REGULAMIN
Regionalnego Turnieju Debat

Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila

1. Organizatorzy
Organizatorem RTD Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila jest Klub Mówców ZSME
reprezentowany przez p. mgr. Mateusza Olejnika i p. mgr Annę Banach.
W realizacji projektu KM ZSME współpracuje z Urzędem Miasta Tarnowa, Muzeum Okręgowym w
Tarnowie, Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Tarnów, Polskim Towarzystwem
Gimnastycznym „Sokół-Świat Pracy” i Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie.
Bieżące informacje na temat SNTT znajdują się na stronie: www.zsme.tarnow.pl w zakładce:
projekty.

2. Uczestnicy
Regionalny Turniej Debat Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila jest adresowany do szkół
ponadgimnazjalnych Tarnowa i ościennych powiatów. W turnieju bierze udział osiem drużyn. Każda
szkoła może wystawić jedną reprezentację składającą się z 3 osób oraz wskazać jedną osobę jako
mówcę rezerwowego. O kwalifikacji do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia
się mniejszej liczby drużyn szkoły mogą zgłosić drugą reprezentację. W razie kilku zgłoszeń
dodatkowych o przyjęciu zdecyduje losowanie.

3. Przebieg rozgrywek
Rozgrywki SNTT odbywają się w trakcie września i października 2018 roku.
W rozgrywkach zgłoszone drużyny łączone są w pary drogą losowania. Do fazy półfinałowej
przechodzą drużyny, które wygrają swoje debaty. Pary półfinałowe będą połączone drogą losowania.
Tematy debat będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem (temat debaty finałowej będzie znany
wcześniej).

4. Przebieg debaty
Debaty SNTT przebiegają według formatu „tarnowskiego”, a oceniane są przez Grono Sędziowskie.
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Grono Sędziowskie składać się będzie z działaczy społecznych, osób publicznych, wieloletnich
uczestników turniejów debat, przedstawicieli organizatora turnieju, osób cieszących się społecznym
uznaniem. Każdy Sędzia będzie miał do dyspozycji kartę oceny i określoną liczbę punktów do
przyznania.
Zasady debaty tarnowskiej są następujące:
a. Dyskutują ze sobą dwie trzyosobowe drużyny
b. Debatą kieruje Rozjemca, który może odebrać głos mówcy, a nawet przerwać debatę jeśli,

któraś ze stron nie będzie przestrzegać zasad kultury słownej i dobrych obyczajów. Może
wówczas zostać przyznany walkower.
c. Rozjemcę wspiera Sekundant, którego zadaniem jest pomiar czasu i sygnalizowanie, że czas

wypowiedzi został przekroczony. Sekundant jest też rodzajem sędziego technicznego.
d. Dyskutowany temat przedstawiony jest w formie pytania.

UWAGA: kwestia sposobu ustalania stron sporu zostanie uregulowana końcem sierpnia
e. W każdej z drużyn następuje podział funkcji:

- pierwsza osoba przedstawia kluczowe definicje, zarysowuje kontekst i zapowiada kierunek
argumentacji drużyny, jeśli wypowiada się jako druga, może podważać wypowiedź
poprzednika, pamiętając o konieczności wypełnienia swojej podstawowej roli. Może
wprowadzić pierwsze argumenty.
- druga osoba występuje jako główny mówca argumentacyjny, może także podważać opinie
strony przeciwnej.
- trzecia osoba może wygłosić ostatnie argumenty, podważyć linię przeciwnika i podsumować
debatę.
Każdy z mówców po wystąpieniu przeciwnika, który skrytykuje jego wypowiedź lub zada
pytanie ma prawo do wygłoszenia dwuminutowej obrony po podniesieniu odpowiedniego
znaku.
f.

Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy drużyny
po lewej stronie rozjemcy, a prawej Grona Sędziowskiego. Odbywa się to wg schematu:
A1

str. 3

B1
A2
B2
A3
B3
g. Każdy Mówca zaczyna wypowiedź słowami: „Szanowni Państwo”
h. Czas wystąpienia mówców głównych jest ograniczony do 5 minut a czas mowy obronnej do 2

minut
i.

W trakcie przemów nie można zadawać pytań, można je wszakże zawrzeć w swojej mowie i
poprosić poprzednika do ustosunkowania się do nich w mowie obronnej

j.

Po sygnale oznaczającym koniec czasu, mówca może tylko dokończyć zdanie i powiedzieć
„dziękuję”

k. Oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym.
l.

W trakcie debaty mówcy mogą się komunikować ze sobą tylko na piśmie, bez użycia sprzętu
elektronicznego.

5. Grono Sędziowskie i kryteria oceny
Grono Sędziowskie stanowi 3, 5 lub 7 sędziów.
Sędziowie posiłkują się w formułowaniu oceny Kartą Oceny [załącznik do Regulaminu].
Sędzia rozstrzyga, która drużyna była lepsza w następujących elementach:
1. Ujęcie tematu
2. Konstrukcja linii argumentacyjnej
3. Spójność drużyny
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4. Zdolności retoryczne
5. Przygotowanie merytoryczne
6. Celność w podważaniu argumentacji strony przeciwnej i obronie własnego stanowiska.
7. Przekonanie sędziego do własnych racji.
Rozstrzygnięcie następuje poprzez rozdzielenie 10 punktów pomiędzy drużyny w każdej kategorii.
Drużyna, która zbierze więcej małych punktów otrzymuje duży głos sędziowski. W razie remisu Sędzia
decyduje, komu przyzna swój głos. Drużyna, która zdobędzie więcej punktów sędziowskich wygrywa
debatę.
Jeśli drużyna systematycznie łamie przyjęte normy i regulamin debaty wówczas rozjemca, po
konsultacji z sekundantem może odebrać jej 1-2 pkt. bez przekazywania tych punktów drużynie
przeciwnej. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej głosów sędziowskich.
W przypadku nie stawienia się jednej ze szkół we wskazanym miejscu i terminie, przyznaje się
zwycięstwo drużynie przeciwnej, która stawiła się w komplecie.
Każdy sędzia może wskazać najlepszego jego zdaniem mówcę debaty. Mówca, który zdobędzie
największą liczbę głosów zostaje Mówcą Debaty. Mówca, który w turnieju najwięcej razy zostanie
Mówcą debaty zostaje Mówcą Turnieju.

6. Harmonogram przedstawia się następująco:
7 IX – inauguracja turnieju, debata pokazowa, ogłoszenie tematu pierwszej debaty i losowanie pary
drużyn
14 IX – pierwsza debata, ogłoszenie tematu drugiej debaty i losowanie drużyn
21 IX – druga debata, ogłoszenie tematu trzeciej debaty i losowanie drużyn
28 IX – trzecia debata, ogłoszenie tematu czwartej debaty i drużyn, które w niej się zmierzą
5 X – czwarta debata, ogłoszenie tematu pierwszego półfinału i losowanie drużyn
12 X – I półfinał, ogłoszenie tematu drugiego półfinału i drużyn, które w nim się spotkają

str. 5

19 X – II półfinał, ogłoszenie tematu debaty finałowej i drużyn, które się w niej zmierzą
30 X – Wielki Finał, ogłoszenie zwycięzcy i nagrodzenie uczestników turnieju.

7. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie upominki.
Zwycięskie drużyny będą nagradzane na każdym etapie rywalizacji, co oznacza że drużyna która
wygra turniej zostanie nagrodzona trzykrotnie. Wartość nagród będzie rosła z kolejnymi etapami
rozgrywek.

8. Kontakt
W sprawach organizacyjnych, regulaminowych itp. zapraszamy do kontaktu przez adres e-mail:
snt@zsme.tarnow.pl

W razie potrzeby można skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem projektu:

Mateusz Olejnik
Tel. 511-288-038
e-mail: m.olejnik@zsme.tarnow.pl
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