
W związku z zaistniałymi niejasnościami związanymi z wyłonieniem zwycięzcy w poprzedniej Debacie 
/ Pojedynku, pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym a Zespołem Szkół Plastycznych, w dokumentach 
do pobrania zamieszczamy uszczegółowienie do Regulaminu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. 

Jednocześnie informujemy, iż wynik pojedynku o którym mowa nie ulega zmianie. 

 

 

 

Uszczegółowienie Regulaminu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. 

W przypadkach w których Mędrcy lub publiczność wydadzą werdykt remisowy1, o wyłonieniu 
zwycięzcy debaty, podobnie jak w przypadku wyłonienia zwycięzcy grupy [patrz pkt 5.8 Regulaminu] 
decyduje suma małych punktów przyznanych przez Mędrców. W przypadku remisowego wyniku 
małych punktów o wyłonieniu zwycięzcy Debaty bądź grupy decydować będzie dogrywka. 

W związku z powyższym pkt. 5.6 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

O zwycięstwie zespołu decydować będzie liczba punktów przyznanych przez Mędrców [1pkt od 
każdego na podstawie Formularza punktacji] oraz „głos ważony” publiczności [2pkt poprzez 
głosowanie]. 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. O przyznaniu 2 punktów decyduje liczba osób przekonanych, czyli tych 
którzy zmienili zdanie. Wynik pojedynku zatem, zamykał się będzie max. w 9 punktach [przykładowo 
9:0, 5:4, 2:7 itp.]. W ten sposób wskazany zwycięzca otrzymuje 1 „duży punkt” wpisywany do tabeli 
wyników. W przypadku remisowego werdyktu Mędrców i głosowania publiczności o zwycięstwie w 
pojedynku decydować będzie suma małych punktów przyznanych w Formularzu przez wszystkich 
członków Loży Mędrców. W przypadku remisu po podliczeniu małych punktów o zwycięstwie 
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. 

 

  

                                                           
1 Wynik remisowy w przypadku publiczności następuje wtedy, gdy nikt z publiczności nie zmienił zdania. Wynik 
remisowy w przypadku członka Loży Mędrców, następuje wtedy, gdy suma małych punktów przyznawanych za 
pomocą Formularza jest równa. 


