REGLEMENT
KRETSKONK 2018

1. Generelt
Kretskonkurransen er Follo krets sitt uttak til NM i speiding.
Arrangementsansvarlig er speiderombudet. Hoveddommer oppnevnes av speiderombudet.
Alle spørsmål under arrangementet stilles til sekretariatet. Sekretariatet er bemannet når det ikke
foregår konkurranser, samt ved inn- og utlevering av oppgaver. I sekretariatet henger klokke med
offisiell tid for arrangementet.
Kun akkrediterte personer kan oppholde seg i patruljeområdet og konkurranseområdet.
Speiderskjorte og speiderskjerf skal benyttes under hele konkurransen, med unntak av under
hinderløype og O-løp hvor heldekkende klær skal benyttes.

2. Påmelding
Påmelding skjer via medlemssystemet. Alle speidere og ledere som skal være tilstede under helgen
skal meldes på.

3. Deltagere og patruljer
Alle deltakere må være medlem av Norges speiderforbund, og medlemskontingent skal være betalt for
inneværende år. Nye medlemmer må være innmeldt i medlemssystemet før påmeldingsfristen utløper.
Eksisterende medlemmer må være oppdatert med riktig kontaktinformasjon og fødselsdato.
Det er kun originale patruljer som har anledning til å delta. Ved endt påmeldingsfrist gjøres det uttrekk
fra medlemssystemet med patruljeinndeling.
Konkurransen er åpen for speidere i troppsalder, det vil si speidere født mellom 2002 og 2008. Hvis en
speider på et tidligere tidspunkt har gått over i roverlaget som roveraspirant, er han eller hun å
betrakte som rover og kan ikke delta. Aspirantpatruljer stiller i egen konkurranse og konkurrer mot
hverandre. Deltagelse som aspirantpatrulje kvalifiserer ikke til NM.
Alle patruljer skal bestå av minimum 3 personer. Hver deltagende gruppe må ha med minst en leder
som er disponibel hele helgen.

4. Utstyr
Patruljene må selv bære alt utstyr de skal benytte, med mindre annet er oppgitt. Utstyrsliste blir
publisert på kretsens nettsider.
Tillat utstyr er spesifisert på hver enkelt oppgave. Det er ikke lov å benytte utstyr utover angitte
hjelpemidler på hver oppgave.
Det er ikke lov å hogge rajer på uten samtykke fra arrangør. Det er ikke tillatt å hogge rajer på veien
eller ved konkurranseområdet.
Deltagende patruljene har ikke anledning til å låne ut eller låne utstyr fra andre, dette gjelder også
innen egen speidergruppe.
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5. Ankomst
Patruljene møter på angitt oppmøtested og registrer sin ankomst. Speiderne går deretter angitt løype
inn til konkurranseområdet og løser oppgaver underveis.
Innsjekk gjøres hos sekretariatet på konkurranseområdet. Sekretariatet tildeler patruljeområde. Ledere
sjekker inn direkte hos sekretariatet.

6. Poeng og bedømming
Maksimal poengsum for hver oppgave/øvelse er 50 poeng.
Alle ordinære oppgaver skal ha en tydelig innleveringsfrist. Ved for sen innlevering trekkes 5 poeng for
hvert påbegynte minutt over innleveringsfristen. Tiden beregnes etter offisiell tid for arrangementet.
Etter 10 minutter forsinket innlevering vil det bli gitt null poeng.
Om ikke annet er oppgitt, vil klagefristen være én time etter at resultatet er offentliggjort. Alle klager
skal leveres skriftlig til sekretariatet av patruljefører.
Resultater henges opp på offisiell tavle ved sekretariatet.
Alle regelbrudd kan medføre poengtrekk eller, i grove tilfeller, diskvalifikasjon. Resultatet av
klagebehandling er endelig og kan ikke påklages.
Patruljen med flest poeng vinner. Beste tropp er den troppen som oppnår det høyeste
patruljegjennomsnittet for samtlige patruljer, det vil si alle patruljer i troppen og ikke bare deltagende
patruljer.

7. Hjelpemidler
Det er ikke tillatt å medbringe oppslagsverk (trykt eller elektronisk), benytte mobiltelefon, datamaskin
eller andre elektroniske hjelpemidler under konkurransen.
Det er heller ikke tillatt å motta hjelp fra andre deltagende patruljer, ledere eller besøkende. Ledere
som følger sine speidere skal ikke være sammen med disse under oppgaveløsning.
Ingen andre hjelpemidler enn de som blir angitt for hver post er tillatt. Blir ulovlige hjelpemidler benyttet
vil dette bli ansett som forsøk på fusk, og det vil bli gitt 0 poeng på posten. Patruljen mister også
muligheten til å delta på NM.

8. Sikkerhet
Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for sikkerheten under konkurransen. Det vil
være minst en kyndig person i førstehjelpsberedskap tilstede enhver tid under arrangementet.
Alle patruljer skal ha eget førstehjelpsutstyr med seg under konkurransen.
Det er ikke anledning for patruljer eller ledere til å tenne bål under arrangementet. All matlaging må
derfor foregå på stormkjøkken, multifuelbrenner eller lignende. Troppsleder er ansvarlig for at
speiderne har tilstrekkelig kompetanse rundt bruk og sikkerhet.
Ved eventuell skader, brann e.l. skal sekretariatet og nødetatene varsles.

9. Overdommer og arrangementsansvarlig kan i samråd under spesielle
omstendigheter dispensere fra regler
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