
 

 

 
 
 
 

PARADLOGISTIK OCH KARTA 
PARADEN VID LIONS 104:E INTERNATIONELLA KONGRESS I 
MONTRÉAL, KANADA, 25 JUNI 2022 - START KLOCKAN 09:00 

 
Douglas X. Alexander, internationell president 

J. Frank Moore III, tidigare internationell president, ordförande i kongresskommittén 
Paradkontor: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 

Öppettider: Torsdag 23 juni 10:00 - 17:00, fredag 24 juni 10:00 - 17:00 
 

DELTAGANDE I PARADEN – Paradvägen går genom de vackra centrala delarna av Montréal längsmed Rene Lévesque 
Boulevard. Paradvägen är cirka en kilometer lång. 
 
SAMLINGSOMRÅDE – Deltagarna kommer att samlas på gatorna Mackay, Bishop och Crescent baserat på transporter för 
respektive delegation. Paradfunktionärer vid samlingsplatsen kommer att visa deltagarna till deras färgmarkerade 
samlingsplats. 

KONGRESSBUSSAR – Bussarna kommer att släppa av deltagarna i hörnet av Rene Lévesque Boulevard och Guy Street. 

ORKESTERBUSSAR – Bussarna kommer att släppa av deltagarna i hörnet av Rene Lévesque Boulevard och Guy Street, 
såvida inget annat anvisas av paradfunktionärerna. 

PRIVATA BUSSAR – Alla privata bussar måste registreras hos LCI, för att erhålla en officiell fordonsdekal till paraden, för 
att därmed kunna släppa av deltagare i paradområdet. Delegationer med privata bussar måste informera LCI om sitt antal 
bussar allra senast den 13 maj 2022. 

PARADVAGNAR – Delegationer som kommer delta med paradvagnar måste informera LCI om detta allra senast den 13 
maj 2022. Alla paradvagnar kommer att samlas på sidogatorna till Mackay, Bishop och Crescent (baserat på transporter för 
respektive delegation) klockan 07:00 den 25 juni 2022, cirka två timmar innan paraden börjar. Platsen kan komma att 
ändras och delegationerna kommer att informeras i förväg. 

PARADORDNING – Paraden kommer att börja vid korsningen av Rene Lévesque Boulevard och Rue de la Montagne. 
Paradvägen är cirka en kilometer lång. 

JURY/VIP-OMRÅDE – Området för juryn är beläget vid Maison Olympic på Rene Lévesque Boulevard, alldeles innan 
svängen mot Palais des congrès de Montréal på Rue St Alexandre. 

VIKTIGT: PARADGRUPPERNA FÅR INTE STANNA ELLER FÖRDRÖJA FÖRFLYTTNINGEN för att utföra särskilda 
manövrer eller presentationer i juryområdet. Tävlande enheter som bryter mot reglerna kommer att fråntas poäng. 

BESKÅDA PARADEN – Det är inte tillåtet att beskåda paraden i samlingsområdet. Paradvägen erbjuder utmärkta 
möjligheter att beskåda paraden vid följande platser: Område för allmänheten framför Place Ville Marie och i parkområdet 
Dominion Square. 

AVSLUTNINGSOMRÅDE – Deltagarna kommer att hänvisas av paradfunktionärer och personal när de ankommer till 
avslutningsområdet (St. Alexandre South Route). 

PÅSTIGNINGSPLATS FÖR KONGRESSBUSSAR – Deltagarna kommer att avsluta paraden vid Rue Saint Alexandre och 
därefter fortsätta till Palais des congrès de Montréal där bussarna kommer finnas uppställda. 

AVSLUTNINGSOMRÅDE FÖR ORKESTRAR – Orkestrar kommer att upplösas från paradens slut till påstigningsplatsen. 
De kommer att hänvisas av paradfunktionärer och personal. 

AVSLUTNINGSOMRÅDE FÖR PARADVAGNAR – Paradvagnar kommer att upplösas vid paradens slut och de kommer 
att hänvisas till utfartsvägar av paradfunktionärer och personal. 

FÖRSTA HJÄLPEN - Sjukvårdspersonal kommer att finnas längsmed paradvägen. Vid behov av första hjälpen ska 
närmaste polis eller paradfunktionär kontaktas. Vi föreslår att minst en person i gruppen utses att ansvara för att upptäcka 
eventuella problem bland deltagarna. 
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