
EXPOSICIO NINOT
2018



MILLOR NINOTS DE FALLA

La JLF de Xàtiva convoca el  Premi als Millors Ninots de Falla amb les següents
bases:

1. Es d’obligada participació per part de totes les comissions falleres de Xàtiva.

2. Els ninots serán entregats el 22 de Febrer de 2019, de 19:00h fins 21:00h

3. El jurat qualificador de les falles estarà compost per 5 persones. Es

      puntuaran els apartats que es refereixen més endavant, sent informats dels
      aspectes a puntuar. El jurat NO ha de ser veï/na de Xàtiva, no pot pertànyer a
      cap Comissió fallera de Xàtiva,  ni a la pròpia executiva.

4. El  jurat  puntuarà  d’u  a  deu  punts  cadascun  dels  apartats  considerats  com a
puntuables podent repetir  una puntuació, considerant així  mateix el major dels
punts  la  millor  puntuació.  El  premi  al  Millor  Ninot  de  Xàtiva  i  Ninot  Indultat
s’atorgarà dels guanyadors de cada secció, fent-se una segon votació, entre els
guanyadors de cada secció per determinar el millor ninot.

5. 6.  Seran puntuables:

a) EXPRESSIVITAT ARTÍSTICA DEL NINOT O GRUP 25%
b) MODELATGE 25%
c) ACABAMENT 25%
d) PINTURA 25%

6. Podran presentar-s’hi ninots o grups d’ells d’un o diversos motles, que formen part
d’una  mateix  escena  i  que  així  aparega  o  apareguin  al  monument  d’on
procedisquen.  Aquest  ninot  o  grup  no  haurà  d’haver  estar  premiat  en  anys
anteriors a Xàtiva, en part o en la seua totalitat.

7. Les mateixes condicions regiran per a la concessió de premis als ninots de les falles
infantils.

8. S’estableixen  unes  mides  obligatòries  per  als  ninots  presentats  a  aquesta
exposició. Aquestes hauran de complir-se per part dels artistes en la realització
dels ninots; en cas contrari estaran desqualificats per a optar als premis, i seran
exposats  amb  un  rètol  identificatiu  de  desqualificació;  per  a  tal  fi  els  ninots
pesaran per un marc per a comprovar les medides que seran  les següents:

NINOTS GRANS:
Altura: 240 cm
Ample: 150 cm
Fons: 125 cm

NINOTS INFANTILS:
Altura: 100 cm
Ample: 70 cm



Fons: 70 cm

9. El jurat qualificador haurà d’emetre el seu criteri al mateix dia de la  inaguraciò i
obertura  al  públic  d’aquesta  exposiciò.  Les actes  corresponents  haurán d’haver
estat  firmades  en  aquest  termini,  i  els  premis  es  farán  pùblics  el  dìa  de  la
inauguració de l’Exposició del  Ninot,  amb la finalitat que en cada ninot o grup
figure el rètol de la falla corresponent.

10.Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases, seran
resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva.

11. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases,
així com la decisió del jurat, que serà inapel·lable.

12.La forma en la que entre el ninot per el marc es la que marcara la seua colocació
per a poder ser jutgades posteriorment. 
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13.Els ninots podrán ser recollits el dia 15 de Març de 2019 des de les 17:30h
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