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SOUTĚŽNÍ ŘÁD

2022/2023

debatního programu Karla Poppera

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Soutěže Debatního programu Karla Poppera (KPDP) organizuje Asociace debatních
klubů, z. s. (dále jen „ADK“). 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.

1.1

STRUKTURA SOUTĚŽÍ

Soutěžemi Debatního programu Karla Poppera jsou:
a)

Debatní liga v českém jazyce,

b)

Debatní liga v anglickém jazyce (Debate League),

c)

Český debatní pohár,

d)

English Debate Cup (Anglický debatní pohár).

Ustanovení soutěžních dokumentů platí stejně pro soutěže v českém a anglickém
jazyce, není-li stanoveno jinak.

1.2

STRUKTURA SOUTĚŽNÍCH DOKUMENTŮ

Účastníci soutěží debatují, vedou tým, rozhodují a organizují soutěže v duchu
soutěžních dokumentů, které jsou pro všechny účastníky programu závazné.
Tento Soutěžní řád upravuje organizaci soutěží.
Debaty soutěží se debatují podle Pravidel debaty Karl Popper. Do Debatního poháru
se započítávají rovněž debaty ve formátu Mistrovství světa v debatování (WSDC - tzv.
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world style), podle pravidel dostupných na www.schoolsdebate.com. Debata se může
odehrát online.
Debaty soutěží rozhodují akreditovaní rozhodčí. Akreditace se řídí Akreditačním
řádem.
Všichni účastníci programu se řídí Etickým kodexem ADK.
Soutěžní dokumenty jsou platné vždy pro celou debatní sezónu a smí být měněny jen
po skončení sezóny a před prvním turnajem nové sezóny. O změně soutěžních
dokumentů rozhoduje Ředitelství soutěží.

1.3

DEBATNÍ SEZÓNA

Počátek a konec debatní sezóny stanoví Ředitelství soutěží. V každé debatní sezóně
proběhne jeden ročník soutěží.

1.4

GREYBOX

Registrace účastníků soutěží a výsledků uskutečněných debat se provádí v aplikaci
Greybox (www.debatovani.cz/greybox). Do soutěže budou započteny jen výsledky,
které budou do Greyboxu zapsány před dnem ukončení soutěže.
Akreditovaným rozhodčím přidělí administrátor Greyboxu práva k zápisům údajů
o účastnících soutěží, týmech a výsledcích debat. Přidělení jiných práv k zápisům
podléhá schválení Ředitele soutěží.

1.5

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ

Účastníky soutěží jsou soutěžící (debatéři), trenéři a rozhodčí.
Debatéry smí být mládež do 20 let včetně (debatéři nesmí do data zahájení dané
soutěže dovršit 21 let) s výjimkou studentů institucí terciárního vzdělávání, tj. zejména
vysokých škol, a mládeže s dokončeným středoškolským vzděláním.
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2. DEBATNÍ POHÁR (DP)
2.1

DEBATNÍ TÝMY

Debatního poháru se účastní debatní týmy.
Počet členů debatního týmu není určen. Debatéři smí v průběhu Debatního poháru
libovolně měnit týmy. Body se však připisují tomu týmu, za který debatér v té které
debatě debatoval.

2.2

REGISTRACE

Debatní tým se do Debatního poháru registruje zápisem do Greyboxu, a to nejpozději
současně se zápisem první debaty, které se zúčastnil. Do soutěže je možné se zapojit
kdykoliv v jejím průběhu.
Změnu názvu týmu v průběhu soutěže může v odůvodněných případech povolit
Ředitelství soutěží. V průběhu soutěže nelze převádět body jednoho týmu na tým jiný.

2.3

STRUKTURA SOUTĚŽE

Debatní pohár probíhá formou jednotlivých debat (včetně cvičných debat v rámci
debatních klubů) a formou debatních turnajů na celém území ČR.
Do Debatního poháru se započítají všechny debaty, které:
a)

rozhodoval alespoň jeden akreditovaný rozhodčí,

b)

byly zapsány do Greyboxu a

c)

proběhly podle Pravidel debaty Karl Popper nebo World-Style.

Do Debatního poháru se započítají i debaty uskutečněné v rámci turnajů Debatní ligy.
Započítat lze i debatu uspořádanou online.

2.4

BODOVÁNÍ

V každé debatě započítané do Debatního poháru se bude rozdělovat celkem 12
soutěžních bodů + body bonifikace (viz 2.4.1), a to následovně:
a)

Každému týmu, který se zúčastní debaty, budou připsány základní 4
body (tedy i týmu poraženému).
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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

Za debatu Debatního poháru si týmy mohou k bodům „standardním“ připsat i body
„bonifikační“ a to za těchto podmínek:
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.

Body bonifikace se mohou sčítat [budou-li splněny podmínky a) i b), připíší si týmy +2
body].
2.4.2

Zápis bodování

Výsledky debaty do Greyboxu zapíše podle dohody trenér zúčastněného klubu,
rozhodčí debaty nebo osoba jimi pověřeená. Nelze-li zápis jinak zajistit, požádá
předseda panelu rozhodčích o zápis osobu, která disponuje příslušnými právy, nebo
Ředitele soutěží.
Na turnajích Debatního poháru zajišťuje zápis výsledků debat jejich organizátor.
Zápis je třeba provést do dvou týdnů ode dne konání debaty nebo do skončení
soutěže. Pozdější zápis Greybox neumožní.
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2.5

ROZHODOVÁNÍ DEBAT

Rozhoduje-li debatu více než jeden rozhodčí (panel rozhodčích), platí následující:
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.

Na rozdíl od debat Debatní ligy je tedy možný nerozhodný výsledek debaty, nikoliv
však u jednotlivých rozhodčích. Podle Pravidel rozhodčí musí rozhodnout o vítězi. Na
debatách 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 rozhodčí, rozhodne verdiktem „přesvědčivě“, nebo „méně
přesvědčivě“. Přesvědčivá výhra má pro účely bodování hodnotu jednomyslného
rozhodnutí, méně přesvědčivá výhra má hodnotu nejednomyslného rozhodnutí.
Nelze-li rozhodování debaty zajistit jinak, může rozhodčí rozhodovat i týmy, u kterých
mu v tom brání překážka nestrannosti.
Podle místních podmínek může organizátor debaty rozhodnout, že debatérům bude
poskytnuta buď pouze ústní, nebo pouze písemná zpětná vazba.

2.6

TEZE DEBAT

Debaty Debatního poháru mohou proběhnout na kteroukoli vhodnou tezi. Mnoho
možných tezí je zapsáno v Greyboxu. Doporučuje se nevyzkoušené teze konzultovat
s metodiky Ředitelství soutěží.
Všechny zúčastněné týmy se musí tezi dozvědět ve stejnou dobu a musí jim být
poskytnuta stejná doba a podmínky na přípravu. Neurčí-li strany v debatě organizátor
debaty (turnaje) a nedohodnou-li se týmy, popř. jejich koučové, jinak, určují se strany
v debatě losem.
Oficiálními tezemi pro Debatní pohár se rozumí všechny připravené teze kvalifikační
části Debatní ligy v příslušné sezóně. Tyto teze ředitel soutěží označí jako oficiální
v Greyboxu. Za debatu na oficiální tezi se přiznává bonifikace podle bodu 2.4.1.
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2.7

ORGANIZACE JEDNOTLIVÝCH DEBAT A TURNAJŮ

Jednotlivé debaty a turnaje Debatního poháru organizují zpravidla členové ADK.
Povinností organizátora je:
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.

Právem organizátora je vybrat tezi, formát (KPDP nebo WS) a pozvat týmy dle
vlastního uvážení.
Není-li na turnajích Debatního poháru ustanoven hlavní rozhodčí, zastává jeho roli
organizátor turnaje.

2.8

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Po skončení finálové debaty Debatní ligy vyhlásí Ředitel soutěží týmy, které se podle
výsledků bodování umístily na prvním až třetím místě v Českém debatním poháru
a v Anglickém debatním poháru (English Debate Cup). Vyhlásí rovněž nejlepší tři týmy
podle součtu bodů získaných v obou soutěžích (Debatní pohár).
Ředitelství soutěží může z konečného pořadí vyloučit tým, který má velký počet členů
přibíraných k jednotlivým debatám a nemá stálý okruh členů („sběrný tým“).
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3. DEBATNÍ LIGA (DL)
3.1
3.1.1

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Týmy a přestupy mezi nimi

Turnajů DL se účastní debatní týmy, které tvoří 3-5 registrovaných debatérů. V rámci
jednoho turnaje nelze měnit tým, za který debatér soutěží.
Mezi turnaji téže sezóny mohou debatéři přestoupit z jednoho týmu do jiného. Hlásí-li
se však na turnaj jako členové jednoho týmu alespoň dva debatéři, kteří se již zúčastnili
některého z předchozích turnajů téže sezóny a v témže jazyku společně ve stejném
týmu, musí nastoupit za ten tým, za který na předchozím turnaji debatovali.
Není přípustné, aby pod stejným názvem týmu debatovali na turnaji pouze debatéři,
kteří na žádném z předchozích turnajů v témže jazyce ještě za tento tým nedebatovali.
Na finálovém turnaji smí za tým debatovat jen ti debatéři, kteří za tým debatovali
v některém z kvalifikačních turnajů ve stejném jazyce.
V odůvodněných případech může Ředitelství soutěží povolit změnu názvu týmu, nebo
výjimku z uvedených pravidel.
3.1.2

Vyloučení ze soutěže

Dopustí-li se tým nebo jeho členové opakovaného nebo závažného porušení Etického
kodexu, může Ředitelství soutěží tým ze soutěže vyloučit. Vyloučení týmu nemá vliv na
výsledky debat, kterých se tým zúčastnil; do výsledkové listiny soutěže se však
vyloučený tým nezařadí.

3.2

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Týmy se do soutěže přihlašují přihlášením na první turnaj soutěže, kterého se zúčastní.
ADK může vybírat za registraci do soutěže poplatek, jehož výši a platební podmínky
stanoví představenstvo ADK.

3.3

STRUKTURA SOUTĚŽE

Debaty Debatní ligy se konají na turnajích Debatní ligy.
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Debatní liga se člení na dvě etapy:
a)

kvalifikační část, sestávající z kvalifikačních turnajů DL,

b)

finálový turnaj DL.

V debatní sezóně proběhnou 3 kvalifikační turnaje.

3.4
3.4.1

TEZE DEBAT
Připravené teze kvalifikační části

Ředitelství soutěží vyhlásí počátkem debatní sezóny dvě oficiální teze Debatní ligy
a určí, na kterou z nich se bude debatovat na podzimních, a na kterou na jarních
kvalifikačních turnajích.
Ředitelství soutěží dále počátkem debatní sezóny vyhlásí dva tématické okruhy (jeden
pro podzimní a druhý pro jarní kvalifikační turnaje), ze kterých se budou vybírat teze
na turnaje Debatní ligy. Konkrétní tematické teze oznámí Ředitelství soutěží vždy 1
měsíc před konáním turnaje.
3.4.2

Nepřipravená teze

Tezi nepřipravené debaty obdrží debatéři 60 minut před začátkem debaty.
Nerozumí-li tým zadané tezi, může požádat o vysvětlení hlavního rozhodčího. Jména
a pořadí tří aktivních debatérů každého týmu oznámí tým po skončení přípravy.
Přípravy k debatě se smí účastnit pouze členové týmu přihlášení k danému turnaji.
Konzultace s trenérem nebo kýmkoli, kdo není členem týmu, je zakázána. V době
přípravy na nepřipravenou tezi není dovoleno používat elektronická zařízení (kromě
měření času) ani tištěné materiály, s výjimkou 1 překladového slovníku a 1 svazku
encyklopedie. Tento odstavec neplatí, jde-li o online debatu.
Hlavní rozhodčí před vyhlášením teze upozorní účastníky na pravidla pro přípravu na
nepřipravenou tezi.
Porušení těchto pravidel je důvodem pro kontumaci debaty v neprospěch týmu, který
je porušil.
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Nedostaví-li se žádný člen týmu včas k zadání nepřipravené teze, proběhne zadání bez
jeho účasti. Tezi týmu sdělí hlavní rozhodčí, případně jím pověřený rozhodčí, jakmile
se tým dostaví. O zpoždění se opožděnému týmu zkracuje čas na přípravu k debatě.
3.5

Používání elektronických zařízení

V průběhu debaty se debatérům zakazuje použití elektronických zařízení (přenosné
počítače, mobilní telefony, PDA apod.) s výjimkou měření času (stopky). Ředitelství
soutěží může ze zdravotních důvodů povolit výjimku. Toto pravidlo neplatí pro online
debaty.
3.6

Organizace turnajů Debatní ligy

Termíny turnajů vyhlašuje Ředitelství soutěží počátkem debatní sezóny. Ředitelství
soutěží může termín turnaje ze závažných organizačních důvodů změnit.
Organizátora turnaje jmenuje výkonný ředitel ADK.
3.6.1

Povinnosti organizátora turnaje

Organizátor turnaje zejména:
a)

přijímá přihlášky na turnaj a registruje týmy po příjezdu na místo,

b)

zajišťuje debatní místnosti a potřebné pomůcky,

c)

zajišťuje ubytování a popř. i stravu účastníků,

d)

zapisuje výsledky debat do Greyboxu.

Podrobnosti technického zajištění turnajů upravuje ABC organizátora. Pro online
debaty neplatí body b) a c); organizátor online turnaje zajistí vhodnou aplikaci
internetu a potřebný počet virtuálních debatních místností.
3.6.2

Hlavní rozhodčí turnaje

Hlavním rozhodčím turnaje je rozhodčí pověřený Ředitelstvím soutěží. Hlavní rozhodčí
zejména:
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,
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d)
3.6.3

dohlíží na dodržování pravidel a soutěžního řádu.
Výkonný ředitel

Výkonný ředitel, nebo osoba jím pověřená, dohlíží na finanční zajištění turnaje a činí
jménem ADK právní úkony potřebné k zajištění turnaje. Za tím účelem může udílet
závazné pokyny organizátorovi turnaje.
3.6.4

Propozice turnaje

Organizátor turnaje vyhlásí nejpozději tři týdny před zahájením turnaje propozice
turnaje, v nichž uvede zejména
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.

Před začátkem turnaje oznámí organizátor účastníkům rovněž program turnaje. V něm
zejména uvede, které kolo proběhne na kterou tezi.
Má-li turnaj proběhnout online, uvede organizátor turnaje namísto místa konání
turnaje v propozicích aplikaci, ve které budou online debaty probíhat, a pokyny, jak se
k turnaji připojit.
3.6.5

Přihlášky na turnaje

Týmy se mohou přihlásit k libovolnému množství turnajů Debatní ligy.
Přihlášky musí obsahovat názvy týmů, jména debatérů, rozhodčích a pedagogického
dozoru, včetně označení jejich rolí a osobních údajů potřebných pro jejich ubytování.
Překročí-li počet přihlášených zájemců o účast kapacitu turnaje, přidělují se
jednotlivým zájemcům místa podle pořadí přijetí jejich přihlášek. Organizátor turnaje
oznámí překročení kapacity turnaje neprodleně na webu ADK.
Zájemce přihlášené nad kapacitu zařazuje organizátor turnaje na seznam náhradníků.
Účastníci, kteří nezaplatili ve stanoveném termínu účastnický poplatek, ztrácejí pořadí
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a budou zařazeni na konec seznamu účastníků a náhradníků v pořadí, ve kterém
poplatek zaplatí.
K účasti na turnaji nelze zaregistrovat zájemce, kteří podali přihlášku po uzávěrce.
Výjimky může podle podmínek turnaje povolit organizátor turnaje.
Nepřihlásí-li se k turnaji dostatečný počet týmů, může organizátor turnaje se
souhlasem hlavního rozhodčího a výkonného ředitele turnaj zrušit. Zrušení turnaje
oznámí organizátor neprodleně koučům přihlášených týmů a přihlášeným rozhodčím
na emailové adresy uvedené v přihláškách a rovněž na webu ADK.
Seznam přihlášených účastníků předá organizátor turnaje před zahájením turnaje
hlavnímu rozhodčímu a po registraci účastníků na místě výkonnému řediteli.
3.6.6

Účastnické poplatky

Výši účastnického poplatku stanoví v souladu s pokyny představenstva výkonný ředitel
po projednání s organizátorem turnaje. Účastnické poplatky se platí na bankovní účet
ADK do termínu určeného v propozicích turnaje.
Účastníkům, kteří nezaplatí včas poplatek, může být podle rozhodnutí výkonného
ředitele účtován zvýšený poplatek, je-li to stanoveno v propozicích turnaje. Totéž platí
pro účastníky, kteří se na turnaj přihlásili opožděně, a pro platby v hotovosti.
V případě zrušení turnaje se účastníkům vrátí zaplacené poplatky. Část účastnického
poplatku může být účastníkům vrácena i tehdy, odhlásí-li se ve stanovené lhůtě před
zahájením turnaje. Podrobnosti upraví propozice turnaje.
3.6.7

Chování na turnaji

Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat Etický kodex ADK, Pravidla debaty a chovat
se tak, aby nepoškozovali dobré jméno ADK a debatního programu, a to během celého
pobytu na turnaji.
Nejpozději při příjezdu na první turnaj, kterého se zúčastní, předá každý debatér, který
dosud nedovršil věk 18 let, organizátorovi turnaje prohlášení, v němž se zaváže
respektovat pravidla soutěže, jakož i pravidla pobytu na turnaji, zejména dodržovat
zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných látek (drog). V případě
porušení zákazu může být debatér podle okolností organizátorem vyloučen z turnaje,
popř. mu Ředitelství soutěží může zakázat účast na turnajích DL. Součástí prohlášení
je rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů debatérů pro účely organizace
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turnajů Debatní ligy a s pořizováním obrazových a zvukových záznamů debat pro
výukové účely. Prohlášení podepisuje debatér a jeho zákonný zástupce a platí pro
všechny turnaje debatní sezóny. Formulář prohlášení uveřejní Ředitel soutěží na webu
ADK.
Vyloučit z turnaje může organizátor rovněž účastníka staršího 18 let, jestliže svým
chováním na turnaji poškodil dobré jméno ADK nebo debatního programu. Takovému
účastníkovi může Ředitelství soutěží rovněž zakázat účast na turnajích DL.
3.6.8

Společný turnaj české a anglické Debatní ligy

Koná-li se turnaj Debatní ligy v obou jazycích společně, považují se obě soutěže za
rovnocenné. To platí zejména při nasazování rozhodčích k debatám.
Je-li v obou větvích soutěže počet týmů lichý, může hlavní rozhodčí týmům, které
nebyly v příslušném kole nalosovány k debatě, umožnit debatovat spolu v jazyce, který
si zvolí. Nejsou-li oba týmy registrovány do Debatní ligy v jazyce, ve kterém se vede
debata, započítá se taková debata pouze do Debatního poháru.

3.7

ROZHODOVÁNÍ DEBAT

Rozhodčí k debatám nasazuje a předsedu panelu ustanovuje hlavní rozhodčí. Dbá
přitom o nestrannost rozhodčích (viz bod 2.4 Pravidel).
Rozhodčí jsou povinni oznámit hlavnímu rozhodčímu jména týmů, v jejichž
rozhodování jim brání překážka nestrannosti.
Debaty Debatní ligy rozhoduje vždy lichý počet rozhodčích. Není-li k dispozici
dostatek rozhodčích, smí hlavní rozhodčí nasadit na debatu jediného rozhodčího
(samosoudce). Při výběru samosoudců přihlíží ke zkušenosti rozhodčích. Vyřazovací
kola finálového turnaje Debatní ligy rozhodují vždy panely rozhodčích.
3.7.1

Výsledek debaty

Rozhoduje-li debatu panel rozhodčích, platí následující:
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.
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Rozhoduje-li debatu jediný rozhodčí, rozhodne verdiktem „přesvědčivě“, nebo „méně
přesvědčivě“. Přesvědčivá výhra má hodnotu jednomyslného rozhodnutí, méně
přesvědčivá výhra má hodnotu nejednomyslného rozhodnutí.
Konzultace rozhodčích před kompletním vyplněním listu rozhodčího se, s výjimkou
dotazů na obsah projevů mluvčích, na debatách základní části DL nepovoluje. Při
rozhodování debat finálového turnaje mohou členové panelu spolu ještě před
vyplněním listu rozhodčího konzultovat výsledek debaty, nemusí však dosáhnout
výsledku.
3.7.2

Kontumace

Nedostaví-li se registrovaný a k debatám nalosovaný tým bez vážného důvodu do
debatní místnosti do 15 minut od začátku debaty stanoveného programem turnaje,
prohrává kontumačně rozhodnutím „jednomyslně“. Oponentům takového týmu (tedy
týmu, který měl původně podle losu s takovýmto týmem debatovat) se přičítá vítězství
verdiktem „jednomyslně“. 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 jakéhokoli důvodu kontumována, se započítává jako
kvalifikační debata do TAB zúčastněných týmů. To neplatí, byla-li debata kontumována
v neprospěch obou týmů. Debatérovi, který nenastoupí k debatě, se zapíše 50
řečnických bodů.
3.7.3

Povinnosti předsedy panelu rozhodčích

Předseda panelu rozhodčích zodpovídá za to, že debata proběhne v souladu s Etickým
kodexem ADK a Pravidly debaty.
Předseda panelu rozhodčích vyplní zápis z debaty, ze kterého bude patrné, kdo se
s kým utkal, na jakých pozicích, jména debatérů a jejich pozice v debatě, kdo v debatě
zvítězil a jakým verdiktem, a dále kolika řečnických bodů dosáhli jednotliví mluvčí.
Záznam o debatě odevzdá organizátorovi turnaje, a to bez zbytečného odkladu po
rozhodnutí debaty.
Je-li panel rozhodčích vícečlenný, zapíše předseda do zápisu řečnické body udělené
debatérům každým z rozhodčích. Pro účely soutěže o nejlepšího mluvčího se do
Greyboxu zapisuje medián (prostřední hodnota při seřazení výsledků od nejnižšího po
nejvyšší).
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3.7.4

Indispozice rozhodčího

Dojde-li během debaty k situaci, kdy člen panelu není schopen dokončit rozhodování
debaty, rozhodnou debatu zbývající členové panelu. V případě shody verdiktů
rozhoduje hlas předsedy panelu.
Postihne-li indispozice předsedu panelu, rozhodne hlavní rozhodčí, který ze členů
panelu se stane předsedou. Hlavnímu rozhodčímu předtím rozhodčí nesdělí svá
rozhodnutí.
V případě indispozice samosoudce se vítěz debaty neurčí.
Stejné pravidlo platí, postihne-li během online debaty rozhodčího výpadek
internetového připojení, a spojení se nepodaří obnovit do 5 minut.
3.7.5

Výpadek internetového připojení debatéra

Dojde-li v průběhu online debaty k výpadku internetového připojení debatéra, který
právě hovoří nebo se účastní křížového výslechu, debata se přeruší. Nepodaří-li se
spojení obnovit do 5 minut, může řeč dokončit jiný debatující člen týmu jako
náhradník. Totéž platí, postihne-li výpadek debatéra, který má nastoupit k řeči nebo
ke křížovému výslechu. Řečnické body se náhradníkovi neudělí.
Postihne-li výpadek spojení celý tým a spojení se nepodaří do 5 minut obnovit, vítěz
debaty se neurčí. To neplatí, dojde-li k výpadku u afirmativního týmu po skončení jeho
3. řeči.

3.8

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ DEBATNÍ LIGY

Kvalifikační turnaje se konají od pátečního večera do nedělního poledne.
Na turnaji proběhne 5 kol debat. Ze závažných důvodů může hlavní rozhodčí snížit
počet kol na 4.
3.8.1

Losování

První kolo se losuje náhodně tak, aby se pokud možno nestřetly týmy stejného klubu.
Po každém dalším kole se týmy rozdělí podle svých výsledků do skupin podle počtu
vítězství. Týmy pak debatují proti jinému týmu ze své skupiny (tzv. “power-pairing”).
Pokud je to možné, v rámci skupiny se lepší týmy (podle počtu získaných hlasů
rozhodčích) střetnou s lepšími týmy a horší týmy s horšími.
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Pro losování druhého a dalších kol obecně platí následující priority v uvedeném pořadí
(tzn. nebude-li možno týmy nalosovat, aniž by byly splněny všechny podmínky,
nejdříve se poruší priorita č. 4, pak 3, 2 a nebude-li ani tehdy možno týmy nalosovat,
smí se porušit priorita č.1):
1.

dojde k vystřídání strany af. a neg. u stejné připravené teze,

2.

tytéž týmy se nestřetnou podruhé,

3.

střetnou se týmy stejné skupiny power-pairingu,

4.

nestřetnou se týmy ze stejného klubu.

Je-li nutno power-pairing porušit a nalosovat spolu týmy z různých skupin, losují se
k sobě nejhorší týmy z lepší skupiny s nejlepšími týmy z horší skupiny (tj. např. po první
debatě se střetnou ti, co prohráli 2:1 s těmi, co vyhráli 2:1).
Neumožňují-li časové možnosti turnaje provést přerozdělení skupin, může hlavní
rozhodčí nalosovat podle stejného rozdělení skupin nejvýše dvě kola.
Účastní-li se turnaje méně než 7 týmů, power pairing se neuplatní a týmy se utkají
každý s každým.
3.8.2

Lichý počet týmů na turnaji

Registruje-li se k turnaji lichý počet týmů, pro každé kolo se náhodným losem vyjme
z nejhorší skupiny power pairingu jeden tým a tento tým se do losu nezařadí (lichý
tým). V případě pěti kol se tedy věc dotkne pěti týmů. Pro účely zařazení do skupin
power-pairingu platí, že lichý tým v kole, na které nebyl nalosován, přesvědčivě
prohrál.
Hlavní rozhodčí po konzultaci s organizátorem rozhodne podle konkrétních podmínek,
že buď:
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 bye-round nepřihlíží, počítají se jen skutečně absolvované
debaty;
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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.

V případě pěti kol debat zůstane lichým ten tým, který bude nalosován jako lichý pro
nepřipravenou debatu.
Varianta a) se uplatní jen tehdy, nelze-li variantu b) uskutečnit.
3.8.3

Výsledky turnaje

Hlavní rozhodčí vyhlásí tři nejlepší týmy a tři nejlepší řečníky turnaje.
Pořadí týmů na turnaji stanoví hlavní rozhodčí podle těchto kritérií:
a)

počet vítězství,

b)

počet hlasů rozhodčích,

c)

vzájemná debata,

d)

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.

Do soutěže o nejlepšího řečníka turnaje se zařadí mluvčí, kteří se na turnaji zúčastnili
alespoň tří debat. Nejlepším řečníkem je mluvčí s nejvyšším průměrem řečnických
bodů.

3.9

HODNOCENÍ TÝMŮ V KVALIFIKAČNÍ ČÁSTI DL

Úspěšnost týmů určuje jejich postavení v kvalifikační tabulce Debatní ligy. 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.
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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 koeficientu kvality soupeře na 25.
TAB nejlepších týmů soutěže se limitně může blížit 100. TAB těch méně úspěšných
neklesne pod 0.
Po posledním kvalifikačním turnaji se týmům odečte jistý počet nejnižších výtěžků
z debaty. Tím se vylepší jejich TAB. Odečítat se bude: při osmi debatách týmu jeden
výtěžek a při 12 debatách dva výtěžky.

3.10 POSTUP DO FINÁLOVÉHO TURNAJE
Do kvalifikační tabulky pro postup do finálového turnaje se zařadí týmy, které
absolvovaly alespoň sedm debat kvalifikační části. Byl-li některý z kvalifikačních
turnajů zrušen, může Ředitelství soutěží uvedený počet přiměřeně snížit.
Z takto kvalifikovaných týmů do finálového turnaje postoupí níže uvedený počet týmů
s nejvyšším dosaženým TAB:
a)

při kvalifikování méně než 12 týmů postupují do finálového turnaje
4 týmy,

b)

při kvalifikování 12–19 týmů postupuje do finálového turnaje 6 týmů,

c)

při kvalifikování 20–29 týmů postupuje do finálového turnaje 8 týmů,

d)

při kvalifikování 30–49 týmů postupuje do finálového turnaje 12 týmů,

e)

při kvalifikování 50 a více týmů postupuje do finálového turnaje 16 týmů.

Jestliže by se k postupu kvalifikovaly méně než 4 týmy, postoupí do finálového turnaje
týmy s nejvyšším počtem absolvovaných debat. Je-li více týmů se stejným počtem
debat, postoupí z nich ty týmy, které dosáhly nejvyšší TAB.
Nepotvrdí-li postoupivší tým svoji účast na finálovém turnaji v termínu stanoveném
jeho organizátorem, postoupí do finálového turnaje tým, který se umístil na nejvyšším
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nepostupovém místě. Pro účely rozřazení do skupin se zařadí na poslední postupové
místo. Byl-li však již proveden los, zařadí se na místo týmu, který nahradil.

3.11 POHÁR PREZIDENTA
Týmu, který v kvalifikační tabulce dosáhl nejvyšší TAB (vítězi základní části Debatní
ligy) udělí prezident ADK pohár prezidenta. Pohár prezidenta se předává po skončení
finálové debaty Debatní ligy.

3.12 FINÁLOVÝ TURNAJ DEBATNÍ LIGY
Finálový turnaj proběhne pro Debatní ligu v českém i anglickém jazyce společně.
Pokud se některý z finalistů probojoval do finálového turnaje obou soutěží a chce se
jich zúčastnit, je povinností organizátora finálového turnaje mu to umožnit.
Organizátor může spojit pořádání finálového turnaje s turnajem Debatního poháru pro
další zájemce o přítomnost na finále.
Finálový turnaj sestává ze základní a vyřazovací části.
Po debatách základní části rozhodčí neoznamují výsledek debaty a neposkytují ústní
zpětnou vazbu. Vyplněné listy rozhodčího odevzdají hlavnímu rozhodčímu, který je
týmům předá po vyhlášení postupujících týmů. Po vyhlášení výsledků rozhodčí na
žádost týmu zpětnou vazbu poskytnou.
3.12.1

Teze a pozice týmů na finálovém turnaji.

Připravené teze pro všechna kola finálového turnaje (včetně vyřazovacích) a los
jednotlivých debat ve skupinách základní části, včetně pozic (afirmace/negace), vyhlásí
ředitel soutěží nejpozději do týdne po skončení posledního kvalifikačního turnaje.
Zároveň vyhlásí, která kola finálového turnaje proběhnou na nepřipravenou tezi.
O průběhu losu pozic v připravených debatách základní části se pořídí videozáznam,
který ředitel soutěží umístí na webové stránky ADK.
Debatuje-li ve vyřazovacích kolech na připravenou tezi, vylosuje hlavní rozhodčí
pozice týmů v debatě za přítomnosti týmů neprodleně poté, co budou vyhlášeny
výsledky předchozího kola.
Připravené teze finálové debaty ročníku se musí v české a anglické části od sebe lišit.
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3.12.2

Hodnocení týmů v základní části finálového turnaje

Pořadí týmů v základní části určí hlavní rozhodčí finálového turnaje podle:
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 4 týmů

Při účasti 4 týmů se vytvoří jediná skupina, ve které se utkají týmy systémem „každý
s každým“.
První dva týmy v pořadí skupiny postupují do finále.
Vítězem ročníku debatní ligy se stane vítěz finále. Poražený finalista skončí na druhém
místě. O pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodne pořadí týmů v základní části
finálového turnaje.
3.12.4

Finálový turnaj za účasti 6 týmů

Základní kola finálového turnaje jsou 4. Týmy se utkají každý s každým. První tým
v kvalifikační části DL se však neutká s druhým týmem, třetí se neutká se čtvrtým
a pátý se šestým.
Pro určení pořadí se týmy seřadí do jedné tabulky. Nejlepší dva týmy se utkají ve
finálové debatě.
Vítězem ročníku debatní ligy se stane vítěz finále. Poražený finalista skončí na druhém
místě. O pořadí na dalších místech rozhodne pořadí v základních kolech finálového
turnaje.
3.12.5

Finálový turnaj za účasti 8 týmů

Pro základní kola se týmy rozdělí do dvou skupin po čtyřech týmech, ve kterých se
utkají systémem „každý s každým“.
Do skupiny A se zařadí týmy, které skončily v kvalifikační části na 1., 2., 7., a 8. místě.
Do skupiny B se zařadí týmy, které skončily v kvalifikační části na 3. až 6. místě.
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V semifinálové debatě se utká vítěz skupiny A s druhým týmem skupiny B a vítěz
skupiny B s druhým týmem skupiny A.
Vítězové semifinále se utkají ve finálové debatě.
Vítězem ročníku debatní ligy se stane vítěz finále. Poražený finalista skončí na druhém
místě. Třetí místo obsadí ten z poražených semifinalistů, který stál výše v pořadí týmů
po základních kolech finálového turnaje, druhý poražený semifinalista obsadí čtvrté
místo. O pořadí na dalších místech rozhodne pořadí v základních kolech finálového
turnaje.
3.12.6

Finálový turnaj za účasti 12 týmů

Týmy se rozdělí do tří skupin po 4 týmech. Do skupiny A se zařadí týmy, které skončily
po kvalifikační části na 1., 6., 7. a 12. místě, do skupiny B týmy ze 2., 5., 8. a 11. místa
a do skupiny C týmy ze 3., 4., 9. a 10. místa. Ve skupinách se týmy utkají systémem
“každý s každým”.
Do semifinále postoupí vítěz každé skupiny a z týmů na druhém místě ve skupinách
ten, který dosáhl podle bodu 3.12.2 nejlepšího výsledku. Pro určení semifinálových
dvojic se týmy seřadí podle výsledků ve skupinách do jedné tabulky. V semifinále se
utkají první se čtvrtým a druhý se třetím týmem v pořadí podle tabulky.
Vítězové semifinále se utkají ve finálové debatě.
Vítězem ročníku debatní ligy se stane vítěz finále. Poražený finalista skončí na druhém
místě. Třetí místo obsadí ten z poražených semifinalistů, který stál výše v pořadí týmů
po základních kolech finálového turnaje, druhý poražený semifinalista obsadí čtvrté
místo. O pořadí na dalších místech rozhodne pořadí v základních kolech finálového
turnaje.
3.12.7

Finálový turnaj za účasti 16 týmů

Pro základní kola se týmy rozdělí do čtyř skupin po čtyřech týmech, ve kterých se
utkají systémem „každý s každým“.
Do skupiny A se zařadí týmy, které skončily v základní části na 1., 2., 15., a 16. místě,
do skupiny B týmy ze 3., 4., 13. a 14. místa, do skupiny C týmy z 5., 6., 11. a 12. místa
a do skupiny D týmy ze 7. až 10. místa.
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V prvním čtvrtfinále se utkají vítěz skupiny A s druhým týmem skupiny D, ve druhém
vítěz skupiny D s druhým týmem skupiny A, ve třetím vítěz skupiny B s druhým týmem
skupiny C a ve čtvrtém vítěz skupiny C s druhým týmem skupiny B.
V semifinále se utkají vítěz prvního čtvrtfinále s vítězem třetího a vítěz druhého
čtvrtfinále s vítězem čtvrtého.
Vítězové semifinále se utkají ve finálové debatě.
Vítězem ročníku debatní ligy se stane vítěz finále. Poražený finalista skončí na druhém
místě. Třetí místo obsadí ten z poražených semifinalistů, který stál výše v pořadí týmů
po základních kolech finálového turnaje, druhý poražený semifinalista obsadí čtvrté
místo. O pořadí poražených čtvrtfinalistů rozhodne jejich pořadí v základních kolech
finálového turnaje. Po nich v pořadí následují týmy, které nepostoupily do čtvrtfinále,
opět seřazeny podle jejich pořadí v základních kolech finálového turnaje.

3.13 NEJLEPŠÍ MLUVČÍ DEBATNÍ LIGY
Do soutěže o nejlepšího mluvčího Debatní ligy se zařadí debatéři, kteří na
kvalifikačních turnajích a ve skupinách finálového turnaje absolvovali alespoň šest
debat. K vyřazovací části finálového turnaje DL se pro určení nejlepšího mluvčího DL
nepřihlíží.
Po skončení finálové debaty vyhlásí ředitel soutěží 10 nejlepších mluvčích, kteří dosáhli
v příslušném ročníku Debatní ligy nejvyššího průměru řečnických bodů.
Ředitel soutěží vyhlásí rovněž 5 nejlepších nováčků. Za nováčka se považuje debatér
kvalifikovaný do soutěže o nejlepšího mluvčího, který se v přechozích debatních
sezónách neúčastnil žádné debaty debatní ligy, a to ani v druhém jazyce.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1

ŘEŠENÍ NEČEKANÝCH SITUACÍ

Dojde-li v rámci soutěží k situaci, kterou neřeší soutěžní dokumenty, rozhodne
Ředitelství soutěží. Na turnajích rozhoduje o řešení nečekaných situací hlavní rozhodčí,
popř. předseda panelu rozhodčích.

23

Soutěžní řád 2022/2023

Aktuální organizační problémy řeší operativně organizátor turnaje (debaty).

4.2

PROTESTY

Již z povahy soutěží a jejích cílů vyplývá, že k protestům by docházet nemělo, neboť
soutěže jsou založeny 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 u ombudsmanského týmu.
Protest proti verdiktu rozhodčích (= výsledku debaty) není v žádném případě možný
a nepřipouští se. Ředitelství soutěží lze však podat odůvodněný podnět k odebrání
akreditace rozhodčího.

4.3

OMBUDSMANSKÝ TÝM

Ombudsmanský tým přijímá stížnosti, protesty a podněty účastníků soutěží, včetně
podnětů týkajících se Etického kodexu. Ombudsmanský tým je jmenovaným orgánem
ADK podle stanov, přičemž nejméně jedním členem týmu je metodik Ředitelství
soutěží. Stížnosti, protesty a podněty lze podávat jakýmkoli způsobem.
Ombudsmanský tým je posoudí a případně předá příslušnému orgánu ADK s návrhem
na přijetí potřebných opatření. Stížnosti, podněty a protesty lze podávat písemně,
ústně nebo elektronicky. Ombudsman je posoudí a případně předá Ředitelství soutěží.

4.4

VYHLAŠOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ

Veškeré informace podle soutěžního řádu se vyhlašují nebo oznamují na webu ADK
(www.debatovani.cz).
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