I Uczestnicy Debaty
1. W debacie biorą udział:
a) Marszałek - prowadzi całą debatę, decyduje która osoba ma prawo mówić, może
przerwać przemowę, informuje przez określony znak o zbliżającym się końcu
przemowy (30 sekund przed końcem) i zakończeniu przemowy, dba o kulturę słowa,
poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją
podsumowuje,
c) Sędziowie – przyznając punkty decydujące, która strona wygrała dyskusję,
e) Mówcy – 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji:
-pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka
najważniejszych argumentów,
-drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argumenty rozszerzając stanowisko
strony + mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów,
-trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony
przeciwnej,
-czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację
swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty.
II Przebieg Debaty
1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą
próbuje obalić strona Opozycji. Teza powinna być jasno i jednoznacznie
sprecyzowana.
2. Struktura debaty:
a) Debatę zawsze rozpoczyna 1 mówca strony Propozycji. Następnie,
naprzemiennie
wypowiadają się mówcy poszczególnych stron (1 mówca P;1 mówca O; 2 mówca P;
2 mówca O etc.) Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
b) Każdy z mówców ma 4 minuty na swoje wystąpienie. W tym czasie musi wygłosić
swoją przemowę oraz musi przyjąć nie więcej niż 2 pytania/informacje, jeśli takowe
pojawią się ze strony przeciwnej. Czas nie jest zatrzymywany.
c) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym „czasem chronionym”.
Oznacza to, że od momentu wskazania przez marszałka, aż do końca wystąpienia
zostało pół minuty, oponent nie można zadawać kolejnych pytań/informacji. Jeśli
chęć wprowadzenia pytania/informacji zostanie zasygnalizowana wcześniej, mówca
ma obowiązek udzielania głosu oponentowi (jeśli nie uczynił tego wcześniej
dwukrotnie). W sytuacji, w której sygnalizacja zostanie poczyniona wcześniej, a
mówca przeczeka do czasu chronionego i nie przyjmie pytania, zostanie ukarany
punktami ujemnymi.

d) Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka,
strony przeciwnej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane.
Rozpoczynając od marszałka, a następnie w dowolnej kolejności) np.: Panie
Marszałku, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności.
e) Każdy mówca podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej 2
pytania/informacje od strony przeciwnej (jeżeli takowe padną). Oponent komunikuje
chęć zadania pytania/informacji poprzez podniesienie ręki. Podczas swojej
przemowy, to mówca decyduje od kogo chce przyjąć pytanie/informację poprzez
wskazanie ręką odpowiedniej osoby. Wyznaczona osoba wstaje i rozpoczyna krótką
inwokacją: Panie Marszałku pytanie/informacja. Następnie zadaje pytanie lub podaje
informację (krótko – maksymalnie 2 zdania). Jeżeli mówca, który zadał pytanie, chce
odnieść się do wypowiedzi osoby spytanej musi ponownie podnieść rękę.
f) Na mówcy spoczywa obowiązek śledzenia chęci zadania pytania/informacji przez
stronę przeciwną. Niekiedy oponenci nie są wytrwali w utrzymywaniu rąk w górze,
robiąc to zbyt krótko, by przemawiający mógł zareagować/dokończyć rozpoczęte
zdanie. W takich sytuacjach mówca powinien zachować czujność, zapamiętując
nawet krótko sygnalizowaną chęć zadania mu pytania/informacji przez
przeciwników. Reakcja nie musi być natychmiastowa - mówca może po zakończeniu
danej części swojej przemowy zapytać oponentów, np. „miał Pan do mnie
jakieś pytanie?”
g) Mówca udziela głosu tylko stronie przeciwnej (tym samym nie jest możliwe
zgłaszanie pytań i informacji oraz udzielanie głosu zawodnikom swojej drużyny).
3. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której sędziowie przyznają
punkty.
4. Marszałek kończy i ogłasza wynik debaty.
III Wynik i punktacja
1. Decyzja o wyniku debaty podejmowana jest przez sędziów.
2. W skład sędziów wchodzą 3 osoby. Każdy z nich ma do rozdysponowania 10 pkt,
które rozdziela pomiędzy dwie strony (w ramach przyznawanych punktów nie można
wskazać remisu).
3. Aspekty techniczne dotyczące debaty ocenia marszałek, przyznając punkty
ujemne za niedostosowanie się do zawartych reguł.
4. Wynik debaty jest sumą punktów sędziów oraz marszałka.
5. Ocena sędziów nie podlega dyskusji. Sędzia nie musi podawać przyczyn swojej
decyzji.
6. Ocena marszałka nie podlega dyskusji. Marszałek musi wyjaśnić powody
przyznania ujemnych punktów.
IV Sędziowie
1.
Sędziowie powoływani są przez Organizatora Konkursu
2.
Sędziowie nie mogą sędziować debat drużyn ze szkół, których są
absolwentami.

V Marszałek
1.
Marszałek powoływany jest przez Organizatora Konkursu.
2.
Marszałek może przyznać punkty ujemne.
3.
Jeżeli Marszałek uzna, że osoba przebywająca na widowni zakłóca
prawidłowy przebieg debaty, ma prawo wyprosić taką osobę z sali, w której obydwa
się debata.
VI Kwestie sporne
1. Wobec wszelkich wątpliwości i nieprzewidzianych sytuacji głos rozstrzygający ma
Organizator.

