Na podlagi 60. člena Statuta Debatnega društva Univerze v Mariboru je Obči zbor Debatnega društva
Univerze v Mariboru na svojem 1. rednem zasedanju, dne 18.11.2015, v celoti sprejel naslednji:

PRAVILNIK O TEKMOVANJIH
DEBATNEGA DRUŠTVA UNIVERZE V MARIBORU
1. člen
(pravilnik o tekmovanjih)
Pravilnik o tekmovanjih določa:
●
●
●
●
●
●

cilje udeleževanja debatnih tekmovanj;
definicije različnih turnirjev;
kriterije za udeležbo debatnih turnirjih kot debater;
kriterije za udeležbo debatnih turnirjih kot sodnik;
kriterij za izbor debaterjev in
kriterij za izbor sodnikov.

2. člen
(cilji udeleževanja)
Cilji udeležbe na tekmovanjih iz tekmovalne debate so:
●
●
●

uporaba in nadgradnja pridobljenih veščine v debatiranju;
pridobitev in ohranjanje mednarodne prepoznavnosti Debatnega društva Univerze v
Mariboru;
izmenjava izkušenj z debatnimi društvi.

3. člen
(definicije turnirjev)
WUDC turnirji: so svetovna prvenstva, namenjena merjenju znanja iz tekmovalne debate med
ekipami študentov, ki predstavljajo različne visokošolske izobraževalne ustanove.
EUDC turnirji: so evropska prvenstva, namenjena merjenju znanja iz tekmovalne debate med ekipami
študentov, ki predstavljajo različne visokošolske izobraževalne ustanove.

Inter Varsity turnirji (v nadaljevanju: IV): so srečanja, namenjena merjenju znanja iz tekmovalne
debate med ekipami študentov, ki predstavljajo različne visokošolske izobraževalne ustanove.
Open turnirji (v nadaljevanju: Open): so srečanja, namenjena merjenju znanja iz tekmovalne debate
med ekipami. Udeležitev ne zahteva veljavnega statusa študenta visokošolske izobraževalne
ustanove.
ProAm turnirji: so srečanja namenjana uvajanju manj izkušenih debaterjev in debaterjev začetnikov v
tekmovalno debato. Udeležitev ne zahteva veljavnega statusa študenta visokošolske izobraževalne
ustanove. Ekipa je sestavljena iz izkušenega (Pro) in neizkušenega (Am) debaterja. Kriterije za
umestitev v kategorijo izkušenega in neizkušenega debaterja določajo pravilniki posameznega
turnirja.

4. člen
(prijava na turnir)
Na IV, Open, WUDC in EUDC turnirje se prijavljajo ekipe dveh tekmovalcev. Individualna prijava je
mogoča zgolj v primeru "ProAm" turnirja ali če to dovoljujejo pravila turnirja.

KRITERIJI ZA UDELEŽBO TURNIRJIH KOT DEBATER

I.

5. člen
(pogoji za udeležbo "WUDC" turnirjev kot debater)
Pogoji za udeležbo debatnih turnirjev “WUDC” kot debater so:
●
●
●

veljavno redno ali izredno članstvo v Debatnem Društvu Univerze v Mariboru;
veljaven status študenta na fakulteti, ki je članica Univerze v Mariboru in
v času prijave na debatno tekmovanje posameznik ne sme biti v disciplinskem postopku.

Kandidat mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

6. člen
(pogoji za udeležbo "EUDC" turnirjev kot debater)
Pogoji za udeležbo debatnih turnirjev “EUDC” kot debater so:
●
●
●

veljavno redno ali izredno članstvo v Debatnem Društvu Univerze v Mariboru;
veljaven status študenta na fakulteti, ki je članica Univerze v Mariboru in
v času prijave na debatno tekmovanje posameznik ne sme biti v disciplinskem postopku.

Kandidat mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

7. člen
(pogoji za udeležbo "Inter Varsity" turnirjev kot debater)
Pogoji za udeležbo debatnih turnirjev “IV” kot debater so:
●
●
●

veljavno redno ali izredno članstvo v Debatnem Društvu Univerze v Mariboru;
veljaven status študenta na fakulteti, ki je članica Univerze v Mariboru in
v času prijave na debatno tekmovanje posameznik ne sme biti v disciplinskem postopku.

Kandidat mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

8. člen
(pogoji za udeležbo "Open" turnirjev kot debater)
Pogoji za udeležbo debatnih turnirjev “Open” kot debater so:
●
●

veljavno redno ali izredno članstvo v Debatnem Društvu Univerze v Mariboru in
v času prijave na debatno tekmovanje posameznik ne sme biti v disciplinskem postopku.

Kandidat mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

9. člen
(pogoji za udeležbo "ProAM" turnirjev kot debater)
Pogoji za udeležitev debatnih turnirjev kot debater so:
●
●

veljavno redno ali izredno članstvo v Debatnem Društvu Univerze v Mariboru in
v času prijave na debatno tekmovanje posameznik ne sme biti v disciplinskem postopku.

Kandidat mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

POGOJI ZA UDELEŽBO DEBATNIH TURNIRJIH KOT SODNIK

II.

10. člen
(pogoji za udeležbo turnirjev kot sodnik)
Pogoji za udeležbo debatnih turnirjev kot sodnik so:
●
●

veljavno redno ali izredno članstvo v Debatnem Društvu Univerze v Mariboru in
v času prijave na debatno tekmovanje posameznik ne sme biti v disciplinskem postopku.

Kandidat mora izpolnjevati vse navedene pogoje.

III.

KRITERIJ ZA IZBOR DEBATERJEV

11. člen
(število tekmovalnih ekip)
Število mest tekmovalnih ekip, ki se lahko udeležijo posameznega turnirja določa število dodeljenih
mest s strani organizatorjev turnirja. Na turnir se prijavljajo ekipe in ne posamezniki, razen v primeru
ProAm turnirjev ali v kolikor to določajo pravilniki dotičnega turnirja.

12. člen
(proces za izbor članov tekmovalne ekipe)
V primeru IV, Open, WUDC in EUDC turnirjev imajo prednost člani in ekipe z več izkušnjami in dosežki
iz tekmovalne debate.
Kriterij izkušenosti vključuje:

●
●

●
●

●

število udeleženih turnirjev, ki se dokaže s potrdilom o sodelovanju na turnirju;
število let aktivnega sodelovanja v osnovnošolski ali srednješolski ali univerzitetni debatni
skupnosti, ki se dokaže s potrdili o udeležbi turnirjev ali potrdilom o aktivnem udejstvovanju
debatnih organizacijah kot debater ali sodnik ali mentor;
uspešnost na turnirjih, ki se dokaže s potrdili o uvrstitvi na turnirjih ali kopijo končne
razvrstitve ekip na turnirju;
posebne dosežke (sodelovanje v ekipi na svetovnem prvenstvu ali na mednarodnih
tekmovanjih na preduniverzitetnem nivoju, opravljanje vloge glavnega sodnika ali sklicatelja
na turnirjih, posamična uvrstitev med najboljših 10 govorcev) ;
aktivno sodelovanje v Debatnem društvu Univerze v Mariboru, katerega evidenco vodi
vodstvo društva.

V primeru "ProAm" turnirjev imajo prednost debaterji začetniki in posamezniki z najmanj izkušnjami iz
tekmovalne debate.
Dodeljevanje točk za posamezne kriterije določa V. poglavje tega pravilnika.
IV.

KRITERIJ ZA IZBOR SODNIKOV

13. člen
(število sodnikov)
Število mest sodnikov, ki se lahko udeležijo posameznega turnirja določa število dodeljenih mest s
strani organizatorjev turnirja.

14. člen
(proces za izbor sodnikov)
Prednost imajo člani z največ izkušnjami iz sojenja tekmovalne debate.
To vključuje:
●
●

●
●

število udeleženih turnirjev, ki se dokaže s potrdilom o sodelovanju na turnirju;
število let aktivnega sodelovanja v osnovnošolski ali srednješolski ali univerzitetni debatni
skupnosti, ki se dokaže s potrdili o udeležbi turnirjev ali potrdilom o aktivnem udejstvovanju
debatnih organizacijah kot debater ali sodnik ali mentor;
uspešnost na turnirjih, ki se dokaže s potrdili o uvrstitvi na turnirjih ali kopijo končne
razvrstitve ekip na turnirju;
posebne dosežke (sodelovanje v ekipi na svetovnem prvenstvu ali na mednarodnih
tekmovanjih na preduniverzitetnem nivoju, opravljanje vloge glavnega sodnika ali sklicatelja
na turnirjih, posamična uvrstitev med najboljših 10 govorcev) ;

●

aktivno sodelovanje v Debatnem društvu Univerze v Mariboru, katerega evidenco vodi
vodstvo društva.

V primeru "ProAm" turnirjev imajo prednost sodniki začetniki in posamezniki z najmanj izkušnjami iz
tekmovalne debate.
Dodeljevanje točk za posamezne kriterije določa V. poglavje tega pravilnika.

SISTEM TOČKOVANJA

V.

15. člen
(vrednotenje kriterijev za izbiro ekip)
Na turnirje se v vlogi sodnika prijavljajo posamezniki, med tem ko se za vlogo debaterjev prijavljajo
ekipe, razen v primeru izjem, definiranih v 4. členu tega pravilnika. Točke, dodeljene posameznikom,
se v primeru prijave kot ekipa seštejejo in se med seboj primerjajo seštevki točk ekip.
Za sodelovanje na turnirjih se za vrednotenje izpolnjenih kriterijev uporablja sledeči točkovnik:
●

Udeležba na turnirjih:
o 1 točka za udeležbo ProAm turnirja,
o 2 točki za udeležbo IV ali Open turnirja,
o 5 točk za udeležbo EUDC,
o 10 točk za udeležbo WUDC.

●

Število let aktivnega sodelovanja v osnovnošolski in srednješolski in univerzitetni debatni
skupnosti:
o 2 točki za vsako leto aktivnega sodelovanja kot sodnik ali debater,
o 3 točke za vsako leto opravljanja funkcije v organih debatne organizacije,
o 5 točk za vsako leto v vlogi mentorja.

● Uspešnost na turnirjih, ki se dokaže s potrdili o uvrstitvi na turnirju:

UVRSTITEV V ZAKLJUČNE KROGE TEKMOVANJA:
o
o
o

1 točka za uvrstitev v četrtfinale na “ProAm” turnirju,
2 točki za uvrstitev v polfinale na “ProAm” turnirju,
3 točke za uvrstitev v finale “ProAm” turnirja,

o
o

2 točki za uvrstitev v četrtfinale na “IV” ali “Open” turniru
3 točke za uvrstitev v polfinale na “IV” ali “Open” turnirju,

o

4 točke za uvrstitev v finale na “IV” ali “Open” turnirju,

o
o
o
o

5 točk za uvrstitev v eliminacijski krog EUDCja,
6 točk za uvrstitev v četrtfinale EUDCja,
7 točk za uvrstitev v polfinale EUDCja,
8 točk za uvrstitev v finale EUDCja,

o
o
o
o

10 točk za uvrstitev v eliminacijski krog WUDCja,
11 točk za uvrstitev v četrtfinale WUDCja,
12 točk za uvrstitev v polfinale WUDCja,
13 točk za uvrstitev v finale WUDCja,

ZMAGA EKIPE NA TURNIRJU:
o
o
o
o

6 točk za zmago “ProAm” turnirja,
8 točk za zmago “IV” ali “Open” turnirja,
12 točk za zmago na EUDCju in
16 točk za zmago na WUDCju.

Enakovredno štejejo uvrstitve za vse kategorije tekmovanja (Open, ESL in EFL).
Za posamezni turnir se upoštevajo zgolj točke za najvišjo uvrstitev.
●

Posebni dosežki (sodelovanje v ekipi na svetovnem prvenstvu ali na mednarodnih
tekmovanjih na preduniverzitetnem nivoju, opravljanje vloge glavnega sodnika ali sklicatelja
na turnirjih, posamična uvrstitev med najboljših 10 govorcev):
o
o

3 točke za vsak posebni dosežek na turnirju tipa ProAm in na turnirjih na državnem
nivoju
5 točk za vsak posebni dosežek na turnirjih IV, Open, WUDC in EUDC

Dodatne posebne dosežke, za katere član Društva predloži ustrezna in verodostojna dokazila, v skladu
z ostalimi pravnimi akti Društva tolmači UO Društva.
●

Aktivno sodelovanje v Debatnem društvu Univerze v Mariboru:
o 1 točka za vsako leto aktivnega sodelovanja kot član društva,
o 3 točke za vsako leto aktivnega sodelovanja kot član UO ali NO,
o 4 točke za vsako leto aktivnega sodelovanja kot predsednik društva.

Aktivno sodelovanje za posamezno leto v skladu z ostalimi pravnimi akti Društva tolmači UO Društva.

VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(veljavnost poslovnika)
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Obči zbor Društva.

Maribor, 18.11.2016
Eva Nike Cvikl, l.r.
predsednica

