Pravidlá Slovenskej debatnej ligy
Platné od 1. marca 2014

§1 Úvodné ustanovenia
1. Slovenská debatná liga sa riadi týmito pravidlami, ďalej pravidlami, na ktoré tieto
pravidlá odkazujú, a ďalšími rozhodnutiami SDA.
2. Slovenská debatná liga (ďalej “SDL”) je celoročná postupová debatná súťaž.
Každý jej ročník sa skladá z regionálnych turnajov a Finále Slovenskej debatnej
ligy (ďalej “FSDL”).
3. SDL sa ako debatér môže zúčastniť ktorýkoľvek žiakstrednej školy alebo stupňa
osemročného gymnázia ekvivaleného minimálne prvému ročníku strednej školy,
ktorý je členom SDA. Ako rozhodca alebo pozorovateľ sa SDL môže zúčastniť
ktokoľvek so súhlasom SDA.
4. V SDL sa používa debatný formát Karla Poppera, ktorého náležitosti upravujú
samostatné pravidlá.
5. Dĺžka prípravného času pri debatách na improvizované tézy je 60 minút. Prípravu
na debaty a náležitosti téz upravujú samostatné pravidlá.
6. Na každom turnaji SDL vykonáva metodický dozor hlavný rozhodca SDL (ďalej
„hlavný rozhodca“) alebo rozhodca ním poverený.
7. Párovanie tímov na turnaji, spolu so sčítavaním a kontrolou výsledkov debát,
vykonáva osoba alebo skupina osôb poverená výborom pre stredoškolskú
debatu.
§2 Tímy
1. Tím na regionálny turnaj môže vyslať ktorýkoľvek registrovaný debatný klub.
Výsledky z turnaja sa pre účely postupu na FSDL a oceňovania najlepších tímov
na regionálnom turnaji rátajú iba tímom, ktoré majú všetkých členov
registrovaných v danom regióne.
2. Výbor pre stredoškolskú debatu eviduje zoznam tímov, ktoré sa za daný klub
zúčastnia regionálnych turnajov, a zoznam členov každého tímu.
3. Zloženie tímu sa môže na rôznych regionálnych turnajoch líšiť. Na svojom
druhom regionálnom turnaji musí byť v tíme aspoň jeden z riadnych členov tímu
z jeho predchádzajúceho regionálneho turnaja. Podobne aj pre ďalšie regionálne
turnaje platí, že v tíme musí byť aspoň jeden riadny člen z predchádzajúcich
turnajov v ročníku.1
4. Na turnaj sa registrujú trojčlenné tímy. Pre neúplne tímy platia nasledovné
ustanovenia:
4.1. Ak má tím na turnaji viac ako troch členov, tak sa do konečného poradia
počítajú len individuálne výsledky jeho členov. Takýto tím nemôže postúpiť
do vyraďovacích kôl.
4.2. Vo výnimočnom, nepredvídateľnom prípade môže osoba vykonávajúca
metodický dozor ospravedlniť neúčasť maximálne jedného člena tímu v
dvoch debatách turnaja. Tomuto debatérovi sa započíta priemerný počet
bodov. Pri ďalších neúčastiach tohto člena sa mu nepočítajú nijaké body.
4.3. Ak je tím na turnaji neúplný na viac ako dvoch debatách, jeho (zostávajúcim
dvom) debatujúcim členom sa riadne započítajú rečnícke body, ale tomuto
tímu sa vo výsledkovej listine nepočítajú výhry a rozhodcovské hlasy.
4.4. Tím s dvoma členmi prednesie len prvú a druhú reč. Obidvaja členovia tímu
vedú jeden krížový výsluch v takom poradí, aby ten istý rečník nemusel
bezprostredne po sebe viesť krížový výsluch a mať reč.2
1

Príklad: Adam, Bella a Cyril (s náhradníkom Denisom) debatovali na 1. turnaji pod menom BB1. Na
ďalší turnaj ani Adam, ani Bella nemôžu prísť. Ak sa má BB1 ďalšieho turnaja zúčastniť, musí v ňom byť
Cyril.
2
Ak je neúplný súhlasný tím, znamená to, že krížový výsluch prvého nesúhlasného rečníka vedie prvý
súhlasný rečník a druhého nesúhlasného druhý súhlasný.
Ak je neúplný nesúhlasný tím, znamená to že krížový výsluch prvého súhlasného rečníka vedie druhý
nesúhlasný a druhého súhlasného prvý nesúhlasný.
Ak je neúplný súhlasný aj nesúhlasný tím, uplatňujú sa obidve horeuvedené zmeny.
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4.5. Tím len s jedným členom nemôže debatovať.
4.6. Neúplný tím nemôže debatovať vo vyraďovacích kolách FSDL, je nahradený
ďalším v poradí postupujúcim tímom.
4.7. Len pre účely párovania sa neúplným tímom počítajú riadne rečnícke body,
hlasy rozhodcov a výhry. Neprítomným rečníkom sa počíta priemerný počet
bodov.
4.8. V prípade, že z nepredvídateľných dôvodov, ktoré osoba vykonávajúca
metodický dozor uzná za legitímne, opustí turnaj viac ako jeden člen tímu,
započitávajú sa do konečnej výsledkovej listiny výhry, rozhodcovské hlasy
a počet rečníckych bodov za kolá oddebatované v povolenom počte
rečníkov. V prípade, že osoba vykonávajúca metodický dozor dôvody za
legitímne neuzná, tímu sa do konečnej výsledkovej listiny započítavajú iba
rečnícke body za kolá oddebatované v povolenom počte rečníkov.
5. Tím môže pri registrácii na turnaj nahlásiť náhradníka. Náhradník nesmie byť
riadnym členom iného tímu, ale viacero tímov môže za náhradníka nahlásiť tú
istú osobu.
5.1. Ak sa počas turnaja zníži počet členov tímu na dvoch, v tíme môže so
súhlasom hlavného rozhodcu v najviac dvoch kolách nastúpiť tímom
registrovaný náhradník.
5.2. Tímu s náhradníkom sa v najviac dvoch debatách na turnaji počítajú výhry,
hlasy, rečnícke body dvoch riadnych členov a priemerné rečnícke body za
člena, ktorý chýba.
5.3. Kombinovanie náhradníka a neúplného zloženia je prípustné iba tak, aby
celkový počet debát s náhradníkom nepresiahol dve debaty.
5.4. Počas základných kôl FSDL nie je povolené využiť inštitút náhradníka.
6. Ak tím nedodrží ustanovenia, vzťahujúce sa k debatovaniu vo dvojici alebo s
náhradníkom, hlavný rozhodca mu so spätnou platnosťou odoberie výhry
a rozhodcovské hlasy za kolá, kde k porušeniu došlo.
7. Tím sa môže počas debatnej sezóny premenovať iba so súhlasom Výboru pre
stredoškolskú debatu.
§3 Rozhodcovia
1. O priradení rozhodcov do debát rozhoduje hlavný rozhodca alebo osoba ním
poverená.
2. Pri priradení rozhodcov do debát sa prihliada na dôležitosť debaty, pričom prioritu
majú debaty, ktorých výsledok s veľkou pravdepodobnosťou rozhoduje o postupe
do ďalšieho štádia SDL. Ďalej sa prihliada na rozmanitosť a vyváženosť
rozhodcovských panelov z hľadiska stupňov akreditácie, klubových príslušností
a ďalších vlastností rozhodcov.
3. Optimálne rozhodujú debatu traja rozhodcovia s riadnym hlasom. Debaty vo
vyraďovacích kolách finálového turnaja rozhodujú traja alebo piati rozhodcovia.
Finálovú debatu rozhodujú traja, piati alebo siedmi rozhodcovia.
4. Ak rozhoduje debatu jeden rozhodca, má tri hlasy. Môže ich rozdeliť v pomere
2:1 v odôvodnených prípadoch. Rečnícke body, ktoré udelí, sa vynásobia troma.
5. Ak rozhodujú debatu dvaja rozhodcovia, je jednoznačne určené, ktorý z nich má
dva hlasy. Tento rozhodca nemôže rozdeliť svoje hlasy. Rečnícke body, ktoré
udelí, sa vynásobia dvoma.
6. Rozhodca výsledok debaty zaznamenáva v zápise, ktorého podobu určia
pravidlá debatného formátu. Zároveň, ak si to vyžaduje priebeh turnaja,
zaznamenáva výsledok v krátkom zápise, ktorý doručí osobe zodpovednej za
párovanie tímov bez zbytočného odkladu.
7. Rozhodca môže tímu z vlastného klubu rozhodovať debatu len vo výnimočnom
prípade so súhlasom osoby vykonávajúcej metodický dozor.
8. Rozhodca nemôže rozhodovať debatu tímu, ak je problematická jeho
nestrannosť voči niektorému z jeho členov.
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9. Rozhodca nemôže rozhodovať debatu tímu, s ktorým sa pripravoval na turnaj.
10. Rozhodca pred svojím priradením do debát prvého kola turnaja upovedomí
osobu zaň zodpovednú o tom, ktorým tímom nemôže rozhodovať, ako aj
o tímoch, ku ktorým by jeho priradenie mohlo byť sporné.
11. Skutočnosť, že si priradenie rozhodcu do debaty neželá, bez presvedčivého
zdôvodnenia na základe týchto pravidiel, sám rozhodca, niektorý z tímov
v debate, jeho člen, tréner alebo vedúci klubu, nie je dostatočným dôvodom proti
danému priradeniu.
§4 Regionálne turnaje
1. Pre každé regionálne debatné centrum sa za bežných okolností konajú štyri
regionálne turnaje v jednom ročníku SDL.
2. Za bežných okolností sú termíny:
2.1. prvých regionálnych turnajov v októbri alebo novembri,
2.2. druhých regionálnych turnajov v novembri alebo decembri,
2.3. tretích regionálnych turnajov vo februári,
2.4. štvrtých regionálnych turnajov v marci.
3. 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.
4. Organizátorom regionálneho turnaja je regionálny koordinátor alebo osoba
menovaná v súlade s internými predpismi SDA.
5. Regionálny turnaj sa za bežných okolností skladá z dvoch kôl debát na
pripravenú tézu a dvoch kôl na nepripravené tézy. V prípade nedostatku
rozhodcov môže organizátor turnaja rozhodnúť o pridaní nultého kola.
6. Organizátor regionálneho turnaja môže po prediskutovaní s výborom pre
stredoškolský debatný program obmedziť počet tímov, ktoré kluby vysielajú na
turnaj.
§5 Finále Slovenskej debatnej ligy
1. FSDL sa zúčastňuje aspoň 16 tímov. Postúpiť naň by mala tretina až polovica
tímov s možnosťou postúpiť.
2. Organizátora FSDL určí správna rada.
3. FSDL sa koná v apríli alebo máji.
4. FSDL sa skladá z debát na aspoň jednu pripravenú tézu a debát na
improvizované tézy.
5. FSDL sa skladá zo základných a vyraďovacích kôl.
5.1. Počet kôl určí organizátor FSDL podľa pokynov správnej rady.
5.2. Vždy sa musí konať semifinálové vyraďovacie kolo.
5.3. Pri účasti aspoň 20 tímov sa musí konať štvrťfinálové vyraďovacie kolo.
§6 Postup na Finále Slovenskej debatnej ligy
1. Tím na FSDL musí obsahovať aspoň dvoch členov, ktorí za tento tím debatovali
na aspoň dvoch regionálnych turnajoch v danom ročníku SDL v role člena tímu
aspoň dve kolá.
2. FSDL sa ale môže ako člen daného tímu zúčastniť iba taký debatér, ktorý sa ako
člen tohto tímu zúčastnil aspoň dvoch regionálnych turnajov v danom ročníku
SDL. Výnimku z tohto pravidla udeľuje vo výnimočných prípadoch hlavný
rozhodca, ktorý o tom upovedomí výbor pre stredoškolský debatný program.
3. FSDL sa môže zúčastniť iba taký debatér, ktorý sa v danom ročníku SDL
zúčastnil aspoň dvoch regionálnych turnajov.
4. Postupový kľúč, ktorý určuje, koľko tímov z ktorého regiónu sa môže zúčastniť
FSDL, vypočíta výbor pre stredoškolskú debatu.
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5. Na FSDL môžu postúpiť len tímy, ktoré sa zúčastnili aspoň N-1 turnajov vo
svojom regióne v danej sezóne, pričom N-1 značí počet regionálnych turnajov
v danom regióne v danej sezóne, znížený o jeden.
6. Na FSDL postupujú tímy na základe postupového poradia. Tímy postupujú od
najlepšie postaveného nižšie, kým sa nenaplnia všetky miesta, ktoré boli regiónu
na základe postupového kľúča pridelené.
7. Postupové poradie tímov v regióne sa zostaví sčítaním N-1 výsledkov každého
tímu (výhier, rozhodcovských hlasov, rečníckych bodov na turnaji) v regióne.
Tímu, ktorý sa zúčastnil viac ako N-1 regionálnych turnajov, sa započíta N-1 jeho
najsilnejších výsledkov.
8. V prípade, že sa niektorý z postupujúcich tímov nemôže zúčastniť FSDL, je
nahradený prvým nepostupujúcim tímom v poradí zo svojho regiónu.
9. Miesta pre tímy na FSDL sa rozdelia podľa počtu tímov, ktoré sa zúčastnili aspoň
N-1 regionálnych turnajov. Podľa počtu tímov sa následne váženým priemerom
získa počet postupových miest pre každý región.
9.1. Počet miest pre región sa určí na základe pomeru počtu tímov, ktoré sa
zúčastnili aspoň N-1 turnajov v danom regióne a vo všetkých regiónoch.
Tento počet sa vynásobí počtom miest, ktoré sa prideľujú.
9.2. V prípade, že sa takto neobsadia všetky miesta na FSDL, má prednosť
región s najväčším zvyškom po delení.
9.3. V prípade zhody zvyšku po delení má prednosť región, pre ktorý by
navýšenie počtu tímov znamenalo navýšenie počtu klubov na turnaji.
9.4. V prípade zhody v horeuvedenom kritériu má prednosť región, ktorý určí
žreb.3
10. Správna rada môže na FSDL pozvať ďalšie súťažiace stredoškolské tímy na
základe ich účasti v iných aktivitách a projektoch SDA, ako aj tímy zo zahraničia.
10.1. Počet takýchto pozvaných tímov nesmie prekročiť pätinu tímov na FSDL.
10.2. Pozvané tímy neobsadzujú miesta tímov postupujúcich z regionálnych
turnajov, ani nijak inak neovplyvňujú výpočet postupového kľúča.4
10.3. V prípade, že sa FSDL zúčastní nepárny počet pozvaných tímov, navýši
sa počet tímov postupujúcich z regionálnych turnajov o jeden.
§6a Pradia tímov a rečníkov na turnaji
1. Na každom turnaji SDL osoba poverená párovaním zostavuje poradie tímov a
rečníkov.
2. Pri zostavení poradia tímov sa zohľadňujú kritéria v tomto poradí:
2.1. počet vyhraných debát,
2.2. počet rozhodcovských hlasov,
2.3. počet rečníckych bodov.
3. Ak sú dva alebo viac tímov rovnako umiestnené v poradí po zohľadnení všetkých
horeuvedených kritérií, remízové miesto získa viac tímov. Nasledujúca pozícia
v poradí je posunutá o počet remizujúcich tímov.5

3

Príklad: Ak Západ má 12 tímov, ktoré splnili horeuvedenú podmienku, Stred má takých tímov 10
a Východ 8, tak 16 miest na Finále Slovenskej debatnej ligy sa vypočíta nasledovne:
Západ 12/30*16=6,4 t.j. 6 miest
Stred 10/30*16=5,33 t.j. 5 miest
Východ 8/30*16=4,26 t.j. 4 miesta
Spolu to je 15 miest. Keďže najväčší zvyšok (0,4) zostal Západu, bude posledné 1 miesto pridelené
Západu.
4
Ak by sa v predchádzajúcom príklade správna rada rozhodla prizvať ďalšie tímy, môže bez navýšenia
počtu tímov z regiónov prizvať najviac 4 ďalšie tímy (20 / 5 = 4). Aj keby všetky 4 takto prizvané tímy
boli z východu, stále platí, že na základe postupového kľúča dostáva západ 7 miest, stred 5 a východ
ďalšie 4. Na turnaji teda bude celkom 20 tímov, z toho 7 zo západu, 5 zio stredu a 8 (4 prizvané a 4
podľa kľúča) z východu.

5

4. Pre účely párovania sa v prípade remízy určí jednoznačné poradie žrebom.
5. Pri zostavení postupového poradia do vyraďovacích kôl FSDL alebo postupu na
FSDL sa v prípade remízy určí jednoznačné poradie tímov súčtom rečníckych
bodov remízových tímu do ktorého sa nezahrnie jeden najhorší a jeden najlepší
výsledok každého rečníka.
6. Poradie rečníkov turnaja sa zostavuje podľa počtu rečníckych bodov.
6.1. Ak sú dvaja alebo viac rečníkov rovnako umiestnení v poradí po zohľadnení
všetkých horeuvedených kritérií, remízové miesto získa viac rečníkov.
Nasledujúca pozícia v poradí je posunutá o počet remízových rečníkov.6
7. Na regionálnych turnajoch sa samostatne oceňuje 5 tímov s najlepšími
výsledkami.
8. Na FSDL sa samostatne oceňujú tímu, ktoré postúpili do vyraďovacích kôl.
9. Na turnajoch SDL sa oceňuje 10 rečníkov s najlepším výsledkom.
§7 Párovanie tímov na regionálnych turnajoch a v základných kolách FSDL
1. Párovanie prvého kola sa určuje žrebom.
2. Po jednotlivých kolách sa 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 jedenkrát súhlasnú pozíciu
a jedenkrát 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.
5. Ak je v turnaji nepárny počet tímov, jeden tím každé kolo musí stáť.
5.1. Počas turnaja nesmie stáť ten istý tím viac ako jedenkrát
5.2. Za státie v turnaji sa danému tímu za kolo, v ktorom stojí, pripíše do
výsledkov výhra, tri rozhodcovské hlasy a priemer počtu rečníckych bodov,
ktoré daný tím získal za predchádzajúce kolá. V celkových výsledkoch sa za
debatu, v ktorej tím stál pripíše priemer rečníckych bodov za všetky debaty,
rovnako aj jednotlivým rečníkom v danom tíme.
§7a Párovanie tímov na turnajoch s nultým kolom
1. Za bežných okolností prebehnú na turnaji s nultým kolom kolá v nasledujúcom
poradí:
Prvé kolo: debaty na 1. nepripravenú tézu
Druhé kolo: debaty na pripravenú tézu
Nulté kolo: debaty na pripravenú a 2. nepripravenú tézu
Tretie kolo: debaty na pripravenú tézu
Štvrté kolo: debaty na 3. nepripravenú tézu
5 Príklad:

V prípade remízy na 3. mieste medzi dvoma tímami, tímy spoločne získajú 3. miesto.
Nasledujúce miesto v poradí je zväčšené o počte remízujúcich tímo: 3.miesto + 2 tímy = 5. miesto. 4.
miesto nebude udelené.
6
Príklad: V prípade remízy na 7. mieste medzi troma rečníkmi, rečníci spoločne získajú 7.mieste.
Nasledujúce miesto v poradí je zväčšené o súčet remízového miesta a počtu rečníkov na remízovom
mieste, Konkrétne: 7.miesto + 3 rečníci = 10, miesto. Po 7. mieste bude nasledujúcemu rečníkovi
s horším výsledkom udelené 10.miesto a nedôjde k udeleniu 8. a 9. miesta.
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2. Ak kolá turnaja prebehnú v inom ako horeuvedenom poradí, osoba vykonávajúca
metodický dozor uplatní patričné zmeny v týchto pravidlách.
3. Prvé kolo je párované náhodne, pričom štvrtina tímov nie je párovaná. Počet
tímov v prvom kole zodpovedá trom štvrtinám tímov na turnaji.
4. Druhé kolo je párované na základe výsledkov prvého kola, pričom štvrtina tímov,
ktorá nebola párovaná v prvom kole, je párovaná vzájomne náhodne. Z debát
tímov, ktoré debatovali v prvom kole, sa náhodne vyberie polovica, ktorá sa
presúva do prvého nultého kola. Počet tímov v druhom kole zodpovedá piatim
osminám tímov na turnaji.
5. Po druhom kole sa pracovne párujú všetky tímy. Pre účely tohto pracovného
párovania sa tímom, ktoré nedebatovali dvakrát, zdvojnásobí ich skóre.
6. V nultom kole na pripravenú tézu debatuje náhodne vybraná polovica dvojíc
tímov, ktorá v ňom nedebatuje na nepripravenú tézu. Počet tímov, ktorý debatuje
na pripravenú tézu v nultom kole, zodpovedá štvrtine tímov na turnaji.
7. V treťom kole debatujú všetky tímy, okrem tých, ktoré debatovali v nultom kole na
nepripravenú tézu. Počet tímov v treťom kole zodpovedá trom štvrtinám tímov na
turnaji.
8. Tretie kolo je párované na základe výsledkov z dvoch kôl. Ak tím nedebatoval
v prvom alebo druhom kole, počíta sa jeho výsledok z nultého kola. Ak tím
debatoval v troch kolách, nepočíta sa jeho výsledok z nultého kola.
9. Vo štvrtom kole debatujú všetky tímy, okrem tých, ktoré debatovali v prvom kole
a zároveň v druhom nultom kole na nepripravenú tézu. Počet tímov vo štvrtom
kole zodpovedá trom štvrtinám tímov na turnaji.
§8 Párovanie tímov vo vyraďovacích kolách FSDL
1. Do štvrťfinálového kola postupuje osem tímov, ktoré podľa výsledkov
v základných kolách dosiahli najlepší výsledok, pričom poradie tímov sa určí
rovnakým spôsobom ako v základných kolách.
2. V štvrťfinále debatuje vždy 1. tím s 8. tímom v poradí, 2. tím a 7. tím v poradí,
3.tím so 6. tímom v poradí a 4.tím proti 5. tímu v poradí a to napriek tomu, že
v priebehu turnaja sa už spolu stretli.
3. Do semifinálovej debaty postupujú víťazi štvrťfinálových debát. Víťaz debaty
medzi 1. a 8. tímom debatuje proti víťazovi debaty medzi 4. a 5. tímom v poradí.
Víťaz debaty medzi 2. a 7. tímom debatuje proti víťazovi debaty medzi 3. a 6.
tímom
4. Do finálovej debaty postupujú víťazi semifinálových debát.
5. Pozícia (súhlasná alebo nesúhlasná) pre dvojice tímov vo vyraďovacích kolách
sa určí:
5.1. podľa predchádzajúcej spoločnej debaty párovaných tímov na turnaji, pričom
tímy zastávajú opačné pozície,
5.2. žrebom, ak tímy v priebehu turnaja proti sebe nedebatovali.
§9 Výsledky SDL
1. Výsledková listina turnaja obsahuje najmä:
1.1. tézu, párovanie tímov, priradenie rozhodcov a výsledky debát, vrátane
rečníckych bodov, každého kola turnaja,
1.2. poradie tímov,
1.3. poradie rečníkov.
2. Výsledkovú listinu turnaja zasiela osoba vykonávajúca párovanie tímov výboru
pre stredoškolskú debatu najneskôr do troch kalendárnych dní od skončenia
turnaja. Výbor listinu skontroluje a najneskôr týždeň po skončení turnaja ju zašle
klubom, ktoré sa zúčastnili turnaja, organizátorovi turnaja, hlavnému rozhodcovi
a na adresu sda@sda.sk.
3. Po skončení všetkých druhých a tretích regionálnych turnajov SDL zhotoví výbor
pre stredoškolskú debatu priebežné výsledkové listiny. Obsahujú výsledok
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každého tímu z každého turnaja. Výbor ich zašle stredoškolským debatným
klubom, organizátorom turnajov, hlavnému rozhodcovi a na adresu sda@sda.sk.
Po skončení všetkých regionálnych turnajov SDL zhotoví výbor pre stredoškolskú
debatu postupovú výsledkovú listinu. Obsahuje výsledok každého tímu
z každého turnaja, hodnoty postupového kľúča a poradie tímov s možnosťou
postúpiť na FSDL. Výbor ju najneskôr týždeň po skončení posledného
regionálneho turnaja zašle stredoškolským debatným klubom, organizátorom
turnajov, hlavnému rozhodcovi a na adresu sda@sda.sk.
Na chyby vo výsledkových listinách posledných regionálnych turnajov môžu kluby
upozorniť do týždňa po ich zverejnení. Na chyby vo výsledkových listinách
ostatných turnajov môžu kluby upozorniť do dvoch týždňov po ich zaslaní.
Opravy v listinách vykoná výbor pre stredoškolskú debatu po náležitej kontrole.
Pre pridanie nových údajov do postupovej alebo priebežnej listiny je smerodajný
hárok s poradím tímov. Postupová listina sa zostavuje z poslednej priebežnej
listy a výsledkovej listiny posledných turnajov.
Zverejneniu postupovej listiny predchádza jej zaslanie klubom. Kluby môžu do
týždňa od zaslania postupovej listiny upozorniť na chyby v nej, ak sa
nenachádzajú už v priebežnej listine. Na chyby v priebežných listinách môžu
kluby upozorniť do dvoch týždňov po ich zaslaní.
Zápisy rozhodcov sa skladujú v kancelárii SDA po dobu trvania daného ročníka
SDL. V elektronickej podobe sú dostupné výboru pre stredoškolský debatný
program, hlavnému rozhodcovi a správnej rade. Za doručenie abecedne
zoradených zápisov do kancelárie SDA je zodpovedný výbor pre stredoškolský
debatný program.

§10 Dodržiavanie pravidiel
1. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel SDL a pravidiel debatného formátu, ich
výklad a kroky nutné k nastoleniu riadneho stavu vykonáva hlavný rozhodca
alebo, počas turnaja, osoba vykonávajúca metodický dozor.
2. Hlavný rozhodca alebo osoba vykonávajúca metodický dozor informuje
o rozhodnutiach o dodržiavaní pravidiel SDL dotknuté tímy a kluby bez
zbytočného odkladu.
3. Osoba vykonávajúca metodický dozor na turnaji vedie evidenciu svojich
rozhodnutí o dodržiavaní pravidiel SDL a debatného formátu a informovaní
o nich. Bez zbytočného odkladu ju sprístupní hlavnému rozhodcovi a správnej
rade.
4. Hlavný rozhodca vedie evidenciu svojich rozhodnutí o dodržiavaní pravidiel SDL
a debatného formátu a informovaní o nich. Bez zbytočného odkladu ju
sprístupní správnej rade.
5. 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.
6. Dotknuté tímy alebo kluby sa môžu voči ďalším rozhodnutiam hlavného
rozhodcu, osoby vykonávajúcej metodický dozor alebo výboru pre stredoškolskú
debatu odvolať do týždňa od svojho informovania k hlavnému rozhodcovi.
7. 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 správnej rade. Správna
rada do týždňa od doručenia dovolania príjme konečné rozhodnutie v danej veci.
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