Junta Local Fallera de Alfafar – Concurs de Cavalcada del ninot
Concurs de Cavalcada del Ninot
La Junta Local Fallera d’Alfafar, sempre atenta a mantindre les nostres tradicions, convoca
el “TRADICIONAL CONCURS FALLER DE LA CAVALCADA DEL NINOT” en la seua convocatòria
de 2015.
PRIMERA.- PARTICIPANTS i MODALITATS:
1. Participaran al concurs les set comissions falleres d’Alfafar.
2. Les modalitats acceptades al concurs son:
a) FIGURA INFANTIL: uno o dos components de la Comissió Infantil, màxim
b) GRUP INFANTIL: de tres a cinc components de la Comissió Infantil, màxim.
c) COMPARSA INFANTIL: sis o més components de la Comissió Infantil.
d) FIGURA MAJOR: uno o dos components de la Comissió Major, màxim.
e) GRUP MAJOR: de tres a cinc componentes de la Comissió Major, màxim.
f) COMPARSA MAJOR: sis o més components de la Comissió Major.
3. A efectes d’estes bases, els “portacartels” NO se consideren part integrant de la
modalitat que precedisquen.
4. Cada comisisó podrà presentar un màxim de TRES rodants (considerant estos els que
necessiten vehicle tractor). La contratació dels esmentats vehicles, correrà a càrrec de
la comissió participant.
5. Queda prohibida la utilizació d’animals vius, elements en l’anomenat “fuego frío”, foc
real, elements pirotècnics i qualsevol element que la JLFA puga considerar perillós. La
utilizació de qualsevol d’estos elements, desqualificarà a TOTA la Comissió que’l porte.
SEGONA.- REQUISITS:
1. Les comissions falleres hauràn d’entregar un dossier a Junta Local Fallera on estiguen
identificades cada modalitat en les que participa (figures, grups i/o comparses) sent
estes les úniques amb opció a premi. El dossier haurà d’entregar-se abans d’iniciar el
concurs i haurà de contindre fotografies del procés de creació de les disfresses. NO
serà obligatori participar en totes les modalitats.
2. En este dossier, és obligatori aportar el TEMA de cada modalitat que presente cada
comissió.
3. No podran mesclar-se ni interactuar entre ells els distints conjunts delimitats i
presentats per cada modalitat participant.
4. En cap cas podrán participar junts majors e infantils. Aquells majors que acompanyen
els xiquets hauran de vestir, blusó, parca, polar o qualsevol peça que els identifique
com a membres de la comissió amb què desfilen.
5. Una volta entregat el guió de la Cavalcada, no estarà permesa cap modificació
respecte als participants. A tal efecte, la Junta Local Fallera supervisarà que totes les
figures, grups i comparses siguen correctes en la seua participació. Aquella
q’incumplixca estes bases, queda automàticament desqualificada.
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TERCERA.- DATA, RECORREGUT I HORARI:
1. L’ordre d’eixida serà el que resulte del sorteig que se celebrarà en reunió de Junta
Local Fallera.
2. El recorregut, hora i lloc de concentració, els designarà Junta Local Fallera, després de
la qual cosa, ho comunicarà a les comissions falleres.
3. Se donarà cinc minuts de cortesia (contats pel rellotge de l’Esglesia d’Alfafar). Si
alguna comissió fallera arriba passats estos, serà desqualificada i desfilarà en últim
lloc.
QUARTA.- JURAT:
1. Serà designat per JLFA, amb un nombre mínim de tres, i el seu veredicte serà
Inapel·lable.
2.

Abans de començar la seua llabor, el President de JLFA, li entregarà una còpia de les
presents bases, així com de l’Anex I, a cada Jurat per a la seua lectura, aclarint en ixe
moment els dubtes que li pogueren plantejar les mateixes.

3. El jurat haurà de valorar els siguients aspectes, desenrrollats en l’anex I que s’adjunta
a estes bases:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ORIGINALITAT DE LA IDEA
INTENCIÓ SATÍRICA
ACCIÓ: moviment o coreografía dels actuants.
RITME DE L’ACTE: fluidea en la presentació de les distintes modalitats.
VESTUARI: Se valorarà la qualitat, armonía i originalitat en relació al tema
presentat.
FÁCIL COMPRENSIÓ PER A TOT EL PÚBLIC.

4. En totes les modalitats se valoraran negativament els detalls de mal gust i tot allò que
atemte contra el caràcter propi que ha de presidir una Cavalcada del Ninot. Se
consideraran demèrits:
a)

Interrompre l’acte amb parades innecessàries o la falta de fluidea.

b) La presència innecessària d’elements no actuants (no contarà en este apartat
els adults que hajen d’acompanyar NECESSÀRIAMENT al xiquets actuants), i en
general tot allò que tendixca a deslluïr l’acte de la Cavalcada del Ninot.
5. El Jurat se reserva la facultat d’interpretar les presents bases o resoldre qualsevol
imprevist o questió no prevista en les mateixes, donant compte motivat de tot això a la
Junta Local.
QUINTA.- PREMIS:
1. S’establixen els siguients premis, que constaran de banderí:
a) PRIMER, SEGON I TERCER PREMI a la Figura Infantil.
b) PRIMER, SEGON I TERCER PREMI al Grup Infantil.
c) PRIMER, SEGON I TERCER PREMI a la Comparsa Infantil.
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d) PRIMER, SEGON I TERCER PREMI a la Figura Major.
e) PRIMER, SEGON I TERCER PREMI al Grup Major.
f) PRIMER, SEGON I TERCER PREMI a la Comparsa Major.
SEXTA.-

ATRES:

1. La participació al concurs implica la total acceptació de les seues bases.
2. L’entrega de premis se realizarà el día 16 de Març, junt a la resta de concursos.
3. L’acte serà presidit, en tribuna destinada a l’efecte, per els Presidents, Falleres Majors
d’Alfafar i ses respectives Corts d’Honor. Fins a ixe moment, el sobre amb el veredicte
del jurat serà qustodiat per la Policía local.
Delegació de Concursos.
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