Kretskonkurransereglement for Oslospeiderne av NSF
Vedtatt på Oslospeidernes stiftelsesmøte 12.06.04, revidert og vedtatt 09.11.15
1-Tidspunkt og forhåndsplanlegging:
1-1 Konkurransen holdes til slik tid at resultatet foreligger minst 10 dager før NM i
speiding.
1-2 Kretskonkurransen for speidere finner sted en gang i året, på den tid kretstinget
bestemmer ved fastsettelse av terminlisten. Den er åpen for alle kretsens patruljer
som tilfredsstiller nedenstående krav. Patruljer fra andre kretser kan ev. delta som
gjester utenom konkurranse.
1-3Teknisk arrangør er en komité nedsatt på kretsting, eventuelt av kretsstyret.
Kretsstyret har ansvaret for at arrangementet skal fordeles mest mulig rettferdig og at
ansvaret skal følge en oppsatt rulleringsplan.
Informasjon om arrangementet skal sendes ut minst 6 uker før, og som minimum
inneholde opplysninger om start/mål og overnattingssted.
Det skal avholdes planleggingsmøte for grupper som skal bidra med post både for
nødvendig informasjon og kvalitetssikring av oppgaver.
Teknisk arrangør skal av sikkerhetsmessige grunner innkreve deltakerliste med
nødvendige personopplysninger og bemanne nødtelefon.
1-4 Budsjett for konkurransen følger av kretsens budsjett. En utnevnt leder for teknisk
arrangør er ansvarlig for at dette overholdes. Postansvarlig må selv klarere
økonomisk ramme for posten med teknisk arrangør der posten medfører utgifter som
ønskes refundert.

2-Patruljen og ledere:
2-1 Patruljen skal bestå av de som til vanlig tilhører patruljen for at de skal være med i
den offisielle patruljekonkurransen. Det er således ikke anledning til å slå sammen
patruljer.
Øverste alder ved deltagelse er 16 år. Patruljen skal kun ha en patruljefører.
Førerpatrulje, aspirantpatruljer o.l. regnes ikke som patruljer.
Minste deltagerantall i hver patrulje skal ligge på tre (3) speidere. Dette forhindrer ikke
patruljer med lavere antall å delta. Disse teller ikke i patruljekonkurransen, men teller i
troppskonkurransen.
2-2 Alle deltagere skal ha betalt forfalt forbundskontingent innen kretskonkurransen
starter.
2-3 Hver gruppe må stille med en leder over 17 år som er tilstede under hele
konkurransen. Alle grupper som er med i konkurransen må ved behov påta seg å
delta i planlegging og gjennomføringen av en post.

3-Postene og poengfordeling:
3-1 Patruljene skal prøves i varierte speiderferdigheter tilpasset årstid og
konkurransested. Konkurransen skal inneholde minst 6 poster, hvorav pionering,
orientering (o-løp) og førstehjelp skal være 3 av dem.
3-2 Poengfordelingen for hver enkelt post er:
Maks 20 poeng for utførelse av oppgaven. Det kan gis hele/halve/graderte poeng.
Dette avgjøres av arrangør.
Det gis i tillegg inntil 3 poeng per post for stil og sveis, dvs. inn- og avmelding,
språkbruk, samarbeid (dersom ikke en vesentlig del av postens gjennomførelse
dekkes av dette) og generell oppførsel. Bedømming av bruk av speideruniform kan
bare skje 1 gang.
3-3 Posten skal legges opp slik at det er mulig å klare deler av posten, selv om en ikke
klarer andre deler. Det er således ikke tillatt å ha en post hvor en begrenset feil
umuliggjør løsning av andre deloppgaver.
Det bemerkes at postmannskap i situasjoner hvor dette er naturlig tar høyde for at det
ved enkelte oppgaver kan finnes alternative løsninger. Mens riktig svar gir maks
uttelling, skal svar som er relativt riktig gis en begrenset uttelling. Ved praktiske
oppgaver skal det være gradert mål; eksempelvis ved livlinepost.
Hjelpemidler utover det som er spesifisert av postpersonalet er ikke tillatt. Ved
tidsfrister skal det ved overskridelse trekkes poeng avhengig av lengde, f.eks. 1 poeng
per påbegynte minutt.
3-4 Patruljer som blir tatt for fusk eller forsøk på fusk vil bli diskvalifisert.
4-Premiering:
4-1 Kretskonkurransen består av to delkonkurranser; henholdsvis patruljekonkurranse og
troppskonkurranse.
4-2 Kretsens banner og pokal utdeles til den patrulje som vinner konkurransen og som
fyller vilkårene for deltagelse innenfor konkurranse.
4-3 Kretsens flagg deles ut til den tropp som har best resultat i kretskonkurransen etter
følgende utregningsmåte:
Poengsummene troppens deltagende patruljer oppnår under kretskonkurransen
legges sammen og deles på antall patruljer troppen har til vanlig. Aspirantpatruljer,
førerpatruljer o.l. regnes ikke som patruljer. Dette er til fordel for de tropper som deltar
på kretskonkurransen med alle sine patruljer. Divisor skal være minimum 2.

5-Hoveddommer, klagefrister mv.
5-1 Kretsstyret oppnevner hoveddommer senest 3 uker før konkurransens start. Hvem
som er hoveddommer skal så langt som mulig gjøres kjent for deltagerne i forkant av
konkurransen. Det skal også opplyses hvem som er hoveddommer ved
konkurransens start.
Hoveddommer skal godkjenne alle postbeskrivelser og poengfordeling.
5-2 Arrangørene offentliggjør detaljert resultatliste så snart som mulig.
Foreløpige resultater skal minimum frigis lørdag kveld, og ellers når det er praktisk
mulig.
Detaljert resultatliste skal foreligge ved konkurransens slutt og gjøres offentlig
tilgjengelig for deltakerne.
5-3 Klage på resultat eller på gjennomføring av konkurransen leveres skriftlig til
hoveddommer innen 1 time etter offentliggjøring av resultater.
5-4 Hoveddommer avgjør alle klager endelig.
5-5 Hoveddommer er en klageinstans og skal ikke inngå i konkurransestaben.
5-6 Teknisk arrangør og postansvarlige forplikter seg til å lage en gjennomarbeidet og
rettferdig konkurranse for at den beste patrulje skal vinne.

6-Etterarbeid:
6-1 Arrangørene skal levere kort rapport og utlegg til kretsstyret innen en - 1 - måned
etter konkurransen er avsluttet.
Detaljert resultatliste skal sendes kretsstyret i det endelig resultatliste foreligger, dvs.
samme kveld som konkurransen avsluttes.
6-2 Kretsstyret oppbevarer rapporter og resultatlister på en slik måte at de kan være til
hjelp for senere års arrangører.
6-3 Kretsens dekning av deltakeravgift for NM i Speiding og transportkostnader følger av
kretsens budsjett for det enkelte år. Det kan søkes om å få dekket
transportkostnader. Søknad sendes kretsstyret.

