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Regio Utrechtse Heuvelrug - Regionale Scouting Wedstrijden 

Juryreglement 

 

 
 

 

1. Samenstelling van de jury  

1. De jury van de Regionale Scouting Wedstrijden (hierna R.S.W.) bestaat uit ten minste vier 

personen. 

2. Maximaal twee personen binnen de jury zijn afkomstig uit dezelfde Scoutinggroep. 

3. Tijdens de beoordeling zal een jurykoppel niet bestaan uit twee personen van dezelfde 

Scoutinggroep. 

4. De taak van Coördinator Jury wordt door één van de juryleden vervuld. 

5. De Coördinator Jury maakt deel uit van de Centrale Staf van de R.S.W. 

6. De leden van de jury zijn ingeschreven als lid van Scouting Nederland en ten minste 18 

jaar. 

 

2. Werkzaamheden van de jury 

1. De jury is verantwoordelijk voor de puntentelling en de toekenning van punten. Voor 

bepaalde onderdelen van het programma zal deze taak worden uitbesteed aan de 

organisatie van de betreffende onderdelen. De puntentoekenning vindt altijd plaats onder 

controle van de jury. 

2. Tijdens het weekend zijn de juryleden als zodanig herkenbaar voor de deelnemers. 

3. Bij het toekennen van punten zijn juryleden altijd met meer dan één persoon. 

4. De jury bepaalt voorafgaand aan de R.S.W. hoe de punten verdeeld worden over de 

verschillende activiteiten.  

5. Bij de verdeling van de punten over de activiteiten wordt een, zo evenwichtig mogelijke, 

verdeling gekozen over technieken, spelen en algemeen functioneren van de ploeg. 

6. Na afloop van de R.S.W. zullen alle punten en de gewogen verdeling bekend gemaakt 

worden. 

7. Bij de beoordeling van onderdelen wordt zoveel mogelijk alles twee maal, door 

verschillende juryleden, beoordeeld. Bij een gericht verschil zal het gemiddelde tellen. In 

geval van twijfel wordt, indien mogelijk, het onderdeel nogmaals beoordeeld. 

8. Indien na herbeoordeling nog steeds geen duidelijke beoordeling volgt zal door de 

Coördinator Jury, eventueel en in samenspraak met de Algemeen Coördinator, een 

beslissing genomen worden. 

9. Juryleden beoordelen zo min mogelijk deelnemers die afkomstig zijn uit hun eigen groep. 

 

3. Sancties en diskwalificatie 

1. Ploegen kunnen niet buiten mededinging meedoen aan de R.S.W. 

2. Indien tijdens de R.S.W. blijkt dat een ploeg niet voldoet aan de deelnamecriteria, zoals 

beschreven in de deelnemersvoorwaarden, kan dit leiden tot een sanctie of diskwalificatie. 

3. Bij wangedrag of valsspel kan de jury in overleg met de Algemeen Coördinator een ploeg 

voor dat bepaalde onderdeel geen of minder punten geven. In ernstige gevallen kan 

overgegaan worden tot diskwalificatie van de ploeg. 

4. De eerder genoemde sanctie betreft een procentuele vermindering van het totaal aantal 

punten. De vermindering in procenten is maximaal 100% van het aantal punten dat per 

onderdeel is te verdienen.  

5. Wanneer tijdens de R.S.W. een ploeg niet meer voldoet aan het aantal opgegeven 

deelnemers zal de totale score worden vermindert met 20% per ontbrekende deelnemer. 
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6. Wanneer een geldige reden voor afwezigheid van een deelnemer bekend is zal de sanctie 

niet worden toegepast. Een geldige reden kan zijn, maar is niet beperkt tot: ziekte, 

heimwee, overlijden of spoedeisende ziekenhuisopname (van een familielid). Redenen 

worden getoetst op hun geldigheid door de Coördinator Jury en de Algemeen 

Coördinator.  

 

4. Eindrangschikking en afvaardiging naar de L.S.W. 

1. De ploeg met de meeste punten wint de R.S.W. 

2. Door de organisatie van de R.S.W. wordt per jaar het aantal afgevaardigden naar de 

Landelijke Scouting Wedstrijden (hierna L.S.W.) vastgesteld. 

3. Alleen ploegen komen hiervoor in aanmerking voor een “standplaats” voor de R.S.W. 

komen hiervoor in aanmerking, het is niet mogelijk om een “startplaats” door te schuiven 

naar een andere ploeg. Dit is ook niet mogelijk in het geval dat de andere ploeg wel naar 

de L.S.W. kan of wil.  

4. De organisatie van de R.S.W. bepaalt voorafgaand aan de R.S.W. het aantal ploegen dat 

per groep of speltak deel mag nemen aan de R.S.W., alle deelnemende ploegen komen 

in aanmerking voor een “startplaats” voor L.S.W. 

5. Het is mogelijk dat twee of meer ploegen een gedeelde plaats in de eindrangschikking 

bezetten, dit geldt ook voor de eerste plaats. Indien er hierdoor teveel ploegen in 

aanmerking komen voor een “startplaats” voor de L.S.W. de ploeg die als eerste 

ingeschreven is in SOL de eerste plaats toegewezen krijgen. 

6. In dein mogelijk is er sprake van een aanmoedigingsprijs, deze prijs gaat naar de ploeg 

waar niemand ouder is dan 13 jaar, met de hoogste plaats in de eindrangschikking. 

7. De ploeg die de aanmoedigingsprijs wint kan ook één van de reguliere prijzen winnen. 


