Pravidlá Debatiády
Platné od: 27. januára 2015

§1 Úvodné ustanovenia
1. Debatiáda je celoročná postupová súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl
a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií.
2. Každý ročník Debatiády sa skladá z regionálnych turnajov a Finále Debatiády.
3. Debatný formát používaný v Debatiáde je definovaný v samostatných pravidlách.
4. Dĺžka prípravného času pri debatách s improvizovanou tézou je 15 minút.
5. Na každom regionálnom a finálovom turnaji Debatiády vykonáva metodický dozor Hlavný
rozhodca Debatiády (ďalej „HR“) alebo ním poverená osoba.
6. Párovanie tímov na turnaji, sčítavanie a kontrolu výsledkov vykonáva osoba alebo
skupina osôb na to poverená výborom ZDP.
§2 Tímy
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
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Tím na regionálny turnaj môže vyslať ktorýkoľvek registrovaný debatný klub. Výsledky z
turnaja sa pre účely postupu na Finále Debatiády a oceňovania najlepších tímov na
regionálnom turnaji rátajú iba tímom, ktoré majú všetkých členov registrovaných v
danom regióne.
Tímy sa na základe veku členov tímu registrujú v dvoch kategóriách:
2.1.I. kategória je určená žiakom 5. až 7. ročníka ZŠ, prímy a sekundy osemročných
gymnázií.
2.2.II. kategória je určená žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty osemročných
gymnázií.
2.3.Tím, ktorého členovia nepatria do rovnakej kategórie súťaží v II. kategórii.
Výbor pre ZDP eviduje zoznam tímov a ich rečníkov, ktoré sa za daný klub zúčastnia
niektorého z turnajov.
Na turnajoch Debatiády sa registrujú dvojčlenné tímy.
Zloženie tímov sa môže na rôznych regionálnych turnajoch líšiť, avšak jeden z rečníkov
musí byť na každom z turnajov totožný (ďalej „stály člen tímu"). Druhý rečník sa meniť
môže. V inom prípade nie je možné považovať danú dvojicu rečníkov za tím totožný s
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predchádzajúcim turnajom.
Tím sa môže zúčastniť Finále Debatiády len v prípade, že jeho rečníci za daný tím
debatovali počas niektorého z regionálnych turnajov. Jedným z členov tímu musí byť stály
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člen tímu.
Tím môže pri fyzickej registrácii na turnaji nahlásiť vo výnimočných prípadoch (napr.
choroba apod. ) iného než registrovaného rečníka, ktorý spĺňa ustanovenia uvedené v 6.
bode tohto paragrafu.
Neúplné tímy sa turnaja zúčastniť môžu so súhlasom organizátora, pokiaľ im to výbor pre
ZDP umožní. Za neúplný tím sa považuje tím, ktorého členom prítomným na turnaji je
stály člen daného tímu.

Tím AB má na prvom regionálnom turnaji rečníkov Andreja a Barboru. Barbora pred druhým regionálnym
turnajom ochorie a nahradí ju Cyril. To znamená, že Andrej je stálym členom tímu AB a pokiaľ sa Andrej
nezúčastní na ďalšom regionálnom turnaji, tím už nemôže byť zapísaný pod názvom AB.
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Tím AB postúpil do Finále Debatiády. Jedným z rečníkov tohto tímu na Finále musí byť Andrej. Druhým Členom
musí byť Barbora alebo Cyril, resp. ktokoľvek iný, kto s Andrejom debatoval na niektorom z regionálnych
turnajov.

9. Za debaty, v ktorých je tím neúplný, sa danému tímu do celkového poradia
nezapočítavajú body za výhru a rozhodcovské hlasy. Rečnícke body sa započítavajú
štandardným spôsobom.
10. V prípade, že sa na turnaji vyskytne väčší počet neúplných tímov, náhodný žreb rozhodne
o ich zlúčení do provizórnych úplných tímov.
11. Neúplný tím sa nemôže zúčastniť Finále Debatiády.
12. Tím sa môže počas sezóny premenovať len so súhlasom výboru pre ZDP. Žiadne dva rôzne
tímy nemôžu mať počas turnajov sezóny totožný názov.
§3 Rozhodcovia
1. O prideľovaní rozhodcov do debát rozhoduje HR alebo osoba ním poverená.
2. Pri prideľovaní rozhodcov do debát sa prihliada na dôležitosť debaty. Prioritu majú
debaty, ktorých výsledok môže ovplyvniť umiestnenie tímov na popredných miestach
celkových výsledkov daného turnaja alebo rozhoduje o postupe do Finále Debatiády.
Ďalej sa prihliada na rozmanitosť a vyváženosť rozhodcovských panelov z hľadiska
skúseností rozhodcov.
3. Optimálne rozhodujú debatu traja rozhodcovia s riadnym hlasom. V prípade, že nie je
možné zabezpečiť troch rozhodcov pre každú z debát, debatu môžu rozhodovať dvaja
alebo jeden rozhodca.
3.1.V prípade, že debatu rozhodujú dvaja rozhodcovia, HR alebo ním poverená osoba
určí, ktorý z rozhodcov bude mať dva hlasy a ktorý jeden. V takomto prípade sa počet
rečníckych bodov, ktoré za danú debatu tím získal, násobí príslušným počtom hlasov
rozhodcov.
3.2.Pokiaľ debatu rozhoduje jeden rozhodca, má tri hlasy. V takomto prípade sa počet
rečníckych bodov, ktoré za danú debatu tím získal, násobí troma.
3.3.Hlasy rozhodcov s viacerými hlasmi sa môžu deliť.
3.3.1.Rozhodca s tromi hlasmi môže v odôvodnených prípadoch deliť svoje hlasy
v pomere 2:1.
3.3.2.Rozhodca s dvomi hlasmi môže v odôvodnených prípadoch deliť svoje hlasy
v pomere 1:1.
3.4.V prípade finálových debát Finále Debatiády môže na základe pokynu HR takúto
debatu rozhodovať 3 až 5 rozhodcov.
4. Rozhodca výsledok debaty zaznamenáva v zápise, ktorého podobu určí výbor ZDP. Zápis je
rozhodca povinný v čo najkratšom čase od skončenia debaty doručiť osobe
zodpovednej za párovanie tímov.

6.
7.
8.
9.

5. Rozhodca v zápise udelí jednotlivým tímom body v súlade s Kritériami rozhodovania*,
ktoré má na turnaji k dispozícii. Obsah kritérií určuje HR v spolupráci s výborom ZDP a
schvaľuje ho VR.
Rozhodca môže tímu z vlastného klubu rozhodovať debatu len vo výnimočnom prípade
so súhlasom metodického dozoru.
Rozhodca nemôže rozhodovať debatu tímu, ak je problematická jeho nestrannosť voči
niektorému z jeho členov.
Rozhodca nemôže rozhodovať debatu tímu, s ktorým sa pripravoval na turnaj.
Rozhodca pred svojím prvým pridelením do debát prvého kola turnaja upovedomí osobu
zaň zodpovednú o tom, ktorým tímom nemôže rozhodovať debaty, ako aj o tímoch, ku
ktorým by jeho pridelenie mohlo byť sporné.

* Kritériá rozhodovania sú obsiahnuté v prílohe na konci týchto pravidiel.

10. Skutočnosť, že si priradenie rozhodcu do debaty bez presvedčivého zdôvodnenia na
základe týchto pravidiel neželá sám rozhodca, niektorý z tímov v debate, jeho člen, tréner
alebo vedúci klubu, nie je dostatočným dôvodom proti danému prideleniu.
11. Počas rozhodovania rozhodcov nesmie byť v miestnosti prítomná žiadna iná osoba okrem
rozhodcov, organizátorov a osoby poverenej zbieraním záznamov o debate.
12. Vyhlasovania výsledkov debaty a spätnej väzby sa smú okrem tímov, ktoré debatovali v
danej debate, zúčastniť aj tretie osoby, avšak nesmú zasahovať do vyhlasovania
výsledkov. Tieto osoby môžu bližšie diskutovať o dôvodoch rozhodnutia s rozhodcami až
po ukončení vyhlásenia výsledkov danej debaty.
13. Námietku voči rozhodnutiu rozhodcov je možné podať HR alebo metodickému rozhovoru
počas turnaja. HR v prípade jej opodstatnenosti príjme opatrenia, aby sa dané
nezrovnalosti neopakovali.
14. Vyhlásený výsledok debaty je nemenný.
§4 Regionálne turnaje
1. V každom z regiónov, na ktoré je Debatiáda rozdelená, sa za bežných okolností konajú :
1.1.prvé regionálne turnaje v novembri,
1.2.prvé regionálne turnaje v januári alebo februári,
1.3.prvé regionálne turnaje v marci alebo apríli.
2. Termíny regionálnych turnajov sa stanovia tak, aby sa v jednom termíne nekonali viac ako
dva turnaje, aby sa regionálne turnaje nekonali v jednom termíne s inými dôležitými
podujatiami a s ohľadom na potreby regiónu. Orgány SDA medzi sebou koordinujú
termíny podujatí.
3. Organizátorom regionálneho turnaja je regionálny koordinátor alebo osoba menovaná
v súlade s internými predpismi SDA.
4. Regionálny turnaj sa za bežných okolností skladá zo štyroch kôl debát - dvoch na
prípravnú tézu a dvoch na improvizované tézy.
5. Organizátor turnaja môže rozhodnúť o tom, že kolá debát jednotlivých kategórií nebudú
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na regionálnych kolách prebiehať súčasne.
6. Regionálne turnaje sú jednodňové a mali by sa konať v čase školského vyučovania tak, aby
mohol byť zabezpečený príchod účastníkov na turnaj a ich odchod z turnaja v
doprovode osoby za nich zodpovednej. O vopred oznámených výnimkách z tohto
pravidla rozhoduje výbor pre ZDP.
7. Organizátor regionálneho turnaja môže obmedziť počet tímov, ktoré kluby vysielajú na
turnaj.
§5 Finále Debatiády
1.

Základným predpokladom pre účasť tímu na Finále Debatiády je splnenie podmienok
uvedených v týchto pravidlách a účasť tohto tímu v danom ročníku Debatiády na
minimálne 2 regionálnych turnajoch v danom regióne a kategórií.
2. Ako rečník sa môže Finále Debatiády zúčastniť člen SDA, ktorý sa v danom ročníku
zúčastnil aspoň dvoch regionálnych turnajov a spĺňa podmienky uvedené v týchto
pravidlách.
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Napríklad prvé kolo I. kategórie prebehne v inom čase ako prvé kolo debát II. kategórie.

3. Postupový kľúč na Finále vypočíta výbor pre ZDP.
4. V prípade, že sa niektorý z postupujúcich tímov nemôže zúčastniť Finále Debatiády,
nahradí ho prvý nepostupujúci tím z toho istého regiónu.
5. Finále Debatiády sa zúčastňuje 8 až 12 tímov z každej kategórie. Postupujúce tímy sa
určujú proporcionálne na základe počtu tímov v jednotlivých regiónoch spĺňajúcich
podmienky postupu.
6. Tímy nesplňujúce podmienky účasti sa môžu Finále Debatiády zúčastniť len na základe
výnimky udelenej VR.
7. Organizátorom Finále Debatiády je predseda výboru pre ZDP alebo iná osoba menovaná
VR.
8. Finále Debatiády sa spravidla koná na prelome mája a júna.
9. Finále Debatiády sa skladá aspoň z troch kôl debát. Aspoň jedna z debát je na prípravnú
tézu a aspoň jedna debata na improvizovanú tézu. Finálové debaty jednotlivých kategórií
sa konajú samostatne.
§6 Poradie tímov na turnaji
1. Na každom turnaji Debatiády osoba poverená párovaním tímov zostavuje poradie tímov.
2. Pri zostavovaní poradia tímov sa zohľadňujú kritériá v tomto poradí:
2.1.počet vyhratých debát,
2.2.počet rozhodcovských hlasov,
2.3.počet rečníckych bodov.
3. V prípade, že sa viacero tímov po zohľadnení kritérií uvedených v bode 2 umiestni na
rovnakom mieste, remízové miesto získa viac tímov. Nasledujúca pozícia je v poradí
posunutá na príslušný počet remízových miest.
4. Na turnajoch sa samostatne oceňujú najviac prvé tri tímy v každej kategórii.
§7 Párovanie tímov na regionálnych turnajoch a Finále Debatiády
1. Párovanie prvého kola sa určuje žrebom.
2. Po jednotlivých kolách sa v jednotlivých kategóriách stanoví poradie tímov podľa výsledkov za
predchádzajúce kolá.
3. Pri párovaní sa postupuje od tímov s najlepším výsledkom nižšie.
4. Pri párovaní tímov po prvom kole sa uplatňujú pravidlá v nasledujúcom poradí.
4.1. Každý debatný tím musí v turnaji zastávať raz súhlasnú pozíciu a raz nesúhlasnú pozíciu
na pripravenú tézu a jedenkrát súhlasnú pozíciu a jedenkrát nesúhlasnú pozíciu na
improvizované tézy.
4.2. V priebehu turnaja nesmú proti sebe debatovať tímy, ktoré v predchádzajúcich kolách
proti sebe už raz debatovali.
4.3. Tímy s rovnakým počtom výhier tvoria jeden kôš. Tímy sa párujú v rámci koša od
vzájomne najviac vzdialených k tímom v strede koša.
4.4. Ak v koši nie je zhodný počet tímov, ktoré v ďalšom kole môžu zastávať súhlasnú a
nesúhlasnú pozíciu, z ďalšieho koša sa presunie potrebný počet tímov s najlepším
výsledkom, ktoré môžu zastávať potrebnú pozíciu. Presunuté tímy sa do poradia zaradia
na základe kritérií nasledujúcich po počte výhier.
4.5. Z týchto pravidiel je možné v prípade nedostatku tímov udeliť výnimku po súhlase HR.

5. Ak je v turnaji nepárny počet tímov, jeden musí v každom kole stáť, t.j. nedebatuje.
5.1. Počas turnaja nesmie stáť ten istý tím viac ako jedenkrát.
5.2. Za dané kolo, v ktorom tím stojí, sa mu do výsledkov pripíše priemerný počet výhier,
rozhodcovských hlasov a rečníckych bodov. Pripísané hodnoty nemusia byť celými
číslami.
6. Posledné kolo na Finále Debatiády v každej kategórii určuje celkové poradie tímov vo Finále.
6.1. V poslednom kole sa stretávajú susediace tímy v poradí tímov za predchádzajúce kolá.
6.2. Prvé dva tímy v poradí debatujú vo finálovej debate. O n-té miesto debatuje n-tý a n+1-ý
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tím z doterajšieho poradia .
6.3. Strany, ktoré tímy budú zastávať v debatách v poslednom kole Finále Debatiády, sa určia
žrebom.
§8 Výsledky Debatiády
1. Výsledková listina turnaja obsahuje poradie tímov, aké dosiahli na danom turnaji.
Výsledky by mali zahŕňať počet výhier, udelených rozhodcovských hlasov a rečníckych
bodov každého tímu.
2. Výsledkovú listinu turnaja zasiela osoba vykonávajúca párovanie tímov výboru pre ZDP
najneskôr do jedného týždňa od skončenia turnaja. Výbor listinu skontroluje a najneskôr
do dvoch týždňov ju prostredníctvom mailinglistu vedúcich klubov zverejní. Kópia
výsledkovej listiny sa zasiela organizátorovi turnaja, HR a VR.
3. Po skončení druhých turnajov sa na základe oficiálnych výsledkových listín regionálnych
turnajov zostaví priebežné poradie Debatiády, ktoré je zverejnené prostredníctvom
mailinglistu vedúcich klubov. Kópia priebežného poradia sa zasiela organizátorovi
turnaja, HR a VR.
4. Voči zverejneným výsledkom je možné podať námietku výboru pre ZDP najneskôr do
jedného týždňa od ich zverejnenia. O opodstatnenosti protestu rozhodne HR.
5. Po poslednom regionálnom turnaji sa zostavuje postupová listina tímov na Finále
Debatiády. Tá zohľadňuje dosiahnuté výsledky tímov na regionálnych turnajoch v danej
sezóne podľa podmienok uvedených v §6 týchto pravidiel. Postupová listina obsahuje:
5.1.postupový kľúč,
5.2.jasné označenie postupujúcich tímov z jednotlivých regiónov,
5.3.celkové poradia všetkých tímov, ktoré sa zúčastnili v danom ročníku aspoň jedného
z regionálnych turnajov, po zohľadnení podmienok uvedených v §6 týchto pravidiel,
5.4.iné potrebné informácie podľa zváženia výboru pre ZDP.
6. Pre podávanie námietok voči postupovej listine platia rovnaké podmienky ako pre
ostatné výsledkové listiny.
7. Zápisy rozhodcov skladuje osoba zodpovedná za párovanie tímov po dobu jedného
mesiaca od dátumu konania sa turnaja.
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Napríklad tímy sa po dvoch kolách Finále Debatiády umiestnili nasledovne: 1. Tím AB, 2. Tím CD, 3. Tím EF, 4.
Tím GH. Tretie kolo je zároveň posledným kolom Finále Debatiády. O prvé miesto budú debatovať tímy AB a CD,
o tretie tímy EF a GH.

§9 Dodržiavanie pravidiel
1. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel Debatiády a pravidiel debatného formátu, ich výkladu
a kroky nutné k ich naplneniu vykonáva HR, resp. osoba ním poverená.
2. HR alebo osoba ním poverená informuje o rozhodnutiach o dodržiavaní pravidiel
Debatiády dotknuté tímy a kluby bez zbytočného odkladu. Každé rozhodnutie sa takisto
zasiela na vedomie výboru pre ZDP.
3. Osoba vykonávajúca metodický dozor na turnaji vedie evidenciu svojich rozhodnutí o
dodržiavaní pravidiel Debatiády a debatného formátu a informovaní o nich. Svoje
rozhodnutia musí byť v primeranej lehote schopná sprístupniť a odôvodniť HR, výboru pre
ZDP alebo VR.
4. Dotknuté tímy, kluby alebo orgány SDA sa môžu voči rozhodnutiu o dodržiavaní pravidiel
SDL počas turnaja odvolať do troch dní od skončenia turnaja k hlavnému rozhodcovi.
5. Dotknuté tímy alebo kluby sa môžu voči ďalším rozhodnutiam hlavného rozhodcu, osoby
vykonávajúcej metodický dozor alebo výboru pre základoškolský debatný program
odvolať do týždňa od svojho informovania k hlavnému rozhodcovi.
6. Ak hlavný rozhodca do troch kalendárnych dní od doručenia odvolania k hlavnému
rozhodcovi nevykoná náležité zmeny alebo ak dotknutý tím alebo klub nesúhlasí s jeho
rozhodnutím, môže sa dovolať k výkonnej rade. Výkonná rada do týždňa od doručenia
odvolania príjme konečné rozhodnutie v danej veci.
PRÍLOHA: Kritériá rozhodovania
Za tieto kritériá môže rozhodca udeliť každému tímu 0 až 2 body.
2 body - Úplne naplnené
1 bod - Čiastočne naplnené
0 bodov - Nenaplnené
1. Rečníci tímu spolupracovali a pôsobili ako tím.
Rečníci si neprotirečili a dokázali pokračovať v myšlienkach svojho partnera. Obaja hovorili o tom istom.
2.Rečníci dokázali v debate jasne vyjadriť svoju pozíciu.
Rečníci dokázali jasne vysvetliť, čo v debate zastávajú a čo sa snažia dosiahnuť. Zámer a línia tímu boli
rozhodcovi jasne vysvetlené.
3. Tím dokázal uskutočniteľnosť svojho plánu.
Tvrdeniami, ktoré tím predstavil, je možné uskutočniť ich plán. Zároveň týmto plánom dokážeme
vyriešiť problém v téze.
4. Rečníci dokázali kritizovať návrh oponentov.
Rečníci počúvali, čo oponent hovoril a dokázali vysvetliť, prečo to tak nie je pravda.
5. Rečníci dodržali stanovený časový rozsah a ich reči mali štruktúru.
Rečníci dokázali naplniť stanovený čas, ani ho ale zásadne neprekročili. Dokázali si reči zorganizovať tak,
aby pôsobili celistvo a neboli chaotické.
6. Rečníci ma dokázali presvedčiť, že pokiaľ by som mohol/mohla uskutočniť len jeden z navrhovaných
plánov, bol by to práve ich.
Za 6. kritérium musí rozhodca udeliť len 1 bod tímu, pre ktorý sa vo výsledku debaty rozhodol
(víťaznému tímu).Tento bod sa rovnako započítava do celkového počtu bodov daného tímu.

