Regulamin debaty finałowej
Olimpiady Medialnej

§ 1 Organizatorzy
1. Organizatorem debaty finałowej jest Fundacja Nowe Media. Za organizację debaty
odpowiedzialny jest członek Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Medialnej wyznaczony
przez Komitet Główny, zwany dalej Organizatorem.
§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikami debaty są finaliści Olimpiady Medialnej wyłonieni w 3A etapie Olimpiady
Medialnej, zgodnie z Regulaminem Olimpiady Medialnej.
2. Uczestnicy są przydzielani do grup i drużyn na podstawie losowania przeprowadzonego
podczas uroczystego otwarcia zawodów finałowych.
3. Pod pojęciem drużyny rozumie się zespół osób wybrany podczas losowania, który
podczas debaty będzie ze sobą współpracować próbując obronić lub podważyć tezę
debaty. Pierwsza będzie bronić tezy danej debaty (zwana dalej stroną Propozycji), a druga
pozostanie w opozycji do niej (zwana dalej stroną Opozycji).
4. Pod pojęciem grupy rozumie się dwie drużyny: stronę Propozycji i stronę Opozycji,
mające debatować na wspólny temat.
5. Drużyna przystępuje do pojedynku w składzie 3 osób. W sytuacjach uzasadnionych
wypadkami losowymi drużyna może wystąpić w innym składzie, przy czym Komitet
Główny musi wyrazić na to zgodę i skład nie może być mniejszy niż dwie osoby.
6. Decyzję o liczbie drużyn oraz szczegółowym terminarzu rozgrywek podejmuje
Organizator zależnie od liczby uczestników finału Olimpiady Medialnej. Decyzję o trybie
fazy finałowej podejmuje Komitet Główny Olimpiady Medialnej.

§ 3 Przebieg rozgrywek

1.

Rozgrywki odbywają się drugiego dnia finału Olimpiady Medialnej.

2.

Pierwszego

dnia

finału Olimpiady Medialnej uczestnicy są przydzielani

do

poszczególnych drużyn Propozycji lub Opozycji podczas losowania zorganizowanego
przez Organizatora podczas uroczystego otwarcia finału.
3.

Losowanie dwóch tematów debat dla każdej grupy odbywa się podczas otwarcia finału
Olimpiady Medialnej. Drugiego dnia zawodów finałowych, 10 minut przed rozpoczęciem
debaty danej grupy losowany jest spośród nich ostateczny temat debaty.
§ 4 Przebieg debaty

1. Dyskutują ze sobą dwie drużyny: strona Propozycji broniąca tezy postawionej w temacie
oraz strona Opozycji starająca się obalić tezę.
2. Role mówców dla drużyny 3 osobowej:
2.1. pierwszy mówca, zwany Liderem, definiuje tezę (zaczyna strona Propozycji),
przedstawia zarys argumentacji swojej drużyny, rozpoczyna argumentację, nie może
zadawać pytań stronie przeciwnej;
2.2. drugi mówca – Zawodnik 2, przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść
się do argumentacji strony przeciwnej, może zadać pytanie stronie przeciwnej;
2.3. trzeci mówca – Zawodnik 3, przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść
się do argumentacji strony przeciwnej oraz zadawać jej pytania,
2.4. Zawodnik 2, przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do
argumentacji strony przeciwnej oraz zadawać jej pytania;
2.5. Zawodnik 3, przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do
argumentacji strony przeciwnej oraz zadawać jej pytania;
2.6. Lider podsumowuje argumenty swojej drużyny, nie może dodawać nowych
argumentów, nie może zadawać pytań stronie przeciwnej.
3. Do kompetencji Zawodników 2 i 3 należy także odpowiadanie na pytania drużyny
przeciwnej, ale jedynie w czasie przeznaczonym na swoje wypowiedzi. Odpowiedź na
pytanie nie jest obowiązkowa.
4. W przypadku zmniejszenia liczebności członków drużyny rezygnuje się z udziału
trzeciego mówcy – Zawodnika 3.
5. W przypadku zwiększenia liczebności członków drużyny dodaje się mówcę o
kompetencjach drugiego mówcy – Zawodnika 2, który zostaje dodany po nim.

§ 5 Struktura debaty

1.

Debatą kieruje, otwiera ją i zamyka Marszałek Debaty. Jest nim osoba wyznaczona przez
Organizatora spoza członków składu sędziowskiego.

2.

Marszałek Debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który
narusza przyjęte formy grzecznościowe.

3.

Organizator powołuje sekretarza debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu
i sygnalizowanie, że czas wypowiedzi został przekroczony. Rolę sekretarza może pełnić
Marszałek Debaty.

4.

Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy strony
Propozycji. Kolejność wypowiedzi przebiega wg schematu w Załączniku 1.

5.

Czas każdego mówcy jest ograniczony do czasu wyszczególnionego w Załączniku 1.

6.

Organizator może wydłużyć lub skrócić czas wystąpień mówców, ale jest obowiązany
poinformować o tym najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem debaty.

7.

Uczestnicy debaty zwracają się do siebie per „Pan, Pani”.

8.

Oczekuje się od uczestników stroju właściwego okazjom uroczystym.
§ 6 Skład sędziowski i kryteria oceny

1.

Skład sędziowski stanowią osoby wyznaczone przez Organizatorów.

2.

Obradom składu sędziowskiego przewodniczy sędzia główny wyznaczony przez
Organizatora.

3.

Udział w debacie każdego z uczestników jest oceniany indywidualnie przez każdego
z członków składu sędziowskiego.

4.

Sędziowie oceniają uczestników w oparciu o następujące wytyczne:
4.1. Wiedza Uczestnika. Komisja oceni poziom wiedzy o przedmiocie debaty oraz
prawidłowe rozumienie zagadnień poruszanych w tezie.
4.2. Sposób

wypowiadania

się

Uczestnika,

czyli

postawa,

ogół

umiejętności

komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności retorycznej.
4.3. Umiejętności współpracy zespołowej. Ich efektem będzie funkcjonowanie każdego z
nich w zespole w trakcie debaty.
5.

Każdy członek składu sędziowskiego podejmuję suwerennie decyzję o przyznaniu
punktów, posiłkując się własną wiedzą i doświadczeniem.

6.

Uczestnik może zdobyć za udział w debacie od 0 do 30 punktów.

7.

Składowi sędziowskiemu należy niezwłocznie po zakończeniu danej debaty zgłaszać
wszystkie dostrzeżone podczas rozgrywek nieprawidłowości i sytuacje wątpliwe, które
mogłyby mieć wpływ na wynik debat. Jurorzy zobowiązani są odnieść się do
zgłoszonych uwag i podjąć wiążące wszystkich uczestniczących decyzje.

8.

Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne.

Załącznik 1 – Schemat kolejności wypowiedzi w debacie
Kolejność
Strona
Strona
Propozycji Opozycji
1
2
3

Tryb występowania

Czas
2 min.
2 min.

3

Lider - wygłoszenie tezy i pierwszej serii argumentacji
Lider - Wygłoszenie antytezy i pierwszej serii
argumentacji
Zawodnik 2 -Druga seria argumentacji strony Propozycji

4

Zawodnik 2 -Druga seria argumentacji strony Opozycji

1,5 min.
1,5 min.

6

Zawodnik 3 - Trzecia seria argumentacji strony
Propozycji
Zawodnik 3 - Trzecia seria argumentacji strony Opozycji
Zawodnik 2 - Czwarta seria argumentacji strony
Propozycji
Zawodnik 2 - Czwarta seria argumentacji strony
Opozycji
Zawodnik 3 - Piąta seria argumentacji strony Propozycji

1,5 min.

10

Zawodnik 3 - Piąta seria argumentacji strony Opozycji

1,5 min.

12

Lider - Podsumowanie racji strony Propozycji
Lider - Podsumowanie racji strony Opozycji

2 min.
2 min.

5

7
8
9
11
Łącznie

1,5 min.

1,5 min.

1,5 min.
1,5 min.

20 min.

