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De jury bestaat uit 4 personen, allen ontvangen een beoordelingslijst waarop vooraf is ingevuld:
- Het optocht deelnamennummer, de deelnemer naam waaronder is ingeschreven, de uitbeeldingsnaam
en de categorie waaronder is ingeschreven: E = enkeling, KG = Kleine Groep, GG = Grote Groep,
DK = Duw Kar, KW = Kleine Wagen, GW-V = Grote Wagen Vosse-ol, GW-B= Grote Wagen Buiten,
GWP = Grote Wagen Praal. (K is extra kinderprijs)

Elk jury lid beoordeeld elke deelnemer op 4 onderdelen:
1. Creatie: Het idee en originaliteit van de creatie/uitbeelding.
2. Motto: Hoe is ingespeeld op het motto van dit jaar?
3. Beleving: De Mens en levendigheid, uitstraling, wordt de leut uitgedragen?
4. Besteding: Is er aandacht, tijd, materiaal besteed (Verschil tussen iets wat in 10 minuten gemaakt is of toch wel even tijd heeft gekost, dit laatst verdient hier meer punten)
Voor elk onderdeel wordt een cijfer gegeven tussen de 1 en 11 punten. (10 is dus het maximaal te behalen punten per onderdeel) De 4 punten vormen samen het totaal punt. (Er zijn dus maximaal 40 punten per deelnemer, per jurylid, te behalen.)

Na beoordeling van de deelnemers, door elk jurylid afzonderlijk en onafhankelijk, komen de juryleden bij
elkaar en vullen samen opnieuw één beoordelingslijst in, dit wordt de totaal lijst, met nu per onderdeel
het totaal aantal punten van 4 jury leden bij elkaar.
Wanneer deze ‘totaallijst’ is ingevuld, kunt u per categorie de winnaars aflezen en deze plaatsen op de
winnaarslijst. (noot: bij gedeelde plaatsen, geeft u de deelnemer met het meest aantal motto punten één
punt extra – wanneer dan de stand nog gelijk blijft, beslist de jury in mondeling overleg)
Alleen de ’winnaarslijsten’ gaan naar het podium voor de prijsuitreiking. Op deze lijst komt ook de winnaar van de Mottobeker (Die met het meest aantal motto punten) tevens komt op deze lijst de winnaar
van de Merijntje beker. ( De grootste wagen GW-V, GW-G of GW-P met de meeste punten) (noot: bij
gedeelde plaatsen, geeft u de deelnemer met het meest aantal motto punten één punt extra – wanneer
dan de stand nog gelijk blijft, beslist de jury in mondeling overleg)
Extra Kinderprijs: Er is één extra kinderprijs, elk deelnamenummer met kinderen er in krijgt ook
‘n cijfer welke alleen betrekking heeft op ‘de leutige deelnamen’ van de kinderen. Het deelnamennummer met het hoogste cijfer wint de extra kinderprijs (bij gelijkspel wijst de jury in overleg één winnaar
aan).
De totaallijst en winnaarslijsten worden bewaard voor het archief .
De afzonderlijke jurylijsten per jurylid mag de jury na de telling vernietigen.
Beste Jury; Namens onze verenigingen hartelijk dank voor uw inzet
en succes met deze moeilijke taak!

