Retningslinjer for Ryvarden krets av NSF

Kretskonkurransen
Vedtatt:

16.03.1992

Sist endret:

13.02.2016

Mål for kretskonkurransen er:






Å gi speiderne et mål å arbeide mot
Å gi patruljene en mulighet for å måle sine ferdigheter mot andre patruljer i kretsen
Å velge ut kretsens representanter til NM i speiding
Å gi deltagerne et møte med andre speidere og en følelse av å tilhøre en stor krets
Å gi deltagerne et sosialt felleskap

ANSVARSFORHOLD
1.

Kretsstyret
1.1. Kretsstyret har det overordnede ansvar for konkurransen inkludert sikkerhet, og skal være
representert under gjennomføringen. Styret har ansvar for å finne teknisk arrangør og sted og er
ansvarlig for å skaffe premier og søke om økonomisk støtte.
1.2. Kretsstyret har ansvar for å oppnevne en kretskonkurransekomité bestående av 5 medlemmer blant
ledere og rovere i kretsen. 2 medlemmer skiftes ut hvert år.

2.

Kretskonkurransekomité
2.1. Komitéen har ansvaret for at alle oppgaver er klare senest 3 uker før konkurransen. Oppgaveansvar
kan gis videre til speidergrupper.
2.2. Komitéen har ansvaret for utarbeiding av budsjett i samarbeid med kretssekretæren.
Kretssekretæren fører arrangementsregnskap.
2.3. Komitéen har ansvar for å utarbeide invitasjon til alle grupper med utfyllende opplysninger. Er det
tenkt forhåndsoppgave må denne gis beskjed om på invitasjonen. Utstyr patruljene trenger til
oppgaveløsning må også tas med. Kretssekretær sender ut invitasjonene.
2.4. Komitéen har ansvar for å oppnevne en jury for småspeiderkonkurransen og en jury for
speiderkonkurransen. Hver jury skal bestå av i alt 3 medlemmer; 1 fra kretsstyret, 1 fra
kretskonkurransekomitéen og 1 medlem som oppnevnes blant lederne i kretsen. Juryene skal være
etablert før konkurransestart og presenteres ved åpning.
2.5. Komitéen er ansvarlig for å skaffe kokk med ansvar for alle måltider til komitéen og teknisk arrangør.
2.6. Komitéen er ansvarlig for gjennomføring av konkurransen inkludert leirbål.
2.7. Komitéen er ansvarlig for at konkurransen evalueres og at instrukser for både komité og teknisk
arrangør oppdateres. Oppsummering og evaluering sendes kretsstyret senest 1 måned etter at
konkurransen er avholdt.
2.8. Detaljert beskrivelse av ansvaret til komitéen finnes i egen instruks.
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3.

Jury
3.1. Juryens oppgave er å overvåke konkurransen og å behandle protester som eventuelt blir fremmet.
Alle protester skal leveres skriftlig og juryen skal gi en begrunnet skriftlig avgjørelse.
3.2. Juryen skal reagere på oppførsel som ikke er passende i speidersammenheng, slik som banning,
hærverk og lignende. Juryen kan velge mellom følgende reaksjoner:

Muntlig advarsel

Poengtrekk

Diskvalifisering
3.3. Juryens avgjørelser må være enstemmige og er endelig.

4.

Teknisk arrangør
4.1. Teknisk arrangør har sammen med kretsstyret ansvar for å finne sted for kretskonkurransen. Teknisk
arrangør skal skaffe nødvendige tillatelser fra grunneiere, brannvesen og eventuelt andre aktuelle
instanser.
4.2. Teknisk arrangør har ansvar for skilting på og til området, vann, toalett, søppel, strøm, flaggstenger,
lydanlegg, leirbålsplass inkludert ved, parkering, orienteringsløype, egnede lokaler for kontor,
oppmerkede patruljeområder og adskilt område for rovere og ledere.
4.3. Teknisk arrangør har ansvar for kiosk. Overskudd fra kiosken går til teknisk arrangør. Et eventuelt
underskudd fra kiosken dekkes av teknisk arrangør.
4.4. Detaljert beskrivelse av ansvaret til teknisk arrangør finnes i egen instruks.

5.

Sikkerhet
5.1. Konkurransen skal ha en plan for sikkerhet og beredskap etter NSFs mal for sikkerhet på tur.
5.2. Minst én kyndig person skal være i førstehjelpsberedskap under arrangementet, og ha nødvendig
utstyr tilgjengelig.
5.3. Alle patruljer må medbringe eget førstehjelpsutstyr under hele konkurransen.
5.4. Alle patruljer oppgir ansvarlig leder ved påmelding. Denne lederen skal være tilgjengelig under hele
konkurransen, og fortrinnsvis være til stede.

OM KONKURRANSEN
6.

Det gjennomføres 2 ulike kretskonkurranser; én for småspeidere over 1 dag og en annen for speidere over
2 dager.

7.

Tidsplan og poengfordeling skal offentliggjøres før konkurransen starter.

8.

Småspeiderkonkurransen
8.1. Konkurransen gjennomføres som en rundløype med 12 poster hentet fra småspeiderprogrammet der
minst 1/3 av postene er praktiske oppgaver. Oppgavene skal også dekke alle de 5 utviklingsområdene
i programmet.
8.2. Hver post gir inntil 10 poeng. I tillegg kan patruljene få 2 poeng for hilsen, fin oppførsel og godt
samarbeid.
8.3. Det bør være en ramme rundt programmet.
8.4. Patruljene bør delta med sine faste medlemmer og skal bestå av minst 3 personer.
8.5. Øvre aldergrense for deltagere i småspeiderkonkurransen er til og med 5. klasse.
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9.

Speiderkonkurransen
9.1. Speiderkonkurransen skal jf. NM i speiding inneholde:
 Rundløype på 4 poster med emnene pionering, førstehjelp, naturkjennskap og 1 valgfritt
emne (200 poeng).
 Teoretisk oppgave med 100 spørsmål fra emner som friluftsliv samfunnsengasjement,
vennskap, kreativitet, livskvalitet, speiderhistorie og diverse (50 poeng).
 Orientering (50 poeng).
 Praktisk oppgave (50 poeng).
 Patruljedrift: matlaging, patruljeområdet/inspeksjon, draktbruk, samhold og miljø (150
poeng).
Det gis ikke oppgaver i tidsrommet leirbål lørdag til revelje søndag.
9.2. Patruljen deltar med sine faste medlemmer og skal bestå av minst 3 og maksimalt 8 personer. Det er
ikke anledning til å sette sammen en patrulje bestående av speidere fra flere forskjellige patruljer.
Patruljer som er blandet kan stille utenfor konkurransen.
9.3. Aldersgrense for deltagere er fra og med 5. klasse til og med 10. klasse.
9.4. Hjelpemidler
Mens konkurransen pågår er det ikke tillatt å motta hjelp fra andre deltagende patruljer, ledere eller
besøkende. Det er heller ikke tillatt å gi hjelp. Ledere som følger sine speidere skal ikke være sammen
med disse under oppgaveløsning.
Dersom arrangør ønsker at egne hjelpemidler eller eget utstyr skal være tillatt eller påkrevd, så skal
dette opplyses om i god tid før konkurransen starter slik at patruljene får rimelig tid til å anskaffe og
medbringe dette. Patruljene bør også i forkant av hver oppgave få vite hvilke hjelpemidler de
kan/skal ha med. Ingen andre hjelpemidler enn de det opplyses om, er tillatt.
9.5 Bedømming, klage og poengtrekk
Alle oppgaver skal ha en tydelig innleveringsfrist. Ved for sen innlevering skal det gradvis trekkes
poeng slik at 10 minutter forsinket innlevering gir null poeng. Oppgaven kan likevel leveres, og
poengtrekket kan påklages.
På forhånd bør patruljene ha mottatt konkret informasjon om hvordan hver enkelt oppgave vil bli
vurdert og hvilke kriterier som blir vektlagt. Det skal være kjent når resultatene fra de enkelte
oppgavene bekjentgjøres.
Ingen person skal være med og bedømme patruljer fra egen gruppe, uten at en person fra en annen
gruppe også er med på bedømmingen.
Alle regelbrudd kan medføre poengtrekk eller diskvalifikasjon. Alle avgjørelser kan påklages til juryen.
Om ikke annet er oppgitt, vil klagefristen være 1 time etter at resultatet ble publisert.
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10 Resultater, premiering og kvalifisering til NM i speiding.
10.1 Alle vandretroféer overleveres kretskonkurransekomitéen senest ved åpningen av kretskonkurransen.
10.2 Småspeiderkonkurransen
Alle småspeiderpatruljer får diplom. De tre beste patruljene får plakett. Beste småspeiderpatrulje i
Ryvarden krets får vandretroféet «Ulven». Nest beste småspeiderpatrulje i Ryvarden krets får
vandretroféet «Heksa».
10.3 Speiderkonkurransen
De 3 beste patruljene får plakett. Beste speiderpatrulje i Ryvarden krets får vandretroféene
«kretsbanneret» og «plaketten». Beste stifinnerpatrulje i Ryvarden krets får vandretroféet
«vandrestaven».
10.4 Antall patruljer som kvalifiserer seg til NM i speiding beregnes etter sentrale retningslinjer.
10.5 Fullstendig resultatliste blir publisert på konkurranseområdet.
10.6 Resultatliste sendes til alle gruppene etter konkurransen.
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