
PARADENS TÄVLINGSREGLER 
PARADEN VID LIONS 105:E INTERNATIONELLA KONGRESS I 

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 
8 JULI 2023 - START KLOCKAN 09:00 

Brian E. Sheehan, internationell president 
J. Frank Moore III, tidigare internationell president, ordförande i kongresskommittén

Paradkontor: Boston Convention and Exhibition Center 
Öppettider: Torsdag 6 juli kl. 09:00 - 17:00, fredag 7 juli kl. 08:00 - 17:00 

TÄVLINGSREGLER 
Alla TÄVLANDE ENHETER är indelade i två kategorier: 

DIVISION I Enheter från delegationens eget geografiska 
område 

DIVISION II Enheter som har hyrts utanför delegationens 
geografiska område 

Alla TÄVLANDE ENHETER måste fylla i och skicka in ansökan. 
Alla ICKE TÄVLANDE ENHETER måste fylla i och skicka ansökan. 

• Alla tävlande grupper bedöms av en kvalificerad jury, vilka inte är lionmedlemmar. Skyltar utmed 

paradvägen kommer att informera grupperna om att de närmar sig juryområdet.

• Priser kommer att delas ut till vinnande multipeldistrikt eller distrikt i enlighet med informationen på 

ansökan.

• Tävlingens vinnare kommer att presenteras vid den första plenarsessionen på söndag den 9 juli 2023.

• Kontantpriser kan hämtas ut på söndag den 9 juli 2023 eller måndag den 10 juli 2023 klockan 10:00 

-17:00 vid finansavdelningens kontor i huvudkontorets område i utställningshallen.

• Frågor om paraden, ska skickas via e-post till parade@lionsclubs.org.

VÄNLIGEN FORTSÄTT TILL NÄSTA SIDA FÖR RIKTLINJER OCH KRITERIER. 

mailto:parade@lionsclubs.org


 

 

 

VÄNLIGEN SKICKA IN DIN IFYLLDA ANSÖKAN TILL KONGRESSDIVISIONEN SENAST DEN 19 MAJ 
2023.  
 
TÄVLANDE DIVISION I 
Enheter kommer från det multipeldistrikt eller distrikt de representerar. 

 
PARADVAGNAR 
PRISER: 1:a pris: USD 1 500  2:a pris: USD 1 000 
 
RIKTLINJER 

• Ett fotografi eller en teckning måste bifogas paradansökan. 

• Temat måste illustrera ett mål eller projekt i Lions, ett patriotiskt evenemang eller en sevärdhet från 

delegationens område. Vänligen begränsa er till ett tema per paradvagn. 

• Det är tillåtet att ha personer på paradvagnen om de är en del av temat. Fotografi eller teckning med 

personernas plats på paradvagnen måste vara oss tillhanda senast den 19 maj 2023. 

• Delegationer som har en kandidat till en internationell befattning kan använda banderoller och symboler för 

att visa att de stödjer sin kandidat. 

• Annonser eller reklam är inte tillåten. Paradvagnar som inte följer denna regel kommer inte tillåtas att delta. 

Bogseringsfordon måste täcka över företagsnamn eller ägarens namn. 

• Paradvagnar får inte vara högre än 4 meter. Det finns inga restriktioner beträffande längd annat än att 

vagnarna måste kunna förflyttas till samlingsplatsen respektive avslutningsplatsen. Paradvagnens bredd 

måste vara mindre än 3 meter. 

• Helt dekorerade privatbilar får delta i paraden. De kan antingen registreras som tävlande paradvagn eller 

som icke tävlande enhet. Fordon är inte tillåtna på paradvägen såvida de inte är godkända i förväg av LCI 

och lokala myndigheter senast den 19 maj 2023. Godkännande är föremål för regler och riktlinjer från lokala 

myndigheter där hänsyn tas till paradvägen. Alla förare måste inneha giltigt körkort och 

registreringshandling för fordonet. 

• Ägare till och förare av bilar och släpvagnar måste inneha och kunna uppvisa ansvarsförsäkring. 
 

JURYBEDÖMNING 
KATEGORI FÖR PARADVAGNAR POÄNG KRITERIER 

DESIGN 20 Artistiskt utförande, färgkombination och placering av föremål i 
förhållande till tillgängligt utrymme, för att väcka 
uppmärksamhet och att ge ett harmoniskt intryck. 

KONSTRUKTION 20 Material, utförande, text etc. 

TEMA 20 Lämplig design, relaterat till ett tema vid kongressen, Lions 
aktiviteter eller landet. 

ALLMÄNT INTRYCK 40 Estetiskt tilltalande, publikens reaktion etc. 

  



 

 

 

ORKEST
RAR 
GYMNASIESKOLOR Icke professionella ungdomar från samma gymnasieskola 
PRISER  En plakett för första pris samt för  1:a pris: USD 800 2:a pris: USD 600 3:e pris: USD 
400 

 
DELSTATSORKESTRAR Icke professionella ungdomar från olika gymnasieskolor i delegationens område. 
PRISER  En plakett för första pris samt för  1:a pris: USD 1 000 2:a pris: USD 800 3:e pris: USD 
600 
 
JURYBEDÖMNING 
KATEGORI FÖR PARADVAGNAR POÄNG KRITERIER 

MARSCHERANDE OCH 
MANÖVRER 

40 Uppställning och raka linjer bland deltagarna, avstånd och 
mellanrum, takt och precision. 

MUSIK 40 Kvalitet och urval, rytm, instrumental jämvikt, tonkvalitet, 
mjukhet och kontroll, volym, intonation och ensemblespel. 

ALLMÄNT INTRYCK 20 Klädsel/uniform, allmänt intryck, sammanhållning, originalitet 
samt tamburmajorens agerande, position, noggrannhet och 
precision. 

 
SYNKRONISERADE UPPVISNINGSGRUPPER 
Synkroniserade grupper med flaggor, standar, stavar etc. som en del av en orkester eller 
paradenhet.  
PRISER: 1:a pris: USD 400 2:a pris: USD 300 
 
JURYBEDÖMNING 
KATEGORI FÖR PARADVAGNAR POÄNG KRITERIER 

MARSCHERANDE OCH 
MANÖVRER 

25 Takt, fotarbete, variation, originalitet och framträdande. 

REPERTOAR 25 Variation, sammansättning och innovation. 

PRECISION OCH TIMING 20 Enhetligt och graciöst framträdande. 

ALLMÄNT INTRYCK 30 Inmarsch, sorti, uppträdande, publikens reaktion och 
uniformsdetaljer. 

 

TÄVLANDE DIVISION II 
Tävlande enheter i division II har hyrts in utanför de geografiska gränserna för det multipeldistrikt eller distrikt 
enheten representerar. 

ORKESTRAR  Icke professionella gymnasieelever. 
PRISER: 1:a pris: USD 500 2:a pris: USD 400 
JURYBEDÖMNING    Samma som i division I i respektive kategori. 
 
 
SYNKRONISERADE UPPVISNINGSGRUPPER 
PRISER: 1:a pris: USD 400 2:a pris: USD 300 
JURYBEDÖMNING    Samma som i division I i respektive kategori. 
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