1. Úvodní ustanovení

1.1 Struktura soutěží

a)
b)
c)
d)

Debatní liga v českém jazyce,
Debatní liga v anglickém jazyce (Debate League),
Český debatní pohár,
English Debate Cup (Anglický debatní pohár).

1.2 Struktura soutěžních dokumentů

1.3 Debatní sezóna

1.4 Greybox

1.5 Účastníci soutěží

2. Debatní pohár (DP)
2.1 Debatní týmy

2.2 Registrace

2.3 Struktura soutěže

a) rozhodoval alespoň jeden akreditovaný rozhodčí,
b) byly zapsány do Greyboxu a
c) proběhly podle Pravidel debaty Karl Popper nebo World-Style.

2.4 Bodování

a) Každému týmu, který se zúčastní debaty, budou připsány základní 4 body (tedy i týmu
poraženému).
b) Zvítězí-li tým jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, připíše si další 4 body (celkem tedy 8).
c) Zvítězí-li tým nejednomyslným rozhodnutím rozhodčích, připíše si k bodům základním 3 body
(celkem tedy 7).
d) Prohraje-li tým jednomyslným rozhodnutím rozhodčích, zůstávají mu jen základní 4 body.
e) Prohraje-li tým nejednomyslným rozhodnutím rozhodčích, připíše si k bodům základním 1
bod (celkem tedy 5).
f) Skončí-li debata remízou [srov. 2.5 bod c)], připíší si oba týmy k základu 2 body (celkem tedy
6).
2.4.1

Bonifikace

a) Střetnou-li se v debatě týmy z jiných klubů, připíší si oba týmy k bodům standardním +1 bod.
b) Střetnou-li se v debatě týmy na „oficiální tezi“ (srov. 2.6), připíší si oba týmy k bodům
standardním +1 bod.

2.4.2

Zápis bodování

2.5 Rozhodování debat

a) Při shodě verdiktů (např. 2:0, 4:0) se výsledek považuje za jednomyslný.
b) Neshodnou-li se na verdiktu (např. 3:1), považuje se výsledek za nejednomyslný.
c) Nedosáhne-li se většiny (např. 1:1, 2:2), nastává remíza.

2.6 Teze debat

2.7 Organizace jednotlivých debat a turnajů

a) oznámit v dostatečném časovém předstihu účastníkům termín a místo konání, stejně jako
formát, ve kterém se bude debatovat,
b) turnaj či debatu zorganizovat tak, aby byly všem zamýšleným účastníkům dostupné,
c) zajistit na každou debatu nejméně jednoho akreditovaného rozhodčího,
d) zajistit záznam výsledků do Greyboxu,

e) nemá-li organizátor k dispozici propisovací Listy rozhodčího a nelze-li je vyplnit elektronicky,
pokud možno zajistí jejich okopírování nebo oskenování tak, aby byly k dispozici oběma
stranám v debatě.

2.8 Vyhlášení výsledků soutěže

3. Debatní liga (DL)
3.1 Účastníci soutěže
3.1.1

Týmy a přestupy mezi nimi

3.1.2

Vyloučení ze soutěže

3.2 Přihlášky do soutěže

3.3 Struktura soutěže

a) kvalifikační část, sestávající z kvalifikačních turnajů DL,
b) finálový turnaj DL.

3.4 Teze debat
3.4.1

Připravené teze kvalifikační části

3.4.2

Nepřipravená teze

3.5 Používání elektronických zařízení

3.6 Organizace turnajů Debatní ligy

3.6.1

a)
b)
c)
d)

Povinnosti organizátora turnaje

přijímá přihlášky na turnaj a registruje týmy po příjezdu na místo,
zajišťuje debatní místnosti a potřebné pomůcky,
zajišťuje ubytování a popř. i stravu účastníků,
zapisuje výsledky debat do Greyboxu.

3.6.2

Hlavní rozhodčí turnaje

a) určuje po konzultaci s ostatními metodiky nepřipravené teze,
b) losuje jednotlivé týmy k debatám a nasazuje k debatám rozhodčí,
c) určuje a vyhlašuje výsledky turnaje a výsledky soutěže o nejlepšího mluvčího,
d) dohlíží na dodržování pravidel a soutěžního řádu.

3.6.3

Pověřený člen představenstva

3.6.4

Propozice turnaje

a) datum a místo konání turnaje, hodinu zahájení a ukončení,
b) která kola turnaje proběhnou na připravenou a která na nepřipravenou tezi a jak budou

nepřipravené teze určeny, popř. losovány,
c) znění připravených tezí,
d) výši účastnického poplatku a platební podmínky,
e) datum uzávěrky přihlášek a způsob, jakým se přihlášky podávají.

3.6.5

Přihlášky na turnaje

3.6.6

Účastnické poplatky

3.6.7

Chování na turnaji

3.6.8

Společný turnaj české a anglické Debatní ligy

3.7 Rozhodování debat

3.7.1

Výsledek debaty

a) Při shodě verdiktů (např. 3:0, 5:0) se výsledek považuje za jednomyslný.
b) Neshodnou-li se na verdiktu (např. 2:1, 3:2, 4:1), považuje se výsledek za nejednomyslný.

3.7.2

Kontumace

3.7.3

Povinnosti předsedy panelu rozhodčích

3.7.4

Indispozice rozhodčího

3.8 Kvalifikační turnaj debatní ligy

3.8.1

1.
2.
3.
4.

Losování

dojde k vystřídání strany af. a neg. u stejné připravené teze,
tytéž týmy se nestřetnou podruhé,
střetnou se týmy stejné skupiny power-pairingu,
nestřetnou se týmy ze stejného klubu.

3.8.2

Lichý počet týmů na turnaji

a) liché týmy budou debatovat o jednu debatu méně než šťastnější kolegové. Chybějící výsledky
lichých týmů se pro určení vítěze turnaje dopočítají jako aritmetický průměr výsledků
dosažených týmem v debatách, které skutečně debatoval. Tento průměrný výsledek se
zaokrouhlí na celé číslo a přičte k výsledkům dosaženým v debatách. Do TAB týmu se k byeround nepřihlíží, počítají se jen skutečně absolvované debaty;
b) nebo tyto liché týmy spáruje a nechá je debatovat spolu. Potom je potřeba:
i.
losovat vždy dvě kola dopředu (ať se ví, kdo bude lichý pár);
ii.
pro debaty lichých najít čas, kdy nikdo jiný nedebatuje, a rozhodčí;
iii.
zohlednit podmínky střídání stran, tezí(!) a ideálně power-pairingu.

3.8.3

a)
b)
c)
d)

Výsledky turnaje

počet vítězství
počet hlasů rozhodčích
vzájemná debata
průměr výtěžků TAB získaných týmem na turnaji. Účastnilo-li se turnaje méně než 7 týmů,
použije se namísto TAB průměr řečnických bodů dosažených týmem na turnaji.

3.9 Hodnocení týmů v kvalifikační části DL

3.10

a)
b)
c)
d)
e)

Postup do finálového turnaje

při kvalifikování méně než 12 týmů postupují do finálového turnaje 4 týmy
při kvalifikování 12 – 19 týmů postupuje do finálového turnaje 6 týmů
při kvalifikování 20 – 29 týmů postupuje do finálového turnaje 8 týmů
při kvalifikování 30 – 49 týmů postupuje do finálového turnaje 12 týmů
při kvalifikování 50 a více týmů postupuje do finálového turnaje 16 týmů.

3.11

Pohár prezidenta

3.12

Finálový turnaj Debatní ligy

3.12.1

Teze a pozice týmů na finálovém turnaji.

3.12.2

Hodnocení týmů v základní části finálového turnaje

a) počtu vítězství
b) počtu hlasů rozhodčích (ballotů)
c) výsledku vzájemné debaty
d) TAB týmů dosaženého v základní části DL.
3.12.3

Finálový turnaj za účasti čtyř týmů

3.12.4

Finálový turnaj za účasti šesti týmů

3.12.5

Finálový turnaj za účasti osmi týmů

3.12.6

Finálový turnaj za účasti 12 týmů

3.12.7

3.13

Finálový turnaj za účasti 16 týmů

Nejlepší mluvčí Debatní ligy

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Řešení nečekaných situací

4.2 Protesty

4.3 Debatní ombudsman

4.4 Vyhlašování a oznamování

