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1. Organizatorzy
1.1 Liderem Projektu Tarnowska Liga Debatancka [TLD] jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie.
Patnerem Projektu jest Urząd Miasta Tarnowa. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie KANON,
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.
1.3 Bieżące informacje na temat TLD znajdują się na stronie www.tarnowskaligadebatancka.pl
2. Uczestnicy
2.1 W Tarnowskiej Lidze Debatanckiej uczestniczyć mogą jedynie szkoły ponadgimnazjalne z terenu
miasta Tarnowa.
2.2 Każda ze szkół może wystawić jedną reprezentację.
2.3 Drużyna z składa się z 12 osób.
2.4 Drużyna przystępuje do pojedynku w składzie 6 osób: 4 mówców głównych oraz 2 „doradców”.
2.5. Każdorazowo w jednym pojedynku [w dowolnej roli] może uczestniczyć najwyżej dwóch
uczestników z poprzednich sezonów Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.
3. Przebieg rozgrywek
3.1 Rozgrywki TLD odbywają się w trakcie roku szkolnego.
3.2 W rozgrywkach TLD zgłoszone drużyny dzielone są na grupy, ilustracja poniżej:
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3.3 W fazie grupowej rozgrywki odbywają się metodą „każdy z każdym”, w fazie półfinałowej
i finałowej metodą „przegrywający odpada”.
3.4. W fazie grupowej rozgrywki odbywać się będą według harmonogramu, opracowanego przez
Lidera Projektu, w porozumieniu ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Harmonogram
opracowany będzie nie później niż do końca września 2014.
3.5 W fazie półfinałowej spotykają się zwycięzcy poszczególnych grup.
3.6 Tematy oraz stronę Propozycji / Opozycji poszczególnych debat dla drużyn losuje się przed
rozpoczęciem danego pojedynku dwóch szkół. Losowanie tematów odbywało się będzie przed
każdym pojedynkiem, przy czas między losowaniem a pojedynkiem to minimum tydzień. Losowanie
stron [Propozycja / Opozycja] odbywało się będzie godzinę przed pojedynkiem.
4. Przebieg debaty
4.1 Debaty TLD przebiegają wedle zasad właściwych debatom oksfordzkim, z tym istotnym
wyjątkiem, że zwycięzcę pojedynków wskazują: „Loża Mędrców” oraz publiczność.

Lider Projektu

Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Tarnowa

Patronat Honorowy
Biskup Tarnowski

Współorganizatorzy

4.2 Loża Mędrców składała się będzie z „działaczy społecznych”, osób publicznych, autorytetów
społeczności lokalnej, osób cieszących się społecznym uznaniem. Każdy „Mędrzec” będzie miał
określoną kartą oceny mędrca liczbę punktów do przyznania. Zaproszona publiczność będzie
przyznawała punkty nie wpływające na wynik debaty, a decydujące o przyznaniu specjalnej nagrody
Grand Prix Publiczności pod koniec każdego sezonu TLD. W skład publiczności będą wchodzić
mieszkańcy Tarnowa i okolic chcący obejrzeć debatę oraz uczniowie pojedynkujących się szkół.
Zobowiązuje się szkoły do honorowego przestrzegania tej liczby. Minimum, jakie musi być spełnione
to obecność 20 osób na Sali jako publiczność.
4.3 Zasady debaty oksfordzkiej przyjęte dla potrzeb niniejszego Projektu są następujące:
a. dyskutują ze sobą dwie sześcioosobowe drużyny, zwolennicy tezy [Propozycja] i jej
przeciwnicy [Opozycja]: 4 mówców głównych oraz 2 doradców;
b. debatą kieruje marszałek debaty;
c. marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta [tak mówcę
głównego,

doradcę

jak

i

mówcę

z

publiczości],

który

narusza

przyjęte

formy

grzecznościowe;
d. marszałka wspiera sekretarz debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu i sygnalizowanie,
że czas wypowiedzi został przekroczony;
e. główne dyskutowane hasło przedstawione jest w formie jednozdaniowej tezy;
f. w każdej z drużyn następuje podział funkcji: dwie pierwsze osoby bronią stanowiska drużyny
(przy czym pierwsza daje ogólny zarys argumentacji, kolejna zaś rozwija szczegółowo
wybrane wątki), rolą trzeciego Mówcy jest zbicie argumentów przeciwnika, czwartego zaś
przede wszystkim wygłoszenie mowy podsumowującej;
g. przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy po stronie
Propozycji – broniącej tezy;
h. czas każdego z mówców jest ograniczony do 4 minut;
i.

zarówno z grupy propozycji jak i strony opozycji wyłonionych jest czterech Mówców
Głównych, którzy na przemian przedstawiają argumenty za i przeciw tezie. Zaczyna Mówca
propozycji – kończy Mówca opozycji. Każdy Mówca zaczyna wypowiedź słowami:
„(Szanowny) Panie Marszałku”.

j.

każda ze stron powołuje dwóch doradców, którzy mają prawo zabrać głos po mowach
trzecich mówców i wystąpieniach mówców publiczności, o ile tacy się pojawią [czas
przemówienia 2min.].

k. oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym.
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4.4.1. Podczas mowy głównego mówcy, strona przeciwna może zaznaczyć swoją aktywność:
a. przez wtrącenia – w trakcie każdego przemówienia mają prawo zażądać głosu unosząc rękę.
Mówca akurat przemawiający ma prawo zgodzić się na wtrącenie mówiąc: „Proszę” lub
odmówić wtrącenia mówiąc: „Dziękuję” i wykonując jednoznaczny gest. Jeśli odmówi –
osoba zgłaszająca chęć wtrącenia musi usiąść bez słowa. Wtrącenie musi być krótkie, jednodwuzdaniowe. Za zbyt długie wtrącenie przysługuje kara [patrz. Karta eksperta].
4.4.2. Mówcy z publiczności – po mowach głównych mówców oraz doradców Marszałek informuje,
że teraz mają prawo zabierać głos mówcy z publiczności - przy czym dba o sprawiedliwą
liczbę głosów z publiczności wspierających stronę propozycji i opozycji. Osoba z sali, która
pragnie zabrać głos wstaje i podnosi rękę by zwrócić na siebie uwagę Marszałka, który jako
jedyny ma prawo udzielić głosu. Gdy Marszałek udzieli głosu, mówca-ochotnik zaczyna od
podania swojego imienia i nazwiska Sekretarzowi debaty, a następnie przechodzi do swojej
wypowiedzi. Wypowiedzi mówców ochotników trwają maksymalnie 2 minuty. Podobnie jak
w przypadku mówców głównych - zwolennicy obu stron zabierają głos na przemian.
Wypowiedzi trwają tak długo jak długo zezwala na nie Marszałek (musi on pamiętać, że po
wypowiedziach mówców-ochotników musi jeszcze być czas na mowy podsumowujące
„czwartych” mówców głównych zarówno po stronie propozycji jak i opozycji oraz czas na
głosowanie).
5. Skład sędziowski i kryteria oceny
5.1 Skład sędziowski stanowią członkowie Loży Mędrców [każdorazowo 5 osób], ekspert oraz
publiczność.
5.2 Sędziowie posiłkują się w formułowaniu oceny punktacją z Formularza punktacji członka Loży
Mędrców [załącznik do Regulaminu].
5.3 Sędzia ocenia całość zespołu debatanckiego za:
a. „Trzymanie się” przez zespół tematu:
brak zgodności z tematem (0pkt.),
częściowa zgodność z tematem (1pkt.),
pełna zgodność z tematem (2pkt.),
wzorowa zgodność z tematem (3pkt);
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b. Przygotowanie argumentacji:
brak przygotowania argumentacji (0pkt.),
niewielkie przygotowanie argumentacji (1pkt),
dostateczne przygotowanie argumentacji (2pkt),
dobre przygotowanie argumentacji (3pkt.),
c. Reagowanie na argumentację przeciwnika: (mówcy poza mównicą)
brak reagowania na argumentację przeciwnika (0 pkt.),
niewielka reakcja na argumentację przeciwnika (1 pkt.),
dostateczne reakcja na argumentację przeciwnika (2 pkt.),
dobre reagowanie na argumentację przeciwnika (3 pkt.),
„Małe punkty” przyznane w ten sposób grupie mnożone są przez regulaminową liczbę Mówców
Głównych, czyli przez 6.
5.4 Mędrzec ocenia poszczególnych zawodników za: umiejętności retoryczne, wypełnienie roli
mówcy, umiejętność reagowania na argumentację strony przeciwnej.
5.5 Ocena w przypadku poszczególnych kryteriów wygląda następująco:
a. Umiejętności retoryczne: brak umiejętności (0pkt), niewielki poziom umiejętności (1pkt),
średni poziom umiejętności (2pkt), wysoki poziom umiejętności (3pkt).
b. wypełnienie roli mówcy – brak (0pkt), częściowe (1pkt), pełne (2pkt), wzorowe (3pkt).
c.

reagowanie na argumentację przeciwników (pytania i informacje) brak (0pkt),
nieadekwatne (1pkt), adekwatne (2pkt),

5.6 Aspekty techniczne dotyczące debaty ocenia ekspert, przyznając punkty ujemne za
niezastosowanie się do zawartych reguł:
a. przekroczenie czasu mowy: -2pkt. [po przekroczeniu czasu, sygnalizowanym wyraźnym
sygnałem

dźwiękowym

przez

Sekretarza,

mówca

ma

prawo

powiedzieć

jedynie:

„Dziękuję”.]
b. używanie argumentów ad personam oraz sformułowań wulgarnych: -5pkt. [za każde
sformułowanie tego typu]. Definicja: argumentum ad personam= ad hominem <łac. dosł.
Argument do osoby> nieuczciwy chwyt w dyskusji polegający na tym, że się podważa
wiarygodność tezy głoszonej przez przeciwnika, wytaczając przeciw niemu oskarżenia
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natury osobistej, nie mające związku z omawianą sprawą. [źr. Słownik Wyrazów Obcych
PWN]
c. nieprzyjęcie żadnego pytania: -3 pkt
d. zbyt długie zadanie pytania/informacji lub wtrącenie kilku pytań/informacji w jednej
wypowiedzi: -1pkt [za każde wtrącenie]

5.7. O zwycięstwie zespołu decydować będzie liczba punktów przyznanych przez Mędrców oraz
eksperta przyznającego punkty ujemne. Wygraną będzie drużyna, która zdobędzie większą liczbę
„małych” punktów. W przypadku remisowego werdyktu Mędrców i eksperta o zwycięstwie w
pojedynku decydować będzie dogrywka. Zasady dogrywki: zespoły wyznaczają po 3 reprezentantów,
którzy na przemian będą mieli za zadanie wygłosić 1-minutowe przemowy na wskazany przez
Organizatora temat. O zwycięstwie decydowali będą Mędrcy, przyznając 1 pkt lub 0 pkt lepszemu
mówcy, bez możliwości wskazania na remis.
5.8. Do tabeli wyników zwycięzcy wpisany zostanie 1 „duży” punkt oraz suma „małych punktów”,
przegranej stronie wpisane zostanie 0 pkt oraz suma „małych punktów”.
5.9. Harmonogram pojedynków dostępny jest na stronie www.tarnowskaligadebatancka.pl. W
przypadku nie stawienia się jednej ze szkół we wskazanym miejscu i terminie, przyznaje się
zwycięstwo drużynie przeciwnej która stawiła się w komplecie. Tym samym szkoła ta otrzymuje
jeden „duży” punkt oraz 398 „małych punktów”.1
5.10. Wraz z zakończeniem sezonu, przyznawane będzie Grand Prix publiczności. W wyjątkowych
sytuacjach głos publiczności będzie miał wpływ na wyjście konkretnej szkoły z grupy. Głosowanie
wśród publiczności odbywać się będzie poprzez dwukrotne wskazanie członka publiczności:
popieram tezę lub nie popieram tezy. Wskazanie to następuje przed pojedynkiem i po pojedynku.
Mechanizm przyznawania punktów od publiczności. Liczenie punktów uzyskanych z głosów
publiczności składać się będzie z dwóch etapów.
a. Etap pierwszy to liczenie głosów publiczności dla konkretnej debaty. Obowiązującym będzie
wzór na liczenie punktów uzyskanych przez drużynę propozycji w czasie konkretnej debaty:

1

Liczba punktów wynika z doświadczeń ubiegłego sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej i średniej punktów
jakie przyznawane były do tej pory.
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p0 – liczba głosów uzyskana przez drużynę propozycji przed debatą
p1 – liczba głosów uzyskana przez drużynę propozycji po debacie
o0 – liczba głosów uzyskana przez drużynę opozycji przed debatą
o1 – liczba głosów uzyskana przez drużynę opozycji po debacie
Liczba punktów zdobytych w tej debacie przez zespół opozycji to liczba przeciwna do liczby
punktów uzyskanej przez zespół propozycji.
b. Etap drugi to liczenie punktów dla całej edycji Ligi. Całkowita liczba punktów zdobytych
przez drużyny w ramach Ligi to suma punktów, które zespoły zdobyły w poszczególnych
pojedynkach. Zdobywcą Grand Prix zostanie drużyna, która uzyskała jak największą sumę
punktów we wszystkich debatach.
5.11. Tabela TLD w fazie grupowej ustalana jest według następujących kryteriów:
a. liczba dużych punktów zdobytych za zwycięskie pojedynki, 1 pkt za zwycięstwo, 0 pkt za
porażkę.
b. liczba małych punktów przyznanych za pomocą karty oceny mędrca i karty eksperta
c. w przypadku, gdyby liczba punktów dużych i małych była taka sama, decyduje bezpośredni
pojedynek pomiędzy zainteresowanymi stronami.
d. w sytuacji w której wynik bezpośredniego pojedynku nie wskazywałby zwycięzcy, o wyjściu
z grupy decydowały będą punkty otrzymane do tej pory od publiczności
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