DEBATŲ TURNYRO “Marijampole Open”
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas” organizuoja debatų
turnyrą “Marijampolė Open” (toliau - Turnyras) Marijampolės apskrities 9-12 klasių mokiniams.
2. Debatų turnyras vyks nuo 2021-04-07 iki 2021-05-19.
3. Šie debatų turnyro “Marijampolė Open” nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja
Turnyro tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką, rezultatų vertinimą ir nugalėtojų
apdovanojimą.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus argumentuotai reikšti nuomonę bei kelti viešojo
kalbėjimo kompetenciją.
5. Uždaviniai:
5.1.
Padėti išmokti tinkamai argumentuoti savo nuomonę.
5.2.
Inicijuoti diskusiją įvairiomis jaunimui aktualiomis temomis, taip siekiant kelti
jaunimo bendrąjį išprusimą.
III SKYRIUS
TURNYRO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
6. Turnyre dalyvaujančią komandą sudaro 3 asmenys. Komandos atstovas užregistruoja
komandą iki 2021 m. kovo 22 d. 23:59. Registracija skelbiama MJOTAS tinklapyje www.mjotas.lt.
7. Visa informacija apie Turnyro organizavimą ir rezultatus skelbiama Marijampolės
jaunimo organizacijų tarybos “Apskritas stalas” socialiniuose tinkluose “Facebook”, “Instagram”
bei specialiai Turnyrui sukurtame renginyje, pavadinimu “Marijampole Open 2021”.
8. Debatus vertins Turnyro organizatorių sudaryta komisija.
9. Kiekviena dalyvaujanti komanda bus apdovanota atminimo prizais.
10. Pirmąją vietą laimėjusios komandos nariai bus apdovanoti pagrindiniu prizu.
11. Pirmosios 8 anksčiausiai užsiregistravusios komandos įgauna galimybę dalyvauti
Turnyre. Vėliau užsiregistravusios komandos patenka į laukiančiųjų dalyvauti Turnyre komandų
sąrašą.
12. Turnyro vykdymo tvarka:
12.1.
Turnyrą sudarys 7 debatai - keturi pirmajame etape, du antrajame bei vienas
trečiajame.
12.2.
Organizuojama atkrintamųjų varžybų principu: ketvirtfinalyje susirungs 8
komandos 4 porose, pusfinalyje - 4 komandos 2 porose, finale - 2 komandos.
12.3.
Pirmieji 4 debatai bus organizuojami nuotoliniu būdu, informacija dėl kitų debatų
bus tikslinama anksčiau nurodytais tinklais artėjant debatui.
12.4.
Komandos debatuos tarpusavyje ir Turnyre dalyvaus atsitiktiniu būdu.
12.5.
Kiekvieno debato tema skirtinga, o debatuojančioms komandoms bus pateikta
likus savaitei iki debato datos.
12.6.
2021 m. kovo 24 d. 17:30 bus organizuojamas visų dalyvių susitikimas, kuriame
bus pristatytos debatų taisyklės bei vyks parodomasis debatas.
12.7.
Debatų datos:
12.7.1.
1 debatas - 2021 - 04 - 07;

12.7.2.
12.7.3.
12.7.4.
12.7.5.
12.7.6.
12.7.7.

2 debatas - 2021 - 04 - 14;
3 debatas - 2021 - 04 - 21;
4 debatas - 2021 - 04 - 28;
5 debatas - 2021 - 05 - 05;
6 debatas - 2021 - 05 - 12;
7 debatas - 2021 - 05 - 19;

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Turnyro organizatoriai turi teisę:
13.1.
Atšaukti arba koreguoti renginio sąlygas, datą, laiką ir vietą, nepažeidžiant
esminių Turnyro sąlygų.
13.2.
Informaciją apie Turnyrą publikuoti viešojoje erdvėje, internete, įskaitant dalyvių
vardus ir pavardes, renginio metu užfiksuotus atvaizdus.
____________________

