
 

 

 
 
 
 
 

PARAATIN KILPAILUUN LIITTYVÄT MENETTELYT 
LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 104. VUOSIKOKOUKSEN PARAATI 

MONTRÉAL, KANADA 
25. KESÄKUUTA 2022 - ALOITUS KELLO 9:00 

 
Douglas X. Alexander, kansainvälinen presidentti 

J. Frank Moore III, entinen kansainvälinen presidentti,  Vuosikokoustoimikunnan puheenjohtaja 
Paraatitoimisto: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 

Aukioloajat: Torstai, 23. kesäkuuta 10:00 - 17:00, perjantai, 24. kesäkuuta 10:00 - 17:00. 
 

 
KILPAILUUN LIITTYVÄT MENETTELYT 
Kaikki KILPAILUYKSIKÖT jaetaan kahteen luokkaan: 
 

KILPAILULUOKKA I Yksiköt edustajiston omalta alueelta 

KILPAILULUOKKA II Edustajiston alueen ulkopuolelta palkatut yksiköt 

 
Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUVIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka löytyy 
seuraavalta sivulta. 
Kaikkien KILPAILUUN OSALLISTUMATTOMIEN YKSIKÖIDEN tulee täyttää ja lähettää hakemus, joka 
löytyy viimeiseltä sivulta. 
 

• Pätevät ei-lion tuomarit arvostelevat kaikki kilpailuun osallistuvat yksiköt. Paraatireitin varrella on 

merkkejä silloin kun lähestytään tuomariston aluetta. 

• Palkinnot jaetaan voittaneelle lionien piirille tai osa-piirille, joka on ilmoitettu paraatihakemuksessa. 

• Kilpailun voittajat julkaistaan Bell Centren avajaisistunnossa sunnuntaina, 26. kesäkuuta 2022. 

• Käteispalkinnot ovat noudettavissa sunnuntaina, 26. kesäkuuta 2022 tai maanantaina, 27. kesäkuuta 

2022, klo 10:00 ja 17:00 välillä Talousosaston toimistosta päämajan alueella Palais des congrès de 

Montréal -kongressikeskuksessa. 

• Jos sinulla on kysyttävää paraatista mukaan lukien bändeistä tai paraatiajoneuvoista, ota yhteyttä 

osoitteella parade@lionsclubs.org. 
 
 
 

OHJEET JA KRITEERIT JATKUVAT SEURAAVALLA SIVULLA.  

mailto:parade@lionsclubs.org


 

 

 

LÄHETTÄKÄÄ TÄYTETTY PARAATIHAKEMUS VUOSIKOKOUSJAOKSEEN VIIMEISTÄÄN 1. 
TOUKOKUUTA 2022 MENNESSÄ.  
 
KILPAILULUOKKA I 
Kilpailuluokan I yksiköt on palkattu omasta lionspiiristä tai osapiiristä. 

 
PARAATIAJONEUVOT 
PALKINNOT    1. palkinto: US$1500  2. palkinto: US$1000 
 
OHJEET 

• Valokuva tai piirros vaaditaan paraatihakemuksen liitteenä. 

• Teemojen tulee osoittaa lions-tavoitetta tai -projektia, isänmaallista tapahtumaa tai tietyn seudun tai 

maiseman erikoispiirrettä.  Yksi teema per paraatiajoneuvo. 

• Ajoneuvossa saa olla henkilöitä, jos heitä tarvitaan ajoneuvon tarkoitukseen. Valokuva tai piirustus siitä, 

missä henkilöt tulevat olemaan ajoneuvossa tai sen päällä tulee lähettää 13. toukokuuta 2022 mennessä. 

• Edustajistot, joilla on ehdokas kansainväliseen virkaan, voivat halutessaan näyttää sopivia lippuja ja 

symboleja paraatiyksiköissä ehdokkaansa tukemiseksi. 

• Minkäänlaista kaupallista mainontaa tai ilmoittelua ei sallita. Jos sääntöä ei noudateta, paraatiajoneuvo 

poistetaan paraatista. Jos ajoneuvoja käytetään hinaamaan paraatiajoneuvoa, yksityisen yhtiön tai 

omistajan tiedot tulee peittää. 

• Kaikkien ajoneuvojen korkeus tulee rajoittaa 4 metriin (13 jalkaa). Pituutta ei ole rajoitettu, mutta ajoneuvon 

tulee pystyä kääntymään kokoontumis- ja hajaantumisalueilla. Leveys saa olla korkeintaan 3 metriä (9 

jalkaa). 

• Kokonaan koristellut yksityisautot hyväksytään. Ne voidaan ilmoittaa joko kilpaileviksi tai kilpailuun 

osallistumattomiksi yksiköiksi. Kulkuneuvot eivät ole sallittuja paraatireitillä ellei LCI ja paikalliset 

viranomaiset ole hyväksyneet niitä etukäteen 13. toukokuuta 2022 mennessä. Hyväksyntä riippuu 

paikallisten viranomaisten ilmoittamista ohjeista ottaen huomioon paraatireitin. Kaikilla kuljettajilla on oltava 

voimassa oleva ajokortti ja rekisteröintitodistus. 

• Kaikilta omistajilta ja ajoneuvojen kuljettajilta vaaditaan todistus vastuuvakuutuksesta. 
 

ARVOSTELU 
ARVOSTELULUOKKA PISTEET KRITEERIT 

DESIGN 20 Taiteellinen näkemys, väritys, osien tai pääkohtien sijoitus tai 
ryhmitys suhteessa käytettävissä olevaan tilaan, niin että ne 
kiinnittävät huomiota ja vaikuttavat sopusuhtaisilta 

RAKENNE 20 Materiaalit, työn laatu, teksti jne. 

TEEMA 20 Muotoilun sopivuus teemaan; teeman suhde vuosikokoukseen, 
lionsaktiviteetteihin tai osavaltioon tai kansakuntaan 

YLEISVAIKUTELMA 40 Kauneus, yleisön reaktio, jne. 

  



 

 

 

SOITTOKUNNAT 
HIGH SCHOOL SOITTOKUNNAT  Kaikki soittajat amatöörejä samasta koulusta 
PALKINNOT    Mestaruus 1. sijan plakaati 1.: US$800 2.: US$600 3.: US$400 

 
“ALL STATE BANDS”   
Kaikki soittajat ovat amatöörejä eri high schooleista edustajiston alueelta 
PALKINNOT    Mestaruus 1. sijan plakaati 1.: US$1000 2.: US$800 3.: US$600 
 
ARVOSTELU 
ARVOSTELULUOKKA PISTEET KRITEERIT 

MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 40 Marssijoiden järjestys, välit ja välimatkat, rytmin tasaisuus, 
tarkkuus 

MUSIIKKI 40 Soittimien tasapaino, äänen laatu, tasaisuus ja kontrolli, 
volyymi, intonaatio, ryhmän yhteensopivuus 

YLEISVAIKUTELMA 20 Yhtenäisyys, yleinen vaikutelma, omaperäisyys, aloitus ja 
lopetus ja 
rummuttajan vaikutelma ja sijainti, tarkkuus sauvan käsittelyssä 

 
SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT 
Yksiköt, jotka esittävät koordinoituja liikkeitä lipuilla, viireillä, sauvoilla jne. soittokunnan tai 
paraatiyksikön osana.  
PALKINNOT    1. palkinto: US$400 2. palkinto: US$300 
 
ARVOSTELU 
ARVOSTELULUOKKA PISTEET KRITEERIT 

MARSSIMINEN & LIIKKUMINEN 25 Tahti, ”jalkatyö” pyörittäessä ympäri, vaihtelevuus, 
omalaatuisuus, suoritus 

OHJELMA 25 Vaihtelevuus, monimutkaisuus ja innovaatio 

TARKKUUS & AJOITUS 20 Yhtenäisyys, sulavuus, tyyli 

YLEISVAIKUTELMA 30 Tulo ja poistuminen, esiintymiskyky, yleisön reaktio ja 
yksityiskohdat 

 

KILPAILULUOKKA II  Kilpailuluokan II yksiköt on palkattu oman lionspiirin tai osapiirin ulkopuolelta. 

BÄNDIT    Amatöörejä, high schoolin oppilaita. 
PALKINNOT    1. palkinto: US$500 2. palkinto: US$400 
ARVOSTELU    Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. 
 
 
SYNKRONISOIDUT ESITYSYKSIKÖT 
PALKINNOT    1. palkinto: US$400 2. palkinto: US$300 
ARVOSTELU    Samat kuin I sarjan kilpailuissa vastaavissa luokissa. 
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