf Aswoensdag tot aan Halfvasten hun jury-rapport schriftelijk
opvragen bij de secretaris van ’t Optoch Kommitee. Men ontvangt dan een overzicht van het
eindresultaat van de gejureerde onderdelen van hun Optochtnummer.
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