Regulament tehnic de desfășurare a Etapei Naţionale
Concursul Național “Tinerii Dezbat 2016”
Desfășurarea concursului
A. Considerații generale
A1. Este obligatoriu ca toate echipele să fie însoțite la Etapa Națională de un profesor-coordonator din
instituția respectivă care a urmat cel puțin un seminar de instruire în ultimii doi ani.
Profesorii-coordonatori vor avea și rol de arbitru și vor arbitra la toate meciurile la care sunt delegați
de Directorii de Turneu.
Nerespectarea acestei condiții anulează șansele de participare ale respectivei echipe.
A2. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea participanților, conform cu Regulamentul
Concursului Național ”Tinerii Dezbat”, în special in cazurile de natură excepțională care necesită
înlocuirea unuia dintre membrii echipei care a participat la etapa regională. (Notă: aceste cazuri
trebuie aduse de urgență în atenția organizatorilor)
Orice echipaj neeligibil va fi descalificat odată cu confirmarea încălcării prevederilor Regulamentului
Concursului Național Tinerii Dezbat.
A3. Toți profesorii-coordonatori vor fi prezenți la Ședința de Arbitraj.
A4. Toți arbitrii se vor prezenta la meciurile la care au fost delegați cu 2-3 minute înainte de ora de
începere anunțată. Arbitrii care nu se prezintă la un meci (și nu anunță Directorii de Turneu) vor fi
descalificați din poziția de arbitru al turneului.
A5. Toate meciurile vor fi arbitrate în panel. După încheiererea meciului și până la predarea foilor de
arbitraj completate și semnate arbitri nu au voie sa vorbească între ei.
A6. Profesorii-coordonatori nu au voie să arbitreze echipe ce provin din instituții situate în același județ
de reședinta. Dacă din eroare un arbitru este trimis să arbitreze un meci în care joacă o echipă din
același județ, acesta are datoria de a anunța imediat Directorii de Turneu pentru o decizie în acest
sens.
A7. Punctajele individuale nu se comunică în nici un meci.
A8. Orice participant care face remarci ofensatoare la adresa altor echipe/profesori/organizatori/gazde
(afirmaţii rasiste/xenofobe/sexiste etc.) va fi exclus din competiţie.

www.tineriidezbat.ro

A9. Nici o măsură administrativă nu poate schimba rezultatul unui meci de dezbateri, odată ce acesta
a început.
B. Rundele preliminare
B1. În cadrul Etapei Naționale 2016 a Concursului Național “Tinerii Dezbat” vor fi patru runde
preliminare.
B2. În prima rundă echipele sunt distribuite aleator de către programul informatic (tabulator) cu
menţiunea că nu se vor întâlni 2 echipe din acelaşi judeţ. Această restricţie este ridicată pentru toate
celelalte runde.
B3. În rundele II, III și IV algoritmul de sortare a echipelor în meciuri este “High - High” (Echipele cele
mai bune joacă între ele): criteriile sunt (în această ordine) număr de victorii, număr de decizii (balloturi); punctaje totale.
B4. Criteriile de avansare în rundele eliminatorii sunt (în această ordine): număr de victorii, număr de
decizii (ballot-uri), punctaje totale, “punctaje high-low” (se elimină cel mai mic punctaj al echipei şi cel
mai mare), rezultatul meciului direct - dacă se aplică.
B5. Criteriile de sortare în clasamentul individual al vorbitorilor sunt (în această ordine): punctaj total
high-low, punctaj total.
C. Rundele eliminatorii:
C1. Competiția va avea urmatoarele runde eliminatorii: Optimi (16 echipe), Sferturi (8 echipe),
Semifinale (4 echipe) și Finală (2 echipe).
C2. În rundele eliminatorii echipele vor juca în sistem “high-low”, in ordinea calificării (In optimi: locul 1
cu locul 16, 2 cu 15 etc, caștigatorul optimii 1 cu cel al optimii 8 șamd).

D. Situații speciale
D1.
D1.1. Dacă o echipă întârzie mai mult de 15 minute la un meci aceasta va pierde din oficiu acea rundă
cu 60/60/60/30. Echipa câştigătoare va primi punctaj media celorlalte meciuri jucate. În caz că acest
lucru nu se poate (este runda I sau runda II), echipa câştigătoare va primi punctaj temporar media
punctajelor celorlalte echipe cu acelaşi număr de câştiguri, respectiv punctajul pe care l-a primit runda
trecută.
D1.2. Măsura se aplică în același mod și în cazul echipelor care sunt în “bye-round” în caz de număr
impar de echipe (“bye-round” = nu joacă, din lipsă de oponent, fiind număr impar de echipe).
La sfârșitul celor 4 runde o echipă care a beneficiat de un “bye-round”:
 Va avea un câștig în runda specifică dacă a avut 2 sau 3 câștiguri (din celelalte 3 runde)
 Va pierde runda specifică dacă a avut 1 sau 0 câștiguri (din celelalte 3 runde)
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D2.
D2.1. Când un vorbitor nu poate ține un discurs din motive obiective (dpdv al directorului de turneu),
un coleg de echipă îi poate ţine locul. În acest caz se poate juca doar în formula: Vorbitor A care ține
discursurile 1 şi 3, Vorbitor B care ține discursurile 2 şi sumativ.
D2.2. Vorbitorul care joacă dublu rol constructiv (Vorbitorul A în exemplul de mai sus) trebuie să
aleagă înaintea meciului ce punctaj să i se treacă în clasamentul vorbitorilor și să comunice acest
lucru completului de arbitri. Celălalt punctaj va fi păstrat în centralizator (tab) pentru clasamentul
echipelor dar nu utilizat în clasamentul vorbitorilor.
D2.3. Dacă un discurs nu este ținut de vorbitorul care ar fi trebuit să îl țină, acesta din urmă va fi notat
în tabulator, pentru runda respectivă, cu 60 de puncte când se calculează, la final, clasamentul
vorbitorilor.
D2.4. O echipă nu se poate califica în eliminatorii dacă a existat vreo rundă în care i s-a aplicat
penalizarea de la punctul D2.3 sau dacă a avut vreo rundă în care i s-a aplicat situația de la punctul
D2.1 (au jucat doar 2 vorbitori).
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