Regulamin III rundy
Debata oksfordzka
„Reformacja na Pomorzu Zachodnim była hamulcem rozwoju tożsamości regionalnej”
§1
Do debaty zakwalifikowane zostaną cztery drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów w
rundzie „Symbole przeszłości. Miejsca ważne dla lokalnej społeczności”.
§2
Pierwszym etapem będą dwie równolegle odbywające się debaty eliminacyjne na temat:
„Reformacja w Niemczech była konsekwencją kryzysu Kościoła”. Pary eliminacyjne zostaną
wyłonione drogą losowania.
§3
Debata finałowa odbywa się między zwycięskimi drużynami debat eliminacyjnych.
§4
Punktacja za kolejne miejsca: I miejsce – 20 punktów, II miejsce – 10 punktów, dwa III miejsca –
5 punktów.
§5
Uczestnicy debaty:
Marszałek - prowadzi całą debatę, decyduje, która osoba ma prawo zabierać głos, może przerwać
przemowę, dba o kulturę słowa, poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i
krótko ją podsumowuje. Ocenia aspekty regulaminowe i techniczne przeprowadzanej debaty,
przyznając punkty ujemne za jej ewentualne uchybienia (ich wykaz znajduje się w punkcie IV
niniejszego regulaminu);
Ekspert – ocenia aspekty merytoryczne wypowiedzi, jest przewodniczącym jury;
Jury – przyznając punkty współdecyduje, wraz z ekspertem, która strona zwyciężyła debatę.
Jurorzy podejmują swoją decyzję samodzielnie, a zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu debaty,
aż do momentu przekazania swojej decyzji ekspertowi, nie prowadzą między sobą konsultacji.
Jury składa się z trzech członków, a głos rozstrzygający ma ekspert;
Mówcy – 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji; ich rolą jest
przedstawienie racji swojej strony i wykazanie słabości argumentacji strony przeciwnej poprzez
wpisanie się w rolę:
 pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty, przedstawić definicję terminów (jeśli
uznają to za konieczne) lub wyjaśnić rozumienie terminów;

 drudzy mówcy mają za zadanie rozwinąć argumenty rozszerzając stanowisko strony; mogą
przedstawić dane, statystyki, a także mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów;
 trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać zastosowane przez stronę
przeciwną argumenty, argumentację i/lub jej linię argumentacyjną;
 czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować argumentację swojej strony i
podsumować całą debatę.
Po wypełnieniu swoich ról, mówcy mogą przedstawić i rozwinąć argumenty, z wyłączeniem
czwartych mówców obu stron.
§6
1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić
strona Opozycji. Przydzielenie ról zespołom odbywa się w drodze losowania 15 minut przed
rozpoczęciem debaty. Losowania dokonuje marszałek z towarzyszeniem po jednym z
przedstawicieli uczestników debaty.
2. Struktura debaty:
a) Debatę rozpoczyna marszałek, który udziela głosu 1 mówcy strony Propozycji. Następnie,
naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron według zgłoszonej kolejności.
Głosu udziela marszałek.
b) Każdy z mówców ma 5 minut na swoje wystąpienie. W tym czasie każdy z mówców musi
wygłosić swoją przemowę oraz przyjąć odpowiednią liczbę pytań/informacji (minimum dwa)
o ile chęć ich zadania zostanie zasygnalizowana poprzez wyraźne podniesienie ręki po upływie
minimum 30 sekund od rozpoczęcia wypowiedzi i maksymalnie 30 sekund przed jej
zakończeniem (przed tzw. „czasem chronionym”). Przyjęcie pytania/informacji polega na
poproszeniu oponenta o przedstawienie pytań/informacji. Podczas przedstawiania pytania lub
informacji czas nie jest zatrzymywany. Pytanie/informacja może być maksymalnie dwuzdaniowa
i nie przekraczająca 10 sekund.
c) Każda przemowa musi rozpocząć się krótką apostrofą skierowaną do marszałka, strony
przeciwnej i publiczności. Wszystkie trzy podmioty muszą zostać powitane. Brak zachowania
wyżej wskazanej kolejności, jak i pominięcie któregokolwiek z podmiotów skutkuje punktami
ujemnymi.
d) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym „czasem chronionym”. Oznacza to,
że od momentu wskazania przez sekretarza, do końca wystąpienia zostało pół minuty, mówca nie
jest zobligowany do przyjmowania pytań/informacji. Jeśli jednak chęć wprowadzenia

pytań/informacji zostanie zasygnalizowana przed czasem chronionym, mówca ma obowiązek
udzielania głosu oponentowi (o ile 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.
e) Podczas swojej przemowy, to mówca decyduje od kogo oraz kiedy chce przyjąć
pytań/informację poprzez wskazanie ręką osoby wyrażającą chęć jego/jej wygłoszenia. Mówca
może wówczas zwrócić się do oponenta „Pan/Pani miał pytanie”. Wskazana przez mówcę osoba
wstaje z miejsca i rozpoczyna krótką apostrofą: „Panie Marszałku/Pani Marszałek,
pytanie/informacja” informując o formie wypowiedzi, którą chce wygłosić. Następnie zadaje
pytanie lub podaje informację i zajmuje miejsce. Jeżeli mówca, który przedstawił
pytanie/informacje, chce odnieść się do wypowiedzi (odpowiedzi) mówcy przedstawiającego
swoją mowę, musi ponownie podnieść rękę sygnalizując chęć przedstawienia kolejnej
pytania/informacji.
f) Pytań/informacja ma charakter bardzo krótkiej wypowiedzi (maksymalnie 2 zwięzłe zdania,
o długości nie przekraczającej 10 sekund). O przerwaniu wypowiedzi decyduje wyłącznie
marszałek. Przerwanie pytania/informacji przez marszałka oznacza obligatoryjne przyznanie
przez eksperta punktów ujemnych.
g) Mówca udziela głosu tylko poszczególnym mówcom strony przeciwnej (tym samym nie jest
możliwe udzielanie głosu, zgłaszanie pytań i informacji zawodnikom własnej drużyny).
h) W przypadku przyjęcia dwóch pytań/informacji mówca może poinformować swoich
adwersarzy, że nie będzie przyjmować kolejnych pytań.
i) Mówcy podczas swojej mowy, za zgodą marszałka wyrażoną przed debatą, mogą korzystać z
notatek zapisanych na kartkach i przywoływać cytaty zawarte w książkach. Mówcy nie mogą
jednak korzystać z notatek zapisanych na nośnikach elektronicznych. Nie mogą również korzystać
z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (w tym m.in. zegarków lub telefonów
komórkowych służących do mierzenia czasu; a także tabletów, laptopów i innych) Bez zgody
Marszałka prowadzącego debatę.
3. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której poszczególni jurorzy przyznają
punkty, które następnie sumuje ekspert uwzględniając przyznane przez siebie punkty ujemne.
4. Marszałek ogłasza wynik debaty, a następnie przekazuje głos ekspertowi, który w obecności
publiczności wyjaśnia przyczynę przyznania ewentualnych punktów ujemnych.
5. Po ogłoszeniu wyników, bez obecności publiczności, jurorzy mają obowiązek udzielić
informację zwrotną drużynom (Feedback)
§7
1. Decyzja o wyniku debaty podejmowana jest przez jury oraz eksperta.

2. W skład jury wchodzą 3 osoby, w przypadku debaty finałowej 7 osób.
3. Każdy z jurorów ma do rozdysponowania punkty, które rozdziela pomiędzy dwie strony, tak,
aby ich suma wynosiła 10. Juror nie może jednak wskazać remisu (oznacza to, że juror może
przyznać jedynie następujące wyniki: 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4).
4. Juror ocenia całą debatę tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć,
które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę. Bierze w swojej ocenie pod uwagę m.in.
przestrzeganie przez mówców regulaminu, zasad dobrego wychowania i kultury języka.
5. Aspekty techniczne i regulaminowe dotyczące debaty ocenia ekspert, przyznając punkty
ujemne za niedostosowanie się do zawartych reguł.
6. Wynik debaty jest sumą punktów jurorów oraz eksperta.
7. Ocena jurorów nie podlega dyskusji. Juror nie musi podawać przyczyn swojej decyzji.
8. Ocena eksperta nie podlega dyskusji, z zastrzeżeniem, że ekspert musi wyjaśnić powody
przyznania ujemnych punktów.
9. W przypadku remisu, głos decydujący o wyniku leży w gestii Marszałka prowadzącego debatę.
§8
Punkty ujemne (wymiar punktowy)
 Nieprzestrzeganie roli mówcy – 3 pkt.
 Przekroczenie dopuszczalnego czasu – 2 pkt.
 Nie przyjęcie odpowiedniej liczby pytań/uwag – 2 pkt.
 Brak odpowiedniej formuły grzecznościowej – 1 pkt
 Zabieranie głosu bez pozwolenia marszałka – 2 pkt.
 Zakłócanie wypowiedzi strony przeciwnej – 3 pkt.
 Korzystanie z urządzeń elektronicznych – 3 pkt.
 Ataki ad personam – 5 pkt.
§9
Podczas przygotowania drużyny do wykonania zadania należy korzystać z zasad określonych w
poniższych wzorcach:
 Kochan Marek, Sztuka debaty, Gdańsk 2014.
 http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/debata-oksfordzka-0
 http://www.klubdebatoksfordzkich.uw.edu.pl/zasady/
 http://civilia.pl/art,29,debata-oksfordzka

