
Soutěžní řád KPDP  
pro vyjmenované soutěže v akademickém roce 2008/2009  

 
Karl Popper Debate Program (KPDP) je oficiální název debatního programu, který v ČR organizuje Asociace 
debatních klubů, o.s. (ADK). 

Tento soutěžní řád byl přijat Národním trenérským týmem ADK a platí pro vyjmenované debatní soutěže 
KPDP ADK ve školním roce 2008/2009. Soutěžní řád platí pro:  
1/ Soutěž Debatního pohár v českém jazyce (XII. ročník) 
2/ Soutěž Debatního pohár v anglickém jazyce (XII. ročník) 
3/ Debatní ligu ČR v českém jazyce (XIV. ročník) 
4/ Debatní ligu ČR v anglickém jazyce (XIV. ročník) 
 
Tyto soutěže jsou dobrovolné akce zájemců o debatování z řad jak aktivních debatérů, tak jejich trenérů a 
rozhodčích. Organizace a účast v soutěži je jejich dobrovolnou záležitostí. Účastníci soutěží debatují, vedou 
tým, rozhodují a organizují soutěže v duchu dokumentů KPDP, které jsou pro všechny účastníky programu 
závazné. Těmito dokumenty se rozumí:  

• Stanovy ADK 
• Etický kodex KPDP 
• Cíle KPDP 
• Pravidla soutěžní debaty KPDP 

• Rukověť rozhodčího KPDP 
• Soutěžní řád KPDP 
• Dodatek SŘ - Organizace turnajů DL 

 
 
1. Debatní pohár (DP) v českém jazyce  
 
Ve školním roce 2008/2009 se bude organizovat pouze jedna celostátní ”pohárová” soutěž: Debatní pohár, 
XII. ročník. 
Povoleným formátem debat v rámci této soutěže jsou: formát Karl Popper Debate a formát World-style 
(kterým se debatuje na Mistrovství světa – WSDC). 
  
1.1 Účastníci sout ěže, debatní týmy  
 
Soutěže debatního poháru se účastní debatní týmy. Členy debatního týmu smí být mládež do 20 let včetně 
(debatéři nesmí do data zahájení dané soutěže dovršit 21 let) s výjimkou studentů institucí terciálního 
vzdělávání, tj. zejména vysokých škol, a mládeže s dokončeným středoškolským vzděláním. Počet členů 
debatního týmu DP není určen. Debatéři smí v průběhu soutěží DP libovolně měnit týmy, body se však 
připisují tomu týmu, za který debatér v té které soutěži/debatě debatoval. 
 
1.2 Registrace  
 
K soutěžím DP není třeba oficiální registrace. Každý tým, který se zúčastní debaty DP, administrátor či 
trenér debatního klubu zaregistruje do elektronické aplikace Greybox a to pod jménem, pod kterým se 
zúčastnil debaty v rámci dané soutěže. V průběhu soutěže nelze měnit jméno týmu, resp. nelze převádět 
body DP získané jedním týmem na tým jiného jména (byť by se fyzicky jednalo o stejné debatéry). Do 
soutěže je možné se zapojit kdykoliv v jejím průběhu. 
 
1.3 Struktura sout ěží 
 
Soutěž „Debatní pohár“ probíhá formou místních a regionálních soutěží v daném období na celém území ČR 
a patří do ní i debaty uskutečněné v rámci turnajů Debatní ligy. Výsledky jednotlivých soutěží se započítávají 
do celostátní tabulky podle níže uvedeného klíče (1.4). Za soutěž Debatního poháru se považují všechny 
debaty, které rozhodoval alespoň jeden akreditovaný rozhodčí a jejichž výsledek byl zanesen do on-line 
tabulky výsledků aplikace Greybox na webových stránkách ADK. Tým, který k datu ukončení soutěže získal 
v soutěži nejvíce bodů, se stává vítězem.  
 
1.4 Bodování  
 
Podle principů Debatního programu Karla Poppera se v soutěžích tohoto programu hodnotí nejen vítězství v 
debatě, ale i účast samotná: body DP (= body v Debatním poháru) se, na základě vyplněného záznamu na 
webových stránkách ADK (viz. Greybox ), přidělují takto: 
V každé debatě zařazené do soutěží DP se bude rozdělovat celkem 12 soutěžních bodů + body bonifikace 
(viz 1.4.1)  
Každému týmu, který se zúčastní soutěže DP, budou připsány základní 4 body (tedy i týmu poraženému).  



Zvítězí-li tým jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, připíše si další 4 body (celkem tedy 8). 
Zvítězí-li tým nejednomyslným rozhodnutím rozhodčích, připíše si k bodům základním 3 body (celkem tedy 
7). 
Prohraje-li tým jednomyslným rozhodnutím rozhodčích zůstávají mu jen základní 4 body. 
Prohraje-li tým nejednomyslným rozhodnutím rozhodčích, připíše si k bodům základním 1 bod (celkem tedy 
5).  
Rozhodují-li debatu dva rozhodčí a neshodnou-li se ve verdiktu, připíší si oba týmy k základu 2 body (celkem 
tedy 6).  
 
1.4.1 Bonifikace  
 
V soutěžích DP si týmy mohou k bodům „standardním“ připsat i body „bonifikační“ a to za těchto podmínek:  
Střetnou-li se v debatě týmy z jiných klubů, připíší si oba týmy k bodům standardním +1 bod. 
Střetnou-li se v debatě týmy na „oficiální tezi“, připíší si oba týmy k bodům standardním +1 bod. 
Body bonifikace se mohou sčítat (budou-li splněny podmínky a/ i b/ připíší si týmy +2 body). 
 
1.4.2 Zápis bodování  
 
Body DP budou týmům připisovány na základě on-line vyplněných formulářů v průběhu soutěže. V závěru 
soutěže je třeba výsledky zapisovat tak, aby v den ukončení soutěže byly tyto zapsány. Po datu ukončení 
soutěže software další zápisy neumožní. Zápis může provádět trenér zúčastněného týmu, administrátor 
klubu, rozhodčí či pořadatel soutěže - záleží na jejich domluvě (a jejich pověření - tedy mají-li heslo a 
oprávnění pro zápis výsledků na webu ADK). Body DP za debaty turnajů soutěže Debatní liga (viz 3.), 
zapíše do Greyboxu organizátor turnaje. 
 
1.5 Rozhodování debat  
 
Debaty DP rozhodují rozhodčí akreditovaní NTT k rozhodování debatních soutěží DP, kteří již dovršili věk 18 
let, a to v počtu minimálně jednoho rozhodčího. Rozhoduje-li soutěž sudý (dva) počet akreditovaných 
rozhodčích, platí následující: při shodě jejich verdiktů se výsledek považuje za jednomyslný. Nedojde-li k 
jejich shodě, nastává remíza. Na rozdíl od soutěží Debatní ligy je tedy možný nerozhodný výsledek debaty, 
nikoliv však u jednotlivých rozhodčích. Podle Pravidel rozhodčí musí rozhodnout o vítězi. V soutěžích DP 
budou rozhodčí před vlastním vynesením verdiktu své závěry konzultovat s kolegy rozhodčími rozhodujícími 
danou debatu (to neplatí u debat, které se zároveň počítají do Debatní ligy). Rozhoduje-li debatu jediný/á 
rozhodčí, tato/tento smí vynést „rozhodnutí verdiktem více/méně přesvědčivě”, více viz 3.5. NTT doporučuje 
rozhodčím při přidělování pomocných bodů za individuální výkony v debatě (KIDy) používat jednotící tabulku 
bodového hodnocení tzv. Koma. 
 
1.6 Časový harmonogram sout ěže:  
 
Soutěž  Debatní pohár, XII. ročník, začíná dnem 27. 4. 2008 a končí dnem 25. 4. 2009. 
 
1.7 Teze debat   
 
V rámci soutěží DP se bude debatovat na vhodné teze za předpokladu, že všechny zúčastněné týmy se tezi 
dozví ve stejnou dobu a budou mít stejnou dobu na přípravu. Doporučuje se nevyzkoušené teze konzultovat 
s organizačním centrem soutěže, kterým je NTT.  
Pro XIV. ročník bude NTT ADK v dostatečném předstihu vyhlašovat „oficiální“ teze platné pro Debatní pohár, 
tyto teze budou jako oficiální nastaveny v aplikaci Greybox. (význam pro bodování viz bonifikace, 1.4.1.) 
 
1.8 Organizace jednotlivých sout ěží 
 
Jednotlivé soutěže DP organizují pravidla členové ADK. Povinností organizátora je: 
a/ oznámit v dostatečném časovém předstihu účastníkům soutěže termín a místo konání soutěže, stejně 
jako formát, ve kterém se bude debatovat, a soutěž samotnou zorganizovat tak, aby byla všem zamýšleným 
účastníkům dostupná,  
b/ zajistit na každou debatu soutěže nejméně jednoho akreditovaného rozhodčího, 
c/ dohodnout se s trenéry týmů, kdo provede záznam výsledků na web ADK (viz. Greybox), 
d/ nemá-li organizátor k dispozici propisovací Listy rozhodčího, pokud možno zajistí jejich okopírování tak, 
aby byly k dispozici oběma stranám v debatě.  
 
Právem organizátora soutěže DP je vybrat si tezi, formát (KPDP nebo WS) a pozvat týmy dle vlastního 
uvážení. Předpokládá se přitom kolegiální princip reciprocity - pozvat na soutěž týmy toho klubu, který 



pozval nás... 
 
1.9 Protesty  
 
Již z povahy soutěže a jejích cílů vyplývá, že k protestům by docházet nemělo, neboť celá soutěž je 
založena na zásadách fair play a rytířskosti v nejlepším smyslu slova, které se všichni účastníci zavázali 
nejen zachovávat, ale i budovat a posilovat. Nicméně protestovat lze, a to písemnou formou k rukám člena 
ADK pověřeného vedením NTT. O protestu rozhodne NTT. Protest proti verdiktu rozhodčích (= výsledku 
debaty) není v žádném případě možný a nepřipouští se. NTT lze však podat odůvodněný podnět k odebrání 
udělené akreditace rozhodčího či přezkoušení rozhodčího ze znalosti Pravidel. 
 
1.10 Finan ční zabezpe čení sout ěží DP 
 
Náklady spojené s účastí na soutěžích DP nesou zúčastněné týmy/vysílající školy, resp. organizátor (po 
vzájemné domluvě). Organizátor se - dle svých možností - bude snažit zajistit úhradu výdajů spojených s 
případnou účastí nezávislých rozhodčích. Není-li v možnostech organizátora uhradit nezávislým rozhodčím 
soutěže náklady spojené s účastí (= rozhodováním) na soutěži, v poslední instanci se obrátí na ADK, která, 
dle svých možností, rozhodne o přidělení prostředků. Soutěže DP skýtají ideální prostor pro oslovení 
sponzorů, kteří se mohou stát spolupořadateli akcí. 
 
 
 
2. Debatní pohár v anglickém jazyce  
 
Se řídí stejnými pravidly jako DP v jazyce českém (viz. 1). 
 
 
3. Debatní liga ČR (DL) 
 
3.1 Účastníci sout ěže 
 
Debatní ligy se účastní debatní týmy. Členy debatního týmu smí být mládež do 20 let včetně (debatéři nesmí 
do data zahájení soutěže dovršit 21 let) s výjimkou studentů institucí terciálního vzdělávání, tj. zejména 
vysokých škol, a mládeže s ukončeným středoškolským vzděláním. Turnajů DL se účastní debatní týmy, 
které tvoří 3-5 registrovaných debatérů. V rámci jednoho turnaje nelze měnit tým, za který debatér/ka 
soutěží. Výjimku může udělit v odůvodněných případech NTT. S ohledem na cíle programu a Etický kodex 
považuje NTT účelové změny v personálním složení týmů ve finálovém turnaji za nevhodné, nedoporučuje 
je a apeluje na čest debatérů a jejich trenérů aby takové účelové změny nedopustili. 
 
3.2 Přihlášky  
 
Každý tým, který se chce zúčastnit soutěže, se musí v dostatečném časovém předstihu, do organizátorem 
stanoveného data, přihlásit organizátorovi turnaje, kterého se tým chce zúčastnit. V případě postupu potom i 
organizátorovi národního finále. Na základě organizátorem předem oznámeného místa a data turnaje se 
týmy mohou, dle svého uvážení, přihlašovat k libovolnému množství turnajů označených za „turnaje DL”. 
Přijaty budou pouze ty přihlášky, které budou do data stanoveného v propozicích k turnaji doprovozeny 
nevratnou zálohou za každého přihlašovaného debatéra/debatérku ve výši stanovené výnosem prezidenta 
nebo představenstva ADK (v případě přihlášení a nezaplacení zálohy je platba o 50,- Kč vyšší – viz. též bod 
3.7.1).  
 
3.3 Struktura sout ěže 
 
„Debatní liga“ proběhne ve dvou etapách: první etapa jsou kvalifikační turnaje DL, druhou etapou pak je 
finálový turnaj DL.  
 
3.3.1 První etapa DL - turnaje DL  
 
V první etapě DL proběhnou v době od října 2008 do dubna 2009 čtyři turnaje DL (dva na podzim 2008, dva 
v zimě a na jaře 2009). Turnaje se budou konat o víkendech v rozmezí pátek večer – neděle dopoledne. 
Termín turnajů a počet debat na turnaji (ideálně 5), stejně jako místo, čas zahájení a ukončení, jakož i 
podmínky úhrady nákladů turnaje a poskytnutí finanční podpory oznámí organizátor předem v propozicích 
turnaje. Turnaje se budou organizovat a losovat podle „Dodatku SŘ - organizace turnajů DL”. 
 



3.3.2 Druhá etapa DL - celostátní finále  
 
Do finále soutěže postoupí tým, který na turnajích DL absolvoval alespoň 6 debat a zároveň bude po 
skončení všech kvalifikačních turnajů DL v kvalifikační tabulce DL na 1.-8. místě (seřazeno podle „tabulkové 
hodnoty TAB”, viz 3.5.). Pořadí týmů, ve kterém do finále postoupí, je rozhodující pro jejich nasazení 
k debatám a losování finálového turnaje.  
Konkrétní formu finálového turnaje upřesní „Dodatek SŘ - organizace turnajů DL”. 
 
3.4 Hodnocení tým ů 
 
Úspěšnost týmů určuje jejich postavení v kvalifikační tabulce DL. V tabulce se týmy řadí podle své 
„tabulkové hodnoty TAB”. TAB je průměrem „výtěžků z debaty“. (Jinými slovy, součet všech „výtěžků z 
debaty” děleno počtem debat daného týmu.) „Výtěžek z debaty” je součtem „koeficientu kvality soupeře” a 
„rezultátu”. Rezultát vyjadřuje výsledek debaty (vítězství/porážka) a přiřazují se mu hodnoty: přesvědčivé 
vítězství: 50, méně přesvědčivé vítězství: 40, méně přesvědčivá porážka: 10, přesvědčivá porážka: 0. 
Koeficient kvality soupeře je aktuální TAB soupeře (před danou debatou) dělený dvěma. Všechny týmy, 
které se účastní soutěže, dostávají ke své první debatě nastavení hodnoty „koeficient kvality soupeře” na 25. 
TAB nejlepších týmů soutěže se limitně může blížit 100. TAB těch méně úspěšných neklesne pod 0. Po 
posledním turnaji se týmům odečte jistý počet nejnižších „výtěžků z debaty”. Tím se vylepší jejich TAB. 
Odečítat se bude: při 8-mi debatách týmu jeden výsledek, 12-ti debatách dva výsledky a 16-ti tři výsledky. 
 
3.5 Rozhodování debat  
 
Debaty DL všech etap rozhodují rozhodčí akreditovaní NTT k rozhodování debatních soutěží KPDP DL pro 
daný ročník, kteří dovršili věk 18 let. Soutěže DL rozhoduje pokud možno panel v lichém počtu nejlépe tří 
rozhodčích. Soutěže Debatní ligy smí za podmínek popsaných v „Dodatku SŘ - Organizace turnajů DL” 
rozhodovat i jeden/a rozhodčí sám/sama.  
 
Rozhodují-li debatu tři rozhodčí, je jejich konečný verdikt jednomyslný, shodnou-li se ve svých verdiktech. 
Neshodnou-li se, je výsledek nejednomyslný. Rozhoduje-li debatu jeden rozhodčí, je oprávněn společně s 
rozhodnutím o vítězi debaty prohlásit výsledek za „přesvědčivý“ či „méně přesvědčivý“. Verdikt „přesvědčivý“ 
má stejný význam jako verdikt „jednomyslný“ u panelu rozhodčích. Verdikt „méně přesvědčivý“ se staví na 
roveň „nejednomyslnému“ výsledku debaty. V soutěžích DL pokud možno nebudou rozhodčí nějak spojení s 
týmem rozhodovat debatu tohoto týmu. Konzultace rozhodčích před kompletním vyplněním listu rozhodčího 
se v soutěžích DL nepovoluje.  
 
3.6 Časový harmonogram sout ěže 
 
Propozice k turnajům budou organizátoři oznamovat v dostatečném časovém předstihu, a to nejpozději 3 
týdny před turnajem, a zveřejňovat na webových stránkách ADK. Týmy se budou přihlašovat do dat 
stanovených v propozicích jednotlivých turnajů. Podzimní turnaje se budou konat: 31. 10. - 2. 11. 2008, 28. 
11. - 30. 11. 2008, zimní a jarní turnaje: 20. 2. - 22. 2. 2009, 27. - 29. 3. 2009. Finále pak proběhne 24.4. - 
26.4.2009. Z důležitých organizačních důvodů může NTT v průběhu ročníku termín konání turnaje 
přesunout. Změnu termínu musí oznámit v dostatečném předstihu. 
 
3.6.1. Nedodržení časového harmonogramu  
 
Není-li tým do data stanoveného organizátorem zaregistrován k turnaji (včetně zaplacení zálohy dle výnosu 
prezidenta ADK), turnaje se nemůže zúčastnit. O výjimce z tohoto pravidla může rozhodnout jen organizátor 
turnaje dle okolností daného turnaje, a to pod sankcí 50 Kč (viz. také bod 3.2) na debatéra bez výjimky.  
 
3.7 Teze debat  
 
NTT ADK na základě výsledků hlasování členů ADK uzavřenému ke dni 10. 9. 2008 vyhlásí po ukončení 
hlasování „oficiální“ teze pro celý ročník soutěží. Tyto teze budou i oficiálními tezemi pro finálovou a 
semifinálové debaty finálového turnaje DL.  
Na prvních třech turnajích DL se budou debatovat vždy dvě „oficiální” teze pro dané období dle výběru 
organizátora turnaje, tak, aby se každá teze debatovala na 2 turnajích; každý tým bude v rámci daného 
turnaje ideálně každou tezi 1x obhajovat a 1x bude v pozici negativního týmu. Vedle těchto tezí se bude 
ideálně debatovat i teze nepřipravená. V nabídce nepřipravených tezí na turnaj se musí 2 teze vždy 
tematicky dotýkat problematiky z oficiálních tezí debatovaných na turnaji.  
Na čtvrtém turnaji se bude debatovat 1 oficiální teze a 3 teze nepřipravené, které budou tematicky blízké 
oficiálním tezím ročníku. 



 
Výběr konkrétních nepřipravených tezí dle těchto ustanovení je právem organizátora turnaje, přičemž 
organizátor může požádat o konzultace či znění tezí NTT. Samotný výběr teze před debatou potom bude 
probíhat dle dodatku tohoto SŘ „Organizace turnajů DL“. V průběhu přípravy k debatě na nepřipravenou tezi 
je týmům zapovězena konzultace s trenéry, učiteli, rozhodčími atd., přípravy k debatě se smí účastnit pouze 
členové týmu přihlášení k danému turnaji. 
 
 
3.8 Organizace sout ěží 
 
Soutěže DL budou organizovat dobrovolní organizátoři v duchu tohoto SŘ a jeho Dodatku.  
 
3.8.1 Kontumace  
 
Nenastoupí-li na turnaji DL na místě registrovaný a k debatám nalosovaný tým k debatě, prohrává 
kontumačně rozhodnutím „jednomyslně“ a je mu odečteno 30 pomocných bodů. Oponentům takového týmu 
(tedy týmu, který měl původně podle losu s takovýmto týmem debatovat) se přičítá vítězství verdiktem 
„jednomyslně“ a 30 pomocných bodů. Stejně se postupuje při kontumaci debaty pro porušení Etického 
kodexu ADK, přičemž tým, který se vážně proviní, jednomyslně prohrává, proviní-li se oba týmy, vítěz debaty 
se neurčí. Debata, která musela být z jakéhokoliv důvodu kontumována, se nezapočítává jako kvalifikační 
debata do TAB zúčastněného týmu. Výsledek kontumované debaty je důležitý pouze k vyhlášení vítěze 
turnaje.  
 
3.8.2 Aktuální organiza ční problémy  
 
Aktuální organizační problémy řeší operativně organizátor soutěže. 
 
3.9 Protesty   
 
Již z povahy soutěže a jejích cílů vyplývá, že k protestům by docházet nemělo, neboť celá soutěž je 
založena na zásadách fair play a rytířskosti v nejlepším smyslu slova, které se všichni účastníci zavázali 
nejen zachovávat, ale i budovat a posilovat. Nicméně protestovat lze, a to písemnou formou k rukám 
prezidenta ADK nebo člena ADK pověřeného vedením NTT. O protestu rozhodne podle jeho povahy 
Představenstvo ADK, nebo NTT. Protest proti verdiktu rozhodčích (= výsledku debaty) není v žádném 
případě možný a nepřipouští se. NTT lze však podat odůvodněný podnět k odebrání udělené akreditace 
rozhodčího či přezkoušení rozhodčího ze znalosti Pravidel. 
 
3.10 Finan ční zabezpe čení sout ěží 
 
Náklady své účasti na turnajích DL nesou zúčastněné týmy/vysílající školy. Dotace/příspěvek ADK na 
turnaje se řídí aktuálními možnostmi ADK. ADK si vyhrazuje právo na turnajích vybírat startovné, nebo 
úhradu nákladů ubytování a příspěvek na ubytování rozhodčích a pedagogického dozoru v předem 
oznámené výši. ADK si vyhrazuje právo registrovat k soutěži jen ty týmy, které včas uhradí stanovenou 
zálohu.  
 
 
4. Debatní liga v anglickém jazyce  
 
Řídí se stejnými principy jako soutěž v českém jazyce. Turnaje anglické větve DL budou probíhat současně 
s turnaji DL v českém jazyce. Výjimky (jiné podmínky, než popsány v bodech 3.1 - 3.10.) jsou: „do finále DL 
postoupí 6 týmů, bude-li počet týmů, které splnily kvalifikační podmínky, vyšší než 11. V opačném případě 
postupují do finále pouze nejlepší 4 týmy.” Konkrétní formu finálového turnaje pro EDL upřesní „Dodatek SŘ 
- organizace turnajů DL”. 
 
 
 


