JCI Danmark
Regler for Den Gyldne Mikrofon
§ 1 Konkurrencen
Stk. 1.
Den Gyldne Mikrofon er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence.
Stk. 2.

Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere.

§ 2 Deltagere
Stk. 1.
Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.
Stk. 2.

Arrangørerne kan efter aftale med JCI Danmark lade andre personer end juniorer i JCI
Danmark deltage i konkurrencen.

§ 3 Arrangører
Stk. 1.
Den afdeling, hvor som sidst har haft en vinder af den konkurrencen, har fortrinsret til på
JCI Danmarks vegne at arrangere og afholde det følgende års talerkonkurrence.
Stk. 2.

Aftale om afholdelse af Den Gyldne Mikrofon skal være indgået mellem JCI Danmark og
den arrangerende afdeling senest 31. december i året før konkurrencens afholdelse.

Stk. 3.

Aftalen skal fastlægge vilkårene for konkurrencens afholdelse, herunder pris for deltagelse,
plan for afvikling af konkurrencen, markedsføringsplan mv.

Stk. 4.

Det påhviler arrangøren at afholde et nationalt dommerseminar inden afholdelse af de
regionale finaler med det formål dels at uddanne nye dommere og/eller at skabe
ensartethed i anvendelsen af bedømmelseskriterierne. Alle medlemmer af JCI, som har
deltaget i Den Gyldne Mikrofon, kan deltage i seminaret, både juniorer og seniorer.

Stk. 5.

Hvis JCI Danmark ikke inden udløbet af fristen kan nå til enighed med den afdeling, der
har fortrinsret til at afholde konkurrencen, kan JCI Danmark indgå aftale med en anden
afdeling.

§ 4 Dommere
Stk. 1.
Arrangøren er forpligtet til at udarbejde en oversigt over alle de medlemmer, som er
uddannet DGM dommere efter 2007. Oversigten skal sendes til GLC.
Stk. 2.

Ethvert aktivt junior- eller seniormedlem, der har deltaget i en afdelingsfinale, regionsfinale
eller i den nationale finale af Den Gyldne Mikrofon og som har deltaget i et nationalt
dommerseminar, kan blive registreret, uddannet dommer.

Stk. 3.

Ved afdelingsfinalerne skal der anvendes mindst 1 registreret, uddannet dommer.

Stk. 4.

Til pådømmelse af regionale finaler og den nationale finale skal alle dommerne være
registrerede, uddannede dommere.

Stk. 5.

Dommere til regionale og nationale finaler udpeges af arrangørerne.

Stk. 6.

Arrangøren kan af JCI Danmark få dispensation til at anvende dommere udenfor JCI, hvis
disse skønnes at have det fornødne kendskab til de gældende bedømmelseskriterier.

Stk. 7.

Der udbetales dommerne kr. 2,50 pr. kørt kilometer til afholdelse af afdelingsfinaler,
regionsfinaler samt til dem nationale finale. Eventuel refusion af andre transportudgifter
sker efter aftale med arrangøren.

Stk. 8.

Udgifter til forplejning af dommere og transportudgifter til dommerne afholdes af
arrangøren. Dommerne skal forsøge at omkostningsminimere transportomkostninger.
Afregning foregår på dagen for afdelingsfinalen, regionsfinalen eller den nationale finale til
arrangøren eller efter aftale ved senere indsendelse af bilag

§ 5 Turneringsform
Stk. 1.
Turneringsformen for konkurrencen er, at der afholdes konkurrencer på afdelingsniveau,
regionalt niveau og nationalt niveau.
Stk. 2.

Deltagende afdelinger holder afdelingsfinaler i perioden 1. maj - 20. september
- dog senest 1 uge før den regionale finale. Det påhviler den deltagende afdeling at
orientere Vice President om, hvem der deltager i den regionale finale senest en uge før den
regionale finale.

Stk. 3.

Hver region afholder regionale finaler i perioden 1. august - 20. september. Det påhviler i
den forbindelse Vice President for den enkelte region at orientere arrangørerne om tid og
sted senest 1 måned før mødet samt at orientere arrangørerne om den regionale vinder
senest 3 dage efter den regionale finale.

Stk. 4.

Finalen i talerkonkurrencen afholdes på JCI Danmarks Nationalkongres.

Stk. 5.

Hvis konkurrencen jr. § 2, stk. 2, åbnes for andre deltagere end juniorer i JCI, kan
arrangørerne ved indgåelse af kontrakten ændre konkurrencestrukturen efter aftale med
JCI Danmark.

§ 6 Taleremner
Stk. 1.
Senest den 15. april skal arrangørerne have offentliggjort minimum 20 forskellige emner,
der kan anvendes ved afdelingernes konkurrencer. Afdelingerne kan vælge at lade
deltagerne selv vælge emne eller tildele emnerne ved lodtrækning.
Stk. 2.

Ved den regionale finale fremfører deltagerne den samme tale, som de vandt
afdelingsfinalen med.

Stk. 3.

Ved den nationale finale taler alle deltagere over det samme emne, der fastlægges af
arrangøren. Deltagerne skal senest 10 dage før den nationale finale have modtaget deres
emne.

Stk. 4.

Før offentliggørelse af emnerne skal JCI Danmark godkende emnerne.

§ 7 Bedømmelseskriterier
Stk. 1.
Vinderen af talerkonkurrencen på afdelings-, regions- og nationalt niveau findes ved
anvendelse af de gældende bedømmelseskriterier, som fremgår af ”Bedømmelseskriterier
for Den Gyldne Mikrofon”.
Stk. 2.

Ved bedømmelsen skal anvendes JCI Danmarks officielle bedømmelsesskemaer.

Stk. 3.

Bedømmelseskriterierne og bedømmelsesskemaer kan ændres af JCI Danmarks direktion.
Før ændring af bedømmelseskriterierne skal direktionen konsultere de registrerede
dommere om dommernes opfattelse af foreslåede ændringer.

Stk. 4.

Ændres bedømmelseskriterierne påhviler det JCI Danmark før de regionale finaler at
afholde et dommerseminar, hvor dommerne instrueres i de nye kriterier. Dette
dommerseminar kan erstatte det nævnte seminar i § 3, stk. 4.

Stk. 5.

Ved bedømmelseskriteriet Timing skal tidstageren vise tidsintervaller til taleren. Taleren
har lov til at sige nej tak til at få vist tidsintervaller. Tidsintervaller vises som følgende.
Ved lokale og regionale finaler: Talen skal vare 5 minutter. Efter 2 minutter vises skiltet
med 3 minutter, som indikerer, at der er 3 minutter tilbage. Efter 4 minutter vises skiltet
med 1 minut. Efter 4 minutter og 30 sekunder vises skiltet med 30 sekunder. Hvis taleren
går 2 minutter over tid vises skiltet med 0 stop. Ved national finale: Talen skal vare 7
minutter. Efter 2 minutter vises skiltet med 5 minutter, som indikerer, at der er 5 minutter
tilbage. Efter 4 minutter vises skiltet med 3 minutter. Efter 6 minutter vises skiltet med 1
minut. Efter 6 minutter og 30 sekunder vises skiltet med 30 sekunder. Hvis taleren går 2
minutter over tid vises skiltet med 0 stop.

§ 8 Afgørelse
Stk. 1.
Vinder af en konkurrence er den, der af dommerne samlet har fået flest point efter de
gældende bedømmelseskriterier.
Stk. 2.

Ved pointlighed mellem flere deltagere vælger dommerne den, der efter en samlet
vurdering skønnes at have fremført den mest overbevisende tale. Er dommerne ikke enige,
træffes afgørelse ved stemmeflertal, hvor hver dommer har 1 stemme.

Stk. 3.

Dommernes afgørelse er endelig og kan ikke omgøres eller appelleres.

Stk. 4.

Efter konkurrencens afgørelse påhviler det dommerne at give en kort, individuel feedback
til de enkelte deltagere for den ydede præstation, hvis deltagerne ønsker dette. Feedback
kan efter deltagernes individuelle valg gives i plenum eller hver for sig.

§ 9 Vinder
Stk. 1.

Vinderen på afdelingsniveau repræsenterer sin afdeling i finalen i den region, som
afdelingen hører til.

Stk. 2.

Vinderen af den regionale finale repræsenterer regionen i den nationale finale.

Stk. 3.

Vinderen af den nationale konkurrence repræsenterer JCI Danmark i den europæiske
talerkonkurrence på Europakonferencen.

Stk. 4.

Er en vinder af en konkurrence på afdelings-, regions- eller nationalt niveau forhindret i at
deltage på næste niveau i konkurrencen, har den, som blev næstbedst i konkurrencen,
mulighed for at stille op i stedet.

Stk. 5.

Hvis konkurrencen jr. § 2, stk. 2, åbnes for andre deltagere end juniorer i JCI,
repræsenterer den bedst placerede junior JCI Danmark i den europæiske talerkonkurrence
på Europakonferencen.

§ 10 Den nationale finale
Stk. 1.
Arrangøren kan efter aftale med JCI Danmark vælge, at finalen afvikles over en indledende
finalerunde og en endelig finalerunde. De tre deltagere med højest pointtal i den
indledende finalerunde går i så fald videre til den endelige finalerunde. Pointtallene i den
indledende runde for disse tre deltagere må ikke offentliggøres.
Stk. 2.

Ved den nationale finale udnævner arrangørerne blandt de uddannede dommere en
hoveddommer og to sidedommere.

Stk. 3.

Dommere i den nationale finale skal som minimum have erfaring fra tidligere at have dømt
en regional finale.

Stk. 4.

Hvis der anvendes to finalerunder, må der ikke anvendes samme sidedommere i begge
runder, og der skal derfor udnævnes to sidedommere til hver finalerunde. Overdommeren
deltager i begge runder.

§ 11 Økonomi
Stk. 1.
Afdelinger, der deltager i konkurrencen, betaler et deltagergebyr til den arrangerende
afdeling. Tilmelding er bindende for afdelingerne, uanset om afdelingen repræsenteres på
den regionale finale.
Stk. 2.

Deltagergebyret reguleres årligt med den ændring, som Danmarks Statistiks
nettoprisindeks for december er undergået fra det ene år til det næste. Basisgebyret per
afdeling er fastsat til maksimalt 1.200 kr.
Beregning af deltagergebyr foretages således:
Nyt gebyr = Basisgebyr x nyt indeks december 20xx / gammelt indeks december 2015.
Gebyret oprundes til nærmeste 10 kr. og tillægges moms, hvis arrangør-afdelingen er
momsregistreret.

Stk. 3.

Deltagergebyrer og andre indtægter i forbindelse med konkurrencen går ubeskåret til
arrangøren.

Stk. 4.

Alle udgifter til markedsføring samt til afholdelse af konkurrencen på regionalt og nationalt
niveau, herunder udgifter til dommeres deltagelse i regionale og nationale finaler, betales
af arrangøren. Dog betaler JCI Danmark for udgifter til dommerseminarer i de i § 7, stk. 4,
nævnte tilfælde.

Stk. 5.

Hvis konkurrencen jr. § 2, stk. 2, åbnes for andre deltagere end juniorer i JCI, kan
arrangørerne efter aftale med JCI Danmark ændre deltagergebyret.

§ 12 Ordensforskrifter
Stk. 1.
Taleren må under talen ikke benytte sig af et ur, vibrerende mobiltelefon eller andet, og
der må ikke være et synligt ur i lokalet.
Stk. 2.

Taleren må hverken fysisk eller verbalt få assistance til talens fremførelse fra tilhørerne i
salen.

Stk. 3.

Taleren må ikke forud for talen udsmykke konkurrencelokalet, uddele materiale til
tilhørere/dommere eller på anden vis reklamere for sit budskab.

Stk. 4.

Finder dommerne, at retningslinjerne for deltagelse i konkurrencen er overtrådt, kan
dommerne vælge at ekskludere deltageren. Denne afgørelse kan hverken omgøres eller
appelleres.

§ 13 Ikrafttræden
Stk. 1 Disse regler er vedtaget på JCI Danmarks Nationalkongres den 3. til 5. oktober 2014 og senest
ændret på JCI Danmarks Forårskongres 2018.

