XI DOSSIER RALI·LI DE FALLES 2018

PLAY BACK
El playback es realitzarà al Camp d’Esports de Venècia a les 22.00 hores, en
la zona denominada com a zona D.
1. Els capitans es presentaran entre les 21.00 i 21.15 h al camp de
d’esports de Venècia per tal d´ identificar-se, i portar la música. Cal
portar-la en MP3, per poder descarregar-la.
2. L’ordre d’actuació serà el mateix per a tots els esdeveniments del
ral·li. (El sorteig es farà abans amb la presència dels capitans).
3. La duració total de la música haurà de ser entre 3.00 i 3.30 minuts.
4. Aquelles comissions que munten decorat, tindran prop d’un minut,
per tal de no perdre el ritme entre les actuacions.
5. Les actuacions seran valorades per un Jurat qualificat, que estarà
format per persones alienes a l’organització i a les comissions (mínim
4 jurats) i puntuaran de l’1 al 10 els aspectes següents:
a. Interpretació: es valorarà l´imitació de l'artista i el paregut al
personatge original.
b. Vestuari i caracterització.
c. La vocalització i imitació en la sincronització de veu.
d. La coreografia i posada en escena de la cançó .

PROVES
Hora d’inici de les proves 09.00 hores.
NORMES:
1. L’única persona que podrà recollir les proves serà el capità de cada equip.
2. Les proves realitzades les entregarà sols el capità.
3. Dins el recinte del jurat de proves, sols accediran les persones qualificades
(els capitans), tot aquell que no siga capità i entre al recinte habilitat
serà sancionat, restant-li un punt en la prova realitzada. Tota aquella
prova en la qual siga necessària més d’una persona, els organitzadors seran
els encarregats de comunicar, als capitans quants podran accedir per a durla.
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4. La prova 4 s’entregarà en la zona C.
5. Cada equip presentarà les proves en la taula designada.
6. Les proves es puntuaran segons designe l’organització i la quantitat en
algunes proves.
7. Es recolliran les proves a la zona A de l´ubicació, i cada comissió en la
taula designada.
8. Si hi hagueren proves fotogràfiques es presentaran amb càmera o telèfon
mòbil.

MINI OLIMPÍADES
Les mini olimpíades es realitzaran a la zona B.
1. Les mini olimpíades començaran a les 12.30 hores i l’ordre de les
proves serà designat per l’organització.
2. Aquestes proves són per eliminació, la puntuació, és per als primers
per tal de concedir els premis al còmput del ral·li.
3. L’organització es reserva el dret de repescar un equip eliminat per tal
de fer futurs enfrontaments. L’equip es designaria per un sorteig.
4. Els àrbitres de les proves són àrbitres i jutges.
En cas que algun capità necessitarà aclarir alguna cosa, haurà de dirigir-se
al Vicepresident (Santi Pérez) i aquest trasmetra en última instància al
Vicepresident Jurídic i Incidències l’incidència a tractar per tal que
raonadament es dóne un veredicte de conformitat amb les proves i el
reglament.

DESFILADA DE DISFRESSES.
L’horari de concentració de la desfilada de disfresses, serà a les 19.30 al
carrer Doctor Francesc Bono (Institut Parra). L’eixida es realitzarà enfront
de la porta de l’institut i es farà la desfilada pel carrer Pare Castells aquesta
finalitzarà a l’encreuament dels carrers Pare Castells amb Verge De La
Murta.
1. El jurat estarà designat per l’organització.
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2. Les interpretacions seran valorades per un jurat format per tres
persones mínim i puntuaran de l'1 al 10 els aspectes següents:
a. Carrossa o vehicle.
b. Disfressa.
c. Ordre i organització.
d. Decor amb l’alcohol.
L’organització demana a tots els participants, un comportament
respectuós amb l’entorn i la resta de comissions.

SOPAR SOLIDARI I ENTREGA DE PREMIS.
A les 22.00 h començarà el sopar, aquest serà de pa i porta, tindrem beguda
i cacauets per a tots aquells que prèviament hagen comprat el tiquet solidari.
Finalitzat el sopar al Camp de Fútbol Venècia es farà entrega dels premis del
ral·li de la Festa fallera.
Us desitgem, Sort! ☺

S’adjunten al dossier els plànols de situació d’entrega i recepció de proves,
d’ubicació de l’escenari i de l’eixida i recorregut de la desfilada de disfresses.
En cas que algun capità necessitarà aclarir alguna cosa, haurà de dirigirse al Vicepresident (Santi Pérez) i aquest transmetrà en cas de superar la
problemàtica aquest reglament, o la controvèrsia així ho exigirà per les seues
dimensions, o així ho demanaren les parts al Vicepresident Jurídic i
Incidències, la incidència a tractar per tal que raonadament dóne un veredicte
de conformitat amb les proves i el reglament.
En cas d´incidència o aclaracions els únics amb veu serà els capitans dels equips afectats.

DELEGACIÓ FESTES JLF
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RECORREGUT DE LA DESFILADA DE DISFRESSES

PLÀNOL DE SITUACIÓ D’ENTREGA I RECEPCIÓ DE
PROVES, D’UBICACIÓ DE L’ESCENARI

