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תקנון אס"א לאליפות דיבייט
 .1כללי:
אליפות הדיבייט תתקיים במסגרת משחקי החורף.
תחרות דיבייט אס"א תערך על פי חוקת ליגת הדיבייט הישראלית למוסדות אקדמאיים (להלן,
החוקה).
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה האליפות:
שלב מוקדמות – משפיע על ניקוד אס"א
שלבי הגמר – אינן משפיעים על ניקוד אס"א
במקרה של חוסר בחדרי דיבייט ,תקבע ההשתתפות ע"פ מדד ההשתתפות  -מדד הקובע את זכות
המועדונים להקצאות מתחרים לתחרויות ,כמוגדר בחוקה  -פרק חמישי ,סעיף .3

 .3חוקי אס"א עבור הענף
מינימום לתחרות – צוות (מורכב מ 2-חברי צוות).
להלן דרך ניקוד הסניפים המשתתפים בתחרות דיבייט אס"א אילת:
 .1תהייה התייחסות למספר הסניפים ולא למספר הקבוצות.
 .2הדירוג יעשה לפי הקבוצה העליונה של כל מוסד בדירוג הקבוצות.
 .3הדירוג ייקבע סיום שלב המוקדמות ,ללא קשר לתוצאות סיבובי הגמר.
פורמט הגשת התוצאות
 .1לאחר שלבי המוקדמות תוגש טבלה המפרטת את מיקום הקבוצות בתחרות.
 .2דירוג סניפים אשר רשמו יותר מקבוצה יתבצע לפי הקבוצה שמוקמה במקום הגבוה ביותר מבין כל
הקבוצות של אותו הסניף .שאר הקבוצות ימחקו מהטבלה.
 .3טבלה זו תקבע את מתן הנקודות על פי תקנון אס"א.
שלבי הגמר
 .1ארבעת הקבוצות הראשונות בטבלה לפני הסינון יעלו לשלב הגמר כאשר בסיומו יוענק גביע למקום
הראשון ולא ישפיע על מתן ניקוד אס"א.
 .2בשלב הגמר ניתן יהיה לעלות שתי קבוצות מאותו סניף (בהתאם לרשום בטבלה).

 .4מנהלות הענף:
שיפוט:

בחירת צוות השיפוט הראשי תערך ע"י מועצת ליגת הדיבייט הישראלית ע"י הצגת ביד מסודר (לא
רשמי) ע"פ החוקה  -פרק חמישי.
בחירת השופטים תעשה ע"י צוות השיפוט הראשי ,ע"פ קריטריונים של השיפוט הרשמי של ליגת
הדיבייט הישראלית.
השיפוט בתחרות יעשה ע"פ הקריטריונים המפורטים בנספח ג' לחוקה.
מימון השופטים לתחרות יעשה ע"י אס"א.
ניתן למצוא את חוקת ליגת הליגה בקישור הבא :חוקת הליגה
לפרטים ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם הנהלת ליגת הדיבייט :במייל
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